GRUPA NIBE
Kodeks etyki biznesowej dla dostawców
Chcemy współpracować z dostawcami, którzy mają swój wkład w nasz profil zrównoważonego
rozwoju. Wpłynie to na poprawę naszych wspólnych interesów. Dostawcy i wykonawcy odgrywają
kluczową rolę w zakresie budowania przez nas marki i naszych rygorystycznych norm jakości.
Oczekujemy zatem, że nasi dostawcy i podwykonawcy będą kierować się tymi samymi,
rygorystycznymi normami etycznymi co my. Oczekujemy również, że nasi dostawcy i wykonawcy
zobowiążą swoich dostawców i wykonawców do przestrzegania podobnych norm etycznych do tych
opisanych w niniejszym dokumencie.
Wymagania
Zgodność z lokalnymi przepisami prawa i inicjatywą ONZ „Global Compact” (www.unglobalcompact.org).
Wsparcie i poszanowanie praw człowieka.
Brak naruszeń praw człowieka.

Praca przymusowa jest zabroniona
-

Praca na wszystkich stanowiskach musi być dobrowolna, a wszyscy pracownicy muszą mieć prawo do odejścia
z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia.
Pracownicy nie powinni być zmuszani do oddawania w depozyt pieniędzy, paszportów, świadectw
potwierdzających ich wykształcenie lub podobnych dokumentów, nie może to być warunkiem zatrudnienia.

Praca dzieci jest zabroniona
-

Żadna osoba, która zgodnie ze swoim wiekiem powinna uczęszczać do szkoły, lub osoba poniżej 15 roku życia nie
może zostać zatrudniona.
Dolna granica wieku dla pracy niebezpiecznej to 18 lat.

Dyskryminacja wszelkiego rodzaju jest zabroniona
-

Równość szans niezależnie od rasy, religii, płci, wieku, narodowości, niepełnosprawności, stosunków osobistych,
przynależności związkowej i/lub poglądów politycznych.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest zawsze priorytetem
-

Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.
Profilaktyczna praca i szkolenia w celu uniknięcia obrażeń i chorób spowodowanych niebezpiecznymi warunkami
pracy.

Wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych
Postawa odznaczająca się zapobiegawczością w odniesieniu do kwestii środowiskowych
-

Nadawanie priorytetów w zakresie zasobów i racjonalnej gospodarki energetycznej.
Minimalizacja ilości odpadów, maksymalizacja recyklingu.
Zapobieganie zanieczyszczeniu gleby, powietrza i wody.

Przeciwdziałanie korupcji
-

Wszystkie formy korupcji, w tym wymuszenia i łapownictwo, są zabronione.
Zobowiązanie do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

Zgodność i monitorowanie zgodności
Od dostawców grupy NIBE wymagamy niezwłocznego kontaktu w razie pytań dotyczących sposobów wdrożenia
„Kodeksu etyki biznesowej”.
Dostawcy mogą zostać poproszeni o dostarczenie informacji wymaganych przez grupę NIBE, dotyczących norm
w zakresie „Kodeksu etyki biznesowej”. Dostawcy będą oceniani na podstawie tych informacji. Grupa NIBE zachęca
dostawców do oceny swoich poddostawców.

Zatwierdziliśmy powyższe i będziemy postępować zgodnie z nim.
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