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Wartoci etyczne od zawsze znajdoway si w centrum uwagi
SUEZ, zarówno jeli chodzi o jej strategi, jak i rozwój.

Dziaamy pod jedn mark ze wspóln misj
“zabezpieczenia niezbdnych zasobów dla naszej wspólnej
przyszoci”, dlatego absolutnie kluczowe jest przestrzeganie
wartoci etycznych Grupy przez wszystkich jej pracowników.

Niniejszy przewodnik o etyce w relacjach handlowych zosta
przygotowany, aby potwierdzi nasze wartoci oraz
przekaza pracownikom praktyczne wskazówki przy
codziennym stosowaniu zasad etycznych. Przewodnik ten
stanowi jeden z punktów odniesienia w zakresie etycznego
zachowania w caym spektrum relacji biznesowych. 

Kluczowe znaczenie ma to, aby wszyscy pracownicy
stosowali si do tych zasad. Wartoci etyczne stanowi
fundament dziaa SUEZ i jej ducha walki, dlatego zgodno
dziaa z zasadami etycznymi Grupy jest absolutnie
niezbdna dla osignicia naszej ambicji bycia globalnym
liderem w wiadczeniu usug rodowiskowych. Wartoci te
stanowi warunek dumy, któr wszyscy czujemy jako cz
Grupy.

Oczekuj, e kady z Was bdzie stosowa si do wartoci
etycznych opisanych w tym dokumencie, potwierdzajc w ten
sposób zaangaowanie SUEZ w zakresie etyki oraz
przyczyniajc si do wspólnego osigania sukcesu przez
nasz Grup.
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Niniejszy praktyczny przewodnik zatytuowany
„Etyka w relacjach handlowych” przedstawia
zasady etyczne firmy SUEZ obowizujce w
relacjach handlowych, zgodnie z
podstawowymi zasadami okrelonymi w
Karcie Etycznej Grupy (opisanymi w
Zaczniku). Stanowi on uzupenienie
przewodnika „Etyka w praktyce” oraz innych
dokumentów Grupy i jej podmiotów i zawiera
dodatkowe instrukcje dla pracowników Grupy
dotyczce szerokiego spektrum relacji
handlowych. 

Praktyczny przewodnik jest elementem
zaangaowania firmy SUEZ w podnoszenie
standardów etycznych w relacjach
biznesowych oraz w kierowanie
zachowaniami pracowników podczas ich
codziennych interakcji z rónymi podmiotami,
w ramach relacji handlowych.



Niniejszy dokument okrela wytyczne bdce
obowizkowym punktem odniesienia dla pracowników
Grupy.

Jako e wyczerpujce opisanie w przewodniku
wszystkich sytuacji, w których mog znale si
pracownicy, nie jest moliwe, pracownicy maj prawo
zgasza wtpliwoci lub pytania dotyczce penego
zrozumienia tych zasad oraz ich konsekwencji w
praktyce.

Aby omówi te pytania i zoy sprawozdanie z
praktycznego zastosowania zasad, naley skonsultowa
si z kierownictwem, z lokalnym Ekspertem ds. Etyki
oraz z lokalnym dziaem prawnym.
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Dane kontaktowe lokalnego Eksperta ds. Etyki
dostpne s w sieci intranet kadej z jednostek.
Mona równie wysa prob o udostpnienie
danych na adres ethics@suez.com
Bezporedni kontakt z Ekspertem ds. Etyki jest
take moliwy pod adresem: 
ethics@suez.com



zasada pomocniczoci
Menederowie ponosz gówn odpowiedzialno za
dostosowanie tych zasad do lokalnych regulacji i kontekstu, jak
równie maj obowizek upewnienia si, e wszyscy ich
podwadni znaj i rozumiej tre zasad.

Odpowiadaj take za pomaganie pracownikom i zachcanie
ich do omawiania problemów etycznych i wtpliwoci
dotyczcych zastosowania zasad. Menederowie powinni
niezwocznie informowa swojego bezporedniego
przeoonego lub Eksperta ds. Etyki o wszelkich trudnociach
napotkanych podczas stosowania tej polityki. Do menederów
naley take weryfikacja, czy ich pracownicy prawidowo
stosuj si do zasad, których przestrzeganie jest od nich
wymagane. 

Niemniej jednak, menederowie daj swoim pracownikom
komunikat o etycznym zachowaniu i o znaczeniu
przestrzegania zasad przede wszystkim poprzez swoje
przykadne zachowanie.

Kady, bez wzgldu na zajmowane stanowisko, ponosi
odpowiedzialno za swoje zachowanie oraz konsekwencje
swoich decyzji. Jeeli pracownik zachowa si nieetycznie, moe

Praktyczny przewodnik ma zastosowanie do
wszystkich podmiotów firmy SUEZ.
Przestrzeganie zasad okrelonych w niniejszym
dokumencie obowizuje wszystkich pracowników
uczestniczcych w relacjach handlowych z klientami,
organizacjami konsumenckimi, organami publicznymi i
prywatnymi, partnerami, konkurentami,
podwykonawcami oraz dostawcami towarów i usug. 
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Wszyscy pracownicy
Grupy maj obowizek
postpowa zgodnie z
wartociami etycznymi
Grupy, a w
szczególnoci z
zasadami okrelonymi
w niniejszym
przewodniku. Powinni
take promowa
powysze zasady poza
Grup i gwarantowa,
e Grupa wspópracuje
z podmiotami, które
równie zobowizuj
si ich przestrzega.

zakres zastosowania
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W razie potrzeby,
pracownicy powinni
zasiga porady w
sprawie
praktycznego
zastosowania
zasad okrelonych
w niniejszym
przewodniku. 

