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Wymagania wobec Dostawcy

ATS Display Sp. z o.o. zobowiązuje się przestrzegać najwyższych standardów praw-
nych, etycznych i moralnych, które zostały określone w naszym Kodeksie Etycznym, 
Polityce Środowiskowej oraz Polityce Antykorupcyjnej.

Oczekujemy od Ciebie przestrzegania standardów w poniższych obszarach: 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Etyka biznesowa oraz społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) są naszymi priorytetami we 
wszystkich aspektach naszych działań, w tym w kontaktach z dostawcami, uznając, że są oni kluczowymi interesariuszami sukcesu 
naszej firmy. W swojej działalności stosujemy jednolite standardy w ocenach etycznego postępowania zarówno swoich pracowników 
jak i osób trzecich. Oczekujemy, że dostawcy podzielają nasze dążenia w świadczeniu jak najlepszych usług, w sposób nastawiony 
na jakość i poszanowanie kluczowych wartości odpowiedzialnego biznesu. 

Decydujemy się na wybór tylko tych Dostawców, którzy, tak jak my, spełniają nasze standardy w zakresie poszanowania praw 
człowieka, dbania o dobro środowiska naturalnego, przestrzegania praw pracowniczych oraz przeciwdziałania korupcji. Nasi 
Dostawcy zobowiązują się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa we wszystkich obszarach swojej działalności. 
Jeśli takie regulacje nie istnieją, należy wykorzystać zasady zawarte w niniejszym kodeksie jako wytyczne. Wraz z przestrzeganiem 
prawa, od Dostawców ATS Display Sp. z o.o. oczekuje się postępowania zgodnego z wysokimi standardami etyki biznesowej. 
Niniejszy Kodeks Postępowania Dostawcy ma na celu zdefiniowanie podstaw zrównoważonego rozwoju oraz umacnianie wysokich 
standardów uczciwości zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak również w relacjach biznesowych z kontrahentami.  Zdefiniowali-
śmy tu również narzędzia, jakimi będziemy egzekwować przestrzeganie naszych standardów jak również przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego (w tym również międzynarodowego). W zamian staramy się być uczciwym i rzetelnym partnerem, 
wierząc mocno, że relacje oparte na zaufaniu i uczciwości będą trwałe i korzystne dla wszystkich.

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów BHP (niezbędne minimum).
Dysponowanie procedurami i zatrudnianie pracowników, w celu bieżącego monitorowania przestrzegania w zakła-
dzie pracy norm i przepisów związanych ze zdrowiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również w celu 
zapobiegania i ewidencjonowania wypadków przy pracy/ chorób zawodowych. 
Zapewnienie pracownikom co najmniej niezbędnego poziomu wiedzy z zakresu BHP.

LUDZIE I SPOŁECZNOŚĆ
Sprawiedliwe warunki zatrudnienia – w szczególności: powstrzymanie się od dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, 
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność, przynależność do związku zawodowego, przynależ-
ność polityczną lub orientację seksualną.
Poszanowanie przysługującego pracownikom prawa do swobodnego zrzeszania się lub prowadzenia negocjacji 
zbiorowych.
Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników jak również przestrzeganie przepisów prawa dotyczących wynagradzania.
Dbałość, by godziny pracy (w tym nadgodziny) nie naruszały obowiązujących wymogów prawnych.
Umożliwienie pracownikom swobodnego zakończenia stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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Zakaz wszelkich form współczesnego niewolnictwa, w tym pracy za długi, pracy przymusowej czy obowiązkowej, 
pracy dzieci.
Niezatrudnianie osób ponizej 15. roku zycia, chyba ze zezwalaja na to lokalne przepisy, zas dany wyjatek musi byc
zgodny z wytycznymi Miedzynarodowej Organizacji Pracy.
Poszanowanie godności, prywatności i prawa każdego człowieka.
Eliminowanie zachowań (w tym gestów, języka i kontaktu fizycznego) o charakterze seksualnym.
Przeciwdziałanie i niedopuszczanie stosowania przymusu, gróźb, obelg oraz wyzysku. 

ŚRODOWISKO I ZMIANA KLIMATU
Zachowywanie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (niezbęd-
ne minimum).
Wspieranie proaktywnego podejścia do wyzwań środowiskowych, w tym:
- optymalizacja wykorzystania energii oraz stosowanie energooszczędnych technologii,
- wykorzystywanie zasobów w sposób wydajny, 
- podejmowanie działań w celu minimalizowania zanieczyszczenia środowiska,
- monitorowanie i minimalizowanie innych zagrożeń dla środowiska jeżeli takie występują w   
  działalności Dostawcy,
- zmniejszenie oddziaływania na bioróżnorodność i zmianę klimatu,
- świadome gospodarowanie odpadami i recykling odpadów,
- należyta staranność w selekcji wykorzystywanych surowców i ich dostawców, aby nie pochodziły one z rejonów        
objętych konfliktem, co mogłoby pośrednio lub bezpośrednio przełożyć się na finansowanie grup łamiących 
prawa człowieka, wykorzystujących pracę przymusową lub niewolniczą, handlującymi ludźmi.

