KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW
VMware, Inc. (łącznie ze swoimi jednostkami zależnymi zwana dalej „VMware”) dokłada wszelkich starań, aby
prowadzić swoją działalność w sposób zgodny z normami etycznymi, zasadami odpowiedzialności społecznej
oraz obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Kodeks Postępowania Dostawców VMware („Kodeks”) określa
oczekiwania VMware wobec dostawców, wykonawców, konsultantów oraz wszelkich innych zewnętrznych
dostawców towarów i usług współpracujących z VMware ("Dostawcy”) dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia
działalności, zachowania uczciwości, rzetelności i przejrzystości oraz pełnej zgodności z następującymi
zasadami.
Zgodność z Prawem


Każdy z Dostawców ma obowiązek działać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi we wszystkich
jurysdykcjach, w których prowadzi działalność gospodarczą, obejmującymi, między innymi:


Przepisy dotyczące kontroli handlu, eksportu, ponownego eksportu i importu.



Przepisy antymonopolowe i przepisy dotyczące uczciwej konkurencji.



Wszelkie przepisy dotyczące walki z przekupstwem, korupcją, praniem brudnych pieniędzy,
finansowaniem terroryzmu, zakazanymi praktykami handlowymi, obejmujące, między innymi: Przepisy
Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act), brytyjskiej Ustawy
antykorupcyjnej (Bribery Act), oraz wszelkie inne przepisy antykorupcyjnej; przepisy regulujące lobbing,
wręczanie upominków oraz pieniędzy urzędnikom państwowym; oraz przepisy dotyczące kontrybucji na
rzecz kandydatów politycznych. Przepisy i wymogi ustawowe w sprawie ochrony danych osobowych i
informacji.



VMware w pełni wspiera cele i założenia określone Punkcie 1502 Ustawy Dodda-Franka o reformie Wall
Street i ochronie konsumentów (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) i wymaga,
aby Dostawcy ściśle przestrzegali przepisów w sprawie minerałów konfliktowych. Dostawca ma obowiązek
zapewnić i udowodnić zgodność z tymi przepisami.
Normy etyczne


VMware dokłada wszelkich starań, aby prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami prawa oraz
normami etycznymi obowiązującymi w systemie wolnych przedsiębiorstw. Wszelkie porozumienia o
charakterze korupcyjnym z klientami, dostawcami, urzędnikami państwowymi czy osobami trzecimi są surowo
wzbronione. Spółka nie będzie tolerować żadnych form korupcji, takich jak łapówkarstwo, oferowanie
korzyści, czy upominków i/lub rozrywki o wysokiej wartości. Zabrania się oferowania upominków czy rozrywki
pracownikom VMware w celu uzyskania lub przedłużenia zamówień czy uzyskania niewłaściwej przewagi nad
konkurencją. Pracownikom VMware zabrania się przyjmowania upominków czy grzeczności od dostawców
próbujących nawiązać współpracę handlową z VMware. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadkach
przyjmowania drobnych gadżetów reklamowych (o wartości poniżej 25 USD) noszących znak towarowy lub
logo kontrahenta (np. kubki, długopisy czy podkładki pod mysz) przez pracowników VMware, którzy nie są
odpowiedzialni za zaopatrzenie czy składanie zamówień na towary i usługi.Dostawcom zabrania się
składania oświadczeń publicznych w imieniu VMware bez uprzedniej, pisemnej zgody VMware.



Dostawcy powinni unikać wszelkich sytuacji, które mogłyby budzić najmniejsze nawet podejrzenia o
niewłaściwe postępowanie czy konflikt interesów. Przykłady potencjalnego konfliktu interesów obejmują,
między innymi:Nieujawnienie przez pracownika/pracowników, dyrektora/dyrektorów lub innych przedstawicieli
VMware posiadania udziałów finansowych w Dostawcy lub innych powiązań z Dostawcami;


Podejmowanie działań w oparciu o informacje poufne uzyskane od VMware w sposób nieuprawniony
przez VMware lub w celu uzyskania korzyści osobistych, oraz

