
Kodeks Postępowania Firmy Schindler 
Polityka kontaktów z Dostawcami 

 
Firma Schindler oczekuje, że wszyscy jej Dostawcy zachowają najwyższe standardy profesjonalnego postępowania 
oraz uczciwości w świadczonej na rzecz Schindlera działalności biznesowej, a także w relacjach z innymi klientami, 
dostawcami, pracownikami, firmami konkurencyjnymi oraz lokalnymi społecznościami.  
 
Dlatego też Dostawcy firmy Schindler powinni: 
 
1. Przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa. 
 
2. Postępować zgodnie z polityką firmy Schindler zerowej tolerancji w zakresie przekupstwa i korupcji. Zachęca 

się Dostawców, aby unikali nadmiernego wręczania podarunków – powinny to być przedmioty o niskiej 
wartości, takie jak np. notatniki lub kalendarze firmowe. W przypadku wizyt firmowych stopień oferowanej 
gościnności powinien być odpowiedni do prowadzonych interesów. 
 

3. Postępować zgodnie z wysokimi normami etycznymi poprzez poszanowanie praw i godności wszystkich osób, 
z którymi mają kontakt. W szczególności Dostawcy powinni przestrzegać postanowień Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w odniesieniu do: 

• eliminacji pracy dzieci, 

• wolności zatrudnienia i zrzeszania się, 

• szacunku dla człowieka oraz eliminacji dyskryminacji, 

• bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia, 

• oferowania godziwych wynagrodzeń i przestrzegania prawa pracowników do stałego zatrudnienia, 

• przestrzegania przepisów o czasie pracy – nie zatrudniania ponad normalne godziny pracy. 
 
4. Zachować jako poufne dane biznesowe, finansowe i techniczne firmy Schindler oraz korespondencję 

handlową, oraz  nie dopuścić do sprzeniewierzenia własności materialnej i intelektualnej Schindlera lub innych 
przedsiębiorstw. 

 
5. Aktywnie wspierać firmę Schindler w uzyskaniu zgodności z niniejszym „Kodeksem Postępowania – Polityką 

kontaktów z Dostawcami”. Oprócz przestrzegania zasad niniejszego Kodeksu, Schindler oczekuje od 
Dostawców powiadomienia w przypadku zauważenia potencjalnych naruszeń. Zachęca się Dostawców do 
ustanowienia takiego sposobu wewnętrznego raportowania, w którym ich pracownicy mogą zgłosić potencjalne 
nieprawidłowości, analizowane następnie w uczciwy i poufny sposób.  

 
Ponadto firma Schindler oczekuje, iż Dostawcy wdrożą i utrzymają procesy, których celem będzie poprawa 
skuteczności ochrony środowiska (włączając w to zużycie wody, energii, surowców, materiałów biurowych, 
efektywne planowanie podróży służbowych oraz przebiegu pojazdów), minimalizowanie wszelkich form 
generowania odpadów oraz zwiększenie recyklingu produktów. Zasadniczo od Dostawców oczekuje się stosowania 
normy ISO 14001 lub porównywalnych standardów  
 
Zaniedbanie ze strony Dostawców, polegające na nie wypełnieniu obowiązków przewidzianych niniejszym 
„Kodeksem Postępowania – Polityką kontaktów z Dostawcami”, może być traktowane jako istotne naruszenie i w 
konsekwencji doprowadzić do rozwiązania wszelkich umów. 
 
Wszelkie pytania dotyczące powyższych kwestii oraz informacje o zauważeniu potencjalnych naruszeń należy 
kierować do: 
 

COMPLIANCE OFFICER  
Schindler Polska Sp. z o.o. 
ul. Postępu 12A 
02-676 Warszawa  
Z dopiskiem: POUFNE 

 
etyka.pl@schindler.com 
lub 
Tel. +48 514 323 904 
 

 
 
Dodatkowe kanały komunikacyjne: 
 
Group Compliance Oficer tel. +41 41 632 8566, email: cls@schindler.com 
 

Dla materiałów produkcyjnych: 
Email: pm@schindler.com 
 
Schindler Management Ltd 
Department of Corporate Purchasing 
Zugerstrasse 13 
6030 Ebikon 
Szwajcaria 

Dla materiałów nieprodukcyjnych oraz usług: 
Email: npms@schindler.com 
  
Schindler Management Ltd 
Department of CCQL & A-KG Spend 
Zugerstrasse 13 
6030 Ebikon 
Szwajcaria 
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