Etický kódex pre dodávateľov
1.

Úvod

Poctivosť, odvaha vystúpiť zo zabehnutých zvyklostí,
tímová práca a odhodlanie na osobný rast a rast
samotnej spoločnosti sú základy firemnej kultúry
spoločnosti Hilti. V prípade Hilti existuje neoddeliteľné
spojenie medzi obchodným úspechom a firemnou
zodpovednosťou voči jej zamestnancom. Preto
spoločnosť Hilti očakáva, že všetci jej obchodní
partneri budú konať v súlade s Etickým kódexom Hilti a
tieto hodnoty dodržiavať.

2. Očakávania
Dodávatelia môžu očakávať, že Hilti bez výnimky bude
trvať na kľúčových hodnotách stanovených vo svojom
Etickom kódexe a týmito hodnotami sa aktívne riadiť.
Etický kódex je zverejnený na adrese www.hilti.group.
Podľa rovnakých meradiel Hilti očakáva, že sa
dodávatelia budú riadiť všetkými použiteľnými
vnútroštátnymi
a
medzinárodnými
zákonmi
a predpismi, takisto ako minimálnymi požiadavkami
tohto Etického kódexu pre dodávateľov. Patrí sem
okrem iného to, že budú rešpektované všetky
obmedzenia exportu a reexportu vzťahujúce sa na
výrobky, dáta, softvér a informačné technológie
dodávané dodávateľmi.
Hilti neukončí s dodávateľom obchodný vzťah okamžite
pri porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tohto Etického
kódexu subdodávateľom, za predpokladu, že bude
existovať plán vyjadrujúci dodávateľovu snahu a vôľu
napraviť situáciu. Ak nedôjde pri opakovaných
porušeniach k uspokojivému zlepšeniu situácie,
spoločnosť Hilti s daným dodávateľom obchodný vzťah
ukončí.

2.1 Povinnosť bojovať proti korupcii
Spoločnosť Hilti podpísala iniciatívu Partneri proti
korupcii (PACI), ktorú vyhlásilo Svetové ekonomické
fórum, a protikorupčné zásady, ktoré boli vyjadrené
v Globálnom kompakte OSN. Všetky formy korupcie sú
prísne zakázané.
Korupciou sa rozumie ponúkanie, poskytovanie alebo
prijímanie výhod, priamo alebo nepriamo, s úmyslom
alebo účinkom ovplyvnenia rozhodovacieho procesu
podnikateľského subjektu alebo verejnoprávneho
orgánu.
Čo spoločnosť Hilti od dodávateľov očakáva:
•
nulovú toleranciu voči korupcii,
•
korektné správanie v otázkach hospodárskej
súťaže a v podnikateľskom sektore.
Čo dodávateľ nesmie:
•
dávať alebo prijímať úplatky,
•
ponúkať, poskytovať alebo prijímať neprimerané
výhody,
•
podieľať sa na praní špinavých peňazí.

2.2 Spoločenská zodpovednosť
Spoločnosť
Hilti
sa
aktívne
podieľa
na
medzinárodných
snahách
zameraných
na
zlepšovanie etických a spoločenských noriem
v podnikateľskom prostredí. Ako partner Globálneho
kompaktu OSN Hilti očakáva od svojich dodávateľov,
že sa obdobne aj oni budú riadiť medzinárodnými
požiadavkami
vrátane
Všeobecnej
deklarácie
ľudských práv OSN a príslušných dohovorov
Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

Čo spoločnosť Hilti od dodávateľov očakáva:
•
že zabezpečia zdravé a bezpečné pracovné
podmienky,
•
že budú účinne predchádzať rizikám a budú
riziká riadiť a zaistia bezpečnosť svojich
výrobkov,
•
že budú vyplácať aspoň zákonnú minimálnu
mzdu a poskytovať náhradu za nadčasy
stanovené v príslušných právnych predpisoch
a nariadeniach.
Čo dodávateľ nesmie:
•
využívať detskú alebo nútenú prácu (v súlade
s dohovormi ILO 138 a 182 a tiež 29 a 105),
•
diskriminovať na základe príslušnosti k etnickej
skupine alebo na základe národnosti, pohlavia,
kultúrneho prostredia, rasy, veku, telesného
a duševného znevýhodnenia, náboženského
presvedčenia alebo sexuálnej orientácie,
•
prekračovať neprimerane a po dlhé obdobia
maximálny zákonný pracovný čas (v súlade
s dohovormi ILO 1 a 30),
•
zabraňovať svojim pracovníkom v uplatňovaní ich
práv zhromažďovať sa, združovať sa a kolektívne
vyjednávať,
•
využívať akýkoľvek typ psychického, resp.
fyzického násilia disciplinárnej povahy a zapájať
sa do systémového obťažovania na pracovisku.

2.3 Environmentálna zodpovednosť
Ako partner iniciatívy OSN v oblasti starostlivosti
o životné prostredie začlenila spoločnosť Hilti ochranu
životného prostredia a klímy do svojich každodenných
podnikových procesov.
Čo spoločnosť Hilti od dodávateľov očakáva:
•
že sa budú usilovať o minimalizáciu vzniku
odpadov a znečisťovania ovzdušia, pôdy a vody,
•
že budú prispievať k recyklácii a opätovnému
využívaniu materiálov a výrobkov,
•
že budú trvalo zlepšovať energetickú účinnosť
vo výrobných postupoch a v manipulácii
s tovarom a jeho preprave,
•
že
budú
spĺňať
požiadavky
uvedené
v Kontrolnom zozname spoločnosti Hilti v oblasti
chemických látok (Hilti Chemical Checklist).
Čo dodávateľ nesmie:
•
nerešpektovať
použiteľné
medzinárodné
a vnútroštátne zákony a predpisy týkajúce sa
nakladania
s nebezpečnými
odpadmi,
ich
skladovania a likvidácie,
•
nakladať s chemickými látkami spôsobom, ktorý
poškodzuje životné prostredie.

3.

Monitoring

Spoločnosť Hilti si vyhradzuje právo sledovať
súčasných a nových dodávateľov s ohľadom na
dodržiavanie tohto Etického kódexu.
Toto
sledovanie
môže
prípadne
vykonávať
špecializovaná nezávislá organizácia. Spoločnosť Hilti
a dodávateľ sa v primeranej časovej lehote spoločne
dohodnú na určitej vhodnej organizácii sledovania.
Spoločnosť Hilti bude dodávateľa informovať o
výsledkoch sledovania.

