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Grupa Beneteau została zbudowana 
na mocnych fundamentach 
wartości ogólnoludzkich, rodzinnych i 
przedsiębiorczych: pasji, przekazu, podboju, 
odwagi.

Wartości te przyczyniły się do 
światowego sukcesu Grupy. Bez 
względu na naszą pozycję, działając 
każdego dnia w zgodzie z Kodeksem 
Postępowania będziemy pielęgnować 
reputację firmy, działając jednocześnie 
na korzyść naszych partnerów.

W niniejszym kodeksie postępowania 
znajdują się oczekiwania, które Grupa 
Beneteau wyraża względem swoich 
dostawców i podwykonawców.

Dostawcy powinni stosować się 
do Kodeksu, zapewniając tym 
samym Grupie i jej klientom 
uzyskiwanie produktów i/lub 
usług zgodnie ze zobowiązaniami 
zawartymi w umowach ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad 
antykorupcyjnych oraz społecznej 
odpowiedzialności biznesu (ang. 
Corporate Social Responsibility – CSR).

Jérôme de Metz
Prezes Rady Nadzorczej

Kodeks Postępowania Dostawców stanowi 
uzupełnienie zasad etycznych wyznawanych 
przez Grupę. Musi być on fundamentem 
działania każdego z naszych pracowników, 
jak również stanowić o długoterminowych 
relacjach z naszymi dostawcami, 
sprzedawcami i klientami.

Grupie Beneteau zależy na promowaniu 
jej kluczowych wartości i przestrzeganiu 
praw człowieka oraz postępowaniu zgodnie 
z praktykami przepisów pracy, ochrony 
środowiska i regulacjami antykorupcyjnymi.

Grupa Beneteau zachęca swoich 
dostawców do przestrzegania 
prawa we wszystkich możliwych 
zakresach, aby rozwój odbywał się 
dzięki zobowiązaniom społecznym, 
odpowiedzialności środowiskowej i 
etyce zawodowej. 

Claude Brignon
Przewodniczący Komitetu 
ds. Etyki

Wsetęp
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DO KOGO SKIEROWANY JEST KODEKS?

Kodeks	 ten	 jest	 skierowany	 do	 wszystkich	 dostawców	 i	
podwykonawców	 („Dostawców”)	 Grupy.	 Celem	 Kodeksu	
jest	 przedstawienie	 zalecanego	 zachowania	 w	 różnych	
sytuacjach.	Kodeks	postępowania	Dostawców	i	zawarte	w	
nim	zasady,	których	nie	uznaje	się	za	wyczerpujące	temat,	
muszą	 być	 przestrzegane	 przez	 wszystkich	 Dostawców	
współpracujących	 z	 Grupą	 Beneteau	 we	 wszystkich	
krajach,	chyba	że	lokalne	przepisy	są	bardziej	wymagające.	
Główne	zasady	Kodeksu	mogą	być	przekształcane	zgodnie	
z lokalnymi przepisami prawa.

Niniejszy	 kodeks	uzupełnia	program	antykorupcyjny	oraz	
program	 czujności	 obywatelskiej,	 które	 Grupa	 Beneteau	
wdraża	zgodnie	z	ustawą	French	Sapin	II	Act	(nr	2016-1691	
z	9	grudnia	2016	 roku)	oraz	ustawą	French	Potier	Act	 (nr	
2017-399	z	27	marca	2017	roku).

beneteau-group.com

kodeks postepowania 
dostawców
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1.Troska 
O	BEZPIECZNE	ŚRODOWISKO	
PRACY	I	POSZANOWANIE	LUDZI
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1.1  ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI I SZYKANOWANIU

Grupa	Beneteau	jest	przeciwna	wszelkim	formom	dyskryminacji,	czy	to	o	podłożu	narodowościowym,	na	
podstawie	poglądów	politycznych,	płci	czy	wyznania.	Różnorodność	i	uczciwość	to	kluczowe	wartości,	którym	
Grupa	jest	szczególnie	oddana.	By	zapewnić	równe	szanse,	wspieramy	również	osoby	z	niepełnosprawnoś-
ciami	 czy	 ograniczeniami	 zawodowymi.	 Grupa	 Beneteau	 pracuje	 na	 rzecz	 przeciwdziałania	 przemocy	
psychicznej,	fizycznej	 i	 seksualnej.	Chcemy,	by	atmosfera	w	środowisku	pracy	była	 zdrowa	 i	umożliwiała	
każdemu	pracownikowi	rozwijanie	swojego	potencjału

Grupa	oczekuje	od	Dostawców,	aby	ich	środowisko	pracy	było	wolne	od	wszelkich	objawów	dyskryminacji.	
Dostawcy	powinni	zadbać,	aby	pracownicy	mieli	możliwość	otwarcie	komunikować	się	z	kierownictwem	w	
związku	z	warunkami	pracy.

• Podejmując	 decyzję,	 upewniam	 się,	 że	 nie	 jest	
ona	w	jakimkolwiek	stopniu	dyskryminująca

• Nie	będę	naciskać	przedstawiciela	klienta,	aby	po-
dpisał	zamówienie,	ani	nie	będę	go	pospieszać	do	
podjęcia	decyzji	o	zakupie

TAK NIE

• Wykluczam	z	procesu	rekrutacji	kobietę	dlatego,	
że	 jest	młoda,	właśnie	wyszła	za	mąż	i	być	może	
niedługo	będzie	miała	dziecko

• Rezygnuję	z	wybrania	do	działu	sprzedaży	osoby,	
która	posiada	wszelkie	kwalifikacje	tylko	dlatego,	
że	ma	niepełnosprawność

• Pozwalam	 sobie	 na	 żartowanie	 z	 pochodzenia,	
wyznania	czy	płci	jakiejkolwiek	osoby

• Dopuszczam	 się	 systematycznego	 dyskrymi-
nowania	 ze	 względu	 na	 pracę	 czy	 osobowość	
danej osoby

• Wyłączam	z	premedytacją	kogoś	z	pracy	zespołu



1.2 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

W	Grupie	Beneteau	bezpieczeństwo	jest	wartością	niepodlegającą	dyskusji	–	jego	zapewnienie	musi	być	
stałym	elementem	wszelkich	działań.

