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KODEKS ETYCZNY
DOSTAWCÓW
Firma Andros pragnie prowadzić całą swoją działalność w
sposób
odpowiedzialny,
w
pełnej
zgodności
z
obowiązującym prawem i w dynamice zrównoważonego
rozwoju. Tego również oczekują nasi konsumenci, klienci,
pracownicy oraz wszyscy nasi wewnętrzni i zewnętrzni
interesariusze. Dlatego też firma Andros zobowiązuje się do
przestrzegania
wszystkich postanowień zawartych
w
niniejszym Kodeksie we wszystkich aspektach naszej
działalności.

Nasi dostawcy stanowią ważne ogniwo w łańcuchu wartości
cyklu życia naszych produktów. Andros wymaga od nich
zachowania podobnego do naszego, aby zapewnić ogólne
poszanowanie standardów etycznych.
Dostawcy zobowiązują się zatem do przestrzegania
postanowień niniejszego Kodeksu we wszystkich swoich
obecnych i przyszłych relacjach handlowych z firmą
Andros. Zobowiązanie to jest potwierdzone pisemną
akceptacją.
Dostawcy zobowiązują się również zapewnić, że Kodeks
Etyczny Firmy Andros będzie przestrzegany przez ich
własnych dostawców, podwykonawców i producentów od
momentu ich wejścia w zakres łańcucha dostaw naszej firmy.
Wymagania zawarte w niniejszym Kodeksie nie podlegają
negocjacjom i należy je traktować jako standardy minimalne.
Ogólnie rzecz biorąc, firma Andros oczekuje od swoich
dostawców ciągłego dążenia do poprawy wyników ich
działalności w zakresie społecznym i środowiskowym.
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Standardy pracy
Dostawcy gwarantują, że w
pełni
przestrzegają
wszystkich
standardów
pracy obowiązujących w ich
kraju.
Oznacza
to,
że
szanują prawa człowieka i
wspierają
ochronę
uznanych praw w krajach,
w
których
prowadzą
działalność.

Praca przymusowa

Wynagrodzenie

Nie
toleruje
się
wykorzystywania
pracy
przymusowej, niewolnictwa, handlu ludźmi ani
nieodpłatnej
pracy
więźniów
niebędących
wolontariuszami.

Dostawcy muszą wypłacać swoim pracownikom
wynagrodzenie zgodnie z krajowymi normami
prawnymi, w szczególności za nadgodziny oraz
odszkodowania z tytułu świadczeń pracowniczych.

Dostawcy nie mogą w żadnym wypadku uciekać się
do kar fizycznych, gróźb, przemocy, nękania lub
złego traktowania.

Praca dzieci
Dostawcy muszą co najmniej przestrzegać norm
prawnych i regulacyjnych obowiązujących w ich kraju.
Standardy i zalecenia Międzynarodowej Organizacji
Pracy stanowią minimalną podstawę, zgodnie z którą
dostawcy są zobowiązani postępować.

Personel
dostawcy
ma
prawo do poszanowania
godności ludzkiej i do
pracy
w
środowisku
wolnym od zastraszania,
wrogości i agresji.
Dostawcy
zapewniają
sprawiedliwe,
pełne
szacunku
i
godne
traktowanie całego swojego
personelu.

W tym celu Dostawcy uznają, że pojęcie „pracy dzieci”
obejmuje wszystkie działania, które pozbawiają dzieci
dzieciństwa, ich potencjału i godności, a także szkodzą ich
edukacji,
zdrowiu
oraz
rozwojowi
fizycznemu
i
psychicznemu. Odnosi się ono do pracy:
• niebezpiecznej dla zdrowia oraz fizycznego, społecznego
lub umysłowego rozwoju dzieci;
• która zagraża ich edukacji:
- poprzez pozbawienie ich jakiejkolwiek nauki w
szkole;
- poprzez
zmuszanie
ich
do
przedwczesnego
porzucenia szkoły;
- poprzez zmuszanie ich do kumulowania zajęć
szkolnych i zawodowych, które są dla nich zbyt długie
i zbyt uciążliwe;
Dostawcy
praktyk.
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powstrzymują

się

od

stosowania

Wynagrodzenie to musi być co najmniej równe
obowiązującej
ustawowej
płacy
minimalnej
i
pokrywać podstawowe potrzeby każdej osoby.
Pracownicy
powinni
otrzymywać
pisemne
i
zrozumiałe informacje o warunkach zatrudnienia i
płacy, zarówno przed zatrudnieniem, jak i podczas
każdego okresu rozliczeniowego.
Zabronione jest potrącanie z wynagrodzenia
jakichkolwiek kwot jako środek dyscyplinarny lub w
innych przypadkach nieokreślonych przez prawo
krajowe.

