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O grupie HL Display

HL to międzynarodowy dostawca 
rozwiązań sklepowych gwarantujących 
poprawę jakości obsługi klienta, rentow-
ności i zrównoważonego rozwoju. Na-
sza oferta obejmuje wyroby z zakresu 
komunikacji sklepowej i sprzedaży, jak 
również systemy oświetlenia, wyświe-
tlacze pomocnicze oraz rozwiązania i 
usługi tworzone na zamówienie.
 Rozwiązania HL są wykorzystywane 
w ponad 295.000 sklepów na całym 
świecie.

Grupa mająca siedzibę w Sztokholmie, 
Szwecja, obsługuje ponad 70 marketów 
za pośrednictwem wielu spółek handlo-
wych HL obsługujących bezpośrednio 
26 marketów, natomiast reszta jest 
obsługiwana przez partnerów dystrybu-
cyjnych z siedzibami na całym świecie.
 Nasze największe rynki to Wielka 
Brytania, Szwecja i Francja, na których 
obsługiwani są klienci z branży spożyw-
czej detalicznej i nie detalicznej, jak rów-
nież dostawcy towarów markowych.

Nasze cztery zakłady produkcyjne 
położone są w Szwecji, Polsce, Wielkiej 
Brytanii i Chinach oraz realizują wiele 
różnych procesów przemysłowych, w 
tym fabrykację plastików i metali, druko-
wanie i montaż.
 HL zatrudnia 1.045 pracowników a jej 
sprzedaż netto wynosi 1.594 milionów 
koron szwedzkich. HL to spółka zależna 
należąca w całości do szwedzkiej 
spółki inwestycyjnej Ratos notowanej na 
giełdzie.
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Wprowadzenie

Od 2010 roku HL jest członkiem United Nations Global Com-
pact. Dziesięć zasad Global Compact z zakresu praw człowieka, 
pracy, środowiska i walki z korupcją stanowi integralną część 
strategii, kultury i codziennej działalności spółki.

HL wierzy w odpowiedzialność społeczną i środowiskową oraz 
etyczne postępowanie i oczekuje tego samego od swoich part-
nerów biznesowych. Firma HL jest rozwijana zgodnie z zasadą 
długoterminowego zrównoważonego rozwoju, co obejmuje 
budowanie trwałych relacji z naszymi partnerami biznesowymi. 
Dodatkowo, firma HL i jej partnerzy biznesowi są zobowiązani 
wobec wszystkich interesariuszy do utrzymywania wysokich norm 
integralności i uczciwego postępowania. Jest to fundament i przy-
czyna opracowania przez HL Kodeksu Postępowania Dostawców.

Jaki zakres zastosowania ma  
Kodeks Postępowania Dostawców?  
Kodeks Postępowania Dostawców ma zastosowanie do wszyst-
kich partnerów biznesowych dostarczających HL wyroby lub 
usługi, takich jak dostawcy (oraz podwykonawcy, o ile ich usługi 
są wykorzystywane we współpracy z HL) oraz konsultanci.

Zgodność z prawem
HL wymaga, aby wszyscy partnerzy biznesowi działali zgodnie 
z zasadami Kodeksu Postępowania Dostawców oraz wszyst-
kimi stosownymi przepisami i prawem. Kodeks Postępowania 
Dostawców nie zastępuje ustawodawstwa i w przypadku 
wystąpienia konfliktu, ustawodawstwo ma pierwszeństwo. Jeżeli 
Kodeks Postępowania Dostawców ustanawia wyższą normę niż 
istniejące ustawodawstwo, zastosowanie ma kolejność odwrot-
na. Wersją nadrzędną Kodeksu Postępowania Dostawców jest 
wersja angielskojęzyczna. 

W przypadku występowania innych wersji językowych niniejsze-
go dokumentu, będą one traktowane wyłącznie, jako przekłady. 
Formularz zawarty w Załączniku II może zostać wykorzystany  
w celu podpisania Kodeksu Postępowania Dostawców.