Każdy	 Dostawca	 współpracujący	 z	 Grupą	 Beneteau	musi	 dbać	 o	 przestrzeganie	 wytycznych	 BHP,	 być	
otwartym	 na	 informacje	 zwrotne,	 stawiać	 bezpieczeństwo	 na	 pierwszym	miejscu	 i	 dbać	 o	 każdego	 ze	
swoich	podwładnych.

• Podczas	przebywania	 lub	pracy	na	 terenie	firmy	
klienta	 przestrzegam	 obowiązujących	 zasad	
bezpieczeństwa

• Używam	 sprzętu	 BHP	 zgodnie	 z	 przepisami	
prawa	obowiązującymi	w	fabrykach

• Zgłaszam	 wszelkie	 incydenty	 oraz	 sytuacje	
grożące	wypadkiem

• Przed	zawarciem	umowy	z	usługodawcami,	dos-
tawcami	czy	podwykonawcami	upewniam	się,	że	
nasze	oczekiwania	względem	bezpieczeństwa	są	
zrozumiane	i	przestrzegane

• W	 kontaktach	 z	 klientami	 lub	 innymi	 osobami	
przestrzegam	 zasad	 dotyczących	 spożycia	
alkoholu

• Upewniam	 się,	 że	usługodawcom	wykonującym	
zadania	na	terenie	zakładu	wystawiono	pozwole-
nie	na	wykonanie	pracy	 lub	przedstawiono	plan	
zapobiegania wypadkom

• Niebezpieczne	 materiały	 przechowuję	 w	 wy-
znaczonych	do	tego	miejscach

• Kiedy	 mam	 kontakt	 z	 materiałami	 niebez-
piecznymi,	 przestrzegam	 stosownych	 zasad	
bezpieczeństwa	obowiązujących	w	firmie	klienta

TAK NIE

• Pracuję	pod	wpływem	alkoholu	 lub	narkotyków,	
co	 może	 narazić	 na	 niebezpieczeństwo	 mnie	 i	
innych

• Wykorzystując	 swoje	 stanowisko,	 zlecam	
pośrednio	 lub	bezpośrednio	wykonanie	prac	na-
rażających	 podwładnych	 na	 niebezpieczeństwo	
fizyczne	lub	psychiczne	

• Wymagam	 od	 dostawców	 lub	 pracowników	
odpowiedzialnych	 za	 transport	 wykonywania	
zadań	naruszających	przepisy	o	odpoczynku

• Przynoszę	osobiste	narzędzia	i/lub	chemikalia	nie-
zamówione	przez	klienta	na	teren	firmy	klienta

• Zmieniam	sprzęt	lub	przeprogramowuję	maszyny	
należące	do	klientów,	bez	wyraźnego	zezwolenia	
kierownictwa
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1.3 1.3 ZAKAZ PRACY DZIECI ORAZ PRACY PRZYMUSOWEJ
 

Groupa	Beneteau	zakazuje	przyjmowania	dzieci	do	pracy	i	korzystania	z	wszelkich	form	przymusowej	pracy,	
niewolnictwa	czy	handlu	żywym	towarem.	

Dostawcy	Groupy	Beneteau	mają	obowiązek	upewnić	się,	że	wszyscy	ich	pracownicy	spełniają	wymagania	
prawne	względem	wieku	minimalnego,	objętego	obowiązkową	edukacją.

Ponadto	wiek	osób,	które	mają	być	przyjęte	do	pracy,	nie	może	być	niższy	niż	18	lat	–	o	ile	dana	osoba	nie	zos-
taje	zatrudniona	w	konkretnym	celu	(np.	stażowym	lub	w	ramach	określonego	programu	szkoleniowego).

• Upewniam	się,	że	żaden	ze	współpracujących	ze	
mną	 dostawców	 lub	 podwykonawców	 nie	 kor-
zysta	z	pracy	dzieci	lub	pracy	przymusowej

• Akceptuję	 fakt,	 że	moi	pracownicy	mogą	odejść	
z	 pracy	 w	 każdej	 chwili	 i	 rozwiązać	 umowę	 z	
odpowiednim wyprzedzeniem

• Pracownik ma prawo do przynajmniej jednego 
dnia przerwy na 7 dni

TAK NIE

• Zatrudniam	niepełnoletnie	dzieci	

• Biorę	udział	w	handlu	żywym	towarem	lub	korzys-
tam	z	pracy	niewolniczej	na	którymkolwiek	etapie	
łańcucha	dostaw

• Konfiskuję	dowody	osobiste,	paszporty,	 zezwole-
nia	na	pracę	lub	inne	dokumenty

• Zmuszam	 pracowników	 do	 przekroczenia	
określonej	ustawowo	liczby	godzin	pracy



1.4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy	ma	prawo	do	ochrony	swoich	danych	osobowych	(danych	pozwalających	na	zidentyfikowanie	bądź	
rozpoznanie:	nazwisko,	imię,	adres	e-mail,	numer	telefonu,	adres	IP	itp.).	

W	związku	z	tym	dostawcy	Grupy	Beneteau	są	zobowiązani	do	bezpiecznego,	jawnego	i	uczciwego	gro-
madzenia	 i	przetwarzania	danych	dotyczących	pracowników	Grupy	oraz	podmiotów	współpracujących	z	
nią.

