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KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY
Oświadczenie
Wierzymy w to, że partnerstwo oparte na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi
fundament, na którym możemy zbudować efektywną sieć współużytkowania palet dla naszych
klientów. Aby świadczyć te usługi kładąc największy możliwy nacisk na ekologię i środowisko,
wprowadziliśmy politykę zrównoważonego rozwoju oraz wyznaczyliśmy sobie ambitne cele,
których realizacja pozwala nam na maksymalizacji naszego pozytywnego wpływu na otoczenie.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że realizacja tych celów zależy w dużym stopniu od naszych
dostawców. Poprzez partnerstwa strategiczne i stymulowanie dobrych praktyk pracujemy na rzecz
integracyjnego i zrównoważonego łańcucha dostaw sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Celem naszego Kodeksu Postępowania Dostawcy jest określenie wartości i standardów w zakresie
zrównoważonego rozwoju i ekologii, które Grupa Faber uważa za fundamentalne dla wszystkich
dostawców. Grupa Faber oczekuje, że wszyscy jej dostawcy będą spełniać standardy określone w
niniejszym dokumencie. Zachęcamy do ciągłego doskonalenia procesów związanych ze
zrównoważonym rozwojem, dlatego zamierzamy okresowo weryfikować postępy związane z
realizacją tych działań. Oczekujemy, że nasi dostawcy posiadają formalny plan poprawy w zakresie
istotnych kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju i ekologii. W przeciwnym razie oczekujemy
opracowania stosownej strategii w przeciągu dwóch lat od podpisania niniejszego formularza.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne – Troska o planetę
Zużycie energii, gazy cieplarniane i energia odnawialna
Jako przedsiębiorstwo wybiegające w przyszłość, Grupa Faber zachęca swoich dostawców do
aktywnego monitorowania zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych w celu ich zmniejszania
w kolejnych latach. Pomiar oraz śledzenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń stanowi ważny
punkt wyjścia do utrzymania naszych procesów produkcji opartych na obiegu zamkniętym.
Zachęcamy także naszych dostawców do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz
wykorzystywania jej w swojej działalności.
Gospodarka wodna
Zachęcamy naszych dostawców do stosowania zrównoważonych i świadomych praktyk korzystania
z wody we wszystkich zakładach. Ze względu na fakt, że działalność Grupy Faber opiera się na
zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, zachęcamy także naszych dostawców do ograniczania
marnotrawstwa wody oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zmniejszania jej
zużycia oraz ponownego wykorzystywania.
Gospodarka odpadami
Dostawcy Grupy Faber powinni również podjąć odpowiednie działania w celu ograniczenia
stosowania nieekologicznych materiałów oraz zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w
możliwie największym stopniu. Zachęcamy wszystkich dostawców do wykorzystywania
ekologicznych materiałów we wszystkich aspektach działalności i produkcji oraz przyjęcia modelu
rozwoju Grupy Faber opartego na obiegu zamkniętym.
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Odpowiedzialność społeczna – Troska o ludzi
Prawa człowieka
Jako firma skupiona na rodzinie i ludziach stawiamy naszych pracowników na pierwszym miejscu.
Przestrzegamy praw naszych pracowników, klientów, dostawców oraz wszystkich wyjątkowych
osób, które każdego dnia przyczyniają się do naszego sukcesu, a także darzymy wszystkie te osoby
należnym im szacunkiem. W związku z tym oczekujemy, że także nasi dostawcy będą przestrzegać
w swojej działalności praw Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka. Ponadto zachęcamy naszych dostawców do wdrażania stosownych mechanizmów
umożliwiających pracownikom zgłaszanie i omawianie problemów związanych z naruszeniami praw
człowieka.
Różnorodność, dyskryminacja, molestowanie i prześladowanie
Grupa Faber nie dopuszcza żadnych form dyskryminacji ani prześladowania pracowników ze
względu na rasę, kolor skóry, wiek, pochodzenie narodowe, wyznanie, płeć, tożsamość płciową,
orientację seksualną, ciążę, niepełnosprawność lub informacje genetyczne. Oczekujemy, że nasi
dostawcy będą postępować zgodnie z tymi zasadami oraz promować je w całej swojej działalności.
Godziny pracy, wynagrodzenia oraz warunki pracy
Nasi pracownicy są fundamentem skuteczności oraz sukcesów Grupy Faber. Oczekujemy, że
wszyscy nasi dostawcy będą podzielać ten pogląd, a ich działalność będzie opierała się na tej
zasadzie. Dostawcy powinni zapewnić pracownikom odpowiednią równowagę między życiem
zawodowym a prywatnym, a także godne wynagrodzenia, odpowiednie godziny pracy, świadczenia
pozapłacowe. Dodatkowo powinny przestrzegać praw dotyczących nadgodzin i praktyk w zakresie
zatrudniania, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz regulacjami na szczeblach
krajowym i międzynarodowym.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jesteśmy głęboko przekonani, że zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów,
dostawców i wszystkich innych osób ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego
rozwoju oraz efektywnej realizacji procesów biznesowych. Grupa Faber oczekuje od swoich
dostawców zapewnienia pracownikom co najmniej podstawowych warunków pozwalających na
zadbanie o odpowiednie bezpieczeństwo i higienę pracy. Zachęcamy dostawców do zapewnienia
dostępu do czystych toalet, czystej wody pitnej oraz miejsc do spożywania i przechowywania
żywności.

