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WPROWADZENIE

HSBC jest jedną z największych na świecie organizacji oferujących usługi bankowe i finansowe. HSBC ma
obowiązek zapewnić, że jego łańcuch dostaw działa w sposób odpowiedzialny i poprawia jakość życia
pracowników, społeczności lokalnej i stan środowiska naturalnego. HSBC zobowiązuje się działać na rzecz
większego poszanowania praw człowieka. Przestrzegamy postanowień Międzynarodowej Karty Praw Człowieka,
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i zasad określonych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji
Pracy dotyczącej fundamentalnych zasad i praw pracy. HSBC jest sygnatariuszem lub publicznie wyraziło swoje
poparcie dla inicjatywy Global Compact ONZ, Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
Globalnych Zasad Sullivana, Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ i Zasad Zrównoważonych
Ubezpieczeń ONZ.
HSBC będzie dokonywać okresowych przeglądów niniejszego Kodeksu i w razie potrzeby wprowadzać zmiany,
których nasi dostawcy będą zobowiązani przestrzegać.

ZAKRES
Wszyscy dostawcy HSBC są zobowiązani przestrzegać Kodeksu postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i
ochrony środowiska dla dostawców towarów i usług. Dotyczy to również dostawców, którzy:


świadczą usługi na rzecz lub w imieniu HSBC



osób trzecich będących podwykonawcami dostawcy

POLITYKA
HSBC opracował niniejszy Kodeks z myślą o wszystkich dostawcach i ich podwykonawcach. Znajduje on
zastosowanie do wszystkich dostawców wyznaczonych przez funkcje, linie biznesowe HSBC lub osoby
działające w imieniu HSBC. Każdy dostawca, który prowadzi działalność handlową z HSBC i ich każdy
podwykonawca zobowiązani są potwierdzić, że działają zgodnie z niniejszym Kodeksem.
Naszym nadrzędnym celem jest współpraca z partnerami z naszego łańcucha dostaw nad zapewnieniem
zrównoważonego rozwoju. W przypadku stwierdzenia, że dostawca lub którykolwiek z jego podwykonawców
działają niezgodnie z niniejszym Kodeksem, HSBC opracuje wraz z dostawcą plan naprawy. Jeżeli dostawca
będzie nadal działać niezgodnie z niniejszym Kodeksem, HSBC zrewiduje warunki umowy, w tym podejmie kroki
mające na celu ograniczenie liczby zamówień i wyjście z relacji.
Kodeks Postępowania składa się z czterech części. Część A, B i C to odpowiednio standardy Ekonomiczne,
Środowiskowe i Społeczne. W Części D określono wymogi w zakresie racjonalnego systemu nadzoru i struktury
zarządzania mające na celu zapewnić zgodność z niniejszym Kodeksem.
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WYMOGI

EKONOMICZNE
Zrównoważony rozwój ekonomiczny ma na celu przynosić korzyści ekonomiczne pracownikom, inwestorom i
społecznościom lokalnym, w ramach których spółka prowadzi swoją działalność. Z perspektywy etycznej,
transakcje handlowe powinny przynosić korzyści ekonomiczne wszystkim zaangażowanym stronom, a relacje
powinny opierać się na zasadzie sprawiedliwych i uczciwych transakcji, a jednocześnie na promowaniu
sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju:
1. Dostawcy zobowiązani są wdrożyć podstawowe zasady biznesowe w swoich Kodeksach standardów
biznesowych lub w podobnych politykach, w tym zobowiązani są zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami
prawa i regulacjami;
2. Dostawcy zobowiązani są zapewnić, że obowiązujące polityki zostały opracowane z myślą o
przeciwdziałaniu nadużyciom, praniu pieniędzy, łapownictwu i korupcji oraz zobowiązani są powstrzymywać
się od wręczania prezentów i oferowania usług rozrywkowych pracownikom HSBC;
3. Wszyscy dostawcy zobowiązani są przestrzegać krajowych i międzynarodowych polityk i przepisów
sankcyjnych;
4. Dostawcy zobowiązani są mieć racjonalne i zgodne z prawem polityki w sprawie płatności dla własnych
dostawców i podwykonawców;
5. Dostawcy zobowiązani są uwzględnić zasady Gospodarki w obiegu zamkniętym, Analizę kosztów pełnego
cyklu życia (WLC i LCC) przy projektowaniu, produkcji i recyklingu / likwidacji produktów.

