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Dear business partners,

As an international construction company with more than 
150 years of experience in the planning, development, and 
implementation of numerous projects and extensive exper-
tise in all sectors of the construction industry, here at PORR 
we are well aware of the significant influence we wield. With 
this in mind, we also take responsibility for the impact of our 
corporate activities in terms of economic, social, and envi-
ronmental issues. A way of thinking and acting, planning and 
working, and communicating and dealing with its partners 
that, from a legal and moral point of view, is both impeccable 
and sustainable forms one of PORR’s key priorities.

Against this background, it is important to us to define the 
cooperation with our business partners along the entire 
value chain according to common values and procedures. 
This Code of Conduct for Business Partners contains our 
binding economic, ethical-social, and ecological minimum 
standards. It is based on the Code of Conduct for our 
employees and the five PORR principles of reliability, 
working shoulder to shoulder, appreciation, passion, and 
 pioneering spirit – these form the basis of our PORR 
 corporate culture.

Constructive and fair cooperation sets the foundation for 
the existence of sustainable and successful business rela-
tionships between PORR and its business partners – this 
requires clear rules with which the parties undertake to 
comply. This is why we call upon all those working together 
with PORR or who want to do business with us to comply 
with the Code of Conduct for Business Partners and to 
act responsibly, in accordance with both the provisions 
contained therein and any locally applicable laws and 
regulations.

Thank you for your support.

Kind regards,

Karl-Heinz Strauss
CEO
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Drodzy partnerzy biznesowi,

jako międzynarodowa spółka budowlana o ponad 150-let-
nim doświadczeniu w  planowaniu, opracowywaniu i  reali-
zacji licznych projektów, solidnej wiedzy fachowej z zakre-
su wszystkich sektorów przemysłu budowlanego, jesteśmy 
w  PORR bardzo świadomi wpływu, jaki wywieramy na 
nasze otoczenie. Mając to na uwadze, bierzemy na siebie 
również odpowiedzialność za wpływ naszej działalności na 
sprawy ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Spo-
sób myślenia i działania, planowania i pracy, komunikowa-
nia się i postępowania z partnerami, który z punktu widze-
nia regulacji prawnych oraz norm moralnych jest zarówno 
nieskazitelny jaki i trwały, stanowi jeden z kluczowych prio-
rytetów PORR.

W  tym kontekście, ważne jest dla nas, aby definiować 
współpracę z  naszymi partnerami biznesowymi w  całym 
łańcuchu wartości w oparciu o wspólne wartości i proce-
dury. Niniejszy kodeks zawiera wiążące dla nas minimalne 
standardy ekonomiczne, etyczno-społeczne oraz ekolo-
giczne. Powstał na bazie kodeksu postępowania opraco-
wanego dla naszych pracowników oraz pięciu zasad PORR 
— niezawodności, współpracy, szacunku, pasji oraz pio-
nierstwa, które leżą u podstaw kultury firmowej PORR.

Konstruktywna oraz uczciwa współpraca stanowi funda-
ment trwałych i udanych stosunków biznesowych między 
PORR, a  partnerami biznesowymi — a  to wymaga jasno 
wyznaczonych reguł, których strony zobowiązują się prze-
strzegać. Z  tego względu wzywamy wszystkich, którzy 
pracują wspólnie z  PORR lub zamierzających prowadzić 
z nami interesy do przestrzegania Kodeksu Postępowania 
dla partnerów biznesowych oraz odpowiedzialnego postę-
powania zgodnie z zapisami kodeksu, a także z obowiązu-
jącym lokalnie prawem oraz wszelkimi przepisami ustawo-
wymi i wykonawczymi.

Dziękuję za Państwa wsparcie.

