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1. WYMAGANIA OGÓLNE
1) Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z Kodeksem Postępowania oraz przestrzegania
jego postanowień.
2) Wykonawca, przy wyborze nowych dostawców, powinien zwracać szczególną uwagę na
warunki pracy oraz warunki środowiskowe. W przypadku, gdy wykonawca nie przestrzega
wymagań niniejszego Kodeksu Postępowania, wymagane jest od nich wdrożenie działań
korygujących.
3) Wykonawca zobowiązuje się̨ do przestrzegania wszystkich lokalnych, krajowych i
międzynarodowych przepisów prawa, zasad, norm i innych wymagań obowiązujących w
danym obszarze, w szczególności prawa pracy, konwencji ONZ i Międzynarodowej Organizacji
pracy, w kwestii minimalnego wieku zatrudnienia, ochrony środowiska, transportu drogowego,
prawa przewozowego, gospodarki odpadami, emisji spalin, materiałów niebezpiecznych oraz
czasu pracy kierowców.
4) W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących wymagań lub wymagań niniejszej instrukcji
przez Wykonawcę, Erontrans zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z winy Wykonawcy.
5) Erontrans zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wszystkich pojazdów
Wykonawcy.
6) Obowiązkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z
realizacją zleceń dla firmy Erontrans jako poufnych. Bez pisemnej zgody firmy Erontrans
Dostawca nie może udzielać jakichkolwiek informacji poufnych osobom trzecim.
7) Wykonawca zobowiązuje się do dbania o dobro wszystkich interesariuszy oraz o stan
środowiska naturalnego, poprzez stałe zwiększanie swojej wydajności środowiskowej.
2. DEFINICJE
•

dyskryminacja – forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego),
objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w
porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy,
niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd,
narodowość lub rasę.

•

Interesariusz – podmiot (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które
mogą wpływać na przedsiębiorstwo i/lub pozostają pod wpływem jego działalności.

•

łapówka – wymierną korzyścią, dzięki której ofiarodawca uzyskuje lub może uzyskać
nienależną korzyść od ofiarowanego.

•

wykonawca – pod pojęciem Wykonawcy rozumie się dostawcę usługi realizowanej na
bezpośrednie lub pośrednie zlecenie firmy Erontrans; pracownicy głównego Wykonawcy
oraz jego Podwykonawcy.

3. PRAWA PRACOWNICZE
3.1 Zatrudnianie dzieci
1) Wykonawca zobowiązuje się̨ do przestrzegania praw dziecka (zdefiniowanego jako osoba w
wieku poniżej 18 lat) chroniąc je przed wykorzystywaniem ekonomicznym i wykonywaniem
jakiejkolwiek pracy, która stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, koliduje z procesem
edukacji oraz źle wpływa na jego rozwój fizyczny, psychiczny, duchowy, moralny lub
społeczny, zgodnie z art. 32.1 Konwencji Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych.
2) Najniższy wiek osób przyjmowanych na stanowiska, których specyfika zakłada możliwość
narażenia zdrowia fizycznego lub psychicznego, wynosi 18 lat. Dostawca powinien
dysponować dokumentami weryfikującymi wiek każdego pracownika.
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3) Firma Erontrans, w przypadku stwierdzenia przypadków zatrudniania nieletnich przez
wykonawcę, zastrzega sobie prawo poinformowania o sprawie Państwowej Inspekcji Pracy
oraz klienta, na rzecz którego zlecenie jest realizowane, a także rozwiązania umowy
współpracy ze skutkiem natychmiastowym, z winy wykonawcy. Wszystkie działania dotyczące
reakcji na pracę dzieci są prowadzone w najlepszym interesie dziecka.
3.2 Praca przymusowa
1) Wykonawca nie ma prawa zmuszać pracowników do wykonywania pracy (zmuszanie jest
rozumiane jako wymuszanie pracy pod groźbą kary, konfiskaty osobistej własności lub
wymuszania pracy, która nie jest wykonywana dobrowolnie), poprzez stosowanie fizycznych,
finansowych lub jakichkolwiek innych środków przymusu.
2) Jeżeli pracownicy czasowi zatrudnieni są̨ na podstawie kontraktów, Wykonawca nie może
wbrew ich woli zmuszać ich do przedłużania pracy wykraczającego poza czas kontraktu.
3.3 Zdrowie i Bezpieczeństwo
1) Wykonawca zapewnia, wszystkim pracownikom, zdrowe i bezpieczne miejsca pracy wolne od
nękania i przemocy, zachowując zero tolerancji dla naruszania zasad bezpieczeństwa oraz
dokłada wszelkich starań, aby chronić miejsca pracy przed zdarzeniami wypadkowymi i
ewentualnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi.
2) Osoby zatrudnione przez Wykonawcę przechodzą regularne i udokumentowane szkolenia w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podlegają badaniom z zakresu medycyny pracy.
3.4 Wolność zrzeszania

1) Wykonawca uznaje prawa wszystkich pracowników do korzystania ze swobody zrzeszania
oraz ich prawa do zawarcia układu zbiorowego pracy.
3.5 Wynagrodzenie za pracę i ewidencja pracowników

1) Każdy pracownik ma prawo do zawarcia pisemnej umowy o pracę w jego ojczystym języku.
Umowa taka musi określać poziom wynagrodzenia oraz sposób płatności, jeszcze przed
rozpoczęciem pracy.

