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Praktyka biznesowa

• Przestrzegać  norm zawodowych  w czasie realizacji  wszystkich  transakcji  biznesowych.

• Konsultować  się z radcą prawnym  Prologis  we wszystkich  sprawach  dotyczących 
rzeczywistych  lub potencjalnych  przypadków  naruszenia  przepisów  i regulacji.

• Zapewnić  zgodność  z prawem  i poufność  danych,  zapisów i własności  intelektualnej.

• Wykorzystywać  narzędzia  informatyczne  udostępnione  przez Prologis  wyłącznie  do 
obsługi  Prologis.

• Unikać  zakupu lub sprzedaży  papierów  wartościowych  z wykorzystaniem 
wewnętrznych  informacji  poufnych  tj. ważnych  informacji,  które nie mają charakteru 
publicznego.

• Postępować  etycznie  w sprawach  dotyczących  wyrazów  uznania,  prezentów,  łapówek 
i innych zachęt służących  nakłonieniu  do przyznania  i/lub przedłużenia  kontraktu
z Prologis  (proszę  się zapoznać  z punktem  „Przyjmowanie  wyrazów  uznania” 
w Kodeksie  Etyki  i Postępowania  Biznesowego  Prologis,  gdzie znajdują  się dalsze 
wytyczne  w tym względzie).

• Przestrzegać  wszystkich  przepisów  antykorupcyjnych  i antymonopolowych.

Praktyki dotyczące zatrudnienia

• W sprawach  zatrudnienia  postępować  zgodnie  z przepisami .

• Zabronić  pracy przymusowej  i pracy dzieci.

• Przestrzegać  wszystkich  przepisów  dotyczących  wynagrodzeń  minimalnych.

• Przestrzegać  wszystkich  krajowych  przepisów  i norm dotyczących  czasu pracy, 
nadgodzin  i dni wolnych  od pracy.

• Zapewnić  środowisko  pracy wolne od dyskryminacji  i molestowania  ze względu  na 
płeć,  rasę, kolor skóry,  narodowość,  wiek, religię,  stan cywilny,  niepełnosprawność, 
orientację  seksualną  lub status  weterana.

• Promować  bezpieczne  i zdrowe warunki  pracy zgodnie z wszystkimi  obowiązującymi 
przepisami.

• Zabronić   niehumanitarnego  traktowania  i/lub niestosownych  działań 
dyscyplinarnych.

• Traktować  pracowników  z godnością  i szacunkiem.

Praktyki dotyczące środowiska

• Przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów i regulacji  dotyczących 
ochrony środowiska.

• Wspierać ochronę środowiska, ograniczając zużycie energii i wody oraz 
wdrażając programy służące zmniejszeniu ilości odpadów.
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Kluczowe wartości firmy Prologis, zgodnie z ich definicją 
wynikającą ze słowa  IMPACT (WPŁYW) — Integrity (Uczciwość), 
Mentorship (Mentoring), Passion (Pasja), Accountability 
(Odpowiedzialność), Courage (Odwaga) i Teamwork (Praca 
zespołowa), określają podejmowane przez nas działania i nasze 
wzajemne relacje. Zgodnie z tymi wartościami Prologis uznaje, że 
etyczne praktyki biznesowe mają kluczowe znaczenie dla naszej 
długoterminowej sytuacji jako spółki notowanej na giełdzie.

Ponieważ jesteśmy firmą blisko współpracującą z dostawcami, 
mamy możliwość promowania właściwego i bezpiecznego 
środowiska pracy. W ramach łańcucha dostaw do naszych 
obowiązków należy także przestrzeganie i doskonalenie norm 
etycznych, środowiskowych i społecznych.

Niniejszy Kodeks Etyczny dla Dostawców określa normy, 
do przestrzegania których zobowiązujemy dostawców, za  których  
uznajemy wszystkie spółki i osoby fizyczne świadczące 
bezpośrednio lub pośrednio usługi na rzecz Prologis.  Ponieważ 
w najlepszym interesie Prologis leży podnoszenie         standardów      
w łańcuchu dostaw,     zachęca on    wszystkich podwykonawców 
podejmujących z  nim współpracę handlową, do przestrzegania 
niniejszego Kodeksu Etycznego dla Dostawców.

Prologis oczekuje od swoich dostawców i ich przedstawicieli, 
którzy z  nim współpracują i/lub prowadzą działalność w    jego   
imieniu, że będą postępować w pełnej zgodności z właściwymi 
przepisami prawa, regulacjami i zasadami obowiązującymi     
w krajach ich działania.

Poniższe oczekiwania stanowią uzupełnienie wymagań, które 
mogą być wyszczególnione w umowach poszczególnych 
dostawców z  Prologis.

Oczekujemy, że nasi dostawcy i ich przedstawiciele będą 
przestrzegać niniejszego kodeksu oraz że będą samodzielnie 
monitorować to przestrzeganie.




