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  KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY 
 

Spółka VMware, Inc. (łącznie z podmiotami stowarzyszonymi: „VMware”) zobowiązuje się prowadzić 

działalność w sposób etyczny, zgodny z prawem i społecznie odpowiedzialny. Niniejszy Kodeks postępowania 

dostawcy VMware („Kodeks”) określa oczekiwania VMware wobec dostawców, sprzedawców, wykonawców, 

konsultantów i innych zewnętrznych podmiotów dostarczających oprogramowanie, towary i usługi do 

VMware („Dostawcy”) w zakresie prowadzenia działalności oraz wszelkich interakcji biznesowych w sposób 

odpowiedzialny, uczciwy, rzetelny, przejrzysty i w pełni zgodny z przedstawionymi poniżej zasadami. 

Przestrzeganie prawa 

• Każdy Dostawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji 
obowiązujących we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi działalność gospodarczą, w tym m.in.: 

➢ przepisów dotyczących kontroli handlu oraz wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji 
dotyczących eksportu, reeksportu i importu; 

➢ przepisów antymonopolowych i dotyczących uczciwej konkurencji; 

➢ wszelkich przepisów i regulacji dotyczących przekupstwa, korupcji, prania brudnych 

pieniędzy, finansowania terroryzmu i zabronionych praktyk biznesowych, w tym między innymi 

(i) amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act), 

brytyjskiej Ustawy o przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym (Bribery Act) oraz innych przepisów 

dotyczących przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji, (ii) przepisów regulujących usługi lobbingowe 

oraz przekazywanie podarunków i płatności urzędnikom i pracownikom administracji publicznej oraz 

(iii) przepisów dotyczących wspierania kampanii politycznych; 

➢ przepisów i wymogów ustawowych dotyczących ochrony prywatności, ochrony danych 
i bezpieczeństwa informacji. 

• VMware w pełni popiera cele i założenia przedstawione w sekcji 1502 amerykańskiej Ustawy o reformie 
Wall Street i ochronie konsumentów (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 
oraz oczekuje od Dostawców pełnej zgodności z jej postanowieniami i wdrożenia regulacji dotyczących 

wykorzystania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Dostawca jest zobowiązany dochować 
należytej staranności w zakresie zachowania i potwierdzenia zgodności z przepisami. 

 

Ochrona prywatności  

• Każdy Dostawca jest zobowiązany: 

➢ współpracować z VMware w zakresie zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami 
prawa o ochronie prywatności i danych; 

➢ przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie uzgodnionym ze spółką VMware lub jej 
klientami; 

➢ przekazywać jasne i precyzyjne zasady zachowania poufności informacji podczas zbierania 
i przetwarzania danych osobowych w sposób uzgodniony z przedstawicielem VMware;  

➢ zadbać o bezpieczeństwo swoich produktów i usług oraz natychmiast powiadomić VMware 
o każdym potencjalnym incydencie, który dotyczy danych VMware lub klientów VMware; 

➢ przestrzegać zasad polityki VMware w zakresie zarządzania dokumentacją i informacjami. 

 

Etyka 

• VMware zobowiązuje się prowadzić działalność w sposób etyczny i zgodny z prawem w ramach 
systemu gospodarki wolnorynkowej. Zawieranie korupcyjnych umów z klientami, dostawcami, 

urzędnikami lub pracownikami administracji państwowej albo innymi podmiotami zewnętrznymi 
jest surowo zabronione. Korupcja w żadnej formie, takiej jak łapówki, defraudacje, wymuszenia, 

nielegalne prowizje lub luksusowe prezenty i rozrywka, nie będzie tolerowana. 
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• Proponowanie lub przekazywanie pracownikom VMware prezentów lub ofert rozrywki w celu zawarcia 

albo utrzymania relacji biznesowych lub uzyskania niewłaściwych korzyści jest zabronione. Pracownicy 
VMware nie mogą przyjmować żadnych prezentów ani gratyfikacji od dostawców zainteresowanych 

współpracą biznesową z VMware. W drodze wyjątku pracownik VMware może przyjąć artykuły 
marketingowe o niewielkiej wartości (do 25 USD) oznaczone znakiem towarowym lub logo partnera 

biznesowego (na przykład kubki, długopisy, podkładki pod mysz), o ile nie jest bezpośrednio 
zaangażowany w pozyskiwanie, zakupy lub kontraktowanie towarów lub usług. 

