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Jako firma działająca poprzez granice, w szerokim zakresie jurysdykcji lokalnych i 
międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych, jesteśmy oddani i zaangażowani 
w rozwój zrównoważonej kultury i praktyk biznesowych. Oczekujemy, zarówno od naszych 
pracowników, dostawców, jak i innych partnerów biznesowych, aby nieustannie przestrzegali 
prawa i postępowali etycznie oraz wnosili wkład do naszego profilu zrównoważonego rozwoju, 
demonstrując takie same wysokie standardy etyczne jak nasze.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zapewniamy naszym pracownikom 
bezpieczne miejsce pracy we ws-
zystkich aspektach naszej działal-
ności. Przestrzegamy wszystkich 
obowiązujących przepisów i ro-
zporządzeń dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa oraz podejmujemy 
odpowiednie działania mające na 
celu zapobieganie chorobom za-
wodowym i wypadkom przy pracy.

Etyczny biznes
Koncentrujemy się na przestr-
zeganiu wszystkich lokalnych i
międzynarodowych praw anty-
korupcyjnych zasad i standardów 
oraz unikamy wszystkich form 
korupcji i przekupstwa, w tym
finansowego wyzysku, pre-
zentów i nieetycznych umów.    

Prawa człowieka
Działamy z poszanowaniem 
praw człowieka i nie będziemy 
bezpośrednio lub pośrednio zaan-
gażowani w jakiekolwiek narusze-
nia praw człowieka, takie jak praca 
dzieci lub praca przymusowa, na 
każdym etapie naszej działalności 
biznesowej.

Uzgodnienie
Nasz Kodeks Postępowania określa 
wymagania dla wszystkich naszy-
ch dostawców. Zakładamy, że będą 
podzielać nasze podejście i będą 
przestrzegać tych dokumentów, a 
także lokalnych i  międzynarodow-
ych przepisów i regulacji. Ocze-
kujemy, że nasi dostawcy kierują 
się własną zasadą należytej star-
anności.

Środowisko
Pragniemy zapewnić przyszłym 
pokoleniom dobre warunki środow-
iskowe poprzez zmniejszanie nas-
zego „śladu” w ekosystemie, zuży-
cia energii i materiałów, odpadów, 
emisji do powietrza oraz, poprzez 
opracowywanie produktów ener-
gooszczędnych, zwiększenie nas-
zego pozytywnego wpływu na 
środowisko.

Społeczna odpowiedzialność 
Znajdujemy siłę poprzez różnorod-
ność i lokalne zaangażowanie. Sta-
ramy się odzwierciedlać globalne 
społeczeństwo, dlatego szanujemy 
różnorodność pod względem po-
chodzenia etnicznego, płci, seksu-
alności, wieku, religii, niepełnospra-
wności, wykształcenia, poglądów 
lub członkostwa politycznych.

Akceptujemy i postępujemy zgodnie z powyższym.
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