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Wprowadzenie 

 

 

Mając na uwadze wpływ Spółki na społeczności lokalne oraz środowisko, JAS-

FBG S.A. podejmuje proaktywne działania niwelujące negatywne skutki prowadzonej 

działalności. Ciągłe doskonalenie własnych procesów operacyjnych, angażowanie 

się w inicjatywy na rzecz aktywizacji społeczności, wsparcie ośrodków edukacyjnych 

to tylko niektóre z realizowanych przedsięwzięć.  

Równie istotnym jest postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa krajowego i międzynarodowego oraz procedurami wdrożonych w Spółce 

Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000). 

Od wszystkich pracowników JAS-FBG S.A. wymagamy postępowania zgodnie 

z Kodeksem Etycznym, budowania pozytywnych relacji z naszymi klientami 

i  dostawcami oraz bezwzględnego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości 

kierownictwu Spółki. 

Wymagając od siebie, równocześnie oczekujemy respektowania przez naszych 

dostawców ogólnych warunków współpracy wyszczególnionych w niniejszym 

dokumencie. 

„Wymagania względem dostawców JAS-FBG S.A.” udostępnione są dla 

wszystkich interesariuszy na stronie internetowej Spółki i będą podlegać aktualizacji 

w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek (np. zmian przepisów prawa).  

Szczegółowe warunki współpracy i wyboru dostawców określone zostały 

w wewnętrznych procedurach Zintegrowanych Systemów Zarządzania i podlegają 

corocznym audytom prowadzonym przez zewnętrzne jednostki certyfikujące. 

 

1. Wymagania ogólne 

 

JAS-FBG S.A. oczekuje od swoich dostawców przejrzystości w prowadzeniu 

swojej działalności oraz postępowania zgodnie z szeroko pojętą etyką biznesu.  

W trakcie nawiązywania współpracy oraz jej trwania wymagamy rzetelnego 

wywiązywania się z zapisów zawieranych umów oraz transparentności w zakresie 

dokonywanych operacji finansowych. 

Od dostawców oczekujemy zdolności do ponoszenia odpowiedzialności za 

skutki podejmowanych decyzji względem swoich interesariuszy.  
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2. Przestrzeganie przepisów prawa  

 

Dostawcy JAS-FBG S.A. są zobligowani do respektowania  krajowych 

i międzynarodowych przepisów prawa w każdym aspekcie prowadzonej działalności 

(przede wszystkim: podatkowym, finansowym, w polityce personalnej, w zakresie 

ochrony środowiska). 

2.1. W zakresie polityki personalnej w szczególności wymagamy: 

1) Nie korzystania z pracy dzieci. 

2) Równych szans przy zatrudnianiu pracowników oraz w trakcie trwania stosunku 

pracy. Wszelkie przejawy dyskryminacji pracowników i kandydatów do pracy 

ze względu na płeć, wyznanie, rasę, orientację seksualną, poglądy polityczne, 

wiek, wyznaniem itp. dyskwalifikuje dostawcę. 

3) Nie stosowania pracy przymusowej. 

4) Przeciwdziałania wszelkim formom mobbingu  

5) Przestrzegania przepisów prawa dotyczących minimalnego wynagrodzenia 

oraz długości czasu pracy. 

2.2. Dostawcy zobowiązani są do wystrzegania się wszelkich form korupcji oraz 

przekupstwa. 

2.3. Dostawcy podejmują działania zmierzające do niwelowania negatywnego 

wpływu swojej działalności na środowisko naturalne oraz są zobowiązani do 

wypełniania wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie 

ochrony środowiska. 

2.4. Dostawcy zobowiązani są do uczciwego informowania o oferowanych przez 

siebie produktach i usługach. 

2.5. Dostawcy wystrzegają się działalności związanej z praniem pieniędzy oraz 

finansowaniem terroryzmu. 

2.6. Dostawcy zapewniają zatrudnionym pracownikom bezpieczne warunki pracy 

oraz regularne szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dostawcy 

podejmują działania zmierzające do minimalizowania ryzyka wystąpienia 

wypadków oraz incydentów. 

2.7. Dostawcy w ramach współpracy JAS-FBG S.A. unikają sytuacji, w ramach 

których, może dojść do konfliktu interesów. 

2.8. Dostawcy JAS-FBG S.A. zobowiązani są do ochrony informacji poufnych 

powierzanych przez Spółkę. 

2.9. Nasi dostawcy są zobowiązani do ochrony danych osobowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2.10. Dostawcy szanują prawa pracowników do tworzenia i udziału w związkach 

zawodowych. 

 

3. Ocena dostawców 

Ocena dostawców jest dokonywania zgodnie w procedurami Zintegrowanych 

Systemów Zarządzania jakością i podlega zewnętrznym audytom. 


