Кодекс на доставчиците на Фесто Производство ЕООД
Многоуважаеми доставчик,
Фесто Производство ЕООД, както и работещият в дружеството персонал се задължиха в рамките на
ръководната линия на предприятието и Кодекса на поведението на групата Festo да подкрепят и
прилагат активно основните принципи в областта на човешките права и условията на труд,
управлението на качеството и околната среда, здравеопазването и безопасността, както и на борба
срещу корупцията и предлагането на подкупи.
В тази връзка Фесто Производство ЕООД очакват от своите сътрудници пълна подкрепа и съдействие,
за да се поддържат тези принципи по протежение на цялата верига на доставките. Съгласно мотото
„Успехът се нуждае от партньори“ глобалната мрежа на Festo за закупуване се задължава да прилага
ценностната система:
- иновативно
- поемайки лична отговорност
- надеждно
- коректно.
Тази ценностна система описва заедно с триъгълника на целите (качество, снабдяване, разходи) не
само изискванията на Festo към себе си, но също така и начина на партньорско сътрудничество.
Следните области в Кодекса на доставчиците на Festo са валидни за всички доставчици и поддоставчици, от които Фесто Производство ЕООД получават пряко или косвено доставки на стоки и/или
услуги.

Човешки права
Фесто Производство ЕООД следват и подкрепят ценностите, които се съдържат в Общата декларация
за човешките права и в принципите на международната организация на профсъюзите към
Обединените нации (www.ilo.org) и се уточняват в SAI 8000:2008 (Social Accountability International)
(www.sa-intl.org).
Принципите, отнесени към човешките права, гласят както следва:








Фесто Производство ЕООД не приема при никакви обстоятелства детския и принудителен труд.
Строго забранено е отнемането на свобода, нечовешкото отношение, физическото малтретиране,
заканите за употреба на насилие, колективните форми на наказание, както и намаляване на
възнаграждението и други форми на тормоз или малтретиране като форма за постигане на
дисциплина и контрол.
Съгласно законодателството на съответната страна сътрудниците трябва да получават адекватно и
коректно отношение спрямо работното време, редовния отпуск и възнаграждението за
извършената работа.
Условията на труд трябва да осигуряват безопасност на работното място и не бива да подлагат на
риск здравето на работещите.
Базирайки се на принципа за равен шанс и Общия закон за равнопоставеност (AGG) са абсолютно
недопустими всякакви форми на дискриминация въз основа на раса, етнически произход, цвят на
кожата, възраст, пол, религия, инвалидност, сексуална ориентация и политическа принадлежност.

Качество и околна среда
Фесто Производство ЕООД очаква от своите доставчици, каквото е и очакването на клиентите на Festo,
едно всеобщо управление на качеството с последователно спазване на стратегията за нулеви грешки.
Освен това е необходимо въвеждането на устойчиво и актуално управление на околната среда, което в
случай на специфични технологии и методи да бъде доказано с необходимото сертифициране.

 Задача на доставчика е да заложи тази цел в система за управление на качеството и да насочи
всички процеси към постигането на тази цел, тъй като качеството на продуктите и услугите е винаги
също така общ резултат от дейностите във всяка фаза на цялостния процес на производство.
 Съществуващата система за управление на качеството трябва да се подобрява непрекъснато.
 Преди да се върнат обратно в околната среда и атмосферата е необходимо да се извърши
съответния контрол и обработка на отпадъчните води и емисиите.
 Доколкото това е възможно, отпадъците трябва да се оползотворяват респ. да се използват
повторно. Във всички заводи трябва да се въведе безопасно управление на отпадъците при
транспорт, складиране и рециклиране.

Здраве и безопасност
Фесто Производство ЕООД очаква от своите доставчици да гарантират на своите сътрудници безопасни
условия на труд. Необходимо е доставчиците да предприемат съответни мерки за осигуряване на
здравето и безопасността.
 Трябва да се идентифицират рисковете (предимно химически, физически, механични и
биологични) и да се обвържат с действия, които да осигурят защитата на здравето и безопасността
на работещите.
 Задължително е внедряването на всички необходими методи и средства за осигуряване на
безопасна работа и съответна поддръжка на машините и съоръженията.

Етика
Фесто Производство ЕООД води активна борба с корупцията и предлагането на подкупи. На
доставчиците им е строго забранено да предлагат на сътрудниците на Фесто Производство ЕООД
парични суми, подаръци или ценни предмети, които излизат от рамките на обичайната за търговските
отношения учтивост и морал.

Спазване
Спазването на описаните принципи трябва да се осигури чрез внедряване на вътрешни процеси и
методи и да се гарантира от ръководството на доставчиците.
С подписването Вие се задължавате да спазвате описаните основни принципи във всички Ваши
поделения и при осъществяването на всички търговски дейности.

Подпис: …………………………………..
Управител,
Фирма

