
 
KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH 

 

Strona 1 z 4 
Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych z dnia 19.05.2020 r. 

 

ZOBOWIĄZANIE FIRMY HARSCO  

Firma Harsco Corporation i jej podmioty 
stowarzyszone („HARSCO”) współpracując z 
agentami, wykonawcami, konsultantami, 
dystrybutorami, dostawcami i sprzedawcami 
(zwanymi łącznie „Partnerami Biznesowymi”), w 
zaangażowany sposób będzie stosować i promować 
swoją metodę prowadzenia działalności gospodarczej 
(zewnętrzny okręg) i wartości (wewnętrzny okręg). 
Firma HARSCO oczekuje od wszystkich Partnerów 
Biznesowych stosowania zasad zawartych w jej 
„Kodeksie postępowania” („Zasady” lub „Kodeks 
postępowania dla partnerów biznesowych firmy 
HARSCO”) i zachęca do ich stosowania. Oczekuje ona 
także, że partnerzy ci będą działali w sposób zgodny z 
Zasadami. Firma HARSCO może zdecydować, że nie 
podejmie współpracy z Parterami Biznesowymi lub 
zaprzestanie takiej współpracy, jeżeli nie będą oni 
spełniać jej oczekiwań. 

 
 
  

W przypadku pytań dotyczących niniejszych Zasad należy się kontaktować z Globalnym Działem Zgodności 
z Przepisami i Etyki pod adresem compliance@harsco.com. 

ZAKRES NINIEJSZYCH ZASAD 

Nasze Zasady są oparte na „Kodeksie postępowania” firmy HARSCO i definiują reguły zachowania oraz 
normy etyczne odnoszące się do wszystkich Partnerów Biznesowych firmy HARSCO. Niniejsze Zasady nie 
stanowią wyczerpującej listy wszystkich wymogów w zakresie etyki i postępowania w biznesie, do 
przestrzegania których zobowiązany jest Partner Biznesowy.  Firma HARSCO oczekuje od Partnerów 
Biznesowych, że odpowiednio przeszkolą swoich pracowników w zakresie reguł zawartych w niniejszych 
Zasadach w celu zwiększenia ich świadomości w tym zakresie i zapewnienia przestrzegania dobrych 
praktyk biznesowych. 

Firma HARSCO zastrzega sobie prawo do przeprowadzania u swoich Partnerów Biznesowych i ich 
podwykonawców audytów zgodności w celu weryfikacji ich zaangażowania w przestrzeganie niniejszych 
Zasad. 

KORUPCJA, PRZEKUPSTWO I OSZUSTWO 

Zabrania się wpłacania, pożyczania i innego przekazywania jakichkolwiek środków lub innych korzyści w 
sposób stanowiący korupcję, przekupstwo lub w inny sposób mający na celu wpłynięcie na pracownika 
firmy HARSCO lub urzędnika publicznego lub uzyskanie od niego innych odstępstw.  Przekupstwem mogą 
być wszelkie wartości wręczane innej osobie w celu uzyskania niesłusznej przewagi konkurencyjnej.  
Wręczenie każdego przedmiotu lub usługi w celu wpłynięcia na decyzję biznesową można uznać za 
przekupstwo.  Partnerzy Biznesowi są zobowiązani powstrzymać się przed wszelkimi działaniami, które 
wiązałyby się z wręczaniem jakichkolwiek wartości pracownikom firmy HARSCO, partnerom lub 
urzędnikom publicznym w celu otrzymania zlecenia, ponieważ wszelkie takie działania naruszają przepisy 
antykorupcyjne i niniejsze Zasady.   

mailto:compliance@harsco.com


 
KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH 

 

Strona 2 z 4 
Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych z dnia 19.05.2020 r. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kontaktów z urzędnikami publicznymi przed podjęciem 
jakichkolwiek działań należy się kontaktować z Globalnym Działem Zgodności z Przepisami i Etyki pod 
adresem compliance@harsco.com. 

ODPOWIEDZIALNE ZAWIERANIE KONTRAKTÓW 

Zawierając kontrakt, firma HARSCO zobowiązuje się przestrzegać wartości Harsco i stać na ich straży. Firma 
HARSCO oczekuje, że jej Partnerzy Biznesowi i ich podwykonawcy będą stosować podobne reguły, 
zawierając kontrakty z firmą HARSCO. 