• Stosuję	 się	 do	 ustawy	 RODO,	 kiedy	 klient	 prze-
kazuje	 lub	powierza	mi	dane	pochodzące	z	Unii	
Europejskiej

• Zabezpieczam	 dostęp	 do	 kartotek	 (papie-
rowych/elektronicznych)	 z	 danymi	 osobowymi,	
przechowując	 je	 w	 zamykanych	 szafach	 lub	 na	
serwerach	chronionych	hasłem

• Konsultuję	 się	 z	 działem	 prawnym	 (firmowym	
lub	zewnętrznym),	zanim	wdrożę	nowy	projekt,	w	
którym	 dochodzi	 do	 jakiegokolwiek	 przetwarza-
nia danych personalnych

• Powiadamiam	 klienta,	 jeśli	 mam	 jakiekolwiek	
podejrzenia	 lub	odkryję,	że	doszło	do	naruszenia	
bezpieczeństwa	 związanego	 z	 danymi	 personal-
nymi	 powierzonymi	 mi	 przez	 klienta	 (kradzież/
utrata	komputerów,	opcje	danych	udostępnione	
pracownikom	w	intranecie,	naruszenie	sieci	IT)

TAK NIE

• Gromadzę	i	przechowuję	dane	osobowe	lub	infor-
macje,	gdy	nie	 jest	 to	uzasadnione	–	 „z	nawyku”	
lub	„na	wypadek,	gdyby	okazały	się	przydatne”

• Pozwalam	 pracownikom	 na	 dostęp	 do	 danych	
osobowych,	które	nie	dotyczą	ich	samych	i	wyko-
nywanych	przez	nich	działań

• Przechowuję	dane	dłużej	niż	pozwala	na	to	prawo
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1.5  WŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z MEDIÓW 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Grupa	Beneteau	chce	się	upewnić,	że	jej	dostawcy	rozumieją	i	stosują	się	do	oczekiwań	w	kwestii	etyki	 i	
prawidłowego	zachowania	w	mediach	społecznościowych.

• Bez	 wyraźnego	 pozwolenia	 mojego	 klienta	 nie	
odnoszę	się	do	niego	lub	do	jego	działań	w	me-
diach	społecznościowych

• Nie	udostępniam	w	mediach	społecznościowych	
poufnych	informacji

TAK NIE

• Robię	zdjęcia	środowiska	pracy,	w	tym	dokumen-
tacji,	i	publikuję	je	w	mediach	społecznościowych

• Bez	wyraźnej	zgody	klienta	korzystam	lub	powie-
lam	 materiały	 chronione	 prawem	 własności	
indywidualnej

• Oczerniam	 firmę	 w	 komentarzach	 i	 zamieszc-
zanych	treściach



KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW I LUTY 2020 12

2.Dbanie 
O	OCHRONĘ	 
ŚRODOWISKA
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Grupie	Beneteau	zależy	na	tym,	aby	wszystkie	 jej	
zakłady	 produkcyjne	 spełniały	 wymogi	 prawne	
związane	 z	 ochroną	 środowiska	 i	 ograniczeniem	
wpływu	ich	produktów	na	środowisko.

Grupa	Beneteau	 oczekuje	 od	 swoich	 dostawców	
zredukowania	 negatywnego	 wpływu	 na	
środowisko,	 który	 mogą	 mieć	 ich	 produkty	 i	
usługi,	na	wszystkich	etapach	działania:	projektu,	
wdrażania,	 produkcji,	 transportu,	 używania	 oraz	
usuwania	i/lub	recyklingu.

Grupa	 zachęca	 dostawców	 do	 wdrożenia	
Systemów	Zarządzania	Środowiskowego,	opartego	
na	międzynarodowych	standardach,	takich	jak	ISO	
14001,	ISO	50001	lub	podobnych.



2.1  ZEZWOLENIA I RAPORTY DOTYCZĄCE OCHRONY 
ŚRODOWISKA

Grupa	 Beneteau	 oczekuje,	 że	 jej	 dostawcy	 pozyskają,	 utrzymają	 i	 będą	 odnawiać	 wszelkie	 wymagane	
zezwolenia	środowiskowe	(np.	zarządzanie	odpadami,	transport),	pozwolenia	i	rejestracje.

Nasi	dostawcy	są	zobowiązani	do	czujnego	identyfikowania	za	pomocą	odpowiednich	środków,	czy	ich	pro-
dukty,	komponenty,	części	i	materiały	zawierają	surowce	(takie	jak	metale,	drewno,	olej	i	 jego	pochodne)	
pochodzące	ze	stref	konfliktu.

• Postępuję	zgodnie	z	wytyczonymi	procedurami	i	
instrukcjami

• Dbam	o	to,	aby	surowce	i	produkty	były	identyfi-
kowalne,	 kiedy	 wymagają	 tego	 przepisy	 i/lub	
procedury	klienta

• Archiwizuję	 i	 jestem	 w	 stanie	 przedstawić	 ws-
zelkie	wymagane	upoważnienia	środowiskowe	(w	
tym	raporty)

• Identyfikuję	niebezpieczne	substancje		oraz	che-
mikalia	i	zarządzam	nimi	zgodnie	z	europejskimi	
przepisami	REACH	(jeśli	dotyczy)

• Sprzęt	 elektroniczny	 i	 elektryczny,	 który	dostarc-
zam,	jest	zgodny	z	europejskimi	przepisami	RoHS	
(jeśli	dotyczy)

• Drewno,	 które	 dostarczam	 do	 Grupy,	 pochodzi	
wyłącznie	z	autoryzowanych	łańcuchów	dostaw	i	
regionów	geograficznych

TAK NIE

• Bez	 uzyskania	 niezbędnych	 pozwoleń	 prze-
prowadzam	 działania,	 które	 mają	 wpływ	 na	
środowisko

• Nie	informuję	klienta,	że	towary	i/lub	surowce	po-
dlegają	ograniczeniom	w	niektórych	krajach
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2.2  WPŁYW NA ŚRODOWISKO  
(EMISJA GAZÓW, ZUŻYCIE ENERGII, ODPADY)

Grupa	Beneteau,	mając	świadomość	wpływu	jej	przemysłowych	działań	oraz	produktów	na	środowisko	na-
turalne,	wymaga	od	swoich	dostawców	przestrzegania	obowiązujących	przepisów	dotyczących	zakazów	i	
ograniczeń	w	użytkowaniu	określonych	substancji.

