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1. Wprowadzenie 

Cellnex traktuje zrównoważony rozwój jako priorytet strategiczny i w ramach swojego modelu 

biznesowego dąży do tworzenia i dystrybucji trwałej wartości dodanej dla interesariuszy.  

W związku z tym, za pomocą niniejszego Kodeksu postępowania dla dostawców ("Kodeks"), 

Cellnex pragnie ustanowić platformę zaufania i współpracy z dostawcami w ramach swojego 

łańcucha dostaw ("Dostawcy") stanowiącymi odrębne organizacje, które mają bezpośredni 

wpływ na łańcuch wartości Cellnex, co wiąże się z ciągłym doskonaleniem procesów zakupowych 

ustanawiających trwałe i stabilne relacje biznesowe. 

Niniejszy Kodeks ma stanowić przewodnik dla łańcucha dostaw Cellnex w zakresie 

przestrzegania ustalonych zasad działania i wartości grupy. 

2. Cel i zakres 

2.1 Cel  

Proces zakupów jest kluczowy dla organizacji ze względu na jego duży wpływ ekonomiczny, 

środowiskowy i społeczny. Cellnex zawiera i promuje w niniejszym Kodeksie określone zasady 

działania mające na celu wzmocnienie zapobiegania materializacji ryzyk związanych z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 

Niniejszy Kodeks ma na celu zebranie w jednym dokumencie podstawowych odniesień do zbioru 

zasad, reguł i polityk Grupy Cellnex, które muszą stanowić punkt odniesienia dla Dostawców 

w następujących obszarach:  

• etyka i uczciwość,  

• środowisko i zmiany klimatyczne, 

• prawa człowieka,  

• różnorodność i niedyskryminacja, 

• warunki pracy i wynagrodzenie,  

• bezpieczeństwo i zdrowie,  

• bezpieczeństwo informacji, 

• zarządzanie ryzykiem, 

• ciągłość działania.  

 

2.2 Zakres 

Zasady przywołane i zawarte w niniejszym Kodeksie są obowiązkowe dla wszystkich Dostawców 

Grupy Cellnex, ponieważ wchodzą w zakres Kodeksu Etyki oraz innych zasad, wytycznych 

i polityk tworzących ramy regulacyjne Grupy Cellnex w zakresie etyki i zapewnienia zgodności. 

W tym celu w niniejszym dokumencie ustalono następujące definicje: 
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- Grupa Cellnex / Cellnex: Spółki, w których Cellnex Telecom S.A. bezpośrednio lub 

pośrednio sprawuje lub może sprawować kontrolę. 

- Interesariusze-Dostawcy: rozumiani zarówno jako bezpośredni dostawcy, jak i te osoby 

trzecie, które są związane z Cellnex jako członkowie sojuszu biznesowego, wykonawcy 

i podwykonawcy, konsultanci i doradcy, dystrybutorzy i pośrednicy lub pełniący 

jakiekolwiek podobne role oraz wszelkie inne podobne sytuacje w ramach procesu 

zakupowego Grupy Cellnex. 

 

3. Regulowane zagadnienia i dokumenty odniesienia  

3.1 Etyka i uczciwość: 

a) Podstawowe dokumenty odniesienia: 

• Kodeks Etyczny [link] 

• Procedura zapobiegania korupcji [link] 

b) Podstawowe zasady 

Kodeks Etyczny Grupy Cellnex to zbiór zasad, które w sposób systematyczny i jednoznaczny 

odzwierciedlają pryncypia postępowania ustalone dla osób podlegających Grupie Cellnex. Cele 

niniejszych zasad to: (i) ustanowienie ogólnych wytycznych dotyczących działania i zachowania; 

(ii) określenie ram odniesienia dla wymaganej zgodności w zakresie etyki, regulujących 

wykonywanie pracy i zachowanie w pracy osób im podlegających; (iii) stworzenie zasad 

postępowania stanowiących punkt odniesienia dla tych interesariuszy, którzy są związani z 

którąkolwiek ze spółek Grupy Cellnex (współpracownicy, dostawcy, klienci, akcjonariusze, 

partnerzy itp.). 