2) Wykonawca prowadzi ewidencję osobową oraz przetwarza dane osobowe w sposób poufny.
Pracownicy mają zapewniony ciągły dostęp do swojej ewidencji osobowej, mają możliwość
dokonywania w niej zmian i zastrzeżeń.
3.6 Nękanie i dyskryminacja
1) Wykonawca szanuje i respektuje praw pracowniczych, nie toleruje molestowania ani
dyskryminacji w jakiejkolwiek formie i z jakiegokolwiek powodu, np. pochodzenia etnicznego,
wyznania, wieku, niesprawności, płci, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, członkostwa w
związkach zawodowych czy przynależność politycznej.
2) Żaden przejaw zachowania upokarzającego w stosunku do pracownika, klienta, dostawcy lub
pracownika strony trzeciej nie powinien być tolerowany. Wszyscy pracownicy są chronieni
przed dyskryminacją lub rozwiązaniem umowy o pracę z niesłusznych powodów, np.
małżeństwa, ciąży, rodzicielstwa czy też nosicielstwa HIV.
3) Wszyscy pracownicy powinni mieć świadomość pojęcia dyskryminacji i nękania oraz znać
procedury i politykę obrony przed zjawiskiem łamania i nieprzestrzegania zasad w tym
zakresie.
4) Wykonawca szanuje konwencję ONZ dotyczącą praw człowieka i akceptuje odpowiedzialność,
jaką ma w stosunku do swoich pracowników i społeczności, w której funkcjonuje.
5) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania równych praw przy dostępie do praktyk
zawodowych oraz w procesie rekrutacji pracowników.
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6) Wykonawca zatrudnia pracowników wyłącznie w oparciu o obiektywną ocenę ich kompetencji.
Pracownicy są traktowani i oceniani wyłącznie na podstawie efektów ich pracy oraz
umiejętności zawodowych.
7) Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania dyskryminacji płacowej osób zatrudnionych na
podobnych stanowiskach, z jakiegokolwiek powodu, np. płci, rasy, wieku.
4. ZASADY WSPÓŁPRACY
4.1 Deklaracja bezpieczeństwa
1) W związku ze świadczeniem usług dla partnera handlowego posiadającego AEO,
zobowiązujemy się do przestrzegania standardów bezpieczeństwa i ochrony.
2) Przy świadczeniu usług dla upoważnionego przedsiębiorcy AEO zatrudniony jest wiarygodny
personel.
3) Zobowiązujemy się do wymagania od naszych partnerów handlowych, realizujących zlecenia
dla partnera handlowego posiadającego AEO, przestrzegania standardów bezpieczeństwa i
ochrony.
4.2 Informacje poufne
1) Oczekuje się od Wykonawcy nieujawniania informacji poufnych wobec osób trzecich w
zakresie zleceń realizowanych dla firmy Erontrans lub jej klientów. Wykonawca, w stosownych
przypadkach, wymaga od pracowników oraz innych osób wykonujących usługi, podpisania
umowy o zachowaniu poufności. Zobowiązanie to obowiązuje także po zakończeniu
zatrudnienia lub wygaśnięciu współpracy.
4.3 Uczciwa konkurencja
1) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i wspierania zasad uczciwej konkurencji oraz
do niezawierania niedozwolonych porozumień antykonkurencyjnych, jak również bezprawnej
wymiany z konkurentami informacji o cenach i/lub informacji o rynku.
2) Wykonawca nie powinien komercyjnie współpracować z tymi konkurentami, którzy nie
przestrzegają zasad dobrej współpracy i uczciwej konkurencji, bez pisemnej zgody osoby
uprawnionej.
4.4 Przeciwdziałanie korupcji
1) Wszystkie działania, które nadużywają powierzoną władzę w celu osiągnięcia prywatnych
korzyści, takie jak: wyłudzenie lub łapówkarstwo, są surowo zabronione.
2) Wykonawca zobowiązuje się do nieprzyjmowania lub oferowania jakichkolwiek korzyści o
charakterze korupcyjnym. Dozwolone jest wręczania lub przyjmowania od kontrahentów tzw.
„gadżetów reklamowych” o wartości, zgodnej z panującymi zasadami biznesowymi.
4.5 Bezpieczeństwo przewożonego towaru
1) Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania zleceń, zgodnie z ustalonymi
warunkami, obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz do właściwego zabezpieczenia
towaru oraz pojazdu w trakcie jazdy, a także w czasie przerw i przestojów.
2) Wykonawca zobowiązuje się od poruszania drogami komunikacji ustalonymi z zamawiającym.
5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
5.1 Wykonawcy zabrania się:
•
•
•
•

tankowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
mycia pojazdów i sprzętu w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
wylewania i wyrzucania odpadów do wód, gleby lub do kanalizacji,
wwożenia na teren firmy Erontrans jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych.
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5.2 Wykonawca zobowiązuje się do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przestrzegania obowiązujących wymagań w zakresie ochrony środowiska,
przeszkolenia kadry kierowniczej z zakresu ochrony środowiska,
używania, w ramach zleceń realizowanych na zlecenie firmy Erontrans, pojazdów
posiadających klasę ekologiczną nie starszą niż obowiązującą 10 lat wstecz (obecnie to
EURO 4, od stycznia 2019 będzie to EURO 5),
korzystanie ze sprawnych środków transportu, posiadających aktualne przeglądy,
poruszania się pojazdami w sposób ekonomiczny, minimalizujący emisję spalin,
przeszkolenia kierowców z zakresu ekonomicznej jazdy,
zmniejszania średniego poziomu zużycia paliwa,
ograniczania przejazdów na pusto,
zapobiegania skażeniu powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych podczas
wykonywanych prac transportowych,
selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych powstałych
w wyniku świadczenia usług oraz zabezpieczenia miejsc składowania, w sposób
uniemożliwiający skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych,
zabezpieczenia miejsc składowania odpadów niebezpiecznych przed dostępem osób
trzecich,
oznakowania pojemników z odpadami,
oznaczenia pojemników z materiałami niebezpiecznymi.
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