Zgłaszanie wątpliwości
Jeżeli Państwo lub Państwa pracownicy uważacie, że warunki 
Kodeksu Postępowania Dostawców nie są przestrzegane,  
lub że HL nie działa zgodnie z własnym Kodeksem Postępowania 
Dostawców HL, zachęcamy Państwa do zgłaszania wątpliwości 
do Siedziby głównej HL. Istnieje również możliwość skorzystania 
z formularza zawartego w Załączniku I.

Wdrażanie i monitorowanie
HL monitoruje wdrażanie i przestrzeganie Kodeksu Postępowa-
nia Dostawców. HL będzie oceniać przestrzeganie Kodeksu 
Postępowania Dostawców przez swoich partnerów bizne-
sowych. HL oczekuje, że dostawcy umożliwią HL lub stronie 
trzeciej upoważnionej przez HL i zaakceptowanej przez dost-
awcę przeprowadzanie audytów i ocen działalności dostawców 
istotnej z punktu widzenia Kodeksu Postępowania Dostawców 
HL, w tym, między innymi, dostęp do obiektów dostawców.  
Na żądanie dostawcy, strony zaangażowane w taki audyt zawrą 
umowę o zachowaniu poufności w zakresie okoliczności ujawn-
ionych w ramach audytu lub oceny.

Naruszenia będą rozpatrywane bezzwłocznie, a wszelkie 
naruszenia Kodeksu Postępowania Dostawców mogą zagrozić 
relacjom biznesowym partnera z HL, w tym doprowadzić do 
rozwiązania relacji.

December 1st, 2020

Björn Borgman
President and CEO, HL Display
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1.  
Prawa człowieka 
i pracownicze 

1.1.  
Dostawca będzie uznawał podstawowe 
prawa człowieka i pracownicze oraz  
w szczególności będzie potępiał i po-
wstrzymywał się przed zatrudnianiem 
nieletnich oraz przed wszelką formą 
pracy przymusowej i w tym zakresie 
zobowiąże się do przestrzegania wy-
magań Konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy nr 29, 105 i 182, 
jak również Ustawy o współczesnym 
niewolnictwie z 2015 roku w ramach 
współpracy z podmiotami prawnymi 
HL Display z siedzibami w Wielkiej 
Brytanii.

1.2.  
Dostawca zapewni konstruktywny 
dialog z pracownikami oraz ich  
wyznaczonymi przedstawicielami,  
jak również będzie uznawał zasady 
wolności zrzeszania się, ochrony 
prawa do organizowania się i rokowań 
zbiorowych zgodnie z Konwencjami 
MOP nr 87 i 98.
 

1.3.  
Dostawca zobowiązuje się do zapew-
nienia równych szans i powstrzymy-
wania się od dyskryminacji poprzez 
sprawiedliwe traktowanie wszystkich 
pracowników i sytuacji (Konwencje 
MOP nr 100, 111 i 135).

1.4.  
Dostawca będzie przestrzegał krajo-
wego ustawodawstwa oraz praktyk 
dotyczących warunków pracy, w tym 
czasu pracy, wynagrodzenia, płacy za 
nadgodziny, płatnego urlopu, ubezpie-
czenia społecznego oraz dni wolnych 
od pracy (Kodeks referencyjny GSCP).

1.5.  
Dostawca będzie przestrzegał krajo-
wych przepisów dotyczących ochrony 
prywatności i danych osobowych. Do-
stawcy przetwarzający dane osobowe 
w imieniu HL Display zobowiążą się 
do spełnienia wymagań opisanych  
w polityce prywatności HL Display 
oraz pisemnej umowy o przetwarzaniu 
danych zawartej pomiędzy stronami. 
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2.1.  
Dostawca będzie przestrzegał krajo-
wego i międzynarodowego ustawo-
dawstwa regulującego handel między-
narodowy, w tym Konwencję OECD 
z listopada 1997 r., wdrożonej do 
ustawodawstwa 35 państw, jak rów-
nież wszelkich innych instrumentów 
prawnych dotyczących zakazu prze-
kupstwa i przestępstw gospodarczych 
w handlu międzynarodowym, takich 
jak Konwencja UNO zawarta  
w Meridzie w grudniu 2003 roku.

