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WPROWADZENIE  

Szanowni Państwo, 

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców 

energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i 

cieplną oraz obrót gazem. 

Działamy w oparciu o nasze wartości i zgodnie ze standardami etycznymi oraz przepisami prawa. Tego samego oczekujemy 

od naszych Dostawców. Stąd też, przekazujemy Państwu niniejszy Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy ENERGA . 

Stanowi on zbiór zasad, których przestrzegania oczekujemy.  

Zależy nam na zaufaniu jak najszerszego grona interesariuszy, w szczególności naszych pracowników, współpracowników, 

klientów, partnerów biznesowych, inwestorów, a także społeczności lokalnych. Dlatego od naszych Dostawców wymagamy 

działania w oparciu o nasze wartości oraz zgodnie z etycznymi standardami i przepisami prawa.  

W przypadku, gdy Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy ENERGA stanowi wyższy standard, niż przepisy lokalne, krajowe 

lub regionalne, oczekujemy od naszych Dostawców przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania. Jednakże, jeżeli przepisy 

lokalne, krajowe lub regionalne są bardziej restrykcyjne, niż niniejszy Kodeks postępowania, oczekujemy, że nasi Dostawcy będą 

przestrzegać tych lokalnych, krajowych lub regionalnych przepisów. 

Wierzę, że wspólne wartości oraz najwyższe standardy etyki biznesowej i osobistej pomogą nam podejmować właściwe decyzje 

i dokonywać trafnych wyborów w codziennej pracy zawodowej. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

PREZES ZARZĄDU ENERGA SA  
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NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW 

Grupa ENERGA dąży do osiągania najwyższych standardów prowadzenia działalności gospodarczej i stale wymaga od siebie 

wdrażania najlepszych rozwiązań. Oczekują tego od nas również regulatorzy, właściciele, nasi klienci i pracownicy. Pragniemy 

budować kulturę współodpowiedzialności za praktyki biznesowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki 

w biznesie, troski o pracowników i społeczności lokalne, a także dbałości o środowisko naturalne na wszystkich etapach naszej 

działalności. Dotyczy to również naszego łańcucha dostaw i współpracy z Dostawcami.  

 

We współpracy z Dostawcami kierujemy się zasadami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Wspieramy 

naszych Dostawców w budowaniu świadomości i rozwoju najlepszych praktyk biznesowych z tego zakresu. Uważamy, 

że tylko dzięki dialogowi i współpracy z Dostawcami na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju możemy 

rozwijać z sukcesem nasz biznes oraz pozytywnie wpływać na naszych Dostawców.  

Wierzymy, że takie podejście przyniesie korzyści zarówno nam, jak i naszym Dostawcom, a także naszemu otoczeniu 

społecznemu i biznesowemu.  

 

NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW  

Współpracujemy z najlepszymi Dostawcami, którzy ciągle doskonalą swoją działalność, by odpowiedzieć na coraz wyższe 

oczekiwania rynkowe. Zachęcamy ich do rozwijania oraz udoskonalania odpowiedzialnych praktyk biznesowych według 

niniejszych wytycznych Kodeksu postępowania dla Dostawców Grupy ENERGA. 

Chcemy współpracować z Dostawcami, którzy rozumieją i podzielają nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu 

i zrównoważonego rozwoju, dążą do ulepszania i rozwoju swoich dobrych praktyk w obszarach, w których my sami stawiamy 

sobie ambitne cele. 

 

DOSTOSOWANIE OCZEKIWAŃ DO MOŻLIWOŚCI DOSTAWCÓW 

Większe przedsiębiorstwa mają większe możliwości systematyzowania swoich działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu 

poprzez wyspecjalizowane zespoły i biura, dlatego wobec nich formalne oczekiwania Grupy ENERGA będą największe.  

Zdajemy sobie sprawę, że działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są w mniejszych podmiotach realizowane w sposób 

bardzo skuteczny choć mniej sformalizowany. Z tego względu różnicujemy oczekiwania wobec dostawców na trzy poziomy:  

DUŻE PODMIOTY, POWYŻEJ 251 PRACOWNIKÓW – oczekujemy pełnej dojrzałości korporacyjnej; 

ŚREDNIE PODMIOTY, OD 51 DO 250 PRACOWNIKÓW – istotne są dla nas wyraźnie określone i upublicznione 

przez przedsiębiorstwo kierunki działania prospołecznego i prośrodowiskowego, gotowość do zademonstrowania przykładów 

pozytywnego oddziaływania na otoczenie, brak istotnych kontrowersji związanych z działalnością podmiotu w zakresie 

środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego; 

MAŁE PODMIOTY, DO 50 PRACOWNIKÓW – kluczowe jest uznawanie podstawowych wartości Grupy ENERGA oraz gotowość 

i zdolność ukazania przykładów, które świadczą o ich respektowaniu. 
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SPOSÓB MONITOROWANIA WYNIKÓW 

Grupa ENERGA będzie przywiązywała szczególną wagę do wypełniania wymogów zasad postępowania przez Dostawców, 

które znajdują swój wyraz w niniejszym Kodeksie postępowania. Podstawowym materiałem służącym do oceny będą deklaracje 

oraz dokumenty składane przez Dostawców, co do których Grupa ENERGA zastrzega sobie prawo do weryfikacji w oparciu 

o publicznie dostępne źródła.  

Systematycznie, w horyzoncie 2025 roku, rozwijany będzie katalog wskaźników dotyczących kluczowych kwestii środowiskowych 

(emisje CO2, ślad węglowy produktów, jednostkowe zużycie wody, wskaźniki BHP), które w coraz większym stopniu 

będą decydowały o bieżącej współpracy. 

Kluczowe są dla nas obszary związane z fundamentalnymi wartościami Grupy ENERGA:  

Odpowiedzialność 

Grupa ENERGA prowadzi działania w duchu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, w poszanowaniu dla ludzi i standardów 

etycznych oraz w poszanowaniu dla środowiska.  

Odpowiedzialność oznacza dla Grupy ENERGA troskę o klimat i równowagę w przyrodzie, dbałość o zrównoważony rozwój 

i gospodarkę zasobami.  

Grupa ENERGA oczekuje od Dostawców dbałości o spójność swoich celów biznesowych i społecznych oraz wyraźnego 

wyznaczenia celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.  

Kryterium 
Mały  

przedsiębiorca 
Średni  

przedsiębiorca 
Duży  

przedsiębiorca 

Dostawca ma określone i zdefiniowane cele odpowiedzialnego biznesu i 
zrównoważonego rozwoju, wraz z miarami realizacji, w formie polityki, 
strategii, deklaracji lub innego wiążącego dokumentu.  

Deklaracja     TAK 

Dostawca opiera swoje codzienne działania na etycznych i odpowiedzialnych 
postawach wobec interesariuszy, w tym m.in.: pracowników, klientów, 
partnerów biznesowych i lokalnych społeczności. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca przestrzega prawa w  zakresie wpływu swojej działalności na 
środowisko naturalne.  

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca, w miarę możliwości, prowadzi ocenę swojej działalności pod 
kątem ryzyka negatywnego wpływu na środowisko i dąży do zapobiegania 
temu ryzyku.  

Deklaracja   TAK TAK 

Dostawca zmierza do wytyczania celów ograniczania negatywnego wpływu 
swojej działalności na środowisko naturalne (cele zapisane np. w formie 
polityki środowiskowej lub innego wiążącego dokumentu). 

Deklaracja     TAK 

Dostawca mierzy emisje CO2 oraz przelicza i monitoruje ślad węglowy swojej 
organizacji. 

Deklaracja     TAK 

Dostawca wylicza ślad węglowy produktów. Deklaracja     TAK 

Dostawca dokonał i upublicznił ocenę swojej działalności gospodarczej 
zgodnie z Taksonomią UE. 

Deklaracja     TAK 

Dostawca, w miarę możliwości, działa w oparciu o niskoemisyjne technologie 
i produkty. W możliwie największym zakresie postępuje zgodnie z zasadami 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Deklaracja   TAK TAK 

Dostawca dąży do odpowiedzialnego, dbającego o stan środowiska 
naturalnego pozyskiwania surowców i/lub do uwzględniania kryteriów 
środowiskowych w swoich decyzjach zakupowych 

Deklaracja   TAK TAK 

Dostawca dąży do ograniczenia zużycia surowców i zasobów naturalnych, w 
tym wody, i do racjonalnego nimi zarządzania. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca dysponuje opomiarowaniem gospodarki wodnej i podejmuje 
działania na rzecz ograniczenia zużycia wody w swojej działalności. 

Deklaracja     TAK 

Dostawca przestrzega wszelkich regulacji prawa dotyczących gospodarki 
odpadami. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca dąży do minimalizacji generowania odpadów związanego z 
prowadzoną działalnością.  

Deklaracja TAK TAK TAK 
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Dostawca zapewnia właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami, w 
tym współpracę z uprawnionymi odbiorcami wytworzonych odpadów w celu 
minimalizacji ryzyka negatywnego wpływu odpadów na stan środowiska 
naturalnego. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

 

Rozwój 

Deklaracja wartości Grupy ENERGA poprzez Rozwój pozwala rozumieć innowacyjność, konkurencyjność i nowoczesność. 

