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Wstęp do Standardów postępowania dla dostawców firmy Capgemini 
 

W firmie Capgemini staramy się zapewniać rentowny i zrównoważony wzrost poprzez współpracę z 
naszymi klientami w celu tworzenia wartości dzięki naszej wiedzy eksperckiej i uczciwości biznesowej. Jako 
globalny podmiot działający w ponad 44 krajach, firma Capgemini stawia sobie za cel działanie w sposób 
będący wzorem dla innych i zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach, w których prowadzi ona 
działalność. Dodatkowo firma Capgemini przystąpiła do inicjatywy UN Global Compact i wspiera lokalne i 
globalne inicjatywy oraz standardy biznesowe mające na celu wywieranie pozytywnego wpływu na 
społeczności, w których firma działa oraz zapewnienie, że praca wykonywana jest w sposób zrównoważony 
i etyczny. 
 

Współpracujemy z naszymi Dostawcami i innymi partnerami biznesowymi w celu zapewnienia naszym 
klientom wartości dodanej. Od naszych Dostawców i partnerów biznesowych oczekujemy przestrzegania 
wszystkich obowiązujących przepisów. Dla firmy Capgemini kluczowe jest, aby Dostawcy i ich pracownicy 
działali zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, przestrzegali wszystkich obowiązujących przepisów, 
w szczególności przepisów antykorupcyjnych, oraz unikali nawet sprawiania wrażenia, że mogą występować 
nieprawidłowości lub konflikt interesów. Nasze standardy mogą zostać spełnione wyłącznie dzięki Państwa 
współpracy i zaangażowaniu. Zobowiązują się Państwo do przestrzegania postanowień niniejszych 
Standardów postępowania dla dostawców, monitorowania i sprawdzania w drodze audytu czy postanowienia 
te faktycznie są przestrzegane oraz przyjmują Państwo do wiadomości, że działanie zgodnie z tymi 
Standardami jest konieczne do zachowania statusu Dostawcy firmy Capgemini. Zobowiązani są Państwo do 
zapewnienia, że wszyscy podwykonawcy, agenci i inne osoby trzecie, z których usług korzystają Państwo w 
ramach współpracy z firmą Capgemini w przypadkach dozwolonych w umowie zawartej z firmą Capgemini 
także działają zgodnie z niniejszymi Standardami. 
 

„Dostawca” oznacza każde przedsiębiorstwo, spółkę, osobę i inne podmioty sprzedające lub oferujące 
sprzedaż dowolnego rodzaju towary i usługi na rzecz firmy Capgemini, w tym ich pracowników, agentów i 
innych przedstawicieli. 
 
 

Nasze standardy 
 

1. Prawa człowieka 
 

Dostawcy zobowiązani są do poszanowania praw człowieka w działalności prowadzonej z interesariuszami 
(tj. pracownikami, klientami, dostawcami, udziałowcami i społecznościami). Dostawcy zobowiązani są do 
wspierania przestrzegania zasad określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 

 

2. Zgodność z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi, krajowymi, 
stanowymi i lokalnymi 

 

Uznajemy, że lokalne zwyczaje, tradycje i praktyki mogą się między sobą różnić, ale oczekujemy, że nasi 
Dostawcy będą działać co najmniej zgodnie z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi 
przepisami, w szczególności przepisami antykorupcyjnymi, o ochronie konkurencji, kontroli eksportu, w 
zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych i prawa pracy, jak również że 
będą monitorować ich przestrzeganie. Oczekujemy od Dostawców, że będą wspierać przestrzeganie 
najważniejszych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie standardów pracy. 
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3. Praca przymusowa 
 

Dostawca nie może korzystać z pracy przymusowej lub dla odpracowania długu, a pracownicy muszą mieć 
prawo do rozwiązania stosunku pracy z uzasadnionym okresem wypowiedzenia. Pracodawca nie może 
wymagać od pracowników wpłacenia kaucji lub pieniędzy ani złożenia dokumentów, chyba że obowiązujące 
przepisy stanowią inaczej. 