W uzupełnieniu do powyższego oraz w odniesieniu do obszaru walki z korupcją, ustanowiona 

Procedura zapobiegania korupcji oparta została na następujących podstawowych zasadach, 

które powinny być respektowane i przestrzegane przez Dostawców: (i) Zero tolerancji: 

Niedopuszczenie do jakiegokolwiek rodzaju korupcji, wymuszeń lub przekupstwa 

w prowadzonej działalności. W tym celu promowanie kultury prewencyjnej opartej na zasadzie 

"zero tolerancji" dla korupcji w biznesie i popełniania czynów niedozwolonych. (ii) Kultura 

uczciwości: Zintegrowanie i koordynacja mechanizmów nadzoru i zapewnienia zgodności 

niezbędnych do zapobiegania i zwalczania ewentualnego popełnienia czynów zabronionych, 

sytuacji nieprawidłowych lub oszustw. (iii) Zgodność z prawem: Postępowanie każdorazowo 

zgodnie z prawem, postanowieniami Kodeksu Etycznego i innymi zasadami wewnętrznymi 

Cellnex. 

Cellnex, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami wydanymi w celu zapobiegania 

praniu brudnych pieniędzy, nie będzie również nawiązywał relacji biznesowych z Dostawcami, 

którzy nie przestrzegają niniejszych przepisów lub nie dostarczają odpowiednich informacji 

dotyczących ich przestrzegania. 

https://www.cellnex.com/app/uploads/2021/10/Kodeks-etyczny.pdf
https://www.cellnex.com/app/uploads/2021/10/Procedura-zapobiegania-korupcji.pdf
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3.2  Środowisko i zmiany klimatu: 

a) Podstawowy dokument odniesienia: Link do Polityki Ochrony Środowiska i Zmian Klimatu 

(cellnex.com)  

b) Podstawowe zasady 

Cellnex angażuje się w kompleksowe zarządzanie zrównoważonym rozwojem i walkę 

ze zmianami klimatu, co stanowi priorytet strategiczny i przekrojowe zobowiązanie organizacji. 

W związku z powyższym Cellnex oczekuje od swoich dostawców przyjęcia analogicznego 

zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi, w celu 

prowadzenia działalności w sposób promujący i dążący do równowagi między rentownością, 

rozwojem społecznym i ograniczeniem niekorzystnego wpływu na środowisko. 

Dostawcy Cellnex muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska w każdym z 

krajów, w których są obecni. Obejmuje to zgodność z międzynarodowymi deklaracjami, 

konwencjami i traktatami, a także obowiązującymi przepisami krajowymi, regionalnymi i 

lokalnymi. Dostawcy muszą także przestrzegać Polityki środowiskowej i klimatycznej Cellnex 

oraz wymagań dotyczących kwestii środowiskowych przyjętych dobrowolnie przez Grupę 

Cellnex. Ponadto zaleca się, aby każdy Dostawca posiadał własną politykę środowiskową, która 

zawiera jego własne zobowiązania w zakresie integralnego zarządzania zrównoważonym 

rozwojem i walki ze zmianami klimatu, zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa 

oraz zidentyfikowanymi planami ciągłego doskonalenia. 

Poza powyższym Dostawcy są odpowiedzialni za: 

• identyfikację, zrozumienie, zapobieganie, łagodzenie i kompensację wpływów na 

środowisko generowanych przez ich działalność;  

• posiadanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia lub zminimalizowania 

zanieczyszczenia, jak również możliwego wpływu na siedliska i gatunki oraz ochrona 

bioróżnorodności przy wykonywaniu swojej działalności; 

• włączenie zarządzania emisjami do ich polityki środowiskowej, pomiar śladu węglowego 

generowanego przez ich działalność i wyznaczenie celów w zakresie redukcji emisji; 

• przyjęcie w działaniach organizacji kryteriów gospodarki cyrkularnej, takich jak analiza 

cyklu życia, zrównoważone wykorzystanie zasobów, ekoprojektowanie, wydłużenie 

cyklu życia zasobów oraz gospodarowanie odpadami i minimalizacja ich wytwarzania; 

• promowanie efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii; 

• stosowanie zrównoważonych kryteriów przy zawieraniu umów i monitorowaniu 

dostawców, rozszerzanie dobrych praktyk na własne łańcuchy dostaw; 

• postępowanie z szacunkiem wobec społeczeństwa i stron zainteresowanych 

w działaniach prowadzonych na rzecz Grupy Cellnex oraz unikanie sytuacji, które mają 

lub mogą mieć negatywne konsekwencje dla środowiska, zdrowia ludzi lub równowagi 

systemów przyrodniczych. 

https://www.cellnex.com/app/uploads/2021/10/Polityka-Srodowiskowa-i-Zmian-Klimatu.pdf
https://www.cellnex.com/app/uploads/2021/10/Polityka-Srodowiskowa-i-Zmian-Klimatu.pdf
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3.3  Prawa człowieka: 

a) Podstawowy dokument odniesienia: Link do Polityki Praw Człowieka (cellnex.com) 

b) Podstawowe zasady 

Cellnex, w ramach swojej strefy wpływów, zobowiązuje się do ochrony i poszanowania 

powszechnie uznanych podstawowych Praw Człowieka oraz do braku współudziału w ich 

naruszaniu, a także chce rozszerzyć to samo na wszystkich swoich Dostawców, wymagając od 

nich poszanowania, wspierania i promowania Praw Człowieka w oparciu o: 

• Zasady UN Global Compact; 

• Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka; 

• Podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP); 

• Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. 