Czasy pracy
Zabrania się żądania od personelu pracy w
wymiarze
przekraczającym
maksymalny
dopuszczalny wymiar określony przepisami prawa
krajowego.
Należy zapewnić co najmniej jeden dzień odpoczynku
w tygodniu.

takich
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Zakaz dyskryminacji i wolność zrzeszania się
Dostawcy muszą zakazywać wszelkich form dyskryminacji w
zakresie rekrutacji, podwyżek, wynagrodzeń, dostępu do szkoleń,
awansów, zwolnień lub przechodzenia na emeryturę ze względu na
rasę,
przynależność
kastową,
narodowość,
religię,
wiek,
niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, przynależność do
związków lub partii politycznych oraz z innych powodów
zabronionych przez prawo.

Pracownicy, bez wyjątku, mają prawo do wstępowania lub
tworzenia związków zawodowych według własnego wyboru oraz
do uczestniczenia w negocjacjach zbiorowych.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
Dostawcy
muszą
zapewniać
przestrzeganie
zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając specyficzne
zagrożenia związane z prowadzoną przez nich działalnością.

Budowanie i utrzymywanie obiektów musi odbywać się zgodnie z
normami określonymi w obowiązujących przepisach.

Dostawcy podejmują niezbędne środki w celu uniknięcia szkód
materialnych i uszkodzeń ciała oraz systematycznie oferują
każdemu ze swoich pracowników szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zapewniają szybki dostęp do pomocy medycznej w nagłych
wypadkach.
Dostawcy zapewniają swoim pracownikom dostęp do czystych
urządzeń sanitarnych i wody pitnej.
W przypadku zapewnienia zakwaterowania, musi ono być czyste,
bezpieczne i spełniać podstawowe potrzeby pracowników.
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Dobre praktyki biznesowe
Zgodność
z
obowiązującym prawem
Dostawcy
przestrzegają
wszystkich
przepisów
ustawowych i wykonawczych
obowiązujących w krajach, w
których prowadzą działalność.
Wraz ze swoimi pracownikami
zwracają szczególną uwagę na
przestrzeganie prawa i dobrych
praktyk w zakresie uczciwości w
biznesie i wolnej konkurencji.
Firma Andros zachęca Dostawców
do zapewnienia przestrzegania
niniejszego Kodeksu przez swoich
podwykonawców i partnerów.

Zależność ekonomiczna
Firma Andros ostrzega Dostawców,
że jeśli więcej niż 20% ich obrotów
zależy od relacji z firmą Andros,
sytuacja ta może prowadzić do
powstania
zależności
ekonomicznej.

Dostawcy przyznają, że to na nich
spoczywa cała odpowiedzialność za
dążenie do rozszerzenia bazy
klientów, i że nie mogą w związku
z tym winić firmy Andros za
dopuszczenie
do
powstania
sytuacji zależności ekonomicznej.

Korupcja, wpływy wewnętrzne i pranie brudnych pieniędzy

Konflikt interesów

Dostawcom nigdy i w żadnych okolicznościach nie wolno dopuszczać się
ani uczestniczyć w działaniach korupcyjnych, wpływach wewnętrznych
lub praniu brudnych pieniędzy.

Konflikt interesów powstaje, gdy
pracownik
Dostawcy
musi
dokonać
wyboru
między
interesem firmy a własnym.

Dostawcom nigdy nie wolno, bezpośrednio lub przez pośredników,
oferować jakichkolwiek korzyści osobistych w celu uzyskania lub
utrzymania działalności gospodarczej lub jakichkolwiek innych korzyści
od osób trzecich, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
Dostawcy muszą również odmawiać przyjmowania takich korzyści w zamian
za preferencyjne traktowanie przez osobę trzecią.
Firma Andros oczekuje od Dostawców zobowiązania się, że nigdy nie będą
kontaktować się z klientami i dostawcami kierując się przy tym nieuczciwymi
zamiarami.

Prezenty i zaproszenia: uczciwość w relacjach biznesowych
Wymiana prezentów lub zaproszeń może być częścią sprzedaży; może ona przyczynić
się do rozwoju dobrych stosunków między kupującymi i sprzedającymi. Nie mogą
one jednak w żadnym wypadku ograniczać swobody decyzji i wyboru uczestników.
W związku z tym zaleca się dostawcom wdrożenie procedury kontroli wewnętrznej w
celu zapewnienia, że prezenty, zaproszenia i inne korzyści wręczane ich
pracownikom nie mają wartości nominalnej przekraczającej wartość godziwą,
ponieważ mogłoby to prowadzić do wątpliwości odnośnie obiektywności pracownika i
mogłoby wpłynąć na jego osąd przy podejmowaniu decyzji.

