Nordzucker
Polityka Zröwnowa±onych Zakupöw firmy Nordzucker
Nasze zobowiezanie do dokonywania odpowiedzialnych zakupöw
Firma Nordzucker dziata na rzecz zrozumienia i zarzgdzania spotecznym i §rodowiskowym
wptywem, jaki wywieraA wszystkie jej dziatania biznesowe, w tym zakupy. Nieustannie
d4ymy do wtczenia kwestii zröwnowa2onego rozwoju do naszych dziatah zakupowych w
celu ochrony praw cztowieka i zmniejszenia wptywu na f-odowisko. Celem niniejszej polityki
jest wspieranie zaanga2owania firmy Nordzucker w zröwnowa2ony rozwöj poprzez przyjecie
i utrzymanie zröwnowa2onych praktyk zakupowych w cern taricuchu dostaw.
Polityka Zröwnowa2onych Zakupöw jest zgodna z VVytycznymi ONZ dotyczqcymi biznesu
i praw cztowieka, Powszechn
Deklaracjq Praw Cztowieka oraz fundamentalnymi
konwencjami Miedzynarodowej Organizacji Pracy, a tal(2e obow4zujgcymi w firmie
Nordzucker: Kodeksem Postepowania, Kodeksem Postepowania Dostawcöw oraz Politykg
Praw Cztowieka. Polityka Zröwnowa2onych Zakupöw ma zastosowanie do wszystkich
pracowniköw Grupy Nordzucker w Europie — przede wszystkim zatrudnionych w dziale
zakupöw.
Zgodnie z naszymi wartociami i celami w zakresie zröwnowa2onej dziatalnoci Nordzucker
zobow4zuje sie:
•

Uwzgledniaö czynniki spoteczne i rodowiskowe przy podejmowaniu decyzji
zakupowych.

•

Respektowaö prawa cztowieka w ramach dziatalnoci produkcyjnej, pozyskiwania
produktöw i ustug oraz inwestycji finansowych firmy zgodnie z Polity4 Praw
Cztowieka firmy Nordzucker, Kodeksem Postepowania Dostawcöw firmy Nordzucker
oraz miedzynarodowymi konwencjami praw cztowieka.

•

Nieustannie stosowaö zasady nale2ytej starannoci, aby zagwarantowaö i2
pozyskiwanie produktöw i ustug nie narusza jakichkolwiek praw cztowieka ani praw
pracowniczych i pozostaje w zgodzie z naszq Polity4 Praw Cztowieka.

•

Kupowaö produkty i ustugi, ktöre pozostaA w zgodzie z Kodeksem Postepowania
Dostawcöw firmy Nordzucker. W tym zakresie firma Nordzucker nie toleruje
jakichkolwiek przypadköw:
o wykorzystywania pracy dzieci;
o wykorzystywania pracy wymuszonej lub obowizkowej (wspötczesne
niewolnictwo);
o

braku wolno§ci zrzeszania sie i mo2liwo§ci wchodzenia w uktady zbiorowe;

o

dyskryminacji;

o

praktyk zwizanych z nackeciami lub niewtaciwych procedur
dyscyplinarnych;

o warunköw pracy noszgcych znamiona wyzysku;

NZ-1.2-P-16 Polityka Zrownowa2onych Zakupöw firmy Nordzucker-PL

..F
o

Nordzucker

pracy w miejscach niebezpiecznych i stwarzaAcych zagro2enie;

o wynagradzania poni2ej poziomu 2ycia;
o

oraz nieetycznych praktyk biznesowych.

•

Kupowad produkty, ktöre nie byty przyczyn lub nie nasility zjawisk wylesiania lub
niedoboru wody.

•

Kupowad wszystkie surowce, na przyktad trzcin cukroffl, z nale2ytg
odpowiedzialnoc4

•

Chronid bior62norodno§d i prawa da ziemi lokalnych spoteczno§ci w obreie catego
tancucha dostaw, zgodnie z nasz Polity4 Praw Cztowieka.