W razie pyta dotyczcych wytycznych zawartych w niniejszym
dokumencie lub w razie uzyskania informacji o braku zgodnoci z
wytycznymi, prosimy o kontakt z lokalnym Ekspertem ds. Etyki.

Wszystkie pytania i ostrzeenia tego typu bd traktowane poufnie.

podlega, w zalenoci od okolicznoci, sankcjom
dyscyplinarnym, administracyjnym, a nawet sankcjom cywilnym
lub karnym. W przypadku wydania nieetycznej instrukcji, win
ponosi zarówno osoba j wydajca, jak równie osoba j
wykonujca. Kady, kto znajdzie si pod naciskiem, aby dziaa
wbrew zasadom Grupy, powinien bez wahania porozmawia z
osob, która udzieli odpowiedniego wsparcia.

Zasiganie porady lub zgaszanie incydentu
zwizanego z etyk
Z uwagi na zoono i rónorodno sytuacji oraz konieczno
zniechcania do zachowa nieetycznych, zalecamy
pracownikom omawianie tych kwestii ze swoimi przeoonymi, z
innymi menederami o kwalifikacjach odpowiadajcych danemu
zagadnieniu (zasoby ludzkie, bezpieczestwo, prawo itp.),
przedstawicielem personelu, o ile zezwala na to prawo, oraz -
oczywicie - z Ekspertem ds. Etyki z danej jednostki lub
Ekspertem ds. Etyki Grupy. Rozmowy te s cile poufne.
Ponadto, kady kto w dobrej wierze wyraa zaniepokojenie
dotyczce kwestii etycznych lub zgodnoci z zasadami, nie
bdzie naraony na jakiekolwiek sankcje w wyniku podjcia
inicjatywy.

Pracownicy powinni równie zgasza menederom lub
Ekspertowi ds. Etyki ze swojej jednostki wszelkie sytuacje, o
których wiedz, e mog stanowi naruszenie zasad etycznych
okrelonych w niniejszym przewodniku.

Wicej informacji na temat roli Ekspertów ds. Etyki mona
znale w Karcie Etycznej Grupy oraz w przewodniku „Etyka w
praktyce”.
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Definicja korupcji obejmuje cae spektrum relacji handlowych.
Dziaania takie s zabronione wobec klientów i ich doradców
technicznych, jak równie konkurentów, partnerów, dostawców
lub podwykonawców.
Korupcj mona zdefiniowa jako zachowanie osoby, która
prosi o prezent lub przyjmuje prezent lub, bardziej ogólnie,
przysug, aby uzyska lub utrzyma korzy biznesow lub
inn nienalen korzy w ramach dziaalnoci na poziomie
krajowym lub midzynarodowym. 
• Korupcja moe by bezporednia lub porednia (tj. dziaanie

przez poredników lub na rzecz osoby trzeciej).
• Korupcja moe by aktywna (proponowanie, obiecanie lub

domaganie si korzyci) lub pasywna (przyjmowanie
korzyci). 

• Korupcja moe przyjmowa form materialn w postaci
prezentów lub innych korzyci, w tym midzy innymi
finansowych (usug lub korzyci innego typu, np. zatrudnienie
osoby powizanej), bez wzgldu na ich warto.

• Korupcji mona dopuci si wzgldem funkcjonariusza
publicznego, urzdnika wybranego w wyborach lub osoby
penicej obowizki polityczne lub osoby prywatnej.

• Korupcja moe zosta objta sankcjami, nawet jeli doszo do
niej za granic danego kraju. 

zasady antykorupcyjne
W Grupie obowizuje zasada „zero tolerancji” dla
korupcji.
Dziaania korupcyjne s nielegalne i nieetyczne. Stoj
w sprzecznoci z wartociami etycznymi Grupy i
powanie naruszyyby reputacj Grupy. Zagroziyby
dziaalnoci na globalnym szczeblu Grupy, zarówno w
sektorze publicznym, jak i prywatnym,.

Wszelkie pytania lub
wtpliwoci w sprawie
rodzaju dziaa, które
mog stanowi
korupcj, naley
kierowa do
kierownictwa,
lokalnego dziau
prawnego lub
lokalnego Eksperta
ds. Etyki.
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W kontekcie procedury przetargowej
dla podmiotu rzdowego, przedstawiciel

wadzy publicznej poinformowa mnie,
e byoby lepiej, gdybymy zlecili

wykonanie czci usug wskazanej
przez niego firmie. Po zbadaniu sprawy
dowiedziaem si, e firm t zarzdza

jego przyjaciel.
Czy mog si na to zgodzi? 

Przedstawiciel wadzy publicznej
nie moe narzuca, e wykonawc
zamówienia ma by wskazany
podwykonawca, z którym cz go
bliskie zwizki. 
Tak propozycj naley odrzuci,
poniewa jest to forma korupcji
poredniej, i trzeba zgosi j
kierownictwu i dziaowi prawnemu. 

Procedura przetargowa jest w toku i
wiem, e córka dyrektora firmy, który

ogosi przetarg, ubiega si o sta.
Wydaje si, e jeli zatrudnimy j jako

staystk, bdziemy mieli wiksz
szans wygra przetarg.  

Czy powinienem to zrobi? 