Próby uzyskania zamówień ze względów innych, aniżeli ze względu na konkurencyjną cenę, jakość,
działanie czy przydatność do danego celu (np. dzięki powiązaniom osobistym). Dostawcy powinni
zapewnić, że ich dyrektorzy, pracownicy i inni przedstawiciele działać będą zgodnie z przepisami oraz ich
polityką wewnętrzną w sprawie insider trading (niewłaściwe wykorzystanie informacji wewnętrznych) i nie
będą obracać papierami wartościowymi VMware ani innych emitentów w oparciu o informacje poufne
uzyskane ze względu na pełnienie funkcji Dostawcy VMware.
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Przestrzeganie Praw Człowieka
Dostawcy powinni:


Przestrzegać i działać zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony praw człowieka,
obejmującymi, między innymi, Ustawę o ochronie ofiar handlu ludźmi (Trafficking Victims Protection Act) ami
oraz brytyjską Ustawę o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act) z 2015 r. Traktować swoich
pracowników z szacunkiem i godnością.



Przestrzegać i chronić praw i prywatności wszystkich pracowników.



Zapobiegać stosowaniu przemocy, np. w formie znęcania się psychicznego, prześladowania, dyskryminacji,
nieproszonych gestów czy kontaktu fizycznego.



Zapewnić dobrowolne zatrudnienie i przestrzegać zakazu przymusowej lub niedobrowolnej pracy
jakiegokolwiek rodzaju, w tym zakazu handlu ludźmi czy zmuszania do pracy przy pomocy gróźb, siły,
oszustwa czy innej formy przymusu.



Nie żądać od swoich pracowników do wpłacania „kaucji” czy oddania ich dokumentów tożsamości (dowody
osobiste, paszporty czy pozwolenia na pracę) pracodawcy i zapewnić im prawo zrezygnowania z pracy bez
żadnej kary, zgodnie z przepisami lokalnymi i międzynarodowymi.



Przestrzegać lokalnych przepisów prawa regulujących maksymalny wymiar czasu pracy.



Zabrania się zatrudniania nieletnich. Dostawcy nie mogą zatrudniać osób poniżej 15 roku życia (lub jeżeli
zezwalają na to przepisy danego państwa – poniżej 14 roku życia). Pracownicy w wieku poniżej 18 lat nie
mogą wykonywać prac, które mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa.Zakaz
dyskryminacji


Dostawcy powinni promować równe zasady zatrudnienia i możliwości biznesowe, bez względu na rasę,
wyznanie, wiek, narodowość, kolor skóry, płeć, tożsamość płciową, kalectwo, ciążę, stan cywilny,
przekonania polityczne, stosunek do służby wojskowej czy orientację seksualną.



Dostawcy mają obowiązek aktywnie wspierać działalność gospodarczą prowadzoną przez kobiety,
mniejszości czy małe przedsiębiorstwa.

Praca i wynagrodzenie
Dostawcy powinni:


Zapewniać właściwe wynagrodzenie oraz działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
dotyczącymi wynagrodzeń, obejmującymi, między innymi, przepisy dotyczące wynagrodzeń minimalnych,
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wszystkimi innymi, obowiązującymi przepisami.



Przestrzegać prawa pracowników do przystępowania do organizacji pracowniczych czy związków
zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dostawcy powinni:


Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Wdrożyć odpowiednie i skuteczne procedury BHP.

Ochrona środowiska


Należy uzyskać, utrzymać i aktualizować wszelkie pozwolenia i decyzje środowiskowe i działać zgodnie z
przedstawionymi w nich wymogami dotyczącymi działalności i sprawozdawczości.



VMware wspiera efektywne wykorzystanie zasobów, np. energię odnawialną i dąży do współpracy z
Dostawcami, którzy w podobny sposób dążą do ochrony środowiska. Dostawcy mają obowiązek dążyć do
zredukowania zużycia zasobów, w tym surowców, energii i wody w całym cyklu życia produktów (np.
projektowanie, produkcja, pakowanie, transport, użytkowanie oraz gospodarka odpadami).Dostawcy mają
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obowiązek oznakować wszelkie materiały niebezpieczne i zarządzać nimi w taki sposób, aby zapewnić ich
bezpieczny transport, składowanie, wykorzystywanie, recykling lub ponowne użycie a także utylizację.