•

Zapewnid, aby nasze zakupy wiqzaty si z minimalizacj wptywu na zmiany klimatu
oraz podjqd starania na rzecz zmniejszenia naszych emisji (Zakres 3), zgodnie z
naszq Polity4 dotyczc energii i r-odowiska.

•

VVspierad dostawcöw w dziataniach na rzecz minimalizacji niekorzystnego wptywu
rodowiskowego ich dziatalnoci, produktöw i ustug, wtqczajqc w to opakowania.
Przede wszystkim dostawcy s zachcani da wprowadzania usprawnieh swoich
dziatah rodowiskowych w odniesieniu da zu2ycia wody, utylizacji odpad6w, emisji da
powietrza i zu2ycia energii.

•

Eliminowaö niepotrzebne opakowania i maksymalizowad mo2liwod recyklingu
opakowah, ktöre pozyskujemy, uwzglOniaAc koszty cyklu 2ywotnoci u2ytkowej.
Zobowigzujemy stosowaö siQ da zasad unikania, ograniczania, ponownego u2ycia i
recyklingu oraz uwzglQdniad zasady zröwnowa2onego rozwoju w odniesieniu da
zakupu opakowah — jak zostato to okrelone w naszej Polityce dotyczcej zasad
zröwnowa2onego pakowania.

•

Anga2owad dostawcöw w kwestie zröwnowa2onego rozwoju, wspieraW budow
potencjatu i adoptowanie praktyk zröwnowa2onego rozwoju w catym tahcuchu
dostaw.

•

Zweszad przejrzystod, wtqczaAc w to okresowe raportowanie odno§nie
kluczowych wskainiköw efektywnoci i realizacji celöw.

•

Stale oceniad i poprawiad nasze praktyki zakupowe, wtqcznie z prowadzeniem
okresowych szkolern pracowniköw dziatu zakupöw firmy Nordzucker w zakresie
zrownowa2onych zakupöw.

Wdra±anie Polityki Zröwnowaionych Zakupöw
Firma Nordzucker przyjmuje, i2 usprawnianie zröwnowa2onych zakupöw jest procesem
cigym oraz, i2 wszyscy nasi dostawcy odgrywajg w nim istotri roI. Dlatego te2, aby w4czyd
kwestie rodowiskowe i spoteczne da naszej polityki i praktyk zakupowych, bOziemy stale
usprawniad nasze procesy zakupowe oraz wspötprac9 z naszynni dostawcami.
Aby wdro2yö i zademonstrowad postQp ukierunkowany na realizacj naszych celöw w zakresie
zröwnowa2onych zakupöw, firma Nordzucker podejmuje nastpujgce dziatanial

NZ-1.2-P-16 Polityka Zrownowa2onych Zakupöw firmy Nordzucker-PL

.1%z- Nordzucker
Zakupy
Nieustannie analizujemy ka2cly etap procesu zakup6w, aby zidentyfikowaö czy i w jaki sposöb
uwzgledniane sq kwestie zröwnowa2onego rozwoju. VVszyscy pracownicy dziaki zakupöw
firmy Nordzucker przechodzq okresowe szkolenia w zakresie zröwnowaZonych zakupöw, by
byli w stanie identyfikowaö i ustalaö priorytety przy zakupie produktöw i ush_rg spetniajqcych
wymogi wydajnociowe dla zamierzonego celu, a ktöre sq wytwarzane i §wiadczone
w najbardziej spoecznie i §rodowiskowo odpowiedzialny spos6b. Je2eli ma to zastosowanie,
kryteria zröwnowaZonego rozwoju sq uwzglednianie w procesie zawierania umöw, a wszystkie
nasze dziabnia zwiqzane z umowami sq prowadzone w sposöb uczciwy i etyczny, zgodnie
z naszym Kodeksem Postepowania i stosownymi regulacjami prawnymi. Wymagamy od
naszych dostawcöw dostosowania sie do minimalnych wymogöw okrelonych w Kodeksie
Postepowania Dostawcöw, ktöry stuZy jako podstawa sposobu prowadzenia naszej
dziatalnoci i wypetnienia zobowiqzari okre§lonych w niniejszej Polityce.

