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dokumencie:  

British American 
Tobacco p.l.c. „Grupa” 
oznacza firmę British 
American Tobacco 
p.l.c. (BAT) oraz 
wszystkie jej 
podmioty zależne, w 
tym firmę Reynolds 
American Inc. (RAI) i 
jej podmioty zależne.   

„Spółka Grupy” 
oznacza każdą spółkę 
zależną w Grupie 
BAT.  

„Standardy” oznacza 
Standardy 
Postępowania w 
Biznesie Grupy 
(Group Standards of 
Business Conduct) 
dostępne pod 
adresem 
www.bat.com/sobc 
i/lub lokalne wersje 
Standardów przyjęte 
przez spółkę Grupy 
i dostępne na jej 
lokalnej stronie 
internetowej. 



 
 
 
 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW GRUPY

 

 

Od dawna dążymy do prowadzenia działalności zgodnie 

z najwyższymi standardami postępowania. Co ważne, to podejście 

obejmuje zarówno nas samych, jak też uczestników naszego szeroko 

rozumianego łańcucha dostaw.  

Na całym świecie współpracujemy z tysiącami dostawców surowców 

(np. tytoniu, opakowań czy materiałów do produkcji filtrów), maszyn 

i urządzeń oraz usług (np. doradczych w związku ze stosowanymi 

systemami informatycznymi).  

Chociaż niniejszy Kodeks Postępowania wyznacza minimalne 

standardy, których przestrzegania oczekujemy od naszych 

dostawców, to jednak zachęcamy ich do ciągłego doskonalenia swoich 

działań i łańcuchów dostaw.  

Wiemy, że nasi dostawcy działają w różnych warunkach i napotykają 

różne wyzwania, i wierzymy, że dzięki współpracy możemy podnosić 

standardy, wprowadzać efektywne praktyki i tworzyć wspólne 

korzyści dla nas wszystkich.”  

Alan Davy, Dyrektor Operacyjny Grupy, sierpień 2018 r. 
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POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 

Standardy Postępowania w Biznesie (Standardy) wyrażają wysokie standardy uczciwego prowadzenia 
działalności, których wymagamy od spółek Grupy i naszych pracowników na całym świecie. Niniejszy Kodeks 

Postępowania Dostawców („Kodeks”) stanowi uzupełnienie Standardów w tym sensie, że definiuje minimalne 

standardy, których przestrzegania oczekujemy od naszych dostawców.   

Niniejszy Kodeks jest również potwierdzeniem naszego stałego zobowiązania do działania z poszanowaniem 

praw człowieka oraz przestrzegania standardów międzynarodowych, w tym Wytycznych ONZ dotyczących 

biznesu i praw człowieka oraz Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla 

przedsiębiorstw wielonarodowych. 

Zakres i zastosowanie  

Wszyscy dostawcy są zobowiązani do przestrzegania wymogów określonych w niniejszym Kodeksie, by móc 
dostarczać swoje towary lub usługi do Grupy BAT i każdej ze spółek Grupy (łącznie „Grupa”). Wymaganie 

to stanowi integralną część postanowień umownych z dostawcami. Ponadto dostawcy powinni:  

• podjąć działania w celu zapewnienia, że wszyscy ich pracownicy i wykonawcy (w tym pracownicy 

zatrudnieni na stałe, pracownicy tymczasowi, pracownicy kontraktowi zatrudnieni przez agencje oraz 

pracownicy migrujący), dostawcy, agenci, podwykonawcy i wszystkie stosowne osoby trzecie rozumieją 

i spełniają wymagania niniejszego Kodeksu, w tym (jeżeli jest to właściwe ze względu na charakter 

dostawcy oraz dostarczanych towarów i usług) stosując odpowiednie polityki, procedury, należytą 

staranność, szkolenia i wsparcie.  

• promować przestrzeganie wymagań niniejszego Kodeksu i dochować należytej staranności w swoim 

łańcuchu dostaw w stosunku do swoich nowych i dotychczasowych dostawców (w tym rolników, jeżeli jest 
to właściwe). 

Zgodność  

Rozumiemy, że niektórzy dostawcy napotkają wyzwania utrudniające natychmiastowe spełnienie każdego 

z wymagań przewidzianych w niniejszym Kodeksie. Ponieważ naszym nadrzędnym celem jest ciągłe 

podnoszenie standardów w łańcuchu dostaw, będziemy z nimi współpracować, by z czasem pomóc im osiągnąć 

zgodność z wymogami niniejszego Kodeksu.  

