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Polityka Praw Czlowieka
Nasze zobowigzanie na rzecz realizacji praw cztowieka
Nordzucker zobowigzuje si9 rozwijad kultur9 organizacyjng ogölnego szacunku dla praw cztowieka
uznanych na arenie mi9dzynarodowejl i ich przestrzegania, a tak2e nie zamierza
wspöluczestniczyd w naruszaniu praw cztowieka w jakikolwiek sposöb w zwigzku z prowadzong
przez siebie dziatalnocig i utrzymywanymi stosunkami biznesowymi. Popieramy zasady wyra2one
w „Wytycznych dotyczgcych biznesu i praw cztowieka" wydanych przez ONZ.
Niniejsza polityka obowigzuje wszystkich pracowniköw Grupy Nordzucker, a tak2e wszystkie spötki
zale2ne i podmioty z nig stowarzyszone na catym wiecie. Dotyczy ona röwnie2, w najwi9kszym
osiggalnym zakresie, naszego taricucha dostaw — w gör9 i w döt, poprzez naszych partneröw,
dostawcöw i wykonawcöw zewn9trznych. Zach9camy gorqco wszystkich naszych dostawcöw do
przyj9cia takich samych lub podobnych standardöw, a tak2e wyra2enia takich samych oczekiwari
wobec swoich dostawcöw — b9dgcych poddostawcami Nordzucker.

Najistotniejsze kwestie z zakresu praw cztowieka
Grupa Nordzucker prowadzi swojg dziatalricAd gtöwnie w Unii Europejskiej i w Australii, gdzie
ryzyko naruszeri praw cztowieka jest niskie. Niemniej jednak musimy wto2yd wi9cej wysitku w
zrozumienie i ograniczenie ryzyk dla praw cztowieka moggcych wyst9powad w naszym taricuchu
dostaw. Wierzymy, 2e najistotniejsze dla nas kwestie z zakresu praw cztowieka to:
•
•
•
•
•
•
•

bezpieczeristwo i higiena pracy,
praca przymusowa i wspölczesne niewolnictwo,
praca dzieci,
warunki pracy i dyskryminacja,
wolnod zrzeszania si9,
prawo do ziemi,
ska2enie wody i udziat w zmianach klimatycznych.

Wdroienie Polityki Praw Cztowieka
Polityka jest wdra2ana przede wszystkim w drodze przeprowadzanej procedury due dilligence w
obszarze praw cztowieka, ktörej celem jest identyfikacja, zapobieganie i ograniczanie ryzyk dla
praw cztowieka. VVskazane powy2ej najistotniejsze kwestie z zakresu praw cztowieka stanowiq
centralny punkt Ocen Ryzyka dla poszczegölnych krajöw przeprowadzanych przez nas przed
podj9ciem nowej dziatalnoci w paristwach, w ktörych Nordzucker wczeniej nie byt obecny, i ich
okresowych przeglgdöw — w szczegölnoci tam, gdzie ryzyko oceniono jako wysokie lub
Dodatkowo ocenie poddajemy naszych bezporednich partneröw biznesowych, w szczegölnoci
na rynkach wschodzgcych, poprzez Kwestionariusze Dostawcöw, a tak2e przeprowadzamy audyty
u najbardziej dostawcöw z wysokim poziomem ryzyka. Nordzucker zawsze przeprowadza audyty
ukluczowych dostawcöw z regionöw, w ktörych nie posiada wczeniejszych do§wiadczeri, a gdzie
zamierza kontynuowad wsperac9 biznesowg. Je2eli ustalimy, 2e wywarli oni lub bezporednio
przyczynili si9 do wywarcia negatywnego wptywu na realizacj9 praw cztowieka, zaanga2ujemy si9
w odpowiednie procesy naprawcze — samodzielnie lub we wsperacy z innymi interesariuszami.

Zdefiniowane w Miedzynarodowej Karcie Praw Cztowieka oraz w Deklaracji dotyczecej Podstawowych Zasad i
Praw w Pracy, przyjetej przez MOP.

1

NZ-1.2-P-10 Nordzucker Human Rights Policy-PL.docx

Zglaszanie naruszeri Polityki Praw Cztowieka
Naruszenie niniejszej Polityki jest traktowane jako naruszenie Kodeksu Postepowania Nordzucker
i na1e2y je niezwtocznie zgtosid. Pracowniköw lub innych interesariuszy podejrzewajgcych
naruszenie praw cztowieka zwigzane z dziatalnocig biznesowg prowadzong przez Nordzucker
uprasza sie o niezwtoczne zgtaszanie tych faktöw swemu kierownikowi, da dziatu kadr lub Komisji
Etyki Nordzucker, np. poprzez narzedzie internetowe da sygnalizowania nieprawidtowoci
SpeakUp. Narzedzie to mo2e byd wykorzystywane przez wszystkich interesariuszy chcgcych
anonimowo zgtosid wszystkie niepokojgce ich praktyki zwigzane z pracg i inne kwestie w naszym
taiicuchu dostaw.

Dziatania naprawcze
W przypadku napotkania przez Nordzucker potencjalnego naruszenia praw cztowieka w taricuchu
dostaw, naszg pierwszg reakcjg nie bedzie wycofanie sie, lecz aktywna wsperaca z dostawcami
majgca na celu skorygowanie problemöw.
Bedziemy:
•
•
•
•

drg2yd temat i oceniad sytuacje,
zgtaszad 2gdania i domagad sie dziatah naprawczych,
anga2owad sie aktywnie w proces naprawczy z dostawcami, zapewniajgc wdro2enie planu
naprawczego, oraz
czuwad nad skutecznym rozwigzaniem problemu.

Ka2cle naruszenie podstawowych praw cztowieka wymaga reakcji ze strony dostawcy oraz dziataii
nastepczych ze strony Nordzucker w formie statego monitoringu. Jestemy szczerze przekonani,
2e dziatajgc w powy2szy sposöb mo2emy przyczynid Si9 da poprawy poszanowania praw
cztowieka.

Zakoriczenie wspötpracy z dostawcg
Nordzucker zakohczy stosunki biznesowe z dostawcg w przypadku:
•
•
•

naruszenia podstawowych praw cztowieka lub podobnie powa2nego naruszenia
dokonanego za wiedzg dostawcy,
braku checi podjecia wsperacy z Nordzucker w zakresie kwestii zwigzanych z prawami
cztowieka, zaröwno poprzez brak reakcji jak i poprzez odmowe dostepu,
braku zamiaru lub zdolnoci poprawy, nawet po podjeciu przez Nordzucker stosownej
wspötpracy z dostawcg.

Za przestrzeganie naszych zobowigzari w ww. zakresie odpowiadajg wszyscy dyrektorzy funkcji
(heads of functions), a za nadzör nad ich wdro2eniem i zagwarantowaniem doglebnego zbadania
ka2dego naruszenia naszej Polityki Praw Cztowieka odpowiada zarzgd koncernu (top
management).
Braunschweig, 8 czerwca 2020 r
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