Wstęp
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Przedmowa

Od ponad 150 lat PORR nieprzerwanie cieszy się rosnącą 
reputacją, która stanowi fundament długotrwałych i  nie-
zawodnych partnerstw biznesowych. Z jednej strony nasz 
sukces opiera się na obowiązkowych wytycznych doty-
czących odpowiedzialnego postępowania zgromadzonych 
w  Kodeksie Postępowania dla Pracowników. Z  drugiej 
strony, bazuje on na koncernowej strategii opartej o zrów-
noważony rozwój oraz uczciwe praktyki biznesowe. Odpo-
wiedzialne postępowanie oraz sukces ekonomiczny nie leżą 
na przeciwstawnych biegunach — wprost przeciwnie, wza-
jemnie się wspierają.

Firma PORR jest sygnatariuszem UN Global Compact  
— największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes 
działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poprzez 
przynależność do tego programu PORR w  obrębie całej 
Grupy zobowiązuje się do aktywnej realizacji Celów Zrów-
noważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Go-
als, SDGs), jak również wszystkich praw podstawowych 
zapisanych w Karcie Praw Człowieka.

Zrównoważone działanie oraz zarządzanie są kluczowe dla 
strategii PORR i chcemy wprowadzić poczucie obowiązku 
bliżej naszego łańcucha wartości. Mając na uwadze po-
wyższe, stawiamy analogiczne wymagania naszym partne-
rom biznesowym oraz prowadzonej przez nich działalności 
w zakresie, w jakim są związani z PORR. Partnerzy bizne-
sowi z kolei muszą dopilnować, by nasze wymagania były 
spełniane w całym łańcuchu dostaw.

W  niniejszym kodeksie, naszym przewodniku po etycznie 
poprawnym zachowaniu, ustaliliśmy oczekiwania wobec 
naszych partnerów oraz ich produktów i  usług. Wyszcze-
gólnione wymagania z zakresu zagadnień ekonomicznych, 
społecznych oraz środowiskowych opracowano na pod-
stawie krajowych oraz międzynarodowych wytycznych, 
takich jak Global Compact ONZ, Powszechna Deklaracja 
Praw Człowieka, Cele Zrównoważonego Rozwoju, a  także 
naszych wewnętrznych standardów i  wartości, takich jak 
pięć zasad PORR oraz Kodeks Postępowania dla Pracow-
ników.

Uwzględnianie oraz przestrzeganie Kodeksu postępowania 
ma najwyższy priorytet w obrębie całej Grupy PORR. Nie-
przestrzeganie zasad może skutkować natychmiastowym 
zakończeniem relacji biznesowych, a  nawet blokowaniem 
kolejnych zamówień. W  przypadku stwierdzenia zacho-
wań odbiegających od Kodeksu Postępowania dla partne-
rów biznesowych, prosimy o przekazanie takiej informacji 
w  wiadomości mailowej wysłanej bezpośrednio na adres 
compliance@porr.at.

mailto:compliance%40porr.at?subject=Compliance
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Compliance and Anti-corruption

Corruption is not tolerated at PORR under any 
 circumstances. This requires strict observance of 
 specifications relating to compliance and anti- corruption 
measures, and the continuous testing and certification 
of compliance guidelines, including those  pertaining 
to the prevention of corruption, money laundering, or 
the financing of terrorism. We also require this com-
mitment to compliance with statutory regulations 
and ethical standards from our business partners.

PORR also seeks to combat any form of the granting 
of advantages in the form of gifts, invitations, or other 
 services. All PORR business partners are strictly forbid-
den from offering or accepting any such advantages, 
whether directly or indirectly. This also applies even 
if only the mere impression of such were to arise or if 
self-interests were pursued (conflict of interests) which 
were to stand in contradiction to our corporate values.

All PORR partner companies guarantee 
• compliance with the legal provisions concerning 

compliance and anti-corruption.
• consideration of the requirements defined in the 

PORR Compliance Management System.
• to offer or accept neither material nor intangible 

benefits, by means of which one might seek to 
positively influence the business relationship.

• fair operational and business practices.
• to avoid potential conflicts of interest.
• the reporting of infringements against statutory 

provisions.