ŁAD KORPORACYJNY I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Nieuczestniczenie i nietolerowanie jakichkolwiek form nieetycznego zachowania w biznesie, takiego jak przekup-
stwo i korupcja w celu wpłynięcia na czynności urzędowe, biznesowe lub uzyskania nienależnych korzyści. Wszelkie 
płatności, prezenty lub inne świadczenia Dostawcy na rzecz klientów, urzędników państwowych lub innych stron 
muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi.
Przestrzeganie koncepcji, zasad i zaleceń zawartych w krajowym i międzynarodowym prawie konkurencji oraz 
wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation  
and Development, OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych, w tym między innymi:  
  - wszystkich odpowiednich przepisów antykorupcyjnych w odniesieniu do  relacji z ATS Display Sp.  
   z o.o.
  - wymogów dotyczących sankcji handlowych USA i UE;
  - ogólnych unijnych przepisów i wymagań dotyczących ochrony danych;
  - wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Nieuczestniczenie wspólnie z konkurentami w zmowach cenowych, podziałach rynków lub klientów oraz ustawianiu 
przetargów.
Zachowanie w poufności wszelkich informacji dotyczących ATS Display Sp. z o.o. lub jej partnerów biznesowych, 
które nie zostały wcześniej podane do publicznej wiadomości. 
Poszanowanie własności intelektualnej zarówno ATS Display Sp. z o.o. jak również jej partnerów biznesowych.
Nabywanie towarów i usług w sposób odpowiedzialny, z zapewnieniem przestrzegania postanowień niniejszego 
Kodeksu w łańcuchu dostaw w możliwie najpełniejszym stopniu.
Odprowadzanie wszelkich należnych podatków związanych z transakcjami realizowanymi na rzecz Spółki, w tym w 
szczególności podatku od towarów i usług. 
Wystawianie faktur na rzecz ATS Display Sp. z o.o. w sposób rzetelny i zgodny z przepisami.
Nabywanie towarów i usług od podmiotów gwarantujących, że podatek VAT wykazywany na fakturach zostanie 
wykazany i odprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 



W celu weryfikacji czy nasi Dostawcy prowadzą swoją działalność na oczekiwanym przez nas poziomie, stosujemy metody zależne od:
 ryzyka i wymogów prawnych związanych z tym, co kupujemy;
 kraju pochodzenia zakupionych towarów i usług oraz stwarzanego ryzyka;
 poziomu wydatków.

ATS Display Sp. z o.o. może ograniczyć, zawiesić lub zakończyć współpracę z Dostawcami, którzy będą naruszać niniejszy Kodeks lub 
odmówią udziału w oczekiwanym przez nas planie działań naprawczych. 

Będziemy regularnie informować naszych dostawców o zasadach zawartych w Kodeksie. Nasze procesy weryfikacyjne mogą uwzględ-
niać jedną lub kilka z poniższych metod:
 komunikacja bezpośrednia i akceptacja Dostawcy
 szczególne klauzule zawarte w umowie
 wypełnienie kwestionariusza dot. Kodeksu Postępowania Dostawcy
 audyt/ocena/kontrola realizowana przez ATS Display Sp. z o.o. lub podmiot trzeci
 plany działań naprawczych

Proces ewentualnego audytu będzie wcześniej uzgodniony między stronami w celu wykazania zgodności i zapewnienia przejrzystości. 
Tylko przestrzegając wysokich standardów dotyczących etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zachowamy doskonałą reputację i 
zapewnimy sobie wspólny, nieustanny sukces. Będziemy stale monitorować funkcjonowanie niniejszego Kodeksu oraz wprowadzać w 
nim dalsze ulepszenia, jeśli uznamy, że może to poprawić sposób prowadzenia naszej działalności.

Niniejszy Kodeks zawiera ogólne wymagania, mające zastosowanie do wszystkich Dostawców ATS Display Sp. z o.o. Jeśli istnieje 
konflikt między przepisami prawa a niniejszym Kodeksem, wtedy pierwszeństwo mają przepisy prawa. Oczekujemy również, że nasi 
Dostawcy mają podobne wymogi na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw oraz z należytą starannością weryfikują własnych Dostaw-
ców pod kątem przestrzegania zasad. 

Dostawcy zobowiązani są informować ATS Display Sp. z o.o. o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania postanowień niniejszego 
Kodeksu (w tym przez pracowników ATS Display Sp. z o. o.). Zachęcamy również do kontaktu w ramach aktualizowania, dostosowy-
wania i ulepszania treści Kodeksu, jak również w celu wyjaśniania ewentualnych wątpliwości. Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować na 
adres e-mail: info@atsdisplay.com. Wszystkim naszym pracownikom, klientom, dostawcom lub innym zewnętrznym interesariuszom 
gwarantujemy poufność wszelkich zgłaszanych obaw dotyczących nieetycznego, nieodpowiedniego i nielegalnego zachowania. 

Jak weryfikujemy Dostawcę

Zgłaszanie wątpliwości

Dodatkowe wskazówki i informacje dotyczące naszego Kodeksu Etycznego, Polityki Antykorupcyjnej, Polityki Środowiskowej oraz 
Kodeksu Postępowania Dostawcy można znaleźć na stronie www.atsdisplay.com

Więcej informacji


