Załącznik

Fortum – Kodeks postępowania dla
dostawców
Fortum jest europejską firmą energetyczną, działającą w ponad 40 krajach. Dostarczamy naszym klientom gaz,
energię elektryczną, ciepło sieciowe i chłód, a także inteligentne rozwiązania mające na celu poprawę efektywności
wykorzystania zasobów. Pragniemy zaangażować naszych klientów i społeczeństwo do włączenia się w proces zmian
na rzecz czystszego świata.
Fortum z zaangażowaniem stosuje zasadę zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach swojej działalności.
Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju Fortum i Kodeksem etycznym Fortum, pragniemy aktywnie angażować
się wraz z interesariuszami w ciągłe poprawianie wyników swoich działań społecznych, ekonomicznych i w obszarze
środowiska naturalnego. Dostawcy Fortum odgrywają ważną rolę we współdziałaniu na rzecz zrównoważonego
rozwoju.
Kodeks postępowania dla dostawców
Kodeks postępowania dla dostawców (Kodeks) dotyczy działań
Fortum na całym świecie oraz wszystkich dostawców towarów,
usług, pracy lub innych rodzajów działalności biznesowej na
rzecz Fortum. Uniper, spółka zależna Fortum, ma własny Kodeks
postępowania dla dostawców, który określa podobne wymagania
stawiane jej dostawcom. W niniejszym Kodeksie określenie
„Fortum” odnosi się zatem do Fortum z wyłączeniem spółki Uniper.

Dostawcy Fortum mają obowiązek sprawdzania zgodności
z niniejszym Kodeksem poprzez jej stałe dokumentowanie,
dostarczanie informacji do Fortum na żądanie oraz zezwalanie na
przeprowadzenie audytów w swoich siedzibach przez Fortum lub
reprezentującą fimę audytorską. Istotne naruszenie Kodeksu lub
powtarzająca się odmowa udzielenia wymaganych informacji może
doprowadzić do zakończenia współpracy z Fortum.

Celem niniejszego Kodeksu jest określenie podstawowych wymagań
w zakresie zrównoważonego rozwoju stawianych dostawcom
Fortum. Kodeks opiera się na zasadach inicjatywy Organizacji
Narodów Zjednoczonych Global Compact i został podzielony na
cztery sekcje: zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
prawa człowieka, standardy pracy i środowisko naturalne. Fortum
jest uczestnikiem inicjatywy ONZ Global Compact od roku 2010.
Fortum wspiera również Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Dostawcy Fortum powinni zgłaszać wszelkie podejrzenia naruszenia
Kodeksu ich osobom kontaktowym w Fortum, za pośrednictwem
lokalnego kanału zgłaszania Fortum (jeśli jest dostępny) lub
narzędzia SpeakUp: patrz www.fortum.com. Narzędzie SpeakUp
jest dostępne dla każdego wewnętrznego lub zewnętrznego
interesariusza i w razie potrzeby można go używać anonimowo.

Dostawcy Fortum są zobowiązani do wdrażania zasad niniejszego
Kodeksu we wszystkich swoich działaniach biznesowych. Dostawcy
muszą też przestrzegać wszelkich dodatkowych wymagań
wynikających z zawartych umów. Od dostawców oczekuje się
posiadania odpowiednich systemów zarządzania, zapewniających
zgodność z niniejszym Kodeksem, proporcjonalnych do ryzyk
występujących w ich działalności oraz wielkości i złożoności tej
działalności. Dostawcy ponoszą również odpowiedzialność za
zapewnienie przestrzegania zasad niniejszego Kodeksu przez
poddostawców i ich monitorowanie.
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Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Dostawcy Fortum muszą przestrzegać wszelkich obowiązujących
przepisów prawa we wszystkich miejscach, w których prowadzą
działalność gospodarczą. Oprócz przestrzegania wszelkich
wymogów prawnych i regulacyjnych (branżowych), Fortum wymaga
od swoich dostawców postępowania zgodnego z najwyższymi
standardami etyki biznesowej. Dostawcy muszą unikać wszelkich
sytuacji, w których dochodzi do konfliktu interesów między
dostawcą a Fortum oraz ujawniać Fortum wszelkie potencjalne lub
faktyczne konflikty interesów.