4. Praca dzieci 
Dostawca nie może korzystać z pracy dzieci. 
„Dziecko” oznacza każdą osobę poniżej 15. roku życia (albo 14. roku życia, jeśli przepisy danego kraju tak 
stanowią), poniżej wieku zakończenia obowiązkowej edukacji lub poniżej minimalnego wieku pracowników 
w danym kraju, w zależności od tego, w którym z tych przypadków wiek ten jest najwyższy. Dostawca może 
brać udział w programach przyuczania do zawodu w miejscu pracy, które są zgodne z wszelkimi 
obowiązującymi przepisami. Pracownicy w wieku poniżej 18 lat nie mogą wykonywać pracy, która może z 
dużym prawdopodobieństwem zagrozić ich zdrowiu lub bezpieczeństwu. 

 

5. Równość, różnorodność i włączenie społeczne 
 

Dostawcy nie mogą dyskryminować w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia, dostępu do szkoleń, awansów 
oraz rozwiązania stosunku pracy lub przejścia na emeryturę z powodów społecznych, kulturowych, 
pochodzenia etnicznego lub narodowego, przekonań religijnych i innych, kasty, płci, stanu cywilnego, ciąży, 
orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wieku oraz przynależności do związków zawodowych. Dostawcy 
powinni promować różnorodność i włączenie społeczne. 

 

6. Czas pracy, dobro i rozwój pracowników 
 

Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie wynagrodzeń 
i czasu pracy. Pracownicy nie mogą zostać zobowiązani do pracy w wymiarze większym niż prawnie 
dopuszczalna maksymalna liczba godzin tygodniowo albo 60 godzin tygodniowo, włącznie z nadgodzinami, 
chyba że ma to miejsce w wyjątkowych okolicznościach. Pracownikom musi przysługiwać przynajmniej 1 
dzień wolny w 7-dniowym tygodniu pracy. Pracownicy muszą otrzymywać co najmniej minimalne 
wynagrodzenie oraz zapłatę za nadgodziny w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach. 
 

W odpowiednich przypadkach Dostawcy powinni uwzględnić promowanie równowagi pomiędzy życiem 
prywatnym a pracą, szkoleń oraz rozwoju osobistego pracowników. 

 

7. Szacunek dla pracowników i godność 
 

Dostawca zobowiązany jest do traktowania pracowników z szacunkiem i godnością; nie może też naruszać 
ich nietykalności cielesnej ani znieważać ich słownie. Zobowiązany jest on również do powstrzymania się od 
wszelkich form nękania oraz gróźb i innych form zastraszania. 

 

8. Wolność zrzeszania się 
 

Dostawca zobowiązany jest do poszanowania prawa swoich pracowników do zapisania lub niezapisania się 
do organizacji pracowniczych, w tym związków zawodowych, oraz do podpisywania zbiorowych układów 
pracy w zakresie dozwolonym przez prawo. 
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9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy wszystkim 
pracownikom, zgodnie z międzynarodowymi normami i przepisami. Powyższe obejmuje obowiązek 
zapewnienia odpowiedniego wyposażenia, szkoleń oraz dostępu do informacji na temat bezpieczeństwa. 
Konieczne jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących polityk, procedur i wytycznych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku, gdy Dostawcy pracują w obiektach firmy Capgemini lub w 
imieniu firmy Capgemini, na przykład wykorzystując, transportując lub utylizując materiały niebezpieczne 
lub utylizując sprzęt elektroniczny, zobowiązani są oni do potwierdzenia, że są świadomi swoich 
obowiązków. Muszą oni także potwierdzić, że stosują procedury zarządzania i środki kontroli, a w 
odpowiednich przypadkach przyjąć pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań. 

 

10. Poufność i własność intelektualna 
 

Dostawcy i ich wykonawcy i pracownicy zobowiązani są do zachowania poufności w odniesieniu do 
informacji poufnych i biznesowych informacji wrażliwych firmy Capgemini (zazwyczaj zawierana jest 
umowa o zachowanie poufności), do których mają dostęp, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
postanowieniami umownymi. Dostawca zobowiązany jest do ochrony własności intelektualnej należącej do 
firmy Capgemini, naszych klientów, innych Dostawców i osób fizycznych. 

