ZASADY POSTĘPOWANIA KONTRAHENTA
LOTTE WEDEL SP. Z O.O.

RULES OF CONDUCT OF LOTTE WEDEL
SP. Z O.O. BUSINESS PARTNERS

Zważywszy, że:

Whereas:

I.

LOTTE Wedel w swojej działalności przestrzega
obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych przez
siebie regulacji wewnętrznych, w tym Kodeksem
Etycznym LOTTE Wedel sp. z o.o.,

I.

LOTTE Wedel in the conducted business activity complies
with the applicable laws and regulations and the internal
regulations adopted by it, including the LOTTE Wedel Code of
Ethics.

II.

LOTTE Wedel dba o to, aby podmioty, z którymi
nawiązuje relacje umowne zapewniły, że działają
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Kodeksem
Etycznym LOTTE Wedel oraz zobowiązały się do
przestrzegania
niniejszych
Zasad
postępowania
Kontrahenta LOTTE Wedel (zwanych dalej „Zasadami”),

II.

LOTTE Wedel shall cause the entities with whom it enters into
contractual relations to warrant that they act in compliance
with the applicable laws and regulations and the LOTTE
Wedel Code of Ethics and undertake to comply with these
Rules of Conduct of LOTTE Wedel Business Partners
(hereinafter the “Rules of Conduct”).

Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych
Zasad:

The Business Partner undertakes to comply with the following
rules:

1.

1.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA I UMOWY

COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND OBSERVANCE OF
CONTRACT

1.1. Kontrahent oświadcza, że w prowadzonej działalności
gospodarczej przestrzega obowiązujących przepisów
prawa oraz dobrych obyczajów, a także zobowiązuje się,
że w trakcie pozostawania w relacjach umownych z
LOTTE Wedel będzie przestrzegać Kodeksu Etycznego
LOTTE Wedel dostępnego na stronie internetowej:
www.wedel.pl (zwanego „Kodeksem Etycznym LOTTE
Wedel”) oraz postanowień Umowy, w tym niniejszych
Zasad.

1.1. The Business Partner represents that, it shall comply with
applicable laws, regulations and best practice in the
conducted business activity, and undertakes that while under
a contractual relationship with LOTTE Wedel, it shall comply
with the LOTTE Wedel Code of Ethics, available on website:
www.wedel.pl (hereinafter the “LOTTE Wedel Code of
Ethics”) and the provisions of the Contract, including these
Rules.

1.2. Kontrahent zobowiązuje się do postępowania z
najwyższą starannością uwzględniającą zawodowy
charakter wykonywanej przez siebie działalności.

1.2. The Business Partner undertakes to act with utmost diligence
while taking into account the professional nature of the
pursued business activity.

1.3. Kontrahent zobowiązuje się, że będzie przestrzegać
obowiązujących międzynarodowych sankcji handlowych
(w tym embarg), w tym wszelkich sankcji nałożonych
przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz przez Unię
Europejską oraz oświadcza, że w chwili zawarcia Umowy
takie sankcje nie zostały nałożone na niego, w tym na
członków jego organów, pracowników, pełnomocników,
dostawców,
agentów,
wykonawców
lub
podwykonawców.

1.3. The Business Partner undertakes to comply with the
applicable international trade sanctions (embargoes
included), including any sanctions imposed by the UN Security
Council and by the European Union and represents that, at
the time of the signing of the Contract, no such sanctions are
imposed on the Business Partner, including the members of
the Business Partner’s governing bodies, employees,
attorneys, suppliers, agents, contractors or subcontractors.

2.

2.

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

2.1. Kontrahent oświadcza, że:
(i)
nie oferował ani nie przekazywał żadnych korzyści
majątkowych i osobistych w celu wywarcia
wpływu na wybór jego oferty lub decyzję LOTTE
Wedel o zawarciu Umowy;

ANTI-CORRUPTION CLAUSE

2.1. The Business Partner represents that:
(i) it has neither offered or handed over any material or
personal benefits in order to induce LOTTE Wedel to
select its bid or influence LOTTE Wedel’s decision to
sign the Contract;

(ii)

nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach
lub ustaleniach pomiędzy innymi oferentami, w
tym uczestnikami postępowania mającego na celu
wybór oferty lub z podmiotami trzecimi, które
miałyby na celu wywarcie wpływu na decyzję
LOTTE Wedel o wyborze jego oferty lub zawarciu
Umowy;

(ii)

it is not party to any agreements or arrangements
between other bidders, including the participants of the
process aimed at selecting the bid or with third parties
that would aim to influence LOTTE Wedel’s decision to
select the Business Partner’s bid or to sign the Contract;

(iii)

nie podejmował żadnych innych działań
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami w
celu wywarcia wpływu na decyzję LOTTE Wedel o