Każdy pracownik musi unikać tego
typu konfliktów i dokonywać
osądów
niezależnie
od
jakichkolwiek
interesów
finansowych
lub
osobistych
wynikających
z
relacji
biznesowych,
stosunków
społecznych lub innych osobistych
względów.
Pracownicy, którzy znaleźli się w
sytuacji konfliktu interesów, muszą
zostać odsunięci od sprawy.

Poufność informacji
Dostawcy i ich pracownicy muszą
chronić wszelkie posiadane przez
siebie informacje poufne dotyczące
firmy Andros i wykorzystywać je
wyłącznie za wyraźną zgodą firmy
Andros.
Te informacje poufne, w przypadku ich
ujawnienia,
mogłyby
poważnie
zaszkodzić działalności firmy Andros. Z
tego
względu
Dostawcy
muszą
zachować szczególną ostrożność w
obchodzeniu się z tego rodzaju
danymi i mogą je przekazywać,
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
wyłącznie
osobom
oficjalnie
upoważnionym do zapoznania się z
nimi.
Dostawcy przestrzegają prawa do
ochrony
prywatności
swoich
pracowników i osób trzecich.
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Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
Dostawcy
gwarantują
ścisłe
przestrzeganie
obowiązujących
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Podpisanie
niniejszego
dokumentu
poświadcza
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

przestrzeganie

Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone, musi mieć prawo do
dostępu, sprostowania, usunięcia danych jej dotyczących, prawo do
ograniczenia
przetwarzania
i
prawo
do
sprzeciwu
wobec
wykorzystywania jej danych w celu poszukiwania nowych klientów,
prawo do przenoszenia danych i prawo do określenia wytycznych
związanych z przechowywaniem, usuwaniem i przekazywaniem jej
danych osobowych po śmierci.
Z praw tych można skorzystać za pośrednictwem pisma skierowanego do
danego przedsiębiorstwa lub do wyznaczonego przez nie pełnomocnika
ds. ochrony danych, jeśli ma to zastosowanie.

Szacunek dla
wizerunku firmy i jej
marek

Dostawcy zobowiązują się do
szanowania i przyczyniania się
do
budowania
dobrego
wizerunku firmy Andros.
W tym celu powstrzymują się od
wszelkich
praktyk
dyskredytujących wizerunek firmy
Andros i jej marek.

Aktywa
Dostawcy
zasobów
Andros.

i

dbają
o
ochronę
aktywów
firmy

Własność intelektualna
Dostawcy zobowiązują się do
przestrzegania
i
zapewnienia
ochrony
wszystkich
praw
własności intelektualnej lub knowhow firmy Andros.

Dostawcy przyjmują do
wiadomości, że muszą zawsze
uzyskać pisemne zezwolenie
firmy Andros na wszelkie
przytoczenia, odniesienia do
firmy Andros (nazwa, logo, itp.),
wykorzystanie praw własności
intelektualnej należących do firmy
Andros lub prezentację prac
wykonanych w imieniu firmy
Andros.