 

11. Przeciwdziałanie korupcji i prezenty 
 

Jako Dostawca firmy Capgemini, zobowiązani są Państwo do przyjęcia do wiadomości swojego 
zobowiązania do zachowywania najwyższych standardów uczciwości we wszelkich transakcjach 
biznesowych na całym świecie. Wszelkie formy korupcji, takie jak łapownictwo, wymuszanie pieniędzy czy 
defraudacja, są ściśle zabronione. 
 

Firma Capgemini określa łapownictwo lub łapówkę jako „każde działanie podejmowane w celu uzyskania 
bezprawnej przewagi”. Działania te mogą przyjmować wiele form, dotycząc pieniędzy (w postaci gotówki, 
przelewów bankowych i innych) i świadczeń rzeczowych takich, jak możliwości rozrywki, podróże, 
przeniesienie do pierwszej klasy lotniczej, dodatkowe podróże do kurortów wypoczynkowych, 
sponsorowanie lub zatrudnianie krewnych lub przyjaciół. „Bezprawna przewaga” może mieć formę 
preferencyjnego traktowania, zawarcia umowy, ujawnienia informacji poufnych, zwolnienia celnego, 
niedochodzenia kary po zakończeniu dochodzenia podatkowego oraz, ogólnie, wpływ na daną osobę 
fizyczną w odniesieniu do wykonywania przez nią jej obowiązków. 
 

Zobowiązani są Państwo do działania zgodnie z uzasadnionymi wskazówkami ze strony firmy Capgemini w 
odniesieniu do polityk antykorupcyjnych oraz do wdrożenia odpowiednich procedur zapewniających 
przestrzeganie przez Państwa pracowników obowiązujących przepisów antykorupcyjnych. 
 

Jako Dostawca firmy Capgemini, zobowiązani są Państwo do powstrzymania się od oferowania, 
obiecywania oraz wręczania pracownikom firmy Capgemini nielegalnych prowizji, przysług, nagród, 
możliwości rozrywki oraz jakichkolwiek przedmiotów wartościowych w celu uzyskania korzystnego 
traktowania ze strony firmy Capgemini, chyba że kierownictwo firmy Capgemini zostało o tych działaniach 
poinformowane i wyraziło na nie zgodę. Pracownicy firmy Capgemini mają zakaz zabiegania o tego typu 
działania z Państwa strony. Powyższe ograniczenie obejmuje również członków rodzin i krewnych Państwa 
pracowników i pracowników firmy Capgemini. 
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12. Nieuczciwe praktyki biznesowe 
 

Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie konkurencji, 
w szczególności poprzez powstrzymanie się od brania udziału w zmowach cenowych, ustawiania 
przetargów, przydzielania klientów lub rynków oraz wymieniania z konkurentami informacji o aktualnych, 
niedawnych lub przyszłych cenach. 

 

13. Konflikt interesów 
 

Firma Capgemini oczekuje od swoich Dostawców, że nie będą miały miejsca konflikty interesów z ich 
udziałem. Konflikt interesów to sytuacja, w której mogą powstać wątpliwości co do Państwa zdolności do 
działania w sposób całkowicie obiektywny w odniesieniu do interesów firmy Capgemini. Konflikty 
interesów mogą powstawać na różne sposoby. Jeśli uważają Państwo, że wystąpił faktyczny lub potencjalny 
konflikt interesów w odniesieniu do firmy Capgemini lub któregokolwiek z jej pracowników, zobowiązani są 
Państwo do poinformowania o tym fakcie kierownictwa firmy Capgemini. 

 

14. Transakcje papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie z wykorzystaniem 
informacji niejawnych dotyczących firmy 

 

Jeśli mają Państwo dostęp do istotnych, niejawnych informacji dotyczących firmy Capgemini, jej 
przedsiębiorstwa, klientów lub innych partnerów biznesowych, nie mogą Państwo nabywać ani sprzedawać 
papierów wartościowych ani podejmować innych działań w celu wykorzystania tych informacji, także w 
drodze ich przekazania innym osobom. 

