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 Jako Unibep zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób zgodny z prawem, etyczny, 
odpowiedzialny i zrównoważony. Takich samych po�aw wymagamy od naszych Pa�nerów. 

Obecny i potencjalny Pa�ner biznesowy jeżeli nie posiada własnych regulacji dotyczących Sy�emu 
Zarządzania Zgodnością (Compliance) zobowiązany je� do �osowania przyjętych w Unibep regu-
lacji i zasad towarzyszących przy wspólnych działaniach. W szczególności Pa�ner biznesowy 
współpracując z Unibep zobowiązuje się realizować swoje cele prze�rzegając przepisów prawa i 
�osując zasady etyki. 

 Przy współpracy z Unibep, dążąc do zachowania najwyższych �andardów w biznesie, oraz najwyż-
szej jakości do�arczanych produktów i świadczonych usług, Pa�ner biznesowy w szczególności: 
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Prowadzi swoją działalność w zgodności z prawem obowiązującym w każdym 
miejscu działania/funkcjonowania.

Opiera swoje działania na wartościach etycznych, uczciwości i poszanowaniu różno-
rodności, poszanowaniu standardów lokalnych społeczności.

Prowadząc swoją działalność gospodarczą zwraca uwagę i przeciwdziała wszelkim 
formom korupcji i nadużyciom chroniąc osoby zgłaszające nieprawidłowości zwią-
zane z prowadzoną działalnością.

Działa z poszanowaniem praw człowieka i swobód publicznych.

Tworzy środowisko pracy wolne od przejawów wszelkiej dyskryminacji i przemocy, 
promując zasady równego i sprawiedliwego traktowania, nie zatrudnia niepełnolet-
nich.

Działa z należytą starannością i przestrzega przepisów dotyczących ochrony środo-
wiska, dba o środowisko naturalne i ogranicza do minimum ewentualne negatywne 
skutki swojej działalności.

Przyczynia się do zachowania zasobów naturalnych oraz ochrony obszarów 
o specjalnych walorach ekologicznych, krajobrazowych, naukowych czy kultural-
nych.

Przestrzega praw kraju w którym prowadzi działalność, działa w sposób odpowiedzialny 
społecznie i dba o prawidłowe relacje ze społeczeństwem lokalnym.

Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, zapewnia im bezpieczne środowi-
sko pracy dążąc do najwyższych standardów zabezpieczających przed wypadkiem nieza-
leżnie od miejsca działalności.

Promuje wśród pracowników przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przekazuje niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

Nie prowadzi działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji stosując jednocześnie 
przepisy dotyczące ochrony zasad konkurencyjności.

Zobowiązuje pracowników wszystkich szczebli do poszanowania obowiązujących norm, 
standardów, dbania o powierzone mienie, do ochrony aktywów �rmy, jednocześnie 
nadzoruje wykonywanie tych zobowiązań zapewniając bezpieczeństwo i poufność posia-
danych informacji i danych własnych oraz osób trzecich.

W miarę możliwości prowadzi działalność charytatywną i społeczną wspierając lokalne 
społeczności kierując się ich dobrem i wyższymi celami pozabiznesowymi.

Partner  biznesowy w ramach prowadzonej działalności wobec swoich kontrahentów 
i innych podmiotów z którymi współpracuje oczekuje spełnienia takich samych/podob-
nych norm i form współpracy.
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