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Cel i zakres 
W PPG uważamy, że etyczne i odpowiedzialne postępowanie jest po prostu właściwe i opłacalne. PPG opracowało 
niniejszy Globalny kodeks postępowania dla dostawców („Kodeks dla dostawców” lub „Kodeks”) w celu wyjaśnienia 
naszych globalnych oczekiwań dotyczących postępowania dostawców w dziedzinie praw człowieka i prawa pracy, 
zarządzania środowiskiem, przestrzegania zasad BHP oraz uczciwości biznesowej. Kodeks dla dostawców stanowi 
uzupełnienie Globalnego kodeksu etyki PPG oraz innych zasad i standardów firmy wymienionych w tym dokumencie. 
 

Niniejszy Kodeks dla dostawców określa podstawowe zasady postępowania dostawcy w toku współpracy z PPG. PPG 
przestrzega tych zasad i oczekuje takiego samego zaangażowania w ich przestrzeganie od swoich dostawców, 
wykonawców, kontrahentów, konsultantów i innych podmiotów dostarczających towary i świadczących usługi podmiotom 
PPG na całym świecie („Dostawcy”). 
 

 
 

Prawa człowieka i prawo pracy 
Zakaz wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej (współczesnego niewolnictwa). Dostawcy PPG 
mają obowiązek przestrzegania i propagowania podstawowych praw człowieka i nie mogą korzystać z pracy 
przymusowej, niedobrowolnej ani niewolniczej. 
 

Zakaz korzystania z pracy dzieci. Dostawcy mają obowiązek przestrzegania limitów minimalnego wieku zatrudnienia 
określonych w przepisach lub regulacjach krajowych oraz odpowiednich standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP). 
 

Zakaz handlu ludźmi. PPG popiera politykę Stanów Zjednoczonych i innych krajów zakazującą handlu ludźmi. 
Dostawcom PPG nie wolno angażować się w jakąkolwiek formę handlu ludźmi, w , tym między innymi używanie siły, 
oszustwa lub przymusu w celu pozyskania siły roboczej lub usług, aranżowanie komercyjnych czynności seksualnych 
bądź innego rodzaju angażowanie się w takie działania, niszczenie lub ukrywanie tożsamości osoby, wprowadzanie 
w błąd lub posługiwanie się oszustwem w toku rekrutacji pracowników, pobieranie opłat za rekrutację potencjalnych 
pracowników lub brak zapewnienia transportu powrotnego pracownikom rekrutowanym z zagranicy. 
 

Poszanowanie praw pracowników do wolności zrzeszania się i negocjacji zbiorowych zgodnie z lokalnymi 
przepisami. Zgodnie z obowiązującym prawem Dostawcy PPG mają obowiązek przestrzegania praw pracowników 
gwarantujących im swobodę w zakresie wstępowania do stowarzyszeń i organizacji pracowniczych. 
 

Propagowanie różnorodności siły roboczej oraz zapewnianie miejsca pracy wolnego o dyskryminacji, 
nękania i innych form niewłaściwego traktowania. Dostawcy PPG mają obowiązek kształtowania środowiska 
pracy, w którym pracownicy i partnerzy biznesowi czują się doceniani i szanowani za swój wkład, nie są dyskryminowani 
na podstawie żadnej prawnie chronionej cechy oraz nie są narażeni na prześladowanie werbalne, molestowanie 
seksualne, nękanie fizyczne ani inne nadużycia. 
 

Traktowanie pracowników w sposób uczciwy, w tym w zakresie płac, godzin pracy i świadczeń. Dostawcy 
PPG mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych oraz stosowania 
dobrych praktyk w zakresie relacji pracowniczych. 
 

 
 

BHP i ochrona środowiska 
Zrównoważony rozwój: Zaangażowanie PPG na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmuje efektywne 
wykorzystywanie zasobów, zapewnianie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, zapewnianie bezpieczeństwa 
i zgodności z normami produktów oraz minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w zgodzie z Celami 
Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. PPG oczekuje od swoich Dostawców podobnego 
zobowiązania do ciągłego doskonalenia swoich działań w zakresie BHP i ochrony środowiska.  Dostawcy powinni 
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przestrzegać zasad PPG dotyczących zrównoważonego rozwoju, które można znaleźć pod adresem 
https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-Sustainability. 
 

Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy: Dostawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego miejsca 
pracy oraz świadczenia usług spełniających obowiązujące normy w zakresie jakości i BHP. Dostawcy mają obowiązek 
proaktywnego zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w celu zapewnienia środowiska wolnego od 
wypadków, w którym zapobiega się obrażeniom i chorobom zawodowym. Dostawcy muszą wdrożyć systemy zarządzania 
i środki kontroli służące do identyfikowania zagrożeń oraz oceniania i ograniczanie ryzyka występującego w ich 
działalności. 
 