2.2.  
Dostawca będzie unikał wszelkich 
sytuacji, które mogą lub wydają się 
powodować konflikt pomiędzy jego 
zarządem i/lub interesami osobisty-
mi pracownika oraz interesami HL 
Display i/lub jej pracowników.
 

2.3.  
Dostawca będzie przestrzegał wszyst-
kich stosownych praw i przepisów do-
tyczących jego działalności biznesowej, 
w tym prawa dotyczącego konkurencji 
i przeciwdziałania monopolom.

2.4.  
Dostawca nie będzie bezpośrednio ani 
pośrednio płacił, obiecywał zapłacić, 
upoważniał płatności lub przekazywał 
pieniędzy ani innych rzeczy mających 
wartość, ani oferował jakiejkolwiek za-
chęty pracownikowi, przedstawicielowi 
lub osobom powiązanym z HL Display, 
aby zapewnić sobie jakąkolwiek prze-
wagę lub korzyść w związku z realiza-
cją interesów z HL Display.

2.5.  
Dostawca bezzwłocznie powiadomi HL 
Display w przypadku, gdy którykol-
wiek pracownik dostawcy ma lub może 
mieć relacje z którymkolwiek pracow-
nikiem HL Display wykraczające poza 
etyczne relacje biznesowe. 

2.  
Etyka  
biznesowa 
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3.  
Zrównoważony  
rozwój 

3.1. 
Dostawca będzie w pełni zaangażowa-
ny w proces ciągłego udoskonalania 
jakości swoich wyrobów, procesów 
i osób oraz będzie posiadał systemy 
zarządzania jakością.

3.2.  
Dostawca mający dostęp do własności 
intelektualnej HL Display będzie prze-
strzegał praw własności intelektualnej 
HL Display oraz praw stron trzecich,  
w tym patentów, praw autorskich  
i znaków handlowych. W szczegól-
ności, Dostawca należycie podpisze 
Umowę o zachowaniu poufności spółki 
HL Display.

 3.3.  
Dostawca będzie demonstrował nie-
ustanne wysiłki w celu zredukowania 
zużycia energii nieodnawialnej, zużycia 
wody i ograniczania swojego śladu 
węglowego. 
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4.  
Troska o  
środowisko 

4.1. 
Dostawca będzie przestrzegał prawa  
i przepisów środowiskowych krajów, 
w których prowadzi działalność, oraz 
w których HL sprzedaje swoje wyroby.

4.2.  
Dostawca będzie zobowiązany 
wdrożyć stosowną organizację w celu 
spełnienia wymagań REACH w za-
kresie wyrobów sprzedawanych w UE 
oraz wsparcia HL Display w zakresie 
wszystkich informacji wymaganych  
w związku z zastosowaniem ustawo-
dawstwa REACH.

 4.3.  
Dostawca zapewni stosowne zarzą-
dzanie odpadami, stale ograniczając 
ich wpływ na środowisko i będzie 
poszukiwał możliwości wykorzystania 
recyklingu. 
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5.  
BHP

5.1. 
Dostawca będzie realizował działal-
ność zgodnie z zasadami BHP i jest 
zobowiązany zapewnić bezpieczne 
środowisko pracy. Należy ograniczyć 
ryzyko, które może być powodem  
wypadku lub zaszkodzić zdrowiu  
i dobrostanowi osób w trakcie pracy 
dla HL. W związku z powyższym,  
należy identyfikować, poddawać ocenie  
i stosownie zarządzać zagrożeniami 
BHP w ramach priorytetowego procesu 
eliminowania zagrożeń, środków 
kontroli inżynieryjnej i/lub środków 
kontroli administracyjnej.
 

