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Jako działająca na całym świecie, odnosząca sukcesy rodzinna firma z tradycjami, HA uznaje swoją 
odpowiedzialność w stosunku do społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. W ramach 
podejmowanej działalności staramy się łączyć sukces gospodarczy z odpowiedzialnością społeczną. 
Główne wartości HA są zakorzenione w zasadach odpowiedzialności i etycznych zachowań wobec 
pracowników, partnerów biznesowych, społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. 

HA oczekuje, by dostawcy i usługodawcy Spółki (zwani dalej „Dostawcami”) podzielali zaangażowanie 
w te zasady. 

Jako Dostawca HA, niniejszym podejmujecie się Państwo: 

■ Przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa. 

■ Chronić podstawowe prawa swoich pracowników, a w szczególności: 

- promować równe szanse i równe traktowanie wszystkich pracowników bez względu na ich 

kolor skóry, rasę, narodowość, pochodzenie społeczne, niepełnosprawność, orientację 

seksualną, poglądy polityczne, wiarę, płeć bądź wiek; 

- szanować ich godność osobistą, prywatność i dobra osobiste każdego pracownika;  

- kultywować środowisko pracy wolne od jakiejkolwiek dyskryminacji, dręczenia lub 

prześladowania; 

- nie zatrudniać ani nie zmuszać nikogo do pracy wbrew ich woli; 

- nie tolerować niedopuszczalnego traktowania pracowników, w tym psychologicznego 

znęcania się, molestowania seksualnego i osobistego bądź dyskryminacji (poprzez gesty lub 

słownie); 

- zapewnić odpowiednie wynagrodzenie oraz zagwarantować wypłatę nie mniejszą niż 

obowiązująca w kraju stawka minimalna wynagrodzenia; oraz 

- szanować swobodę zrzeszania się pracowników w stopniu dozwolonym przepisami prawa, a 

także nie faworyzować ani nie dyskryminować członków organizacji pracowniczych lub 

związków zawodowych.  

■ Zapewnić BHP pracowników: 

- w celu minimalizacji zagrożeń w miejscu pracy i zapewnienia najlepszej możliwej ochrony 

przed wypadkami i chorobami zawodowymi; 

- w celu organizacji szkoleń i upewnienia się, iż wszyscy pracownicy znają protokoły BHP w 

miejscu pracy; 

- W celu wdrożenia i utrzymania odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem w 

miejscu pracy. 

■ Zapewnić ochronę środowiska: 

- aby możliwie ograniczyć skażenie środowiska oraz zużycie surowców naturalnych, unikać 

wytwarzania odpadów, a także stale podejmować działania w celu promowania większej 

odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego; 

- w tym przestrzegać wszelkich miejscowych i międzynarodowych norm i przepisów o ochronie 

środowiska; oraz 

- w celu wdrożenia i utrzymania odpowiedniego systemu zarządzania środowiskiem. 

■ wdrożyć podstawowe wartości HA w Państwa łańcuch dostaw: 

- promować zgodność z zasadami niniejszego Kodeksu Postępowania wśród podwykonawców 



 

 

oraz partnerów biznesowych w odniesieniu do dostaw towarów i usług; oraz 

- szanować zasady braku dyskryminacji podczas dokonywania wyboru dostawców i odnośnie 

do ich traktowania. 

■ Zakazać wszelkich form pracy przymusowej oraz pracy dzieci. 

■ Zakazać wszelkich form korupcji i łapówek. 

■ Przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów antymonopolowych oraz przepisów 

dotyczących regulacji handlu. 

Należy niezwłocznie powiadomić HA o wszelkich naruszeniach obowiązujących przepisów lub 
postanowień niniejszego Kodeksu Postępowania. HA zachowuje prawo do prowadzenia audytów lub 
ocen w celu upewnienia się, iż przestrzegacie Państwo postanowień niniejszego Kodeksu 
Postępowania Dostawcy – w porozumieniu z Państwem jako Dostawcą i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. HA zachowuje prawo do zerwania relacji biznesowych w przypadku braku 
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i/lub postanowień niniejszego Kodeksu 
Postępowania.  

HÜTTENES-ALBERTUS 

Chemische Werke GmbH 

Christoph Koch Thomas Pfeiffer 

Geschäftsführer / Prezes Mitglied der Geschaftsleitung / Wiceprezes 

Einkauf / Global Sourcing 

 

Potwierdzenie wdrożenia przez Dostawcę: 
Niniejszym potwierdzamy, iż otrzymaliśmy Kodeks Postępowania Dostawcy HA oraz potwierdzamy, iż 
oprócz obowiązujących zobowiązań umownych zobowiązujemy się przestrzegać określonych w nim 
norm i zasad. 
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