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Kodeks Etyki firmy PROMONT wyznacza standardy postępowania dla naszej
firmy. Takich zasad postępowania wymagamy również od naszych
dostawców. Przedstawiamy Kodeks postępowania dla dostawców,
oczekując, aby wszyscy dostawcy podpisali i przekazali zapisy niniejszego
dokumentu swoim pracownikom.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu na rzecz przestrzegania zasad etycznego
postępowania budujemy zaufanie naszych klientów, pracowników
zdobywając jednocześnie coraz lepszą reputację naszego przedsiębiorstwa.
Firma PROMONT zobowiązuje się do:
•
Przestrzegania i poszanowania prawa;
•
Prowadzenia działalności uczciwie i rzetelnie;
•
Przestrzegania zobowiązań biznesowych;
•
Traktowania ludzi z godnością i szacunkiem;
•
Poszanowania środowiska naturalnego i dbałości o nie.
Oczekujemy również przyjęcia takich samych zobowiązań przez wszystkich
naszych dostawców, wytwórców, usługodawców i partnerów biznesowych
oraz przez ich jednostki zależne, podmioty stowarzyszone i
podwykonawców.
Wymogiem stawianym wszystkim Dostawcom firmy PROMONT jest
przestrzeganie norm opisanych poniżej.

I. Przestrzegamy i szanujemy prawo
Zarządzając wszystkimi aspektami naszej działalności, jesteśmy świadomi
obowiązujących norm prawnych i je przestrzegamy. Zapoznając się z
Kodeksem i zgłaszając niezgodne z prawem lub wątpliwe etycznie
przypadki postępowania, dążymy do praworządności i przestrzegania
wysokich norm etycznych.
• Dostawca musi przestrzegać wymogów niniejszego Kodeksu i
przepisów.
• Dostawca odpowiada za monitorowanie i dokumentowanie
przestrzegania przepisów oraz swoich działań na rzecz propagowania
i wspierania postępowania zgodnego z przepisami we własnych
łańcuchach dostaw.
• Postępowanie niezgodne z przepisami może być podstawą do
unieważnienia lub rozwiązania przez PROMONT zobowiązań
umownych z dostawcą.

II. Prowadzimy działalność uczciwie i rzetelnie
• Dostawca jest zobowiązany przestrzegać wszelkich obowiązujących
przepisów prawa miejscowego, krajowego i międzynarodowego;
• Dostawca nie może zezwalać na podejmowanie niezgodnych z
prawem działań ani w nich uczestniczyć, nie mogą tolerować
łapownictwa, defraudacji, wymuszeń, przekupstwa ani innych form
korupcji w kontaktach z urzędnikami państwowymi lub osobami
reprezentującymi sektor prywatny bądź państwowy;
• Dostawca będzie prowadzić wyłącznie legalną działalność biznesową i
etyczne praktyki w działalności handlowej.

III. Przestrzegamy zobowiązań biznesowych
Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa naszych klientów oraz innych
partnerów to dewiza naszych relacji biznesowych.
Budujemy je i utrzymujemy poprzez otwartą komunikację, szanowanie
powierzonych nam informacji i dotrzymywanie zobowiązań.
Dostawca zobowiązuje się do:
• udzielania prawdziwych informacji o swoich produktach i usługach
w rozmowach, umowach, wiadomościach e-mail oraz wszystkich
innych formach komunikacji;
• podejmowania tylko tych zobowiązań, które będzie mógł zrealizować;
• przetwarzania danych w imieniu firmy PROMONT wyłącznie w celach,
w których zostały one zgromadzone, otrzymane lub w inny sposób
udostępnione.

IV. Traktujemy ludzi z godnością i szacunkiem
Nasze cele osiągamy dzięki naszym pracownikom. Zapewniamy
bezpieczne miejsce pracy i doceniamy unikatowy wkład naszego zespołu,
umożliwiając pracownikom wspierającym cele firmy PROMONT
wykorzystanie swojego indywidualnego potencjału.
Dostawca zobowiązuje się do:
• poszanowania praw człowieka i wspierania starań na rzecz ich
ochrony;

• przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji dotyczących
zatrudnienia, w tym zasad zatrudniania nieletnich, a także działań na
rzecz równości praw i eliminowania dyskryminacji w zatrudnieniu;
• zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy, zgodnych z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa;
• wynagrodzenia są podstawą zaspokojenia podstawowych potrzeb
pracowników. Dostawca musi przestrzegać wszelkich obowiązujących
przepisów prawa dotyczących wynagrodzeń i godzin pracy.

V.

Szanujemy środowisko naturalne i dbamy o nie

Dostawcy są zobowiązani do:
• przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa
dotyczących ochrony środowiska,
• prewencyjnego podejścia do zagadnień ochrony środowiska
naturalnego,
• podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw
odpowiedzialności ekologicznej oraz stosowanie i rozpowszechnianie
technologii przyjaznych środowisku.
W miarę możliwości Dostawcy powinni korzystać z technologii, które nie
mają niekorzystnego wpływu na środowisko, a jeśli takiego wpływu nie
można uniknąć — podejmować starania mające na celu jego
zminimalizowanie.
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