W razie niezgodności z którymkolwiek z wymagań Kodeksu, Grupa zastrzega sobie prawo do wezwania 

dostawcy do:  

• wykazania istotnych postępów w dążeniu do uzyskania zgodności z takimi wymaganiami w określonym 

i rozsądnym terminie, i/lub  

• osiągnięcia zgodności z takimi wymaganiami w określonym i rozsądnym terminie.  

W razie poważnej, istotnej i/lub uporczywej niezgodności, lub jeżeli dostawca w inny sposób nie wykaże 
odpowiedniego zaangażowania, będzie uporczywie uchylać się od podjęcia właściwych działań lub nie 

zademonstruje oczekiwanej poprawy, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia współpracy z takim dostawcą. 

Kontakty z Grupą 

Wszelkie informacje, które dostawcy są zobowiązani przekazywać BAT zgodnie z niniejszym Kodeksem, należy 

dostarczać:  

• Kierownikowi spółki Grupy odpowiedzialnemu za kontakty/umowy z dostawcą; lub  

• Szefowi Grupy BAT ds. Zamówień, pocztą elektroniczną (procurement@bat.com), telefonicznie 

(+44 (0)207 845 1000) lub listownie pod adresem:  

szefowi Grupy BAT ds. Zamówień, pocztą elektroniczną (procurement@bat.com), telefonicznie 

(+44 (0)207 845 1000) lub listownie pod adresem: 

British American Tobacco p.l.c.  

Globe House, 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, United Kingdom. 
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ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 

Od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania wszystkich właściwych przepisów, kodeksów i regulacji 
prawnych, i działania zgodnego z zasadami etycznymi. W związku z tym dostawcy są zobowiązani:  

• Przestrzegać wszystkich przepisów prawa, kodeksów i regulacji prawnych obowiązujących na terytorium, 

na którym prowadzą działalność.  

• Niezwłocznie informować Grupę o wszelkich wszczętych przeciwko nim znaczących postępowaniach 

karnych lub cywilnych.  

• Niezwłocznie informować Grupę o wszelkich nałożonych na nich karach i sankcjach administracyjnych, 

które pozostają w jakimkolwiek związku z wymaganiami określonymi w niniejszym Kodeksie. 

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA 

Zobowiązujemy się do stosowania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz, rozszerzając 

swoje zobowiązanie, do poszanowania praw człowieka w ramach naszej działalności i w naszym łańcuchu 

dostaw.  

Dlatego oczekujemy od naszych dostawców prowadzenia działalności z poszanowaniem podstawowych praw 
człowieka innych osób, w zakresie przewidzianym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dotyczy to, 

między innymi, pracowników oraz osób pracujących dla ich dostawców.  

Dostawcy powinni dążyć do wyszukiwania w swoich działaniach i relacjach biznesowych wszelkich czynników 

potencjalnie i faktycznie szkodzących prawom człowieka. Powinni również podejmować odpowiednie działania 

w celu zapewnienia, że ich działalność nie przyczynia się do naruszania praw człowieka, oraz w celu naprawienia 

wszelkich niekorzystnych skutków spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ich działania lub relacje 

biznesowe.  

Oczekujemy, że w przypadku swoich pracowników i wykonawców (w tym pracowników zatrudnionych na stałe, 

pracowników tymczasowych, pracowników kontraktowych zatrudnionych przez agencje oraz pracowników 

migrujących) dostawcy (co najmniej):  

• Zapewnią równe szanse i uczciwe traktowanie wszystkim pracownikom.  

• Będą podejmować działania w celu wyeliminowania wszelkich form molestowania i 

zastraszania w miejscu pracy o charakterze seksualnym, werbalnym, niewerbalnym czy fizycznym,  

• Zapewnią bezpieczne warunki pracy, wdrożą procedury identyfikacji i ograniczania zagrożeń dla 

zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, wdrożą zasady bezpiecznej pracy oraz zapewnią 

(w odpowiednim zakresie) odpowiednie wyposażenie ochronne, by zapobiegać wypadkom przy pracy 

i chorobom zawodowym,  

• Zapewnią uczciwe wynagrodzenie i świadczenia, które będą co najmniej zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie minimalnego wynagrodzenia oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa 

dotyczącymi wynagradzania i czasu pracy lub układami zbiorowymi pracy. 

