
 

ODPOWIEDZIALNE ZAMÓWIENIA 

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DOSTAWY 

1. Prolog 

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią codziennej działalności Grupy MOL, która ma 

na celu osiągnięcie zrównoważonej integracji czynników ekonomicznych, środowiskowych i 

społecznych w ramach zobowiązań korporacyjnych Grupy. Oznacza to, że wszystkie obszary 

i czynniki zrównoważonego rozwoju powinny być również w pełni zintegrowane ze 

strategiami, decyzjami i działaniami Grupy MOL w zakresie zamówień, zapewniając 

odpowiednie środki do monitorowania i ciągłej poprawy zrównoważonego rozwoju całego 

łańcucha dostaw materiałów i usług. Grupa MOL rozwija relacje tylko z partnerami 

biznesowymi i dostawcami, którzy podzielają te same wartości i zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

 

2. Obszary odpowiedzialnych zamówień 

Grupa MOL rozpoznaje 4 obszary koncentracji na zrównoważonym rozwoju. Cele i działania 

zostały zdefiniowane we wszystkich obszarach zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić 

zrównoważony rozwój Grupy MOL we współpracy z jej partnerami i interesariuszami w 

łańcuchu dostaw. Cele te są włączone do procesów zaopatrzenia Grupy MOL, dlatego w 

niniejszej Polityce zdefiniowano następujące główne obszary, aby umożliwić rozwój 

funkcjonalnej odpowiedzialnej operacji zaopatrzenia. 

3.1 Klimat i środowisko: 

Zrozumienie środowiska, w którym Grupa MOL prowadzi działalność i minimalizowanie śladu 

środowiskowego są kluczowe dla utrzymania prawnej, społecznej i handlowej licencji na 

działalność korporacji. Grupa MOL nieustannie pracuje nad eliminacją, minimalizacją i 

łagodzeniem negatywnego wpływu na środowisko we wszystkich obszarach swojej 

działalności. Grupa MOL dąży do poprawy zarządzania odpadami i emisjami, zarządzania 

wpływem na wodę i bioróżnorodność oraz rozwiązywania problemów związanych z 

wpływem na społeczności lokalne. 

Jako międzynarodowa, zintegrowana firma z branży naftowej, gazowej, petrochemicznej i 

detalicznego handlu konsumenckiego, Grupa MOL ma znaczący ślad węglowy. Przejrzystość 

w zakresie skutków jej działalności jest uważana za wysoki priorytet, a Grupa MOL jest również 

zobowiązana do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych we wszystkich aspektach. 

Całkowity ślad węglowy Grupy MOL obejmuje bezpośrednie emisje z działalności 

operacyjnej (Zakres 1), pośrednie emisje związane z zakupem energii (Zakres 2), a także 

emisje niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną, ale z wykorzystaniem 

produktów i usług lub emisje generowane w inny sposób przez zewnętrznych dostawców i 

innych partnerów biznesowych (Zakres 3). 

Grupa MOL jest zobowiązana do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, 

zminimalizowania negatywnego wpływu i zarządzania odpadami poprzez  

• przygotowanie rozszerzonego Planu Gospodarki Odpadami na poziomie Grupy w 

celu osiągnięcia głównych celów Europejskiego Zielonego Ładu i Gospodarki 

Cyrkularnej, 

• opracowanie Strategii Ochrony Wód w celu ograniczenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych, 



 
• zapewnienie aspektów różnorodności biologicznej podczas wszystkich inwestycji na 

terenach zielonych zgodnie z planem działania na rzecz różnorodności biologicznej 

na poziomie UE, 

• poprawa efektywności działań logistycznych są strategiczne dla spółek MOL i mają 

kluczowe znaczenie dla zmniejszenia emisji CO2 w zakresie ich podstawowej 

działalności,  

• ciągłe mierzenie i ulepszanie obliczeń emisji z zakresu 3 oraz aktywna współpraca z 

uczestnikami łańcucha dostaw w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 

3, tak aby do 2030 r. osiągnąć 30% redukcji emisji związanych z łańcuchem dostaw do 

2050 r., a docelowo zero netto. 

Podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw Grupy MOL muszą ... 

• akceptować Politykę Odpowiedzialnych Zakupów Grupy MOL i aktywnie promować, 

wdrażać i wykorzystywać wszelkie uzasadnione starania, aby egzekwować te same 

zasady w ramach własnego łańcucha dostaw, 

• aktywnie uczestniczyć w wysiłkach Grupy MOL i wspierać ją w osiąganiu tych celów oraz 

stale poszukiwać i dostarczać nowe innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, które 

nadal mogą zaspokajać zapotrzebowanie Grupy MOL w danym zakresie produktów 

i/lub usług, 

• informować w sposób przejrzysty o metodach, praktykach i narzędziach do pomiaru 

emisji gazów cieplarnianych/śladu węglowego swoich działań i łańcucha dostaw, jak 

również swoimi celami w zakresie dekarbonizacji, 

• zobowiązać się do ochrony środowiska i konsekwentnego zmniejszania śladu 

środowiskowego własnej działalności, poprzez minimalizację wykorzystania zasobów 

naturalnych, wytwarzania odpadów i emisji gazów cieplarnianych. 