Cellnex będzie tym samym wymagał zaangażowania swoich Dostawców w takich aspektach jak: 

• zapewnienie godnych warunków pracy dla swoich pracowników; 

• brak dyskryminacji, bezpośredniej lub pośredniej, ze względu na płeć, wiek, rasę, religię 

lub orientację seksualną czy między innymi myślenie, wykształcenie, stan społeczny, 

kulturę, styl pracy, talent, indywidualne cechy lub specjalne potrzeby, takie jak choroba, 

niepełnosprawność, skutki wypadku lub sytuacja rodzinna; 

• zapewnienie równych szans w celu promowania sprawiedliwości; 

• zagwarantowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie warunków pracy 

umożliwiających pracownikom bezpieczne wykonywanie działań, zagwarantowanie 

wszelkich środków bezpieczeństwa, higieny, dostępu do wody, energii elektrycznej 

i wentylacji zgodnie z normami określonymi w przepisach obowiązujących w danym 

kraju; 

• poszanowanie praw związków zawodowych i rokowań zbiorowych, zgodnie 

z ustawodawstwem obowiązującym w danym kraju, bez jakiegokolwiek uszczerbku i bez 

wpływu na traktowanie; 

• zapobieganie wszelkim rodzajom mobbingu i molestowania; 

• wyeliminowanie stosowania pracy przymusowej lub pracy dzieci. 

Zachęcając do przestrzegania wszystkich powyższych punktów i promując równowagę między 

pracą a sprawami osobistymi, Dostawcy promują działania na rzecz równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym w celu jej osiągnięcia, zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami. 

 

3.4  Warunki pracy i wynagrodzenie: 

a) Podstawowe zasady 

Cellnex jest mocno zaangażowany w zapewnienie zgodności z warunkami pracy ustalonymi 

w każdym kraju, w którym prowadzi działalność. 

https://www.cellnex.com/app/uploads/2022/04/POL_GR_012_Cellnex_Human-Rights-Policy_v2_DEFv220324-1.pdf
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W związku z tym Dostawcy, którzy chcą współpracować z Cellnex, muszą przestrzegać prawa 

obowiązującego w danym kraju w odniesieniu do wynagrodzenia, zapewniając co najmniej 

ustaloną płacę minimalną i zawsze przestrzegając czasu pracy, który nie może przekraczać 

prawnie dopuszczalnych limitów. 

Dostawcy powinni tym samym zapewnić swoim pracownikom niezbędne środki i zrozumiałe 

informacje w zakresie umowy i warunków pracy, w razie potrzeby wyszczególniając je na piśmie. 

Na analogicznej zasadzie Dostawcy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów w przypadku 

rozwiązania umowy o pracę z którymkolwiek ze swoich pracowników, przestrzegając ustalonych 

minimalnych okresów wypowiedzenia, jak również wszelkich innych punktów i postanowień. 

3.5  Różnorodność i niedyskryminacja: 

a) Podstawowe odniesienia: Link do Polityki Równości, Różnorodności i Inkluzywności 

(cellnex.com) 

b) Podstawowe zasady 

Cellnex angażuje się na rzecz równości, różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy 

i rozszerza to zobowiązanie na wszystkich swoich Dostawców poprzez Politykę Równości, 

Różnorodności i Inkluzywności, na którą składa się pięć zagadnień: 

1. Różnorodność płci: promowanie równości szans i wspieranie równości płci. 

2. Różnorodność pokoleniowa: przyczynianie się do integracji zawodowej i współistnienia 

różnych pokoleń. 

3. Różnorodność afektywno-seksualna: zapewnienie integracyjnego środowiska dla 

wszystkich pracowników, niezależnie od ich orientacji lub tożsamości seksualnej. 

4. Różnorodność kulturowa: docenianie, szanowanie i wykorzystywanie różnic 

kulturowych jako źródła wartości dodanej. 

5. Różnorodność funkcjonalna: docenianie unikalnego potencjału osób o różnych 

zdolnościach i wykorzystywanie ich talentów. 

Poprzez powyższe Cellnex zapewnia zaangażowanie swoich Dostawców w promowanie 

różnorodności i niedyskryminacji. 

