
Kodeks postępowania ista opiera się na następujących  
konwencjach i normach: 

   The Global Compact of the United Nations (UN) –  
Organizacja promująca społeczną odpowiedzialność biznesu

   The Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

   The International Labour Organization (ILO) –  
Międzynarodowa Organizacja Pracy 

Kodeks Postępowania Dostawców zawiera następujące zasady:

Zasady Ogólne
Przestrzeganie prawa
Dostawcy postępują zgodnie z prawem krajowym, 
międzynarodowym, jak również z międzynarodowymi traktatami.

Tworzenie bezpiecznych produktów
Produkty dostawców nie będą stanowić zagrożenia tak dla ludzi, 
jak i dla środowiska. Produkty będą spełniać zatwierdzone  
normy bezpieczeństwa. Dostawcy dostarczą informacji na temat  
bezpiecznego użytkowania swoich produktów.

Bez korupcji czy przekupstwa
Dostawcy będą wystrzegać się jakichkolwiek prób korupcji czy  
przekupstwa podczas współpracy z pracownikami ista oraz ich  
kontrahentami.

Wspieranie uczciwej konkurencji
Wszelkie działania biznesowe dostawców podlegają zasadom  
uczciwej konkurencji. Dostawcy będą postępować zgodnie z  
prawami antymonopolowymi oraz prawami zwalczającymi 
nieuczciwą konkurencję.

Ochrona własności intelektualnej
Dostawcy chronić będę własność intelektualną osób trzecich.

Prawa Człowieka
Zakaz wykorzystywania pracy dzieci 
Dostawcy nie będę zatrudniać osób poniżej 15-go roku życia.  
W krajach o niższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz systemu 
edukacji, minimalny wiek wynosi 14 lat. Niebezpieczne prace 
będę podejmowane jedynie przez pracowników powyżej 18-go 
roku życia.
(ILO-Konwencja 138)

Zakaz pracy przymusowej 
Nie zezwala się na stosowanie zatrudnienia przymusowego.  
Dostawcy nie mogą wymagać od pracownika zdeponowania  
paszportu lub pozwolenia na pracę w zamian za otrzymanie  
zatrudnienia.
(ILO-Konwencja 29)

Zakaz dyskryminacji
Pracownicy nie będą dyskryminowani ze względu na formę  
zatrudnienia lub wynagrodzenia, płeć, wiek, pochodzenie  
etniczne, czy narodowe,  religię,orientację seksualną, 
przynależność związkową, czy niepełnosprawność.
(ILO-Konwencje 100, 111)

Zakaz kar dyscyplinarnych 
Dostawcy nie będą poddawać swoich pracowników jakimkolwiek  
karom fizycznym czy psychicznym. W szczególności dotyczy to  
przypadków, jeśli pracownicy, w dobrej wierze, zgłaszają zaistnienie  
działań korporacyjnych sprzecznych z narodowymi, 
międzynarodowymi oraz wewnętrznymi zasadami.

Kodeks Postępowania Dostawców 
ista, firma działająca na całym świecie, jest oddana i zaangażowana w taki system działania przedsiębiorstwa, który zakłada etyczne, 
zgodne z prawem i społecznie odpowiedzialne postępowanie. Nieustannie dążymy do optymalizacji zrównoważonego rozwoju naszych 
korporacyjnych działań, oraz, o ile to tylko możliwe, do wdrażania ich wspólnie z naszymi dostawcami. 
ista zobowiązuje się do przestrzegania zasad wymienionych w Kodeksie Postępowania Dostawców, a także oczekuje, że 
współpracujący z nią dostawcy oraz ich pracownicy, również będą ich przestrzegać. Dostawcy są odpowiedzialni za nadzorowanie 
i wspieranie działań zgodnych z przedstawionymi wymogami w obrębie własnego łańcucha dostaw i na najwyższym możliwym 
poziomie.



Warunki Pracy 
Stworzenie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy
Należy stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa pracy i 
zachowania zdrowia w ramach narodowych regulacji. Dostawcy 
mają obowiązek zapoznania swoich pracowników z wytycznymi 
bezpieczeństwa pracy celem zminimalizowania liczby wypadków 
oraz chorób zawodowych. 
(ILO-Konwencja 155)

Zapewnienie godziwego wynagrodzenia
Dostawcy będą wynagradzać swoich pracowników odpowiednio  
i w zgodzie z obowiązującym w danym kraju prawem, w tym 
prawem do minimalnego wynagrodzenia.
(ILO-Konwencja 26)

Przestrzeganie odpowiedniego czasu pracy
Dostawcy gwarantują, że stosowne prawa narodowe oraz uzgodniona 
maksymalna liczba godzin pracy nie będą przekraczane.  

Chronienie prawa do negocjacji w sprawie zbiorowego układu 
pracy oraz wolności związkowej
Pracownicy mają prawo do negocjacji w sprawie zbiorowego 
układu pracy oraz do tworzenia związków zawodowych.
(ILO-Konwencje 87, 98)

Ochrona Środowiska
Przemyślane zarządzanie zasobami
Dostawcy będą dążyć do zminimalizowania zużycia surowców  
w każdym rodzaju swojej działalności rynkowej. W szczególności 
dotyczyć to będzie zużycia energii i wody.

Unikanie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska
Dostawcy będą dążyć do zredukowania emisji zanieczyszczeń  
do możliwie najniższego poziomu.

Unikanie niebezpiecznych substancji
O ile to tylko możliwe, powinno się unikać substancji 
stanowiących zagrożenie tak dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. 

Dostawcy wprowadzą system zarządzania substancjami groźnymi, 
który to system zagwarantuje bezpieczeństwo użycia, transportu, 
a także przechowywania, przetwarzania, ponownego wykorzystania 
oraz pozbywania się tychże substancji.

Tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska
Podczas opracowywania produktów i usług, dostawcy zapewnią 
ich energooszczędność oraz zapewnią minimalne wykorzystanie  
zasobów naturalnych w ich produkcji. Produkty powinny 
nadawać się do ponownego wykorzystania, być bezpieczne w 
utylizacji lub w procesie recyklingu.

Wprowadzenie systemów zarządzania
Dostawcy wprowadzą systemy zarządzania, które zagwarantują 
zgodność z w/w zasadami, oraz uwierzytelnią je w zgodzie z  
uznanymi normami. ista preferuje dostawców, którzy stosują  
zasady systemu zarządzania jakością ISO 9001, oraz systemu 
 zarządzania środowiskiem ISO 14001, a także systemu 
OHSAS 18001 dla celów bezpieczeństwa pracy lub innych 
odpowiadających im systemów.

Wdrażanie
Nadzorowanie
Na życzenie ista, w celu wstępnej oceny, dostawcy w sposób  
poprawny i zrozumiały dostarczą wszelkie niezbędne informacje 
w kontekście samooceny. Dostawcy  mogą dostarczyć inne 
informacje, które potwierdzają zgodność z Kodeksem. ista będzie 
sprawować nadzór nad zastosowaniem Kodeksu w kontekście 
audytów przeprowadzanych u swoich dostawców. Dostawcy 
poinformują ista o wszelkich zdarzeniach niezgodnych z zasadami 
Kodeksu.

Zgodność
ista zastrzega sobie prawo do żądania środków naprawczych  
w razie odstępstwa od zasad wymienionych w Kodeksie oraz do 
zakończenia współpracy, jeśli będzie to wskazane.
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