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W celu zrealizowania w pełni wymagań klientów DAGAT-ECO stawiamy wysokie wymagania naszym 
dostawcom. Oczekujemy, że produkty i usługi będą najwyższej jakości, a także oczekujemy dobrego 
zarządzania od wszystkich naszych dostawców w całym łańcuchu dostaw.  

Aby zrealizować tę wizję, musimy opierać się na szerokim, solidnym fundamencie zasad 
odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego zachowania. Wierzymy, że odpowiedzialne zachowanie 
jest jedynym fundamentem, na którym możemy zbudować prawdziwie zrównoważony biznes  
z naszymi dostawcami.  

„Kodeks etyczny” DAGAT-ECO jasno określa nasze zaangażowanie w przestrzeganie przepisów, w tym 
przeciwdziałanie korupcji, prawo konkurencji, sankcje i inne kwestie, które wpływają na sposób,  
w jaki prowadzimy interesy z dostawcami. Nasze przestrzeganie tych wymagań pomaga zwiększyć 
nasze możliwości biznesowe i służy jako narzędzie do przekraczania oczekiwań obecnych i przyszłych 
dostawców. 
 
Zobowiązania, które na siebie nakładamy są bezpośrednio przełożone na „Kodeks postępowania 
dostawcy” w zakresie praw człowieka i warunków pracy, zdrowia i bezpieczeństwa, 
odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, efektywności środowiskowej i etyki biznesu. 
Celem DAGAT-ECO jest rozwój naszych dostawców jako partnerów. Robimy to, wybierając 
najlepszych dostawców.  

Jakość w obecnym świecie oznacza coś więcej niż samo zapewnienie jakości. Nasi dostawcy muszą 
być w stanie wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za wpływ na środowisko, a także za całościowe 
podejście do postępowania z materiałami i wymiany informacji.   

Stawiamy na zrównoważony rozwój i wierzymy w opracowywanie, wytwarzanie i dostarczanie 
produktów i usług w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ponieważ buduje to zaufanie naszych 
klientów, całego społeczeństwa, a także naszych partnerów biznesowych. Nasi dostawcy odgrywają 
integralną rolę w naszym procesie dążenia do zrównoważonego rozwoju i nigdy nie odniesiemy 
pełnego sukcesu bez naszych partnerów i dostawców.  

Aby móc dążyć do zrównoważonego rozwoju potrzebujemy zatem pełnego zaangażowania 
Dostawców,  którzy poprzez dbałość, jaką inwestują w części, komponenty i usługi dostarczane do 
DAGAT-ECO stanowią solidną podstawę dla naszego celu.  

Dostawcy i kontrahenci DAGAT-ECO wdrażają i przestrzegają etycznych i zrównoważonych 
standardów w całym łańcuchu dostaw. Nasze zaangażowanie i podejście do zrównoważonego 
rozwoju zgodnie z zasadami „Kodeksu postępowania dostawców” jest zintegrowane z naszymi 
zasadami i wdrażane poprzez codzienne decyzje biznesowe i działania z naszymi dostawcami. 



Kodeks postępowania dostawcy 

Cel 

Celem Kodeksu postepowania dostawcy jest zdefiniowanie minimalnych wymagań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju dla dostawców, obejmujących następujące obszary:  

 Prawa człowieka i warunki pracy 
 Zdrowie i bezpieczeństwo 
 Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców 
 Ochrona środowiska 
 Etyka biznesu 

Zakres 

Kodeks postępowania dostawcy obowiązuje do wszystkich umów, których przedmiotem jest zakup 
materiałów lub usług.  

Termin „pracownik” dotyczy wszystkich pracujących dla lub w imieniu dostawcy, włączając w to 
pracowników tymczasowych, konsultantów, osoby na kontraktach, trenerów, pracowników 
pracujących w niepełnym wymiarze czasu, pracowników migrujących, kadry zarządzającej wyższego 
szczebla oraz zarządu.  

