
KARTA RELACJI 
Z PODWYKONAWCAMI
Rozwój Grupy VINCI od zawsze opierał się na poszanowaniu podstawowych wartości będących fundamentem 
tożsamości koncernu. Grupa VINCI potwierdza dziś swoje zaangażowanie na rzecz otwartości i dialogu ze 
wszystkimi interesariuszami w ramach działań prowadzonych pod hasłem „Razem”. Manifest VINCI zawiera 
ambitne zobowiązania w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej Grupy. Karta Etyczna wyjaśnia 
zasady postępowania obowiązujące pracowników VINCI. W niniejszej Karcie relacji z podwykonawcami koncern 
podkreśla znaczenie lojalnej współpracy z podwykonawcami i dostawcami. W związku z tym pracownicy Grupy 
VINCI pełniący rolę zleceniodawców podejmują sześć podstawowych zobowiązań i zapewnią ich stosowanie. 

Zobowiązanie 1   PORÓWNYWALNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
 DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW I DLA PODWYKONAWCÓW 

Ciągła poprawa warunków bezpieczeństwa na placach budowy jest absolutnym priorytetem dla Grupy 
VINCI. Nasi kierownicy upewniają się o wdrożeniu na naszych budowach i w naszych zakładach 
warunków gwarantujących poszanowanie integralności fizycznej i zdrowia wszystkich przebywających 
tam osób. Na każdej budowie i w każdym zakładzie obsługiwanym przez VINCI nasi pracownicy i zespoły 
naszych podwykonawców muszą korzystać z porównywalnych warunków bezpieczeństwa. Zgodnie z tym 
zobowiązaniem przedsiębiorstwa należące do Grupy wspierają swoich podwykonawców w ich własnych 
działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.  

Zobowiązanie 2   LOJALNE RELACJE HANDLOWE  
Rozwój Grupy VINCI wymaga długotrwałych relacji z podwykonawcami. Solidna kondycja finansowa naszych 
podwykonawców jest jednym z warunków trwałości ich działalności. W związku z tym zleceniodawcy Grupy 
VINCI zobowiązują się do odrzucania ofert anormalnie niskich cenowo oraz do zapewnienia wywiązania się w 
dobrej wierze ze zobowiązań umownych, w szczególności w zakresie gwarancji i terminów płatności. 

Zobowiązanie 3   ORGANIZACJA SPRAWIEDLIWYCH PRZETARGÓW
Aby zapewnić obiektywną selekcję najlepszych podwykonawców, zleceniodawcy Grupy VINCI zobowiązują 
się do prowadzenia konsultacji z podwykonawcami w sposób lojalny i na podstawie obiektywnych 
kryteriów wyboru, w oparciu o logikę najlepszej oferty i w poszanowaniu lokalnych przepisów.  

Zobowiązanie 4   PRZEJRZYSTOŚĆ W RELACJACH BIZNESOWYCH
Aby poprawić jakość realizacji projektów i budować zaufanie między partnerami, wymiana informacji 
musi być płynna i przejrzysta. Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji projektów będą 
przekazywane w dobrej wierze między zainteresowanymi stronami, z uwzględnieniem zapewnienia 
poufności otrzymanych danych i w poszanowaniu własności intelektualnej zainteresowanych stron. 

Zobowiązanie 5   WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI FIRMAMI 
Aby przyczynić się do rozwoju lokalnego zatrudnienia, zespoły VINCI zobowiązują się do dołożenia wszelki-
ch starań, aby włączyć lokalne firmy do swoich projektów. Jeśli pozwolą na to warunki, podczas przetargów 
prowadzone będą konsultacje z firmami lokalnymi, a firmy VINCI wspierać będą przekazywanie know-how 
niezbędnego podwykonawcom do pomyślnego zakończenia prac. 

Zobowiązanie 6   POSZANOWANIE WARTOŚCI VINCI
VINCI decyduje się na współpracę z podwykonawcami zobowiązującymi się do poszanowania wartości, 
które zostały wyrażone przez Grupę w jej Manifeście i Karcie Etyki. 


