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KODEKS POSTĘPOWANIA 

DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH  
I DOSTAWCÓW 

 
 

Gdynia Container Terminal sp. z o.o. (GCT lub Hutchison Ports Gdynia),  wchodząca w skład Grupy  

Hutchison Ports, przywiązuje szczególną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego 

biznesu.  

 

Oczekujemy od swoich Partnerów Biznesowych  i Dostawców stosowania dobrych praktyk biznesowych   

z poszanowaniem prawa, lokalnych tradycji i kultur, z uwzględnieniem zasad i norm społecznych  

oraz  odpowiedzialnego korzystania z zasobów środowiskowych. 

Pragniemy wspierać swoich Kontrahentów i Partnerów Biznesowych w budowaniu świadomości i rozwoju 

praktyk w zakresie prowadzenia działań na rzecz zrównoważenia rozwoju i ładu gospodarczego, poprzez 

promowanie w prowadzonej działalności biznesowej najlepszych standardów etycznych, społecznych  

i środowiskowych. 

Mając na uwadze te standardy oraz  przepisy i regulacje prawne, zarówno międzynarodowe jak i Polskie,  

GCT wprowadziła niniejszy Kodeks Postępowania i oczekuje, że zarówno Partnerzy Biznesowi i Dostawcy, 

jak i ich Pracownicy, Agenci, Podwykonawcy będą przestrzegać uniwersalnych zasad zawartych  

w niniejszym Kodeksie Postępowania.  

 

W przypadku ewentualnych niezgodności z niniejszym Kodeksem Postępowania, GCT oczekuje od Partnera 

Biznesowego lub Dostawcy podjęcia niezbędnych kroków w celu zharmonizowania swoich działań  

z niniejszym Kodeksem. Jeżeli Partner Biznesowy lub Dostawca nie podejmie takich kroków, GCT może 

rozwiązać z nim stosunki biznesowe.  

Przestrzeganie i Promowanie Standardów Etycznych  

1. GCT zachęca swoich Partnerów Biznesowych i Dostawców do działania zgodnie z najwyższymi 

standardami etycznego postępowania i profesjonalizmu. 

2. GCT podkreśla znaczenie prowadzenia działalności w sposób uczciwy i zgodnie z  przepisami prawa 

oraz unikania wszelkich form korupcji i łapówkarstwa. W szczególności Partnerzy Biznesowi i Dostawcy 

GCT są zobowiązani do wdrażania polityk i programów antykorupcyjnych oraz do sprawdzania, czy 

takie zasady i programy są przestrzegane.  

3. GCT zachęca również swoich Partnerów Biznesowych i Dostawców do ustanowienia własnych polityk, 

praktyk i systemów w celu promowania i rozpowszechniania własnych kodeksów postępowania  

w ramach ich działalności. 

Przestrzeganie i Promowanie Standardów Społecznych  

1. W celu ochrony praw i godności Pracowników, GCT zachęca swoich Partnerów Biznesowych  

i Dostawców do przestrzegania standardów i warunków opisanych poniżej: 
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a. Zapewnienia uczciwego  i sprawiedliwego środowiska pracy wolnego od wszelkich form nękania lub 

dyskryminacji ze względu na wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, płeć, 

narodowość, stan cywilny, orientację seksualną, przekonania polityczne lub przynależność do 

organizacji społecznych; 

b. Zapewnienia środowiska pracy, które należycie uwzględnienia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz 

minimalizuje wszelkie zagrożenia czy czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników i przestrzegania 

wszystkich przepisów prawa w tym zakresie; 

c. Zakazanie wykorzystywania pracy przymusowej, więziennej, niewolniczej i pracy dzieci1, a także 

wszelkich form niewolnictwa lub handlu ludźmi oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących 

przepisów dotyczących minimalnego wieku; 

d. Przestrzegania wszelkich przepisów regulujących płace minimalne, a jeśli ich nie ma, dopilnowania, 

aby wynagrodzenia były współmierne do doświadczenia i standardów branżowych; 

e. Przestrzegania przepisów lub ustawodawstwa, jeśli ma to zastosowanie w zakresie maksymalnego 

czasu pracy; 

f. Wdrożenia jasnych, jednolicie stosowanych praktyk dyscyplinarnych i procedur składania skarg, które 

obejmują przepisy zakazujące kar cielesnych, w tym psychicznego, fizycznego lub słownego znęcania 

się; 

g. Zapewnienia pracownikom wolność zrzeszania się i swobodnego wyrażania swoich opinii. 

Przestrzeganie i Promowanie Standardów Środowiskowych 

1. GCT zachęca swoich Partnerów Biznesowych i Dostawców do uwzględniania ryzyka związanego  

z wpływem ich działalności na zmiany klimatyczne oraz do aktywnego ograniczania ich wpływu na 

środowisko.  

2. GCT  przypomina swoim Partnerom Biznesowym i Dostawcom o wartościach, jakie wnoszą do swojej 

działalności gospodarczej w zakresie bardziej odpowiedzialnego pozyskiwania i efektywnego 

wykorzystania zasobów oraz monitorowania i ograniczenia marnotrawstwa w tym zakresie.  

3. GCT zachęca swoich Partnerów Biznesowych i Dostawców do stosowania standardów, praktyk i zasad 

przedstawionych poniżej. 

a. Do przestrzegania wszystkich odpowiednich lokalnych i krajowych przepisów dotyczących ochrony 

środowiska oraz do prowadzenia działalności w sposób zapewniający ochronę środowiska; 

b. Do minimalizacji zużycia energii, zasobów takich jak woda  i papier oraz  ograniczenia emisji  gazów 

cieplarnianych, w tym CO2 wynikającej z ich działalności poprzez wdrażanie polityk środowiskowych  

i systemów zarządzania środowiskowego; 

c. Do korzystania z technologii przyjaznych dla środowiska, które mogą zmniejszyć zużycie energii, 

zminimalizować konieczność podróży służbowych i zmniejszyć zależność od zasobów naturalnych; 

d. Do zwiększenia wykorzystania przyjaznych dla środowiska, poddawanych recyklingowi i / lub  

w zrównoważony sposób pozyskanych produktów w swojej działalności; 

e. Do promowania recyklingu odpadów przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnych środków 

ostrożności i zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi postępowania z wszelkimi materiałami 

niebezpiecznymi lub ich usuwania podczas i/lub w procesie swojej działalności gospodarczej. 

 
1 Termin „dziecko” odnosi się do każdej osoby poniżej 14 roku życia, chyba że minimalny wiek uprawniający do pracy lub obowiązku szkolnego 

jest wyższy na mocy prawa lokalnego, w którym to przypadku ma zastosowanie określony wyższy wiek. 


