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Kodeks Postępowania dla Dostawców firmy Teknos 

Wprowadzenie 

Teknos dąży do tego, aby być dostawcą zrównoważonych rozwiązań w zakresie farb i powłok w bliskiej 
współpracy z Klientami. We wszystkim, co robimy, przyświecają nam nasze wartości „Kreatywności, 
Wytrwałości i Uczciwości”. Jesteśmy bardzo zaangażowani w ochronę środowiska oraz realizację naszej 
misji We make the world last longer. Chcemy współpracować z Dostawcami, którzy podzielają to 
zaangażowanie. Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców (KPD) określa minimalne standardy, 
których poszanowania i realizacji oczekujemy od naszych Dostawców w ramach ich własnej działalności 
i łańcucha dostaw. Niniejszy KPD opiera się na Dziesięciu Zasadach Inicjatywy Global Compact ONZ w 
obszarach: Praw człowieka, Standardów pracy, Środowiska naturalnego i Przeciwdziałania korupcji. 

Środowisko 

Oczekujemy, że nasi Dostawcy będą stosowali zapobiegawcze podejście we wszystkich swoich 
działaniach, aby jak najmniej szkodzić środowisku.  

Dostawcy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących środowiska.  

Dostawcy muszą mieć wdrożony system zarządzania umożliwiający wykrywanie, kontrolowanie i 
łagodzenie negatywnego oddziaływania na środowisko. System ten powinien być oparty na 
międzynarodowym standardzie, jak ISO 14001 lub podobny, i być certyfikowany przez niezależnego 
audytora. 

Dostawcy muszą wyznaczyć sobie ambitne cele redukcji swojego oddziaływania na środowisko i dążyć 
do ciągłej poprawy swojej odpowiedzialności środowiskowej. 

Dostawcy muszą ograniczyć ilość odpadów i emisji do powietrza, ziemi i wody. Dostawcy muszą określać 
stopień zanieczyszczenia ścieków i oczyszczać je na miejscu lub korzystać z usług zewnętrznej 
oczyszczalni ścieków. Emisje do atmosfery muszą być monitorowane i oczyszczane zgodnie ze 
stosownymi zezwoleniami i limitami emisji. Zanieczyszczeniom gleby należy zapobiegać, a w razie ich 
wystąpienia konieczne jest natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań.  

Odpady niebezpieczne należy przewozić, składować i utylizować w sposób odpowiedzialny 
środowiskowo. 

Dostawcy muszą obchodzić się z chemikaliami w sposób bezpieczny. 

Dostawcy muszą przyczyniać się do recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów i produktów, 
zmniejszać zużycie energii i zwiększać efektywność wykorzystania zasobów. 

Zdrowie i bezpieczeństwo  

Dostawcy muszą zapewniać zdrowe i bezpieczne środowisko pracy wszystkim pracownikom.  

Dostawcy muszą dysponować systemem pozwalającym na rozpoznawanie i unikanie potencjalnych 
zagrożeń w ich działalności. 

Dostawcy muszą podejmować niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom i urazom we 
wszystkich procesach i operacjach.  

Dostawcy muszą zapewnić szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i dostęp do środków ochrony 
indywidualnej w razie potrzeby. 
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Jeśli jest udostępniane zakwaterowanie, Dostawcy muszą zapewnić stosowną prywatność, ciszę  
i możliwość utrzymywania higieny osobistej. 

Praca i prawa człowieka 

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i szanować powszechnie uznawane 
prawa człowieka, niezależnie od tego, gdzie działają. W rzadkich przypadkach, gdy prawo krajowe jest 
bezpośrednio sprzeczne z międzynarodowymi standardami, Dostawcy powinni starać się w miarę 
możliwości przestrzegać zasad powszechnie uznawanych praw człowieka. 

Dostawcom surowo zabrania się wykorzystywania pracy dzieci. Dostawcy nie mogą zatrudniać dzieci 
poniżej 15 roku życia (poniżej 14 roku życia w niektórych krajach rozwijających się) lub poniżej wieku 
ukończenia obowiązkowej nauki szkolnej w danym kraju lub minimalnego wieku zatrudnienia zgodnie z 
obowiązującymi regulacjami i przepisami krajowymi, w zależności od tego, który z nich jest wyższy.   

Pracownicy poniżej 18 roku życia nie mogą pracować w niebezpiecznych warunkach.  

Dostawcy muszą dysponować udokumentowanym procesem umożliwiającym natychmiastowe 
przeciwdziałanie ewentualnym wykrytym przypadkom pracy dzieci. 

Dostawcy nie mogą korzystać z pracy przymusowej lub niewolniczej. Zatrudnienie zawsze musi być 
dobrowolne. Pracownicy muszą mieć prawo do rozwiązania swojej umowy o pracę z odpowiednim 
okresem wypowiedzenia. Pracownicy muszą mieć możliwość swobodnego opuszczenia zakładu 
Dostawcy poza godzinami pracy. 

Dostawcy nie mogą podejmować działań dyskryminujących. Wszyscy pracownicy muszą być traktowani 
uczciwie i jednakowo. Jakiekolwiek formy psychicznego lub fizycznego postępowania dyscyplinarnego, 
szykanowania czy wykorzystywania nie są tolerowane.  

Dostawcy nie mogą bezprawnie wykorzystywać nadgodzin. Godziny pracy muszą być wyznaczone 
racjonalnie i nie mogą przekraczać ustawowego limitu. Między Dostawcą a pracownikami muszą być 
uzgodnione odpowiednie okresy odpoczynku. Nadgodziny powinny być dobrowolne i zawsze stosownie 
wynagradzane.  

