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Comarch rozumiany jako Comarch S.A. oraz spółki Grupy Kapitałowej Comarch jest
producentem oraz integratorem rozwiązań IT. Od 1993 roku Comarch pomaga klientom w
osiąganiu większej rentowności i czerpaniu zysków z nowoczesnych produktów i rozwiązań z
wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi, uzupełnianych najwyższej jakości usługami
świadczonymi przez wykwalifikowanych pracowników. Realizując projekty dla największych
polskich i światowych marek Comarch posiada doświadczenie w niemalże wszystkich
branżach, miedzy innymi: telekomunikacja, finanse, bankowość i ubezpieczenia, handel i
usługi, infrastruktura IT, administracja publiczna, przemysł, służba zdrowia, a także w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Sukces podejmowanych przedsięwzięć zależy
zarówno od nas, jak i naszych Partnerów Biznesowych.
Comarch niniejszym zobowiązuje się prowadzić zrównoważoną politykę zamówień, w
szczególności poprzez:
 wspieranie i zachęcanie naszych Klientów i dostawców, aby w swoich działaniach
kierowali się zasadami etyki, odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska,
 zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług dla naszych Klientów Biznesowych
na rynku międzynarodowym, jednocześnie zwracając szczególną uwagę na
bezpieczeństwo zasobów informacyjnych, aspekty środowiska naturalnego oraz
bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników,
 budowanie dobrego partnerstwa z dostawcami, opartego na wzajemnej współpracy,
zaufaniu i uczciwości,
 prowadzenie działań związanych z zamówieniami zgodnie z przepisami prawa i
regulacjami prawnymi – krajowymi i międzynarodowymi,
 wybór dostawców z przekonaniem, że tylko odpowiedzialne praktyki w łańcuchu
dostaw, mogą zapewnić najwyższą jakość końcowego wyrobu lub usługi,
jednocześnie dbając o środowisko naturalne, dobre standardy pracy, etykę biznesu i
społeczności lokalne.
Zrównoważony rozwój jest dla Comarch kluczowym obszarem, dlatego też oczekujemy od
naszych dostawców określenia priorytetów zrównoważonego rozwoju w ich organizacjach.
Zdajemy sobie sprawę, że Comarch jako organizacja globalna specjalizująca się w
projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych produktów IT, ma znaczący
wpływ na działanie łańcucha dostaw oraz, że nasze obowiązki powinny znacznie wykraczać
poza wymagania, które stawiamy naszym dostawcom. Jednocześnie Comarch nieustannie
dąży do zapewnienia, że współpraca z dostawcami przebiega w sposób przejrzysty.
Wysokie standardy postępowania w biznesie, do których przestrzegania zobowiązuje się
Comarch są przedstawione w Kodeksie Etycznym Comarch. Oczekujemy, że nasi dostawcy
będą przestrzegać podobnych dobrych standardów pracy oraz zasad etyki biznesu.
Od naszych kluczowych dostawców oczekujemy przestrzegania następujących zasad:
 zarządzanie oddziaływaniem na środowisko w sposób odpowiedzialny zgodnie z
normą ISO 14001 lub podobnym standardem w celu zmniejszenia negatywnego
wpływu na środowisko,
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stosowanie norm bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z OHSAS 18001 lub
podobnym standardem, aby zminimalizować zagrożenia związane z ryzykami
zawodowymi oraz zapobiec urazom,
stosowanie ze zrozumieniem dobrych praktyk biznesowych, kwestii społecznych oraz
związanych z ochroną środowiska, które powiązane są z działalnością dostawcy,
działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
uznanie prawa pracowników do zrzeszania się oraz negocjacji zbiorowych,
zakaz dyskryminacji we wszelkich jej przejawach, ze względu na: rasę, status
społeczny, pochodzenie etniczne, religię upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację
seksualną, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny,
zakaz zatrudniania dzieci poniżej 16 roku życia oraz stosowania kar cielesnych,
przymusu psychicznego i fizycznego, znieważania i molestowania seksualnego,
wyeliminowanie pracy przymusowej.

Ponadto, oczekujemy od naszych dostawców stosowania się do zasad Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka ONZ, która stanowi „wspólny, najwyższy cel wszystkich ludów i
wszystkich narodów”.
Zasady współpracy:
Zdajemy sobie sprawę z konieczności współpracy z naszymi dostawcami, aby przestrzegać
zasad przedstawionych norm i wymogów. Zobowiązujemy się do współdziałania z
dostawcami w oparciu o następujące praktyki.
Zobowiązujemy się:
 pracować wspólnie z dostawcami w dążeniu do osiągnięcia wymaganych standardów,
 zachęcać, a nie karać dostawców, którzy dążą do określenia działań znajdujących się
poniżej tych norm, i pracują w celu osiągnięcia lepszych warunków,
 rozważać alternatywne standardy etyczne handlu, do których to stosują się nasi
dostawcy,
 skupiać uwagę na tych częściach łańcucha dostaw, gdzie ryzyko niespełnienia tych
norm jest najwyższe i gdzie w ramach dostępnych zasobów można dokonać
znaczących zmian.
Polityka ta została przyjęta przez Grupę Kapitałową Comarch i jest przeglądana pod
względem jej adekwatności i przydatności. Wszystkie zmiany muszą być zatwierdzone przez
Prezesa Comarch S.A.
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