Fair Competition

PORR considers the observance of transparent and fair 
activities in the marketplace to be indispensable. Therefore, 
illegal practices concerning price-fixing, market allocation, 
or collusive tendering are not permitted. Collusion and 
coordinated action with third-party companies, especially 
competitors, which intend or result in any restriction of 
competition, are forbidden and will not be tolerated by 
PORR.

All PORR partner companies guarantee
• compliance with the regulations of competition 

law.
• consideration of the requirements defined in the 

PORR Compliance Management System.
• not to come to any agreements which might 

restrict free competition.
• not to share sensitive information with 

 competitors.
• not to come to any tender arrangements.

Wszystkie spółki partnerskie PORR zapewniają:
•  postępowanie zgodne z przepisami dotyczącymi 

przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji;
•  uwzględnianie wymagań określonych w Systemie 

Zarządzania Compliance PORR;
•  że nie zawierają porozumień, ograniczających 

swobodną konkurencję;
•  że nie udostępniają konkurencji wrażliwych 

informacji;
•  że nie wchodzą w żadne układy przetargowe.
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Compliance i przeciwdziałanie korupcji

W firmie PORR korupcja nie jest tolerowana pod żadną po-
stacią. To wymaga ścisłego przestrzegania wymagań do-
tyczących zgodności (ang. compliance), przeciwdziałania 
korupcji, jak również ciągłego weryfikowania oraz certyfi-
kacji wytycznych compliance, w tym odnośnie zapobiega-
nia korupcji, prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu. 
Od naszych partnerów biznesowych wymagamy zaangażo-
wania w przestrzeganie przepisów ustawowych oraz stan-
dardów etycznych.

Ponadto, PORR stara się walczyć z wszelkimi formami 
przyznawania korzyści w postaci prezentów, zaproszeń czy 
innych usług. Wszystkich partnerów biznesowych PORR 
obowiązuje ścisły zakaz bezpośredniego czy pośredniego 
oferowania lub przyjmowania takich korzyści. Dotyczy to 
również zaistnienia choćby pozoru takiej sytuacji lub reali-
zowania własnych interesów (konflikt interesów) niezgod-
nych z wartościami firmowymi.

Uczciwa konkurencja

PORR uważa za konieczne przestrzeganie przejrzystości 
oraz uczciwości działań na rynku. Z tego względu nielegal-
ne praktyki dotyczące ustalania cen, podziału rynku lub 
zmowy w przetargach są zabronione. Zmowy oraz skoordy-
nowane działania z podmiotami trzecimi, zwłaszcza spół-
kami konkurencyjnymi, które mają na celu ograniczenie 
konkurencji bądź nim skutkują, są zabronione i nie będą 
tolerowane przez PORR.

Wszystkie spółki partnerskie PORR zapewniają:
• postępowanie zgodnie z prawnymi przepisami 

dotyczącymi compliance oraz przeciwdziałaniu 
korupcji;

• uwzględnianie wymagań określonych w Systemie 
Zarządzania Compliance firmy PORR;

• że nie oferują ani nie przyjmują jakichkolwiek 
materialnych czy niematerialnych korzyści, którymi 
można by próbować wywierać wpływ na stosunek 
biznesowy;

• stosowanie uczciwych praktyk operacyjnych 
i biznesowych;

• unikanie potencjalnych konfliktów interesów;
• raportowanie naruszeń dotyczących przepisów 

ustawowych.
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Human Rights and  
Working Conditions

As a signatory to the UN Global Compact, PORR recognises 
international human rights without reservation and expects 
the same of its business partners. Furthermore, we also 
ensure that fair labour practices are pursued. This includes, 
for example, fair wages, non-discrimination, the prevention 
of child or forced labour, and the freedom of association of 
employees.

In line with the UN Global Compact, PORR also promotes 
equal opportunity and equal treatment – irrespective of skin 
colour, nationality, social or ethnic orientation, any possible 
disabilities, sexual orientation, political or religious beliefs, 
family status, gender, or age as a matter of course.