Minimalizacja wpływu na środowisko: Dostawcy muszą prowadzić działalność w sposób zapobiegający 
zagrożeniom dla zdrowia publicznego i środowiska. Dostawcy muszą zobowiązać się do efektywnego wykorzystywania 
zasobów. Dostawcy muszą dysponować procesami bezpiecznego i zrównoważonego gospodarowania odpadami, 
emisjami zanieczyszczeń do atmosfery, zużyciem energii i wodą i ich minimalizowania. 
 

Zgodność z przepisami w zakresie BHP i ochrony środowiska: Dostawcy mają obowiązek przestrzegania 
wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz przepisów transportowych. Dostawcy 
zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących uznanych i uzgodnionych norm w zakresie BHP i ochrony 
środowiska. Dostawcy muszą wdrożyć procesy zapewniające zgodność z przepisami i ciągłą poprawę swoich wyników 
w zakresie BHP i ochrony środowiska. 
 

Bezpieczeństwo i zgodność produktów z normami: Dostawcy mają obowiązek zapewnienia, że wszystkie produkty 
dostarczane PPG oraz surowce używane do wytworzenia tych produktów spełniają wszystkie obowiązujące wymogi 
prawne dotyczące produktów, w tym odnoszące się do treści etykiet i informowania o zagrożeniach, a także wszystkie 
obowiązujące normy jakości i bezpieczeństwa. W przypadku wszystkich produktów dostarczanych PPG Dostawcy muszą 
zobowiązać się do zachowania przejrzystości i na żądanie PPG ujawnić wszystkie substancje chemiczne zawarte 
w swoich produktach. Dostawcy mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania PPG problemów lub zmian, które mogą 
negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami, jakość lub postrzeganie produktów PPG przez opinię 
publiczną. 
 

 
 

Uczciwe prowadzenie działalności i wymagania prawne 
Zakaz przekupstwa/łapówek: Dostawcom nie wolno angażować się w jakąkolwiek formę przekupstwa lub w inny 
sposób oferować zachęt bądź łapówek pracownikom PPG, rodzinom lub znajomym pracowników PPG albo innym 
przedstawicielom PPG w celu rozpoczęcia lub utrzymania współpracy z PPG lub zapewnienia sobie jakiejkolwiek 
przewagi nad konkurentami w relacjach z PPG. Dostawcy muszą przestrzegać amerykańskiej ustawy o zagranicznych 
praktykach korupcyjnych (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), brytyjskiej ustawy o zwalczaniu łapownictwa (UK Bribery 
Act) oraz wszystkich innych lokalnych, regionalnych lub w inny sposób obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących 
przekupstwa urzędników państwowych i podmiotów komercyjnych. 
 

Unikanie konfliktów interesów: Dostawcy mają obowiązek unikania wszelkich interakcji z pracownikami PPG, które 
mogą powodować konflikt interesów lub sprawiać wrażenie konfliktu uniemożliwiającego temu pracownikowi działanie 
w najlepszym interesie PPG. Obejmuje to proponowanie lub zapewnianie pracownikom PPG płatności lub możliwości 
zatrudnienia. 
 

Prezenty i rozrywka: Dostawcy PPG nie mogą przekazywać ani proponować pracownikom PPG prezentów, które 
mogłyby w niewłaściwy sposób wpływać lub sprawiać wrażenie wpływania na decyzje biznesowe PPG albo stanowić 
próbę uzyskania nieuczciwej przewagi nad konkurencją. Analogicznie pracownikom PPG nie wolno podejmować takich 
działań w odniesieniu do żadnych partnerów biznesowych PPG. 
 

Uczciwa konkurencja: Dostawcy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących 
uczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego. 
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Ochrona informacji poufnych: Dostawcy muszą chronić poufne informacje PPG, w tym dane osobowe, oraz 
podejmować działania na rzecz zapobiegania ich niewłaściwemu użyciu, kradzieży, wykorzystaniu do oszustwa lub 
niewłaściwemu ujawnieniu. Dostawcy muszą zachować ostrożność podczas przetwarzania, omawiania lub 
przekazywania wrażliwych lub poufnych informacji, które mogą mieć wpływ na firmę PPG, jej pracowników, klientów, 
społeczność biznesową lub ogół społeczeństwa. 
 

Ochrona danych osobowych: Dostawcy muszą przetwarzać, przechowywać, przekazywać i udostępniać dane 
osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i 
bezpieczeństwa informacji. Dostawcy mają obowiązek wykorzystywania danych osobowych pracowników, klientów i 
wykonawców PPG wyłącznie w uzasadnionym celu biznesowym lub zgodnie z umową zawartą z PPG. 
 