ŚRODOWISKOWE
Będąc świadomym, że zasoby naturalne naszej planety są skończone, HSBC oczekuje od swoich dostawców
wdrożenia zasad racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi i ograniczania swojego negatywnego wpływu
na środowisko naturalne, w ramach którego prowadzą swoją działalność. Ponadto HSBC oczekuje od swoich
dostawców, że będą wspierać rozwój zrównoważonych technologii:
1. Dostawcy zobowiązani są posiadać polityki w sprawie ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju w
formie pisemnej, adekwatne do wielkości i charakteru prowadzonej przez nich działalności, które, w
stosownych przypadkach, rozstrzygają kwestie zapobiegania, ograniczania i kontrolowania poważnych
negatywnych skutków prowadzenia działalności dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, w tym
kwestie wykorzystywania surowców, emisji gazów cieplarnianych, jakości wody, odpadów, jakości powietrza
i bioróżnorodność;
2. Dostawcy zobowiązani są posiadać skuteczny wewnętrzny program / system zarządzania kwestiami
środowiska naturalnego oraz odpowiednio wyszkoloną kadrę odpowiedzialną za zarządzanie wpływem
prowadzonej działalności na środowisko naturalne oraz komunikowanie danych na temat kluczowych
wskaźników środowiskowych zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz.
3. Dostawcy zobowiązani są przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji w zakresie ochrony środowiska
naturalnego i postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
4. Dostawcy zobowiązani są ograniczać do minimum ilość materiałów niebezpiecznych oraz prowadzić rejestr
wszystkich niezbędnych materiałów niebezpiecznych;
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5. Dostawcy zobowiązani są zapewniać, że każda fabryka produkcyjna przestrzega przepisów w zakresie
ochrony środowiska, w tym wszystkich przepisów związanych z utylizacją odpadów, emisją szkodliwych
gazów, wyciekami, toksycznymi substancjami i utylizacją niebezpiecznych odpadów;
6. Dostawcy zobowiązani są potwierdzać, że wszystkie wykorzystywane materiały i komponenty zostały
uzyskane z dozwolonych źródeł zgodnych nie tylko z lokalnymi przepisami i regulacjami, ale również z
traktatami i protokołami międzynarodowymi.

SPOŁECZNE
Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka stanowią, że wszystkie przedsiębiorstwa prywatne są w
takim samym stopniu odpowiedzialne za poszanowanie praw człowieka. HSBC zobowiązuje się wnosić
pozytywny wkład w większe poszanowanie praw człowieka. HSBC oczekuje od swoich dostawców
poszanowania praw człowieka względem pracowników oraz przestrzegania wszystkich właściwych przepisów
prawa, regulacji i dyrektyw obowiązujących w państwach i społecznościach lokalnych, w ramach których
prowadzą swoją działalność:

ZATRUDNIENIE
1. Dostawcy zobowiązani są zakazywać korzystania z jakichkolwiek form niewolnictwa i pracy przymusowej,
pracy ograniczającej wolność oraz dawać pracownikom lokalnym lub sezonowym prawo i możliwość
zrezygnowania z pracy w dowolnym momencie.
2. Dostawcy zobowiązani są zapewnić, że nie korzystają z pracy dzieci i pracowników niepełnoletnich oraz że
zatrudnienie młodocianych pracowników jest zgodne ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy
(MOP), Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i lokalnych przepisów prawa;
3. Dostawcy zobowiązani są zapewniać, że płace spełniają wymogi usankcjonowanego minimum płacowego,
standardy branżowe i nie są obciążone nieuprawnionymi potrąceniami;
4. Dostawcy zobowiązani są zapewniać, że godziny pracy są zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i praktyką
branżową oraz że dobrowolne nadgodziny są racjonalne i uzasadnione.
5. Dostawcom nie wolno dyskryminować żadnej grupy ze względu na religię, przynależność do grupy
społecznej, tożsamość płciową, orientację seksualną czy pochodzenie etniczne ani żadnej grupy chronionej
objętej standardami praw człowieka, ani ze względu na żadne inne kryterium przewidziane przepisami prawa
krajowego.
6. Dostawcom nie wolno ograniczać praw pracowników do zrzeszania się, m.in. tworzenia związków
zawodowych.
7. Dostawcy zobowiązani są przedstawiać w sposób jasny i jednoznaczny stosowane procedury postępowania
dyscyplinarnego i rozpatrywania skarg, które obejmują przepisy zakazujące przemocy psychicznej, fizycznej
lub werbalnej.

BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY
1. Dostawcy zobowiązani są zapewniać bezpieczne środowisko pracy w zgodzie z lokalnymi przepisami prawa
i regulacjami;
2. Dostawcy zobowiązani są skutecznie zarządzać kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby ryzyka,
kwestie, incydenty i brak zgodności z przepisami BHP były identyfikowane i rozstrzygane, aby wdrożyć
mechanizmy gwarantujące zdrowie i pomyślność siły roboczej.
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ETYKA
1. Dostawcy zobowiązani są realizować praktyki sprawiedliwego handlu i etycznego sourcingu odpowiednie dla
dostarczanych towarów i usług;
2. Dostawcy zobowiązani są przestrzegać praw człowieka poszczególnych osób i społeczności lokalnych, w
ramach których prowadzą swoją działalność; oraz powinni dążyć do podwyższania jakości życia
poszczególnych osób i społeczności lokalnych, w ramach których prowadzą swoją działalność;
3. Dostawcom nie wolno angażować w handel ludźmi ani go wspierać;
4. Dostawcy zobowiązani są potwierdzić, że wdrożyli procedury należytej staranności (due diligence) mające
na celu zarządzanie kwestiami etycznymi w ramach łańcucha dostaw, w tym wszystkimi procesami
związanymi z zatrudnieniem, aby zapewnić zgodności z przepisami prawa w zakresie niewolnictwa i handlu
ludźmi.
5. Oprócz wymogów brytyjskiej ustawy o równości z 2010 r. (UK Equality Act 2010), główne zasady HSBC
stanowią, że dostawcy wraz ze swoim łańcuchem dostaw, wykonawcami i dostawcami usług są zobowiązani
zapewniać, że mają wdrożone ugruntowane procedury gwarantujące, że dostarczają produkty, usługi i
możliwości dla osób niepełnosprawnych. Dostawcy powinni::


zobowiązać się do usunięcia barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;



dostarczać produkty i usługi, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych;



dokonywać przeglądu produktów i usług z udziałem osób niepełnosprawnych;



promować swoje zaangażowanie na rzecz niepełnosprawności na zewnątrz.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA

Dostawcy, z którymi HSBC dokonuje regularnych i powtarzających się transakcji powinni mieć wdrożone
odpowiednie procesy zarządzania i nadzoru, które zapewniają zgodność z niniejszym Kodeksem. Ponadto
dostawcy zobowiązani są przedsięwziąć racjonalne kroki, aby monitorować swój łańcuch dostaw, zapewniając,
że ich dostawcy rozumieją cele niniejszego Kodeksu i przestrzegają jego postanowień. Dostawcy zobowiązani
są zapewniać, że ich systemy i procedury są odpowiednie, aby ograniczać potencjalny negatywny wpływ na
markę i reputację HSBC.
HSBC zastrzega sobie prawo do przeprowadzania „wyrywkowych” przeglądów polityk, procedur lub wszelkich
innych dokumentów dostawców związanych z przestrzeganiem postanowień niniejszego Kodeksu. W niektórych
przypadkach, HSBC może poprosić o możliwość przeprowadzenia audytu on-line lub w siedzibie pod kątem
przestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu.
HSBC współpracuje z Sedex celem zapewnienia, że zasady określone w niniejszymi Kodeksie są realizowane i
wymaga, aby wszyscy dostawcy, na żądanie HSBC, zarejestrowali się w Sedex i wypełnili kwestionariusz oceny
dostawcy. W przypadku, gdy dostawcy uzyskują ocenę na poziomie średniego lub wysokiego ryzyka, HSBC
może przeprowadzić audyt dostawcy z udziałem audytorów zewnętrznych, korzystając z metodologii SMETA
(Sedex Members Ethical Trade Audit).
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ZAPEWNIANIE ZGODNOŚCI

HSBC wymaga od dostawców podpisania niniejszego kodeksu, a co za tym idzie potwierdzenia zrozumienia
wymogów w nim zawartych. HSBC wymaga od dostawców potwierdzenia, że przestrzegają niniejszych
wymogów i mogą wykazać HSBC sposób ich realizacji.
HSBC realizuje politykę przejrzystych praktyk względem dostawców i będzie współpracować z dostawcami w
celu zapewnienie zgodności z Kodeksem, a w razie potrzeby, opracowania planów naprawy.

Potwierdzam, że zapoznałem się z Kodeksem i rozumiem wymogi w nim zawarte.
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