All PORR partner companies guarantee
• compliance with the labour and human rights 

provisions and the law on the protection of 
minors.

• their employees a discrimination-free and 
 appreciative working environment.

• the prevention and punishment of any form of 
child and forced labour or human trafficking.

• fair working practices relating to wages,  
working hours, etc.

• freedom of assembly and freedom of movement 
for employees.

Occupational Health and Safety

PORR’s business partners are called upon to ensure the 
physical and psychological well-being of their employees. 
This includes both a safe and healthy working environment 
and strict adherence to safety provisions.

All PORR partner companies guarantee
• compliance with the occupational health and 

safety regulations.
• consideration of the specifications defined in the 

PORR Management System for Health and Safety.
• to provide their employees both with appropri-

ate work safety equipment and to implement 
 occupational health and safety training.

• the formation of a safe working environment.
• to ensure a healthy environment and to initiate 

immediate counter-measures in the event of this 
not being the case.

• to report any accidents related to PORR projects.
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Prawa człowieka i warunki pracy

Jako sygnatariusz Global Compact ONZ PORR gwarantuje 
pełne poszanowanie międzynarodowych praw człowieka 
i oczekuje tego samego od swoich partnerów biznesowych. 
Ponadto zapewniamy stosowanie uczciwych praktyk za-
trudnienia. Dotyczy to, na przykład, uczciwego wynagro-
dzenia, braku dyskryminacji, zapobiegania pracy dzieci 
oraz pracy przymusowej, a  także swobodnego zrzeszania 
się pracowników. 

Zgodnie z  postanowieniami Global Compact ONZ, PORR 
promuje równe szanse i równe traktowanie — niezależnie 
od koloru skóry, narodowości, orientacji społecznej oraz 
etnicznej, ewentualnych niepełnosprawności, orientacji 
seksualnej, przekonań politycznych czy religijnych, stanu 
cywilnego, płci i oczywiście wieku.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wzywamy partnerów biznesowych PORR do zapewnienia 
swoim pracownikom dobrego samopoczucia fizyczne-
go oraz psychicznego. Wiąże się to tak z bezpiecznym jak 
i  zdrowym środowiskiem pracy, a  także ze ścisłym prze-
strzeganiem przepisów bezpieczeństwa.

Wszystkie spółki partnerskie PORR zapewniają:
•  zgodność z postanowieniami praw pracowniczych 

oraz praw człowieka, jak również ustawy o ochronie 
osób nieletnich;

•  swoim pracownikom środowisko pracy, w którym 
nie panuje dyskryminacja, lecz szacunek;

•  zapobieganie i karanie wszelkich form pracy dzieci, 
pracy przymusowej, handlu  ludźmi;

•  uczciwe praktyki operacyjne dotyczące 
wynagrodzenia, godzin pracy, itp.;

•  swobodę zrzeszania i przemieszczania się 
pracowników.

Wszystkie spółki partnerskie PORR zapewniają:
•  postępowanie zgodne z przepisami dotyczącymi 

przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji;
•  uwzględnianie wymagań określonych w Systemie 

Zarządzania Compliance PORR;
•  że nie zawierają porozumień, ograniczających 

swobodną konkurencję;
•  że nie udostępniają konkurencji wrażliwych 

informacji;
•  że nie wchodzą w żadne układy przetargowe.
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Quality and Safety

PORR business partners must focus clearly on quality and 
safety in terms of their service delivery and undertake to 
fulfil the contractually specified quality requirements. Qual-
ity and safety-related risks must be continuously analysed, 
and corresponding solutions and countermeasures must 
be drawn up and initiated. While doing so, companies must 
also examine their own supply chain, and attention must be 
paid to procuring qualitative products or services that can 
be used and applied safely.

Data Protection and 
 Confidentiality

PORR requires its business partners, especially in the 
 service sector, to handle sensitive data, intellectual prop-
erty, and internal information, such as patents, know-how, 
and trade secrets, with responsibility. Any use of personal 
data such as names, photos, health insurance information, 
etc. must be in accordance with the applicable data pro-
tection laws – in particular the EU General Data Protection 
Regulation (GDPR) and associated national legislations.