 

3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

a) Podstawowy dokument odniesienia: Link do Polityki BHP (cellnex.com) 

b) Podstawowe zasady 

Zagwarantowanie ochrony zdrowia i życia ludzi jest jednym z celów Grupy Cellnex, dlatego 

organizacja włącza i angażuje swoich dostawców w Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

(BHP), której wspólnym celem jest stworzenie środowiska pracy spełniającego wymagane 

standardy w zakresie BHP. Wdrożenie Polityki BHP zapewnia: 

https://www.cellnex.com/app/uploads/2021/03/Equity-Diversity-and-Inclusion-Policy_web.pdf
https://www.cellnex.com/app/uploads/2021/03/Equity-Diversity-and-Inclusion-Policy_web.pdf
https://www.cellnex.com/app/uploads/2021/10/Polityka-BHP.pdf
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• promocję i ochronę zdrowia i dobrostanu całego personelu; 

• wsparcie w tworzeniu zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy; 

• zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom oraz każdej osobie 
przebywającej w obiektach Cellnex. 

Cellnex ustanawia konkretne zobowiązania dotyczące odpowiedzialności Dostawców w całym 

łańcuchu wartości, angażując wszystkich pracowników do monitorowania własnego zdrowia 

i bezpieczeństwa oraz zdrowia i bezpieczeństwa osób, na które mogą oddziaływać. W związku 

z tym Dostawcy są odpowiedzialni za: 

• przestrzeganie ustalonych standardów, procedur i polityk BHP, zapewnienie 

wykonywania przydzielonych zadań w sposób bezpieczny oraz właściwe wykorzystanie 

sprzętu, materiałów i środków ochrony indywidualnej; 

• podjęcie niezbędnych działań i udostępnienie zasobów w celu wyeliminowania zagrożeń 

i zmniejszenia ryzyka związanego ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników; 

• niemodyfikowanie działania oraz nieingerowanie w zabezpieczenia i systemy 

bezpieczeństwa służące zapewnieniu ochrony zdrowia i życia; 

• informowanie o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących BHP w organizacji, 

w szczególności o poważnych i nieuchronnych zagrożeniach oraz wadach systemów 

ochronnych; 

• utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków w każdym z miejsc pracy w taki 

sposób, aby zapobiec zarówno urazom, jak i pogorszeniu stanu zdrowia wynikającemu 

z wykonywanej pracy; 

• współpracę na rzecz poprawy warunków BHP. 

 

3.7  Bezpieczeństwo informacji: 

a) Podstawowe odniesienia: Link do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Cellnex (cellnex.com) 

b) Podstawowe zasady 

Informacja jest dla Cellnex bardzo ważnym zasobem i konieczne jest zagwarantowanie 

poufności, integralności i dostępności informacji zgodnie z uznanymi standardami zarządzania 

bezpieczeństwem informacji w ramach świadczenia usługi jako operator infrastruktury 

telekomunikacyjnej na rzecz operatorów, nadawców, administracji publicznej i władz lokalnych. 

Dlatego też Cellnex przyjmuje środki zawarte w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w celu 

identyfikacji i ochrony zasobów informacyjnych przed nieuprawnionym dostępem, 

modyfikacjami, komunikacją lub zniszczeniem, zarówno celowym, jak i przypadkowym, 

zapewniając, że są one wykorzystywane wyłącznie do celów zatwierdzonych przez grupę.  

W związku z powyższym Dostawcy muszą podpisać, ilekroć wymaga tego Cellnex, odpowiednie 

umowy o poufności i ochronie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

https://www.cellnex.com/app/uploads/2020/09/POL_GR_001_Cellnex-Information-Security-Policy_V1.pdf
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Dodatkowo Dostawcy zobowiązują się do: 

• przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa 

informacji obowiązujących w krajach, w których działają; 

• chronienia i szanowania wszystkich praw własności intelektualnej Cellnex; 

• niewykorzystywania w żadnym przypadku udostępnionych im informacji do celów 

innych niż te, dla których zostały one udostępnione. 

 

3.8  Ciągłość działania 

a) Podstawowe zasady: Jednym z głównych priorytetów Cellnex jest zagwarantowanie ciągłości 

działania i ciągłości usług świadczonych klientom. 

Cellnex identyfikuje, ocenia i ustala plany postępowania z ryzykiem związanym z dostawcami, 

a także kryteria zapewniające ciągłość świadczonych usług lub produktów i rozszerza je na 

swoich dostawców poprzez: 

• specyfikacje wymagań w ofertach i umowach, 

• audyty krytycznych dostawców pod kątem ciągłości działania, 

• wspólne testy ciągłości działania. 