 

15. Ochrona danych, w tym prywatności danych osobowych 
 

Dostawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych i przestrzegania przepisów o ich ochronie. 
Dostawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych firmy Capgemini przed nieupoważnionym dostępem 
lub wykorzystaniem. 

 

16. Wpływ na środowisko 
 

Oczekujemy od naszych Dostawców, że w stosunkach z naszą firmą oraz ze swoimi klientami, partnerami i 
innymi Dostawcami zachowają oni zgodność z Oświadczeniem grupy Capgemini w sprawie polityki 
ochrony środowiska przedstawionym 
poniżej: 
 

Sposób, w jaki wykonujemy naszą pracę ma konsekwencje i stanowi szansę dla naszych Dostawców. 
Przykładowo oczekujemy od naszych Dostawców i ich podwykonawców, że pomogą nam spełnić cele w 
zakresie ochrony środowiska oraz że – w odpowiednich przypadkach – wezmą udział w naszych działaniach 
na rzecz ludzi i społeczności. 
 

W ramach każdej transakcji wiążącej się z zamówieniami sprawdzać będziemy nasz łańcuch dostaw tak, aby 
zidentyfikować produkty i usługi pomagające nam osiągnąć nasze cele w zakresie ochrony środowiska, w 
tym: 
- korzystanie z produktów powstałych w drodze recyklingu w większym niż dotychczas lub znacznym 
stopniu, 
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- usprawnienie korzystania z zasobów ograniczonych lub skąpych (energia, woda, surowce), 
- ograniczenie zużycia energii i zapewnienie wydajności energetycznej, 
- zminimalizowanie działań w zakresie transportu i logistyki, w szczególności niepotrzebnych podróży, 
- ograniczenie podróży, 
- ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zapewnienie ich prawidłowej utylizacji, 
- ochronę bioróżnorodności, 
- zminimalizowanie innego wpływu na środowisko, np. hałasu i zanieczyszczenia wody i gleby, 
- w odpowiednich wypadkach nasze procedury wyboru Dostawcy i produktu uwzględniają koszty 
działania produktu przez cały okres jego planowanej żywotności operacyjnej. 
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Wymogi firmy Capgemini w zakresie zarządzania zgodnością z przepisami 
 

Dodatkowo do działania zgodnie ze Standardami postępowania dla dostawców firmy Capgemini oczekujemy 
od naszych dostawców współpracy opartej na przestrzeganiu określonych poniżej zasad zarządzania. 

 

1. Obowiązek składania zamówień 
 

Firma Capgemini stosuje politykę obowiązkowego składania zamówień – zamawiamy produkty i usługi 
przesyłając zamówienie, a płatność zostaje dokonana pod warunkiem umieszczenia na fakturze numeru 
zamówienia. Nie należy rozpoczynać pracy nie otrzymawszy zamówienia. Jeśli rozpoczną Państwo pracę bez 
zamówienia, firma Capgemini może Państwu nie zapłacić za wykonaną pracę. 
Wyjątki w zakresie tej polityki podlegają uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Dział Zamówień firmy 
Capgemini przed ich zastosowaniem do danego stosunku biznesowego. 
 

Firma Capgemini oczekuje od swoich Dostawców, że zawrą z nią umowy w oparciu o standardowe ogólne 
warunki umów firmy Capgemini. 

 

2. Bezpieczeństwo i praca w obiektach firmy Capgemini 
 

Zobowiązani są Państwo do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny i dokładając wszelkich 
uzasadnionych starań w celu zminimalizowania ekspozycji firmy Capgemini na zagrożenia w zakresie 
bezpieczeństwa takie, jak terroryzm, przestępstwa i pandemie. Odwiedzając obiekty należące do firmy 
Capgemini lub pracując w nich, zobowiązani są Państwo do przestrzegania wymogów firmy Capgemini w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a pracując w obiekcie należącym do klienta firmy Capgemini – 
wymogów określonych przez tego klienta. 
Jeśli powezmą Państwo informacje o jakichkolwiek problemach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
lub bezpieczeństwa w trakcie pracy z firmą Capgemini, zobowiązani są Państwo do ich niezwłocznego 
zgłoszenia odpowiedniej osobie za pomocą odpowiedniego kanału komunikacji. 

