
  

 

 

  
 

 

1 Wstęp  

Od ponad 120 lat Grupa Cefetra dostarcza surowce rolne przemysłom: paszowemu, spożywczemu i 

paliwowemu. Dzięki wydajnym łańcuchom dostaw i logistyce, Cefetra dostarcza produkty do swoich 

klientów w całej Europie. Jakość i bezpieczeństwo żywności to nasz priorytet, ale bierzemy również 

odpowiedzialność za kwestie zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest ustanowienie 

maksymalnej integralności łańcucha dostaw i zagwarantowanie zrównoważonego przepływu 

surowców rolnych, dlatego podjęliśmy decyzję o opracowaniu niniejszego Kodeksu Postępowania 

dla Dostawców. 

 

2 Cel 

Celem niniejszego Kodeksu Postępowania jest poprawa odpowiedzialnego postępowania w 

łańcuchu dostaw Agri. Cefetra oczekuje, że dostawcy będą pracować w zgodzie z prawem lokalnym 

i krajowym. Nadrzędnym celem niniejszego Kodeksu Postępowania jest zwiększenie świadomości i 

wsparcie odpowiedzialnej działalności biznesowej w łańcuchu dostaw Cefetry, w tym przestrzegania 

wymogów prawnych, praw człowieka, praw pracowniczych oraz ochrony środowiska. 

 

Wymagania ujęte w niniejszym Kodeksie Postępowania oparte są na Celach Zrównoważonego 

Rozwoju ONZ, Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz konwencjach 

Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

 

3 Zakres  

Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie wobec wszystkich dostawców Cefetra Polska Sp. 

z o. o. (dalej zwana Cefetra), jako Spółki należącej do Grupy Cefetra. 

 

4 Ciągłe udoskonalanie łańcucha dostaw Cefetry 

Firmy, które dostarczają towary i usługi Cefetrze są zachęcane do tworzenia własnego Kodeksu 

Postępowania i zawierania w nim podobnych wymogów, jak wyszczególniono w niniejszym Kodeksie 

Postępowania, w celu zwiększenia efektu w całym łańcuchu dostaw. 

 

5 Wszyscy dostawcy muszą przestrzegać aktualnie obowiązujących wymogów prawnych 

Wszyscy dostawcy Cefetry muszą stosować się do mających zastosowanie międzynarodowych, 

krajowych i lokalnych praw i przepisów. 

 

6 Prawa człowieka są wspierane i respektowane 

Cefetra oczekuje od swoich dostawców wspierania i respektowania ochrony międzynarodowych 

praw człowieka oraz zapewnienia, że nie dochodzi u nich do jakichkolwiek nadużyć praw człowieka / 

pracy przymusowej bądź wykorzystywania / wyzyskiwania pracowników.  

 

7 Ochrona dzieci i pracowników młodocianych 

Dostawcy Cefetry muszą przestrzegać mającego zastosowanie ustawodawstwa dotyczącego 

ochrony dzieci i pracowników młodocianych (patrz również punkt 5 niniejszego Kodeksu). 

Oczekujemy, że dzieci i pracownicy młodociani będą chronieni przed wykorzystaniem 

ekonomicznym i wykonywaniem pracy wiążącej się z zagrożeniem zdrowia i bezpieczeństwa, 

kolidującej z nauką, lub wpływającej negatywnie na ich rozwój. Dzieci i młodzi pracownicy nie będą 

pracować w nocy lub w warunkach niebezpiecznych.  
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8 Prawa pracownicze są respektowane 

8.1 Dostawcy zapewnią swoim pracownikom godne wynagrodzenie. 

 

8.2 Dostawcy nie mogą partycypować w wykorzystywaniu/wyzysku pracowników i/lub handlu 

ludźmi. 

 

8.3 Dostawcy będą respektować prawo pracowników do tworzenia i/lub dołączania do związków 

zawodowych i zawierana umów zbiorowych. Jeżeli swoboda zrzeszania się i zawierania umów 

zbiorowych są ograniczone przez prawo, firma powinna umożliwić alternatywne sposoby 

niezależnego i swobodnego zrzeszania się pracowników, na przykład fora pracownicze itp. 

 

8.4 Dostawcy muszą chronić swoich pracowników przed dyskryminacją oraz mobbingiem. 

Nieludzkie lub surowe traktowanie jest niedozwolone. 

 

9 Pracownicy są chronieni przed zagrożeniami występującymi w ich miejscu pracy  

9.1 Dostawcy zapewnią pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz umożliwią dostęp 

przynajmniej do: urządzeń sanitarnych, przeciwpożarowych, pierwszej pomocy, procedur 

postępowania w razie wypadków i zapewnią szkolenia potrzebne do bezpiecznego wykonywania 

zadań. Jeśli zapewnione jest zakwaterowanie, jego miejsce powinno być czyste, bezpieczne i spełniać 

podstawowe potrzeby pracowników.  

 

9.2 Dostawcy upewnią się, że w miejscu pracy nie istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla pracowników 

ze względu na użycie niebezpiecznych maszyn, niebezpieczną konstrukcję albo rozmieszczenie 

budynku lub kontakt z niebezpiecznymi substancjami. W przypadku wystąpienia poważnych lub 

śmiertelnych wypadków, dostawcy powinni udowodnić, że podjęto wszelkie możliwe kroki, aby 

zapobiec wystąpieniu podobnych wypadków w przyszłości. 

