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KODEKS POSTĘPOWANIA 

dla Partnerów Biznesowych  

Fabryki Narzędzi Specjalnych FERMOT S.A. 

 

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Fabryki Narzędzi Specjalnych FERMOT S.A. 

Niniejszy Kodeks Postępowania określa zasady i wymagania w stosunku do dostawców towarów i 

usług oraz ich poddostawców, jak również pozostałych partnerów biznesowych FERMOT S.A.  

Zgodność z przepisami prawa 

 Nasze wymagania opieramy na międzynarodowych standardach, takich jak Powszechna 

Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka ONZ i odnośne konwencje 

Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także na prawodawstwie krajowym. 

Uczciwa konkurencja 

 Partner Biznesowy zobowiązuje się do nieograniczania wolnej konkurencji oraz do 

nienaruszania krajowych lub międzynarodowych przepisów prawa antymonopolowego.  

 

Zakaz korupcji / oferowania korzyści 

• Zabrania się czynnej lub biernej korupcji (w postaci np. oferowania prezentów) pracownikom 

firmy. 

• Partner Biznesowy zobowiązuje się, że nie będzie tolerować żadnej formy aktywnej korupcji 

(oferowanie i udzielanie korzyści; przekupstwo) lub korupcji biernej (wymaganie i przyjmowanie 

korzyści). 
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Poszanowanie praw i integralność 

 Partner Biznesowy zobowiązuje się, że będzie respektować i przestrzegać 

praw człowieka, jako podstawowych wartości, w oparciu o Europejską Konwencji Praw 

Człowieka i Kartę Narodów Zjednoczonych. W szczególności dotyczy to zakazu pracy dzieci i 

pracy przymusowej, równego traktowania wszystkich pracowników, prawa do tworzenia i 

wstępowania do związków reprezentujących pracowników oraz zawierania układów 

zbiorowych. 

 Dostawca zobowiązuje się, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

swoich pracowników. 

 Łańcuch Dostaw  

Kodeks postępowania FERMOT odnosi się jedynie do bezpośrednich dostawców i innych 

kontrahentów wytwarzających towary i wykonujących usługi dla FERMOT.  

Jednakże zachęcamy dostawców i kontrahentów do nakładania społecznych i ekologicznych 

wymogów również na swoich poddostawców. 

 

 

Kazimierz Baka 

Prezes Zarządu 

 

Skierniewice, 01.03.2016 
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