Dostawcy
unikają
wszelkiego
niewłaściwego
wykorzystania
materialnych i niematerialnych
aktywów
firmy
Andros,
na
przykład poprzez wykorzystanie
do celów osobistych lub poprzez
marnotrawstwo.
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Społeczności lokalne i tubylcze
Szacunek dla społeczności lokalnych i tubylczych
Firma Andros oczekuje od Dostawców odpowiedzialnej współpracy ze społecznościami, w
ramach których prowadzą działalność.
Musi się to odbywać z poszanowaniem ludności lokalnej, jej tradycji i zwyczajów, z
poszanowaniem środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej.
Dostawcy działają z uwzględnieniem różnic kulturowych i uwarunkowań lokalnych we
wszystkich krajach, w których prowadzą działalność.
Zero tolerancji dla zawłaszczania ziemi w łańcuchu dostaw. W związku z tym dostawcy
muszą przestrzegać praw własności gruntów przysługujących osobom fizycznym,
społecznościom tubylczym i lokalnym.
Wszystkie negocjacje dotyczące ich własności lub ziemi, w tym ich wykorzystanie i
przeniesienie, muszą być zgodne z zasadami uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody,
przejrzystości i informowania o umowach.
Kiedy dostawcy przeprowadzają badania wpływu projektu zagospodarowania terenu,
badania te powinny być przeprowadzone przy pełnym udziale zainteresowanych
społeczności i opublikowane w formacie i języku dostępnym dla dotkniętych społeczności.
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Poszanowanie środowiska naturalnego
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska naturalnego jest przedmiotem troski, którą
muszą podzielać wszystkie podmioty gospodarcze. W
szczególności przedsiębiorstwa muszą dążyć do niskich emisji
dwutlenku węgla, aby spełnić wymogi paryskiego porozumienia
klimatycznego.
Dostawcy muszą prowadzić swoją działalność z troską o
ochronę
środowiska
i
przeciwdziałanie
zmianom
klimatycznym. Firma Andros jest ponadto zaangażowana w
agroekologię, czyli praktyki uprawy, które są bardziej
przyjazne dla środowiska. Firma Andros oczekuje takiego
samego poziomu zaangażowania od swoich partnerów w
sektorze rolniczym.
Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich międzynarodowych,
krajowych i lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych
obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność.
Dostawcy
muszą
zapewnić
uzyskanie,
aktualizację
i
przestrzeganie wymaganych zezwoleń i nakazów w zakresie
ochrony środowiska w celu zachowania stałej zgodności z
przepisami prawnymi.
W przypadku produktów wywożonych, przyjęta norma będzie
najbardziej restrykcyjna spośród norm obowiązujących w kraju
produkcji i w kraju ostatecznej dostawy gotowych produktów.
Dostawców zachęca się do wdrożenia polityki środowiskowej
mającej na celu ciągłe doskonalenie ich praktyk środowiskowych.
Wymagane są konkretne działania w następujących obszarach.
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Poszanowanie środowiska naturalnego

Ochrona zasobów wodnych

Zmniejszanie ilości odpadów i ich recykling

Zużycie wody powinno być zoptymalizowane, a wszystkie ścieki przed odprowadzeniem
powinny być oczyszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dostawcy
muszą
zapewnić
zmniejszenie
ilości
wytwarzanych odpadów po dokonaniu oceny wpływu ich
zakładów produkcyjnych.
Jeśli nie można uniknąć wytwarzania odpadów, dostawcy
poddają swoje odpady recyklingowi w możliwie
największym stopniu w ramach istniejącego i lokalnie
dostępnego przemysłu recyklingowego.
Jeśli nie jest to możliwe, muszą zapewnić usuwanie
odpadów przynajmniej w ramach istniejących lokalnych
ram prawnych.
Odpady w żadnym wypadku nie mogą być wyrzucane na
niedozwolone
wysypiska
śmieci
lub
zakopywane/zatapiane w środowisku naturalnym.

Zmniejszanie śladu węglowego

W szczególności dostawcy są zachęcani do ograniczania
emisji gazów cieplarnianych, na przykład poprzez
kompostowanie odpadów zielonych zamiast ich
spalania.

Dostawcy identyfikują bezpośrednie i pośrednie źródła zużycia energii związane z ich
działalnością.
Gdy jest to możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, zobowiązują się do
korzystania z odnawialnych lub mniej emisyjnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji
CO2 do atmosfery.

Zanieczyszczenie
Dostawcy muszą wdrożyć wszelkie środki mające na celu ograniczenie ryzyka
zanieczyszczenia zarówno w swoich zakładach produkcyjnych, jak i w środowisku
naturalnym.
W związku z tym dostawcy muszą sporządzić wykaz niebezpiecznych materiałów, substancji
i chemikaliów oraz zapewnić bezpieczne postępowanie z nimi, ich bezpieczne przenoszenie,
przechowywanie, recykling, ponowne wykorzystanie i utylizację.
Muszą zapewnić, że emisje z ich zakładu(ów) produkcyjnego(ych) są co najmniej zgodne z
obowiązującymi normami.
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Poszanowanie środowiska naturalnego

