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Kodeks postępowania Dostawców 
Grupy Kapitałowej GRUPY 
KĘTY S.A. powstał w ramach 
tworzenia strategii społecznej 
odpowiedzialności Grupy 
Kapitałowej Grupy Kęty S.A, w tym 
zrównoważonego podejścia do 
łańcucha dostaw.

Kodeks określa najważniejsze  
aspekty stawiane Dostawcom*
Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.**  
w zakresie prowadzenia etycznej 
i uczciwej działalności, zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, poszanowania 
praw człowieka, odpowiedzialności 
za jakość produktu oraz za 
środowisko naturalne.

*Dostawca- podmiot pozostający w relacjach gospodarczych 
z Grupą Kapitałową Grupy Kety S.A.
**Grupa Kapitałowa Grupy Kety S.A. – Grupa Kęty S.A. i wszystkie 
spółki zależne

JESTEŚMY ŚWIADOMI, IŻ NASZE DZIAŁANIA POWINNY PODLEGAĆ 

CIĄGŁEMU PROCESOWI ROZWOJU I DOSKONALENIA,STĄD JESTEŚMY 

OTWARCI NA WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ I INSPIRACJĘ DOBRYMI 

PRAKTYKAMI OTACZAJĄCEGO NAS ŚRODOWISKA BIZNESOWEGO 

Z JEDNEJ STRONY, A Z DRUGIEJ NASZYM ZACHOWANIEM, 

SPOSOBEM ZARZĄDZANIA STARAMY SIĘ DAWAĆ PRZYKŁAD INNYM 

UCZESTNIKOM RYNKU  

- cytat z kodeksu Etycznego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.  
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Dla przyszłości… 
“zapewniając Rozwój Pracowników, 
Efektywne Wykorzystanie Zasobów 
Naturalnych, Bezpieczeństwo, 
Ochronę Środowiska,
Długoterminową 
Wartość Ekonomiczną”

MISJA

“Firma światowej klasy 
w obszarach swoich działań”

WIZJA

Naszymi wartościami 
są standardy moralne, 
etyka i kultura biznesowa, 
innowacyjność rozwiązań 
i odpowiedzialność społeczna 
odzwierciedlające sposób 
funkcjonowania 
Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 

WARTOŚCI
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WSTĘP

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. prowadzi działalność biznesową 

zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, kierując się 

wypracowanym systemem wartości, którego podstawą jest 

profesjonalizm, etyka i wzajemny szacunek.

Od Dostawców, niezależnie od kraju ich pochodzenia, Grupa 

oczekuje stosowania spójnych i akceptowanych przez Grupę zasad 

postępowania zawartych w niniejszym dokumencie.

NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW

_ Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A.  nieustannie dąży do osiągania  

najwyższych standardów prowadzenia działalności gospodarczej 

i stale wymaga od siebie wdrażania najlepszych rozwiązań. 

Oczekują tego od nas również regulatorzy, właściciele, nasi klienci 

i pracownicy. Pragniemy budować kulturę współodpowiedzialności 

za praktyki biznesowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, praw człowieka, etyki w biznesie, troski o pracowników 

i społeczności lokalne oraz dbałości o środowisko naturalne 

na wszystkich etapach naszej działalności. Dotyczy to również 

naszego łańcucha dostaw i współpracy z Dostawcami.

_ Dlatego włączamy zasady odpowiedzialnego biznesu 

i zrównoważonego rozwoju w procesy zakupowe, a Kodeks 

postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 

stanowi integralny element procesu współpracy z Dostawcami, 

w tym procesu ich kwalifikacji i oceny. Wierzymy, że takie podejście 

przyniesie korzyści zarówno nam, jak i naszym Dostawcom, 

a także naszemu otoczeniu społecznemu i biznesowemu. 