Nie mona zatrudnia pracownika
potencjalnego klienta ani krewnego
lub przyjaciela dyrektora, aby
zwikszy swoje szanse na
wygranie przetargu. 
Jest to forma aktywnej korupcji,
nawet jeli sama korzy nie jest
finansowa, namacalna ani
bezporednia.

Przeprowadzam transakcj w innym
kraju. Funkcjonariusz publiczny doradza

mi, abym zatrudni lokalnego
„konsultanta”, którego zna i który

pomoe w przyspieszeniu procedury
uzyskiwania wszystkich niezbdnych

zezwole od wadz lokalnych. 
Czy moemy si zgodzi na

zatrudnienie i opacenie tego
konsultanta? 

Taka rekomendacja jest podejrzana.
Zatrudnienie konkretnego konsultanta
wskazanego przez funkcjonariusza
publicznego prawdopodobnie byoby
równoznaczne z zabronion opat
przyspieszajc tok sprawy. 
Naley poinformowa o tym
kierownictwo i lokalny dzia prawny.
W kadej sytuacji wymagane jest
przestrzeganie Procedury dla
Konsultanta Handlowego lub
Instytucjonalnego. 

?

?

?
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Opaty przyspieszajce tok sprawy, tj. opaty
dokonywane w celu nakonienia funkcjonariuszy
publicznych do penienia ich funkcji, w tym wydania
licencji lub zezwole, lub wykonania formalnoci
celnych, s co do zasady zabronione. 

Prosimy o kontakt z dziaem prawnym w celu
uzyskania informacji o zasadach lokalnych.

etyka w relacjach handlowych
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Definicja poj : prezenty akceptowalne i nieakceptowalne
Wrczanie i przyjmowanie prezentów lub korzyci jest
dozwolone w okrelonych warunkach: 
• Praktyki te musz by bezwzgldnie zgodne ze wszystkimi

przepisami prawa odnoszcymi si do Grupy (w tym z
zagranicznymi przepisami prawa majcymi zastosowanie do
czynów popenionych poza danym terytorium). Praktyki
powinny by zgodne z zasadami etycznymi Grupy. Naley
zwraca szczególn uwag na zasady dotyczce
funkcjonariuszy publicznych.

• Prezent mona przyj, jeli zostay spenione nastpujce
warunki: 
moment wrczenia prezentu: wrczanie lub przyjmowanie
prezentów w okrelonym czasie w cigu roku, na przykad
podczas dni ustawowo wolnych od pracy, moe by tradycj,
jednake prezentów nigdy nie naley wrcza ani przyjmowa
bezporednio przed podjciem decyzji (np. o udzieleniu
zamówienia);
warto prezentu i czstotliwo jego wrczania:
czstotliwo wrczania prezentów i gestów wyraajcych
gocinno oraz ich rozsdna warto podlegaj ocenie
zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i kosztami utrzymania,
aby zapewni neutralno procedury podejmowania decyzji
przez kad ze stron relacji biznesowej;
intencje rónych stron: nikt nie powinien prosi o prezent
ani wrcza prezentu w celu wywarcia wpywu na zachowanie
innych osób. Prezent nie moe nigdy zakóca podejmowania
bezstronnych decyzji. Musi by wrczany lub przyjmowany w
dobrej wierze.

polityka dotyczca prezentów 
Prezenty, gocinno, rozrywka lub inne korzyci
mog pomóc zacieni relacje handlowe z klientami
lub dostawcami. Jednak praktyki te mog w niektórych
przypadkach by postrzegane jako nieuczciwe
korzyci i mog stanowi naruszenie zasad etycznych
i/lub akt korupcji.
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Zasady obowizujce w Grupie:

• Prezenty musz by wrczane lub przyjmowane absolutnie w
drodze wyjtku, a ich warto ma by ograniczona.

• Prezentów nie mog wrcza ani przyjmowa strony trzecie
bdce krewnymi lub przyjaciómi.

• Kada jednostka ustala zasady wrczania lub przyjmowania
prezentów przez pracowników. Zasady te powinny okrela
maksymaln kwot takich prezentów (lub róne limity dla
rónych obszarów geograficznych) oraz procedur
zatwierdzania angaujc kierownictwo najwyszego
szczebla, w przypadku wyjtkowych prezentów
przekraczajcych ten limit. Zasady powinny zosta wczeniej
zatwierdzone przez Eksperta ds. Etyki Grupy.

• Kade zaproszenie wrczone lub otrzymane w kontekcie
zawodowym wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez
kierownictwo oraz Eksperta ds. Etyki z lokalnej jednostki.

• Kierownictwo kadej z jednostek Grupy wdraa procedur
identyfikacji. Naley sporzdzi sprawozdanie roczne lub
rejestr prezentów przekraczajcych progi ustalone lokalnie,
zgodnie z powyszym opisem. Prezenty takie powinny
równie by zgaszane przez Ekspertów ds. Etyki w ich
rocznych sprawozdaniach na temat etyki.

Tak jak w przypadku
rónych sytuacji
opisanych w
niniejszym
przewodniku,
kierownictwo powinno
zachowywa w tym
wzgldzie szczególn
ostrono. Dziaania
pracowników musz
by uczciwe,
niezalene,
realizowane w dobrej
wierze, ostrone i
przejrzyste.
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Wyjazdy techniczne

Z uwagi na charakter dziaalnoci Grupy, z punktu widzenia
handlowego przydatne moe okaza si organizowanie wyjazdów
technicznych dla potencjalnych klientów. Pracownicy Grupy
równie mog by zapraszani na takie wyjazdy przez dostawców
lub podwykonawców.