Dostawcy mają obowiązek w sposób odpowiedni obchodzić się ze ściekami i odpadami wyprodukowanymi w
trakcie prowadzenia działalności, odpadów i ścieków przemysłowych oraz ścieków komunalnych a także
odpadami produkowanymi w trakcie innego rodzaju działalności gospodarczej



Dostawcy mają obowiązek wdrożyć odpowiednie procedury kontroli emisji do atmosfery wszystkich lotnych
substancji chemicznych, aerozoli, substancji korozyjnych, pyłów, substancji chemicznych zubożających
warstwę ozonową oraz produktów spalania wytwarzanych w trakcie lub w wyniku prowadzenia działalności.



Dostawcy mają obowiązek zarządzać i utylizować wszystkie materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami,
rozporządzeniami i dyrektywami, w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ochrona majątku i Własności Intelektualnej
Dostawcy mają obowiązek przestrzegać i chronić ważnych i uzasadnionych praw własności intelektualnej osób
trzecich (obejmujących, bez ograniczeń, patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i tajemnice handlowe) i mogą
korzystać z takich praw wyłącznie zgodnie z udzielonymi im licencjami, regulaminami czy innymi postanowieniami
umownymi.
Praktyki rachunkowości i działalności gospodarczej


Dostawcy mają obowiązek prowadzić poprawne i kompletne księgi i działać zgodnie ze wszystkimi
przepisami dotyczącymi rachunkowości i innej dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą.



Dostawcy mają obowiązek sporządzać wszystkie dokumenty przeznaczone dla VMware, np. oferty, wykazy
prac, zawiadomienia o wysyłce, listy przewozowe oraz faktury z tytułu dostarczonych towarów, wykonanych
usług i innych kosztów w sposób poprawny, rzetelny i kompletny. Dostawcy mają obowiązek prowadzić
rozmowy z przedstawicielami organów regulacyjnych i urzędnikami państwowymi w sposób uczciwy,
bezpośredni i zgodny z prawdą.



Dostawcy mogą wystawiać faktury za towary i usługi na rzecz VMware wyłącznie po dostarczeniu towarów i
usług chyba, że w odnośnej umowie kupna wyraźnie zezwolono na wystawianie faktur z góry. Jeżeli umowa
kupna zezwala na wystawianie faktur czy dokonywanie płatności z góry, takie pozycje wykazane zostaną w
sposób wyraźny na fakturze i opisane jako „depozyt”, „przedpłata” lub „rozliczenie z góry”. Dostawcy nie mają
prawa występować w charakterze pośredników, jeżeli jedyną „usługą” świadczoną przez Dostawców będzie
pośredniczenie pomiędzy VMware i osobami trzecimi.



Dostawcy mogą wystawiać faktury wyłącznie z tytułu towarów i usług dostarczonych przez Dostawców chyba,
że VMware wyrazi pisemną zgodę na zatrudnienie podwykonawców.



Dostawcy powinni wdrożyć system zarządzania mający na celu (i) zapewnienie zgodności z obowiązującymi
przepisami, (ii) zapewnienie zgodności z niniejszym Kodeksem; oraz (iii) identyfikację i minimalizację ryzyka
operacyjnego związanego z niniejszym Kodeksem. Dostawcy powinni również zapewniać ciągłe ulepszanie
tego systemu.Dostawcy mają obowiązek prowadzić dokumentację potwierdzającą zgodność z
postanowieniami niniejszego Kodeksu. Dostawcy mają również obowiązek stosować się do wszelkich
uzasadnionych żądań VMware dotyczących dostarczenia informacji obejmujących udostępnienie zapisów
księgowych do przeprowadzenia kontroli przez VMware lub lub jej agentów w godzinach pracy, za uprzednim
zawiadomieniem.Powiadamianie o naruszeniach

Wszelkie zgłoszenia dotyczące budzącego wątpliwości zachowania lub potencjalnego naruszenia postanowień
niniejszego Kodeksu należy kierować do osoby wyznaczonej do kontaktów. Jeżeli jest to niemożliwe lub
niewskazane, prosimy o kontakt z Infolinią VMware Ethics (telefonicznie lub pocztą elektroniczną):
http://etica.ethicspoint.com.
Zatwierdził:
Spółka:
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