(iii) it has not engaged in any other unlawful activities or
activities contrary to the best practice in order to
influence LOTTE Wedel’s decision to select the Business
Partner’s bid or to sign the Contract.

wyborze jego oferty lub zawarciu Umowy.
2.2. Kontrahent
oświadcza, że nie podejmował w
przeszłości i zobowiązuje się, że nie będzie podejmował
żadnych działań o charakterze korupcyjnym, w
szczególności Kontrahent zobowiązuje się nie
proponować, nie obiecywać oraz nie wręczać
jakichkolwiek korzyści krajowym ani zagranicznym
urzędnikom publicznym lub osobom podejmującym
decyzje w sektorze prywatnym w szczególności w celu
załatwienia lub przyspieszenia sprawy lub uzyskania
preferencyjnego traktowania.

2.2. The Business Partner represents that it did not engage in the
past and undertakes not to engage in the future in any acts of
corrupt nature. In particular, the Business Partner undertakes
not to propose, promise or hand over any benefits to
domestic or foreign public officials or decision-makers in the
private sector, specifically to resolve or accelerate resolution
of a matter or obtain preferential treatment.

2.3. Kontrahent oświadcza, że żadna część wynagrodzenia
otrzymanego od LOTTE Wedel z tytułu wykonania
Umowy lub w związku z wykonywaniem Umowy nie
będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania
jakichkolwiek korzyści, bezpośrednich lub pośrednich,
na rzecz jakiejkolwiek osoby w ramach działań
wskazanych w ust. 2.2. powyżej.

2.3. The Business Partner represents that no part of the
remuneration received from LOTTE Wedel on account of or in
connection with performance of the Contract shall be
allocated to the coverage of the costs of providing any
benefits, whether direct or indirect, to any persons within the
scope of the activities defined in Clause 2.2. above.

2.4. Kontrahent oświadcza, że żadna część wynagrodzenia
zapłaconego na rzecz LOTTE Wedel z tytułu wykonania
Umowy lub w związku z wykonywaniem Umowy nie
pochodzi z nielegalnych źródeł, w tym nie została
pozyskana w wyniku działań korupcyjnych Kontrahenta
lub osoby trzeciej w ramach działań wskazanych w ust.
2.2. powyżej.

2.4. The Business Partner represents that no part of the
remuneration paid to LOTTE Wedel on account of or in
connection with performance of the Contract originates from
an illegal source, e.g. has been obtained through corrupt
activities by the Business Partner or any third party within the
scope of the activities defined in Clause 2.2 above.

2.5. Kontrahent oświadcza, że wobec niego ani wobec
członków jego organów, a także zgodnie z jego najlepszą
wiedzą wobec jego pracowników, pełnomocników,
dostawców,
agentów,
wykonawców
lub
podwykonawców nie toczy się żadne postępowanie w
sprawach określonych w p. 2.2- 2.4.

2.5. The Business Partner represents that no proceeding in the
matters defined in Clauses 2.2 to 2.4 is pending against the
Business Partner or members of the Business Partner’s
governing bodies and, to the best of its knowledge, the
Business Partner’s employees, attorneys, suppliers, agents,
contractors or subcontractors.

3.

ROZLICZENIA PODATKOWE I PRZECIWDZIAŁANIE
PRANIU PIENIĘDZY

3.

TAX SETTLEMENTS AND ANTI-MONEY LAUNDERING

3.1. Kontrahent oświadcza, że prowadzi i zobowiązuje się, że
będzie prowadzić rzetelne i prawidłowe księgi oraz
dokonuje rzetelnie i prawidłowo rozliczania wszelkich
zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatkowych.

3.1. The Business Partner represents that it keeps, and
undertakes to keep in the future, reliable and accurate books
of account and that it reliably and correctly settles all public
and legal dues and levies, including tax dues.

3.2. Kontrahent oświadcza, że przestrzega i zobowiązuje się,
że będzie przestrzegać przepisów mających na celu
przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.

3.2. The Business Partner represents that it complies with, and
undertakes to comply with in the future, with anti-money
laundering regulations and regulations preventing terrorist
financing.

4.

4.

PRZECIWDZIAŁANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW

PREVENTING CONFLICTS OF INTEREST

4.1. Kontrahent oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy
nie występuje sytuacja, gdzie prywatny interes
jakiejkolwiek osoby działającej po stronie Kontrahenta
lub LOTTE Wedel wpływa lub może wpływać negatywnie
na bezstronność, jakość lub sposób wykonywania
Umowy („Konflikt Interesów”)

4.1. The Business Partner represents that, to the best of its
knowledge, there is no situation that the private interest of
any person acting on behalf of the Business Partner or LOTTE
Wedel affects or may adversely affect the impartiality, quality
or manner of performance of the Contract ("Conflict of
Interest").