Niemniej jednak wyjazdy te mog odby si wycznie, jeli:
• s zgodne z wyej okrelonymi zasadami;
• ich charakter jest czysto zawodowy i uczestnicz w nich

wycznie odpowiednie grupy zawodowe;
• s organizowane w najbliszej lokalizacji wyposaonej w

odpowiedni technologi (teren, targi branowe...);
• koszty wyjazdu s rozsdne i uzasadnione i dotycz

wycznie dziaalnoci zawodowej.

Pamitaj
Zasady te dotycz relacji z lokalnymi lub
zagranicznymi organami wadzy publicznej
oraz z podmiotami prywatnymi.
Niezbdna jest konsultacja z kierownictwem.
Wskazane moe okaza si zachowanie na
pimie podjtych decyzji, zwaszcza tych, które
wymagay szczegóowego omówienia przez
kilka osób.



11

Jeli masz jakiekolwiek wtpliwoci, jeli
stoisz w obliczu problemu, który wydaje
si niejasny, nie zwlekaj i skontaktuj si z
lokalnym Ekspertem ds. Etyki.

Wanie domknlimy wan
transakcj.

Czy mog zaprosi klienta do
restauracji?

Transakcja zostaa zrealizowana.
Moesz zaprosi klienta, ale
pamitaj, e posiek nie moe by
zbyt drogi, musi mieci si w
granicach przyjtych w Twojej
jednostce.

W okolicy Nowego Roku otrzymaam
drogi prezent od klienta.  

Czy mog go przyj?

Podczas niektórych dorocznych
wit, wrczanie i przyjmowanie
prezentów jest tradycj. Jednak
prezenty te nie mog by zbyt
kosztowne (powinny mieci si w
granicach okrelonych dla Twojej
jednostki). Jeeli jest inaczej,
musisz odmówi przyjcia
prezentu. Jeli sdzisz, e wpynie
to negatywnie na relacj
biznesow, porozmawiaj z
kierownictwem o moliwym
rozwizaniu problemu.

?

?
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Zasady obowizujce w Grupie
• Wybrane inicjatywy musz by bezwzgldnie zgodne z

lokalnymi przepisami prawa oraz celem Grupy i z Kart Etyki.

• W Grupie obowizuje zasada powstrzymywania si od
finansowania dziaalnoci politycznej. W krajach, gdzie
dopuszcza si finansowanie tego typu, Grupa moe, w
okrelonych warunkach, rozway datki lub formy wsparcia. W
kadym razie powinny one ogranicza si do minimum i
stanowi wyjtek, jak równie nie mog wiadczy o
stronniczoci ani uprzedzeniu. Ponadto przed udziaem w
wydarzeniu politycznym w charakterze przedstawiciela Grupy
naley uzyska zgod kierownictwa i speni wymogi
dotyczce poufnoci i sprawozdawczoci. Podmiotom SUEZ
zabrania si przekazywania rodków na finansowanie
instytucji, stron lub kandydatów goszcych opinie
niedemokratyczne lub sprzeczne z prawami czowieka. 

• Wymogi Procedury Grupy lub, w stosownych przypadkach,
Procedury dotyczcej sponsoringu, patronatu i
partnerstwa w lokalnej jednostce biznesowej musz zosta
spenione przed wykonaniem odpowiednich umów.

patronat i sponsoring

Firmowe inicjatywy patronackie i partnerskie s dozwolone w
wietle stosownej polityki Grupy. Odzwierciedlaj one
obywatelskie podejcie zakadajce odpowiedzialno
spoeczn. 
Ponadto wskazuj na wol Grupy do promowania i ochrony
praw czowieka na poziomie caej Grupy. 
Grupa dziaa jak korporacyjny obywatel i popiera inicjatywy
dotyczce spoecznoci, kultury, rodowiska i biorónorodnoci
oraz solidarnoci i integracji gospodarczej i spoecznej. 

Zapoznaj si z
Procedur
dotyczc
sponsoringu,
patronatu i
partnerstwa w
Twojej jednostce
biznesowej.
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relacje z
klientami
Podmioty SUEZ musz podtrzymywa i promowa
integralno w relacjach biznesowych z klientami. 
Musz dziaa zgodnie ze standardami etycznymi
Grupy, przestrzega wszystkich stosownych przepisów
prawa (zwaszcza regulacji dotyczcych konkurencji) i
szanowa prawa czowieka.
Musz szanowa zasady uczciwej konkurencji oraz
dziaa w sposób przejrzysty i uczciwy. Grupa ma
obowizek zapewni klientom i partnerom
profesjonalne standardy oraz jako obsugi, jakiej
oczekuj, dotrzymywa obietnic i dostarcza
prawdziwych, wyczerpujcych informacji w celu
utrzymania dugoterminowych relacji.

