
 

 

 

 

Kodeks Postępowania Dostawcy  

Metalfer Polonia Sp. z o.o. 
 

 

Kodeks Postępowania definiuje podstawowe wymagania nałożone na dostawców towarów  i usług dla Metalfer 

Polonia odnośnie odpowiedzialności względem pracowników, kontrahentów jak i środowiska naturalnego. 

 

 Dostawca deklaruje niniejszym: 

 

ZGODNOŚĆ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM 
Dostawcy METALFER Polonia muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych 

na terenie, na którym prowadzą działalność. 

Ponadto dostawcy METALFER Polonia są zobowiązani również wymagać postępowania w zgodzie z prawem 

od swoich dostawców. 

 

ETYKA W BIZNESIE  – zakaz korupcji i przekupstwa. 
Metalfer Polonia wymaga od swoich dostawców aby prowadzili swoją działalność w zgodzie z najwyższymi 

standardami etyki zawodowej i regulacjami prawnymi. 

Żadna z form korupcji i przekupstwa nie jest tolerowana. 

 

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA KAŻDEGO Z ZATRUDNIONYCH 
Metalfer Polonia oczekuje od każdego z dostawców: 

- Poszanowania indywidualności, praw człowieka, prywatności i godności każdego ze swoich pracowników,  

- Eliminowania jakiejkolwiek dyskryminacji pracowników wynikających z ich rasy, narodowości, płci, 

religii, przekonań czy niepełnosprawności. 

- Zakazu pracy przymusowej i niewolniczej. 

- Zapewnienie płacy w wysokości nie niższej niż obowiązująca prawem stawka minimalna,  

- Dostosowania godzin pracy do obowiązujących przepisów, 

- Zapewnienia pracownikom wolności zrzeszania się. 

 

ZAKAZ PRACY DZIECI 
Dostawcy Metalfer Polonia nie zatrudniają do pracy dzieci i spełniają obowiązujące wymagania prawa pracy w 

sprawie wymagań wiekowych zatrudnianych pracowników. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY 
Dostawcy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, a także zapewniają  o 

przeprowadzaniu dla nich szkoleń w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 

 

OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
Dostawcy Metalfer Polonia muszą przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji prawnych dotyczących ochrony 

środowiska mających zastosowanie do prowadzonej przez nich działalności, w tym wymagania normy ISO 

14001. 

 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC ŁAŃCUCHA DOSTAW 
Dostawcy  zobowiązują do przestrzegania Kodeksu Postępowania również swoich poddostawców. 

Żadna dyskryminacja w wyborze i traktowaniu dostawców nie jest dopuszczalna. 

 

My........................................(nazwa firmy) niniejszym potwierdzamy zapoznanie się z Kodeksem Postępowania 

Dostawcy Metalfer Polonia Sp. z o.o. oraz potwierdzamy stosowanie się  do ww zasad w naszej firmie. 

 

 

......................................................     ...................................................... 

Podpis         Data 