Handel międzynarodowy: Dostawcy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów 
regulujących handel międzynarodowy, w tym amerykańskich i lokalnych przepisów dotyczących importu, kontroli 
eksportu i sankcji. Dostawcy muszą dostarczyć PPG wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do przestrzegania przez 
PPG przepisów importowych/eksportowych oraz wdrożyć praktyki i procedury zapewniające bezpieczeństwo swojego 
łańcucha dostaw zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Strony objęte sankcjami: Do transportu towarów PPG dostawcom nie wolno wykorzystywać przewoźnika, statku, 
samolotu, pojazdu ani innego środka transportu podlegającego sankcjom albo ograniczeniom handlowym Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej bądź krajowym albo umieszczonego na jakiejkolwiek 
liście podmiotów objętych sankcjami lub ograniczeniami prowadzonej przez różne kraje, w tym m.in. Stany Zjednoczone, 
Unię Europejską i Wielką Brytanię. 
 

Dokładne prowadzenie księgowości i dokumentacji biznesowej, pranie pieniędzy i wykorzystywanie 
informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi: Dostawcy mają obowiązek tworzenia i utrzymywania 
kompletnej i dokładnej dokumentacji w odniesieniu do wszystkich spraw związanych ze współpracą z PPG, a także 
muszą na żądanie udostępniać tę dokumentację PPG. Dostawcy nie wolno dokonywać żadnych transakcji 
pozaksięgowych w ramach współpracy z PPG, angażować się w jakąkolwiek formę prania pieniędzy ani świadomie 
przyjmować środków uzyskanych w nielegalny sposób. Dostawcy nie wolno wykorzystywać poufnych informacji 
dotyczących PPG będących w jego posiadaniu w obrocie papierami wartościowymi lub w pomocy innym osobom w takim 
obrocie papierami wartościowymi. 
 

Minerały z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi: Oczekuje się, że Dostawcy będą przestrzegać zasad PPG 
dotyczących minerałów z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi dostępnych na stronie 
https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals. 
 

Zgodność z przepisami: Oprócz standardów wymienionych w niniejszym Kodeksie Dostawcy podczas dostarczania 
PPG towarów i usług mają obowiązek przestrzegania wszystkich innych obowiązujących przepisów. PPG oczekuje od 
Dostawców wdrożenia systemów i mechanizmów kontroli w celu promowania zgodności z obowiązującymi przepisami 
i zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie, w tym zasadami, procedurami, szkoleniami, ocenami ryzyka, dyscypliną 
oraz mechanizmami monitorowania i audytu. Dostawcy powinni również stosować te lub podobne zasady w odniesieniu 
do własnych podwykonawców i dostawców, z którymi współpracują w zakresie dostarczania PPG towarów i usług. 
 

 
 

Zgłaszanie niewłaściwego postępowania i naruszeń Kodeksu dla dostawców 
Monitorowanie i rozwiązanie umowy: PPG zastrzega sobie prawo do oceny i monitorowania zgodności Dostawców 
z niniejszym Kodeksem. PPG zastrzega sobie prawo do rozwiązania każdej umowy z dowolnym Dostawcą, który nie jest 
w stanie wykazać zgodności z Kodeksem postępowania dla dostawców. 
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Dostawcy, którzy uzyskali informacje lub mają uzasadnione podejrzenia, że: 
• pracownik PPG lub inna osoba działająca w imieniu PPG postąpili w sposób nielegalny lub w inny sposób 

niewłaściwy w ramach swojej współpracy z Dostawcą, 

• jakikolwiek pracownik Dostawcy postąpił w sposób niezgodny z prawem lub naruszający Kodeks dla Dostawców 
w zakresie mającym wpływ na PPG, 

mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia sprawy do PPG. 
 

Naruszenia niniejszego Kodeksu dla dostawców lub pytania dotyczące deklarowanych przez PPG oczekiwań wobec 
Dostawców można zgłaszać pod następujący adres: 

 
Chief Compliance Officer 
PPG Industries, Inc. 
Pittsburgh, PA 15272 
chiefcomplianceofficer@ppg.com 
 
Naruszenia niniejszego Kodeksu można również zgłaszać anonimowo na Infolinię PPG ds. etyki. Więcej informacji na 
temat Globalnego kodeksu etyki PPG i Infolinii PPG ds. etyki można znaleźć pod adresem https://corporate.ppg.com/Our-
Company/Ethics.aspx. 

 
 

 

Materiały referencyjne 
Najnowsza wersja Globalnego kodeksu postępowania dla dostawców i dodatkowe informacje dotyczące 
zrównoważonego łańcucha dostaw, które mogą być przydatne w celu zapewnienia zgodności z Globalnym kodeksem 
postępowania dla dostawców, są dostępne pod adresem: https://sustainability.ppg.com/Business/Supplier-Sustainability. 
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