Nale2yta starannoe w odniesieniu do praw cziowieka i ocena dostawcöw
Aktywnie monitorujemy nasz taricuch dostaw pod kqtem potencjalnego ryzyka, aby
zapobiegaö wszelkim negatywnym wp#ywom na §rodowisko i ludzi. Naszym priorytetem sq te
produkty i ustugi, ktöre zidentyfikowali§my jako obszary o najwy2szym ryzyku i najwiekszych
mo2liwo§ciach — zaröwno w odniesieniu do kwestii spo#ecznych, jak i §rodowiskowych. Dziat
zakupöw i dziat ds. zröwnowa2onego rozwoju wspölnie oceniajq dostawcöw wysokiego
i redniego ryzyka, poprzez kwestionariusze samooceny dostawcöw, audyty zdalne
i stacjonarne. Ponadto wszyscy nasi nowi dostawcy sq oceniani na podstawie kryteriöw
zröwnowaZonego rozwoju.
Je2eli zakupione produkty i uslugi bedq niezgodne z naszym Kodeksem Postepowania
Dostawcöw oraz bedq wiqzaly SiQ z negatywnymi konsekwencjami spotecznymi
i §rodowiskowymi, bedziemy dzialali zgodnie z naszq politykq zaanga2owania zdefiniowanq
w naszym Kodeksie Postepowania i Polityce Praw Cztowieka. Wszelkie przypadki naruszenia
niniejszej Polityki Zröwnowa2onych Zakupöw w ramach dziatalnoci biznesowej i taricucha
dostaw firmy Nordzucker powinny byö niezwtocznie zglaszane do dziatu ds. zröwnowa2onego
rozwoju lub dziatu zakupöw, bqd2 za pomocg internetowego narzedzia do raportowania —
SpeakUp — ktöre dziata jako mechanizm zgbszania skarg w firmie Nordzucker.

Zaanga2owanie dostawcöw
Koncentrujemy sie na zaanga2owaniu dostawcöw z lokalizacji wysokiego ryzyka lub bran2
zidentyfikowanych na podstawie oceny ryzyka. Priorytetowo traktujemy wspffiprace
z dostawcami najwy2szego ryzyka, ktörzy jednoczenie reprezentujq najwieksze mo2liwoci
poprawy, na przyklad dostawcy zwiqzani z wysokimi wydatkami, wzgledem ktörych mamy pole
manewru. Poprzez nieustannq oceng wyniköw w zakresie zröwnowa2onego rozwoju i cistq
wsperace z tymi dostawcami w ramach programu Supplier Sustainability Engagement
Program, zachecamy do stosowania lepszych praktyk w zakresie zröwnowa2onego rozwoju
w ich produkcji i taricuchach dostaw. Tam, gdzie jest to konieczne, pomagamy w tworzeniu
mo2liwoci usuwania wszelkich niedocenied.
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Monitorowanie i raportowanie
BOziemy mierzy5 i raportowaC nasze posey w realizacji zobowizah w zakresie
zrownowa2onych zakupöw i odpowiednich kluczowych wska2niköw efektywnoSci
w corocznym raporcie firmy Nordzucker. BOziemy stale oceniali nasze zobowizania aby
spehiaC wymogi prawa i oczekiwania interesariuszy oraz zapewni5 najlepsze praktyki
w odniesieniu do zröwnowa2onych zakupöw i odpowiedzialnoSci w obr9bie aricuchöw dostaw.

Brunszwik,

Dr. ars Gorissen
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