5.2.  
Dostawca zapewni swoim pracow-
nikom bezpieczne środowisko pracy. 
Oznacza to, przykładowo, że miejsca 
pracy są utrzymywane w czystości  
i wolne od zanieczyszczeń, maszyny 
stosowane w produkcji są bezpieczne 
i nie stanowią ryzyka dla zdrowia 
pracowników, oraz że przestrzegane są 
instrukcje dotyczące stosowania ochro-
ny indywidualnej i wyposażenia robo-
czego. Pracownikom należy zapewnić 
wyposażenie ochrony indywidualnej 
oraz wyposażenie robocze. Dodatko-
wo, środowisko pracy będzie dobrze 
oświetlone, a temperatura i hałas  
w miejscu pracy nie będą wykraczać 
poza dopuszczalne poziomy. 

W przypadku, gdy hałas przekroczy 
dopuszczalne poziomy, zastosowanie 
będzie miało wyposażenie ochrony 
indywidualnej, takie jak ochrona uszu. 
Wszystkie jednostki powinny mieć 
zapewnione stosowne i czyste przebie-
ralnie, umywalnie i toalety, oddzielne 
dla mężczyzn i kobiet.
 

5.3.  
Dostawca będzie składował materiały  
i wyposażenie niebezpieczne zgodnie  
ze stosownym prawem. Wyjścia awa-
ryjne powinny być wyraźnie oznaczo-
ne. Wyjścia nie mogą być zablokowane 
i powinny być dobrze oświetlone. 
Wszyscy pracownicy otrzymają in-
formacje o środkach bezpieczeństwa, 
takich jak wyjścia awaryjne, gaśnice, 
wyposażenie pierwszej pomocy, itd. 
Na każdym piętrze budynku dostępny 
powinien być plan ewakuacji. Regu-
larnie powinno się testować działanie 
alarmów przeciwpożarowych oraz 
przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne.

5.4.  
Dostawca zapewni wyposażenie pierw-
szej pomocy w stosownych miejscach 
oraz co najmniej jedną osobę przeszko-
loną w zakresie udzielania podstawowej 
pierwszej pomocy w każdej lokalizacji. 
Partner biznesowy pokryje koszty 
ochrony zdrowia w przypadku urazów 
doznanych na jego terenie w przypadku, 
gdy urazy nie są objęte ubezpieczeniem 
społecznym lub polisą ubezpieczeniową, 
pod warunkiem, że nie zostały naruszo-
ne zasady bezpieczeństwa. 
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Załącznik I:  
Podpisy

L wzywa upoważnionego sygnatariu-
sza/przedstawiciela prawnego Państwa 
spółki do zapoznania się z Kodeksem 
Postępowania Dostawców HL, który 
poprzez złożenie podpisu i pieczątki 
firmowej, jeśli ma zastosowanie, po-
twierdza zrozumienie i przestrzeganie 
Kodeksu postępowania dostawców 
HL.

Ja, niżej podpisany/-a, upoważniony 
sygnatariusz/przedstawiciel prawny 
spółki wskazanej poniżej, niniejszym 
potwierdzam, że spółka zrozumiała i 
będzie przestrzegać Kodeksu Postępo-
wania Dostawców HL.

Miejsce i data  ................................................................................................................................................

Nazwa spółki  ................................................................................................................................................

Podpis ............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko  .............................................................................................................................................

Stanowisko ....................................................................................................................................................



Kodeks Postępowania Dostawców 2021 17

Załącznik II:  
Zgłoszenie niezgodności 

Jestem świadomy/-a sytuacji,  
która może być niezgodna z Kodeksem 
Postępowania Dostawców HL.

Opis potencjalnego lub faktycznego 
konfliktu z Kodeksem Postępowania 
Dostawców:

Prosimy przesłać zgłoszenie uży-
wając poniższego linku
https://report.whistleb.com/en/start

Miejsce i data  ................................................................................................................................................

Nazwa spółki  ................................................................................................................................................

Podpis ............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko  .............................................................................................................................................

Stanowisko ....................................................................................................................................................
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HL DISPLAY AB 
Box 1118, Cylindervagen 18,  
131 26 Nacka Strand - Szwecja 

 Tel. +46 8 683 73 00   info@hl-display.com 
 www.hl-display.com 


