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KODEKS POSTĘPOWANIA 
DOSTAWCY

NINIEJSZY KODEKS DOSTAWCY MA ZASTOSOWANIE 
DLA DOSTAWCÓW ORAZ ICH PRACOWNIKÓW 
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GRUPĄ AKOMEX.

Poprzez Dostawców rozumiemy podwykonawców, 
dostawców usług, doradców, pośredników i agentów. 

Kodeks określa podstawowe zasady, których Grupa 
Akomex wymaga od swoich obecnych lub potencjalnych 
dostawców, którzy chcą nawiązać lub utrzymywać relacje 
biznesowe.
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Dostawcy dbają o to, aby ich pracownicy 
oraz inne osoby w łańcuchu dostaw były 
odpowiednio przeszkolone i wyposażone 
w sposób pozwalający im bezpiecznie 
wykonywać pracę. 

Udostępnianie informacji 
o zagrożeniach z zapewnieniem 
zgodności i odpowiedniego 
monitorowania poprzez stosowne 
dokumenty, jak karty charakterystyki 
MSDS. 

Zapewnienie regulaminowych godzin 
pracy, terminowego wypłacania pensji 
i dodatków zgodnie z krajowymi 
i wewnętrznymi przepisami oraz 
stosownymi konwencjami.

Zakaz jakiejkolwiek formy handlu 
ludźmi, pracy dzieci, pracy 
przymusowej. Za dziecko uznajemy 
każdą osobę poniżej 15. roku życia lub 
poniżej wyższego wieku określonego 
przez lokalne przepisy. 
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Brak tolerancji wobec braku szacunku, 
prześladowania, dyskryminacji, znęcania 
się lub składania niestosownych 
propozycji seksualnych.

Zapewnienie równego traktowania 
wobec pracowników i kandydatów  
na pracowników. 

Brak przejawów prześladowania z uwagi 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, 
orientację seksualną.

Prowadzenie działalności w sposób 
odpowiedzialny z punktu widzenia 
ochrony środowiska oraz zgodnie 
z przepisami w zakresie ochrony 
środowiska. 
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Zapewnienie ochrony informacji 
poufnych powierzonych przez nas 
i naszych klientów oraz osoby  
trzecie.

Zapewnienie, aby dane osobowe,  
ich zbieranie, rejestrowanie, 
przechowywanie i usuwanie odbywały 
się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i regulacjami.

Zapewnienie prowadzenia interesów 
w sposób uczciwy, bez żadnych form 
łapówkarstwa czy korupcji. Bez względu 
na okoliczności niedopuszczalne jest 
przekazywanie czy też pobieranie 
łapówek, ani w formie bezpośredniej,  
ani pośredniej. 

Przestrzeganie zasad uczciwej 
konkurencji. Unikanie sytuacji,  
w których w ramach współpracy może 
dojść do konfliktu interesów.
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Poszanowanie zasad polityki dotyczącej 
formy gościnności, jak również 
upominków. Strony nie proponują ani nie 
przyjmują żadnej formy gościnności czy 
upominków, które mogą niewłaściwie 
wpłynąć – lub mogą stwarzać pozory 
wpływania – na decyzje biznesowe.

Umożliwienie przedstawicielom  
Grupy Akomex na przeprowadzenia 
audytu systemu, procesu.

Wspieranie proaktywnego podejścia  
do wyzwań środowiskowych, w tym: 

• optymalizacji wykorzystania energii, 

• efektywności wykorzystania zasobów, 

• gospodarki odpadami i recyklingu.

Stosowanie określonych zasad wobec 
podmiotów zewnętrznych, z którymi 
dany Dostawca współpracuje w 
ramach własnych umów, kodeksów 
postępowania i rozporządzeń. 
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Jeśli istnieje konflikt między przepisami 
prawa a niniejszym Kodeksem,  

wtedy pierwszeństwo mają przepisy prawa. 

Wszelkie pytania, niejasności  
powinny być kierowane na adres: 

dostawcy@akomex.pl  
lub  

dostawcy@drukpak.pl
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ul. Jabłowska 71
83-200 Starogard Gdański

Polska
tel. +48 58 560 11 80, +48 58 560 11 84

fax +48 58 560 11 85
akomex@akomex.pl

ul. Stanisława Wyspiańskiego 1
87-700 Aleksandrów Kujawski

Polska
tel. +48 54 28 28 200
drukpak@drukpak.pl

Thrigesvej 34
7430 Ikast

Dania
tel. +45 992 899 99 | fax +45 972 264 14

info@planopack.dk
www.planopack.dk