Istotne jest dla nas, by nasi partnerzy inwestowali w ludzi, projekty badawcze i rozwój biznesu. Chcemy pracować z Dostawcami, 

którzy wyznaczają nowe trendy i aktywnie budują swoją przewagę konkurencyjną, bo dzięki temu wzmacniają oni naszą zdolność 

do konkurowania na obsługiwanych przez Grupę ENERGA rynkach. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą wykazywali 

się długofalowym i strategicznym myśleniem, tworząc strategie przełamujące kolejne bariery rozwoju, pozwalające dostarczyć 

nowych rozwiązań i produktów. 

Kryterium 
Mały  

przedsiębiorca 
Średni  

przedsiębiorca 
Duży  

przedsiębiorca 

Dostawca wspiera postawy proinnowacyjne. Inwestuje w ludzi, projekty 
badawczorozwojowe, nowe technologie i narzędzia do pozyskiwania 
innowacji, które odpowiedzialnie wdraża dla zapewnienia rozwoju firmy 

Deklaracja TAK  TAK  TAK  

Dostawca zwiększa nakłady na innowacje, których celem jest rozwój 
zielonych technologii minimalizujących wpływ na środowisko.  

Deklaracja     TAK  

Dostawca wspiera postawy proinnowacyjne, zachęca pracowników do 
realizacji pionierskich projektów, motywuje do kreatywnego myślenia i 
działania, dzięki którym odkrywa ich potencjał i talenty.  

Deklaracja   TAK  TAK  

Dostawca dąży do efektywnego wdrażania innowacji, dzięki którym zdobywa 
doświadczenie we wprowadzaniu niestandardowych rozwiązań, które w 
przyszłości mogą wpływać na rozwój firmy. 

Deklaracja   TAK  TAK  

Dostawca tworzy produkty i modele biznesowe, które w długim terminie 
zapewniają powtarzalne i skalowalne przychody. 

Deklaracja   TAK  TAK  

Dostawca dysponuje infrastrukturą innowacyjną i B+R oraz promuje kulturę 
innowacyjności na poziomie korporacyjnym. 

Deklaracja     TAK  

 

Ludzie 

Grupa ENERGA przywiązuje wielką wagę do etyki i profesjonalizmu w miejscu pracy i relacjach zawodowych. Budujemy stosunki 

zawodowe oparte o tolerancję i wzajemny szacunek. Jednocześnie stawiamy wysokie wymagania odnośnie profesjonalizmu prac, 

oparciu działań o wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracowników.  

Kryterium 
Mały  

przedsiębiorca 
Średni  

przedsiębiorca 
Duży  

przedsiębiorca 

Dostawca wszystkich traktuje uczciwie, z szacunkiem i godnością. Relacje ze 
współpracownikami buduje w oparciu o profesjonalizm, wzajemną pomoc i 
najwyższe standardy etyczne. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca w sposób odpowiedzialny zarządza pracownikami oraz miejscem 
pracy (np. zapewniając rozwój kompetencji pracowników, dbałość o 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, równowagę pomiędzy życiem zawodowym i 
prywatnym pracowników itp.) i określa swoje cele w tym zakresie. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca docenia wkład każdego pracownika w funkcjonowanie swojej firmy. Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca szanuje różnorodność, odmienność opinii i perspektyw. Buduje 
przyjazne środowisko pracy, które sprzyja osiąganiu indywidualnych i 
wspólnych celów. W przypadku trudności lub popełniania błędów, promuje 
wsparcie i dialog. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca nie akceptuje wszelkich form okazywania braku szacunku i 
nieprawidłowości w środowisku pracy, w szczególności mobbingu, 
dyskryminacji i molestowania. 

Deklaracja TAK TAK TAK 
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Dostawca dba o równy dostęp do godnych warunków pracy bez względu na 
formę zatrudnienia dopuszczalną przepisami w kraju prowadzonej 
działalności. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca zapewnia pracownikom możliwość szkolenia się bez względu na 
chronione prawnie cechy, takie jak: płeć, wiek, wyznanie narodowość, 
światopogląd, niepełnosprawność czy zajmowane stanowisko. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca wdraża rozwiązania (np. szkolenia pracowników z praktycznego 
zastosowania kodeksu postępowania w miejscu pracy itp.) budujące 
świadomość etycznych zasad postępowania w miejscu pracy wśród 
pracowników i kadry zarządzającej. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca swoją komunikację opiera na szczerości i zaufaniu. Deklaracja TAK TAK TAK 

Energia 

Grupa ENERGA chce współpracować z Dostawcami, którzy są otwarci na niestandardowe projekty i innowacje, które wymagają 

do nich podejmowania odważnych decyzji. Od naszych Dostawców oczekujemy otwartości na nowe rozwiązania oraz 

długookresowego planowania działalności. 

