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POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DOSTAWCÓW
Brembo jest spółką działającą zgodnie ze swoimi kodeksami postępowania, takimi jak Kodeks etyczny, Kodeks
podstawowych warunków pracy, Kodeks postępowania antykorupcyjnego, Polityka niedyskryminacji i
różnorodności oraz Model organizacji, zarządzania i kontroli, które stanowią fundament funkcjonowania Grupy.
Celem spółki Brembo jest projektowanie, produkcja, sprzedaż i dystrybucja wyrobów wysokiej jakości.
Jednocześnie spółka Brembo dąży do propagowania i upowszechniania zachowań prowadzących do
zrównoważonego rozwoju, zachęca do poznania i poszanowania różnorodności, jak również do uczciwości
zawodowej.
Jako że dostawcy mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Grupy, spółka Brembo oczekuje od nich spójnego i
konsekwentnego postępowania w kwestiach takich jak prawa człowieka, bezpieczeństwo i higiena pracy,
ochrona środowiska oraz zwalczanie korupcji, a także przyjęcia wymaganych postaw w całym łańcuchu dostaw.
Podstawą wyboru dostawców spółki Brembo jest nie tylko jakość i konkurencyjność produktów i usług, ale też
ich stosunek do środowiska naturalnego i przestrzegania. Czynniki to wstępny warunek zostania dostawcą
spółki Brembo i rozwijania długotrwałej współpracy.
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Kodeks postępowania dostawcy opiera się na wartościach zawartych w Kodeksach postępowania spółki
Brembo. Kodeks jest oparty na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ (z którą spółka Brembo w
pełni się utożsamia), Trójstronnej deklaracji zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i
polityki społecznej Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw
wielonarodowych.

RAMY PRAWNE
Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i norm obowiązujących w krajach, w których prowadzą
działalność.
Jeśli lokalne przepisy są mniej restrykcyjne niż zasady zawarte w Kodeksie postępowania dostawcy, dostawcy
zobowiązują się wdrożyć w rozsądnym terminie środki wymagane do zapewnienia zgodności z zasadami
zawartymi w poniższym Kodeksie.
Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad.

PRAWA PRACOWNICZE I PRAWA CZŁOWIEKA
1. Dostawcy zobowiązują się nie wykorzystywać pracy dzieci. Zobowiązują się też także do niezatrudniania
kogokolwiek poniżej 15. roku życia, jeśli zatrudnienie takie nie odbywa się w ramach dopuszczonego przez
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rząd przysposobienia zawodowego, szkolenia, programu praktyk zawodowych, który przynosi oczywistą
korzyść dla osoby w nim uczestniczącej.
2. Dostawcy zobowiązują się do niewykorzystywania jakiejkolwiek formy pracy przymusowej. Nie będą też
tolerować praktyk dyscyplinarnych związanych z przemocą fizyczną. Dostawcy sprzeciwiają się
jakiemukolwiek wykorzystywaniu handlu ludźmi.
3. Dostawcy uznają, szanują i w pełni gwarantują swoim pracownikom prawo do pracy i swobodnego
zrzeszania się we wszystkich zakładach Dostawców. Dostawcy zobowiązują się do konstruktywej współpracy
ze swoimi pracownikami lub jakąkolwiek organizacją reprezentującą pracowników w celu wspierania interesów
pracowników. Dostawcy zobowiązują się do zapewnienia pracownikom możliwości wysłuchania ich obaw.
Dostawcy prowadzą negocjacje zbiorowe tam, gdzie wymaga tego prawo / systemy opieki społecznej.
4. Dostawcy nie będą tolerować nękania ani dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, religię,
wyznanie, wiek, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, stan cywilny czy status rodzicielski, ciążę,
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niepełnosprawność, orientację seksualną ani jakiekolwiek inne uwarunkowania osobiste. Dostawcy
zobowiązują się uznawać i promować pozytywne wartości, jakie niesie ze sobą róznorodność.
5. Dostawcy zobowiązują się zapewniać i utrzymywać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla
wszystkich pracowników, spełniające wymogi obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy lub wykraczających poza te wymogi.
6. Dostawcy zobowiązują się przestrzegać obowiązującego prawa regulującego godziny pracy.
7. Dostawcy zobowiązują się zapewniać odszkodowania i świadczenia zgodne z obowiązującym prawem,
tak aby w jak największym stopniu przyczynić się do wzrostu dobrobytu materialnego.
8. Dostawcy zobowiązują się w pełni uwzględniać miejscową ludność i społeczności jako jedną z
zainteresowanych stron, we wszystkich planowanych projektach. Dostawcy zobowiązują się otwarcie
przedstawiać swoje plany wszystkim zainteresowanym stronom.

