
POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU DLA DOSTAWCÓW



KH-KIPPER promuje zrównoważony rozwój w całym 
łańcuchu dostaw i oczekuje od swoich dostawców takich 
samych zachowań. 
Firma KH-KIPPER wymaga, aby wszyscy jej dostawcy 
przestrzegali wymienionych poniżej zasad zrównoważonego 
rozwoju. 
Nasi partnerzy proszeni są o przekazanie tych wymagań 
swoim pracownikom i dostawcom. 

Minimalne wymagania dotyczące dostawcy:

1. Warunki pracy i praw człowieka

Podejście KH-KIPPER do praw człowieka opiera się na 
Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. 
Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania uznanych 
międzynarodowo praw człowieka i wspierania ich 
przestrzegania. Swoim pracownikom muszą zagwarantować 
odpowiednie zaplecze robocze, które zapewni co najmniej łatwy 
dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, bezpieczeństwa 
pożarowego, pomocy medycznej w nagłych przypadkach oraz 
odpowiednie oświetlenie i wentylację.

2. Praca dzieci i osób młodocianych

Dostawcy w żadnym wypadku nie mogą wykorzystywać pracy 
dzieci, zgodnie z definicją MOP i Konwencji Narodów 
Zjednoczonych i/lub zgodnie z prawem krajowym, w zależności 
od tego które z nich są bardziej rygorystyczne.

3. Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów, regulacji i standardów branżowych dotyczących 
wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych.

4. Czas pracy

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów prawa pracy, regulacji i standardów branżowych 
dotyczących godzin pracy.

5. Współczesne niewolnictwo

Dostawcy nie mogą dopuścić do współczesnego niewolnictwa 
(niewolnictwo, praca przymusowa, obowiązkowa lub 
niewolnicza, niewola lub handel ludźmi).

6. Wolność zrzeszeń i negocjacje zbiorowe

Dostawcy muszą szanować prawa pracowników do tworzenia i 
przystępowania do Związków Zawodowych oraz Układów 
Zbiorowych Pracy i Stowarzyszeń.

7. Przeciwdziałanie szykanowaniu i zakaz dyskryminacji

Dostawcy mają obowiązek ściśle przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów i regulacji, zakazujących dowolnej 
dyskryminacji podczas procesu rekrutacji i zatrudnienia ze 
względu na religię, wiek, narodowość, kolor skóry, płeć, 
orientację seksualną, kondycję fizyczną, stan zdrowia, 
przekonania polityczne, wyznanie lub w oparciu o inne kryteria, 
których stosowanie jest zabronione przez prawo.

8. BHP

Dostawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami, regulacjami i normami 
branżowymi.

9. Etyka prowadzenia biznesu

KH-KIPPER oczekuje od dostawców prowadzenia działalności 
w sposób etyczny, uczciwy i przejrzysty. Zagadnienia, które są 
przez nas identyfikowane, jako priorytetowe to:

• Uczciwość i transparentność w prowadzeniu biznesu 
• Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska 
• Prawa człowieka 
• Odpowiedzialne zarządzanie

10. Przeciwdziałanie korupcji, wymuszeniom i przekupstwu

Dostawcom zakazuje się wszelkiego przekupstwa i korupcji. 
Dostawcy, u których stwierdzi się zaangażowanie w 
przekupstwo lub korupcję, zostaną zastosowane odpowiednie 
działania, włącznie z rozwiązaniem umowy o współpracy a 
nawet pociągnięciem do odpowiedzialności karnej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

11. Prywatność i ochrona danych

Dostawcy muszą szanować i chronić poufność informacji 
należących do KH-KIPPER, swoich klientów, partnerów 
biznesowych i dostawców zgodnie z obowiązującym prawem, 
regulacjami i rozporządzeniami.

12. Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i zmowom 
kartelowym

Dostawcy muszą przestrzegać zasad uczciwej konkurencji i 
stosować się do zakazu zmowy z konkurentami oraz innych 
środków utrudniających funkcjonowanie wolnego rynku.

13. Unikanie konfliktu interesów

Firma KH-KIPPER oczekuje od swoich dostawców, że nie będą 
miały miejsca konflikty interesów z ich udziałem.

14. Zgłaszanie nieprawidłowości i ochrona przed działaniami 
odwetowymi

Dostawcy muszą zapewnić swoim pracownikom, 
interesariuszom oraz jednostkom zewnętrznym możliwość 
zgłaszania skarg, zażaleń, nieprawidłowości, naruszeń prawa. 
Informacje przekazane w ramach złożonej skargi, zażalenia lub 
zawiadomienia o nieprawidłowościach lub naruszeniach prawa 
muszą być poufne i podlegać ochronie przed udostępnieniem 
osobom nieuprawnionym. Fakt ich przekazania w żadnym 
wypadku nie może wpłynąć negatywnie na sytuację osób je 
przekazujących. 

15. Ochrona środowiska

Dostawcy muszą wypełniać wszystkie przewidziane prawem 
obowiązki w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dążyć 
do poprawy swoich wyników w tym aspekcie, a w szczególności 
zmierzać do:

• optymalizacji zużycia surowców, materiałów 
eksploatacyjnych przeznaczonych do produkcji

• bezpiecznego stosowania i eliminacji niebezpiecznych 
substancji chemicznych w produkcji

• odpowiedzialnego korzystania z zasobów wody, 
oczyszczania wód opadowych i ograniczania 
przemieszczania się zanieczyszczeń

• minimalizacji ilości zanieczyszczeń emitowanych do 
powietrza

• realizowania odpowiedniej, selekcyjnej gospodarki 
odpadami.
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