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Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.  
Nr 72/43/10/2022 z dnia 27 października 2022 roku. 

 

 

  

POLITYKA WOBEC DOSTAWCÓW I 
REALIZOWANEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW W 

ZAKRESIE POSZANOWANIA PRAW 
CZŁOWIEKA, KWESTII ETYCZNYCH I 

ŚRODOWISKOWYCH W IRGiT S.A. 
 

1. Cel i zakres dokumentu  
1.1. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. prowadzi działalność operacyjną mając 

na uwadze najwyższe standardy biznesowe oraz kwestie społeczne, etyczne i 
związane z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dotyczy 
to również kwestii odpowiedzialnego zarządzania Łańcuchem dostaw oraz relacji z 
Dostawcami.  

1.2. Celem niniejszej Polityki jest włączenie kwestii/kryteriów odpowiedzialnego biznesu 
i zrównoważonego rozwoju w zarządzanie Łańcuchami dostaw Izby Rozliczeniowej 
Giełd Towarowych S.A. Polityka potwierdza jednocześnie fundamentalne zasady 
dobrych praktyk, jakie stosuje Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. w 
relacjach ze swoimi Dostawcami. Wprowadzenie niniejszej Polityki stanowi element 
etycznego i transparentnego zarządzania GK GPW jako odpowiedzialną, 
odpowiadającą na wyzwania zrównoważonego rozwoju grupą kapitałową. 

1.3. Polityka określa ogólne i uniwersalne zasady, które mają zastosowanie do 
wszystkich Dostawców, z którymi współpracuje Izba Rozliczeniowa Giełd 
Towarowych S.A. – dostawców materiałów, usług, rzeczowych aktywów trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

1.4. Każdy pracownik jednostek organizacyjnych zajmujących się relacjami z 
Dostawcami w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., jest zobowiązany do 
zapoznania się z treścią niniejszej Polityki i jej odpowiedniego stosowania. 

1.5. Dla uniknięcia wątpliwości niezłożenie przez Dostawcę oświadczenia o stosowaniu 
standardów przedstawionych w niniejszej Polityce, a także ich niestosowanie nie 
jest czynnikiem wyłączającym możliwość nawiązania stosunków z takim Dostawcą 
przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Czynnik ten będzie jednak 
uwzględniany jako negatywny w procesie decyzyjnym zmierzającym do wyboru 
Dostawcy. 



  
 

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 (wejście D), NIP: 525-244-16-34, REGON:141660448 
KRS 0000321809, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 44.805.000 PLN 

2 

 

2. Definicja i skróty 
2.1. Polityka - Polityka wobec dostawców i realizowanego łańcucha dostaw w zakresie 

poszanowania praw człowieka, kwestii etycznych i środowiskowych w IRGiT S.A. 
2.2. Dostawca – podmiot dostarczający towary lub usługi na podstawie pisemnej 

umowy zawartej z IRGiT S.A. 
2.3. GK GPW S.A. – Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 

Warszawie. 
2.4. IRGiT S.A. – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. 
2.5. Łańcuch dostaw – sekwencja działań Dostawcy/ów i/lub Podwykonawcy/ów dla 

IRGiT S.A., w wyniku których do IRGiT S.A. jest dostarczany zamówiony produkt 
oraz usługa. 

2.6. Podwykonawca – podmiot, który realizuje prace na rzecz IRGiT S.A. w imieniu 
Dostawcy i na jego odpowiedzialność. 

2.7. Pracownik Dostawcy – każda osoba fizyczna wykonująca na rzecz Dostawcy bądź 
Podwykonawcy pracę zarobkową, niezależnie od formy zatrudnienia, wymiaru czasu 
pracy. 

2.8. Prawa Człowieka – fundamentalne, niezbywalne, nienaruszalne i uniwersalne 
prawa przysługujące człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, 
religię, poglądy, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie, stan 
zdrowia i inne irrelewantne kryteria różnicowania. Odpowiedzialność za 
poszanowanie Praw Człowieka to ogólnoświatowy standard postępowania, jakiego 
oczekuje się od wszystkich przedsiębiorstw. 

2.9. Procedura Realizacji Zakupów – wewnętrzna procedura ustalająca zasady 
zakupu przez wszystkie komórki organizacyjne GK GPW materiałów, usług, 
rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Stosowanie procedury zakupowej ma zapewnić możliwie najkorzystniejsze warunki 
finansowe, jakościowe nabywanych dóbr i usług przy zachowaniu zasad uczciwej 
konkurencji oraz równość w traktowaniu Dostawców. 

2.10. Zespół Zakupów GPW – komórka organizacyjna odpowiedzialna za centralną 
koordynację procesów zakupowych w GK GPW. 

2.11. Zrównoważony rozwój – rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez 
uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia. Ma 
on na celu zapewnienie, by rozwój gospodarczy dokonywał się przy jednoczesnej 
ochronie środowiska naturalnego, którego odpowiednia kondycja stanowi podstawę 
realizacji nadrzędnego celu zrównoważonego rozwoju, jakim jest dobra jakość życia 
ludzi teraz i w przyszłości.  
 