Zachowanie różnorodności biologicznej i przeciwdziałanie wylesianiu
Dostawcy określają bezpośredni i pośredni wpływ swojej działalności na różnorodność
biologiczną i zobowiązują się do jej zachowania.
Zobowiązują się do niewykorzystywania surowców pochodzących z chronionych gatunków
zwierząt i roślin lub z nielegalnych upraw. Dbają o to, by ich działalność nie przyczyniała się do
wylesiania.
Dostawcy prowadzą działania ograniczające ich wpływ na różnorodność biologiczną poprzez
ograniczanie poboru zasobów wodnych, monitorowanie zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby
oraz emisji CO2.
Dostawcy zobowiązują się do niewykorzystywania surowców pochodzących z chronionych
gatunków zwierząt i roślin lub z nielegalnych upraw. Dbają o to, by ich działalność nie
przyczyniała się do wylesiania lub zmniejszenia różnorodności biologicznej.
W związku z tym, firma Andros oczekuje od swoich dostawców przestrzegania następujących
zasad:
•Ochrona lasów o wysokiej wartości przyrodniczej, terenów torfowych i niezwykłych
ekosystemów.
• Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w wyniku zmian w użytkowaniu gruntów.
• Zakaz oczyszczania i przygotowywania gleby przez wypalanie.
• Zakaz oddziaływania na terytoria lub eksploatacji gatunków zagrożonych lub będących w
niebezpieczeństwie,
które znajdują się na czerwonych listach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (International
Union for the Conservation of Nature, IUCN) i/lub Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES).
Dostawcy zachowują odpowiednią czujność w odniesieniu do surowców związanych z
wylesianiem w ich własnym łańcuchu dostaw. Przed rozpoczęciem nowej lub rozszerzeniem
istniejącej działalności, oprócz uzyskania wszelkich zezwoleń prawnych, dostawcy muszą
przeprowadzić wstępne kontrole dotyczące zarówno zachowania różnorodności biologicznej, jak
i braku wylesiania.
Muszą posiadać systemy monitorowania zgodności swojego łańcucha dostaw oraz postępów
poczynionych w tym łańcuchu w odniesieniu do tego zobowiązania, a w przypadku zaniedbania
muszą podjąć natychmiastowe działania.
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Dobrostan zwierząt
Dostawcom nie wolno wykorzystywać surowców pochodzących z chronionych gatunków
zwierząt ani z nielegalnych praktyk.
Dobrostan zwierząt musi być chroniony w całym łańcuchu dostaw.
W związku z tym zasady określone w niniejszym punkcie mają zastosowanie do wszystkich
dostawców, którzy wykorzystują gatunki zwierząt bezpośrednio lub za pośrednictwem własnych
dostawców. Niniejszy punkt obejmuje wszystkie produkty i surowce, które pochodzą od
gatunków zwierząt.
Firma Andros będzie zwracać szczególną uwagę na zachowanie dobrostanu zwierząt na fermach
kur niosek i w gospodarstwach mleczarskich. W gospodarstwach sadowniczych nie będzie
tolerowane wykorzystywanie dzikich zwierząt do produkcji i zbiorów.
Firma Andros opiera się na wszystkich zasadach określonych przez Farm Animal Welfare
Council (FAWC) i przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (World
Organisation for Animal Health, OIE).
W związku z tym dostawcy zobowiązują się do zapewnienia, że 5 podstawowych zasad
regulujących dobrostan zwierząt będzie stosowanych w odniesieniu do nich samych oraz do ich
własnych dostawców:
•wolność fizjologiczna: brak głodu, pragnienia lub niedożywienia. Zwierzęta muszą mieć
dostęp do świeżej wody i odpowiedniego pożywienia dla zachowania dobrego zdrowia i
witalności;
•wolność środowiskowa: odpowiednie pomieszczenia, brak stresu klimatycznego lub
fizycznego. Zwierzęta muszą mieć zapewnione odpowiednie środowisko, w tym schronienie i
wygodne miejsce do odpoczynku;
•wolność zdrowotna: brak bólu, urazów lub chorób. Zwierzęta muszą korzystać z profilaktyki,
szybkiej diagnozy i odpowiedniego leczenia;
•wolność zachowań: możliwość wyrażania normalnych zachowań, charakterystyczna dla każdego
gatunku. Zwierzętom należy zapewnić wystarczającą przestrzeń, otoczenie odpowiednie do ich
potrzeb oraz kontakt z innymi zwierzętami ich gatunku;
•wolność psychologiczna: brak strachu lub lęku. Warunki i praktyki hodowlane nie mogą
wywoływać u zwierząt cierpienia psychicznego.
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PAŃSTWA ZOBOWIĄZANIE
Podpisując niniejszy Kodeks, jako Dostawca firmy Andros, zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich jego postanowień i
upoważniam firmę Andros do weryfikacji zgodności z niniejszym Kodeksem oraz jego wymogami etycznymi, społecznymi i
środowiskowymi.
Zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Kodeksu

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko oraz stanowisko sygnatariusza (prawnego przedstawiciela Dostawcy):
Zapoznałem(am) się z treścią niniejszego Kodeksu Etycznego i zobowiązuję się zapewnić jego przestrzeganie w:
Data

Podpis
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