 

Kryterium 
Mały  

przedsiębiorca 
Średni  

przedsiębiorca 
Duży  

przedsiębiorca 

Dostawca jest otwarty na innowacje i  niestandardowe projekty, które 
wymagają odważnych decyzji. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca odważnie testuje i wdraża nowe rozwiązania, które wzmacniają 
jego pozycję na rynku. 

Deklaracja   TAK TAK 

Dostawca planuje swój rozwój długookresowo, dbając o  równowagę 
pomiędzy realizacją krótkookresowych wyników a strategią spółki, rozwijając 
swoje kompetencje i zasoby. W ten sposób ogranicza dla nas ryzyko 
zawirowań w łańcuchu dostaw. 

Deklaracja   TAK TAK 

 

Niezawodność 

Niezawodność Dostawców Grupy ENERGA jest jednym z kluczowych elementów ograniczających ryzyko zawirowań w łańcuchu 

dostaw Grupy ENERGA.  

Wymagamy także, aby nasi Dostawcy przestrzegali szeroko pojętych praw człowieka oraz zapewniali bezpieczne i zdrowe 

warunki wykonywania pracy. 

Kryterium 
Mały  

przedsiębiorca 
Średni  

przedsiębiorca 
Duży  

przedsiębiorca 

Dostawca zapewnia swoim pracownikom i kontrahentom bezpieczne i 
uczciwe środowisko pracy oraz przestrzega i szanuje uznane na całym 
świecie prawa człowieka określone w przepisach prawa krajowego i 
międzynarodowego. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Od naszych dostawców wymagamy, aby: 

Zatrudniali pracowników, którzy są prawnie upoważnieni do pracy w swoich 
zakładach i są odpowiedzialni za potwierdzenie uprawnień pracowników do 
pracy za pomocą stosownej dokumentacji. Jeśli wymaga tego lokalne prawo, 
wszyscy pracownicy dostawcy Grupy Kapitałowej ENERGA muszą mieć 
umowy o pracę.  

Deklaracja TAK TAK TAK 

Traktowali wszystkich pracowników i wykonawców sprawiedliwie i z 
szacunkiem oraz zakazywali dyskryminacji lub nękania ze względu na płeć, 
stan cywilny lub rodzicielstwo, pochodzenie etniczne lub narodowe, 
pochodzenie społeczne, orientację seksualną, przekonania religijne, 
przynależność polityczną, wiek, niepełnosprawność lub przynależność 
związkową. 

Deklaracja TAK TAK TAK 
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Zachęcali do ustanowienia i popierali integracyjne środowisko pracy, 
zapewniające równe szanse dla wszystkich bez względu na płeć, stan cywilny 
lub rodzicielstwo, pochodzenie etniczne lub narodowe, pochodzenie 
społeczne, orientację seksualną, przekonania religijne, przynależność 
polityczną, wiek, niepełnosprawność lub przynależność związkową. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Zapewniali swoim pracownikom godziwe wynagrodzenie, świadczenia i 
godziny pracy, które spełniają co najmniej normy prawne lub branżowe. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Szanowali prawo pracowników do tworzenia i przystępowania do wybranych 
przez siebie związków zawodowych oraz do rokowań zbiorowych bez obawy 
odwetu. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Nie tolerowali jakichkolwiek przypadków pracy dzieci (osób poniżej 15 roku 
życia) oraz zapewniali specjalne zabezpieczenia dla pracowników 
młodocianych (osób poniżej 18 roku życia i powyżej ustawowego 
minimalnego wieku produkcyjnego). 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Zapewniali, aby w ich miejscu pracy nie dochodziło do molestowania, 
nękania, brutalnego traktowania, przemocy, zastraszania, kar cielesnych, 
przymusu psychicznego lub fizycznego, zastraszania oraz wykorzystywania 
słownego lub seksualnego, gróźb przemocy jako metody dyscypliny lub 
kontroli, takich jak zatrzymywanie dokumentów tożsamości pracowników, ich 
paszportów, pozwoleń na pracę lub pobieranie kaucji jako warunku 
zatrudnienia. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Nie dopuszczali do jakichkolwiek form nieludzkiego traktowania pracowników 
i wykonawców. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Nie dopuszczali do współczesnego niewolnictwa (niewolnictwo, praca 
przymusowa, obowiązkowa lub niewolnicza, niewola lub handel ludźmi). 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dokładnie określili swój wpływ na prawa człowieka, gdy tylko zostanie 
uzgodniona potrzeba podjęcia takich działań. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Szanowali prawa kulturalne, ekonomiczne i społeczne społeczności 
lokalnych, mniejszości, ludy tubylcze i inne wrażliwe grupy. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Posiadali odpowiednie mechanizmy naprawcze na wypadek naruszenia praw 
człowieka. 