• Dostawca nie może wypowiadać się publicznie w imieniu VMware bez wcześniejszego uzyskania 
pisemnej zgody VMware. 

• Dostawca powinien unikać wszelkich sytuacji sprawiających wrażenie niewłaściwego zachowania, 
a także ewentualnych konfliktów interesów. Przykłady potencjalnych konfliktów interesów obejmują 
między innymi: 

➢ nieujawnienie przez pracowników, dyrektorów lub innych przedstawicieli VMware faktu czerpania 
korzyści finansowych z działalności Dostawcy lub istnienia dowolnej innej relacji między nimi 
a Dostawcą; 

➢ podejmowanie działań na podstawie informacji poufnych otrzymanych od VMware bez upoważnienia 

VMware lub w celu uzyskania korzyści osobistych; oraz 

➢ podejmowanie prób zawarcia transakcji biznesowej z dowolnego powodu (w tym na podstawie 
relacji osobistych) innego niż cena, jakość, wydajność i przydatność produktu lub usługi. 

• Dostawca powinien zadbać o to, aby jego dyrektorzy, pracownicy i inni przedstawiciele przestrzegali 
przepisów prawa i regulacji dotyczących wykorzystywania informacji poufnych oraz wewnętrznych 

zasad Dostawcy w tym zakresie, a także nie zawierali transakcji handlu papierami wartościowymi 

spółki VMware ani żadnego innego emitenta na podstawie informacji poufnych uzyskanych w związku 
z rolą Dostawcy VMware. 

 

Poszanowanie praw człowieka 

• Dostawca powinien: 

➢ przestrzegać międzynarodowych zasad dotyczących praw człowieka, w tym przepisów Ustawy 

o ochronie ofiar handlu ludźmi (Trafficking Victims Protection Act) i brytyjskiej Ustawy 
o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. (Modern Slavery Act); 

➢ traktować wszystkich pracowników godnie i z szacunkiem; 

➢ szanować i chronić prywatność i prawa każdej osoby; 

➢ zabraniać zachowań agresywnych, w tym przemocy psychicznej, nękania, dyskryminacji, 

wszelkich niepożądanych gestów, komunikacji i kontaktów fizycznych, agresji słownej 

i przemocy związanej z płcią; 

➢ zapewniać zatrudnienie na zasadzie dobrowolności i zabraniać korzystania z pracy przymusowej 

lub jakiejkolwiek pracy niedobrowolnej, w tym wspierania handlu ludźmi lub pracy niedobrowolnej 

w jakiejkolwiek formie przez stosowanie gróźb, przemocy, oszukańczych twierdzeń lub innych 
środków przymusu; 

➢ zrezygnować z wymogu przekazywania pracodawcy „depozytów” lub dowodów tożsamości 

(dowodów tożsamości wydanych przez organ administracji państwowej, paszportów lub pozwoleń 

na pracę) przez pracowników oraz zapewnić wszystkim pracownikom swobodę rezygnacji 

z zatrudnienia bez ponoszenia kar, zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami; oraz 

➢ przestrzegać lokalnych wymogów prawa w zakresie maksymalnego czasu pracy. 

• Korzystanie z pracy dzieci jest zabronione. Zatrudnianie osób w wieku poniżej 15 lat (lub 14 lat tam, 
gdzie jest to dopuszczalne na mocy prawa) jest niedozwolone. Pracownicy w wieku poniżej 18 lat 

nie mogą wykonywać pracy, która może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa. 
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Brak tolerancji dla dyskryminacji 

• Dostawcy zobowiązują się do zapewnienia miejsca pracy wolnego od nękania i dyskryminacji. 

• Dostawca powinien promować równe szanse zatrudnienia i możliwości biznesowe niezależnie od 
rasy, religii, wieku, narodowości, koloru skóry, płci, tożsamości płciowej, niepełnosprawności, ciąży, 

stanu cywilnego, poglądów politycznych, statusu wojskowego i orientacji seksualnej. 

• Dostawca zobowiązuje się aktywnie wspierać firmy należące do kobiet lub przedstawicieli mniejszości 
oraz małe firmy. 