Pamitaj
Gdy jednostka Grupy decyduje si zatrudni
konsultantów handlowych lub
instytucjonalnych, naley przestrzega
stosownej procedury Grupy.
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Korzyci mog zosta uznane za nieuczciwe bez wzgldu na:
• rodzaj zamówienia (publiczne lub prywatne);
• moment przyznania korzyci - moe znacznie wyprzedzi

moment urzeczywistnienia korzyci;
• korzy osobist (lub jej brak) dla osoby przyznajcej korzy:

zachowanie takie róni si od aktów korupcji i niekoniecznie
jest z nimi zwizane;

• form korzyci.
adna jednostka Grupy nie moe czerpa korzyci z
nieuprawnionych przywilejów, w tym ogranicze wolnego
dostpu do rynku oraz równoci pomidzy konkurentami,
zabronionych na mocy stosownych przepisów prawa.
Wszyscy pracownicy maj obowizek informowania swoich
menederów o wszelkich propozycjach zapewnienia
nienalenych korzyci, zoonych przez jednostk Grupy.

nienalene korzyci
ograniczenie konkurencji
Firma otrzymuje nienalen korzy, gdy jest
faworyzowana wzgldem konkurentów w sposób
niezgodny z prawem. Mówic bardziej ogólnie,
pracownicy musz bezwzgldnie powstrzymywa si
od wszelkich dziaa zmierzajcych do uzyskania
korzyci lub przywileju, stanowicych ograniczenie
uczciwej konkurencji.

Jeli masz
jakiekolwiek
wtpliwoci lub
jeli stoisz w
obliczu problemu,
który wydaje si
niejasny, nie
zwlekaj i skontaktuj
si ze swoim
menederem lub z
lokalnym
Ekspertem ds.
Etyki.

etyka w relacjach handlowych



Urzdnik wybrany w wyborach
lokalnych mówi mi, e jego miasto

ogosi wezwanie do skadania ofert dla
projektu, który prawdopodobnie
zainteresuje Grup. Proponuje

przekazanie mi instrukcji dla oferentów
przed ich oficjaln publikacj, tak bymy

mogli si do nich odnie, a miasto
mogo dostosowa je do naszych

preferencji zanim zostan
upublicznione. Nie prosiem tego

urzdnika o tak przysug ani nie
obiecaem w zamian adnej korzyci.

Czy mog przyj t
propozycj?

Istnieje due prawdopodobiestwo,
e oferta ta jest nielegalna i moe
bezzasadnie faworyzowa Grup
na tle konkurencji. W takim
wypadku nie moe zosta przyjta.
Naley poinformowa o niej swoje
kierownictwo, dzia prawny oraz
lokalnego Eksperta ds. Etyki.
Ponadto bez wtpienia sprzeczne z
zasadami etycznymi Grupy byoby
zasugerowanie klientowi, aby:
• umieci w wezwaniu do

skadania ofert nieuzasadniony
wymóg techniczny, który byby na
tyle konkretny, e automatycznie i
bezprawnie faworyzowaby Grup
na tle konkurencji;

• w sposób nieuzasadniony powoa
si na wyjtki od zasad udzielania
zamówie publicznych (w tym
sztuczny podzia na mae
zamówienia o rónym zakresie,
powoanie si na awaryjno lub
specyficzno technologii,
odwoanie si do „poprawki” do
istniejcego zamówienia o bardzo
szerokim zakresie) wycznie w
celu wykluczenia konkurencji i
faworyzowania Grupy.

?
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Szczególn czujno naley zachowa, jeli pracownik, lub
bliska mu osoba, jest powizana z firm lub organem bdcym
klientem, konkurentem lub dostawc firmy. Znaczenie ma
równie to, czy pracownik jest zaangaowany w dziaalno
zawodow lub opcjonaln poza firm.

Wszyscy pracownicy Grupy maj obowizek unikania wszelkich
sytuacji, w których ich interesy mogyby pozostawa w
sprzecznoci z interesami Grupy lub jednostek Grupy. Oczekuje
si od nich dziaania zgodnego z najwyszymi standardami
zawodowymi. Nawet wraenie istnienia konfliktu interesów
moe by szkodliwe dla Grupy.

konflikt interesu
Konflikt interesu to sytuacja, w której na osd osoby
dziaajcej w charakterze zawodowym moe wpyn
drugorzdny interes, odmienny od interesu firmy. Ma
to miejsce, gdy pracownik znajdzie si w sytuacji, gdy
moe podj decyzj, nie kierujc si interesem swojej
firmy, lecz w duej mierze interesem osobistym lub
interesami krewnego, albo te przyjaciela.

Pamitaj
Wszystkie potencjalne konflikty interesów
naley zgasza lokalnemu kierownictwu. 
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Pracownicy Grupy SUEZ, którzy zostali wybrani
funkcjonariuszami publicznymi (w krajach, gdzie jest to
dozwolone), zwaszcza na szczeblu lokalnym na obszarach lub
w miastach, gdzie Grupa podpisaa kontrakty, równie powinni
zwraca szczególn uwag na konflikt interesów. Powinni
bezwzgldnie wykonywa swoje obowizki osobicie i nie mog,
w ramach penionych funkcji, reprezentowa ani broni
interesów Grupy oraz adnej z jej jednostek.

W zwizku z powyszym, pracownicy Grupy, którzy zostali
wybrani funkcjonariuszami publicznymi, nie mog uczestniczy
w rozmowach ani gosowaniach dotyczcych udzielenia
zamówienia odnoszcego si do jakiejkolwiek dziaalnoci
Grupy lub decyzji w sprawie takiego zamówienia (i powinni
upewni si, e zakaz uczestnictwa zosta wyranie okrelony w
stosownych protokoach i decyzjach). 

Mówic bardziej ogólnie, pracownicy Grupy powinni
powstrzyma si od przejmowania obowizków elekcyjnych,
które maj powizanie z dziaalnoci Grupy.