• Spowodują, że w ich działalności nie będzie wykorzystywana praca dzieci. A w szczególności, 

zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy:  

- dzieci poniżej 18 roku życia (lub 16 roku życia w ścisłych warunkach) nie powinny wykonywać żadnej 

pracy, którą uważa się za niebezpieczną lub taką, która prawdopodobnie będzie szkodliwa dla zdrowia, 

bezpieczeństwa lub moralności dzieci;  

- minimalny wiek podjęcia pracy nie powinien być niższy niż przewidziany prawem wiek ukończenia 

obowiązku szkolnego, a w każdym przypadku wiek ten nie może być niższy niż 15 lat;  

- jeżeli zezwala na to lokalne prawo, dzieci w wieku od 13 do 15 lat mogą wykonywać lekką pracę, 

o ile nie przeszkadza ona w edukacji lub szkoleniu zawodowym ani nie wymaga wykonywania 

czynności szkodliwych dla zdrowia lub rozwoju dzieci (na przykład przy obsłudze urządzeń 

mechanicznych lub substancji agrochemicznych). Uznajemy także w drodze wyjątku zatwierdzone 

przez właściwe organy szkolenia lub programy kształcenia zawodowego.    

• Spowodują, że ich działalność będzie wolna od wyzysku pracowników. W szczególności 

zapewnią, że w ich działalności nie będzie wykorzystywana praca przymusowa, za długi, niedobrowolna, 

a także praca osób będących ofiarami handlu ludźmi lub nielegalnych migrantów,  

• Zapewnią prawo do stowarzyszania się. W szczególności gwarantując wszystkim pracownikom 

(w ramach obowiązującego prawa) możliwość korzystania z przysługującej im wolności stowarzyszania się 
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i zawierania układów zbiorowych pracy, w tym prawa do bycia reprezentowanym przez uznane związki 

zawodowe lub innych działających w dobrej wierze przedstawicieli. 

• Zapewnią odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, 

w tym kobaltu, złota, tantalu, cyny i wolframu (oraz rud, z których są pozyskiwane), pochodzących 

z rejonów objętych konfliktami i regionów wysokiego ryzyka, które mogłyby służyć do bezpośredniego lub 

pośredniego finansowania lub które mogłyby zostać wykorzystane na korzyść zbrojnych grup lub w celu 

łamania praw człowieka. W przypadku, gdy produkty lub materiały dostarczane do Grupy zawierają takie 

minerały, dostawcy powinni podjąć działania zmierzające do zachowania należytej staranności 
i w rozsądnym zakresie dokonać sprawdzenia kraju pochodzenia, a także postawić swoim dostawcom 

wymóg, by również dochowali należytej staranności.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO 

Dokładamy wszelkich starań, by przestrzegać najlepszych praktyk w zakresie zarządzania środowiskowego 

i ograniczania wpływu Grupy na środowisko naturalne, zarówno w ramach naszej własnej działalności, 

jak i szerszego łańcucha dostaw.  

W związku z powyższym, oczekujemy, że nasi dostawcy:  

• Będą w stanie określić i zrozumieć swój wpływ na środowisko naturalne i aktywnie działać na rzecz 

minimalizowania tego wpływu. Tam, gdzie ma to zastosowanie, wpływ ten oznacza m.in. emisje 

do atmosfery, wody i gleby, wykorzystywanie materiałów, zużycie surowców naturalnych i procedury 

w zakresie zarządzania odpadami.  

• W stosownych przypadkach będą zarządzać dostępnymi informacjami w zakresie ich działań 

środowiskowych, a także monitorować i (jeśli otrzymają takie wezwanie) przekazywać takie informacje 

Grupie.  

• Będą uwzględniać kwestie środowiskowe we wzorach swoich produktów i/lub w sposobie świadczenia 

usług.  

• Będą zapewniać Grupie (na żądanie) rozsądne wsparcie w związku z tym, że Grupa dąży do ograniczenia 

oddziaływania jej produktów i usług na środowisko naturalne.   

ODPOWIEDZIALNY MARKETING 

Dążymy do odpowiedzialnego prowadzenia marketingu wszystkich naszych produktów, kierując nasz przekaz 
do dorosłych konsumentów, którzy ukończyli 18 lat. Nasze działania marketingowe podlegają globalnym 

zasadom i standardom dostępnym pod adresem www.bat.com/principles  lub na odpowiedniej stronie 

internetowej lokalnej spółki Grupy.  