Grupa	Beneteau	oczekuje	od	swoich	dostawców	kontrolowania	zanieczyszczenia	powietrza	i	redukcji	emisji	
gazów	cieplarnianych	i	dwutlenku	węgla.

Grupa	Beneteau	oczekuje	od	swoich	dostawców	identyfikowania,	klasyfikowania,	kontrolowania	i	zabezpiec-
zania	wszystkich	płynnych	i	stałych	odpadów	generowanych	w	trakcie	działań,	procesów	przemysłowych	
oraz	powstałych	w	wyniku	korzystania	z	instalacji	sanitarnych,	przed	ich	usunięciem.

• Minimalizuję	emisję,	kiedy	nie	jestem	w	stanie	jej	
uniknąć

• Zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	kontroluję	
emisję,	utrzymując	ją	na	minimalnym	poziomie

• Mam	opracowane	procedury	opisywania	katego-
rii	odpadów	i	ich	sortowania

• Kiedy	tylko	mogę,	powtórnie	wykorzystuję	odpady

• Upewniam	się,	że	wszystkie	odpady,	a	w	szczegól-
ności	 niebezpieczne,	 są	 prawidłowo	 usuwane	w	
przeznaczonych	do	tego	celu	zakładach

TAK NIE

• Nie	zgłaszam	wycieku	toksycznych	substancji

• Nie	sortuję	odpadów	w	odpowiedni	sposób

• Odprowadzam	substancje	wymagające	specjalnej	
utylizacji	do	ścieków	lub	wód	opadowych

• Używam	nadmiernych	ilości	materiałów	eksploa-
tacyjnych	z	powodu	niedbalstwa
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Dostawcy	Grupy	Beneteau	podczas	kontaktów	z	innymi	organizacjami,		
jak	klienci,	dostawcy,	agencje	rządowe,	organizacje	pozarządowe	i	konku-
rencyjne	firmy,	muszą	stosować	się	do	najwyższych	standardów	etycznego	

postępowania.

3.Troska 
O	INTEGRALNOŚĆ	NASZYCH	
PRAKTYK	BIZNESOWYCH
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3.1  PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI I OSZUSTWOM

Grupa	Beneteau	jest	zdecydowanie	przeciwna	wszelkim	formom	korupcji,	w	tym	łapówkarstwu,	i	w	pełni	
przestrzega	przepisów	antykorupcyjnych.

Dostawcy	Grupy	Beneteau	nie	mogą	proponować	ani	przyjmować	łapówek	w	żadnej	formie.	Dostawcy	nie	
mogą	postępować	wbrew	ustawom:	French	Sapin	 II	Act,	U.S.	Foreign	Corrupt	Practices	Act	 (FCPA),	Bri-
tish	Bribery	Act	oraz	wbrew	wszelkim	międzynarodowym	ustawom	w	krajach,	w	których	prowadzona	jest	
produkcja.

Oszustwo	 to	 celowe	wprowadzanie	 innych	w	błąd	 z	 zamiarem	 zdobycia	 przewagi	 lub	uzyskania	 zgody,	
których	nie	dałoby	się	uzyskać	zgodnie	z	prawem.

• Z	 należytą	 starannością	 przestrzegam	 istnie-
jących	 procedur	 przed	 zaangażowaniem	 się	 w	
relacje handlowe

• Zawsze	 upewniam	 się,	 że	 moje	 relacje	 z	 ins-
tytucjami	 publicznymi	 są	 	 zgodne	 z	 dobrymi	
praktykami	 biznesowymi	 i	 obowiązującymi	
przepisami

• Odmawiam	przyjmowania	drobnych	gratyfikacji

• Zgłaszam	wszelkie	fakty	lub	sytuacje,	które	noszą	
znamiona	ryzyka	oszustwa	dla	Grupy	Beneteau

• Wystawiam	 faktury	 zgodnie	 z	 przepisami	 (z	
nagłówkiem	firmowym,	 datą	 faktury,	 numerem,	
usługą	/	wskazanym	zakupem)

• Odmawiam	 przeprowadzenia	 działań	 pod	
wpływem	nacisków,	jeśli	nie	mam	jeszcze	przygo-
towanej	odpowiedniej	dokumentacji

• Uznaję	embarga	nałożone	przez	Unię	Europejską	
i	 Stany	 Zjednoczone	 (dostawcy	muszą	 aktywnie	
sprawdzać	rozwój	sytuacji	w	tym	regionie);

• Informuję	 przedstawicieli	 Grupy	 Beneteau,	 jeśli	
jakiekolwiek	zamówione	towary	mogą	mieć	dwo-
jakie	zastosowanie

TAK NIE

• Oferuję	 osobiste	 korzyści	 przedstawicielom	
klienta,	ich	krewnym	lub	partnerom,	aby	uzyskać	
preferencyjne	traktowanie	w	zamian	za	relacje	fir-
mowe	między	klientem	i	Dostawcą

• Działam	 tak,	 aby	 uzyskać	 kontrakt/zlecenie,	
unikając	 udziału	 w	 przetargu	 wymaganego	 w	
procesie	wyboru	firmy	zewnętrznej	(chyba,	że	jest	
to	uzasadnione	siłą	wyższą)