17

W razie wtpliwoci,
czy dana sytuacja
moe przyczyni si
do powstania konfliktu
interesów, naley
skonsultowa si z
lokalnym Ekspertem
ds. Etyki oraz z
lokalnym
kierownictwem.
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Przypomnienie

Dyrektorzy finansowi Grupy maj obowizek
zgaszania potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów
interesów ich bezporedniemu przeoonemu lub
lokalnemu Ekspertowi ds. Etyki, zgodnie z „Kodeksem
postpowania dla dyrektorów finansowych” Grupy.

Ponadto wszystkie osoby posiadajce dostp do
informacji zastrzeonych, zwaszcza osoby okrelane
przez dzia prawny Grupy mianem wtajemniczonych,
musz przestrzega Kodeksu postpowania
dotyczcego zapobiegania wykorzystywaniu informacji
niejawnych i transakcji na papierach wartociowych. 

Jeli Twój krewny lub przyjaciel zosta
wybrany na stanowisko urzdowe lub,
bardziej ogólnie, sprawuje obowizki w
publicznym organie bdcym potencjalnym
klientem Grupy, powiniene poinformowa
swoje kierownictwo oraz lokalnego Eksperta
ds. Etyki, aby podj stosowne rodki
ostronoci zapobiegajce powstaniu
konfliktu interesów.

etyka w relacjach handlowych
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W wolnym czasie jestem aktywnym
czonkiem stowarzyszenia

konsumenckiego. 

Czy to zajcie tworzy
potencjalny konflikt interesu? 

Jeli masz jakiekolwiek
wtpliwoci w tym zakresie,
powiniene porozmawia ze
swoimi przeoonymi oraz z
lokalnym Ekspertem ds. Etyki. 

Jestem zatrudniony w Grupie w brany
odpadów, a dodatkowo jestem

czonkiem rady miasta w miejscowoci,
w której mieszkam. Ogoszono przetarg

dla miejskiej sieci wodocigowej.
Czy mog zosta czonkiem

komisji i/lub komitetu
orzekajcego? 

Jeeli jeste lokalnym urzdnikiem
wybranym w wyborach, musisz
odrzuci propozycj udziau w
takich komisjach, gdy sprawa
dotyczy przetargów zwizanych z
jedn z dziaalnoci Grupy.

Moja jednostka rozpocznie negocjacje z
klientem z brany przemysowej. Mój

krewny peni funkcj kierownicz w tej
firmie i posiada uprawnienia do

podejmowania decyzji w sprawie
projektu.  

Co mam zrobi?

Nawet jeli nie jeste bezporednio
zaangaowany w te negocjacje,
powiniene zgosi ten fakt
swojemu kierownictwu i lokalnemu
Ekspertowi ds. Etyki, aby w tej
sytuacji moliwe byo podjcie
odpowiednich rodków. 

?

?

?

etyka w relacjach handlowych
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Musz zatem konsultowa si z dziaem prawnym co do treci
stosownych regulacji, które obejmuj szeroki zakres zachowa i
praktyk.

Czy to w kontekcie zamówie publicznych, czy rynków
prywatnych, jednostki Grupy nie mog podejmowa dziaa,
które w jakikolwiek sposób naruszayby zasady uczciwej,
lojalnej, przejrzystej i sprawiedliwej konkurencji. Grupa odrzuca
wszelkie dziaania naruszajce zasady uczciwej konkurencji
sprzeczne ze stosownymi przepisami prawa.

Pracownicy Grupy musz take chroni poufno informacji, tj.
zarówno informacji dotyczcych Grupy oraz informacji
udzielanych konkurencji zgodnie z prawem, w szczególnych
okolicznociach.

relacje z
konkurentami
W zakresie swojej dziaalnoci jednostki Grupy
mog kontaktowa si ze swoimi konkurentami.
Pracownicy Grupy musz cile przestrzega zasad
etycznych Grupy oraz przepisów prawa odnoszcych
si do konkurencji. Cho kontakty te

nie s zabronione
jako same w sobie,
naley w tym
wzgldzie
zachowa
szczególn
ostrono. 

20
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Wszelkie problemy
dotyczce konkurencji
naley zgasza w
dziale prawnym i w
dziale prawnym
Grupy,
odpowiedzialnym za
tematy prawne
zwizane z
konkurencj.

Pamitaj
Przepisy dotyczce konkurencji zakazuj
zawierania umów lub prowadzenia dziaa
pomidzy konkurentami, zwaszcza podczas
przygotowania przetargu i skadania oferty, w
postaci:

• wspólnego ustalania ceny lub mary;
• podziau rynku;
• nieuczciwego wykluczenia konkurentów;
• zakazanej wymiany wraliwych informacji

handlowych;
• skadania nieuczciwie konkurencyjnych

ofert.
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Partnerstwo z konkurentem rozwaane
jest dla wielu konkretnych projektów,

których rozmiar jest zbyt duy dla
Grupy, aby posiadaa niezbdne zasoby

do ich samodzielnej realizacji. 

Czy ustanowienie partnerstwa
bdzie sprzeczne z zasadami

konkurencji?

Nawizanie wspópracy z
konkurentem jest moliwe
wycznie w okrelonych
przypadkach. Naley zwraca
uwag na kontekst, charakter
umowy oraz tre dyskusji. Naley
niezwocznie zasign porady w
dziale prawnym swojej jednostki i,
o ile to konieczne, w dziale
prawnym Grupy, odpowiedzialnym
za tematy prawne zwizane z
konkurencj.