www.fortum.com

Dokładność informacji, prywatność i uczciwa konkurencja
Dostawcy zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa
informacji Fortum oraz tajności informacji poufnych, a także do
odpowiedniego postępowania z danymi osobowymi i innymi
danymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami
branżowymi oraz wytycznymi Fortum. Dostawcy są zobowiązani
do udzielania dokładnych i istotnych informacji finansowych i
innych informacji o swojej działalności gospodarczej, prowadzenia
odpowiedzialnego marketingu oraz uczciwej i etycznej konkurencji
we wszystkich innych aspektach.
Przeciwdziałanie korupcji, przekupstwu i praniu brudnych pieniędzy
Fortum wymaga od swoich dostawców najwyższego poziomu
uczciwości we wszystkich relacjach biznesowych. Dotyczy to
także każdego z poddostawców i innych podmiotów działających
w imieniu dostawcy. Zakazane są wszelkie formy wymuszania,
łapówkarstwa lub korupcji, w tym oferowanie niestosownych
korzyści majątkowych pracownikom bądź organizacjom lub ich
przyjmowanie. Dostawcy muszą ustanowić i utrzymywać zasady i
procedury mające na celu zapobieganie przekupstwu i korupcji.
Dostawcom nie wolno wręczać prezentów przedstawicielom
Fortum ani zapewniać im gościny w sytuacjach, w których
mogłoby to wpłynąć lub sprawić wrażenie, że wpływa na decyzję
przedstawiciela Fortum w stosunku do dostawcy.
Dostawcy muszą wdrożyć środki ochronne i powstrzymać się od
wszelkich działań, które mogą zostać uznane za część procesu
prania pieniędzy. Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych
dotyczących kontroli eksportu i ograniczeń eksportowych, a także
sankcji gospodarczych nałożonych przez UE, USA, Wielką Brytanię
lub ONZ.

Prawa człowieka
Dostawcy Fortum muszą wspierać i respektować międzynarodowe
prawa człowieka, które są wyrażone np. w Międzynarodowej
Karcie Praw Człowieka i nie wolno im się angażować w naruszanie
praw człowieka. Dostawcy muszą określić swój wpływ na prawa
człowieka, w razie potrzeby wdrożyć działania ograniczające
ryzyko, a w przypadku naruszenia praw człowieka zastosować
działania naprawcze.

