KARTA

DOSTAWCY
LISI jest grupą prowadzącą ogólnoświatową działalność przemysłową, specjalizującą się w
wytwarzaniu komponentów i podzespołów o wysokich parametrach technicznych dla sektora
lotniczego, motoryzacyjnego i branży medycznej. Relacje LISI z dostawcami są istotnym
elementem sukcesu ﬁrmy. LISI oczekuje od nich ścisłego przestrzegania przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność, a także w krajach, w których odpowiadają
oni na zapotrzebowania LISI. Celem niniejszej karty jest przedstawienie wymagań LISI wobec
dostawców. Pod warunkiem spełnienia przedstawionych poniżej warunków LISI zobowiązuje
się do długoterminowego partnerstwa z dostawcami i oferuje im możliwość zacieśnienia
relacji biznesowych z wszystkimi podmiotami z grupy na całym świecie w celu zapewnienia
obustronnego sukcesu w długoterminowej perspektywie.

ZAKRES STOSOWANIA
KARTA dostawcy Grupy LISI znajduje zastosowanie do całej grupy, w tym jej trzech sektorów
działalności : LISI AEROSPACE, LISI AUTOMOTIVE i LISI MEDICAL.
Najlepsze warunki zaoferowane przez dostawcę dla danego podmiotu LISI mają zastosowanie do
każdego zakładu grupy, niezależnie od sektora lub lokalizacji. Dostawcy są zobowiązani do wdrożenia
wymagań przedstawionych w Karcie w stosunku do swoich własnych dostawców.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORSTW
Dostawcy LISI muszą przestrzegać zasad ISO 14001 i OHSAS 18001 obowiązujących obecnie
i w przyszłości, a także dążyć do uzyskania stosownych certyﬁkatów. Powinni także podjąć działania w
celu zmniejszenia śladu środowiskowego (między innymi poprzez wykorzystywanie surowców
pochodzących z recyklingu, ograniczenie ilości odpadów, zmniejszenie zużycia energii, wykorzystywanie energii odnawialnej, itp.). LISI oczekuje w szczególności od swoich dostawców promowania rozwoju potencjału ludzkiego, opracowywania przyjaznych dla środowiska produktów, a także przestrzegania uregulowań w zakresie «Minerałów z regionów ogarniętych konfliktami» (Przepisy dotyczące minerałów z regionów ogarniętych konfliktami – Conflict Minerals Act).
Dostawcy powinni także przestrzegać dziesięciu zasad programu United Nations Global Compact
(Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw).
W celu zapewnienia obowiązku zachowania czujności i zapobiegania ryzyku związanym z jedną z tych
zasad, tj. walki z korupcja, LISI oczekuje od dostawców stosowania Kodeksu przeciwdziałania korupcji
oraz używania systemu ostrzegania. Powyższe narzędzia są udostępnione zarówno wewnętrznym i
zewnętrznym partnerom na stronie internetowej LISI w zakładce « Etyka ».

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIA
Dostawcy współpracujący z poszczególnymi działami Grupy LISI powinni mieć świadomość
stopnia krytyczności jej produktów i ich zastosowań w lotnictwie, motoryzacji i branży medycznej oraz
ponoszonej z tego tytułu odpowiedzialności. Dostawcy są zobowiązani do zawierania umów ubezpieczeniowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które są w pełni wypłacalne i gwarantują pokrycie wszystkich bezpośrednich oraz pośrednich kosztów awarii dostarczanych towarów i usług, a także
skutków ﬁnansowych w całym łańcuchu dostaw aż do użytkownika końcowego.
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CERTYFIKATY JAKOŚCI
Certyﬁkat ISO 9001 stanowi minimalny wymóg jakości. W odniesieniu do produktów oraz usług
bezpośrednio wpływających na zgodność wyrobów wytwarzanych przez LISI, wymagane są certyﬁkaty
EN9100 dla lotnictwa i IATF 16949 dla motoryzacji.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Dostawca musi wdrożyć proces identyﬁkacji, zapobiegania i zarządzania ryzykiem w oparciu
o procedury tworzące program bezpieczeństwa.

WYDAJNOŚĆ OPERACYJNA
Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich zobowiązań umownych (takich jak wymagania w
zakresie jakości, terminów dostaw lub realizacji itp.), a także doskonalić w sposób ciągły wydajność
operacyjną we wszystkich obszarach (zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko, jakość, terminy, usługi,
konkurencyjność itp.)
Innowacyjność jest kluczem do wzmocnienia naszej przewagi konkurencyjnej. LISI zobowiązuje się do
włączenia swoich dostawców we wspólne inicjatywy innowacyjne, na których skorzystają wszystkie
strony.

OCHRONA WIZERUNKU LISI
Dostawcy muszą zapewnić wszystkie niezbędne środki w celu ochrony wizerunku LISI.

OCHRONA INFORMACJI
Dostawcy muszą odpowiednio postępować z wrażliwymi informacjami poufnymi, zastrzeżonymi i osobowymi oraz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących praw własności
intelektualnej, a także obowiązujących krajowych i ponadnarodowych przepisów w sprawie ochrony
danych osobowych.
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