Konkurent zadzwoni do mnie, poniewa
chcia si dowiedzie, czy Grupa

zamierza skada ofert na okrelone
projekty, i by gotów powiedzie mi,

którymi projektami jest zainteresowana
jego spóka. Nie pyta o szczegóy

dotyczce ceny ani rozwiza
technicznych.  

Co mam zrobi?

Wymiana informacji wraliwych z
konkurentami na temat przyszych
przetargów jest nielegalna, jeli
informacje takie mog mie wpyw
na konkurentów. Naley zgosi t
propozycj lokalnemu kierownictwo
oraz w dziale prawnym.
Pracownicy Grupy maj obowizek
chroni poufno informacji
wraliwych odnoszcych si do
dziaa Grupy.

?

?

etyka w relacjach handlowych
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Ma on miejsce, gdy spóka zgadza si, w kontekcie wezwania
do skadania ofert oraz w celu faworyzowania konkurenta,
zoy ofert na warunkach (zwaszcza warunkach cenowych),
o których wie, e nie s tak dobre, jak oferta wspomnianego
konkurenta, lub na warunkach nie do zaakceptowania przez
klienta (zbyt wysoka cena, kwalifikacje lub odstpstwa nie do
przyjcia...).
Takie praktyki nie mog by tolerowane przez Grup, poniewa
stanowi wyrane naruszenie zasad etycznych.

pozorowany przetarg
Pozorowany przetarg to forma zmowy przetargowej,
która sprawia wraenie uczciwej konkurencji. 

Konkurent jest zainteresowany
projektem i obawia si, e bdzie

jedynym oferentem w tym projekcie.
Grupa nie zamierza skada oferty na

ten projekt. Konkurent pyta nas, czy
mimo to zoymy ofert, podajc na

przykad zbyt wysok cen, aby
zagwarantowa, e klient nie uzna

wezwania do przetargu za nieudane.

Co naley zrobi?

Zoenie takiej oferty byoby
równoznaczne z pozorowanym
przetargiem, a zatem stanowioby
dziaanie bezwzgldnie sprzeczne z
prawem. Praktyka taka mogaby
prowadzi do wyroków i sankcji dla
Grupy, nawet jeli Grupa nie otrzyma
adnych rodków finansowych ani
innych wynagrodze z tego tytuu.
Naley zgosi t propozycj
lokalnemu kierownictwo oraz w
dziale prawnym.

?



W zwizku z powyszym, procedura wyboru partnerów musi
by bezstronna i wymagajca, opiera si na ich
profesjonalizmie i konkurencyjnoci oraz na takich wartociach,
aby budowa now relacj na zaufaniu. 

relacj z
partnerami
W relacjach z partnerami pracownicy Grupy musz
postpowa zgodnie z zasadami etycznymi Grupy i
musz upewni si, e zasady te bd przestrzegane
przez obecnych i przyszych partnerów.
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Tworzenie konsorcjum lub spóki joint venture (posiadajcej
osobowo prawn lub nie) lub, bardziej ogólnie, ustanawianie
partnerstwa jest czst praktyk w dziaalnoci Grupy.

Cel takiego partnerstwa, wybór odpowiednich partnerów, zakres
i warunki partnerstwa oraz jego faktyczne funkcjonowanie
musz by zgodne z wartociami etycznymi Grupy i ze
wszystkimi stosownymi przepisami prawa. Musz by równie
uzasadnione pod wzgldem technicznym i gospodarczym.

konsorcja, spó!ki joint ventures
oraz inne rodzaje partnerstwa

etyka w relacjach handlowych

Relacje z
partnerami musz
by przejrzyste i
lojalne, a take
budowane z
zachowaniem
naleytej
ostronoci, co do
poufnoci
ujawnianych
informacji.
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Moja jednostka prowadzi dziaalno w
jednym miejscu wspólnie z inn firm.

Chocia nasza firma cile przestrzega
zasad bezpieczestwa Grupy,

dowiedziaem si, e nasz partner nie
dochowuje tych samych standardów w

odniesieniu do swoich pracowników i w
miejscu pracy pojawiy si problemy z

bezpieczestwem.  
Czy powinienem poinformowa

o moich obawach?

Powiniene niezwocznie
poinformowa kierownictwo,
kierownika kontraktu oraz lokalnego
Eksperta ds. Etyki, aby umoliwi
podjcie odpowiednich rodków
zaradczych.

?

Moja jednostka realizuje kontrakt
wspólnie z firm, której dziaalno

biznesowa uzupenia dziaalno Grupy.
Jestemy bardzo zadowoleni z tego

partnerstwa i rozwaamy przystpienie
do partnerstwa na duszy okres

poprzez zawarcie umowy ramowej
obejmujcej wiele podobnych projektów.

Czy moemy to zrobi?

Dopuszczalno i legalno
dugoterminowych partnerstw tego
typu zaley od wielu czynników
(zwaszcza od wycznoci
postanowie, okresu
obowizywania umowy,
wzajemnych dowiadcze i
kwalifikacji Grupy i partnera) oraz
od zgodnoci ze stosownymi
przepisami prawa dotyczcego
konkurencji. Przed podjciem
rozmów naley skonsultowa si z
kierownictwem i z lokalnym dziaem
prawnym.

?
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Decyzja o
skorzystaniu z
usug firm
doradztwa
technicznego musi
uwzgldnia
rzeczywist i
uzasadnion
potrzeb
skorzystania z
zewntrznej
wiedzy
specjalistycznej w
jasno okrelonym
zakresie.

