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Zobowiązujemy się prowadzić działalność w sposób etyczny i zrównoważony
Jako firma, Kemira zobowiązuje się prowadzić działalność w sposób etyczny i zrównoważony. Oprócz przestrzegania
obowiązujących przepisów przez wszystkie nasze oddziały na całym świecie, szanujemy międzynarodowe zasady i
standardy etyki oraz uczciwości biznesowej. Kemira wdrożyła Kodeks Postępowania, który spełnia wymogi wytycznych
OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Prowadzimy zrównoważoną działalność, czyli taką która zachowuje
równowagę między wynikami finansowymi, odpowiedzialnością społeczną i wpływem na środowisko. Jesteśmy
przekonani, że odpowiedzialność korporacyjna przekłada się na naszą większą konkurencyjność.

Dbamy o ludzi i środowisko
W firmie Kemira kwestia zapewnienia bezpieczeństwa nie podlega żadnej dyskusji. Dobro naszych pracowników jest dla
nas bardzo ważne. Robimy, co w naszej mocy, aby chronić środowisko naturalne i społeczności, w których sąsiedztwie
prowadzimy działalność.

Takiego samego podejścia oczekujemy od naszych dostawców i innych kontrahentów
Firma Kemira współpracuje wyłącznie z wiarygodnymi dostawcami, dystrybutorami i pośrednikami („kontrahentami”),
którzy szanują środowisko i ludzi. Oczekujemy od naszych partnerów biznesowych (i wszystkich ich partnerów)
przestrzegania zasad etycznych w biznesie oraz zasad zrównoważonego rozwoju i czynnego wdrażania tych idei w
swojej działalności.

Oczekujemy od naszych kontrahentów :



Uczciwego prowadzenie działalności
o
o

o
o
o

o

Przestrzegania wszelkich obowiązujących
przepisów i regulacji
Prowadzenia działalności bez wręczania ani
otrzymywania łapówek, nielegalnych
płatności ani innych świadczeń, które
mogłyby zostać uznane za próbę wpłynięcia
na decydentów
Unikania wszelkich form korupcji,
przekupstwa, oszustw i wyłudzeń
Przestrzegania praw antymonopolowych i
dotyczących uczciwej konkurencji
Szanowania własności intelektualnej innych
osób oraz ochrony poufnych i zastrzeżonych
informacji oraz danych osobowych
Wdrażania systemów, mechanizmów
kontrolnych i zasad wspierających działalność
zgodną z obowiązującymi przepisami i
zasadami branżowymi, takich jak
prowadzenie szkoleń, monitoringu i audytów



Poszanowania praw człowieka i
zapewniania odpowiednich warunków
pracy
o

o
o

o

o

o

Traktowania pracowników z szacunkiem, w
sprawiedliwy sposób. Niepozwalania na
obrażanie oraz psychiczne lub fizyczne
znęcanie się nad pracownikami
Niekorzystania z przymusowej pracy dorosłych
lub dzieci
Przestrzegania międzynarodowych kodeksów
pracy, w tym swobody tworzenia związków
zawodowych i wyłaniania przedstawicieli
pracowników
Zapewniania pracownikom wynagrodzenia,
które jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami, łącznie z tymi, które dotyczą płacy
minimalnej, pracy w godzinach nadliczbowych i
ustawowo należnych świadczeń
Unikania wszelkiego rodzaju dyskryminacji ze
względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć,
orientację seksualną, pochodzenie etniczne,
niepełnosprawność, ciążę, religię, poglądy
polityczne, członkostwo w związkach
zawodowych lub stan cywilny
Utrzymywania bezpiecznego dla zdrowia i
otoczenia środowiska pracy, a kiedy zachodzi
taka potrzeba, zagwarantowania dostępu do
sprzętu i odzieży ochronnej i przeprowadzenia
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla
wszystkich pracowników
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Ochrony środowiska naturalnego
o

o

Otrzymywania, utrzymywania i
uaktualniania wszelkich wymaganych
pozwoleń i licencji środowiskowych oraz
przestrzeganie wszelkich praw i regulacji
dotyczących ochrony przyrody
Utrzymywania skutecznych zasad,
procesów i procedur w celu zarządzania i
stałego ograniczania negatywnego
wpływu działalności na środowisko
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W odniesieniu do swoich kontrahentów
Kemira będzie:
o

o
o

o

o

Zawsze wybierać i traktować swoich
kontrahentów w sposób sprawiedliwy i
obiektywny
Prowadzić swoją działalność w etyczny
sposób
Przestrzegać warunków i obowiązków
wynikających z umowy i
ustosunkowywać się do wszelkich
odstępstw w odpowiednim terminie
Dokładać wszelkich starań, aby
kwalifikacje dostawców związane ze
zrównoważonym rozwojem były brane
pod uwagę podczas procesu wyboru
dostawcy i aby, w odpowiednich
przypadkach, spełnienie kryteriów
dotyczących zrównoważonego rozwoju
było istotnym elementem przy
przyznawaniu kontraktu
Dążyć do upewnienia się, że nasi
kontrahenci rozumieją i przestrzegają
naszego Kodeksu postępowania dla
dostawców, dystrybutorów i pośredników.

Więcej informacji można uzyskać wchodząc na stronę
www.kemira.com/en/corporate-responsibility.
W razie dalszych pytań lub w celu zgłoszenia wszelkich obaw, wątpliwości, bądź też ewentualnych
nieprawidłowości w odniesieniu do firmy Kemira lub jej kontrahentów, prosimy o kontakt na adres
responsibility@kemira.com.

Kemira Oyj
P.O.Box 330 (Porkkalankatu 3)
FI-00101 Helsinki, Finlandia
www.kemira.com

Tel. +358 10 8611
Faks +358 10 8621 119

Identyfikator firmy 0109823-0
Siedziba
Helsinki