• Dostarczam	 pracę	 wykonywaną	 w	 prywatnym	
domu	partnerów	biznesowych	i/lub	ich	krewnych	
za	opłatą	lub	ze	znaczącą	zniżką

• Wręczam	łapówkę,	licząc	na	łatwiejsze	uzyskanie	
zezwoleń	na	projekty

• Upoważniam	pracownika	do	 zapłacenia	 łapówki	
pracownikom	 urzędu	 celnego,	 aby	 ułatwić	
odprawę	celną

• Udzielam	zniżki	klientowi	w	zamian	za	uzyskanie	
korzyści	osobistych

• Kradnę	jakiekolwiek	aktywa	Grupy

• Wystawiam	fakturę	nie	upewniwszy	się,	czy	towar	
lub	usługę	można	dostarczyć



3.2  ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW

Konflikt	interesów	zachodzi,	kiedy	prywatne	sprawy	pracownika	lub	przedstawiciela	dostawcy	(lub	osoby	
bliskiej	pracownikowi	lub	dostawcy)	kolidują	z	interesem	Grupy.

Grupa	Beneteau	jako	lider	rynku	produkcji	łodzi	wypoczynkowych	oraz	mobilnych	domów	musi	być	szcze-
gólnie	wyczulona	w	kwestii	tego	typu	konfliktów.

3.3  PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Dostawcy	Grupy	Beneteau	podejmą	wszystkie	niezbędne	działania,	aby	walczyć	z	praniem	pieniędzy	we	
wszelkich	jego	formach.	

• Informuję	Grupę,	jeśli	przedstawiciele	mojej	firmy	
są	w	sytuacji	grożącej	konfliktem	interesów

• Informuję	Grupę	i	wszystkie	zaangażowane	osoby	
o	potencjalnym	lub	bieżącym	konflikcie	interesów

• Proszę	klientów	o	podanie	informacji	dotyczących	
źródła	funduszy	(adres	banku,	szczegóły	konta)

• Przeprowadzam	 ocenę	 ryzyka	 prania	 pieniędzy	
w	 odniesieniu	 do	 firm	 zewnętrznych,	 z	 którymi	
współpracuję

TAK

TAK

NIE

NIE

• Oferuję	 płatną	 posadę	 na	 jakikolwiek	 okres	
przedstawicielowi	klienta	lub	członkom	jego	rod-
ziny	albo	partnerom

• Proponuję	 Grupie	 współpracę	 z	 organizacją,	 z	
którą	wiąże	mnie	osobisty	interes

• Kontynuuję	 współpracę	 z	 firmami,	 które	 miały	
związek	z	praniem	pieniędzy

• Zgadzam	 się	 na	 otrzymanie	 środków	 z	 konta	
bankowego	 innej	 firmy,	 która	 nie	 jest	 moim	
partnerem	biznesowym

• Akceptuję	płatność	z	osobistego	konta	klienta	(za-
miast	z	konta	firmowego)
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3.4  PODARUNKI I PRZYSŁUGI BIZNESOWE

Nasi	 dostawcy	 muszą	 przestrzegać	 wewnętrznych	 przepisów	 dotyczących	 gratyfikacji	 i	 przysług.	 Nie	
powinni	dokonywać	opłat	na	 rzecz	 szybszego	 załatwienia	 sprawy.	Powinni	 zgłaszać	wszelkie	otrzymane	
prośby	lub	żądania	korzyści	finansowych	lub	innych.

Podarunki	i	przysługi	biznesowe	oznaczają	oferowanie,	namawianie	bądź	finansowanie,	bezpośrednio	lub	
pośrednio,	prezentów	lub	innych	korzyści	stronom	trzecim	lub	partnerom	biznesowym.	

Podarunki	i	przysługi		mogą	wpływać	na	podejmowane	decyzje.	By	upewnić	się,	że	każdy	pracownik	działa	
całkowicie	niezależnie,	tego	typu	praktyki	dozwolone	są	wyłącznie	w	pewnym	zakresie,	zgodnym	z	dobrymi	
praktykami	biznesowymi,	przepisami	i	rutynowym	działaniem.	

Pracownicy	Grupy	zobowiązani	są	do	nieprzyjmowania	podarunków	o	wartości	przekraczającej	50	EUR.

Zaproszenia	mogą	zostać	wystosowane	lub	przyjęte	tylko,	jeżeli	są	rozsądne.	Jeżeli	nie	spełniają	tej	definicji	
(wiążą	się	z	pokryciem	kosztów	podróży	czy	pobytów	w	hotelu),	mogą	zostać	przyjęte	tylko	za	zgodą	zarządu	
Grupy	Beneteau.

• Upewniam	 się,	 że	 wartość	 wręczanego	 przeze	
mnie	podarunku	nie	przekracza	50	EUR

• Jeśli	zapraszam	klientów	na	określone	wydarzenie	
zbiorowe,	 proszę	 o	 dodatkowe	 informacje	 doty-
czące	procesu	autoryzacji	po	stronie	klienta

• Mogę	zapraszać	na	służbowe	imprezy	związane	z	
moją	działalnością

TAK NIE

• Godzę	 się	 na	 udział	 w	 wydarzeniu	 opłacanym	
przez	 partnera	 biznesowego,	 z	 którym	 właśnie	
negocjuję	ceny

• Wystawiam	 zaproszenie	 i/lub	 oferuję	 prezent	
mojemu	 klientowi,	 aby	 w	 niewłaściwy	 sposób	
wpłynąć	 na	 podejmowane	 przez	 niego	 decyzje	
biznesowe

• Oferuję	 aktywnemu	 kontaktowi	 z	 Grupy	 wy-
cieczkę	dla	niego,	jego	rodziny	lub	przyjaciół



3.5  DOBROCZYNNOŚĆ, DAROWIZNY I SPONSORING

Działalność	filantropijna	pozwala	organizacji	ofiarować	darowiznę,	pieniężną	lub	materialną,	organizacjom	
wspomagającym	inicjatywy	społeczne	lub	pozyskującym	przedmioty	uznane	za	skarby	narodowe.	

