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Polityka zrównoważonego 
i odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców 
Grupa Smurfit Kappa („SKG” lub „Grupa”) będzie prowadzić zarządzanie dostawcami według ich zasad 
nienaruszania równowagi ekologicznej. Niniejsze zasady podsumowują zobowiązania grupy odnośnie 
spełniania przez jej dostawców wspomnianych zasad, a także odpowiedzialności społecznej, 
zrównoważonego rozwoju biznesu i zarządzania. Obowiązują one wszystkich dostawców i podwykonawców. 

Firma SKG dąży do zapewnienia, by wszyscy jej dostawcy przestrzegali, przynajmniej, wszystkich 
odpowiednich krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących problematyki nienaruszania 
równowagi ekologicznej, a także będzie wymagać od dostawców stosowania najlepszych praktyk poprzez 
prowadzenie stałych programów ulepszeń mających na celu efektywne wykorzystanie surowców oraz 
działania zapobiegające zanieczyszczeniom, promowanie recyklingu, minimalizowanie odpadów i efektywne 
wykorzystywanie surowców naturalnych. 

SKG zapewnia, że tam, gdzie jako surowce stosuje się materiały na bazie drewna i włókna, w łańcuchu 
dostaw nie znajdzie się drewno kontrowersyjnego pochodzenia. SKG wymaga od dostawców certyfikacji 
kontroli pochodzenia produktu na kupowaną przez SK masę włóknistą i papier, zgodnie z uznawanymi 
międzynarodowymi programami, takimi jak FSC®, PEFC czy SFI w obu Amerykach. 

SKG dopilnuje, by wszyscy dostawcy znali zasady korporacyjnej odpowiedzialności społecznej i będzie ich 
zachęcać do nawiązywania silnych relacji ze społecznościami na terenie których nasze przedsiębiorstwa 
prowadzą działalność. 

Zachęcamy dostawców do dołączenia do inicjatywy Global Compact ONZ oraz wymagamy od nich 
zobowiązania się w ich Kodeksie postępowania w biznesie do przestrzegania przynajmniej dziesięciu zasad 
tej inicjatywy w obszarach praw człowieka, prawa pracy i ochrony środowiska. 

W związku z tym dostawcy są zobowiązani do uwzględnienia w swoich Kodeksach postępowania w biznesie 
zapisów o: 

■ wolności stowarzyszania się i prawie do rokowań zbiorowych, 

■ zakazie zatrudniania nieletnich, 

■ zakazie pracy przymusowej, 

■ traktowaniu pracowników w sposób humanitarny, 

■ czasie pracy zgodnym z uznanymi standardami międzynarodowymi, 

■ poszanowaniu wkładu pracowników, 

■ uczciwym wynagrodzeniu bez dyscyplinarnych potrąceń z pensji, 

■ zachęcaniu do stałego szkolenia i rozwoju, 

■ zasadach BHP w miejscu pracy z zastosowaniem odpowiednich systemów zarządzania, 

■ zakazie dyskryminacji, 

■ zakazie molestowania, dręczenia i stosowania innych nieuczciwych praktyk, 

■ promowaniu zaangażowania w życie społeczności, 

■ rekrutowaniu, zatrudnianiu i szkoleniu pracowników bez względu na ich rasę, kolor skóry, płeć 
społeczno-kulturową, orientację seksualną, wiek, religię, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność 
lub inny prawnie chroniony status w krajach, w których prowadzą działalność, 

■ zwalczaniu łapownictwa i korupcji, 

■ uczciwym konkurowaniu i praktykach handlowych, 

■ szacunku dla ludności lokalnej i jej tradycyjnych źródeł utrzymania. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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Zgodnie z Kodeksem postępowania w biznesie Smurfit Kappa i polityką dobrowolnego zgłaszania 
nieprawidłowości wszelkie przypadki niezgodności z etycznymi praktykami biznesowymi dostawcy mogą 
zgłaszać bezpośrednio w utrzymywanym niezależnie narzędziu Speak-Up. 

Firma SKG nie będzie współpracować z dostawcami, którzy nie podzielają deklarowanych przez nią wartości 
dobrego obywatelstwa społecznego, w takich obszarach, jak zgodność z przepisami, zapewnianie zdrowego 
i bezpiecznego środowiska pracy, poszanowanie praw człowieka, na przykład w kwestii efektywnego zakazu 
pracy dzieci (konwencje 138 i 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy), pracy przymusowej oraz wolności 
stowarzyszania się i prawa do rokowań zbiorowych (konwencje 87 i 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy). 
SKG poprosi dostawców o ujawnienie odpowiednich danych bezpośrednio bądź poprzez uznane organizacje. 

SKG wyznaczy dostawcom jasne cele w sprawie nienaruszania równowagi ekologicznej i będzie sprawdzać 
ich wypełnianie. Dostawcy zostaną zachęceni do ujawniania danych dotyczących nienaruszania równowagi 
ekologicznej zgodnie z zasadami Global Reporting Initiative (GRI), niezależnej instytucji, której misją jest 
zapewnianie zaufanych i wiarygodnych ram do raportowania. 

SKG będzie wspierać dostawców własnymi projektami na rzecz zrównoważonego rozwoju, szukając 
rozwiązań, które przyczynią się do zachowania równowagi ekologicznej poprzez wydajne wykorzystywanie 
zasobów, minimalizowanie marnotrawstwa materiałów i produktów, promowanie recyklingu oraz 
optymalizację wymogów przewozowych. 

Wymagamy od naszych dostawców, aby dostosowali swoje zasady i cele w zakresie zrównoważonego rozwoju 
do celów SDGs ONZ, na które mają największy wpływ. 

SKG będzie w sposób przejrzysty komunikować się i szkolić pracowników mających kontakt z dostawcami, 
aby zapewnić realizację swoich celów ekologicznych. SKG będzie regularnie oceniać swoją ogólną politykę 
dotyczącą zaopatrzenia z uwzględnieniem nowych rozwiązań w dziedzinie nienaruszania równowagi 
ekologicznej. 

Co trzy lata dostawcy składają deklarację zgodności z niniejszymi Zasadami zrównoważonego 
i odpowiedzialnego pozyskiwania surowców. 

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. 

Wszelkie wyjątki od niniejszych zasad, które mogłyby być uzasadnione względami biznesowymi, zostaną 
prawidłowo udokumentowane, zatwierdzone przez zarząd SKG i przekazane stronom zainteresowanym. 

Dodatkowe informacje 
Grupowy dział zrównoważonego rozwoju 

Smurfit Kappa 

Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Irlandia 

+353 1 202 7000 

www.smurfitkappa.com  
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