3.2  Ludzie i społeczności: Prawa człowieka i inne obszary związane z CSR 

Grupa MOL dąży do prowadzenia swojej działalności w sposób odpowiedzialny społecznie i 

zgodny z najlepszymi praktykami branżowymi. Fundamentalną częścią wartości 

korporacyjnych Grupy MOL jest wsparcie dla różnorodności narodowej, kulturowej, religijnej, 

równości płci i zróżnicowanych społeczności.  

Aby wypełnić te zobowiązania i obowiązki społeczne, Grupa MOL zwiększyła wsparcie dla 

społeczności lokalnych w geograficznym zasięgu swojej działalności. 

Koncepcja odpowiedzialnych zamówień Grupy MOL zabrania stosowania nieuczciwych i 

niedopuszczalnych praktyk pracowniczych i wymaga od wszystkich wewnętrznych i 

zewnętrznych partnerów Grupy pełnego przestrzegania zobowiązań prawnych określonych 

w obowiązujących kodeksach pracy oraz pełnego poszanowania praw człowieka.  

Partnerzy w łańcuchu dostaw Grupy MOL muszą ... 

• zakazać pracy dzieci,  

• aktywnie unikać niepożądanych warunków pracy, 

• przestrzegać krajowych przepisów dotyczących godzin pracy i zapewnić odpowiedni 

okres odpoczynku, 

• zapewnić przestrzeganie prawa do zrzeszania się i związków zawodowych, 

• zapewnić swoim pracownikom sprawiedliwe i regularne wynagrodzenie. 

3.3 Uczciwość i przejrzystość  



 
Grupa MOL zawdzięcza swoją doskonałą reputację niezawodności swoich pracowników, 

menedżerów i partnerów biznesowych. Dobra reputacja i kapitał marki stanowią znaczną 

część wartości biznesowej firmy.  

Etyczne prowadzenie działalności gospodarczej przyczynia się do tworzenia środowiska i 

kultury korporacyjnej, które zapewniają zapobieganie lub ograniczanie wewnętrznych i 

zewnętrznych ryzyk i konfliktów, które mogłyby zagrozić osiągnięciu strategicznych, 

długoterminowych celów biznesowych, w tym szczególnego nacisku na zrównoważony 

rozwój. 

Oprócz celów związanych z ograniczaniem ryzyka, etyczne, uczciwe i przejrzyste działanie 

ma również ogromny pozytywny wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a także 

na przyszły potencjał wzrostu. Bezkompromisowa uczciwość i dobra reputacja wspierają 

rozwój i utrzymanie relacji biznesowych, które tworzą wartość, zwiększają zaufanie 

konsumentów i udziałowców, przyciągają i zatrzymują talenty, zwiększają wartość firmy, 

zaufanie do marki i rentowność. 

Podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw Grupy MOL muszą ... 

• akceptować Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie Grupy MOL oraz Kodeks Etyczn 

Partnera Biznesowego i postępować zgodnie z nim, 

• rozważyć wpływ swoich działań na reputację i otoczenie społeczne, 

• postępować zgodnie z zasadami etyki wobec swoich partnerów i podwykonawców. 

3.4 Zdrowie i bezpieczeństwo  

Grupa MOL jest zobowiązana do podejmowania odpowiedzialnych działań w zakresie 

zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSE) oraz jest świadoma wpływu 

społecznego swojej działalności w ramach codziennych operacji i postępowania 

biznesowego, w tym, ale nie tylko w zakresie: 

• poprawy integralności aktywów w celu zapobiegania incydentom każdego rodzaju, 

przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego standardu reagowania w sytuacjach 

awaryjnych, 

• promowania kultury, w której wszyscy pracownicy Grupy MOL podzielają te 

zobowiązania. 

Podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw Grupy MOL muszą ... 

• akceptowa c politykę HSE Grupy MOL, postępować zgodnie z nią i oczekiwać tego 

samego od swoich partnerów i podwykonawców, 

• zapewniać bezpieczne i zdrowe warunki pracy, 

• przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w 

kodeksie pracy. 

4.Zobowiązania Grupy MOL w ramach Odpowiedzialnych Zakupów  

• Aktywnie wspieranie strategii Grupy MOL w zakresie zmniejszania jej wpływu na 

środowisko naturalne, ograniczania emisji gazów cieplarnianych wszelkiego rodzaju 

oraz wdrażania nowych, zrównoważonych rozwiązań poprzez rozwój i utrzymanie 

modelu operacyjnego skoncentrowanego na zrównoważonym rozwoju. 

• Podnoszenie świadomości i zaangażowania wokół strategii Grupy MOL, aktywne 

promowanie i ocena celów zrównoważonego rozwoju, KPI i osiągnięć w odniesieniu do 

zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw zakupionych towarów i usług Grupy MOL. 



