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Kodeks Postępowania Partnera Biznesowego 

 

1. Definicje 

a) Spółka – Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, 50-

457 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS 

pod numerem KRS: 0000030117, NIP: 8960000701, REGON: 930778024, 

b) Spółka z Grupy - spółka powiązana kapitałowo z Vantage Development S.A., 

c) Grupa Kapitałowa Vantage Development – Spółka oraz Spółki z Grupy, 

d) Pracownik – osoba zatrudniona w Grupie Kapitałowej Vantage Development S.A. na podstawie 

umowy o pracę, 

e) Stały Współpracownik – osoba fizyczna świadcząca usługi na rzecz Grupy Kapitałowej Vantage 

Development na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym w ramach jednoosobowej 

działalności gospodarczej wykonywanej w sposób stały,  

f) Kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która zawarła ze Spółką z Grupy umowę, która złożyła Spółce z Grupy 

ofertę lub otrzymała od Spółki z Grupy zapytanie ofertowe, albo która prowadzi ze Spółką z 

Grupy negocjacje zmierzające do zawarcia umowy, albo zmierza do nawiązania relacji 

biznesowych ze Spółką z Grupy.  

 

2. Wstęp 

Długofalowe relacje biznesowe oparte na przejrzystości i uczciwości, jak również przestrzeganie 

wzajemnych umów i zobowiązań, mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego i zrównoważonego 

prowadzenia działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową Vantage Development. 

Celem niniejszego Kodeksu Postępowania Partnera Biznesowego jest zagwarantowanie, że 

Kontrahenci Grupy Kapitałowej Vantage Development również będą postępować zgodnie ze wszelkimi 

obowiązującymi przepisami i normami etycznymi oraz, że będą przestrzegać podstawowych zasad 

współpracy określonych w niniejszym dokumencie.  

Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie do wszystkich Kontrahentów oraz ich pracowników 

i stanowi wiążący element każdej relacji biznesowej pomiędzy Grupą Kapitałową Vantage 

Development, a jej Kontrahentami. Grupa Kapitałowa Vantage Development zastrzega sobie prawo do 

dostosowania i zmiany niniejszego Kodeksu Postępowania Partnerów Biznesowych w razie potrzeby. 

3. Zgodność z prawem i normami etycznymi  

Kontrahenci  zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i 

regulacji, w tym ogólnie obowiązujących norm społecznych i środowiskowych, a także dbania o 

przestrzeganie praw człowieka i ochronę godności ludzkiej. 
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4. Zapobieganie korupcji i praniu pieniędzy  

Należy przestrzegać wszystkich przewidzianych w przepisach prawa wymogów, dotyczących 

zapobiegania praniu pieniędzy. Grupa Kapitałowa Vantage Development nie toleruje żadnych form 

korupcji ani zachowań biznesowych, które mogłyby sprawiać wrażenie wywierania niewłaściwego 

wpływu na Pracowników, Stałych współpracowników lub Kontrahentów. 

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy, sprawiedliwe traktowanie pracowników, stałych 

współpracowników i podwykonawców 

Kontrahenci zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów, regulujących 

bezpieczeństwo i higienę pracy, w stosunku do swoich pracowników, stałych współpracowników oraz 

do zapewnienia im bezpiecznego środowiska pracy. Wszyscy pracownicy oraz stali współpracownicy 

wykonują swoje obowiązki w zgodnych z przepisami warunkach pracy, niedozwolone jest korzystanie 

z nielegalnych lub nieetycznych form zatrudniania (np. praca na czarno,  praca dzieci). Wykluczone są 

wszelkie formy dyskryminacji. Przestrzegane są przepisy prawa pracy i regulacje dotyczące 

wynagrodzeń, czasu pracy i czasu odpoczynku dla pracowników, stałych współpracowników i 

podwykonawców. 

6. Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe, powierzone i przetwarzane w ramach stosunków handlowych i wspólnych działań, 

podlegają przepisom o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie do celów 

wskazanych w umowie. 

7. Zgodność z prawem antymonopolowym i zasadami uczciwej konkurencji  

W Grupie Kapitałowej Vantage Development przestrzegane są przepisy antymonopolowe i zasady 

uczciwej konkurencji. Należy unikać wszelkich zachowań antykonkurencyjnych, nadużyć i 

nieuczciwości. 

Aktualna wersja Kodeksu Postępowania Partnera Biznesowego przekazywana jest do wiadomości 

Kontrahentom przed zawarciem kontraktu. Grupa Kapitałowa Vantage Development posiada system 

informowania o nieprawidłowościach, który oferuje Kontrahentom, ich pracownikom, stałym 

współpracownikom i podwykonawcom możliwość zgłaszania wszelkich podejrzeń lub stwierdzonych 

naruszeń prawa i regulacji wewnętrznych, także w sposób anonimowy. Dane kontaktowe, dotyczące 

przekazywania informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem 

https://vantage.zalezymi.pl/ 

Nie będą tolerowane żadne naruszenia niniejszego Kodeksu Postępowania Partnera Biznesowego. 

Naruszenia mogą prowadzić do wykluczenia Kontrahenta z procesu zawierania kontraktów w 

przyszłości. Udowodnione naruszenie przedstawionych zasad może skutkować natychmiastowym 

rozwiązaniem istniejących relacji biznesowych oraz umów z podwykonawcami. Ponadto Grupa 

Kapitałowa Vantage Development zastrzega sobie w takim przypadku prawo do dochodzenia 

odszkodowania. 

 

 