Sytuacja moe by zoona i wymaga szczególnej uwagi,
poniewa nie naley udziela adnych informacji zastrzeonych
konsultantowi organu zamawiajcego. Naley zasign
porady kierownictwa i lokalnego dziau prawnego w kwestii
podjcia odpowiednich rodków ostronoci, aby unikn
sytuacji, które mogyby spowodowa uszczerbek dla Grupy, w
rozumieniu przepisów prawa majcych zastosowanie do
korupcji, konkurencji i przetargów publicznych.

dostawcy us!ug doradztwa
technicznego
Relacje z dostawcami usug doradztwa technicznego
musz by ostrone, zwaszcza z firmami, które
dziaaj równie jako doradcy organu zamawiajcego
lub konkurentów. Faktycznie, dostawcy usug
doradztwa technicznego maj dostp do informacji
poufnych i wraliwych.

Zapamitaj
Jeli masz jakiekolwiek wtpliwoci, jeli
stoisz w obliczu problemu, który wydaje si
niejasny, nie zwlekaj i skontaktuj si z
lokalnym Ekspertem ds. Etyki.

etyka w relacjach handlowych
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Pracownicy Grupy kontaktujcy si z podwykonawcami i
dostawcami musz przestrzega wartoci etycznych Grupy i
zapewni przestrzeganie tych zasad przez strony trzecie. W
szczególnoci:
• naley przestrzega stosownych przepisów prawa i procedur

wewntrznych;
• relacje musz opiera si na równoci, przejrzystoci i

bezstronnoci;
• naley dotrzymywa wzajemnych zobowiza;
• naley zachowywa poufno wymienianych informacji;
• zobowizania Grupy odnoszce si do standardów etycznych,

zrównowaonego rozwoju i odpowiedzialnoci korporacyjnej
musz by znane i dotrzymywane;

• naley unika konfliktów interesu;
• naley przestrzega zasad uczciwej konkurencji.

SUEZ zamierza utrzymywa ze swoimi dostawcami i
podwykonawcami zrównowaone relacji oparte na
szacunku oraz promowa kultur uczciwoci.

relacj z 
dostawcami i 
podwykonawcami

Zasady etyczne
majce zastosowanie
do relacji z
dostawcami zostay
szczegóowo opisane
w przewodniku „Etyka
w relacjach z
dostawcami”. Naley
równie przestrzega
stosownych
zarzdze i procedur
dotyczcych zakupów.
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Mój brat jest obecnie wacicielem firmy
sprzedajcej sprzt, który regularnie

kupuje moja jednostka. Wiem, e nasze
produkty s bardzo wysokiej jakoci, i

mój brat prawdopodobnie udzieliby
nam rabatu. 

Czy mog podpisa umow z
firm brata?

Bez wtpienia znajdujesz si w
sytuacji konfliktu interesów. Zasady
okrelone na stronie 16 dotyczce
konfliktów interesów maj
zastosowanie równie do tej
sytuacji. Musisz poinformowa o tej
sytuacji swojego menedera przed
podjciem decyzji, a nastpnie
musz zosta wdroone stosowne
procedury dotyczce zakupów.

?

Jeden z naszych dostawców zaprasza
mnie na zagraniczn konferencj.  

Czy mog przyj zaproszenie?

Takie zaproszenie stanowi prezent.
Dlatego te powiniene postpi
zgodnie z zasadami okrelonymi na
stronie 8. Powiniene skonsultowa
si ze swoim menederem i
lokalnym Ekspertem ds. Etyki. W
kadym wypadku Twoja jednostka
powinna ponie koszt podróy i
zakwaterowania.

?

Jeli masz
jakiekolwiek
wtpliwoci, jeli
stoisz w obliczu
problemu, który
wydaje si
niejasny, nie
zwlekaj i
skontaktuj si z
lokalnym
Ekspertem ds.
Etyki.
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Przypomnienie
Naley przestrzega stosownej Procedury
dotyczcej embarga.
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dokumenty i osoby
do kontaktu
Polityka etyczna Grupy zostaa przedstawiona w
Karcie Etycznej Grupy oraz w przewodniku „Etyka w
praktyce”.

etyka w relacjach handlowych

Dokumenty te s dostpne na stronie internetowej Grupy pod
adresem: 
www.suez.com/en/Who-we-are/A-committed-group/Ethics-
and-transparency
Wraz z innymi dokumentami odnoszcymi si do kwestii etycz-
nych Grupy oraz Twojej jednostki s one równie dostpne w lo-
kalnej sieci intranet.

W lokalnej sieci intranet zostay take udostpnione ponisze
procedury:

• Procedura dla Konsultanta Handlowego lub Instytucjonalnego;

• Procedura dotyczca sponsoringu, patronatu i partnerstwa;

• Kodeks postpowania dla dyrektorów finansowych;

• Kodeks postpowania dotyczcy zapobiegania wykorzystywa-
nia informacji niejawnych i transakcji na papierach wartocio-
wych;

• Procedura dotyczca embarga. 
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dokumenty i osoby do kontaktu

prawa konkurencji Grupy mona uzyska od lokalnego
dziau prawnego lub piszc na adres 
ethics@suez.com

Wszystkie pytania w tej sprawie naley kierowa do
Eksperta ds. 
Etyki na adres ethics@suez.com lub do lokalnego
Eksperta ds. Etyki, którego dane kontaktowe mona
znale w lokalnej sieci intranet lub uzyska, piszc na
adres ethics@suez.com
Dane kontaktowe do dziau ds.

etyka w relacjach handlowych
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