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Niniejszy Kodeks Etyki Biznesowej określa zasady i wymogi spółki Stalkon Sp. z o.o. dla
jej wszystkich dostawców towarów i usług oraz dla jej wszystkich podwykonawców
(dalej razem zwanych: „dostawcą”), dotyczące ich odpowiedzialności wobec
społeczeństwa, środowiska oraz osób biorących udział w wytwarzaniu towarów
oraz/lub wykonywaniu usług. Warunkiem prowadzenia interesów ze Stalkon Sp. z o.o.
jest przestrzeganie niniejszych wymogów przez dostawców.
Zgodność z prawem i innymi regulacjami
Przestrzeganie przepisów i regulacji prawa
lokalnego, krajowego i
międzynarodowego w trakcie
prowadzenia działalności gospodarczej
jest szczególnie istotne. Od wszystkich
dostawców oczekuje się, że podczas
wykonywania swojej działalności będą
przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa.
Zatrudnianie dzieci
Dostawcom zabrania się zatrudniania
dzieci z naruszeniem konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Najniższy wiek dopuszczenia do
zatrudnienia powinien być najniższym
prawnie dopuszczalnym wiekiem w danym
kraju.
Zakaz pracy przymusowej
Dostawcy nie mogą pod żadnym
warunkiem, wykorzystywać, promować
lub w inny sposób zachęcać do
wykorzystywania pracy przymusowej.
Taka praca może między innymi
obejmować ograniczenie przemieszczania
się osób, wstrzymywanie wypłaty
wynagrodzenia lub przetrzymywanie
dokumentów identyfikacji w celu
utrzymania danej osoby na miejscu pracy,
utrzymywanie ich w stanie fałszywego
zadłużenia lub potrącanie wynagrodzenia,
których nie mogą uniknąć, utrata statusu
społecznego. Dostawcy upewnią się, że
pracownicy rozumieją ich prawa
dotyczące wypłaty wynagrodzenia,
nadgodzin oraz przetrzymywania
dokumentów identyfikacji.

Uczciwe wynagrodzenie
Dostawcy będą działać zgodnie ze
wszelkimi obowiązującymi prawami i
przepisami, również dotyczącymi
minimalnego wynagrodzenia, nadgodzin
oraz korzyści narzuconych przez prawo.
Brak dyskryminacji i równe
wynagrodzenie
Dostawcy nie będą dyskryminować lub
marginalizować żadnych pracowników z
powodu rasy, koloru skóry, wieku, płci,
orientacji seksualnej, przynależności
etnicznej, niepełnosprawności, religii,
przynależności politycznej, członkostwa w
związkach zawodowych, pochodzenia
etnicznego, pochodzenia społecznego lub
stanu cywilnego.
Zdrowie i bezpieczeństwo
Dostawcy winni upewnić się, iż ryzyko ich
pracowników oraz członków
społeczeństwa dotyczące zdrowia i
bezpieczeństwa, wynikające z ich
działalności, jest ograniczone. Od
dostawców oczekuje się również
jednoznacznego zobowiązania do
zapewnienie bezpiecznych i zdrowych
warunków pracy wszystkim pracownikom.
Polityka środowiskowa
Dostawcy będą wdrażać działania w celu
poprawy ochrony środowiska poprzez
dążenie do oszczędzania cennych
zasobów, zużywania mniejszej ilości
energii oraz tworzenia mniejszej ilości
odpadów i emisji.
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Uczciwa konkurencja
Wszyscy dostawcy muszą się zobowiązać
do uczciwej konkurencji oraz do
niezakłócania jej, a także do
przestrzegania wszystkich obowiązujących
przepisów antymonopolowych. Wymaga
się od nich unikania antykonkurencyjnych
umów z konkurentami, dostawcami,
dystrybutorami, pośrednikami oraz
klientami, a także antykonkurencyjnych
praktyk.
Zakaz korupcji, przekupstwa oraz prania
pieniędzy
Dostawcy są zobowiązani do
przestrzegania wszystkich przepisów
antykorupcyjnych. Stosowanie oraz
tolerowanie wszelkich form korupcji jest
zabronione. Dostawcy nie będą
proponować swoim partnerom
biznesowym ani przyjmować od nich
łapówek lub innych nielegalnych
świadczeń. Dostawcy nie będą
proponować pracownikom Stalkon Sp. z
o.o. żadnych korzyści osobistych
wynikających z relacji z dostawcami.
Dostawcy są zobowiązani do
przestrzegania wszystkich przepisów
dotyczących prania pieniędzy.
Ochrona danych
Dostawcy winni przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony danych. W szczególności
dostawcy winni działać w odpowiedni
sposób w celu zapewnienia ochrony
danych wrażliwych pracowników,
klientów lub innych danych
przetwarzanych w ramach relacji
biznesowych ze Stalkon Sp. z o.o.
Szczegółowe wymagania w tym zakresie
reguluje Umowa Poufności.
Poszanowanie i ochrona własności
intelektualnej
Dostawcy winni szanować i chronić prawa
własności intelektualnej Stalkon Sp. z o.o.
oraz klientów Stalkon. Będą oni chronić i
jedynie odpowiednio wykorzystywać
informacje poufne.
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Zgłaszanie naruszeń
Dostawcy firmy Stalkon Sp. z o.o. są
zobowiązani do informowania o własnych
naruszeniach Kodeksu Etyki Biznesowej, o
ile jest to związane ze współpracą z firmą
Stalkon, a także o znanych sobie
przypadkach nieprawidłowych
zachowania pracowników firmy Stalkon.
W przypadku gdy doszło do naruszenia
zasad Kodeksu, prosimy zgłosić ten fakt
wysyłając wiadomości e-mail na adres:
stalkon@stalkon.com.pl lub przesłać
zgłoszenie pocztą na adres siedziby firmy.
Jeśli występuje uzasadnione podejrzenie
naruszenia Kodeksu Etyki przez dostawcę
to firma Stalkon może na podstawie
obowiązujących umownych lub
ustawowych uprawnień zakończyć w
trybie natychmiastowym współpracę z
takim dostawcą. W przypadku rażącego i
znacznego naruszenia Kodeksu Etyki firma
Stalkon zastrzega sobie prawo podjęcia
dalszych kroków prawnych, w
szczególności roszczeń
odszkodowawczych.