 

3. Zatwierdzenie Standardów postępowania dla dostawców 
 

Świadcząc usługi na rzecz firmy Capgemini Dostawca formalnie zobowiązuje się przestrzegać Standardów 
określonych w niniejszym dokumencie.  Dostawców uprasza się o przesłanie do Działu Zamówień firmy 
Capgemini wiadomości e-mailowej zawierającej potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowanie Standardów 
postępowania dla dostawców, na następujący adres: Supplierstandardsofconduct@capgemini.com. 

 

4. Ankiety oceny dostawy 
 

Dodatkowo do powyższego możemy okresowo przeprowadzać ankiety w celu dokonania oceny naszej bazy 
dostawców, wsparcia przestrzegania regionalnych wymogów i inicjatyw rządowych oraz lepszego poznania 
zróżnicowanej społeczności naszych Dostawców i wpływu na środowisko, jak również całościowego 
przestrzegania przez Państwa zasad określonych w niniejszym dokumencie. Zostaną Państwo poinformowani 
po opublikowaniu wyników danej ankiety oraz będą Państwo mieli uzasadnioną ilość czasu na przekazanie 
swoich odpowiedzi. Nieudzielenie odpowiedzi stanowi naruszenie Standardów postępowania dla dostawców. 
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5. Wnioski o udostępnienie informacji i ocena 
 

W ramach działań mających na celu dokonanie oceny realizacji zamówień możemy przeprowadzać audyty i 
oceniać naszych Dostawców pod kątem zgodności z naszymi wymogami. Oczekujemy od Państwa 
bezpłatnego wsparcia w zakresie tych czynności. Poprosimy Państwa o zapewnienie nam w uzasadnionym 
zakresie dostępu do istotnych informacji oraz, potencjalnie, o prawo wstępu do Państwa obiektów w celu 
dokonania oceny działań Państwa i Państwa podwykonawców. 
 

Dodatkowo możemy poprosić o zgodę na przeprowadzenie audytu w przypadku, gdy pojawią się 
wątpliwości co do przestrzegania przepisów lub gdy będziemy chcieli dokładniej poznać sposób, w jaki 
zapewniają Państwo zgodność z przepisami. 

 

6. Zaprzestanie współpracy 
 

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania współpracy z Dostawcą lub zawieszenia procedury składania ofert 
w przypadku, gdy niemożliwe okaże się dojście z Dostawcą do porozumienia w obszarach ryzyka, gdy 
Dostawca nie przekaże nam informacji, o których udostępnienie poprosimy lub gdy Dostawca nie może 
spełnić wymogów określonych w Standardach postępowania dla dostawców firmy Capgemini. 

 

7. Zgłaszanie nieprawidłowości 
 

Firma Capgemini działa w sposób etyczny. Jako Dostawca firmy Capgemini, jeśli uważają Państwo, że nie 
wspieramy działań zgodnych z naszymi standardami w danym obszarze, prosimy o poinformowanie nas o 
wszelkich podejrzeniach nieprawidłowości w Państwa współpracy z firmą Capgemini lub o niewłaściwych 
zachowaniach pracowników lub agentów firmy Capgemini poprzez wysłanie wiadomości na następujący 
adres poczty elektronicznej: Supplierstandardsofconduct@capgemini.com – dostęp do niego mają wyłącznie 
dyrektor ds. zamówień oraz dyrektor ds. etyki i zgodności z przepisami firmy Capgemini. 
 

Zgłoszenia można przesyłać anonimowo. Niemniej jednak zachęcamy do pozostawiania danych 
kontaktowych, co umożliwi dokładniejsze zbadanie sprawy. Rozumiemy, że zgłaszanie nieprawidłowości 
może budzić obawy, ale działając w dobrej wierze można być pewnym naszego pełnego wsparcia. 


