Polityka
Zrównoważonych
Zakupów

Wydanie II, Kamienna Góra, 1. grudnia 2017 r.

Wprowadzenie:
Niniejsza Polityka będzie stosowana w spółce Świat Lnu Sp. z o.o.
w Kamiennej Górze.

Kierownictwo Spółki zobowiązuje się zarządzać łańcuchem dostaw w
ramach prowadzonej polityki zakupów w sposób jak najbardziej zrównoważony i
odpowiedzialny. Odpowiedzialna polityka zakupowa realizowana jest przez cały
proces produkcji od dostawy surowców, aż po sprzedaż produktów. Zapewniamy,
że będziemy informowali o tym interesariuszy, że będziemy ja przestrzegali i wdrażali
wg następujących zasad:

1. Zasoby naturalne i środowisko
Realizujemy program zmniejszający zużycie zasobów naturalnych i paliw
kopalnianych poprzez:
• Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej z ciągłym jej monitorowaniem;
• Efektywne wykorzystanie wody z ciągłym jej monitorowaniem;
• Maksymalizacja objętości wody ponownie wykorzystywanej w procesie
produkcji.
Rozwijamy program na rzecz zmniejszenia naszego wpływu na środowisko
poprzez:
•
•
•

Zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów i łagodzenie skutków
środowiskowych z końcem okresu eksploatacji produktu;
Zwiększanie ekologicznej świadomości pracowników przez ciągłe szkolenia;
Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem.

2. Ludzie, nasi interesariusze
Dbamy o bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników i osób drugich poprzez:
• Utrzymywanie bezpiecznego środowisko pracy dla naszych pracowników i
podwykonawców i każdego kogo nasza działalność może dotyczyć przez:
✓ Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy;
✓ Informowanie o zasadach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
wszystkie osoby odwiedzające naszą firmę jak i podwykonawców
pracujących na terenie naszej firmy;

•

Podczas wdrażania i rozwoju nowych produktów zobowiązujemy się do
stosowania zasad zrównoważonego rozwoju stąd w danych wejściowych do
projektowania zawsze uwzględniamy aspekt środowiskowy i bezpieczeństwa.

Współpracę z interesariuszami realizujemy poprzez:
Zapewniamy naszym pracownikom możliwość rozwoju zawodowego poprzez
wsparcie w organizacji szkoleń;
Zobowiązaliśmy się do współpracy z lokalną społecznością w zakresie
prowadzonych przez nas działań;
Wdrażanie polityki zaangażowania interesariuszy oraz normy współpracy z
interesariuszami;
Traktujemy naszych pracowników i wykonawców z szacunkiem, przestrzegamy
Zasad podstawowych praw pracowniczych, postępujemy zgodnie z Kodeksem
Etyki i Postępowania w Biznesie.

•
•
•
•

Budujemy korzystne i etyczne relacje biznesowe z poszanowaniem środowiska
naturalnego oraz bezpieczeństwa surowców poprzez ocenianie dostawców
według ściśle określonych kryteriów, które zawierają: aspekt środowiskowy, aspekt
bezpieczeństwa i aspekt etyczny jak:
•
•
•
•
•

•

Korzystamy tylko z farb i innych substancji chemicznych spełniających wymogi
REACH;
Nie wykorzystujemy w produkcji żadnych materiałów posiadających w składzie
minerały konfliktowe;
Wykorzystujemy w produkcji materiały włókiennicze wolne od substancji
szkodliwych w stężeniach mających wpływ na zdrowi człowieka;
Przeciwstawiamy się zatrudnianiu dzieci przez dostawców;
Przeciwstawiamy się dyskryminacji w zatrudniania obcokrajowców wymagając
od dostawców zapewnienia im godnych warunków socjalnych i płacy
minimalnej jak i komunikowania im zadań w języku przez Nich zrozumiałym;
Traktujemy naszych Dostawców z szacunkiem i wymagamy aby spełniali oni
zasady Kodeksu Etycznego Dostawców.

3. Prawo i biznes
Współpracujemy z instytucjami regulacyjnymi w celu zapewnienia zgodności z
prawem.
•
•

•

Zapewniamy zgodność wszystkich naszych wyrobów z obowiązującymi
przepisami prawa pod względem bezpieczeństwa produktów dla klienta;
Zapewniamy zgodność wszystkich naszych działań z naszym Kodeksem Etyki
i Postępowania w Biznesie. W przypadku jego naruszeń wykorzystujemy
procedurę komunikacji i wprowadzamy środki zapobiegawcze;
Wdrażamy i doskonalimy procesy wraz z pełnym udokumentowaniem w zakresie
zarzadzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, jakością i środowiskiem.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do przeznaczenia odpowiednich zasobów na
realizację celów dotyczących polityki zrównoważonych zakupów, monitorowanie
podejmowanych działań oraz zapewnia, iż niniejsza polityka jest znana, rozumiana
i przestrzegana przez wszystkich pracowników Spółki.
Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz
i na zewnątrz Spółki.