Dlatego oczekujemy od naszych dostawców, agentów i osób trzecich przestrzegania:  

• zasad marketingu Grupy jako minimalnego standardu, jeżeli są bardziej rygorystyczne od przepisów prawa 

miejscowego; lub  

• przepisów prawa miejscowego lub innych lokalnych kodeksów marketingowych, jeżeli są bardziej 

rygorystyczne niż zasady marketingu Grupy lub mają przed nimi pierwszeństwo. 

UCZCIWOŚĆ W DZIAŁANIU 

Dostawcy mają obowiązek unikać konfliktów interesów w ramach realizowanych transakcji i prowadzić 

działalność w sposób w pełni transparentny z poszanowaniem wszelkich okoliczności, w których do konfliktu 

dochodzi lub może dojść.  

W związku z tym dostawcy są zobowiązani:  

• unikać sytuacji, w których ich osobiste i/lub handlowe interesy, lub interesy ich kadry zarządzającej czy 

pracowników mogą być sprzeczne z interesami Grupy lub mogą stwarzać wrażenie, że taka sprzeczność 

zachodzi;  

• poinformować Grupę jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że pracownik Grupy posiada jakiekolwiek 

udziały w firmie dostawcy lub jest w jakikolwiek sposób powiązany gospodarczo z dostawcą; oraz  
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• poinformować Grupę o każdej sytuacji, która jest lub może stanowić faktyczny albo potencjalny konflikt 

interesów, bezzwłocznie po wystąpieniu takiego konfliktu, a także informować jak sytuacja jest 

rozwiązywana.  

Niniejsze postanowienia nie mają na celu uniemożliwienia dostawcom realizowania transakcji z konkurentami 

Grupy w przypadkach, w których jest to zgodne z prawem i właściwe. 
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Przekupstwo i korupcja 

Udział dostawcy (lub jego pracowników i agentów) w praktykach korupcyjnych jest niedopuszczalny.  

W związku z tym dostawcy są zobowiązani:  

• nigdy i nikomu nie oferować, obiecywać lub wręczać (bezpośrednio ani pośrednio) jakichkolwiek 

prezentów, kwot pieniężnych lub innych korzyści w celu spowodowania lub nagrodzenia niewłaściwego 

działania lub bezprawnego wywarcia wpływu na decyzję jakiejkolwiek osoby z korzyścią dla dostawcy lub 
Grupy;  

• nigdy nie pozyskiwać, akceptować, wyrażać zgody na przyjęcie lub przyjmowanie upominków, płatności lub 

innych korzyści od osoby trzeciej (bezpośrednio lub pośrednio) jako wynagrodzenia za niewłaściwe 

postępowanie lub zachęty do takiego przyszłego zachowania, lub jako czynnika wpływającego na decyzje 

Grupy lub sprawiającego takie wrażenie;  

• nigdy nie przekazywać jakichkolwiek płatności ułatwiających (bezpośrednio ani pośrednio) w związku 

z działalnością Grupy, chyba że jest to bezwzględnie konieczne w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub 

wolności pracowników i/lub wykonawców; oraz  

• sprawować skuteczną kontrolę mającą na celu zapewnienie, że żadne strony trzecie świadczące usługi nie 

oferują, nie dokonują, nie żądają ani nie przyjmują żadnego rodzaju niewłaściwych płatności w imieniu 

swoim lub Grupy.  

„Niewłaściwe działanie” oznacza wykonywanie (lub niewykonywanie) działań lub obowiązków służbowych, 
biznesowych lub urzędowych, wbrew oczekiwaniu, że będą one wykonywane w dobrej wierze, bezstronnie lub 
zgodnie z zasadą zaufania.  

„Płatności ułatwiające” to niewielkie płatności, których celem jest złagodzenie lub przyspieszenie 
rutynowego działania ze strony niskiej rangi urzędnika, do którego osoba dokonująca płatności jest już 
uprawniona. W większości krajów są one jednak nielegalne. W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, 
dokonywanie płatności ułatwiających przez obywateli danego kraju w innych krajach traktowane jest jako 
przestępstwo.  

 

Prezenty i rozrywki  

Oferowanie i przyjmowanie prezentów i rozrywek biznesowych jest absolutnie dopuszczalne, jeżeli są one 

umiarkowanej wartości, uzasadnione, odpowiednie i zgodne z prawem. Jednak dostawcom nie wolno oferować 

ani przyjmować rozrywek biznesowych o charakterze korupcyjnym lub mogących być postrzegane jako 

korupcja.  