Wymagania ogólne 

 Dostawca powinien zapewnić zgodność ze wszystkimi wymaganiami poniższego Kodeksu  
 Dostawca powinien zapewnić, ze wszystkie wymagania poniższego Kodeksu są przenoszone  

na wewnętrzne procesy i operacje Dostawcy, a także na jego bezpośrednich dostawców.  
 Dostawca powinien posiadać Kodeks postępowania, zawierający zasady zachowania 

obowiązujące Dostawcę oraz właściwego postępowania pracowników Dostawcy.  
 Dostawca powinien reagować na ryzyko naruszenia wymogów niniejszego kodeksu zarówno 

w swoich lokalizacjach, jak i w swoim łańcuchu dostaw.  
 Dostawca powinien wdrożyć odpowiedni mechanizm rozpatrywania skarg oraz system 

korekcyjny dostępny dla wszystkich pracowników i stron trzecich tak, aby umożliwić 
zgłoszenia skarg, zażaleń oraz zaleceń i ulepszeń bez obaw o reperkusje.  

 

System zarządzania  

Dostawca powinien wdrożyć i utrzymywać system zarządzania mający na celu przegląd wszystkich 
aspektów niniejszego Kodeksu, proporcjonalnie do wielkości, złożoności i ryzyka biznesu Dostawcy.  
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Prawa człowieka i warunki pracy 
Współczesne niewolnictwo i praca przymusowa 

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek form nowoczesnego niewolnictwa lub pracy 
przymusowej, w tym min. pracy przymusowej, obowiązkowej lub niewolniczej. Dostawca, włączając 
w to jego agencje rekrutacyjne, nie powinien angażować się ani tolerować ograniczeń 
przemieszczania się, nadmiernych opłat rekrutacyjnych, konfiskacji dokumentów potwierdzających 
tożsamość i/lub paszportów, wstrzymywanie płac, niewłaściwych warunków pracy, pracy za długi, 
przemocy oraz jakiejkolwiek innych nadużyć.  

Praca dzieci 

DAGAT-ECO nie toleruje pracy dzieci. Dostawca powinien zapobiegać jakimkolwiek formom pracy 
nieletnich. Minimalny wiek podjęcia pracy to wiek ukończenia obowiązkowej nauki, jednak nigdy nie 
mniej niż 15 lat.  

Młodociani pracownicy w przedziale wiekowym 15-18 lat nie powinni być narażani na pracę, która 
może zaszkodzić ich zdrowiu umysłowemu, bezpieczeństwu lub moralności.  

Godziny pracy i wypoczynku 

Dostawca powinien zawsze przestrzegać i postępować zgodnie z obowiązującym prawem  
i ustaleniami układów zbiorowych w zakresie czasu pracy i odpoczynku, w tym czasu pracy  
w nadgodzinach oraz corocznego urlopu, nieobecności chorobowych oraz rodzicielskich, a także 
wszystkich obowiązujących przepisów dot. urlopu i nieobecności.  

Zarobki i benefity 

Dostawca powinien zawsze stosować płace i benefity, co najmniej w zakresie przewidzianym 
obowiązującym prawem i układami zbiorowymi.  

Dostawca powinien dostarczać pracownikom informacje o warunkach zatrudnienia i wynagradzania 
w formacie i języku zrozumiałym dla pracowników, takim jak pisemna umowa o pracę oraz 
oświadczenie o terminowym wynagrodzeniu. Potrącenia z wynagrodzenia są możliwe tylko  
i wyłącznie w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem, przepisami lub układami zbiorowymi 
pracy.  

Niedyskryminacja i uczciwe traktowanie 

Dostawca powinien traktować wszystkich z godnością i szacunkiem oraz zapewnić równe szanse 
zatrudnienia w oparciu o zdolność danej osoby do wykonywania określonej pracy, niezależnie od 
cech pracownika lub osoby ubiegającej się o stanowisko, w tym między innymi:  

 Płeć, tożsamość płciową, ekspresję płciową 
 Wiek 
 Narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, kolor skóry lub tło kulturowe 
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 Religię lub przekonania 
 Informacji na temat inwalidztwa, genetyki lub stanu zdrowia (włączając ciążę) 
 Orientację seksualną 
 Przynależność do związków 

 

Dostawca nie powinien tolerować poniżających ani fizycznych kar ani nie powinien dopuszczać aby 
jakikolwiek pracownik był przedmiotem słownego, psychologicznego, fizycznego lub seksualnego 
nękania lub wykorzystywania.  

Wolność zgromadzeń i układów zbiorowych pracy 

Wszyscy pracownicy powinni mieć prawo do legalnego formowania związków zawodowych, 
przystępowania lub nie przystępowania do nich, przystępowania do układów zbiorowych, ubiegania 
się o reprezentację i dołączania do rad pracowniczych zgodnie z lokalnym prawem i konwencjami 
międzynarodowymi.  