Można	skorzystać	dzięki	temu	z	ulg	podatkowych.

Prośby	o	filantropijne	wsparcie	rozpatrywane	są	przez	zarząd	Fundacji	Beneteau	zgodnie	ze	społecznymi	
przesłankami.

Do	wsparcia	charytatywnego	zaliczyć	można	wpłaty	na	 fundusze,	oferowanie	organizacjom	publicznym	
lub	prywatnym	(instytucje	charytatywne,	organizacje	non-profit	 itp.)	przedmiotów	posiadających	pewną	
wartość,	nie	licząc	w	zamian	na	żadne,	zwłaszcza	biznesowe,	korzyści.	Jedynym	celem	działań	Grupy	jest	
wsparcie	rozwoju	lokalnych	społeczności.	

Sponsoring	wiąże	się	z	konsekwencjami	zarówno	ekonomicznymi,	jak	i	promocyjnymi,	w	przeciwieństwie	
więc	do	filantropii	sponsor	liczyć	może	na	korzyści	–	na	przykład	wizerunkowe.

• W	 przypadku	 próśb	 o	 działania	 dobroczynne,	
darowizny	 lub	 sponsoring	 działam	 zgodnie	 z	
określoną	procedurą	zatwierdzania	przez	Grupę

• Wypełniam	i	przedkładam	do	Grupy	roczny	raport	
o	darowiznach,	wpłatach	charytatywnych	 i	zwol-
nieniach	z	podatku

TAK NIE

• Proponuję	wspierać	 organizację,	 której	 działania	
stoją	w	sprzeczności	z	etycznymi	zasadami	Grupy,	
wpływając	pośrednio	na	reputację	Grupy

• Proponuję	 sponsoring	 organizacji,	 której	 interes	
osobisty	 ma	 pierwszeństwo	 przed	 interesem	
Grupy

• Proponuję	 darowizny	 na	 rzecz	 osób	 zamiast	
organizacji

• Proponuję	 wpłaty	 na	 rzecz	 organizacji	 polity-
cznych lub religijnych

• Używam	znaków	firmowych	Grupy	bez	uzyskania	
oficjalnej	zgody
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3.6  OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Dostawcy	 Grupy	 Beneteau	 mają	 obowiązek	 respektować	 prawo	 do	 własności	 przemysłowej;	 wszelkie	
przeniesienia	technologii	lub	know-how	muszą	być	wykonywane	w	taki	sposób,	by	chronić	własność	prze-
mysłową,	w	tym	wynalazki,	patenty	i	znaki	towarowe.

3.7  RELACJE Z UDZIAŁOWCAMI: KLIENCI, DOSTAWCY, 
POWYKONAWCY

Dostawcy	Grupy	Beneteau	muszą	rozwijać	relacje	ze	swoimi	udziałowcami	w	oparciu	o	zasady	uczciwości,	
integralności,	poufności	i	profesjonalizmu.	Muszą	sprawdzać	i	kontrolować	swoje	produkty,	koncentrując	się	
rozwoju	zapewniającym	jakość	i	bezpieczeństwo	każdego	procesu.

Dostawcy	 nie	mogą	 współpracować	 z	 udziałowcami,	 którzy	 są	 zaangażowani	 w	 nielegalną	 działalność.	
Muszą	 zapewniać	 swoim	 pracownikom	 warunki	 pracy	 zgodne	 z	 podstawowymi	 prawami	 człowieka,	
konwencjami	i	ustawodawstwem	międzynarodowym.

• Przyjmuję	wymagane	przez	Grupę	umowy	NDA	
do podpisu

• Stosuję	 się	 do	 wszystkich	 praw	 autorskich	 i	
przepisów

• Respektuję	 własność	 intelektualną	 firm	
zewnętrznych

• Wybieram	 partnerów	 na	 podstawie	 kryteriów	
uwzględniających	 ochronę	 środowiska,	 zasady	
BHP,	 ochronę	 praw	 człowieka,	 zapobieganie	
ryzyku	korupcji	oraz	praniu	pieniędzy

• Nawiązuję	 relacje	 z	 udziałowcami	 na	 podstawie	
wieloletniego	partnerstwa	opartego	na	zaufaniu

• Respektuję	kontrole	 i	 zachowuję	zgodność	z	 za-
sadami	jakości	i	bezpieczeństwa

• W	przypadku	bojkotu	lub	embarga	proszę	o	wy-
magane	upoważnienia	 i	 licencje	 dla	 produktów,	
które	pochodzących	z	krajów	objętych	sankcjami

• Udostępniam	wrażliwe	dane	(nasze	ceny,	marże,	
warunki	 sprzedaży,	 zaopatrzenie,	 sprzedaż,	
dystrybucja	 i	 strategie	marketingowe),	 szczegól-
nie naszej konkurencji

• Naginam	prawo	do	uczciwej	 konkurencji,	 stosu-
jąc	zmowę	cenową	lub	ustalając	podział	rynku		z	
konkurencyjnymi	firmami

• Współpracuję	z	firmą,	która	łamie	przepisy	prawa	
pracy	i	ochrony	środowiska

TAK

TAK

NIE

NIE

• Korzystam	 ze	 znaków	 towarowych	 Grupy	 bez	
upoważnienia	

• Dostarczam	 klientom	 towary/usługi	 zawierające	
własność	intelektualną,	do	której	użytkowania	nie	
mam prawa