Dostawcy Cellnex muszą być świadomi wymagań dotyczących ciągłości działania ustalonych 

z Cellnex i zapewnić, że mogą je spełnić w oparciu o ocenę dostarczanych usług/produktów 

dokonywaną przez Cellnex.  

3.9  Zarządzanie ryzykiem  

a) Zasady podstawowe 

Cellnex ustanowił model zarządzania ryzykiem oparty na przewidywaniu, niezależności, 

zaangażowaniu w realizację celów biznesowych grupy oraz zaangażowaniu wszystkich 

interesariuszy. Poprzez zarządzanie ryzykiem Cellnex identyfikuje, ocenia i ustala plany 

ograniczania ryzyka, co wiąże się z podstawowymi zasadami niniejszego Kodeksu, które są 

niezbędne do prawidłowego rozwoju działalności Cellnex. 

W związku z tym dostawcy Cellnex muszą analizować i oceniać ryzyko związane z usługami 

świadczonymi na rzecz Cellnex oraz wdrażać niezbędne działania w celu jego ograniczenia.  

 

4. Przestrzeganie Kodeksu postępowania dla dostawców 

Jak wskazano powyżej, postanowienia niniejszego Kodeksu wpisują się w ramy określone przez 

Kodeks Etyczny i polityki korporacyjne ustanowione przez Cellnex i stanowią minimalne 

standardy działania, które muszą być uzupełniane przez należytą zgodność Dostawców 

z wszelkimi obowiązującymi przepisami oraz podlegać aktualizacjom i adaptacjom 

wewnętrznych regulacji samej Grupy Cellnex.  
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Aby ułatwić jego wdrożenie oraz promować znajomość i przestrzeganie zobowiązań 

ustanowionych w niniejszym Kodeksie, zostanie on im udostępniony na Portalu Dostawcy oraz 

w innych miejscach udostępnionych w tym celu, w odpowiednich zasobach cyfrowych. Ponadto 

na prośbę każdego Dostawcy zostaną przekazane niezbędne informacje związane z wymogami 

określonymi w niniejszym Kodeksie. 

 

5. Kanał skarg ("Kanał Etyczny") 

Grupa Cellnex, w ramach swojej misji wspierania silnej kultury zgodności z przepisami, wdrożyła 

kanał skarg i zażaleń – "Kanał Etyczny". 

Kanał Etyczny to narzędzie komunikacyjne dostępne dla wszystkich pracowników i interesariuszy 
grupy, w tym Dostawców, które umożliwia im poufne i anonimowe zgłaszanie wszelkich 
potencjalnie istotnych nieprawidłowości, jakie mogą zauważyć w spółkach grupy. 

Poprzez Kanał Etyczny wszystkie zaangażowane osoby i interesariusze, w tym również Dostawcy, 
mogą: 

• zapytać o interpretację Kodeksu Etycznego Grupy Cellnex oraz innych obowiązujących 
regulacji wewnętrznych; 

• informować o zachowaniach, które mogą oznaczać naruszenie Kodeksu Etycznego, regulacji 
wewnętrznych lub ogólnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w 
Grupie (m.in. przestępstwa i nieprawidłowości związane z kwestiami finansowymi, 
księgowymi, pracowniczymi lub prawami człowieka). 

Zarówno osoby tworzące Grupę Cellnex, jak i osoby trzecie, z którymi Grupa jest związana, w tym 
również Dostawcy, muszą współpracować w zakresie wczesnego wykrywania i komunikowania 
za pośrednictwem Kanału Etycznego tych zachowań, które mogą wiązać się z naruszeniem 
obowiązujących przepisów, zwłaszcza gdy takie zachowanie może skutkować 
odpowiedzialnością karną dla Cellnex. 

Zgłoszenia do Kanału Etycznego można dokonać: 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej canal.etico@cellnextelecom.com, poprzez 

wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej; 

• pocztą do wiadomości Przewodniczącego Komitetu ds. Etyki i Zgodności (Ref. Canal Ético - 

Passeig de la Zona Franca 105, 08038 Barcelona).  

Skargi otrzymane za pośrednictwem Kanału Etycznego będą zarządzane przez Komitet ds. Etyki 

i Zgodności Grupy, który będzie je oceniał i decydował o niezbędnych działaniach, jakie należy 

podjąć w każdym przypadku. Niniejsze zgłoszenia są poufne i anonimowe. 
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6. Rejestr zmian 

Wersja Przygotowane 

przez 

Dział Data Zmiany 

1 Rut Collado Procurement 28/01/22 Utworzenie 

2 Rut Collado Procurement 26/05/22 Aktualizacja linków 

     

     

 