Praca i wynagrodzenia 

Dostawca powinien: 

• zapewniać uczciwe wynagrodzenie i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących wynagrodzeń, w tym między innymi przepisów dotyczących minimalnego 
wynagrodzenia, godzin nadliczbowych oraz wszelkich obowiązujących regulacji; 

• zapewniać godziny pracy w wymiarze nieprzekraczającym maksymalnej liczby określonej 
przez prawo; zapewniać tydzień pracy w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin, łącznie 
z dobrowolnymi nadgodzinami;  

• zapewniać pracownikom co najmniej jeden dzień wolny co siedem dni;  

• zapewniać sprawiedliwe możliwości i wynagrodzenie pracownikom z niepełnosprawnością 
oraz pracownikom pełnosprawnym;   

• szanować prawo pracowników do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych i związkach 
zawodowych, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. 

Zdrowie i bezpieczeństwo 

Dostawca powinien: 

• zapewniać pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi 
przepisami prawa i regulacjami; 

• wdrażać odpowiednie i skuteczne środki ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• zachęcać pracowników do zgłaszania problemów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem 
oraz zapewniać szkolenia i przekazywać informacje w tym zakresie;  

• opracować plany postępowania w sytuacjach awaryjnych i plany ewakuacji oraz przećwiczyć 
ich realizację;  

• przygotować procedury oraz systemy śledzenia i zgłaszania obrażeń i chorób związanych 
z wykonywaną pracą, zapobiegania im oraz zarządzania nimi.  

 

Ochrona środowiska  

W VMware mamy świadomość wpływu, jaki firmy wywierają na stan naszej planety. Oczekujemy, 
że Dostawcy podzielą nasze zobowiązanie do podjęcia odpowiednich działań w odpowiedzi na 
globalny problem zmian klimatu. Wszyscy Dostawcy akceptują następujące postanowienia: 

• Dostawca zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji 
w zakresie ochrony środowiska, w tym między innymi przepisów i regulacji dotyczących 
materiałów niebezpiecznych oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery i środowiska wodnego. 

• Dostawca jest zobowiązany do uzyskania i zapewnienia aktualności wszelkich wymaganych pozwoleń 
i rejestracji oraz spełnienia związanych z nimi wymogów operacyjnych i dotyczących raportowania. 

• VMware dokłada starań, aby efektywnie wykorzystywać zasoby (co obejmuje promowanie energii 

odnawialnej), oraz ceni Dostawców, którzy również podejmują działania na rzecz ochrony środowiska.  

• Dostawca jest zobowiązany podejmować działania na rzecz ograniczenia wykorzystania 

zasobów, w tym surowców, energii i wody, we wszystkich aspektach cyklu eksploatacji produktu 

(np. projektowania, wytwarzania, pakowania, transportu, użytkowania i zarządzania wycofaniem 

produktu z eksploatacji). 
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• Dostawca zgadza się spełniać wszelkie wymagania VMware w zakresie pakowania, etykietowania, 

recyklingu, kompostowania i utylizacji. 

• Dostawca zobowiązuje się do identyfikacji wszelkich materiałów niebezpiecznych i zarządzania 
nimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi, przenoszenia, przechowywania, wykorzystania, 
recyklingu, ponownego użycia i utylizacji takich materiałów. 

• Dostawca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania lub utylizacji wszelkich ścieków i odpadów 
stałych generowanych przez operacje, procesy przemysłowe, urządzenia sanitarne i inne działania 
biznesowe. 

• Dostawca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania wszelkich emisji do powietrza lotnych związków 
organicznych, aerozoli, substancji żrących, cząstek stałych, substancji chemicznych zubożających 

warstwę ozonową oraz produktów ubocznych spalania generowanych przez prowadzone działania 
lub w związku z nimi. 

• Dostawca zobowiązuje się do zarządzania wszelkimi materiałami i ich usunięcia w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa, regułami, regulacjami i dyrektywami oraz w sposób odpowiedzialny 

i bezpieczny dla środowiska, z zapewnieniem ochrony zdrowia ludzi i środowiska. 

• Emisje i zrzuty zanieczyszczeń oraz generowanie odpadów zostaną ograniczone do minimum. 
Dostawca zgadza się uczestniczyć w rozmowach (jeśli otrzyma taką prośbę) dotyczących 

generowanych emisji gazów cieplarnianych oraz ustalić docelowe wartości redukcji emisji.  

• Dostawca zgadza się ujawnić (jeśli otrzyma taką prośbę) wartości emisji gazów cieplarnianych 

z zakresu 1, 2 i 3 oraz składniki wymagane do obliczenia danych o emisji tych gazów.  