Odpowiedzialność etyczna – Troska o społeczeństwo
Łapówkarstwo, oszustwa i korupcja
Grupa Faber potępia wszelkie formy korupcji, oszustw oraz łapówkarstwa. Od dostawców w naszym
łańcuchu dostaw oczekujemy również czujności i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
krajowego dotyczących korupcji, oszustw oraz łapówkarstwa. W praktyce oznacza to, że dostawcy
powinni wdrożyć odpowiednie procedury zapobiegania, zgłaszania oraz karania tego rodzaju
zjawisk i stosować je w każdym wykrytym przypadku. W przypadku wręczania upominków
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pracownikom Grupy Faber oczekujemy od naszych dostawców, że wartość upominku będzie
utrzymana w rozsądnych granicach.
Praktyki prowadzenia działalności
Grupa Faber zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i norm krajowych oraz międzynarodowych. Od
naszych dostawców oczekujemy prowadzenia działalności w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Poufność danych
Dostawcy Grupy Faber są zobowiązani do podjęcia stosownych działań oraz wdrożenia
odpowiednich rozwiązań w celu zapewnienia poufności wszelkich udostępnianych i
przechowywanych informacji niejawnych. Co więcej, informacji i danych odnoszących się w
jakikolwiek sposób do Grupy Faber nie należy udostępniać bez zgody Grupy. Oczekujemy również,
że wszelkie działania związane z dostępem do danych osobowych, a także ich wykorzystywaniem,
przechowywaniem oraz udostępnianiem innym podmiotom będą realizowane z najwyższą
starannością i w zgodzie z obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych.
Uczciwa konkurencja
Grupa Faber oczekuje od swoich dostawców przestrzegania zasad uczciwych praktyk biznesowych.
Dostawcy powinni przestrzegać wszystkich stosownych krajowych przepisów dotyczących
konkurencji i konfliktów interesów, a także unikać wykorzystywania dominującej lub
uprzywilejowanej pozycji w celu uzyskania nieuczciwej przewagi nad konkurentami biznesowymi
lub w ramach relacji biznesowych.
Przejrzystość informacji
Codzienna działalność Grupy Faber oraz jej relacje z innymi podmiotami opierają się na
przejrzystości i uczciwych praktykach. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą uczciwie informować
Grupę Faber o wszystkich działaniach w obszarach związanych z zaopatrzeniem, produkcją oraz
informacjami na temat produktów oraz przekazywać informacje na temat zaangażowanych stron w
możliwie najdokładniejszy sposób.
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Zobowiązanie
Podpisując niniejszy dokument zobowiązują się Państwo w imieniu swojego przedsiębiorstwa do
prowadzenia działalności zgodnie z Kodeksem Postępowania Dostawcy Grupy Faber:

Nazwa przedsiębiorstwa:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej:

Stanowisko osoby kontaktowej:

Data:

Powód niezgodności (jeśli dotyczy):

Działania naprawcze w związku z
niezgodnością (jeśli dotyczy):

Podpis:
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