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1. Wstęp 
 

Fundamentem kultury korporacyjnej firmy Hilti są takie 
wartości jak uczciwość, odważne wychodzenie poza krąg 

własnych przyzwyczajeń i nawyków, praca zespołowa, jak 
również zaangażowanie na rzecz rozwoju osobistego i 
rozwoju firmy. Dla Hilti sukces nierozerwalnie wiąże się z 

odpowiedzialnością względem pracowników, partnerów 
handlowych, społeczeństwa i środowiska. Dlatego Hilti 
oczekuje od wszystkich partnerów handlowych działania 
zgodnego z przyjętym przez nią Kodeksem Postępowania 

oraz gotowości do obrony wyrażonych w nim wartości. 

 

2. Oczekiwania 
 

Dostawcy mają prawo oczekiwać od Hilti bezwzględnego 
przestrzegania i aktywnego wprowadzania w życie 
podstawowych wartości zawartych w Kodeksie 
Postępowania Hilti. Kodeks Postępowania został 

opublikowany na stronie www.hilti.pl. 
 

W równej mierze Hilti oczekuje od dostawców 
przestrzegania wszystkich obowiązujących krajowych i 
międzynarodowych przepisów prawa jak również wymagań 
niniejszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców. 
Oznacza to, między innymi, przestrzeganie wszystkich 
ograniczeń wywozu lub reeksportu dostarczanych przez 
dostawców wyrobów, danych, oprogramowania i technologii 
informatycznych. 

 

Naruszenie zasad zawartych w niniejszym Kodeksie 
Postępowania nie spowoduje natychmiastowego zerwania 
współpracy przez firmę Hilti, pod warunkiem, 
przedstawienia przez dostawcę planu wyrażającego jego 
wolę do naprawy sytuacji. Jeżeli przypadki naruszeń będą 
się powtarzać, a obserwowana poprawa nie będzie 
wystarczająca, Hilti zerwie relacje biznesowe.  

 

2.1 Zobowiązanie do przeciwdziałania korupcji 
 

Hilti jest sygnatariuszem „Inicjatywy Partnerstwa Przeciwko 
Korupcji” (PACI) Światowego Forum Gospodarczego oraz 
zasad antykorupcyjnych inicjatywy Global Compact ONZ. 
Wszelkie formy korupcji są surowo zabronione. 

 
Korupcja oznacza oferowanie, wręczanie lub przyjmowanie 
korzyści, w sposób bezpośredni lub pośredni, w celu 
wywarcia wpływu na procesy decyzyjne podmiotów 
handlowych lub organów publicznych. 

 
Czego Hilti oczekuje od dostawców: 
 

 absolutnego braku tolerancji wobec korupcji 

 uczciwości względem konkurencji i poprawnego 
prowadzenie działalności 

 
Czego nie wolno dostawcom: 
 
 wręczać lub przyjmować łapówki 

 proponować, wręczać lub przyjmować nienależnych 
korzyści 

 prać brudne pieniędze 

 

2.2 Odpowiedzialność społeczna 
 

Hilti w sposób aktywny uczestniczy w międzynarodowych 
działaniach na rzecz poprawy standardów etycznych i 
społecznych biznesu. Jako partner inicjatywy Global 
Compact ONZ, Hilti oczekuje od dostawców przestrzegania 
wymagań obowiązujących na poziomie międzynarodowym. 
Zalicza się do nich, między innymi, Powszechna Deklaracja 
Praw Człowieka ONZ oraz Konwencje Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (ILO). 

 

Czego Hilti oczekuje od dostawców: 
 
 zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy 

 skuteczne zapobieganie zagrożeniom, kontrolowanie 
zagrożeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa produktów 

 wynagradzanie pracowników za pracę na co najmniej 
minimalnym, przewidzianym prawem poziomie oraz 
wypłacanie wynagrodzeń za nadgodziny zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

 
Czego nie wolno dostawcom: 
 
 zatrudniać dzieci lub stosować jakiekolwiek formy pracy 

przymusowej (w myśl postanowień zawartych w 
Konwencji 138, 182, 29 oraz 105 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy). 

 dyskryminować ze względu na pochodzenie etniczne, 
narodowość, płeć, pochodzenie kulturowe, rasę, wiek, 
niepełnosprawność, przekonania religijne lub orientację 
seksualną 

 przekraczać maksymalny, przewidziany prawem, wymiar 
godzin pracy przez dłuższy okres czasu (zgodnie z 
postanowieniami Konwencji 1 i 30 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy 

 ograniczać prawa pracowników do zgromadzeń, 
zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych 

 stosować jakichkolwiek psychicznych i/lub fizycznych 
metod dyscyplinowania jak również form 
systematycznego nękania i molestowania 

 

2.3 Odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska 
 
Firma Hilti jest partnerem inicjatywy „W trosce o klimat“ ONZ i 
uwzględnia kwestie  ochrony środowiska naturalnego i klimatu 
w swojej codziennej działalności biznesowej. 
 
Czego Hilti oczekuje od dostawców: 
 

 dążenia do zminimalizowania produkcji odpadów oraz 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wody 

 podejmowania działań na rzecz odzyskiwania surowców 
wtórnych i ponownego wykorzystania materiałów i 
produktów 

 ciągłego dążenia do poprawy efektywności wykorzystania 
energii w procesach produkcyjnych, w zakresie czynności 
obsługowych i transportu towarów 

 przestrzegania wymagań określonych w Liście Kontrolnej 
Substancji Chemicznych obowiązujących w firmie Hilti 

 

Czego nie wolno dostawcom: 
 
 lekceważyć obowiązujące międzynarodowe i krajowe 

przepisy prawne w zakresie postępowania z 
niebezpiecznymi odpadami oraz ich przechowywania i 
usuwania 

 postępować z substancjami chemicznymi w sposób 
szkodliwy dla środowiska 

 

3.  Monitorowanie 
 
Hilti zastrzega sobie prawo do monitorowania obecnych i 
nowych dostawców w zakresie przestrzegania postanowień 
niniejszego Kodeksu Postępowania. Istnieje również 
możliwość prowadzenia takich działań za pośrednictwem 

niezależnej, wyspecjalizowanej  organizacji. Hilti i dostawca 
wspólnie i za obopólną zgodą dokonają wyboru właściwej do 
tego celu organizacji, w odpowiednich ramach czasowych. 
Hilti zobowiązuje się do powiadomienia dostawcy o wynikach 
takiej działalności monitorującej. 