ETYKA
1. W kontekście Kodeksu postępowania antykorupcyjnego spółki Brembo dostawcy muszą działać w sposób
transparentny i uczciwy, zgodnie z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi we wszystkich krajach, w
których prowadzą działalność.
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Wszelkie formy korupcji, nakłaniania do popełnienia przestępstwa, wymuszenia i sprzeniewierzenia środków
są surowo zabronione.
Dostawcy zobowiązują się nie oferować, nie obiecywać, nie płacić, nie żądać, bezpośrednio lub pośrednio,
pieniędzy (w tym łapówek lub drobnych gratyfikacji) ani innych korzyści w celu uzyskania bezprawnej przewagi,
niezależnie od tego, czy przewaga oferowana jest bezpośrednio lub przez pośrednika.
2. Uczciwa konkurencja to podstawowy warunek osiągnięcia sukcesu poprzez dobre wyniki i tworzenie
wartości dla udziałowców. Dostawcy muszą działać zgodnie z zasadami konkurencyjności, przepisami
antymonopolowymi oraz zasadami handlu obowiązującymi w każdym kraju, w którym prowadzą działalność.
Umowy osłabiające uczciwą konkurencję są surowo zabronione jako praktyki biznesowe, które mogą stanowić
naruszenie przepisów antymonopolowych.
3. Dostawcy muszą zgłaszać wszelkie znaczące, rzeczywiste lub potencjalne konflikty interesów w toku
działalności. Konflikt interesów zachodzi, gdy interes osobisty lub działalność osobista koliduje lub wydaje się
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kolidować z relacją biznesową ze spółką Brembo.
4. Dostawcy muszą zdecydowanie sprzeciwiać się wszelkim formom prania pieniędzy oraz podejmować
środki zapewniające śledzenie każdej operacji gospodarczej i finansowej. Pozwala to na rozpoznanie
pochodzenia towarów lub pieniędzy z każdej operacji biznesowej, a tym samym zapobiega wykorzystywaniu
transakcji finansowych do prania pieniędzy przez strony trzecie.
5. Dostawcy muszą przestrzegać praw do własności intelektualnej osób trzecich oraz chronić informacje
i dane osobowe swoich klientów.
6. Zdecydowanie zaleca się przyjęcie Kodeksu postępowania oraz okresową weryfikację jego wdrażania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Aby zminimalizować wpływ działalności produkcyjnej łańcucha produkcyjnego oraz wyrobów spółki
Brembo na środowisko, wszyscy Dostawcy powinni:
1. dokładać wszelkich starań, aby jak najefektywniej wykorzystywać zasoby naturalnr, zmniejszać emisje
zanieczyszczające środowisko oraz emisje gazów cieplarnianych;
2. projektować, wykorzystywać i proponować produkty i procesy uwzględniające ich wpływ na środowisko;
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3. właściwie i zgodnie z obowiązującym prawem zarządzać odpadami oraz ich utylizacją;
4. unikać stosowania substancji zabronionych (tj. sklasyfikowanych jako CMR – rakotwórcze, mutagenne lub
toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości) i odpowiednio zarządzać substancjami potencjalnie
niebezpiecznymi (zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa).
5. wdrożyć najefektywniejsze procedury logistyczne minimalizujące wpływ produkcji na środowisko.