 
• Zapewnienie, że wszyscy specjaliści ds. zakupów Grupy MOL, jak również partnerzy 

biznesowi, w tym między innymi interesariusze i dostawcy, są świadomi koncepcji, ram 

i działań w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów. 

• Wymagać od wszystkich partnerów biznesowych Grupy MOL przestrzegania 

wymogów prawnych i środowiskowych oraz standardów zgodnych z najlepszymi 

praktykami branżowymi. 

• Zapewnienie, że dostawcy są odpowiednio poinformowani, wykwalifikowani i 

przeszkoleni zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju Grupy MOL, oraz że 

są one przestrzegane w całym cyklu życia relacji biznesowych. 

• Kontrola i minimalizacja ryzyka i wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko i 

społeczeństwo wszystkich zakupionych operacji, produktów i usług. 

• Zapewnienie, że 100% strategii kategorii zawiera ocenę Odpowiedzialnych Zakupów. 

• Opracowanie i utrzymanie kompleksowego zestawu celów w celu poprawy 

zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw z konkretnymi KPI, metrykami.  

• Włączenie aspektów zrównoważonego rozwoju do mechanizmu kwalifikowania 

dostawców, decyzji o ich wyborze oraz procesu przyznawania kontraktów poprzez 

wdrożenie kompleksowej metodologii oceny zrównoważonego rozwoju działalności i 

łańcucha dostaw każdego dostawcy. 

• Prowadzenie struktury ramowej identyfikacji ryzyka i zarządzania nim, która 

dostarcza informacji na temat potencjalnych zagrożeń w bazie dostawców 

zewnętrznych Grupy MOL zgodnie ze zdefiniowanymi czynnikami ryzyka związanymi 

ze zrównoważonym rozwojem. 

• Zarządzanie relacjami z dostawcami, prowadząc do wdrożenia wspólnych działań 

rozwojowych określonych i wspólnie uzgodnionych przez zewnętrznych dostawców 

Grupy MOL w celu skutecznego zmniejszenia ryzyka i wykorzystania możliwości w 

zakresie zrównoważonego rozwoju.  

5.Obowiązki dostawców w ramach Odpowiedzialnych Zamówień Publicznych  

Polityka Odpowiedzialnych Zakupów Grupy MOL reprezentuje zobowiązania do wspierania 

zasad i wartości zrównoważonego rozwoju, które mają być podzielane ze wszystkimi 

dostawcami Grupy MOL. Dlatego też, wszyscy dostawcy Grupy MOL proszeni są o 

zaakceptowanie i podpisanie niniejszego załącznika, poprzez który zobowiązują się do: 

• współpracy i współdziałania w dążeniu do osiągnięcia strategicznych celów Grupy 

MOL w zakresie poprawy zrównoważonego rozwoju w jej łańcuchu dostaw, 

• pracy nad dekarbonizacją: wkład w ambicję osiągnięcia zerowego poziomu emisji 

netto do 2050 r. 

• wyznaczenie celów - współpraca w celu wprowadzenia własnych procesów 

związanych ze zrównoważonym rozwojem, celów, działań, raportów, 

przejrzystości. Mogą one być audytowane przez wyznaczone osoby.  

• dzielenie się z MOL - dzielenie się swoimi praktykami, celami i środkami w 

zakresie zrównoważonego rozwoju. 

• zapewnienia, aby ich dostawcy i podwykonawcy również przestrzegali postanowień 

niniejszego Załącznika, jego wartości, zasad, wymogów i zobowiązań.  

• współpracy w zakresie oceny i monitorowania. 



 
• uczestniczenia w działaniach sprawozdawczych Grupy MOL, gdy jest to wymagane, 

oraz wdrażanie planów działania podczas przeglądów oceny ryzyka 

zrównoważonego rozwoju. 

• upoważnienia Grupy MOL do wykorzystania raportowanych danych do raportowania 

niefinansowego, dalszej analizy zgodności. 

• zapewnienia zgodności z prawem w zakresie uzyskiwania i posiadania niezbędnych 

upoważnień, zezwoleń i wiedzy specjalistycznej w zakresie swojej działalności w 

odniesieniu do towarów i usług dostarczanych Grupie MOL. Na żądanie dostawcy 

powinni przedstawić dowód odpowiedzialnego prowadzenia działalności 

gospodarczej w obszarach określonych w niniejszym załączniku. 

  



 
6.Oświadczenie dostawcy i potwierdzenie  

My, niżej podpisany Dostawca, niniejszym oświadczamy, że znamy i uznajemy zobowiązanie 

MOL do prowadzenia zrównoważonej działalności, jak wyszczególniono w niniejszym 

Załączniku. Rozumiemy, że przestrzeganie zasad opisanych w niniejszym załączniku ma 

pierwszorzędne znaczenie dla MOL, dlatego nieprzestrzeganie przez nas postanowień 

niniejszego załącznika może stanowić dla MOL podstawę do zerwania naszych stosunków 

handlowych. 

 

Podpis:  

 [Nazwa firmy dostawcy;] 

 [nazwisko(a) przedstawiciela(ów);] 

[tytuł(y) przedstawicieli;] 

[Data złożenia oświadczenia] 

 

 


