
                                                                                                      

Aalberts Surface Technologies Heat 
Kodeks postępowania dla dostawców 

 
 

Grupa Aalberts zobowiązuje się prowadzić swoją działalność gospodarczą w sposób 
uczciwy i zgodny z prawem, przestrzegać prawa i zapewniać, aby nasz każdy pracownik i 
partner biznesowy był traktowany z szacunkiem. Tego samego oczekujemy od naszych 
dostawców.  

Niniejszy kodeks postępowania dla dostawców (Kodeks dostawcy) objaśnia standardy i 
zasady biznesowe jako reguły etycznego postępowania spółki Aalberts oraz określa, 
czego Aalberts oczekuje od swoich dostawców.  

Spółka Aalberts jest dumna ze swojej doskonałej reputacji odpowiedzialnego i 
niezawodnego partnera biznesowego. Utrzymanie tej reputacji wymaga odpowiedzialnego 
zarządzania naszym łańcuchem dostaw. Z tego powodu nasi dostawcy stanowią 
integralną część naszej strategii odpowiedzialnego biznesu.  

 

 

1. Uczciwość w biznesie 
 

1.1 Zgodność z prawem 

Od naszych dostawców oczekuje się przestrzegania wszystkich (lokalnych) przepisów 
ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do ich działalności biznesowej.  

 

1.2 Uczciwa konkurencja 

Nasi dostawcy muszą uczciwie konkurować i przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących konkurencji i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. Od naszych 
dostawców oczekujemy, że nie będą zawierać porozumień ani stosować praktyk, które 
mają ograniczający wpływ na konkurencję, takich jak ustalanie cen, podział rynku lub 
nadużywanie pozycji dominującej.  

 

1.3 Kontrola eksportu 

Oczekujemy, że nasi dostawcy nie będą naruszać żadnych krajowych ani 
międzynarodowych reguł kontroli eksportu, ani obowiązujących ich sankcji lub embarg 
handlowych, gospodarczych lub finansowych. Nasi dostawcy identyfikują ograniczenia 
handlowe mające zastosowanie do ich działalności i zarządzają nimi, co obejmuje 
ograniczenia nałożone przez kraje i strony objęte sankcjami. 



                                                                                                      

 

1.4 Zapobieganie oszustwom 

Od naszych dostawców oczekujemy, że będą wykonywać swoją pracę w sposób rzetelny i 
uczciwy. Nasi dostawcy muszą posiadać systemy kontroli wewnętrznej w celu wykrywania 
oszustw i prania pieniędzy, zapobiegania takim sytuacjom i reagowania na nie. Wszelkie 
potencjalne oszustwa, które mogą mieć wpływ na spółkę Aalberts, należy natychmiast 
zgłosić spółce Aalberts.  

 

1.5 Zakaz korupcji lub przekupstwa 

Od naszych dostawców oczekujemy zerowej tolerancji dla korupcji. Nasi dostawcy nie 
będą przekazywać, oferować ani zatwierdzać łapówek, ani stosować żadnych form 
nieetycznych praktyk biznesowych, a także nie będą dokonywać płatności gratyfikacji 
finansowych. Oczekujemy od naszych dostawców powstrzymania się od oferowania lub 
przyjmowania prezentów i form rozrywki, które (a) nie są uzasadnione i proporcjonalne lub 
(b) są oferowane z zamiarem nakłonienia osoby do niewłaściwego wykonywania swojej 
funkcji w celu uzyskania przewagi gospodarczej.  

 

1.6 Unikanie konfliktów interesów 

W kontaktach biznesowych naszych dostawców z nami oczekujemy, że będą oni 
podejmować decyzje wyłącznie w oparciu o obiektywne kryteria. Należy od początku 
zapobiegać wszelkim czynnikom, które mogłyby wpływać na decyzje naszych dostawców 
z powodu prywatnych, biznesowych lub innych konfliktów interesów. To samo dotyczy 
krewnych i innych podmiotów powiązanych. Jeśli pracownik dostawcy jest spokrewniony z 
pracownikiem Aalberts, co może stanowić potencjalny konflikt interesów w transakcji lub 
relacji biznesowej, nasz dostawca musi ujawnić ten fakt spółce Aalberts lub zapewnić, że 
pracownik Aalberts to zrobi. 

 

1.7 Wykorzystywanie informacji poufnych (Insider Trading) 

Akcje spółki Aalberts N.V. są notowane na giełdzie Euronext Amsterdam. Nasi dostawcy 
nie mogą posiadać akcji Aalberts N.V. ani zachęcać do tego innych, wykorzystując 
informacje poufne. Ogólnie rzecz biorąc, ujawnienie handlowych lub finansowych informacji 
poufnych jest zabronione, ponieważ może mieć wpływ na cenę akcji Aalberts N.V 

 

 

2. Odpowiedzialne środowisko 
 

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą ogólnie zaangażowani w stosowanie zasad UN Global 
Compact i OECD. 