Wszyscy Partnerzy Biznesowi są zobowiązani do przestrzegania zobowiązań kontraktowych względem 
firmy HARSCO. Zabrania się im dokonywania zmów z innymi oferentami, dystrybutorami, dostawcami lub 
wykonawcami oraz jakichkolwiek innych zachowań sprzecznych z zasadami konkurencyjności. 

DUE DILIGENCE 

Wszyscy partnerzy biznesowi są zobowiązani wziąć udział w opartym na analizie ryzyka procesie Due 
Diligence przeprowadzanym przez firmę HARSCO.  Obejmuje on wypełnienie wszystkich wymaganych 
formularzy i złożenie wszelkiej wymaganej dokumentacji (np. dokumentacji finansowej).   

PRZESTRZEGANIE PRAWA 

Partnerzy Biznesowi są zobowiązani do pełnego przestrzegania wszystkich przepisów ustawowych i 
wykonawczych mających zastosowanie do ich firmy oraz ich relacji z firmą HARSCO.  Między innymi 
dotyczy to wszystkich właściwych przepisów ustawowych i wykonawczych odnoszących się do (a) 
przeciwdziałania przekupstwom i korupcji (w tym m.in. amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach 
korupcyjnych, brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym i brazylijskiej ustawy o 
uczciwej działalności spółek), (b) eksportu, reeksportu i dalszego przeniesienia towarów, danych 
technicznych, oprogramowania i usług, (c) importu towarów, (d) pracy i zatrudnienia, (e) materiałów 
zakazanych, (f) środowiska, (g) sankcji gospodarczych i embarg, (h) ochrony danych, (i) przeciwdziałania 
niewolnictwu i przemytowi ludzi, (j) przeciwdziałania bojkotowi Stanów Zjednoczonych oraz (k) wymogów 
w zakresie konkurencyjności.   

KONFLIKT INTERESÓW 

Do konfliktu interesów może dojść, kiedy Partner Biznesowy w toku prowadzenia działalności na rzecz 
firmy HARSCO ma konkurencyjne interesy zawodowe lub osobiste. Wszyscy Partnerzy Biznesowi są 
zobowiązani do unikania konfliktów interesów w czasie współpracy z firmą HARSCO.  Są oni także 
zobowiązani do zapewnienia, że sytuacji takich będą unikać również wszyscy podwykonawcy.  

Partner Biznesowy, który podejrzewa potencjalny, rzeczywisty lub ewentualny konflikt interesów, jest 
zobowiązany do bezzwłocznego ujawnienia takiej sytuacji na piśmie Globalnemu Działowi Zgodności z 
Przepisami i Etyki (GCE) pod adresem compliance@harsco.com.  

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Od Partnerów Biznesowych oczekuje się, że będą prowadzić wszelkie działania zgodnie z wszystkimi 
właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz BHP.  
Wszelkie przypadki potencjalnego naruszenia przepisów ustawowych, wykonawczych lub firmowych 
zasad w zakresie ochrony środowiska lub BHP oraz przypadki żądania naruszenia określonych procedur w 
tym zakresie należy bezzwłocznie zgłaszać firmie HARSCO.  
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PREZENTY I KOSZTY REPREZENTACYJNE 

Niedopuszczalne są prezenty, które w rozsądny sposób można uznać za próbę niewłaściwego wpływania 
na pracownika firmy HARSCO.  Pracownikom firmy HARSCO zabrania się przyjmowania od Partnerów 
Biznesowych jakichkolwiek wartości wykraczających poza pojęcie skromnego prezentu, posiłku lub 
zaproszenia na wydarzenie rozrywkowe oraz wręczania takich wartości. Do prezentów zalicza się m.in. 
przedmioty materialne, a także rzeczy niematerialne, takie jak bilety na wydarzenia, przysługi, specjalne 
zniżki, oferty pracy, pożyczki itp. Zwykłe posiłki służbowe i drobne upominki takie jak kosze z prezentami 
w okresie świątecznym zasadniczo uznaje się za dopuszczalne, jednak Partnerzy Biznesowi są zobowiązani 
unikać oferowania pracownikom firmy HARSCO propozycji podróży, częstych posiłków i kosztownych 
prezentów. Prezenty w formie gotówki lub ekwiwalentów gotówki w każdym przypadku są 
niedopuszczalne. 