All PORR partner companies guarantee
• consideration of the requirements defined in the 

PORR Management System for Quality.
• the provision of the required quality, safety,  

and performance.
• the active implementation and support of quality 

assurance.
• to identify quality and safety-related risks and the 

effects thereof in the daily workflow and to avoid 
or reduce such wherever possible.

All PORR partner companies guarantee
• to handle all personal data with care and in 

accordance with the applicable statutory GDPR 
provisions.

• to protect confidential business information and 
not to disclose it.

• not to use company information received in 
error and to notify the sender immediately of the 
receipt of such information.

• only to store data for the duration of the entire 
contractual relationship and in accordance 
with the legal retention and documentation 
requirements, and any special laws pertaining to 
labour law.

• to only grant access to persons who need this 
data directly.
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Jakość i bezpieczeństwo

Partnerzy biznesowi PORR muszą skoncentrować się na 
jakości oraz bezpieczeństwie dostarczanych usług oraz zo-
bowiązać się do spełnienia umownych wymagań jakościo-
wych. Ryzyka związane z jakością i bezpieczeństwem na-
leży nieustannie analizować, a niezbędne rozwiązania oraz 
środki zaradcze muszą być opracowane i wdrożone. Jed-
nocześnie przedsiębiorstwa muszą badać własne łańcuchy 
dostaw, a należytą uwagę należy poświęcić pozyskiwaniu 
jakościowych produktów i usług, które można bezpiecznie 
zastosować oraz użytkować.

Ochrona danych i poufność

PORR wymaga od swoich partnerów biznesowych, zwłasz-
cza w sektorze usług, by odpowiedzialnie posługiwali się 
wrażliwymi danymi, własnością intelektualną oraz we-
wnętrznymi informacjami, takimi jak patenty, know-how, 
czy tajemnice przedsiębiorstwa. Każda forma użycia da-
nych osobowych, takich jak nazwiska, zdjęcia, informacje o 
ubezpieczeniu zdrowotnym itp., musi odbywać się zgodnie 
z obowiązującym prawem o ochronie danych — a zwłasz-
cza z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE 
(RODO) oraz powiązanym ustawodawstwem krajowym.

Wszystkie spółki partnerskie PORR zapewniają:
•  uwzględnienie wymagań określonych w Systemie 

Zarządzania PORR odnośnie jakości;
•  że dostarczą wymaganą jakość, zagwarantują 

bezpieczeństwo oraz wyniki.;
•  aktywne wdrażanie oraz wsparcie zasad 

dotyczących zapewnienia jakości;
•  identyfikację ryzyk związanych z jakością oraz 

bezpieczeństwem oraz ich wpływ na codzienny 
przebieg prac i przepływ informacji, a także w 
miarę możliwości ich unikać i ograniczać ich 
występowanie.

Wszystkie spółki partnerskie PORR zapewniają:
•  posługiwanie się wszelkimi danymi osobowymi 

z ostrożnością oraz zgodnie z obowiązującymi, 
ustawowymi przepisami RODO;

•  ochronę i nie ujawnianie poufnych informacji 
biznesowych;

•  że nie będą wykorzystywać omyłkowo 
otrzymanych informacji o spółce oraz że 
powiadomią nadawcę niezwłocznie po otrzymaniu 
takich informacji;

•  przechowywanie danych tylko przez czas 
trwania całego stosunku umownego oraz zgodnie 
z prawnymi wymaganiami przechowywania 
dokumentów i prowadzenia dokumentacji, a także 
wszelkimi szczególnymi ustawami dotyczącymi 
prawa pracy;

•  udzielanie dostępu do danych wyłącznie osobom, 
które potrzebują tych danych bezpośrednio.