 

2.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Spółka Aalberts dąży do zapewnienia bezwypadkowego, bezpiecznego i zdrowego 
środowiska pracy dla wszystkich swoich pracowników i oczekuje tego samego od swoich 
dostawców. Nasi dostawcy muszą stosować wszystkie obowiązujące zasady i przepisy 
bezpieczeństwa oraz posiadać wdrożony proces zgłaszania zdarzeń związanych z 
bezpieczeństwem i zarządzania nimi.  

 

 

 



                                                                                                      

2.1.1 Zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej 

Oczekujemy od naszych dostawców przestrzegania obowiązujących przepisów 
ustawowych i wykonawczych dotyczących pracy dzieci i młodzieży oraz bezwzględnego 
powstrzymywanie się przez nich od zatrudniania dzieci poniżej minimalnego wieku 
dopuszczenia do pracy. Pracownicy naszych dostawców nie są zatrudniani wbrew ich 
woli, nie są przewożeni w celu wyzysku, nie są angażowani w ramach pracy niewolniczej 
lub poddaństwa, ani nie są pozbawieni praw.  

 

2.2 Warunki zatrudnienia 

Nasi dostawcy przestrzegają wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i 
regulacyjnych oraz są ogólnie zobowiązani do stosowania zasad Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP). Godziny pracy, płace, świadczenia będą uczciwe i zgodne z 
prawem i standardami branżowymi, w tym dotyczącymi płacy minimalnej, godzin 
nadliczbowych, innych elementów wynagrodzenia oraz prawnie usankcjonowanych 
świadczeń. Od naszych dostawców oczekujemy poszanowania indywidualnych praw do 
wolności poglądów i zrzeszania się, w tym prawa do rokowań zbiorowych.  

 
2.3 Zakaz nękania, molestowania i dyskryminacji 

Nasi dostawcy nie stosują ani nie tolerują żadnego rodzaju prześladowania, w tym ze 
względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, 
wiek, niepełnosprawność ani innego rodzaju zachowań, które są wrogie, lekceważące, 
obraźliwe lub poniżające.  

 

2.4 Równe szanse 

Od naszych dostawców oczekujemy, że będą dążyć do zapewnienia równych szans 
swoim pracownikom.  

 

3. Ochrona środowiska 

 

Nasi dostawcy przestrzegają wszystkich stosownych przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i zapewniają uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Nasi dostawcy zobowiązują 
się do efektywnego wykorzystywania surowców, energii i innych zasobów naturalnych przy 
jednoczesnym minimalizowaniu ilości odpadów, emisji i hałasu.  

 

4. Własność intelektualna i komunikacja 

 

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać praw własności intelektualnej, w tym 
praw spółki Aalberts. Muszą istnieć odpowiednie środki zapobiegające ujawnieniu lub 
nieuprawnionemu wykorzystaniu poufnych informacji spółki Aalberts, które zostały im 
udostępnione. Nasi dostawcy nie będą wydawać żadnych zewnętrznych komunikatów 
dotyczących ich relacji biznesowych z Aalberts, w tym między innymi informacji prasowych 
o Aalberts bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. 

Nasi dostawcy będą chronić dane osobowe pracowników i klientów spółki Aalberts i 
wykorzystywać te dane wyłącznie do zgodnych z prawem i zatwierdzonych celów 
biznesowych. Nasi dostawcy muszą jasno określić, kiedy i w jaki sposób gromadzą, 
wykorzystują lub udostępniają dane osobowe. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane 



                                                                                                      

wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi 
dotyczącymi ochrony danych. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa nasi dostawcy 
muszą natychmiast powiadomić o tym spółkę Aalberts zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawowymi i wykonawczymi.  
 

5. Relacje z dostawcami 

 

W spółce Aalberts oczekujemy, że nasi dostawcy będą informować swoich 
podwykonawców i poddostawców o standardach biznesowych określonych w niniejszym 
dokumencie oraz że będą brać pod uwagę te standardy biznesowe przy wyborze 
podwykonawców i poddostawców. Od naszych dostawców oczekuje się, że przy 
wypełnianiu swoich zobowiązań umownych będą zachęcać swoich podwykonawców i 
poddostawców do przestrzegania minimalnych standardów Kodeksu dostawców w 
zakresie ochrony praw człowieka, warunków pracy, przeciwdziałania łapówkarstwu i 
korupcji, kontroli eksportu i sankcji. 

 

6. Zgodność z Kodeksem dostawcy 

 

Nasz dostawca musi stosować zasady opisane w Kodeksie dostawcy lub równoważne 
zasady i monitorować ich przestrzeganie. Po uprzednim zawiadomieniu spółka Aalberts 
może przeprowadzać uzasadnione kontrole w celu sprawdzenia zgodności działań 
naszych dostawców z Kodeksem dostawcy. Nieprzestrzeganie Kodeksu dostawcy może 
prowadzić do podjęcia środków zaradczych, w tym do zakończenia współpracy z 
dostawcą.  

 

Potwierdzenie  

 

Potwierdzamy, że będziemy przestrzegać standardów i  

zasad biznesowych przewidzianych w niniejszym Kodeksie dostawcy.  

 

Nazwa spółki:  
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Stanowisko:  

Data:  

 

Podpis:  
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