W zakresie, w jakim firma Harsco pokrywa wydatki Partnera Biznesowego, wszystkie takie wydatki muszą 
być rozsądne i zgodne z wymogami zasad firmy Harsco dotyczących podróży i zaproszeń na wydarzenia 
rozrywkowe. 

PRAWA CZŁOWIEKA I PRACA DZIECI 

Firma HARSCO oczekuje, że jej Partnerzy Biznesowi będą podzielać jej zaangażowanie na rzecz praw 
człowieka:  traktować ludzi z szacunkiem i godnością; wspierać różnorodność, zróżnicowane opinie i 
integrację; promować równe szanse dla wszystkich oraz działać etycznie w biznesie.  

Firma HARSCO wymaga od Partnerów Biznesowych zapewnienia, że nie stosują obowiązku pracy, w tym 
pracy dzieci, pracy przymusowej, niewolnictwa i handlu ludźmi.  Za dziecko uznaje się każdą osobę, która 
nie przekroczyła wieku minimalnego uznanego w miejscu wykonywania pracy za dopuszczalny zgodnie z 
prawem w związku ze świadczeniem pracy.  

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

Firma HARSCO oczekuje od Partnerów Biznesowych, że będą chronić i szanować własność intelektualną 
należącą do firmy HARSCO. Do własności takiej zalicza się m.in. wszystkie patenty, znaki towarowe, prawa 
autorskie, tajemnice handlowe, know-how oraz inne poufne lub zastrzeżone informacje firmy HARSCO.   
Bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HARSCO Partnerzy Biznesowi nie mają żadnego prawa do 
korzystania z jakiejkolwiek należącej do niej własności intelektualnej ani innych zastrzeżonych informacji.    

INFORMOWANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 

Firma HARSCO oczekuje od Partnerów Biznesowych, że będą zgłaszać zespołowi ds. zachowania 
uczciwości niezgodne z prawem i nieetyczne zachowania oraz wszelkie przypadki naruszania niniejszych 
Zasad.  

• E–mail:  compliance@harsco.com  
• Telefon:  866 203 4957 (w języku angielskim, możliwość zgłoszenia w innym języku po uzyskaniu 
połączenia) 
• WWW:  http://compliance.harsco.com/   
 
Od Partnerów Biznesowych oczekuje się, że będą pomagać firmie HARSCO w prowadzeniu dochodzeń w 
sprawie wszelkich domniemanych przypadków naruszania „Kodeksu postępowania” z udziałem firmy 
HARSCO i Partnera Biznesowego.  
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Potwierdzenie 

W imieniu Partnera Biznesowego przeczytałem(-am) i rozumiem „Kodeks postępowania dla partnerów 
biznesowych firmy HARSCO” i przyjmuję do wiadomości, że Partner Biznesowy jest zobowiązany do 
przestrzegania go.   

W imieniu Partnera Biznesowego rozumiem, że z każdym pytaniem dotyczącym „Kodeksu postępowania 
dla partnerów biznesowych firmy HARSCO” należy kontaktować się z Globalnym Działem Zgodności z 
Przepisami i Etyki HARSCO.   

W imieniu Partnera Biznesowego rozumiem, że domniemane przypadki naruszenia „Kodeksu 
postępowania dla partnerów biznesowych” firmy HARSCO należy zgłaszać zespołowi ds. zachowania 
uczciwości firmy HARSCO oraz że firma HARSCO oczekuje współpracy w przypadku wszelkich dochodzeń, 
jakie mogą z takiego zgłoszenia wynikać. 

 

_______________________________________     _______________ 

Podpis (w imieniu Partnera Biznesowego)      Data 

 

_______________________________________ 

Imię i nazwisko oraz stanowisko przedstawiciela Partnera Biznesowego 

 

_______________________________________    ____________________________ 

Nazwa Partnera Biznesowego      segment Harsco 

 

Potwierdzenie to należy odesłać na adres complianceduediligence@harsco.com oraz do osoby 
wyznaczonej do kontaktu w stosownym segmencie firmy Harsco.  
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