Etický kódex firmy Schindler
(Stratégia dodávateľa)
Firma Schindler vyžaduje od všetkých dodávateľov, aby v rámci svojich obchodných
činností dodržiavali najvyššiu úroveň profesionálneho správania sa a bezúhonnosti,
a to nielen vo vzťahoch s firmou Schindler, ale aj s inými zákazníkmi, predajcami,
zamestnancami, konkurentmi a komunitami.
Preto sú dodávatelia firmy Schindler povinní
1. dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia
2. rešpektovať nulovú toleranciu firmy Schindler pokiaľ ide o úplatky a korupciu;
dodávatelia by nemali rozdávať dary (okrem darov veľmi nízkej hodnoty, ako sú
napr. diáre alebo kalendáre).Podobne ponúkané pohostinstvo musí byť vždy
primerané príslušnému obchodnému jednaniu
3. dodržiavať vysoké mravné normy, t.j. rešpektovať práva a dôstojnosť všetkých
osôb, s ktorými jednajú.
Predovšetkým dodávatelia musia rešpektovať ustanovenia Všeobecnej deklarácie
OSN o ľudských právach a Dohovory Medzinárodnej organizácie práce, pokiaľ
ide o:
 zákaz používania práce detí
 slobodu voľby zamestnania a slobodu zhromažďovania
 rešpektovanie jednotlivca a vylúčenie diskriminácie
 bezpečné a zdravé pracovné podmienky
 vyplácanie minimálnej mzdy a pravidelných nárokov vyplývajúcich zo
zamestnania
 primeraný počet pracovných hodín.
4. dodržiavať zásady dôvernosti v spojení s obchodnými, finančnými a technickými
údajmi firmy Schindler, ako aj s obchodnou korešpondenciou; nezneužívať
hmotný majetok ani duševné vlastníctvo firmy Schindler ani iných firiem
5. aktívne pomáhať firme Schindler pri dosahovaní dodržiavania tohto Etického
kódexu; znamená to nielen tento Etický kódex dodržiavať, ale tiež informovať
firmu Schindler (napr. pracovníka povereného sledovaním dodržiavania Etického
kódexu na telefónnom čísle +41 41 632 8566, cls@ch.schindler.com, prípadne
miestnu kontaktnú osobu firmy Schindler, Róberta Rothbauera na tel. čísle
02/32724222, robert.rothbauer@sk.schindler.com) o každom prípade možného
nedodržiavania.
Okrem vyššie uvedených povinností firma Schindler očakáva implementáciu
a udržiavanie procesov na zlepšovanie environmentálnej účinnosti (hospodárnosť
v súvislosti s vodou, energiou, kancelárskymi potrebami, služobnými cestami a
dopravou, zníženie všetkých foriem odpadu na minimum a zvyšovanie podielu
recyklácie pri každej príležitosti). Vo všeobecnosti sa od dodávateľov očakáva
dodržiavanie noriem ISO 14001.
Nedodržiavanie povinností vyplývajúcich z tohto Etického kódexu môže v konečnom
dôsledku viesť k ukončeniu všetkých zmlúv z dôvodu porušenia zo strany
dodávateľa.
Všetky otázky týkajúce sa tejto problematiky zasielajte na adresu
Jochen Weyandt
Head of Corporate Purchasing and Strategic Sourcing
Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon, Switzerland

