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NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY  
KULTURY PRZEDSIĘBIORSTWA ADEO1. 
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Dzięki 100 000 pracowników na świecie Przedsiębiorstwo ADEO „tworzy, wspiera i pomaga 
wszystkim mieszkańcom spełniać marzenia o lepszym domu”. Bardzo ważne, by misja ta była 
realizowana zgodnie z naszymi wartościami: zaufaniem, dzieleniem się, szacunkiem, bliskością 
i dbałością o wyniki. Muszą one przyświecać wszystkim naszym zachowaniom i decyzjom.

Pragniemy, by człowiek był w centrum naszej wspólnoty przedsiębiorstw, co wyraża 
hasło „Użyteczni dla siebie, innych i mieszkańców świata”. We wspólnocie tej każdy działa 
w powiązaniu z innymi i ze światem, jest świadomy wpływu, jaki wywiera na otoczenie, i ponosi 
za ten wpływ odpowiedzialność:

 ` użyteczni dla siebie (dla siebie, zespołu, klientów, firmy i własnych wyników);
 ` użyteczni dla innych (dla społeczności, partnerów, współpracowników  

i innych spółek Przedsiębiorstwa ADEO);
 `  użyteczni dla mieszkańców świata (dla społeczeństwa i środowiska). 

„Kodeks Odpowiedzialnych Zakupów Przedsiębiorstwa ADEO” pokazuje, że Przedsiębiorstwo 
ADEO zamierza stosować wobec wszystkich swoich dostawców (zgodnie z poniższą definicją) 
zasady i wartości Przedsiębiorstwa, łącząc te trzy poziomy użyteczności. Ma to służyć 
wypracowaniu etycznego zachowania (w sensie prawnym i moralnym).
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KOGO DOTYCZY KODEKS  
ODPOWIEDZIALNYCH ZAKUPÓW  
PRZEDSIĘBIORSTWA  ADEO? 

2. 

Zasady zawarte w dokumencie dotyczą wszystkich dostawców w rozumieniu poniższej 
definicji i z zastrzeżeniem wszelkich lokalnych uwarunkowań prawnych. Przez „dostawcę”  
lub „dostawców” rozumie się każdą osobę fizyczną lub prawną bezpośrednio dostarczającą 
towary i/lub usługi komercyjne spółkom należącym do Przedsiębiorstwa ADEO na całym 
świecie.

Gdy „Kodeks Odpowiedzialnych Zakupów Przedsiębiorstwa ADEO” stawia wyższe wymagania 
niż lokalne przepisy i praktyki, jako dostawca zobowiązuję się przestrzegać Kodeksu i traktować 
go nadrzędnie.

Jako dostawca zobowiązuję się także podpisać kodeks i współpracować we wdrażaniu go 
ze spółkami należącymi do Przedsiębiorstwa ADEO oraz, o ile zajdzie taka potrzeba, podjąć 
działania korygujące jako element procesu ciągłego doskonalenia. Przestrzeganie zasad 
Kodeksu ma decydujące znaczenie dla ciągłości relacji między spółkami Przedsiębiorstwa 
ADEO a ich dostawcami i klientami.

Przedsiębiorstwo ADEO może w dowolnym momencie dokonywać zmian w „Kodeksie 
Odpowiedzialnych Zakupów Przedsiębiorstwa ADEO”, w szczególności po to, by odpowiednio 
reagować na zmiany w przepisach lub nowe sytuacje.
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3. ZOBOWIĄZANIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA  ADEO 
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Nasi dostawcy odgrywają niezwykle istotną rolę w rozwoju i sukcesie spółek Przedsiębiorstwa 
ADEO. Nasze pryncypia, które należy tu podkreślić, są następujące:
 

3.1. Wybór dostawców 
Dostawców należy wybierać zgodnie z obiektywną procedurą selekcji i zakupu – 
sprawiedliwą i wykorzystującą zdefiniowane kryteria.

W ofertach przetargowych Przedsiębiorstwu ADEO i jej spółkom zależy na promowaniu 
klauzul społecznych i środowiskowych, które ulepszają działania z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu u dostawców. W przypadku, gdy oferta przetargowa dostawcy 
nie zostanie wybrana, dostawcę należy o tym powiadomić.

3.2. Etyka społeczności Przedsiębiorstwa ADEO 
W „Kodeksie Postępowania Etycznego Leroy Merlin Polska” opisano, jakich zachowań 
Przedsiębiorstwo oczekuje od pracowników. Dotyczą one przede wszystkim: prezentów, 
zaproszeń i podróży; konfliktu interesów; niedyskryminowania oraz zwalczania 
molestowania i mobbingu; płatności przyspieszających tok postępowania; relacji 
z dostawcami i pośrednikami; procedur kontroli prowadzenia księgowości; patronatu, 
sponsorowania i lobbingu korporacyjnego. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania 
tych reguł. Decyzje o wyborze dostawców powinny być podejmowane na podstawie zasad 
etycznych i obiektywnych przesłanek, takich jak: kwalifikacje, funkcja, doświadczenie 
i wyniki dostawców.
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ZOBOWIĄZANIA  
DOSTAWCY4. 