Standardy pracy
Swoboda zrzeszania się
Dostawcy Fortum mają obowiązek uznać i szanować prawo ich
pracowników do swobodnego zrzeszania się, a także do wolnego
wyboru przedstawicieli. Dostawcy muszą też uznać prawo ich
pracowników do negocjowania umów zbiorowych. Dostawcom nie
wolno dyskryminować przedstawicieli pracowników ani członków
związków zawodowych, ani też ograniczać ich zdolności do
pełnienia funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy.
Praca przymusowa
Dostawcom Fortum nie wolno stosować form pracy przymusowej,
a ich pracownicy muszą mieć możliwość swobodnego zakończenia
zatrudnienia po upływie stosownego okresu wypowiedzenia
zgodnego z przepisami prawa krajowego lub postanowieniami
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umowy. Od pracowników nie wolno wymagać składania u
pracodawcy depozytów pieniężnych lub dokumentów tożsamości.
Płace i godziny pracy
Dostawcy Fortum muszą zapewnić wszystkim pracownikom
zrozumiałe, pisemne umowy o pracę, określające ich warunki
zatrudnienia. Płaca i warunki pracy muszą być uczciwe i rozsądne,
a także zgodne co najmniej z przepisami prawa krajowego lub
standardami obowiązującymi w branży, w zależności od tego,
które z podanych standardów są wyższe. Godziny pracy powinny
być zgodne z krajowymi przepisami prawa. Pracownikom musi
przysługiwać przynajmniej jeden dzień wolny od pracy w tygodniu
(7 dni).
Zatrudnianie dzieci i młodych pracowników
Dostawcom Fortum w żadnych okolicznościach nie wolno
zatrudniać dzieci, które nie osiągnęły minimalnego wieku
wymaganego do nawiązania stosunku pracy. Minimalny wiek to
wiek ukończenia obowiązkowej nauki szkolnej lub nie mniej niż 15
lat (albo 14 lat w krajach podlegających Konwencji MOP nr 138
dotyczącej krajów rozwijających się). Dzieci i młodzieży w wieku
powyżej minimalnego, ale poniżej 18 lat życia nie wolno zatrudniać
do wykonywania prac niebezpiecznych ani prac zagrażających ich
zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności.
Zakaz dyskryminacji
Dostawcy Fortum będą traktować swoich pracowników z szacunkiem
i godnością. Zabroniona jest wszelka dyskryminacja ze względu
na stronniczość lub uprzedzenia. Obejmuje to dyskryminację ze
względu na pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, stan
cywilny, ciążę, status rodzicielski, religię itd. Groźby przemocy,
kary cielesne, znęcanie się fizyczne lub słowne lub inne bezprawne
molestowanie są surowo zabronione.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dostawcy Fortum mają obowiązek zapewnić pracownikom
bezpieczne i zdrowe miejsce pracy zgodne z wymogami wszelkich
obowiązujących praw i przepisów. Dostawcy muszą zapewnić
pracownikom oraz poddostawcom odpowiednie informacje
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwe
szkolenie i sprzęt ochronny. Dostawcy pracujący dla Fortum
muszą spełniać stosowne ogólne wymogi Fortum dotyczące BHP
i Ochrony Środowiska. Dostawcy muszą zapewnić pracownikom i
poddostawcom co najmniej wodę pitną, czyste toalety, odpowiednią
wentylację i warunki termiczne, wyjścia awaryjne, odpowiednie
oświetlenie oraz dostęp do środków pierwszej pomocy lub innych
środków pomocy w nagłych wypadkach w miejscu pracy, a także
(ewentualnie) w miejscach zakwaterowania zapewnianych przez
dostawcę.
Zakaz spożywania alkoholu i używania narkotyków w pracy
W obiektach Fortum nie spożywa się alkoholu i nie używa
narkotyków. Pracownicy i poddostawcy dostawców mogą
wykonywać pracę na terenie Fortum wyłącznie wówczas, gdy nie
znajdują się pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Dostawcy
mają obowiązek podjąć działania w celu zapobiegania używaniu
alkoholu i narkotyków. Podczas pracy na terenie Fortum pracownicy
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dostawców mogą być poddawani wyrywkowym testom, jeśli
zezwalają na to przepisy prawa krajowego (lub lokalnego).

Środowisko naturalne
Dostawcy Fortum powinni wspierać zapobiegawcze podejście
do wyzwań środowiskowych i podejmować inicjatywy promujące
zwiększoną odpowiedzialność ekologiczną. Dostawcy powinni
określić wpływ swojej działalności na środowisko i w razie potrzeby
wdrożyć działania ograniczające ryzyko. Oczekuje się, że dostawcy
będą dążyć do ciągłego zmniejszania zużycia energii i wody, a
także minimalizowania w swojej działalności odpadów i emisji do
powietrza, wody i ziemi oraz ograniczania ryzyka niekorzystnego
wpływu na różnorodność biologiczną.
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Dostawcy powinni brać pod uwagę wpływ swojej działalności na
klimat i w uzasadnionych przypadkach ograniczać emisję gazów
cieplarnianych. Od dostawców oczekuje się, że będą promować
gospodarkę obiegu zamkniętego i zwracać uwagę na efektywne
wykorzystanie materiałów i wpływ cyklu życia ich produktów
na otoczenie. Dostawcy są zachęcani do opracowywania i
rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska
naturalnego. Dostawcy powinni co najmniej stosować się do
wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych
dotyczących ochrony środowiska.
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