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wstęp 

 
zrównoważony rozwój jest jedną z podstawowych wartości Randstad już od momentu założenia firmy: działamy 
w taki sposób, by jednocześnie zaspokajać interesy wszystkich stron, bezpośrednio lub pośrednio 
zaangażowanych w naszą działalność. Jako lider branży usług HR z misją „kształtowania świata pracy”, uznajemy 
potrzebę prowadzenia działalności w sposób uczciwy. Randstad jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global 
Compact i przestrzega oraz popiera stosowanie jej dziesięciu zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, 
ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji  
(http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html).  
 
zasady dotyczące standardów pracy zostały określone w Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw 
w pracy: wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych, likwidacja wszelkich form pracy przymusowej 
lub obowiązkowej, skuteczna likwidacja pracy dzieci oraz likwidacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia 
i wykonywania zawodu (http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm).  
 
dążymy do tego, by zasady Global Compact stały się częścią naszej strategii, naszej kultury oraz naszej 
codziennej działalności. Te dziesięć zasad włączyliśmy do Zasad prowadzenia działalności obowiązujących w 
naszej firmie (http://www.randstad.com/corporate-governance/our-principles/business-principles). 

 

 

kodeks postępowania dostawców 

niniejszy Kodeks postępowania dostawców ma na celu zapewnienie, by każdy zakup towarów, prac i usług 
przebiegał w sposób społecznie odpowiedzialny oraz zgodnie z naszymi Zasadami prowadzenia działalności; w 
związku z tym wynikają z niego zobowiązania dla dostawców. Przestrzeganie niniejszego Kodeksu jest ważnym 
czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o nawiązaniu i/lub kontynuacji współpracy z danym dostawcą. Randstad 
zastrzega sobie prawo do zmian Kodeksu. 

monitoring 

w celu sprawdzenia, czy dostawcy przestrzegają Kodeksu, Randstad będzie organizować okresowe spotkania z 
dostawcami. Jeśli będzie to miało uzasadnienie, Randstad może w tym zakresie przeprowadzić audyt u dostawcy, 
samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej wyznaczonej przez Randstad. Jeśli dostawca nie będzie 
(jeszcze) w stanie przestrzegać przepisów Kodeksu, Randstad uzgodni z nim, jakie środki należy podjąć, aby 
zapewnić przestrzeganie Kodeksu w najbliższej przyszłości. 

przepisy prawne 

dostawca musi przestrzegać wszystkich międzynarodowych, krajowych i lokalnych przepisów prawnych w zakresie 
ochrony środowiska, zdrowia i pracy. Dostawca musi posiadać wszystkie odnośne zezwolenia lub musi je uzyskać 
w ciągu trzech miesięcy po uzyskaniu zlecenia. Jeśli lokalne normy branżowe i/lub międzynarodowe wytyczne są 
bardziej rygorystyczne niż obowiązujące lokalne przepisy prawne, dostawca musi spełniać bardziej rygorystyczne 
wymogi.  

systemy zarządzania i certyfikacja 

Randstad preferuje dostawców, którzy stosują certyfikowane systemy zarządzania jakością oraz normy (np. ISO 
9001 oraz 14001). Dostawcy muszą być w stanie przedstawić następujące informacje: 
• istotne informacje na temat wpływu ich działalności gospodarczej na środowisko naturalne, zdrowie 

i bezpieczeństwo. 
• jakie wymierne cele postawiła sobie firma w tym zakresie oraz w jakim okresie zamierza je osiągnąć. 
• okresowe informacje dotyczące stopnia realizacji przez firmę wyznaczonych celów. 
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prawa człowieka i zatrudnianie dzieci 

dostawca musi szanować prawa człowieka i prawa dziecka zgodnie z międzynarodowymi traktatami i przepisami 
oraz musi być w stanie wykazać, że wszystkie jego produkty są wytwarzane, a usługi świadczone, bez naruszania 
praw człowieka i bez wykorzystywania pracy dzieci. 

pracownicy 

dostawca musi przestrzegać i popierać stosowanie zasad dotyczących pracy, zgodnie ze standardami Randstad 
określonymi we Wstępie. W naszej działalności za najwyższy priorytet uznajemy zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników, zarówno stałych, jak i tymczasowych, i tego samego oczekujemy od naszych dostawców. 
 
dostawca musi również zapewnić, by pracownicy, którzy przybywają do placówek Randstad, zapoznali się z 
treścią niniejszego Kodeksu oraz z regulaminem firmy obowiązującym w Randstad (w tym z zasadami 
dotyczącymi ochrony środowiska). 
 
ponadto dostawca jest również odpowiedzialny za zapewnienie, by jego pracownicy pracujący dla jednostek 
biznesowych Grupy Randstad posiadali kwalifikacje i wiedzę niezbędne do wykonywania danej pracy. 

Środowisko 

Randstad preferuje dostawców, którzy podejmują ukierunkowane działania w odniesieniu do wielu aspektów 
środowiskowych: 
 
emisja CO2 
preferowany dostawca powinien dążyć do zminimalizowania zużycia paliw kopalnych i utrzymania emisji CO2 na 
możliwie najniższym poziomie. Poziomy emisji CO2 przez pojazdy wykorzystywane w ramach realizacji umowy z 
Randstad powinny spełniać przynajmniej lokalne normy w zakresie zużycia paliwa i ograniczenia emisji lub, w 
przypadku braku takich norm, najnowsze europejskie normy emisji spalin (normy EURO). 
 
odpady 
w ramach obowiązujących przepisów prawnych, preferowany dostawca powinien mieć wdrożone procedury 
bezpiecznej segregacji, przeładunku, przechowywania, przewożenia, wykorzystywania/ponownego 
wykorzystywania oraz usuwania odpadów. 
 
zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska 
preferowany dostawca powinien mieć jasno określone cele w zakresie ograniczania zanieczyszczenia środowiska. 
Powinny być wdrożone nowe technologie ograniczające zanieczyszczenie środowiska, o ile dostawca nie wykaże, 
że takie wdrożenie stanowiłoby dla niego nieproporcjonalnie duże obciążenie. 

przeciwdziałanie korupcji 

zgodnie z naszymi zasadami prowadzenia działalności, nie oferujemy, nie przekazujemy ani nie przyjmujemy 
łapówek. Odmawiamy przyjmowana prezentów lub wyrazów gościnności, które mogłyby wywrzeć bezprawny 
nacisk lub stworzyć pozór bezprawnego nacisku.  

poddostawcy/podwykonawcy 

dostawca musi zapewnić, by jego dostawcy lub podwykonawcy ze swojej strony również przestrzegali zasad 
określonych w niniejszym dokumencie. 
 
 

 

………………… 
podpis i pieczątka dostawcy 

 