4.1. Etyka biznesowa
Prezenty, zaproszenia i podróże
Prezenty, zaproszenia i podróże mogą wpływać na bezstronność oceny w kontekście relacji 
biznesowych oraz na niezależność relacji z naszymi partnerami. Jako zasadę przyjmuje się, 
że naszym pracownikom nie wolno niczego oferować w charakterze osobistym.
W związku z tym jako dostawca:

 ` nie mogę zapraszać pracowników Przedsiębiorstwa ADEO na imprezy sportowe  
lub kulturalne;

 ` nie mogę pokrywać kosztów podróży pracownika Przedsiębiorstwa ADEO, które nie 
są bezpośrednio związane z jego aktywnością zawodową, chyba że koszty te pokrywa 
Przedsiębiorstwo ADEO lub pracownik otrzymał na to zgodę przełożonego zgodnie 
z procedurami Przedsiębiorstwa ADEO;

 ` nie mogę wręczać prezentów, np. pieniężnych, w postaci towarów lub usług, z wyjątkiem 
małych przedmiotów promocyjnych (słodycze);

 ` nie mogę przyjmować od pracowników Przedsiębiorstwa ADEO prezentów, chyba że mają 
one ewidentnie wartość symboliczną (np. długopisy reklamowe, pamięć USB itp.);

 ` w przypadku wszelkich posiłków mam obowiązek przyjmować, że każdy płaci za siebie 
lub – ewentualnie – że współpracownik Przedsiębiorstwa ADEO może: (i) zaprosić mnie 
z zachowaniem wewnętrznych procedur swojej firmy i przepisów w tej kwestii lub (ii) ja mogę 
zaprosić współpracownika Przedsiębiorstwa ADEO po tym, jak wyrazi na to zgodę jego 
przełożony; 

 ` nie mogę uzyskiwać w zamian za towary, usługi lub inne działania korzyści (np. zniżka 
handlowa, sprzęt), które mogłyby wpłynąć na moje decyzje w sprawach zawodowych. 
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Konflikt interesów
Dostawca powinien szczególnie zapobiegać konfliktom interesów. Aby nie zaszkodzić 
opinii Przedsiębiorstwa ADEO ani reputacji jej pracowników, pracownik powinien 
zawsze postępować wyłącznie w interesie zawodowym.
W związku z tym jako dostawca mam obowiązek:

 ` powiadamiać Przedsiębiorstwo ADEO o potencjalnych lub potwierdzonych sytuacjach, 
w których występuje konflikt interesów. Przedsiębiorstwo ADEO zdecyduje wówczas 
o dalszych działaniach;

 ` powstrzymać się od zatajania przed Przedsiębiorstwem ADEO sytuacji potencjalnych lub 
potwierdzonych konfliktów interesów;

 ` odmawiać uczestnictwa w podejmowaniu decyzji zawodowych dotyczących członka 
rodziny, osoby znajomej lub osoby zatrudnionej przez Przedsiębiorstwo ADEO, z którą mogę 
mieć powiązania finansowe, a także odmawiać nadzorowania podejmowania tego typu 
decyzji lub wpływania na nie.

Płatności przyspieszające tok postępowania
Zabronione jest dokonywanie płatności przyspieszających tok postępowania, przez 
co rozumie się wszelkie kwoty lub świadczenia rzeczowe (jak upominki, nawet 
skromne) płacone lub wręczane jako osobista korzyść urzędnikom lub pracownikom 
sektora prywatnego bądź publicznego w celu zapewnienia sobie realizacji 
rutynowychczynności (odprawa celna, pozwolenie na budowę itp.) albo w celu ich 
przyspieszenia.
W związku z tym jako dostawca mam obowiązek:

 ` odmawiać prośbom o płatności przyspieszające tok postępowania;
 ` powstrzymać się od oferowania, obiecywania lub przyznawania płatności przyspieszających 