07PORR. Code of Conduct for Business Partners. 11/2019

Company Property

Business partners are responsible for ensuring that com-
pany property such as team or office containers and PORR 
construction equipment is handled in a responsible manner. 
Unlawful, careless or otherwise inappropriate usage of 
company property will not be tolerated.

Protection of Habitat

PORR business partners must make a clear commitment to 
environmental protection and endeavour to act in the most 
climate-friendly manner possible. Environmental risks 
must be analysed and appropriate solutions or counter-
measures must be developed and introduced. In doing so, 
the entire supply chain must be analysed in detail. In terms 
of procurement, environmentally friendly, pollution-free 
construction products, or services acquired fairly and 
traded in the sense of responsible sourcing must be taken 
into account.

All PORR partner companies guarantee
• careful and responsible handling of the property 

supplied by PORR.
• to ensure that any instances of theft are 

 punished.
• not to use PORR company property unlawfully. All PORR partner companies guarantee

• to comply with the statutory environmental 
 protection requirements.

• to take into account the requirements defined in 
the PORR Management System for Environment 
and Energy.

• to contribute actively to combating climate 
change.

• to identify environmental risks and effects in 
daily work processes and, wherever possible, 
to attempt to prevent or reduce them.

• to operate as resource-efficiently and carefully as 
possible, to counter the scarcity of raw materials 
by means of recycling, and to avoid or reduce 
waste.

• to minimise water consumption and to comply 
with the statutory standards pertaining to the 
discharging of waste water.
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Własność firmy

Partnerzy biznesowi ponoszą odpowiedzialność za dopil-
nowanie, aby własność firmy, jak na przykład kontenery 
zespołów lub biurowe oraz sprzęt budowlany PORR, były 
wykorzystywane w sposób odpowiedzialny. Bezprawne, 
niedbałe lub jakiekolwiek inne niewłaściwe użycie własno-
ści firmy nie będzie tolerowane.

Ochrona siedlisk przyrodniczych

Partnerzy biznesowi PORR muszą się wyraźnie zobowiązać 
do ochrony środowiska oraz dążyć do działania w  sposób 
jak najbardziej przyjazny dla klimatu. Ryzyka środowisko-
we muszą być analizowane, a  stosowne rozwiązania oraz 
środki zaradcze muszą zostać opracowane oraz wdrożone. 
Jednocześnie konieczna jest szczegółowa analiza własne-
go łańcucha dostaw. Podczas procesu zakupów należy 
rozważyć przyjazne dla środowiska produkty budowlane, 
nie powodujące zanieczyszczeń lub usługi nabyte uczciwie 
w  ramach wymiany handlowej polegającej na odpowie-
dzialnym pozyskiwaniu zasobów.

Wszystkie spółki partnerskie PORR zapewniają:
•  ostrożne i odpowiedzialne korzystanie z własności 

dostarczonej przez PORR;
•  dopilnowanie, by każdy przypadek kradzieży został 

ukarany;
•  że nie użyją bezprawnie własności firmowej PORR. Wszystkie spółki partnerskie PORR zapewniają:

•  zgodność z ustawowymi wymaganiami 
dotyczącymi ochrony środowiska;

•  uwzględnienie wymagań zdefiniowanych 
w Systemie Zarządzania PORR odnośnie 
Środowiska i Energii;

•  wzięcie czynnego udziału w walce ze zmianami 
klimatycznymi;

•  identyfikację ryzyk środowiskowych oraz ich 
wpływ na codzienne procesy pracy oraz - gdy tylko 
to możliwe - próbę zapobiegania lub ograniczenia 
ich oddziaływania;

•  prowadzenie działalności z możliwie jak 
najefektywniejszym wykorzystaniem zasobów, 
stosując recykling, by przeciwdziałać niedoborowi 
zasobów, a także unikać lub ograniczać 
wytwarzanie odpadów;

•  ograniczanie do minimum zużycia wody oraz 
postępowanie zgodnie z ustawowymi normami 
dotyczącymi utylizacji ścieków.
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