Grupa BADER
Kodeks postępowania dla kontrahentów Grupy BADER
Preambuła
W myśl stosowanej praktyki i polityki handlowej BADER prowadzi zrównoważoną działalność gospodarczą pod kątem
społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, uznając swoją odpowiedzialność wobec ludzi, społeczeństwa i środowiska
naturalnego.

Kodeks postępowania określa podstawowe zasady postępowania, które są integralnym elementem codziennej pracy
i polityki handlowej. Zasady te obowiązują wszystkich kontrahentów.

Przestrzeganie przepisów prawa jako oczywista miara działalności gospodarczej
•
•

Kadra zarządzająca kontrahentów BADER kontroluje przestrzeganie wszystkich przepisów oraz regulacji krajowych i lokalnych
w ramach wszystkich procesów zakładowych i na wszystkich szczeblach zakładowych, aby zapewnić zgodność z nimi.
Do przestrzegania przepisów ustawowych i regulacji są zobowiązani wszyscy pracownicy we wszystkich lokalizacjach naszych
kontrahentów.

Zwalczanie korupcji
•
•

•

Podczas inicjowania, udzielania lub realizacji zleceń lub w ramach procesów biznesowych zabrania się żądania, przyjmowania
lub przekazywania jakichkolwiek korzyści osobistych.
W kontaktach z partnerami handlowymi i instytucjami państwowymi należy zapewnić wyraźne oddzielenie interesów
przedsiębiorstwa i prywatnych
interesów pracowników po obu stronach. Decyzje podejmuje się w sposób wolny od
względów nieistotnych dla sprawy i od interesów osobistych.
Przyjmowanie zaproszeń, prezentów i korzyści, które mogą wpłynąć na decyzje biznesowe, jest zabronione.

Prawo pracowników do organizowania zgromadzeń, tworzenia koalicji i do rokowań zbiorowych
•

Nasi partnerzy handlowi przestrzegają prawa swoich pracowników do organizowania zgromadzeń, a także prawa do tworzenia
koalicji i do rokowań zbiorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo pracowników do swobodnego wyboru zatrudnienia
•

Zatrudnianie pracowników kontrahentów odbywa się zgodnie z wymogami zakładowymi oraz z osobistymi kwalifikacjami
pracowników.

Prawo pracowników do odpowiedniego wynagrodzenia – przestrzeganie przepisów dotyczących płacy
minimalnej
•

W poszczególnych lokalizacjach naszych partnerów handlowych poziom płac jest zgodny z określoną płacą minimalną lub jest od
niej wyższy.

Prawo pracowników do odpowiednich godzin pracy
•

Partnerzy handlowi umożliwiają zachowanie właściwej równowagi pomiędzy pracą a wypoczynkiem – zarówno w ciągu
tygodnia, jak i w skali roku; powyższe uwzględnia specyfikę kulturową danego kraju oraz przepisy ustawowe.

Prawo pracowników do przestrzegania praw człowieka, zakaz dyskryminacji
•
•

Partnerzy handlowi są zobowiązani do przestrzegania praw człowieka oraz do respektowania i ochrony godności ludzkiej.
BADER nie akceptuje nieodpowiedniego traktowania pracowników, na przykład nakładania kar psychicznych i fizycznych,
przemocy lub przymusu, molestowania
seksualnego i dyskryminacji – ze względów kulturowych, etnicznych lub innych – oraz stara się zapobiegać takim sytuacjom
poprzez podejmowanie odpowiednich środków.

Zakaz pracy nieletnich, pracy przymusowej i handlu ludźmi
•

Nasi partnerzy handlowi nie akceptują pracy nieletnich, pracy przymusowej oraz handlu ludźmi.

Prawo pracowników do ochrony pracy i zdrowia
•

Partnerzy handlowi zapewniają bezpieczeństwo pracy oraz zapobieganie wypadkom jako istotne elementy ochrony zdrowia.

Ochrona środowiska
•
•
•

Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w ramach wszystkich procesów handlowych we wszystkich lokalizacjach partnerów
handlowych; celem jest zachowanie środowiska naturalnego i zasobów z myślą o przyszłych pokoleniach.
Już na etapie rozwoju produktów/procesów ochrona środowiska odgrywa istotną rolę – produkcja przyjazna dla środowiska oraz
aktywna ochrona środowiska są ważnymi elementami polityki BADER.
Partnerzy handlowi zapewniają ostrożne obchodzenie się ze środowiskiem naturalnym i zasobami, a także nieustannie dbają
o poprawę ochrony środowiska i klimatu.

Przestrzeganie zasad postępowania
Partner handlowy zobowiązuje się przestrzegać regulacji określonych w niniejszym kodeksie postępowania oraz
je wdrażać. BADER zastrzega sobie prawo do kontrolowania przestrzegania zasad postępowania. Nieprzestrzeganie
przepisów ustawowych, uznanych standardów lub niniejszego kodeksu postępowania stanowi naruszenie umowy. Jeśli
przypadki naruszenia nie zostaną naprawione w odpowiednim czasie poprzez przedsięwzięcie właściwych środków,
BADER zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy. Od naszych partnerów handlowych oczekujemy, że będą
wymagać przestrzegania minimalnych standardów zgodnie z łańcuchem dostaw.
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