Pracownicy powinni mieć możliwość otwartej komunikacji i dzielenia się pomysłami i problemami 
dotyczącymi warunków pracy i zarządzania, bez obawy o dyskryminację, zastraszenie czy odwet.  

Zdrowie i bezpieczeństwo 
Dostawca powinien zapewnić pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, tak aby 
zminimalizować częstotliwość powiązanych z pracą zranień, poprawiać jakość wyrobów i usług, 
zapewnić spójność produkcji, utrzymanie pracowników oraz morale.  

Dostawca powinien zapewnić, że wszystkie potencjalne narażenia pracowników na zagrożenie 
bezpieczeństwa takie jak maszyny, wyposażenie lub substancje, lub inne chemiczne, fizyczne lub 
biologiczne czynniki są zidentyfikowane, ocenione i kontrolowane poprzez odpowiednie 
zaprojektowanie i/lub konserwację zapobiegawczą i instrukcje bezpiecznej pracy. Tam, gdzie  
zagrożenie nie może być odpowiednio kontrolowane przez ww. środki, pracownicy powinni być 
wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, a także mieć dostęp do środków pierwszej 
pomocy.  

Informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny być dostępne dla wszystkich w celu zapewnienia 
edukacji, szkoleń i zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami bezpieczeństwa.  

Dostawca powinien posiadać odpowiednie procedury na sytuacje kryzysowe aby zidentyfikować  
i ocenić potencjalne sytuacje awaryjne. Plany awaryjne, bezpieczeństwo pożarowe i procedury 
reagowania, w tym procedura powiadamiania i ewakuacji pracowników, szkolenia pracowników  
i ćwiczenia ewakuacji. Procedury bezpieczeństwa pożarowego powinny  być (tam, gdzie to dostępne) 
okresowo sprawdzane i zatwierdzane przez lokalne władze.  

Pracownicy powinni mieć dostęp do czystej i pitnej wody, higienicznych urządzeń sanitarnych, 
higienicznego przyrządzania, przechowywania i spożywania posiłków, odpowiedniej wentylacji, 
światła i temperatury oraz hałasu i zapylenia na poziomie akceptowalnych (o ile jest to możliwe).  
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Odpowiedzialne pozyskiwanie 
surowców 
Wydobycie i handel minerałami i surowcami może generować dochód i dobrobyt oraz utrzymywać 
środki utrzymania i wspierać rozwój lokalny. Zdajemy sobie jednak sprawę z ryzyka negatywnych 
skutków, takich jak łamanie praw człowieka i konflikty. Dostawca powinien szanować wszystkie 
międzynarodowo uznane prawa człowieka i prowadzić odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem 
dostaw. 

Dostawca powinien dołożyć wszelkiej staranności zgodnie z Wytycznymi OECD dotyczące należytej 
staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu w odniesieniu do pozyskiwania, wydobywania  
i przeładunku tantalu, cyny, wolframu, złota (zwanymi w dalszej części „3TG”) i kobaltu oraz wdrożyć 
wiarygodne ustalenie pochodzenia i źródła tych materiałów.  

Dostawca powinien posiadać politykę i procedury aby zapewnić, że żaden z ww. minerałów zawarty 
w wyrobach dostawcy w sposób bezpośredni ani pośredni nie przynosi korzyści grupom zbrojnym, 
naruszającym prawa człowieka lub jego pozyskiwanie w sposób bezpośredni lub pośredni nie 
przyczynia się do łamania praw człowieka.  

Efektywność środowiskowa 
Efektywne gospodarowanie zasobami i zużyciem energii  

Dostawca powinien monitorować, śledzić i dokumentować zużycie surowców ze  źródeł naturalnych 
takich jak woda oraz pozostałych surowców, a także energii by móc zidentyfikować aspekty, które 
mogą być kontrolowane i na które można wpływać w celu doskonalenia i minimalizowania zużycia.  

Emisja i zarządzanie odpadami 

Dostawca powinien monitorować, śledzić i dokumentować emisję do powietrza, wody i gleby 
zarówno ze swoich lokalizacji, jak i transportu, a także ścieki i odpady stałe generowane  
w lokalizacjach by móc zidentyfikować aspekty, które mogą być kontrolowane i na które można 
wpływać w celu doskonalenia i minimalizowania zużycia.  