• Udostępniam	wrażliwe	dane	(nasze	ceny,	marże,	
warunki	 sprzedaży,	 zaopatrzenie,	 sprzedaż,	
dystrybucja	 i	 strategie	marketingowe),	 szczegól-
nie naszej konkurencji

• Naginam	prawo	do	uczciwej	 konkurencji,	 stosu-
jąc	zmowę	cenową	lub	ustalając	podział	rynku		z	
konkurencyjnymi	firmami

• Współpracuję	z	firmą,	która	łamie	przepisy	prawa	
pracy	i	ochrony	środowiska



3.8  PRZECIWDZIAŁANIE WYKORZYSTYWANIU POUFNYCH 
INFORMACJI

Grupa	Beneteau	przez	swoją	firmę	BENETEAU	SA	jest	zarejestrowana	w	Euronext	Paris.	Jeśli	jakiekolwiek	
niepubliczne	informacje	dotyczące	firmy	zostaną	ujawnione	firmom	zewnętrznym,	Grupa	będzie	narażona	
na sankcje karne i cywilne. 

Gdy	Dostawcy	Grupy	mają	dostęp	do	wewnętrznych	informacji,	muszą	zachować	dyskrecję	i	nie	używać	ich	
dla	własnych	korzyści,	nie	mogą	też	udostępniać	ich,	aby	osoby	trzecie	mogły	czerpać	korzyści.

• Podpisuję	 umowy	 NDA	 z	 Grupą	 Beneteau	 i	
stosuję	się	do	ich	zapisów.	Jeśli	to	konieczne,	prze-
prowadzam	 stosowne	 działania	 wśród	 moich	
pracowników	

• Traktuję	wewnętrzne	informacje	jako	poufne

• Wszelkie	wątpliwości	dotyczące	charakteru	danej	
informacji	konsultuję	z	partnerem	biznesowym

TAK NIE

• Kupuję	 lub	 sprzedaję	 akcje,	mając	wiedzę	o	po-
tencjalnym	rozwoju	zewnętrznym	Grupy	(nabycie	
nowej	firmy)	lub	posiadając	informacje	odnośnie	
zmian w cenach akcji

• Informuję	 rodzinę,	 przyjaciół	 lub	 inne	 osoby	 o	
wynikach	 finansowych	 Grupy	 pozwalających	 na	
dokonanie	korzystnego	obrotu	akcjami	Beneteau



4.Kontrola
I	AUDYT

Grupa	 Beneteau	 oczekuje	 od	 swoich	 Dos-
tawców	 i	 podwykonawców	 stosowania	 się	
do	 wytycznych	 Kodeksu	 Postępowania,	
przedstawiania	 kompletnych	 i	 dokładnych	
informacji	oraz	ułatwiania	dostępu	do	swoich	
przedstawicieli.

Grupa	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 prze-
prowadzenia	 w	 każdej	 chwili	 audytu,	 aby	
zweryfikować,	 czy	 obowiązujące	 zasady	 są	
przestrzegane.	 Audyt	 może	 przebiegać	 w	
wybranej	przez	Grupę	formie	(np.	ankieta	 i/
lub	audyt).

W	przypadku	 niestosowania	 się	 przez	Dos-
tawcę	 do	 zasad	 Kodeksu	 Postępowania,	 ze	
szczególnym	 uwzględnieniem	 przepisów	
antykorupcyjnych,	 relacje	 biznesowe	mogą	
zostać	 sprawdzone,	 a	 Grupa	 może	 podjąć	
działania	korygujące	lub	anulujące	umowę.
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5.Procedura
INFORMOWANIA	O	

NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
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Grupa Beneteau wdraża procedurę informowa-
nia o nieprawidłowościach za pośrednictwem 
zewnętrznej organizacji, co daje gwarancję 
poufności zgłaszającej osobie, osobom, których 
dotyczą oraz charakteru zgłoszonych informacji.

Zachęcamy	Dostawców	i	ich	pracowników	do	kor-
zystania	z	platformy	do	zgłaszania	nieprawidłowości	
lub	 zachowań	 łamiących	 Kodeks	 postępowania,	
albo	zachowań	związanych	z	relacjami	służbowymi	
z	Grupą.

PROCEDURA	 informowania	 o	 nieprawidłowoś-
ciach	obejmuje	następujące	sfery:

• konflikt	interesów	i	korupcja,

• oszustwo,	malwersację	i	kradzież,

• poważne	 naruszenie	 lub	 ryzyko	 poważnego	 na-
ruszenia	praw	 człowieka,	 podstawowej	wolności,	
zdrowia	 i	 bezpieczeństwa,	 wynikające	 z	 działań	
Grupy	lub	jej	podwykonawców	albo	dostawców,	z	
którymi	łączą	Grupę	relacje	komercyjne,

• ochrona danych osobowych.

Wobec	 zgłaszającego	 nieprawidłowości	 pra-
cownika	 nie	 zostaną	 podjęte	 żadne	 działania	
dyskryminujące	 lub	 odwetowe,	 o	 ile	 działał	 on	 w	
dobrej	 wierze,	 bez	 zamiaru	 wyrządzenia	 szkody,	
nawet	 jeżeli	 ujawnione	 fakty	 okazałyby	 się	 nie-
prawidłowe	lub	nie	prowadziły	do	podjęcia	żadnych	
działań.

Osoby,	których	dotyczą	zgłoszone	informacje,	zos-
tają	 o	 tym	 powiadomione	 zaraz	 po	 zakończeniu	
niezbędnych	 procedur.	 Mają	 one	 prawo	 po-
prawić	bądź	usunąć	wszelkie	dotyczące	 ich	dane,	
które	okażą	się	niedokładne,	niepełne,	błędne	 lub	
nieaktualne.	

