Polityka zakupowa IBG Group

W IBG Group jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących praw
człowieka, standardów pracy oraz ochrony środowiska naturalnego – w naszych wewnętrznych działaniach, a także wobec
naszych partnerów biznesowych. Niniejsza polityka zakupowa określa podstawowe wymogi, do których muszą stosować się
dostawcy, by działać zgodnie ze standardami IBG.

Zdrowie i bezpieczeństwo
■
■
■

Zgodność ze wszystkimi przepisami i rozporządzeniami w zakresie BHP.
Zobowiązanie do ciągłych ulepszeń w zakresie BHP.
Korzystanie lub wprowadzenie należytego systemu zarządzania BHP.

Prawa człowieka oraz standardy pracy
■
■
■
■
■
■

Czas pracy: Zgodność z obowiązującym prawem i szczegółowymi, sektorowymi przepisami dotyczącymi czasu pracy,
w tym z przepisami dotyczącymi nadgodzin.
Płace i świadczenia: Zapewnianie płac i świadczeń zgodnie z przepisami zawartymi w prawie krajowym, m.in. z przepisami
dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia, oraz zgodnie z obowiązującą praktyką w branży i lokalnymi rynkami pracy.
Brak dyskryminacji i uczciwość: Stosowanie zasady równych szans i uczciwego traktowania. Brak tolerowania jakiejkolwiek
formy dyskryminacji lub słownego czy fizycznego napastowania pracowników.
Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych: Uznawanie, w zakresie dozwolonym prawnie, prawa do swobodnego
zrzeszania się i zbiorowych negocjacji pracowników.
Brak pracy przymusowej: brak tolerancji dla jakiejkolwiek formy pracy przymusowej, m.in. przymusowej pracy więźniów,
pracy na odpracowanie długów, pracy półniewolniczej, niewolniczej lub jakiejkolwiek formy handlu ludźmi.
Brak pracy dzieci: Zgodność z wymaganiami dotyczącymi minimalnego dozwolonego wieku pracowników przewidzianego
w krajowych przepisach ustawowych i umowach międzynarodowych.

Integralność i zgodność z przepisami
Przestrzeganie wszystkich właściwych praw i przepisów, w szczególności:
■

■
■
■

Zakaz korupcji i przekupstwa: Brak angażowania się i tolerowania jakichkolwiek form korupcji, przekupstwa,
a w szczególności wszelkich płatności, „łapówek” lub innych form korzyści przekazywanych w celu wywarcia wpływu na
podejmowanie decyzji.
Prawo o konkurencji i prawo antymonopolowe: Prowadzenie działalności zgodnie z wszelkimi stosownymi prawami
i przepisami o konkurencji i monopolowymi.
Konflikt interesów: Unikanie wszelkich konfliktów interesów lub sytuacji sprawiających wrażenie potencjalnego konfliktu
interesów w transakcjach biznesowych z IBG lub stronami trzecimi.
Poufność: Utrzymanie działalności IBG, danych finansowych i technicznych, jak również korespondencji biznesowej
w poufności; nieprzywłaszczanie własności intelektualnych lub materialnych IBG lub innych firm.

Ochrona środowiska
■
■
■

Przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw, przepisów i standardów międzynarodowych odnoszących się do ochrony
i zachowania środowiska.
Zobowiązanie do ciągłej poprawy ochrony środowiska naturalnego.
Korzystanie lub wprowadzenie należytego systemu zarządzania ochroną środowiska.

Łańcuch dostaw
Podejmowanie starań, aby zachęcić własnych dostawców i podwykonawców do przestrzegania zasad tej polityki.
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