KODEKS POSTĘPOWANIA
DOSTAWCÓW CATERPILLAR

WIADOMOŚĆ OD PAM HEMINGER, WICEPREZES
DS. ZAOPATRZENIA STRATEGICZNEGO

W Caterpillar wewnętrzny Kodeks postępowania jest fundamentem naszej całej aktywności. Określa wyznawane
wartości w praktyce — z czym chcemy być utożsamiani oraz jak się zachowujemy w kontaktach z klientami,
dostawcami i współpracownikami. Nie wystarcza nam, że przestrzegamy przepisów prawa i regulacji. Musimy
wyznaczać jasne oczekiwania standardów właściwych zachowań dla siebie i naszych partnerów biznesowych.
Będąc dostawcą Caterpillar, stanowisz element naszego rozległego łańcucha dostaw i uczestniczysz w budowaniu
wizerunku najwyższej jakości. Prosimy Cię o stosowanie wysokich standardów etycznych i przestrzeganie zasad
sformułowanych w tym dokumencie. Oczekujemy, że nasi wszyscy partnerzy zawsze będą respektować przepisy
prawa i rzetelne praktyki biznesowe wypracowane w Caterpillar, a w swoich działaniach szanować prawa człowieka.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę z Caterpillar i poświęcenie czasu na przeczytanie i przyswojenie tego
Kodeksu postępowania dostawców.
[Podpis]
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KONFLIKTÓW INTERESÓW

Dostawcy nie mogą podejmować żadnych działań, które skutkują realnym lub domniemanym
konfliktem między interesem Dostawcy a interesem Caterpillar. Pracownicy Caterpillar nie
mogą przyjmować upominków, przysług ani zaproszeń na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
niemających racjonalnego uzasadnienia, nieproporcjonalnych i niezwiązanych z prowadzoną
współpracą biznesową; o wartości przekraczającej możliwości rozsądnego odwzajemnienia
z naszej strony; oraz realnie lub w domyśle obligujących pracowników do postępowania
w jakikolwiek sposób sprzeczny z prawem, interesem Caterpillar lub zasadami etycznego
postępowania przyjętymi w Caterpillar.

UCZCIWA KONKURENCJA

Oczekujemy, że dostawcy wszędzie tam, gdzie prowadzą działalność, będą przestrzegać przepisów
antymonopolowych i o ochronie konkurencji. W relacjach z dostawcami Caterpillar nie zawiera
porozumień, które ograniczyły nam możliwość konkurowania z innymi podmiotami.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HANDLOWE

Oczekujemy, że dostawy będą przestrzegać odnośnych przepisów handlu międzynarodowego, w
tym w zakresie ograniczeń eksportowych i importowych, sankcji oraz przepisów antybojkotowych.
Obowiązek ten rozciąga się na wszystkie kraje, w których dostawcy prowadzą działalność.

NIEDOZWOLONE PŁATNOŚCI

Dostawcy nie mogą wpływać na inne osoby fizyczne i prawne, bezpośrednio ani pośrednio,
poprzez płacenie łapówek lub nielegalnych prowizji ani w żaden inny sposób, który jest nieetyczny
lub zagroziłby naszej reputacji firmy postępującej uczciwie i sprawiedliwie. Należy unikać sytuacji,
które mogłyby sprawiać nawet tylko wrażenie takiego postępowania.
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