Wszelkie	 zgłoszenia	 ujawniające	 zachowanie	 nie-
będące	 w	 zgodzie	 z	 Kodeksem	 Etycznym	 Grupy,	
po	 uprzednim	 ich	 zbadaniu	 prowadziły	 będą	 do	
działań	 naprawczych,	 i/lub	 postępowania	 dys-
cyplinarnego,	 i/lub	 postępowania	 sądowego.	 W	
przypadku	wszczęcia	postępowania	karnego	Grupa	
zastrzega	sobie	prawo	do	wszczęcia	postępowania	
cywilnego.

ALERT.BENETEAU-GROUP.COM



Dyskryminacja
Nieuczciwe	 traktowanie	 osób	 ze	 względu	 na	 ich	
pochodzenie,	 płeć,	 wiek,	 niepełnosprawność,	 po-
glądy	polityczne	czy	religijne,	orientację	seksualną	
lub	jakiekolwiek	inne	kryteria	określone	prawnie.

Konflikt interesów
Sytuacja,	 w	 której	 prywatne	 lub	 osobiste	 interesy	
stoją	w	sprzeczności	z	celami	biznesowymi	i	powo-
dują	działanie	na	niekorzyść	firmy.

Korupcja bierna 
Przyjmowanie	 jakichkolwiek	 korzyści	 w	 celu	 wy-
konania	 lub	 zaniechania	 wykonania	 czynności	
związanych	z	zajmowaną	pozycją.	

Korupcja czynna
Oferowanie	 lub	 przyznawanie	 jakichkolwiek	 kor-
zyści	 podmiotom,	 by	 wykonały	 lub	 zaniechały	
wykonania	czynności	związanych	z	ich	pozycją.

Kradziez
Nieuczciwe	przywłaszczenie	mienia	należącego	do	
innych	osób.

Łapówkarstwo bierne 
Osoba	 posiadająca	 wpływy	 w	 instytucjach	 pu-
blicznych	 pozwala,	 by	 otrzymywane	 od	 osób	
trzecich	 korzyści	wpływały	 pozytywnie	 na	 decyzje	
względem	tych	osób.

Łapówkarstwo czynne
Oferowanie	 korzyści	 osobom	 mogącym	 użyć	
swoich	 wpływów	 w	 instytucjach	 publicznych	 tak,	
by	 decyzje	 podejmowane	przez	 te	 instytucje	 kor-
zystne	były	dla	osoby	wręczającej	łapówkę.	

Glosariusz
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Naduzycie kompetencji 
Wykonanie	lub	zaniechanie	wykonania	związanych	
ze	stanowiskiem	czynności	prowadzących	do	osią-
gnięcia	nienależnych	korzyści	dla	siebie	lub	innych	
osób	czy	podmiotów.	

Nielegalne  wzbogacenie sie
Znaczący	wzrost	 osobistego	majątku,	 którego	nie	
da	się	usprawiedliwić	legalnymi	dochodami	danej	
osoby.

Niewłasciwe wykorzystanie  zasobów firmy
Dotyczy	 sytuacji,	 kiedy	 zarządzający	 (kierownik,	
prezes,	 dyrektorzy),	 działając	 w	 złej	 wierze,	 wy-
korzystują	 mienie	 lub	 pozycję	 firmy	 w	 sposób	
sprzeczny	z	jej	interesami,	dla	odniesienia	korzyści	
majątkowych,	 lub	 z	 korzyścią	 dla	 innej	 firmy	 w	
której	mają	pośrednie	lub	bezpośrednie	udziały.

Oszustwo
Zatajenie,	 sprzeniewierzenie,	 celowe	 fałszowanie	
lub	obchodzenie	firmowych	zasad	w	celu	osiągnię-
cia	korzyści	dla	siebie	lub	innych.

Przestepstwa finansowe
Nielegalne	transakcje	finansowe	obejmujące:	

• korzystanie	z	wewnętrznych	informacji	mogących	
mieć	wpływ	na	ceny	akcji	firmy	(wykorzystywanie	
informacji	wewnętrznych)

• korzystanie	 ze	 środków	 pozyskanych	 z	 nielegal-
nych	źródeł	tak,	by	ukryć	ich	pochodzenie	(pranie	
brudnych	pieniędzy)

• umożliwianie	 finansowania	 organizacji	
terrorystycznych

Składanie  nieprawdziwych sprawozdan finansowych
Ma	miejsce,	kiedy	zarządzający	 (kierownik,	prezes,	
dyrektorzy)	 publikują	 lub	 przedstawiają	 partne-
rom,	 nawet	 kiedy	 nie	 są	 wypłacane	 dywidendy,	
roczne	 sprawozdania,	 które	 nie	 oddają	 dokładnie	
w	każdym	z	okresów	sprawozdawczych	dochodów	
firmy	z	operacji	za	dany	okres	jej	finansowego	sta-
tusu,	aktywów	i	zobowiązań	na	koniec	tego	okresu,	
chcąc	 w	 ten	 sposób	 zataić	 prawdziwą	 sytuację	
firmy.

Szykanowanie
Powtarzające	się	zachowanie	 (wyzywanie,	 zastras-
zanie,	nieuzasadnione	wykluczanie	itp.)	naruszające	
prawo	 osoby	 do	 poszanowania	 godności,	mające	
wpływ	na	jej	zdrowie	fizyczne	i	psychiczne	(przemoc	
psychiczna),	lub	mające	na	celu	doprowadzenie	do	
niechcianych	 przez	 ofiarę	 czynności	 seksualnych	
(molestowanie	seksualne).

Wymuszenie
Pośrednie	lub	bezpośrednie	używanie	swojej	pozy-
cji lub wiedzy do wywierania nacisku na osoby w 
celu	uzyskania	od	nich	pieniędzy	lub	wsparcia.	
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