 

9.3.1 Dostawcy nie będą używać niebezpiecznych substancji, na przykład chemikaliów, w przypadku 

gdy inne, mniej niebezpieczne substancje są dostępne na rynku. Chemikalia wymienione w 

Konwencjach sztokholmskiej i rotterdamskiej nie powinny być stosowane. 

 

9.3.2 Dostawcy będą używać chemikaliów lub innych niebezpiecznych substancji według zaleceń 

producentów, zgodnie z etykietą na opakowaniu.  

 

9.3.3 Dostawcy wdrożą procedury w celu bezpiecznego stosowania, przenoszenia, przechowywania, 

przetwarzania, ponownego użytku i pozbywania się niebezpiecznych substancji. 

 

9.4.1 Dostawcy wdrożą procedury zapewniające liczbę godzin pracy zgodną z legislacją, a w 

przypadku braku wymogów prawnych, zgodną z minimalnymi standardami dotyczącymi danego 

przemysłu. Dostawcy będą prowadzić dokładną historię zatrudnienia, w tym obliczenia wynagrodzeń  

i przepracowanych godzin. 

 

9.4.2 Dostawcy upewnią się, że liczba godzin pracy pracowników nie jest nadmierna, a przerwy na 

odpoczynek są zgodne z obowiązującą legislacją. 

 
10 Etyczne praktyki biznesowe mają największe znaczenie dla dostawców Cefetry 

Dostawcy będą zapobiegać jakimkolwiek formom wyłudzenia, defraudacji, korupcji, prania 

pieniędzy i/lub łapówkarstwa w celu zapobiegania nieetycznym praktykom biznesowym. 
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11 Dostawcy Cefetry powinni dołożyć wszelkich starań w celu ochrony środowiska 

11.1 Dostawcy dołożą wszelkich możliwych starań w celu ochrony środowiska i ograniczenia, jak tylko 

to możliwe, negatywnego wpływu ich działań i produktów na środowisko. 

 

11.2 Dostawcy wdrożą procedury dotyczące stosowania, przenoszenia, przechowywania, 

ponownego użycia i pozbywania się materiałów w taki sposób, żeby chronić środowisko i ograniczyć 

negatywny wpływ swoich działań.  

 

11.3 Dostawcy będą posiadać pozwolenia, licencje i wpisy niezbędne do prowadzenia swojej 

działalności. 

 

11.4 Dostawcy nie będą brać udziału w działaniach w miejscach, które zostaną częścią obszaru o 

wysokiej wartości ochronnej (HCVA), w tym, między innymi, lasach zasobnych w węgiel i 

torfowiskach.  Obszary o wysokiej wartości ochronnej (HCVA) to naturalne siedliska o najwyższym 

znaczeniu i kluczowej wadze ze względu na ich wartość biologiczną, ekologiczną, społeczną i/lub 

kulturową. 

 

11.5 Dostawcy będą używać zasobów (np. wody i elektryczności) w odpowiedni sposób i z czasem 

redukować ich użycie, jak tylko to możliwe. 

 

11.6 Odpady generowane w trakcie działalności, procesy przemysłowe i/lub urządzenia sanitarne 

będą monitorowane, kontrolowane i traktowanie w odpowiedni sposób przed ich bezpiecznym 

wyładunkiem lub pozbyciem się. Ilość odpadów powinna być zredukowana lub wyeliminowana w 

miejscu produkcji, jak tylko to możliwe, dzięki optymalizacji procesów. 

 

11.7 Dostawcy będą wdrażać praktyki, tam gdzie to możliwe, w celu zredukowania emisji gazów 

cieplarnianych wynikającej z ich działań. Ambicją Cefetry jest wgląd w emisję gazów cieplarnianych 

generowaną w naszym łańcuchu dostaw.  

 

12 Weryfikacja przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania przez dostawców 

Cefetra skontaktuje się z dostawcami w przypadku otrzymania sygnałów o braku przestrzegania 

niniejszego Kodeksu Postępowania, w celu odwiedzin siedziby dostawcy i oceny sytuacji. W 

przypadku stwierdzenia braku przestrzegania niniejszych wymogów, w porozumieniu z dostawcą 

zostanie opracowany plan wdrożenia odpowiednich środków. 

 

13 Potencjalna współpraca pomiędzy dostawcami a Cefetrą 

Cefetra zawsze poszukuje sposobów poprawy odpowiedzialnej działalności jej łańcuchów dostaw. 

Cefetra jest otwarta na długofalową współpracę z dostawcami, jak również wspólną pracę na rzecz 

poprawy odpowiedzialnych praktyk we wspólnym łańcuchu dostaw. Jeśli wyobrażają sobie państwo 

partnerstwo z Cefetrą w tym zakresie, prosimy o zgłoszenie się do osoby kontaktowej lub Działu 

Zrównoważonego Rozwoju Cefetry. 

 

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa firma nie jest w stanie przestrzegać wymienionych w niniejszym 

Kodeksie Postępowania wymagań, prosimy o skonsultowanie się z osobą kontaktową lub Działem 

Zrównoważonego Rozwoju Cefetry, aby móc opracować wspólny program w celu poprawy 

odpowiedzialnej działalności w naszym łańcuchu dostaw Agri. 


