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KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW 
 
Współpraca pomiędzy Superior Industries a jej dostawcami opiera się na kulturze charakteryzującej się 
wzajemnym zaufaniem i szacunkiem, otwartością oraz równością szans. 
Niniejszy Kodeks Postępowania określa zarówno zasady, jak i wymagania, jakie Superior stawia swoim 
dostawcom. 
Nawiązując do dziesięciu zasad ONZ Global Compact1, które Superior wyraźnie uznaje, niniejszy Kodeks 
Postępowania zawiera standardy w zakresie praw człowieka, norm pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją. 
Superior oczekuje od swoich partnerów biznesowych odpowiedzialnego działania i przestrzegania wyżej 
wymienionych zasad w celu zagwarantowania podstaw wspólnej, trwałej i udanej współpracy. 

 
ZAKRES ZASTOSOWANIA 
Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie do wszystkich dostawców Superior na całym świecie. 
Dostawca winien nie tylko uznać standardy wynikające z niniejszego Kodeksu Postępowania, lecz także 
przekazać odpowiednie treści Kodeksu Postępowania swoim poddostawcom i dołożyć wszelkich starań, aby 
nałożyć na nich obowiązek przestrzegania zasad oraz regularnie kontrolować wypełnianie tych obowiązków. 

 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA 
Dostawca będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń i ustawowych przepisów prawnych 
obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność. 

 
PRAWA CZŁOWIEKA 
Dostawca będzie dbał o zdrowie, bezpieczeństwo i prawa osobiste swoich pracowników i zobowiązuje się do 
przestrzegania zasad środowiska pracy opartego na szacunku, uczciwości i braku dyskryminacji. Dostawca 
będzie zatrudniał i wynagradzał swoich pracowników na podstawie uczciwych umów zgodnych z prawem i musi 
w każdym przypadku przestrzegać międzynarodowych minimalnych norm pracy, w szczególności norm 
dotyczących wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych. 

 
NORMY PRACY 
Dostawca będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych regulujących zatrudnienie 
pracowników i uznaje w szczególności prawo do wolności zgromadzeń i negocjacji zbiorowych. Ponadto 
dostawca zapewnia, że godziny pracy będą zgodne z obowiązującym prawem lokalnym regulującym godziny 
pracy. Ponadto dostawca będzie skutecznie zwalczał nielegalne i niezgłoszone zatrudnienie. Zaangażowanie w 
handel ludźmi oraz wykorzystywanie pracy dzieci lub pracy przymusowej jest surowo zabronione. 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących praw, przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska oraz do podjęcia wszelkich uzasadnionych wysiłków w celu wdrożenia systemu zarządzania 
środowiskiem, aby zidentyfikować i usunąć ewentualne zagrożenia dla środowiska. 
Dokładniej rzecz ujmując, oczekuje się od dostawcy, że w miarę możliwości zapewni on optymalną jakość wody i 
powietrza poprzez odpowiednie działania i pomiary, w tym redukcję gazów cieplarnianych, ureguluje prawidłową 
gospodarkę odpadami z możliwością ponownego użycia, redukcji i recyklingu, zwiększy efektywność 
wykorzystania zasobów (energii, wody, materiałów) oraz stworzy solidny system zarządzania chemikaliami, 
zapewniający bezpieczne postępowanie z nimi, ich przechowywanie, transport i utylizację. 

 
PRZECIWDZIAŁANIE ŁAPÓWKARSTWU I KORUPCJI ORAZ PRZESTRZEGANIE ZASAD UCZCIWEJ 
KONKURENCJI 
Dostawca będzie przez cały czas prowadził swoją działalność w sposób uczciwy i godny zaufania oraz będzie 
aktywnie sprzeciwiał się wszelkiej przestępczej lub nieetycznej ingerencji w decyzje podejmowane przez Superior 
lub inne firmy czy instytucje. Nielegalne układy i łapówkarstwo stanowią zabronione praktyki biznesowe, których 
Superior w żaden sposób nie toleruje. 

 
PRZESTRZEGANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW 
Superior zgadza się na współpracę ze swoimi dostawcami w celu zapewnienia, że odpowiedni dostawcy 
spełniają wymagania powyższych standardów. Superior zastrzega sobie prawo do zastosowania jednej z 
poniższych metod w celu sprawdzenia stopnia przestrzegania Kodeksu Postępowania Dostawców: samoocena, 
przegląd przez osoby trzecie lub przedłożenie certyfikatów. 


