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IWAY Standard
Minimalne wymagania w zakresie środowiska, warunków socjalnych, warunków
pracy, przy zakupie produktów, materiałów i usług.

ŚRODOWISKO

SOCJAL

BEZPIECZEŃSTWO

W IKEA rozumiemy, że nasza działalność ma wpływ na ludzi i naszą planetę, w
szczególności na warunki pracy ludzi, a także na ochronę środowiska na poziomie lokalnym
i globalnym.
Głęboko wierzymy, że możemy prowadzić dobry biznes, będąc dobrą firmą. Jest to warunek
konieczny dla naszego przyszłego rozwoju, który osiągniemy wraz z dostawcami i
poddostawcami podzielającymi naszą wizję i ambicje.
Przy ciągłej pracy z IWAY zawsze zadajemy sobie podstawowe pytania:
•
•
•

Co leży w najlepszym interesie dziecka?
Co leży w najlepszym interesie pracownika?
Co leży w najlepszym interesie środowiska?

Firma chce prowadzić dobry biznes z IKEA. Również z Wami!
Możemy to zrobić, jeśli dzielimy wspólne wartości:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transparentność,
zdrowy rozsądek,
bycie w ciągłej drodze,
poczucie wspólnoty,
entuzjazm,
dzielenie się dobrymi praktykami,
stan umysłu – zamiast certyfikatów i dyplomów,
K=każdy popełnia błędy – naprawiajmy je,
Prostota.
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MINIMALNE WYMOGI IWAY:
1.1 Praca dzieci
•
•

Dostawca nie korzysta z pracy dzieci.
W miejscu zatrudnienia należy przechowywać dokumenty potwierdzające wiek
wszystkich Pracowników.

1.2 Praca przymusowa i zniewolenie
Dostawca IKEA nie korzysta z pracy przymusowej, pracy więźniów, nie stosuje metod
zniewolenia lub pracy wbrew woli pracownika.
1.3 Etyka biznesu
Działalność IKEA nie może być w żaden sposób powiązana z korupcją ani przekupstwem.
Dokumenty wymagane przez prawo i związane z IWAY nie mogą być fałszowane.
1.4 Poważne zanieczyszczenie środowiska
Dostawca IKEA nie stwarza sytuacji poważnego zanieczyszczenia środowiska, które należy
rozumieć jako zanieczyszczenie, które z zakładu może się rozprzestrzeniać na dużym
obszarze, a którego skutki będą bardzo poważne i kosztowne do naprawienia.
1.5 Poważne zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa
Pracownicy nie mogą być narażani na poważne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa.
Należy rozumieć to jako bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, które może
być przyczyną utraty życia lub trwałego uszkodzenia ciała lub wystąpienia choroby.
1.6 Godziny pracy
Dostawca IKEA prowadzi przejrzysty i wiarygodny system ewidencji czasu pracy i
wynagrodzeń.
1.7 Wynagrodzenie
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej bądź wyższe.
1.8 Ubezpieczenie pracownika od nieszczęśliwych wypadków
Dostawca zapewnia ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków wszystkim pracownikom,
które obejmuje leczenie na skutek wypadku przy pracy i odszkodowanie związane z
wypadkiem, w rezultacie którego pracownik jest trwale niezdolny do pracy.
4.9 Wymóg standardu emisji
Dla transportu IKEA stosowane mogą być tylko te ciągniki, których standard emisji wynosi
10 lat lub mniej. W krajach, gdzie nie ma standardów emisji dla silników, ciągniki nie mogą
przekraczać wieku 10 lat.

Pełne wymogi IWAY znajdują się w:
•
•

IWAY Standard General Section v.5.2
Transport Section v.5.1 (dla podwykonawców transportowych)
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DEKLARACJA
OD:

NAZWA FIRMY (PODWYKONAWCA IKEA):
Serwisujący dla DOSTAWCY IKEA: Erontrans Sp. z o.o.
DANE FIRMY: /adres, numer telefonu, adres mailowy, adres strony internetowej/

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA IWAY:

RODZAJ SERWISU DLA DOSTAWCY IKEA:

Potwierdzamy, że przeczytaliśmy, zrozumieliśmy i zgadzamy się na spełnianie wymogów
IKEA IWAY Standard General Section wersja 5.2 + IWAY Transport Section (jeśli
dotyczy), wersja 5.1 oraz dokument The IKEA WAY on Preventing Child Labour and
Supporting Young Workers, wersja 4.
Dodatkowo wyrażamy zgodę na przeprowadzenie weryfikacji
zapowiedzianej/niezapowiedzianej w zakresie IWAY przez przewoźnika IKEA, audytora
IKEA i/lub audytora firmy zewnętrznej zleconej przez IKEA.
Wymogi IWAY Must + punkt 4.9 z sekcji Transportowej są bezwzględnie zapewnione.

-----------------/Data i miejsce/

--------------------

----------------------------

/Pieczątka firmy/

/Podpis kierownictwa/