Wierzymy również, że stosowanie się do standardów Kodeksu 

przyczyni się do pogłębienia naszej współpracy i partnerstwa 

z Dostawcami oraz wzmocni rozwój działalności naszej i naszych 

Dostawców.

FIRMA A ŁAŃCUCH DOSTAW

NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW

_ Chcemy współpracować z Dostawcami, którzy rozumieją 

i podzielają nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu 

i zrównoważonego rozwoju, dążą do ulepszania i rozwoju swoich 

dobrych praktyk w obszarach, w których my sami stawiamy sobie

ambitne cele, i które są dla nas kluczowe:

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY I ZDROWIE 

PRACOWNIKÓW

_ Ambicją Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. jest dążenie do 

zerowypadkowości w zakresie ciężkich i śmiertelnych wypadków 

oraz tworzenie bezpiecznego środowiska pracy.

OD NASZYCH DOSTAWCÓW WYMAGAMY:

1 .  Dostawca przestrzega przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla kraju prowadzonej 

działalności.

2. Dostawca zapewnia bezpieczne i zdrowe warunki wykonywania 

pracy poprzez wdrażanie procedur, certyfikowanych systemów 

zarządzania bhp i/lub własnych programów bezpieczeństwa, 

dobrych praktyk i rozwiązań mających na celu dążenie do 

całkowitego wyeliminowania wypadków, uniknięcie urazów 

i chorób wśród pracowników Dostawcy spowodowanych 

wykonywaną pracą.

3.  Dostawca zmierza do wytyczania  celów w zakresie 

bezpieczeństwa dla minimalizacji zagrożeń, monitoruje, analizuje 

i dokumentuje realizację tych celów oraz swoich działań dążąc do 

ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracy.

PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA

_ Podstawową zasadą obowiązującą w naszej organizacji jest 

przestrzeganie praw człowieka zawartych m.in. w Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka.

OD NASZYCH DOSTAWCÓW WYMAGAMY:

1. Dostawca zapewnia poszanowanie praw człowieka w swojej 

działalności.

2. Dostawca zapewnia równe traktowanie w miejscu pracy i nie 

stosuje w swojej działalności żadnych praktyk dyskryminujących 

pracowników ani innych interesariuszy przez wzgląd na wiek, 

płeć, niepełnosprawność, przynależność rasową, religię ani przez 

wzgląd na żadne inne kryterium.

3. Dostawca przestrzega przepisów prawa pracy właściwych dla 

kraju pochodzenia Dostawcy i prowadzonej działalności.

TWORZENIE
BEZPIECZNEGO 

ŚRODOWISKA PRACY

FIRMA A ŁAŃCUCH DOSTAW
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TROSKA
O ŚRODOWISKO

NATURALNE 

CIĄGŁE DOSKONALENIE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA 

WPŁYWEM NA ŚRODOWISKO NATURALNE I PRZECIW-

DZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU.

_ W Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. bierzemy pełną 

odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko 

i zmiany klimatu.

OD NASZYCH DOSTAWCÓW WYMAGAMY:

1. Dostawca przestrzega zapisów prawa w zakresie wpływu swojej 

działalności na środowisko naturalne.

2. Dostawca ocenia swoją działalność pod kątem ryzyka 

negatywnego wpływu na środowisko i dąży do zapobiegania temu 

ryzyku.

3. Dostawca zmierza do wytyczania celów ograniczania 

negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne 

i zmiany klimatu 

4. Dostawca dąży do odpowiedzialnego, dbającego o stan 

środowiska naturalnego pozyskiwania surowców i/lub do 

uwzględniania kryteriów środowiskowych w swoich decyzjach 

zakupowych.

5. Dostawca dąży do ograniczenia zużycia surowców i zasobów 

naturalnych, w tym wody, i do racjonalnego nimi zarządzania.

6. Dostawca dąży do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, 

w tym dwutlenku węgla, wynikającej bezpośrednio i pośrednio 

z działalności Dostawcy w zakresie odpowiednim do skali i rodzaju 

prowadzonej przez Dostawcę działalności.

