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Wstęp 
Smurfit Kappa Grupa („SKG” lub „Grupa”), spółka uwzględniana w indeksie FTSE100, jest jednym 
z czołowych dostawców rozwiązań w zakresie opakowań papierowych na świecie. Zatrudnia około 48 000 
pracowników w ponad 350 zakładach produkcyjnych w 36 krajach, a w 2021 roku osiągnęła przychody na 
poziomie 10,1 miliarda euro. Znajdujemy się w 23 krajach w Europie oraz 13 krajach obydwu Ameryk. 
Jesteśmy jedynym dużym graczem w Ameryce Łacińskiej, którego działalność rozciąga się na wiele 
regionów. 

SKG prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z najwyższymi normami etycznymi. Naszą dbałość 
o zrównoważony rozwój, integralność i koncentrację na celu, zgodność ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami i regulacjami, etyczne postępowanie w biznesie oraz jakość i poziom obsługi odzwierciedla nasz 
Kodeks postępowania dostawcy („Kodeks”). 

Nasz Kodeks 
Kodeks obowiązuje wszystkich naszych dostawców na całym świecie i firma SKG wymaga, by jej dostawcy, 
a także ich pracownicy, podmioty stowarzyszone, podwykonawcy, dostawcy, przedstawiciele oraz wszystkie 
osoby działające w imieniu dostawców przestrzegały go. Twoim obowiązkiem jako dostawcy firmy SKG jest 
przestrzeganie Kodeksu oraz wszystkich przepisów prawa właściwego, regulacji i stosownych norm. 

■ Przestrzeganie przepisów prawa: Zdajemy sobie sprawę, że przyszły sukces naszych dostawców zależy 
od zrozumienia przepisów prawa i regulacji mających zastosowanie do ich działalności w miejscu jej 
prowadzenia. Przyjęliśmy minimalną (i bezwzględnie obowiązującą) normę zgodności z przepisami 
prawa, ale oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać norm bardziej rygorystycznych. 

■ Zwalczanie łapownictwa i korupcji: Naszym dostawcom nie wolno oferować, obiecywać ani 
przekazywać korzyści finansowych lub innych, które mogłyby zostać uznane za łapówkę dla 
pracownika firmy SKG mającą na celu zachęcenie go do zapewnienia korzyści handlowej lub 
przychylności. 

■ Uczciwe konkurowanie i praktyki handlowe: W każdym przypadku, gdy dostawca stara się prowadzić 
działalność gospodarczą, jego zasadą powinno być pełne przestrzeganie aktów prawnych regulujących 
wszelkie aspekty konkurencji na rynkach lokalnych, krajowych i międzynarodowych oraz 
ustawodawstwa antymonopolowego. 

■ Etyczne zachowanie: Nasi dostawcy są zobowiązani do utrzymywania standardów pełnego szacunku 
i uczciwości. Bezkompromisowa prawość i uczciwość każdego pracownika nie powinna pozostawiać 
żadnych wątpliwości. 

■ Pracownicy: W krajach, w których nasi dostawcy prowadzą działalność, zobowiązani są zakazywać 
dyskryminacji, napastowania, zastraszania i stosowania innych nieuczciwych praktyk, a także 
rekrutować, zatrudniać i szkolić pracowników bez względu na ich rasę, kolor skóry, płeć społeczno-
kulturową, orientację seksualną, wiek, religię, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność lub inny 
prawnie chroniony status. 

■ Obywatelstwo społeczne: Nasi dostawcy są zobowiązani do przestrzegania we wszystkich krajach, 
w których prowadzą działalność, zasad określonych w Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, 
podstawowych zasad i praw w pracy opracowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy 
(International Labour Organisation, ILO) oraz kodeksu podstawowego Ethical Trade Initiative (ETI). 

Oznacza to, że nasi dostawcy: 

– wspierają wolność stowarzyszania się i prawo do rokowań zbiorowych, 

– zakazują pracy dzieci i pracy przymusowej, 

– traktują pracowników w sposób humanitarny, 

– szanują wkład pracowników, 

– zapewniają uczciwe wynagrodzenie bez dyscyplinarnych potrąceń z pensji, 

– zachęcają do stałego szkolenia i rozwoju, 

– promują zaangażowanie w życie społeczności. 
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■ Bezpieczeństwo i higiena pracy: Nasi dostawcy są zobowiązani do stosowania zasad i systemów 
bezpieczeństwa oraz nieustannego udoskonalania procesów w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

■ Ochrona środowiska naturalnego: Nasi dostawcy zobowiążą się do ochrony środowiska ludzkiego 
i naturalnego poprzez efektywne wykorzystanie zasobów. Nasi dostawcy skupią się na zapobieganiu 
zanieczyszczeniom, będą promować recykling i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, 
zminimalizują ilość odpadów oraz będą szanować ludność rdzenną i tradycyjne źródła utrzymania. 

■ Zapewnienie odpowiedniej jakości i obsługi: Oczekujemy od naszych dostawców stosowania 
równorzędnych standardów w zakresie odpowiedniej jakości i obsługi. Jako że sami staramy się 
utrzymywać dobre relacje z lokalnymi społecznościami w miejscach, w których firma SKG prowadzi 
działalność, oczekujemy, że nasi dostawcy będą postępować podobnie. 

Nasi dostawcy są zobowiązani do dołączenia do paktu United Nations Global Compact oraz organizacji Sedex 
(The Supplier Ethical Data Exchange). Wymagamy od naszych dostawców, aby dostosowali swoje zasady 
i cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do istotnych dla nich celów SDGs ONZ. 

Firma SKG opracowała niniejszy Kodeks, aby wyjaśnić zasady i oczekiwania obowiązujące współpracujących 
z nią dostawców. Opisane tu zasady stanowią ważne kryterium ich wyboru i oceny. Kodeks uzupełnia 
Politykę zrównoważonego i odpowiedzialnego pozyskiwania surowców w firmie Smurfit Kappa. Nasi 
dostawcy powinni zapoznać się zarówno z tą Polityką, jak i Kodeksem i ich przestrzegać. Powinni także 
wdrożyć odpowiednie programy monitorowania i zapewniania zgodności z przepisami, aby zapewnić 
zgodność z tym Kodeksem, jak również z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Zgodność 
z Kodeksem jest potwierdzana poprzez podpisywanie deklaracji co trzy lata. SKG będzie w cyklach 
trzyletnich przeprowadzać audyty u dostawców, aby monitorować zgodność z niniejszymi zasadami i ich 
przestrzeganie. Przede wszystkim skupimy się na dostawcach kluczowych materiałów dla SKG. 

Firma SKG oczekuje, że jej dostawcy odpowiednio poinformują o tym Kodeksie swoje podmioty 
stowarzyszone, pracowników, podwykonawców, dostawców, przedstawicieli oraz inne osoby, z którymi 
współpracują w ramach swojego łańcucha dostaw. 

Firma SKG będzie okresowo weryfikować niniejszy Kodeks w celu dostosowania jego zapisów do nowej 
wiedzy z dowolnej istotnej dziedziny. 
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