Dlatego:  

• dostawcy powinni przestrzegać zasad polityki BAT dotyczącej rozrywek i prezentów, zgodnie 

ze Standardami, realizując transakcje ze spółkami i pracownikami Grupy;  

• wymiana rozrywek i prezentów jest zabroniona w trakcie przetargów z udziałem Grupy; oraz 

• dostawcom nie wolno, bezpośrednio ani pośrednio, wpływać na urzędników państwowych w imieniu 

Grupy poprzez przekazywanie rozrywki lub upominków (albo innych osobistych korzyści) im samym lub 

innym osobom, takim jak członek ich rodziny, znajomy lub współpracownik. Upominki dla urzędników 

państwowych powyżej symbolicznej wartości są rzadko uznawane za stosowne. 
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Sankcje  

Dostawcy powinni zapewnić, aby prowadzona przez nich działalność była zgodna ze wszystkimi 

międzynarodowymi prawnymi regulacjami dotyczącymi sankcji oraz aby nie angażowali się we współpracę 

ze stronami objętymi sankcjami.  

W związku z tym dostawcy są zobowiązani:  

• znać wszystkie prawomocne przepisy dotyczące sankcji wpływające na ich działalność i ich przestrzegać; 

oraz  

• wdrożyć skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, by minimalizować ryzyko naruszenia sankcji, oraz 

zapewnić szkolenia i wsparcie umożliwiające pracownikom ich zrozumienie i efektywne wdrożenie, 

w szczególności w miejscach, w których praca obejmuje międzynarodowe przekazy finansowe lub dostawę 

transgraniczną albo transgraniczny zakup produktów, technologii lub usług. 

Czym są sankcje?  

Sankcje, embargo handlowe, kontrola eksportu lub inne ograniczenia handlowe są politycznymi narzędziami 
oddziaływania na wymianę handlową, nakładanymi przez konkretne państwa lub organy ponadnarodowe, 
w tym m.in. przez ONZ i Unię Europejską, których celem jest zmiana zachowania rządu, osób lub grup osób 
z kraju objętego sankcjami w sposób skutkujący poprawą sytuacji w tym kraju. 

Niektóre przepisy przewidujące sankcje mają zastosowanie do podmiotów amerykańskich (bez względu na 
siedzibę), do korzystania z waluty Stanów Zjednoczonych w celu dokonania płatności i do eksportu/re-eksportu 
produktów pochodzenia amerykańskiego i produktów zawierających elementy pochodzenia amerykańskiego 
(bez względu na to, czy obracająca nimi osoba jest podmiotem amerykańskim, czy nie).  

Naruszenie sankcji pociąga za sobą poważne kary, w tym grzywny, utratę licencji eksportowych oraz kary 
pozbawienia wolności. 

 

Uchylanie się od płacenia podatków  

Dostawcy są zobowiązani zapewnić, że przestrzegają wszystkich przepisów i regulacji podatkowych 

obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność, a także prezentować otwartą i przejrzystą postawę 

wobec organów podatkowych. W żadnym wypadku nie mogą brać udziału w umyślnym, nielegalnym uchylaniu 

się od płacenia podatku, ani umożliwiać takiego działania w imieniu innych osób.  

W związku z tym dostawcy są zobowiązani wdrożyć skuteczne systemy kontroli, by minimalizować ryzyko 

uchylania się od podatków lub ułatwiania takiego działania, a także zapewnić odpowiednie szkolenia i procedury 

zgłaszania nieprawidłowości, by zapewnić, że ich pracownicy rozumieją te systemy, efektywnie je wdrażają 

i potrafią zgłaszać wszelkie problemy.  

Nielegalny obrót 

Zwalczanie nielegalnego obrotu naszymi wyrobami jest jednym z głównych priorytetów Grupy. Dlatego ważne 

jest, by nasi dostawcy nie byli w żaden sposób zamieszani, bezpośrednio ani pośrednio, w nielegalny obrót 

naszymi produktami ani nie wspierali go.  

W związku z tym dostawcy są zobowiązani:  

• powstrzymać się od świadomego uczestnictwa w nielegalnym obrocie naszymi wyrobami lub jego 

wspierania;  

• wdrożyć skuteczne mechanizmy kontroli w celu przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi, w tym: 

- środki zapewniające, żeby dostawy na rynek zaspokajały legalny popyt; oraz 

- procedury badania, zawieszania i rezygnacji ze współpracy z klientami, dostawcami lub osobami 

podejrzanymi o udział w nielegalnym obrocie.  