Dostawcy nie mogą przeszkadzać pracownikom w swobodnym przystępowaniu do jakichkolwiek 
związków pracowniczych lub wybranych przez nich grup ani związków prowadzących negocjacje 
zbiorowe. Pracownicy muszą mieć prawo do tworzenia związków zawodowych i innych organizacji 
pracowniczych oraz przystępowania do nich oraz nie może im za to grozić nękanie, ingerencje lub 
działania odwetowe. 

Dostawcy muszą płacić co najmniej minimalną płacę ustawową i zapewniać wszystkie prawnie wymagane 
świadczenia, aby płaca była wystarczająca do zaspokojenia podstawowych potrzeb pracowników i osób 
oficjalnie znajdujących się na ich utrzymaniu.  

Dostawcy muszą płacić wynagrodzenie za nadgodziny zgodnie z przepisami lokalnego prawa. 
Wynagrodzenia muszą być zawsze wypłacane na czas. Nie jest dozwolone stosowanie potrącenia z 
wynagrodzenia jako kary dyscyplinarnej. 

Etyka i uczciwość w biznesie 

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz prowadzić 
działalność w sposób uczciwy i etyczny.  

Dostawcy muszą zapobiegać przekupstwu i korupcji. Dostawcy nie mogą oferować ani przyjmować 
łapówek ani gratyfikacji, ani też proponować/obiecywać żadnych niewłaściwych korzyści bezpośrednio lub 
za pośrednictwem osób trzecich.  
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Dostawcy muszą cenić wolną i uczciwą konkurencję na całym świecie i przestrzegać przepisów 
dotyczących konkurencji we wszystkich obszarach, w których działają.  

Dostawcy muszą być w stanie ujawnić kraj pochodzenia wszystkich produktów kupowanych przez Teknos.  

Dostawcy muszą chronić wszystkie poufne informacje przekazane przez Teknos i jego partnerów 
biznesowych oraz szanować wszelkie prawa własności intelektualnej. 

Regulacje dotyczące chemikaliów (np. REACH) 

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich krajowych i regionalnych wymogów prawnych. 

Dostawcy muszą oceniać zbywalność produktów kupowanych przez Teknos w odniesieniu do zgodności 
z ogólnoświatowymi regulacjami dotyczącymi chemikaliów i pomagać w zapewnieniu ich zgodności. 
Obejmuje to przestrzeganie zakazów, ograniczeń, rejestracji i standardów biznesowych. Dostawcy muszą 
odpowiadać na pytania dotyczące składu chemicznego i dostarczać wyniki badań w razie potrzeby. 
Dostawcy muszą informować Teknos o wszelkich istotnych zmianach właściwości technicznych lub 
chemicznych albo statusu prawnego produktu, gdy tylko otrzymają informacje o nich.  

Systemy zarządzania i zaangażowanie 

Kadra zarządzająca Dostawcy powinna rozumieć i szanować znaczenie społecznej i środowiskowej 
odpowiedzialności biznesu oraz etyki w biznesie i być chętna do usprawnień w tych obszarach.  

Dostawcy muszą znać wszystkie obowiązujące krajowe przepisy i regulacje, minimalne normy branżowe 
oraz międzynarodowe konwencje dotyczące warunków życia i pracy, pracy dzieci i ochrony środowiska, 
monitorować ich status oraz ich przestrzegać. 

Dostawcy muszą stosować i uwzględniać niniejszy KPD w swojej działalności oraz szkolić pracowników i 
podwykonawców w zakresie ich praw i obowiązków określonych w niniejszym KPD i przepisach lokalnych. 

Audyty 

Teknos będzie oceniał zgodność Dostawców z niniejszym KPD za pomocą kwestionariuszy samooceny 
dostawców i przeglądów oraz przeprowadzając audyty na miejscu u Dostawców. Audyty mogą być 
wykonywane przez Teknos lub zewnętrznych audytorów. Zamierzamy wykorzystać uzyskane informacje 
w naszych strategiach zaopatrzenia, ocenach Dostawców i ustaleniu, z którymi Dostawcami Teknos 
będzie kontynuował współpracę i rozwijał swoją działalność.  

Chcemy rozwijać współpracę z naszymi dostawcami i chętnie ich wspieramy w działaniach budowania ich 
świadomości i rozwoju praktyk, aby mogli sprostać powyższym wymaganiom ibyć bardziej 
odpowiedzialnymi wobec społeczeństwa i środowiska.  
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Referencje 

Dziesięć Zasad Inicjatywy Global Compact ONZ 
Międzynarodowe standardy pracy MOP 

 

Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców został przyjęty przez Zarząd Grupy Teknos w kwietniu 
2018 r.  

 

My (nazwa firmy dostawcy) __________________________________________________ 
potwierdzamy, że akceptujemy powyższe wymagania.  

Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej:  
 
________________________________________________________  

Podpis_________________________________________________Data: ____________________ 

 

 

Podporządkowanie się tym zasadom przez Dostawcę może również być wykazane przez odwołanie się 
do własnego kodeksu postępowania lub regulaminu wewnętrznego o porównywalnych standardach. 
Obowiązkiem Dostawcy jest porównanie i zweryfikowanie tej zgodności. Jeśli dostawca nie ma przyjętych 
porównywalnych standardów, powinien zobowiązać się do przestrzegania Kodeksu Postępowania dla 
Dostawców Teknos.  