Deklaracja     TAK 

Powiadamiali niezwłocznie Spółki Grupy Kapitałowej ENERGA, na piśmie, 
jeśli posiądą informacje lub zyskają powody, aby sądzić, że którakolwiek ze 
Spółek Grupy Kapitałowej ENERGA lub którykolwiek z członków kadry 
kierowniczej Spółek Grupy Kapitałowej ENERGA, agentów lub spółek 
działających w ramach własnego łańcucha dostaw naruszył którykolwiek z 
powyższych wymogów. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca przestrzega wszystkich przepisów prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla kraju prowadzonej 
działalności. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca zapewnia bezpieczne i zdrowe warunki wykonywania pracy 
poprzez wdrażanie procedur, certyfikowanych systemów zarządzania BHP 
i/lub własnych programów bezpieczeństwa, dobrych praktyk i rozwiązań 
mających na celu całkowite wyeliminowanie wypadków, uniknięcie urazów i 
chorób wśród pracowników Dostawcy spowodowanych wykonywaną pracą.  

Deklaracja   TAK TAK 

Dostawca zmierza do wytyczania celów w zakresie bezpieczeństwa dla 
minimalizacji zagrożeń, monitoruje, analizuje i dokumentuje realizację tych 
celów oraz swoich działań, dążąc do ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracy. 

Deklaracja   TAK TAK 

Dostawca wdraża standardy bezpieczeństwa i dobre praktyki, które 
zapobiegają wypadkom, awariom, pożarom i innym zdarzeniom kryzysowym. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca podnosi kwalifikacje, uświadamia, wprowadza nowe rozwiązania 
techniczne i biznesowe, a także minimalizuje negatywne oddziaływanie na 
zdrowie, środowisko i życie ludzkie. 

Deklaracja   TAK TAK 

Dostawca przeciwdziała wszelkim formom korupcji w swojej działalności i 
wdraża praktyki zapobiegawcze.  

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca, w sytuacji identyfikacji jakiejkolwiek formy korupcji podejmuje 
stanowcze kroki naprawcze i przeciwdziałające kolejnym incydentom tego 
typu.  

Deklaracja TAK TAK TAK 

Dostawca działa w oparciu o jasny zakres odpowiedzialności, zaangażowanie 
kadry kierowniczej i wymianę doświadczeń.  

Deklaracja TAK TAK TAK 
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Dostawca tworzy praktyczne regulacje wewnętrzne. Uwzględnia w nich 
przepisy prawa, standardy i programy szkoleń. 

Deklaracja     TAK 

Dostawca zachęca pracowników do zgłaszania wątpliwości i naruszeń. 
Zgłaszającym zapewnia poufność, informację zwrotną i ochronę przed 
represjami. 

Deklaracja TAK TAK TAK 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy ENERGA skierowany jest do wszystkich Dostawców i Wykonawców 

współpracujących z Grupą ENERGA. 

Oczekujemy od naszych Dostawców postawy stałego doskonalenia się w zakresie wytyczonych w Kodeksie postępowania 
dla Dostawców Grupy ENERGA standardów społecznych, środowiskowych, etycznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego. 

W przypadku niezgodności działań Dostawców ze standardami odpowiedzialnego biznesu ujętymi w Kodeksie postępowania 
dla Dostawców Grupy ENERGA, Dostawcy powinni niezwłocznie podjąć działania naprawcze.  

Jednocześnie zobowiązujemy się do wspierania naszych Dostawców w budowaniu świadomości i promowania najlepszych 

praktyk odpowiedzialnego biznesu oraz w rozwoju działalności Dostawców zgodnie ze standardami odpowiedzialnego biznesu 

i zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że stosowanie się do standardów Kodeksu postępowania dla Dostawców Grupy ENERGA 
przyczyni się do pogłębienia naszej współpracy i partnerstwa z Dostawcami oraz wzmocni rozwój naszej działalności 

oraz naszych Dostawców. 