tok postępowania osobom prywatnym lub publicznym, bądź też od wyrażania na takie 
płatności zgody. Zakaz obejmuje także wspieranie w ten sposób związków zawodowych 
lub organizacji politycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Niedyskryminowanie oraz zwalczanie molestowania i mobbingu
Jedną z najważniejszych wartości Przedsiębiorstwa ADEO jest szacunek należny 
każdemu pracownikowi w miejscu pracy. Dlatego też wszelkie formy molestowania 
i mobbingu są surowo zabronione. Podobnie zabronione są wszelkie przejawy 
dyskryminacji, m.in.: dyskryminowanie ze względu na pochodzenie, płeć, inwalidztwo, 
sytuację rodzinną, ciążę, stan zdrowia, orientację seksualną, wiek, przekonania 
polityczne i filozoficzne, działalność w związkach zawodowych oraz przynależność – 
faktyczną lub domniemaną – do grup etnicznych, narodowościowych lub religijnych 
albo brak tej przynależności.
Przedsiębiorstwo ADEO przestrzega międzynarodowych przepisów i umów 
przeciwdziałających tym zachowaniom. Nasi pracownicy pochodzą ze wszystkich 
środowisk, a Przedsiębiorstwo ADEO uznaje różnorodność za jeden ze swoich 
największych atutów. 
Nasze decyzje dotyczące rekrutacji, zatrudnienia, szkoleń, wynagrodzenia, świadczeń, 
awansów oraz przydziału zadań są podejmowane na podstawie zasad etycznych 
i obiektywnych przesłanek, takich jak: kwalifikacje, funkcja, doświadczenie i wyniki 
pracowników.
W związku z tym jako dostawca mam obowiązek:

 ` przestrzegać przepisów i umów międzynarodowych przeciwdziałających wymienionym 
wyżej zachowaniom;

 ` wspierać i promować zobowiązania sprzyjające tworzeniu miejsca pracy wolnego
 ` od wszelkich form molestowania, mobbingu i dyskryminacji, zarówno w firmie, jak i w moich 

kontaktach z Przedsiębiorstwem ADEO;
 ` dbać o utrzymywanie i promowanie kultury wzajemnego poszanowania;
 ` powstrzymywać wszelkie zachowania, o których zostanę poinformowany/-a, 

że są niepożądane.
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Relacje z dostawcami
Wszyscy dostawcy mają obowiązek postępować zgodnie z zapisami umownymi 
i Kodeksem Odpowiedzialnych Zakupów, dzięki czemu Przedsiębiorstwo ADEO może 
mieć gwarancję ich uczciwości.
W związku z tym jako dostawca mam obowiązek: 

 ` bezzwłocznie odpowiadać na wysyłane przez Przedsiębiorstwa ADEO ankiety i inne prośby 
o dokumenty (te dotyczące ich współpracy);

 ` przestrzegać klauzul wynikających z umów i ich załączników.

Kontrole księgowe
Wszyscy dostawcy mają obowiązek zapewnienia procedur, które będą zapobiegały 
maskowaniu korupcji.
W związku z tym jako dostawca mam obowiązek:

 ` pilnować, aby wszystkie usługi i dostawy były określane z jak największą precyzją;
 ` sprawdzać, czy rekompensata finansowa jest uzasadniona i proporcjonalna do charakteru 

i zakresu świadczonych usług i dostaw;
 ` przestrzegać obowiązujących zasad prawnych w zakresie identyfikowalności 

i rachunkowości;
 ` pilnować, aby podczas dokonywania płatności przestrzegany był łańcuch umów (umowę 

z Przedsiębiorstwem ADEO podpisuje jedna firma; firma ta wystawia fakturę i ma konto 
bankowe, na które dokonywany jest przelew; wszystkie te operacje muszą odbywać się 
w tym samym kraju).

Przestrzeganie sankcji międzynarodowych
Przedsiębiorstwo ADEO ma obowiązek przestrzegać przepisów i regulacji 
międzynarodowych w sprawie kontroli importu i eksportu; nadzorować legalność 
swojej wymiany handlowej. Prowadząc działalność, ma także obowiązek przestrzegać 
sankcji gospodarczych i finansowych nakładanych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych i Unię Europejską, a także Stany Zjednoczone i Francję. W związku 
z tym jako dostawca mam obowiązek przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących 
sankcji gospodarczych lub embarg uchwalonych, ogłoszonych lub nałożonych przez 
ONZ i UE oraz Stany Zjednoczone i Francję.
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ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE 
WDROŻENIA KODEKSU 5. 

5.1. Komunikacja 
Jako dostawca zobowiązuję się do przekazania niniejszego kodeksu wszystkim moim 
pracownikom, współpracownikom i podwykonawcom z zaleceniem natychmiastowego 
wprowadzenia zasad kodeksu w życie.

W związku z tym jako dostawca mam obowiązek jak najszybciej informować 
o wykryciu wszelkich przypadków łamania zasad kodeksu, które to przypadki bezpośrednio  
lub pośrednio dotyczą mojej relacji z Przedsiębiorstwem ADEO i mogłyby nadszarpnąć 
reputację Przedsiębiorstwa ADEO.
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KARY I KONSEKWENCJE W PRZYPADKU 
NIEPRZESTRZEGANIA KODEKSU6. 