Wszystkie wyjścia powinny być monitorowane, śledzone i dokumentowane na poziomie lokalizacji  
i całego przedsiębiorstwa.  

Dostawca powinien monitorować, śledzić i dokumentować  skład materiałów opakowaniowych, które 
stają się odpadem w DAGAT-ECO.  

Substancje niebezpieczne 

Dostawca powinien zidentyfikować substancje potencjalnie niebezpieczne w wyrobach chemicznych 
oraz artykułach używanych do produkcji i zapewnić, że są one traktowane, transportowane, 
przechowywane i przetwarzane bezpiecznie.  
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny by dostępne w celach szkoleniowych i aby 
zabezpieczyć pracowników bez materiałami niebezpiecznymi. Pracownicy powinni mieć dostęp do 
odpowiednich środków ochrony osobistej.  

Wymagane jest aby dostawca raportował wszystkie substancje używane w dostarczanych do  
DAGAT-ECO wyrobach w Międzynarodowej Systemie Danych Materiałowych (International Material 
Data System IMDS).   

Etyka biznesu 
Uczciwa konkurencja  

Dostawca powinien respektować i działać zgodnie z wszystkimi obowiązującymi zasadami 
dotyczącymi sprawiedliwego handlu, konkurencji oraz praw i regulacji antymonopolowych. Dostawca 
nie może prowadzić żadnych antykonkurencyjnych rozmów i zawierać antykonkurencyjnych umów, 
nie może stosować nielegalnego ustalania cen, podziału rynku, podziału klientów oraz innych 
nielegalnych praktyk na żadnym poziomie produkcji ani łańcucha dostaw.  

Integralność biznesu 

Dostawca powinien przez cały czas utrzymywać najwyższy poziom uczciwości we wszystkim 
interakcjach biznesowych i ujawniać szczegóły struktury korporacyjnej kiedy jest to konieczne.  

Konflikt interesów  

Dostawca powinien prowadzić biznes w sposób otwarty i transparentny aby zapewnić, że jest 
uczciwym i rzetelnym partnerem.  

Ponadto, dostawca powinien prowadzić biznes w taki sposób, aby zapobiegać sytuacjom w których 
prywatne, finansowe lub inne zewnętrzne interesy są sprzeczne z obowiązkami pracownika  
w zakresie pracy. 

Wszystkie sytuacje, w których pracownik DAGAT-ECO lub specjalista pracujący na zlecenie  
DAGAT-ECO mogą odnieść jakiekolwiek osobiste korzyści w jakiejkolwiek części biznesu Dostawcy lub 
w których mogą mieć jakiekolwiek powiązania ekonomiczne z Dostawcą należy niezwłocznie zgłosić 
do  DAGAT-ECO możliwymi dostępnymi kanałami.     

Antykorupcja 

Dostawca nie powinien angażować się, udzielać poparcia ani tolerować jakichkolwiek form łapówek 
czy korupcji, bezpośrednich lub bezpośrednich.  

Dostawca nie powinien oferować ani akceptować jakiejkolwiek formy niestosownych benefitów  
od i dla stron trzecich, prywatnych ani publicznych, w celu utrzymania lub uzyskania kontraktu 
biznesowego czy też jakiejkolwiek innej formy specjalnego traktowania.  
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Poufność i prawo własności intelektualnej 

Dostawca, zgodnie z obowiązującym prawem oraz umową, powinien przestrzegać poufnych 
informacji otrzymanych z DAGAT-ECO, a także respektować prawa własności intelektualnej poprzez 
zabezpieczenie przed nieuprawnionym wykorzystaniem, niewłaściwym obchodzeniem się, 
fałszerstwem, kradzieżą, oszustwem lub niewłaściwym ujawnieniem informacji.  

Ochrona danych 

Za każdym razem gdy Dostawcy zostaną powierzone dane osobowe osób fizycznych, Dostawca 
powinien zabezpieczyć je w odpowiedni sposób przed niewłaściwym wykorzystaniem. Podczas 
gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, przechowywania lub udostępniania danych 
osobowych Dostawca powinien przestrzegać obowiązującego prawa oraz warunków umowy  
z DAGAT-ECO.  

Pranie pieniędzy 

Dostawcy powinni korzystać z usług tylko i wyłącznie tych partnerów biznesowych, co do których 
uczciwości są przekonani.  

Dostawcy powinni przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących prania pieniędzy i wspierania 
terroryzmu.  


