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Niniejszy Kodeks Postępowania określa zasady i wymogi spółki 
MERX Polska Sp. z o.o. („MERX”) dla jej wszystkich dostawców 
towarów i usług, dla jej wszystkich podwykonawców oraz spółek 
z grupy dostawców i podwykonawców (dalej razem zwanych: 
„wykonawcą” lub „wykonawcami”) dotyczące ich 
odpowiedzialności wobec społeczeństwa, środowiska oraz osób 
biorących udział w wytwarzaniu towarów oraz/lub wykonywaniu 
usług. MERX zastrzega sobie prawo do uzupełnienia wymogów 
niniejszego Kodeksu Postępowania w razie zmian Programu 
MERX Zgodności z Przepisami (MERX Compliance Program).  
Warunkiem prowadzenia interesów z MERX jest przestrzeganie 
niniejszych wymogów przez dostawców. Zamiarem MERX jest 
utrzymywanie niniejszego Kodeksu Postępowania w duchu 
konstruktywnego dialogu oraz partnerskich relacji z dostawcami. 
Jeżeli MERX stwierdzi lub będzie podejrzewać występowanie 
przypadków niezgodności z niniejszym Kodeksem Postępowania 
i MERX poinformuje o tym dostawcę, będzie ona oczekiwać od 
dostawcy zbadania sprawy oraz naprawienia tych 
nieprawidłowości tak szybko jak będzie to możliwe oraz w 
uzgodnionym terminie. Jeżeli dostawca nie wykaże chęci 
naprawy tych nieprawidłowości, MERX zastrzega sobie prawo do 
wszczęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym do 
zakończenia relacji biznesowych lub wezwania do wykonania 
czynności naprawczych, ich monitorowania oraz 
wyegzekwowania ich wykonania.  
Niniejszy Kodeks Postępowania dotyczy dostawców i zawiera 
następujące zasady:  

Ogólne zobowiązanie  
Dostawcy winni przestrzegać praw i przepisów we wszystkich 
krajach, w których prowadzą działalność, dostarczają oraz/lub 
sprzedają towary i usługi, a także działać zgodnie z nimi. W 
przypadku, gdy lokalne wymogi prawne są mniejsze niż 
wymienione tutaj międzynarodowe standardy, od dostawców 
wymaga się przestrzegania najbardziej aktualnych 
międzynarodowych standardów.  
Dostawcy winni przestrzegać praw człowieka i minimalizować 
wpływ swoich spółek lub działań na środowisko.  
Dostawcy winni wdrożyć wymogi niniejszego Kodeksu 
Postępowania w ich całym łańcuchu dostaw.  

Siła robocza i polityka społeczna  
Zakaz zatrudniania dzieci  
MERX przestrzega prawo dzieci do rozwoju oraz edukacji.  
Dostawcom zabrania się zatrudniania dzieci z naruszeniem 
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (konwencja MOP 
dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia nr 
138, 182).  
Najniższy wiek dopuszczenia do zatrudnienia powinien być 
najniższym prawnie dopuszczalnym wiekiem w danym kraju, lub 
wiekiem zakończenia obowiązkowej edukacji w tym kraju, przy 
czym powinien to być wyższy wiek z powyższych.  

Zakaz pracy przymusowej  
Dostawcy nie mogą pod żadnym warunkiem, wykorzystywać, 
promować lub w inny sposób zachęcać do wykorzystywania 
pracy przymusowej. Taka praca może między innymi obejmować 
ograniczenie przemieszczania się osób; wstrzymywanie wypłaty 
wynagrodzenia lub przetrzymywanie dokumentów identyfikacji 
w celu utrzymania danej osoby na miejscu pracy; utrzymywanie 
ich w stanie fałszywego zadłużenia lub potrącanie 
wynagrodzenia, których nie mogą uniknąć; utrata statusu 
społecznego (patrz konwencja MOP nr 29, 105).  
Dostawcy upewnią się, że pracownicy rozumieją ich prawa 
dotyczące wypłaty wynagrodzenia, nadgodzin oraz 
przetrzymywania dokumentów identyfikacji.  
Z uwagi na powyższe dostawcy upewnią się, że pracownicy będą 
traktowani uczciwie, a także iż będą przestrzegane ich prawa.  
W przypadku zatrudniania pracowników przez osoby trzecie 
dostawcy zwrócą szczególną uwagę na odpowiednie 
przestrzeganie tych zasad.  

Godziny pracy  
Godziny pracy (oraz nadgodziny) muszą być zgodne z 
obowiązującymi prawami oraz przepisami, układami zbiorowymi 
pracy oraz międzynarodowymi konwencjami. Dostawcy będą 
odrzucali nadgodziny jako substytut niewystarczającego, 
regularnego wynagrodzenia. Wypłaty za nadgodziny będą 
dokonywane na podstawie odpowiednich przepisów prawnych 
oraz/lub układów zbiorowych pracy. Praca lub wykonywanie 
usług poza normalnymi dziennymi godzinami pracy nie będzie 
wymuszana poprzez grożenie pracownikowi karą.  