4.2. Kontrahent oświadcza, że w przypadku wystąpienia lub
pojawienia się ryzyka wystąpienia Konfliktu interesów,
niezwłocznie poinformuje na piśmie LOTTE Wedel o tej
okoliczności i uzgodni z LOTTE Wedel działania mające
na celu wyeliminowanie lub zapobieżenie Konfliktowi
interesów.

4.2. The Business Partner represents that, in the case of
occurrence or manifestation of risk of a Conflict of interest it
shall promptly inform LOTTE Wedel in writing of that
circumstance and agree with LOTTE Wedel the measures
aimed at eliminating or preventing the Conflict of interest.

5.

5.

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

5.1. Kontrahent zobowiązuje się przestrzegać przepisów

PROTECTION OF COMPETITION AND CONSUMERS

5.1. The Business Partner undertakes to comply with regulations

mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwej
konkurencji, a także ochronę konsumentów i
konkurencji we wszystkich relacjach biznesowych.
6.

PRZESTRZEGANIE
PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH
ZATRUDNIENIA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
PRACY

aimed at preventing unfair competition and protecting
consumers and competition in all business relations.
6.

COMPLIANCE WITH EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY REGULATIONS

6.1. Kontrahent oświadcza, że w zakresie dotyczącym
zatrudnienia, stosuje i zobowiązuje się, że będzie
stosował w prowadzonej działalności gospodarczej
przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Pracy oraz akty
wykonawcze wydane na jego podstawie.

6.1. The Business Partner represents that, as far as employment is
concerned, it shall comply, and undertakes to comply in the
future, in the conducted business activity with the applicable
laws and regulations, including the provisions of the Labour
Code and the implementing acts issued on its basis.

6.2. Kontrahent oświadcza, że w prowadzonej działalności
gospodarczej stosuje i zobowiązuje się, że będzie
stosował przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz inne przepisy i
standardy regulujące kwestie bezpieczeństwa, a także
zobowiązuje się do przestrzegania zasad i standardów w
tym zakresie obowiązujących na terenie LOTTE Wedel.

6.2. The Business Partner represents that it shall comply, and
undertakes to comply in the future, in the conducted business
activity with the applicable laws and regulations relating to
occupational health and safety, fire protection and other
regulations and standards governing safety-related issues,
and undertakes to comply with the rules and standards of
conduct on this matters in force on LOTTE Wedel’s premises.

7.

7.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PERSONAL DATA PROTECTION

7.1. Kontrahent
zobowiązuje
się
przestrzegać
obowiązujących unijnych i krajowych przepisów
dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych
osobowych.

7.1. The Business Partner undertakes to comply with applicable
EU and national regulations governing personal data
protection and security.

8.

8.

DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA
(CSR)

COMPANY SOCIAL RESPONSILIBILY (CSR)

8.1. Kontrahent oświadcza, że:
(i) przestrzega przepisów prawa i norm dotyczących
ochrony środowiska, a także szanuje interesy
lokalnej społeczności;
(ii) działa w sposób odpowiedzialny i zrównoważony,
oraz zobowiązuje się do eliminowania potencjalnie
negatywnego wpływu swojej działalności na
otoczenie.

8.1. The Business Partner represents that:
(i) it adheres to the regulations and standards governing
environmental protection and respects the interests of
the local community;
(ii) it acts in a responsible and sustainable manner and
undertakes to eliminate the potential negative impact
of its activities on the environment.

8.2. Kontrahent zobowiązuje się realizować swoje społeczne
zobowiązania
również
poprzez
podejmowanie
proaktywnych inicjatyw na rzecz społeczności i
środowiska naturalnego.

8.2. Business Partner undertakes to fulfill its social obligations by
taking proactive initiatives for the benefit of the community
and the natural environment.

9.

9.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAHENTA

BUSINESS PARTNER’S LIABILITY

9.1. Kontrahent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że
przestrzeganie przez Kontrahenta Zasad ma kluczowe
znaczenie dla LOTTE Wedel, a ich naruszenie może
narazić LOTTE Wedel na poważne szkody, w tym może
zagrozić dobremu imieniu i reputacji LOTTE Wedel.

9.1. The Business Partner acknowledges and confirms that the
Business Partner’s compliance with the Rules of Conduct is of
key importance to LOTTE Wedel and any breach thereof is
likely to expose LOTTE Wedel to major losses and threaten
LOTTE Wedel’s good name and reputation.

