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Kodeks poslovne etike za dobavitelje, distributerje in
zastopnike
Prizadevamo si za etično in trajnostno naravnano poslovanje
Družba Kemira si prizadeva, da bi bilo njeno poslovanje etično in trajnostno naravnano. Poleg tega da na
vseh ravneh naše globalne organizacije ravnamo v skladu z ustreznimi zakoni, upoštevamo tudi
mednarodno uveljavljena načela in standarde poslovne etike ter verodostojnosti. Družba Kemira je sprejela
Kodeks poslovne etike, ki je v skladu s Smernicami OECD za multinacionalna podjetja. V trajnostno
usmerjenem podjetju mora biti doseganje ekonomske učinkovitosti usklajeno z družbeno odgovornostjo in
varovanjem okolja. Verjamemo, da odgovornost našega podjetja povečuje našo konkurenčnost.

Ni nam vseeno za ljudi in okolje
V družbi Kemira je varnost vedno na prvem mestu, ne glede na okoliščine. Poleg tega je za podjetje zelo
pomembno tudi dobro počutje zaposlenih. Po svojih najboljših močeh skušamo varovati okolje in ljudi okrog
nas.

Zato pričakujemo, da bodo tudi naši dobavitelji in drugi poslovni partnerji ravnali
enako
Kemira posluje le z zanesljivimi dobavitelji, distributerji in zastopniki (poslovni partnerji), ki kažejo
spoštovanje do okolja in ljudi. Pri izbiri partnerjev pričakujemo, da bodo tudi oni in njihovi partnerji zavezani k
etičnemu in trajnostno naravnanemu poslovanju in da bodo po svojih najboljših močeh aktivno sodelovali pri
uresničevanju tovrstne strategije.

Od poslovnih partnerjev pričakujemo, da bodo :
•

•

poslovali verodostojno,
o
o

o

o
o

o

poslovali v skladu z veljavnimi zakoni in
predpisi,
poslovali brez dajanja ali sprejemanja
neprimernih spodbud, nezakonitih
ugodnosti ali drugih koristi, ki bi lahko
veljali za poskus vplivanja na odločitve
odgovornih oseb,
poslovali brez koruptivnega ravnanja,
podkupovanja, goljufij in kakršnih koli
oblik izsiljevanja,
spoštovali pravila poštene konkurence
in boja proti monopolu,
spoštovali pravce intelektualne lastnine
tretjih oseb in varovali zaupne lastniške
in osebne podatke,
vzpostavili sisteme, nadzor in politiko za
uveljavljanje skladnosti z ustreznimi
predpisi in tovrstnimi načeli, vključno z
mehanizmi usposabljanja zaposlenih ter
spremljanja in revizije poslovanja,

spoštovali človekove pravice in skrbeli
za ustrezne delovne pogoje,
o

o
o

o

o

z zaposlenimi ravnali pošteno ter jih
spoštovali in jih ne bodo nikoli zlorabljali
ali nad njimi izvajali psihičnega oziroma
fizičnega nasilja,
se ne bodo nikoli posluževali
neprostovoljnega dela ali dela otrok.
spoštovali mednarodno priznane pravice
delavcev, vključno s svobodo
sindikalnega združevanja in svobodo
ustanavljanja predstavništva delavcev,
zaposlenim izplačevali plačo v skladu z
ustrezno zakonodajo o izplačevanju plač,
vključno z zakonodajo o minimalni plači,
plačevanju nadur in zakonsko
priznanimi pravicami,
storili vse, da se izognejo diskriminaciji
zaposlenih na podlagi rase, barve polti,
starosti, spola, spolne usmeritve,
etnične pripadnosti, invalidnosti,
nosečnosti, veroizpovedi, politične
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o

•

pripadnosti, članstva v sindikatih ali
zakonskega stanu,
skrbeli za varnost in zdravje pri delu in
po potrebi poskrbeli za zaščitno opremo
in izobraževanje o varnosti pri delu za
vse zaposlene.

•

Varstvo okolja
o

o

Pri odnosih s poslovnimi partnerji
podjetje Kemira upošteva naslednja
načela:
o

o
o

Pridobivanje in obnavljanje potrebnih
okoljevarstvenih dovoljenj ter oslovanje
v skladu z zakoni in predpisi o varstvu
okolja
Nadzor in trajno zmanjševanje škodljivih
vplivov na okolje z učinkovitimi sredstvi
in postopki
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o

o

Družba pri izbiri poslovnih partnerjev
odloča nepristransko, s partnerji pa
vedno ravna pošteno.
Posluje v skladu z etičnimi načeli.
Vedno izpolnjuje vse obveznosti in
ravna v skladu s pogoji, ki so določenimi
v pogodbah. O vseh spremembah
partnerje obvešča pravočasno.
Družba Kemira pri izbiri dobaviteljev
upošteva njihovo trajnostno poslovanje,
v ustreznih okoliščinah pa se pri oddaji
naročila odloča tudi na podlagi kriterija
trajnostno naravnanega poslovanja
potencialnega poslovnega partnerja.
Družba Kemira skrbi, da so vsi poslovni
partnerji seznanjeni s Kodeksom
poslovne etike za dobavitelje,
distributerje in zastopnike.

Za več informacij obiščite: www.kemira.com/SCM ali www.kemira.com/en/corporate-responsibility.
Če imate kakršna koli vprašanja ali če bi radi prijavili morebitne kršitve podjetja Kemira ali njegovih
poslovnih partnerjev, prosimo, das nam pišete na elektronski naslov sustainability@kemira.com.
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