• aktywnie i konstruktywnie współpracować z władzami we wszelkich oficjalnych dochodzeniach 

dotyczących zwalczania nielegalnego obrotu. 

Rodzaje nielegalnych wyrobów 

Podróbki: Kopie markowych produktów wytworzone bez wiedzy lub zgody posiadacza znaku towarowego 
i z użyciem tanich, niepodlegających kontroli surowców i materiałów.  
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Wyroby nieopodatkowane: Produkty wytwarzane i sprzedawane w tym samym kraju, lecz nie zgłoszone 
właściwym organom, a przez to nieopodatkowane podatkiem akcyzowym. Te produkty mogą być wytwarzane 
w legalnych lub nielegalnych wytwórniach.  

Przemyt: Wyroby (oryginalne lub podróbki) przemieszczane z jednego kraju do drugiego bez zapłacenia 
podatków lub cła lub z naruszeniem przepisów zabraniających ich przywozu lub wywozu. 

 

 



 
 
 
 
 

Ę

 

ZGŁASZANIE PROBLEMÓW 

Od dostawców oczekuje się, że będą wspomagać identyfikację, badanie, rozwiązywanie i zgłaszanie 
podejrzewanych lub faktycznych naruszeń niniejszego Kodeksu.  

W związku z tym dostawcy są zobowiązani:  

• Stosować skuteczne procedury umożliwiające ich pracownikom i wykonawcom, w zaufaniu i bez obawy 

przed odwetem, zadawanie pytań, wyrażanie wątpliwości i/lub zgłaszanie podejrzewanych lub faktycznych 

naruszeń wymogów niniejszego Kodeksu – albo samemu dostawcy, albo bezpośrednio Grupie.  

• Niezwłoczne badać wszelkie wiarygodne zgłoszenia dotyczące podejrzewanych lub faktycznych naruszeń 

wymogów niniejszego Kodeksu i podejmować odpowiednie działania w celu uniknięcia urzeczywistnienia 

się potencjalnych naruszeń i/lub ograniczenia i powstrzymania rzeczywistych naruszeń.  

• Zgłaszać Grupie wszelkie podejrzewane lub faktyczne naruszenia wymogów niniejszego Kodeksu 

niezwłocznie, gdy się o nich dowiedzą, używając do tego celu danych kontaktowych umieszczonych na 

stronie 4 albo za pośrednictwem poufnych i niezależnie zarządzanych zewnętrznych kanałów Speak Up, 

które są dostępne 24h na dobę i prowadzone w lokalnych językach poprzez stronę internetową: 

- Www: www.bat.com/speakup 

- Tel: (800) 461-9330. W przypadku połączeń międzynarodowych można wybrać lokalizację z listy 

dostępnej pod adresem www.bat.com/speakup odpowiadającą międzynarodowemu numerowi 

przypisanemu do kraju osoby dzwoniącej.   

MONITORING ZGODNOŚCI 

BAT zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności nowych i dotychczasowych dostawców z wymaganiami 

niniejszego Kodeksu z wykorzystaniem wewnętrznych i/lub zewnętrznych mechanizmów oceny i audytu.  

W związku z tym dostawcy są zobowiązani:  

• Współpracować w rozsądnym zakresie przy wszelkich czynnościach weryfikacyjnych związanych 

z niniejszym Kodeksem (czy to prowadzonych przez Grupę czy przez osoby trzecie zatrudnione przez 

Grupę), w tym zapewnić, że właściwa dokumentacja i dane są przechowywane tak długo, jak wymaga tego 

Grupa i/lub odpowiednie przepisy prawa oraz udzielić niezależnego dostępu do odpowiedniego personelu, 

miejsc, dokumentacji i danych.  Warunki takiej współpracy będą omawiane i uzgadniane wyłącznie 

pomiędzy Grupą a Dostawcą, by zapewnić, że jest ona realizowana w ramach godzin pracy, a także że jej 

realizacja zostanie zapowiedziana z należytym wyprzedzeniem.  

- Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na określone prawem ograniczenia mające 

zastosowanie do informacji wrażliwych pod względem handlowym i/lub informacji poufnych – 

w takich przypadkach (oraz tam, gdzie takie informacje uważa się za istotne w kontekście czynności 

weryfikacyjnych), dostawcy powinni współpracować z Grupą, by dążyć do określenia możliwych 
do zaakceptowania przez obie strony mechanizmów zmierzających do bezpiecznego i zgodnego 

z prawem ujawnienia takich informacji.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