3. Oczekiwania IRGiT S.A. wobec Dostawców i Podwykonawców w zakresie 
poszanowania Praw Człowieka 

3.1. IRGiT S.A. nie akceptuje w swoim Łańcuchu dostaw żadnych przejawów łamania 
Praw Człowieka. Dotyczy to praktyk Dostawców i Podwykonawców wobec ich 
Pracowników (w tym poszanowania godności osób zatrudnianych, ich prawa do 
prywatności oraz innych Praw Człowieka). 

3.2. IRGiT S.A. oczekuje od Dostawców i Podwykonawców przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym stosowania norm chroniących 
pracowników przed dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy, a także 
respektowania prawa Pracowników do zrzeszania się. 

3.3. Dostawcy i Podwykonawcy IRGiT S.A. są zobowiązani do nietolerowania żadnego 
przejawu pracy niewolniczej lub przymusowej w swojej działalności. 
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3.4. Dostawcy i Podwykonawcy IRGiT S.A. są zobowiązani do nietolerowania w swojej 
działalności pracy dzieci, niezgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz 
Prawami Człowieka. 

3.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa IRGiT S.A. oczekuje od Dostawców i 
Podwykonawców zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – a 
także podejmowania wysiłków na rzecz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu 
i zdrowiu Pracowników w miejscu pracy. 
 

4. Oczekiwania IRGiT S.A. wobec Dostawców i Podwykonawców w zakresie 
etycznego postępowania  

4.1. IRGiT S.A. oczekuje od Dostawców i Podwykonawców działalności zgodnej z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postępowania zgodnego ze 
standardami etyki biznesowej, ujętymi w 10 zasadach Global Compact:  
a) Przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych Praw Człowieka.  
b) Eliminować wszelkie przypadki łamania Praw Człowieka przez firmę.  
c) Popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych 
negocjacji.  
d) Wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej.  
e) Przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci.  
f) Przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.  
g) Wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego.  
h) Podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową.  
i) Wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.  
j) Przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i 
wymuszeniom. 

4.2. Dostawcy i Podwykonawcy IRGiT S.A. są zobowiązani do niepraktykowania oraz 
nietolerowania jakichkolwiek przejawów korupcji, wyłudzania ani defraudacji. IRGiT 
S.A. nie akceptuje żadnych tego typu praktyk w relacjach z Dostawcami.  

4.3. IRGiT S.A. oczekuje od Dostawców i Podwykonawców wdrażania zasad lub procedur 
wewnętrznych, które mają na celu przeciwdziałanie korupcji, wyłudzaniu i 
defraudacji.  
 

5. Oczekiwania IRGiT S.A. wobec Dostawców i Podwykonawców w zakresie 
odpowiedzialnego zarządzania wpływem na środowisko  

5.1. IRGiT S.A. oczekuje od Dostawców i Podwykonawców działania zgodnego z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz 
odpowiedzialnego zarządzania wpływem działalności biznesowej na środowisko. 

5.2. IRGiT S.A. oczekuje od Dostawców i Podwykonawców podejmowania działań 
mających na celu minimalizowanie ich negatywnego wpływu na środowisko, w tym 
optymalizacji i ograniczania zużycia surowców naturalnych, wykorzystywania 
zasobów – w tym wody i energii – w sposób wydajny, a także dążenia do 
monitoringu i ograniczania emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności 
Dostawców i Podwykonawców. 
 

6. Zobowiązanie IRGiT S.A. wobec Dostawców  
6.1. IRGiT S.A. zobowiązuje się do etycznego postępowania w relacjach z Dostawcami, 

w tym do transparentnej i zgodnej z Procedurą Realizacji Zakupów komunikacji z 
Dostawcami. 
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6.2. IRGiT S.A. dołoży starań, aby dostarczyć Dostawcom niezbędną wiedzę dotyczącą 
swoich oczekiwań w zakresie kwestii etycznych, społecznych oraz środowiskowych. 
 

7. Zasady wdrożenia dokumentu 
7.1. Treść Polityki jest udostępniana Dostawcom i Podwykonawcom w postępowaniu 

zakupowym oraz publicznie na stronie internetowej IRGiT S.A. Informacje o 
stosowaniu Polityki są ujmowane również w corocznym raportowaniu kwestii ESG – 
w publicznie dostępnych raportach GK GPW. 

7.2. IRGiT S.A. oczekuje, że każdy potencjalny, zawierający pisemną umowę Dostawca 
zapozna się z niniejszą Polityką. W sytuacji współpracy na potrzeby realizacji umowy 
z IRGiT S.A. Dostawcy z Podwykonawcą, oczekuje się od Dostawcy że zobowiąże 
się do zapoznania swojego Podwykonawcy z niniejszą Polityką, a następnie do 
przestrzegania jej zasad.  

7.3. IRGiT S.A oczekuje od Dostawców realizacji usług lub dostarczania produktów, 
przestrzegania postanowień niniejszej Polityki oraz podpisania deklaracji 
przestrzegania ujętych w niej zasad – deklaracja ujęta każdorazowo w umowie, na 
podstawie której Dostawca świadczy usługi lub dostarcza produkty IRGiT S.A. 
Deklaracja obowiązywać będzie na czas realizacji podpisanej umowy. 

7.4. W sytuacji wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących postanowień niniejszej 
Polityki Dostawcy powinni kontaktować się z Zespołem Zakupów GPW pod adresem: 
zakupy@gpw.pl  
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