7. Dostawca przestrzega regulacji prawa dotyczących gospodarki

odpadami, dąży do minimalizacji generowania odpadów 

związanego z prowadzoną działalnością.oraz zapewnia właściwe 

gospodarowanie wytworzonymi odpadami, w tym współpracę 

z uprawnionymi odbiorcami wytworzonych odpadów w celu 

minimalizacji ryzyka negatywnego wpływu odpadów na stan 

środowiska.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

_ Poprzez zapisy w naszej Polityce antykorupcyjnej  kategorycznie 

sprzeciwiamy się wszelkim działaniom noszącym znamiona 

korupcji oraz aktywnie przeciwdziałamy jej występowaniu.

OD NASZYCH DOSTAWCÓW WYMAGAMY:

1. Dostawca przeciwdziała wszelkim formom korupcji w swojej 

działalności i wdraża praktyki zapobiegawcze.

2. W sytuacji identyfikacji jakiejkolwiek formy korupcji Dostawca 

podejmuje stanowcze kroki naprawcze i przeciwdziałające 

kolejnym incydentom tego typu.

3. Dostawca stosuje wewnętrzne regulacje w zakresie przyjmowania 

i przekazywania upominków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

_ Kodeks Postępowania jest skierowany do wszystkich Dostawców 

Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Dostawcy są zobowiązani 

do przestrzegania jego zasad. Potwierdzenie znajomości 

i przestrzegania zasad Kodeksu postępowania jest wymogiem 

współpracy z Grupą Kapitałową GRUPY KĘTY S.A.  

Jeśli w kraju działalności Dostawcy przepisy prawa lub wewnętrzne 

regulacje dotyczące kwestii poruszanych w Kodeksie są bardziej 

restrykcyjne, oczekujemy stosowania się do regulacji bardziej 

restrykcyjnych. Chociaż niniejszy Kodeks Postępowania 

Dostawców ma zastosowanie przede wszystkim do bezpośrednich 

dostawców, Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A.  zachęca do 

opracowania własnych zasad i promocji ich wśród własnego 

łańcuch dostaw. 

_ Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. zobowiązuje się do wspierania 

swoich Dostawców w budowaniu świadomości i promowania 

najlepszych praktyk odpowiedzialnego biznesu oraz

w rozwoju działalności Dostawców zgodnie ze standardami 

odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. 

_ Niniejszy Kodeks Postępowania Dostawców musi być 

interpretowany bez uszczerbku dla innych dodatkowych 

wymogów, ustanowionych na mocy umowy lub prawa, mających 

wpływ na stosunki handlowe między Grupą Kapitałową Grupy Kęty 

S.A. a jej dostawcami.

_ Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. zastrzega sobie prawo do 

sprawdzenia, czy jego bezpośredni dostawcy przestrzegają 

niniejszego Kodeksu Postępowania Dostawców. Weryfikacja ta 

może być przeprowadzona na różne sposoby, takie jak ankiety 

samooceny lub audyty w zakładach dostawcy, zapowiedziane 

i ustalone pomiędzy stronami z odpowiednim wyprzedzeniem.

_ Kodeks Postępowania Dostawców obowiązuje zarówno 

w Polsce, jak i za granicą, z uwzględnieniem różnic kulturowych, 

językowych, społecznych i ekonomicznych poszczególnych krajów, 

w których działa Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A.

 

Wszystkie przypadki nieprawidłowości bądź naruszeń Kodeksu 

należy zgłaszać drogą e-mailową do Rzecznika Etyki Biznesu 

czuwającego nad stosowaniem zasad etycznych w Grupie 

Kapitałowej Grupy Kęty S.A. na adres: etyka@grupakety.com. 

FIRMA A ŁAŃCUCH DOSTAW FIRMA A ŁAŃCUCH DOSTAW
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