Dostawca uznaje, że przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Kodeksie stanowi 
zasadniczy element relacji handlowych z Przedsiębiorstwem ADEO. Nieprzestrzeganie zapisów 
dokumentu może doprowadzić, zgodnie z zapisami umowy, do natychmiastowego wdrożenia 
działań naprawczych lub nawet, w zależności od powagi uchybień i/lub braku planów działań 
naprawczych, do rozwiązania umowy.
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JAK ZGŁOSIĆ SYTUACJĘ 
SPRZECZNĄ Z KODEKSEM? 7. 

Na wypadek postępowania lub sytuacji sprzecznych z kodeksem oraz aby umożliwić zgłoszenie 
Przedsiębiorstwie ADEO tych przypadków, wprowadzony został bezpieczny kanał alarmowy. 
Narzędzie to ma ułatwić dostawcom radzenie sobie z sytuacjami, na które chcieliby zwrócić 
naszą uwagę.

7.1. Warunki korzystania z kanału alarmowego 
Kanał alarmowy służy do zbierania raportów na temat zgłaszanych przez dostawcę 
działań lub zachowań niezgodnych z kodeksem. Osoba zgłaszająca problem musi działać 
w dobrej wierze. W momencie zgłoszenia osoba ta musi dysponować przesłankami, które 
sprawiają, że jest ona przekonana o prawdziwości zgłaszanej sytuacji. 

W związku z tym jako dostawca mam obowiązek poinformować moich pracowników 
i podwykonawców o istnieniu kanału alarmowego.
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7.2. Sposoby korzystania z kanału alarmowego 
Wszystkie zgłoszenia należy przekazać następującymi kanałami:

 ` dostawcy chińscy:  
 
 
 
 

 ` dostawcy rosyjscy:  
 
 
 
 

 ` dostawcy z innych krajów: 
 
 
 
 
 
Zgłoszenia dotyczące etyki biznesowej zostaną rozpatrzone przez członków Komisji ds. 
Etyki, w szczególności osoby odpowiedzialne za politykę antykorupcyjną, a w pozostałych 
sprawach – przez Dział Jakości.

7.3. Ochrona autora zgłoszenia
Poufność
Autor zgłoszenia podaje tożsamość. W zamian za to Przedsiębiorstwo ADEO podejmuje 
wszystkie środki konieczne w celu ochrony tożsamości autora zgłoszenia oraz osób, 
które w wyniku zgłoszenia mogłyby stać się celem ataków. Postępowanie oraz raporty 
będące konsekwencją zgłoszenia także będą całkowicie poufne.

W związku z tym jako dostawca zobowiązuje się: 
 ` przestrzegać obowiązujących praw i regulacji w zakresie wyłączności informacji i ochronie 

informacji uzyskanych od Przedsiębiorstwa ADEO upewniwszy się, że informacje 
są wykorzystywane wyłącznie do celów, do jakich zostały udostępnione, że mają do nich 
dostęp wyłącznie osoby do tego celu upoważnione, że są właściwie przechowywane przy 
zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

 ` w przypadku dostępu do takich informacji lub do wszelkiej innej informacji o charakterze 
poufnym lub dostępu do danych osobowych i poufnych, do kontaktu z ADEO w zakresie 
wszelkich kwestii dotyczących właściwego korzystania z takich informacji.

Ochrona autora zgłoszenia
Autor zgłoszenia dokonanego w dobrej wierze podlega ochronie z tytułu ujawnionych 
faktów. Nie może zatem być obiektem sankcji, nie można go zwolnić z pracy ani też 
pośrednio lub bezpośrednio dyskryminować, nawet jeśli w toku postępowania zgłoszone 
kwestie nie okażą się uzasadnione.

W związku z tym jako dostawca zobowiązuje się: 
 ` do nienakładania kar, zwalniania lub podejmowania działań dyskryminujących, 

bezpośrednio lub pośrednio, w stosunku do moich pracowników nawet jeżeli doniesione 
zdarzenia nie znajdą poparcia w przeprowadzonym dochodzeniu. 
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ZŁOŻENIE 
PODPISU8. 

Jako dostawca niniejszym potwierdzam, że:
 ` otrzymałem/-am i w całości przeczytałem/-am niniejszy „Kodeks Odpowiedzialnych 

Zakupów Przedsiębiorstwa ADEO”;

 ` popieram zasady Kodeksu, zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz potwierdzam, 
że łamanie wyżej wymienionych zasad może zostać uznane za niedopełnienie  
moich obowiązków, co może skutkować nałożeniem kar określonych powyżej;  

Firma
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko oraz stanowisko przedstawiciela

…………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis

…………………………………………………………………………………………………….……………….

Podpisano w ………………………………………………………………………………………

Dnia …………………./…………………./…………….

Pieczęć firmy
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