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KODEKS POSTĘPOWANIA Z DOSTAWCAMI 

 
I. Wprowadzenie 

 
1. Cogit sp. z o.o (zwana dalej Cogit), koncentruje się na dostarczaniu usług doradczych  

i wdrażaniach rozwiązań informatycznych wspierających efektywność zarządzania. Pełniąc rolę ogniwa 
łączącego strategię, controlling i nowoczesne technologie wspieramy naszych klientów w osiąganiu ich 
celów. 

2. Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, ochronę posiadanych informacji, promocję dobrych 
praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne, 
spółka opracowała Kodeks Postępowania dla Dostawców, który opisuje minimalne wymagania Cogit 
wobec Dostawców w zakresie postępowania zgodnego z wartościami oraz zasadami 
odpowiedzialności społecznej jak również w zakresie bezpieczeństwa informacji. 

3. Kodeks Postępowania dla Dostawców Cogit Sp. z o.o (zwany dalej Kodeksem) ustanawia 
niepodlegające negocjacjom minimalne standardy postępowania dla dostawców i podwykonawców 
(zwanych dalej Dostawcami) współpracujących z Cogit. 

4. Cogit oczekuje od wszystkich swoich dostawców i podwykonawców poszanowania zasad 
przedstawionych w niniejszym Kodeksie postępowania dostawców i stanowiących ważne kryterium 
doboru oraz oceny dostawców.  

5. W związku z tym, udostępniamy niniejszy Kodeks postępowania dostawców naszym dostawcom, aby 
zwiększyć naszą wzajemną orientację w praktycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju podczas 
codziennej działalności. 

 

II. Nasze oczekiwania wobec dostawców 
 

Cogit oczekuje od swoich dostawców prowadzenia działalności w sposób etyczny oraz przestrzegania 
obowiązującego Kodeksu Postępowania Dostawcy Cogit. 
 
Standardy społeczne 
 
Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

1. Dostawcy przywiązują szczególną wagę do podjęcia niezbędnych środków zapewniających 
bezpieczeństwo i higienę pracy. Dostawcy Cogit zapewniają swoim pracownikom stanowiska pracy 
zgodne z wymaganiami prawa i obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracownicy powinni zostać odpowiednio poinformowani, przeszkoleni i wyposażeni pod kątem 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wdrażają w zakresie swojej działalności politykę 
mającą na celu rozpoznanie i zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa swoich 
pracowników stałych i tymczasowych oraz pracowników swoich dostawców  
i podwykonawców. 

 
Przestrzeganie praw pracowniczych 
 

1. W stosunkach z pracownikami Dostawcy przestrzegają przepisów ustawowych i wykonawczych 
obowiązujących w krajach, w których działają, czasu i warunków pracy, wynagrodzenia i swobody 
zrzeszania się. 
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Nasze zobowiązania i wartości 
 

1. Misją Cogit jest zapewnianie naszym Klientom najwyższej jakości świadczonych usług oraz 
zagwarantowanie zadowolenia w każdej dziedzinie naszej działalności. Wytyczone cele realizujemy 
poprzez profesjonalizm, zaangażowanie oraz nieustanne doskonalenie stosowanych przez nas form 
współpracy. Wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie staramy się dostarczać usługi, które są 
wysoko oceniane przez naszych klientów i partnerów biznesowych. 

2. We współpracy zawsze stawiamy na dobre relacje i wzajemny szacunek, dlatego postępujemy według 
zasady "fair play". Dążymy do tego, by każdy klient miał poczucie, iż decydując się na usługi Cogit 
dokonał właściwego wyboru. 

3. Terminowość, jakość i niezawodność we wzajemnych kontaktach to przesłanki, które przyświecają 
nam w codziennej pracy. Zadowolenie klientów, solidność i bezpieczeństwo oferowanych przez nas 
usług gwarantuje rozwój przedsiębiorstwa i umożliwia jego rynkową ekspansję. 

4. Realizacja koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Cogit przyczynia się do budowy wiarygodności, 
transparentności działania spółki oraz budowania trwałych i przejrzystych relacji z zainteresowanymi 
stronami. 
 

Standardy środowiskowe 
1. Dostawca przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz podejmuje 

wysiłki zmierzając do trwałej redukcji oddziaływania na środowisko. 
2. Zachęca się dostawców, aby wprowadzali własne systemy zarządzania, które spełniałyby te 

wymagania. Cogit zachęca również swoich dostawców, aby rozwijali i rozpowszechniali technologie 
przyjazne środowisku. 

 
Standardy etyczne 

1. Oczekuje się zachowania najwyższych standardów uczciwości we wszystkich obszarach współpracy. 
Zabrania się wszelkich form wymuszenia bądź korupcji, w tym przyjmowania lub oferowania korzyści 
majątkowych pracownikom lub innym podmiotom. 

 
Bezpieczeństwo i poufność informacji 

1. Zobowiązuje się Dostawców do zachowania poufności udostępnianych informacji/danych 
niepublicznych, w tym m.in. poszanowania obowiązujących umów o zachowaniu poufności oraz 
zapewnienia stosownej ochrony i powstrzymania się od ujawniania jakichkolwiek danych lub 
dokumentów strategicznych, finansowych, technicznych lub handlowych przekazywanych przez Cogit, 
które nie są powszechnie dostępne. 

2. Wszelkie dane dotyczące tożsamości, informacje zawodowe lub prywatne dotyczące osób fizycznych 
winny podlegać ochronie przy użyciu wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapobiegania 
ich modyfikacji lub ujawnieniu, zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz międzynarodowego. 
Obowiązek zachowania poufności stosuje się również do informacji poufnych przekazywanych przez 
partnerów oraz klientów Cogit. 

3. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Cogit w przypadku wystąpienia 
zdarzenia mającego wpływ na informacje Cogit, jej partnerów lub klientów, obejmującego kwestie 
poufności lub integralności.  

4. Powyższe zobowiązania pozostają w mocy nawet w przypadku ustania relacji biznesowych pomiędzy 
Dostawcą oraz Cogit. 

5. Dostawca rozumie i akceptuje, iż Cogit zastrzega sobie prawo do weryfikacji przestrzegania zasad, o 
których mowa w niniejszym Kodeksie Postępowania dla Dostawców przez każdego z Dostawców w 
dowolnej wybranej przez dostawcę formie: kwestionariusza lub audytu przeprowadzanego przez Cogit 
lub w imieniu Cogit. 