9.2. W przypadku stwierdzenia naruszenia Zasad przez
Kontrahenta LOTTE Wedel może:

9.2. Upon stating a breach of the Rules of Conduct by the Business
Partner, LOTTE Wedel may:

(i)

rozwiązać Umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia oraz wszelkie inne umowy zawarte
pomiędzy LOTTE Wedel a Kontrahentem,

lub wedle wyboru LOTTE Wedel:
(ii)

odstąpić od Umowy oraz wszelkich innych umów
zawartych
pomiędzy
LOTTE
Wedel
a
Kontrahentem; umowne prawo odstąpienia może
być wykonane w terminie do dnia upływu okresu,
na jaki Umowa została zawarta lub w przypadku
umowy o dzieło lub innej podobnej umowy – w
terminie do dnia przewidzianego wykonania

(i)

terminate without notice the Contract and any other
contracts signed between LOTTE Wedel and the
Business Partner;

or, at LOTTE Wedel’s discretion:
(ii)

rescind from the Contract or any other contracts signed
between LOTTE Wedel and the Business Partner; the
contractual right of rescission may be exercised until the
day of the lapse of the term of the Contract or, in the
case of a contract to perform specific work or another
similar contract, until the day envisaged for completion
of the subject-matter of the Contract.

przedmiotu Umowy.
9.3. W przypadku naruszenia przez Kontrahenta w trakcie
lub przy okazji wykonywania Umowy, przepisów
Umowy, obowiązującego prawa lub Kodeksu Etycznego
LOTTE Wedel, Kontrahent zwolni LOTTE Wedel z
wszelkich roszczeń jakie jakakolwiek osoba trzecia może
podnieść wobec LOTTE Wedel z tego tytułu.

9.3. In the event of a breach by the Business Partner, in the
course or on the occasion of performance of the Contract, of
the provisions of the Contract or the applicable laws or the
LOTTE Wedel Code of Ethics, the Business Partner shall
indemnify LOTTE Wedel against any claims that may be
lodged against LOTTE Wedel by third parties on that account.

10. MONITOROWANIE

10. MONITORING

10.1. Kontrahent zapewnia, że LOTTE Wedel lub
upoważniona przez LOTTE Wedel osoba trzecia jest
uprawniona do monitorowania przestrzegania przez
Kontrahenta przepisów zawartej Umowy, w tym
niniejszych Zasad. Kontrahent zobowiązuje się
współpracować w tym zakresie z LOTTE Wedel.

10.1. The Business Partner warrants that LOTTE Wedel or a third
party authorised by LOTTE Wedel has the right to monitor the
Business Partner’s compliance with the provisions of the
signed Contract, including these Rules of Conduct. The
Business Partner shall be obliged to co-operate in this respect
with LOTTE Wedel.

10.2. Kontrahent jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać
LOTTE Wedel wszelkie przypadki niezgodnych z
niniejszymi Zasadami działań własnych lub innych osób
działających w imieniu lub na zlecenie Kontrahenta.

10.2. The Business Partner shall be obliged to promptly report to
LOTTE Wedel any of its own acts in breach of these Rules of
Conduct and those by the other persons acting on behalf or
commission of the Business Partner.

10.3. Kontrahent jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać
LOTTE Wedel wszelkie przypadki niezgodnego z
niniejszymi Zasadami działania pracowników LOTTE
Wedel lub innych osób działających w imieniu lub na
zlecenie LOTTE Wedel, w szczególności wszelkie oferty
przyjęcia lub wręczenia jakichkolwiek korzyści
majątkowych lub osobistych z naruszeniem Kodeksu
Etycznego LOTTE Wedel.

10.3. The Business Partner shall be obliged to promptly report to
LOTTE Wedel any acts in breach of these Rules of Conduct by
LOTTE Wedel’s employees or other persons acting on behalf
or commission of LOTTE Wedel, specifically all offers to
accept or hand over any material or personal benefits in
breach of the LOTTE Wedel Code of Ethics.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZASAD

11. FINAL PROVISIONS OF THE RULES OF CONDUCT

11.1. Kontrahent zapoznał się z Zasadami i poprzez
podpisanie
Umowy,
potwierdzenie
przyjęcia
zamówienia lub poprzez przystąpienie do realizacji
zamówienia akceptuje je w całości.

11.1. The Business Partner has read the Rules of Conduct and
accepts them in their entirety by signing the Contract,
confirming acceptance of an order or commencing the
processing of an order.

11.2. Kontrahent zapewnia, że zobowiązał członków swoich
organów, pracowników, pełnomocników, dostawców,
agentów,
wykonawców,
podwykonawców,
do
przestrzegania niniejszych Zasad w przypadku jeżeli
osoby te są zaangażowane w wykonywanie Umowy.
Kontrahent ponosi odpowiedzialność za działania i
zaniechania takich osób, jak za własne działania i
zaniechania.

11.2. The Business Partner warrants that it has obligated the
members of its governing bodies, employees, attorneys,
suppliers, agents, contractors or subcontractors to comply
with these Rules of Conduct where such persons are engaged
in the performance of the Contract. The Business Partner
shall be liable for the acts and omissions of such persons as
for its own acts and omissions.