• Dostawca zgadza się uczestniczyć w ocenach aspektów środowiskowych, społecznych 

i nadzorczych przeprowadzanych bezpośrednio przez VMware lub przez podmiot zewnętrzny. 
Czas przeprowadzenia takiej oceny może wynikać z wymogów VMware określonych 

w programie odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów. 

 

Ułatwienia dostępu 

Ponad 25% całej populacji na świecie stanowią osoby z niepełnosprawnością. Dostawcy powinni:  

• zachować zgodność z najnowszymi międzynarodowymi normami w zakresie ułatwień dostępu 
określonymi w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) na poziomie AA 

(w ciągu 24 miesięcy od ich finalizacji) podczas tworzenia jakichkolwiek materiałów dostarczanych. 
 

 

Ochrona zasobów i własności intelektualnej 

Dostawca musi szanować i chronić ważne i uzasadnione prawa własności intelektualnej innych podmiotów 

(w tym w szczególności patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i prawa do tajemnicy handlowej) oraz 

korzystać z tych praw wyłącznie w sposób zgodny z ważnymi licencjami, warunkami korzystania i innymi 

odpowiednimi postanowieniami umownymi. 

Rejestry i praktyki biznesowe 

• Dostawca jest zobowiązany do prowadzenia dokładnego i kompletnego rejestru wszystkich 
informacji biznesowych oraz zachowania zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie prowadzenia księgowości i innych rejestrów gospodarczych. 

• Dostawca jest zobowiązany do przygotowania w sposób dokładny, rzetelny i kompletny wszelkiej 
dokumentacji wymaganej przez VMware, w tym ofert, zakresów prac, wskazówek dotyczących 

wysyłki, listów przewozowych i faktur dotyczących dostarczanych towarów, świadczonych usług 

i innych kosztów. 

• Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia rozmów z VMware, przedstawicielami organów 
regulacyjnych i urzędnikami administracji państwowej w sposób uczciwy, bezpośredni i wiarygodny. 
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• Dostawca wystawi faktury na towary i usługi dla VMware po ich dostarczeniu, z wyjątkiem przypadków, 
gdzie powiązana umowa zakupu wyraźnie zezwala na fakturowanie z góry. Jeśli umowa zakupu 

zezwala na wystawienie faktury lub realizację płatności przed dostawą, odpowiednie pozycje muszą 

zostać wyraźnie oznaczone w wierszu opisu na fakturze za pomocą określeń takich jak „zaliczka”, 

„przedpłata” lub „płatność z góry”. 

• Dostawca nie może działać jako „pośrednik” w przypadku, gdy jedyną usługą realizowaną przez 
Dostawcę jest pośrednictwo między VMware a podmiotem zewnętrznym. 

• Dostawca może wystawiać faktury wyłącznie na dostarczane przez siebie towary i usługi, chyba 
że uzyskał pisemną zgodę VMware na korzystanie z usług podwykonawców. 

• Dostawca powinien ustanowić system zarządzania zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniał 
(i) zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, (ii) zgodność z postanowieniami niniejszego 

Kodeksu oraz (iii) identyfikację i ograniczanie ryzyka operacyjnego związanego z niniejszym 
Kodeksem. Dostawca powinien również zadbać o stałe ulepszanie tego systemu. 

• Dostawcy muszą prowadzić dokumentację niezbędną do wykazania zgodności z niniejszym Kodeksem 
oraz współpracować w zakresie realizacji uzasadnionych wniosków o informacje przekazanych przez 

VMware z odpowiednim wyprzedzeniem, co obejmuje udostępnianie dokumentacji do inspekcji 
prowadzonych przez spółkę VMware lub jej przedstawicieli w zwykłych godzinach pracy. 

 

Zgłaszanie problemów 

Osoby, które chcą zgłosić budzące wątpliwości zachowanie lub możliwe naruszenie niniejszego 

Kodeksu, zachęcamy do skonsultowania się z główną osobą kontaktową w VMware w celu rozwiązania 

problemu. Jeśli jest to niemożliwe lub niewłaściwe, należy skontaktować się z infolinią VMware ds. etyki, 

korzystając z numerów telefonów i internetowych narzędzi do zgłaszania problemów dostępnych na 

stronie: http://etica.ethicspoint.com. 
 

Zaakceptowane przez:  

Firma: 

Imię i nazwisko: 

Data: 

http://etica.ethicspoint.com/