Uczciwe wynagrodzenie  
Dostawcy będą działać zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi 
prawami i przepisami, również dotyczącymi minimalnego 
wynagrodzenia, nadgodzin oraz korzyści narzuconych przez 
prawo. Dostawcy będą płacić stawki wynagrodzenia, które nie są 
niższe niż stawki określone dla danej branży lub danego 
przemysłu, w ramach której/którego jest wykonywana praca. W 
miejscach, w których nie istnieją wymogi prawne dotyczące 
minimalnego wynagrodzenia, podstawą jego ustalenia będzie nr 
131 konwencji MOP. Pracownikom należy terminowo wypłacać 
uczciwe wynagrodzenie.  

Brak dyskryminacji i równe wynagrodzenie  
MERX szanuje różnice kulturowe. Dostawcy nie będą 
dyskryminować lub marginalizować żadnych pracowników z 
powodu rasy, koloru skóry, wieku, płci, orientacji seksualnej, 
przynależności etnicznej, niepełnosprawności, religii, 
przynależności politycznej, członkostwa w związkach 
zawodowych, pochodzenia etnicznego, pochodzenia 
społecznego lub stanu cywilnego w procesach rekrutacji oraz 
zatrudniania, takich jak podania o pracę, awanse, nagrody, 
dostęp do szkoleń, przydzielanie prac, wynagrodzenia, dodatki, 
dyscyplina, zakończenie stosunku pracy lub przejście na 
emeryturę (patrz konwencja MOP nr 100, 111).  

Prawo do organizowania oraz swoboda zrzeszania się  
Dostawcy winni szanować prawo pracowników do swobodnego 
zrzeszania się, tworzenia organizacji pracowniczych oraz 
przystępowania do samodzielnie wybranych organizacji 
pracowniczych, korzystania z reprezentacji pracowniczej oraz 
układów zbiorowych pracy, zgodnie z obowiązującymi prawami 
oraz przepisami. Dostawcy winni zapewnić brak dyskryminacji 
przedstawicieli takich pracowników (patrz konwencja MOP nr 87, 
98). Dostawcy muszą dążyć do uczciwego stosunku pomiędzy ich 
ekonomicznymi interesami a interesami ich pracowników.  

Zdrowie i bezpieczeństwo  
Dostawcy winni upewnić się, iż ryzyko ich pracowników, 
zleceniobiorców oraz członków społeczeństwa dotyczące 
zdrowia i bezpieczeństwa, wynikające z ich działalności, jest 
ograniczone.  
MERX wymaga od dostawców realizowania ich działań w 
bezpieczny sposób, w zgodzie ze wszystkimi przepisami 
prawnymi, zatwierdzonymi kodami postępowania oraz z 
najlepszymi praktykami w branży.  
Od dostawców oczekuje się również jednoznacznego 
zobowiązania do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem, a 
także skutecznymi i proaktywnymi zasadami i procedurami. 
Dostawcy powinni wspierać gwarantowanie oraz tworzenie 
bezpiecznych warunków pracy. MERX będzie bardzo poważnie 
analizować i aktywnie monitorować występowanie wypadków, a 
także wymagać pełnego ujawnienia statystyk. Na żądanie 
dostawcy będą przedstawiać MERX swoje wskaźniki dotyczące 
zdrowia i bezpieczeństwa, ocenę ryzyka oraz związany z tym plan 
udoskonalenia.  
 

Środowisko  
Polityka środowiskowa  
Dostawcy będą wdrażać działania w celu poprawy ochrony 
środowiska w czasie cyklu życia produktu; w zakresie, 
projektowania, prac rozwojowych, produkcji, transportu, 
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utylizacji lub recyklingu. MERX oczekuje od swoich dostawców 
dążenia do oszczędzania cennych zasobów, zużywania mniejszej 
ilości energii oraz tworzenia mniejszej ilości odpadów i emisji 
poprzez zrównoważone użytkowanie. Z uwagi na powyższe, 
produkty i usługi powinny być nadal wyjątkowo przyjazne dla 
środowiska w przyszłości. W celu spełniania międzynarodowych 
standardów dostawcy będą ściślej współpracować z lokalnymi 
urzędami oraz odpowiednimi instytucjami państwowymi na 
płaszczyźnie lokalnej.  

Ochrona naturalnych zasobów  
Dostawcy muszą być w miarę możliwości skoncentrowani na 
zredukowaniu wykorzystania surowców oraz zasobów, a także 
wyeliminowaniu odpadów wytwarzanych w ramach 
prowadzonych przez nich działań. Należy wdrożyć odpowiednie 
procesy.  

Materiały konfliktowe  
MERX oczekuje od swoich dostawców promowania zasad oraz 
praktyk odpowiedzialności społecznej w całym łańcuchu dostaw 
oraz nadania dużego znaczenia etyce w zakresie zamówień. 
Szczególnego monitorowania pod względem przejrzystości, 
bezpieczeństwa oraz najnowszych przepisów UE wymagają 
dostawy i zamówienia na materiały konfliktowe takie jak cyna, 
tantal, wolfram lub złoto.  