MINERAŁY Z REGIONÓW OGARNIĘTYCH KONFLIKTAMI
Wszyscy dostawcy muszą powiadamiać spółkę Brembo o istnieniu i pochodzeniu materiałów podlegających
przepisom 3TG dotyczącym minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, a więc m.in. złota, koltanu,
kasyterytu, wolframitu oraz ich pochodnych takich jak tantal, cyna i wolfram, jeśli dostarczane produkty
zawierają wspomniane minerały. W tym celu Dostawcy muszą systematycznie sprawdzać swój łańcuch dostaw
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zgodnie z wytycznymi OECD (www.oecd.org) określającymi wymogi dotyczące „należytej staranności” w tym
zakresie.

SZKOLENIA
Spółka Brembo zachęca wszystkich Dostawców do rozpowszechniania powyższych zasad, również poprzez
odpowiednie szkolenie pracowników poddostawców.

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ
Dostawcy powinni zgłaszać spółce Brembo wszelkie naruszenia Kodeksu etycznego, Kodeksu postępowania
antykorupcyjnego, Modelu organizacji, zarządzania i kontroli oraz, ogólnie rzecz biorąc, Systemu kontroli
wewnętrznej spółki Brembo, jakich dopuścili się pracownicy Brembo lub pracownicy Dostawców. Zgłoszeń
należy dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Organismo_Vigilanza@brembo.it.
Spółka Brembo gwarantuje zachowanie tajemnicy tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie w dobrej wierze
oraz odmawia przeprowadzenia lub podjęcia działań, które są niezgodne z Kodeksem postępowania
dostawców.
Dostawcy zobowiązują się również do przechowywania dokumentacji i / lub informacji wymaganych do
uzasadnienia takiego zgłoszenia.
Spółka Brembo zastrzega sobie prawo do weryfikacji takiej dokumentacji, jeśli uzna to za niezbędne.
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MONITOROWANIE I DZIAŁANIA NAPRAWCZE
Grupa Brembo zastrzega sobie prawo do audytów przeprowadzanych przez pracowników Brembo lub
podmiotu zewnętrznego w sprawach objętych niniejszym Kodeksem postępowania, po odpowiednim
powiadomieniu.
W razie stwierdzenia niezgodności z zasadami lub przepisami Brembo:
• będzie wymagać od dostawców przygotowania i wdrożenia planu przywrócenia zgodności;
• z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia, przeprowadzi audyty dokumentacji lub dodatkowe
audyty w celu faktycznego wdrożenia powyższych planów naprawczych.
W razie naruszenia przez Dostawcę Kodeksu postępowania dostawcy lub w razie niezgodności oraz
nieprzygotowywania i niewdrożenia planów naprawczych spółka Brembo zastrzega sobie prawo do
zawieszenia lub wcześniejszego rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszelkich relacji handlowych, a
także prawo do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie za wszelkie straty, szkody, wydatki lub inne
poniesione koszty, które mogą wynikać z naruszenia zasad lub przepisów przez Dostawcę i / lub z
postępowania Dostawcy.
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Przydatne linki do Kodeksów postępowania Brembo oraz Polityki społecznej odpowiedzialności biznesu
Brembo wymienionych w niniejszym dokumencie:
1.

http://www.brembo.com/en/company/corporate-governance/codes-policies

2.

http://www.brembo.com/en/sustainability/corporate-social-responsibility

ZOBOWIĄZANIE DOSTAWCY
Spółka Brembo wymaga, aby wszyscy Dostawcy, którzy otrzymali powyższy Kodeks postępowania dostawców,
odesłali niniejszy „Formularz zobowiązania” podpisany przez przedstawiciela prawnego..
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Składając podpis na poniższym formularzu, dostawca oświadcza, iż zapoznał się ze wszystkimi powyższymi
zasadami i warunki dotyczącymi usług lub działań lub dostaw na rzecz Grupy Brembo oraz akceptację tychże
zasad i warunków.

FORMULARZ ZOBOWIĄZANIA
Nazwa przedsiębiorstwa:…………………………………………………………………………………………..
Nr DUNS:………………………………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………..
Stanowisko sygnatariusza:…………………………………………………………………………………………..
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Adres poczty elektronicznej sygnatariusza:……………………………………………………………………………
Data:………………………………………………………………………………………………………………
Podpis:…………………………………………………………………………………………………………
Prosimy o przesłanie podpisanego „Formularza zobowiązania” do odpowiedniego nabywcy
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