Redukcja emisji CO2 oraz zużycia wody Dostawcy powinni 
wspierać rozwój technologii ograniczających emisje CO2 oraz 
zużycie wody, a także rozwiązań w zakresie recyklingu oraz 
wdrażać strategie logistyczne minimalizujące ogólny wpływ na 
środowisko.  

Zasady etyki w biznesie  
Uczciwa konkurencja  
Wszyscy dostawcy muszą się zobowiązać do uczciwej konkurencji 
oraz do niezakłócania jej, a także do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących przepisów antymonopolowych. Wymaga się od 
nich unikania antykonkurencyjnych umów z konkurentami, 
dostawcami, dystrybutorami, pośrednikami oraz klientami, a 
także antykonkurencyjnych praktyk.  

Zakaz korupcji, przekupstwa oraz prania pieniędzy  
Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich 
przepisów antykorupcyjnych. Stosowanie oraz tolerowanie 
wszelkich form korupcji jest zabronione. Dostawcy nie będą 
proponować swoim partnerom biznesowym ani przyjmować od 
nich łapówek lub innych nielegalnych świadczeń. Dostawcy nie 
będą proponować pracownikom MERX upominków ani innych 
korzyści osobistych wynikających z relacji z dostawcami.  
Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich 
przepisów dotyczących prania pieniędzy.  

Ochrona danych  
Dostawcy winni przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony danych. W szczególności 
dostawcy winni działać w odpowiedni sposób w celu zapewnienia 
ochrony danych personalnych MERX, klientów MERX lub innych 
danych personalnych przetwarzanych w ramach relacji 
biznesowych z MERX.  

Poszanowanie i ochrona własności intelektualnej 
Dostawcy winni szanować i chronić prawa własności 
intelektualnej MERX oraz klientów MERX. Będą oni chronić i 
jedynie odpowiednio wykorzystywać informacje poufne.  

Przestrzeganie przepisów dotyczących handlu 
zagranicznegoDostawcy winni zadbać o to, aby transakcje z 
osobami trzecimi nie naruszały obowiązujących przepisów 
dotyczących międzynarodowych embarg lub przepisów 
handlowych, kontroli importowych i eksportowych lub 
przepisów dotyczących międzynarodowej walki z finansowaniem 
terroryzmu i będą w tym celu korzystać z odpowiednich środków.  

Audyt 
Na życzenie dostawcy przedłożą MERX wszystkie konieczne 
oraz/lub wymagane dokumenty potwierdzające zgodność z 
niniejszym Kodeksem Postępowania.  

Dostawca winien informować MERX bez nadmiernego 
opóźnienia o jakimkolwiek naruszeniu zasad niniejszego Kodeksu 
Postępowania, lub o tego typu przypuszczeniach, a także 
przedstawić plan naprawy w celu usunięcia takiego naruszenia, 
który MERX będzie w stanie zaakceptować. Ponadto dostawca 
udziela MERX prawa, w zakresie dozwolonym obowiązującym 
prawem, do przeprowadzania indywidualnych, 
niezapowiedzianych badań due diligence w racjonalnym zakresie 
oraz w stosownych przypadkach w celu zapewnienia zgodności 
dostawcy z niniejszym Kodeksem Postępowania. 
 
 
 
 

Niżej podpisany dostawca potwierdza:  
(1) otrzymanie “Kodeksu Postępowania dla dostawców spółki 
MERX Polska Sp. z o.o. 

(2) Uznanie oraz zgodność z zasadami “Kodeksu Postępowania 
dla dostawców spółki MERX Polska Sp. z o.o. 
 
___________________________________________________  
Imię i nazwisko/nazwa dostawcy  
___________________________________________________  
Adres dostawcy  
___________________________________  
Podpis  
___________________________________  
Imię i nazwisko/nazwa drukowanymi literami 
___________________________________  
Funkcja  
___________________________________  
Miejsce/data  
 
Osoba do kontaktu odpowiedzialna za sprawy związane ze 
zrównoważonym rozwojem:  
__________________________________  
Imię i nazwisko drukowanymi literami e-mail  
___________________________________  
Telefon Funkcja  
 
(Jeżeli odmówisz podpisania Kodeksu Postępowania dla dostawców 
spółki MERX ponieważ Twój własny Kodeks Postępowania jest bardziej 
obszerny niż zasady określone w Kodeksie Postępowania dla dostawców, 
uprzejmie prosimy o niezwłoczny kontakt z nami oraz o przedstawienie 
pisemnego oświadczenia zawierającego szczegółowe informacje na 
temat Twoich zasad/zobowiązań)  
Niniejsze oświadczenie winna podpisać osoba odpowiednio upoważniona 
do podpisywania w imieniu dostawcy. Oświadczenie to należy zwrócić w 
terminie 20 dni roboczych od momentu jego otrzymania.  


