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Wprowadzenie
„Zrównoważony rozwój“ to przyjęte na całym świecie
podejście do utrzymywania wzrostu gospodarczego
bez szkody dla naszej planety i wyczerpywania jej
zasobów. Służy ono jednocześnie poprawie jakości
życia obecnych i przyszłych mieszkańców Ziemi1.
Zrównoważony rozwój uznaje się za istotny czynnik
sukcesu każdej firmy oraz gwarancję jej przyszłego
wzrostu.

•	W swojej Polityce zrównoważonego rozwoju firma
Bayer jednoznacznie deklaruje zaangażowanie na
rzecz realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.
•	Obowiązujące w całej Grupie Bayer Stanowisko
dotyczące Praw Człowieka podkreśla starania
firmy na rzecz realizacji uznanych, międzynarodowych zasad w dziedzinie praw człowieka i warunków pracy.

Jako członek-założyciel inicjatywy United Nations
Global Compact, Bayer jest jedną z firm, które starają
się podporządkować swoją działalność i strategie
dziesięciu powszechnie akceptowanym zasadom w
dziedzinie praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji.

•	Korporacyjna polityka zgodności z przepisami
określa główne obszary prawne, w których zgodne
z zasadami etyki i prawem postępowanie pracowników firmy Bayer ma podstawowe znaczenie dla
pomyślnej działalności firmy.

Od roku 1994 Bayer wspiera także dobrowolną inicjatywę przemysłu chemicznego Responsible Care
(Odpowiedzialność i Troska), w ramach której firmy
współpracują nad swoim ciągłym doskonaleniem w
zakresie ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa.

Wszystkie te działania dowodzą, że firma Bayer bierze odpowiedzialność za przestrzeganie standardów społecznych, ekologicznych i etycznych. Wskazują one także, jak firmy należące do Grupy Bayer
realizują zasady zrównoważonego rozwoju w swojej
codziennej działalności.

Kodeks postępowania dostawców firmy Bayer obejmuje ogólnie przyjęte zasady zrównoważonego rozwoju. Zostały one także włączone do ważnych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Grupie
Bayer:

Bayer oczekuje od wszystkich swoich dostawców
poszanowania zasad przedstawionych w niniejszym
Kodeksie postępowania dostawców firmy Bayer
i stanowiących ważne kryterium doboru oraz oceny
dostawców.

•	Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem
systemu wartości i zasad przywódczych firmy
Bayer.

W związku z tym, udostępniamy niniejszy Kodeks
postępowania dostawców naszym dostawcom, aby
zwiększyć naszą wzajemną orientację w praktycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju podczas codziennej działalności.
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Polityka zrównoważonego rozwoju firmy Bayer
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1. Etyka
Aby wypełnić społeczne obowiązki oczekuje się od dostawców prowadzenia działalności w sposób etyczny
i uczciwy. Wymagania etyczne obejmują następujące zagadnienia:

• Uczciwość w interesach

• Zgłaszanie incydentów

Od dostawców oczekuje się, że nie będą praktykować
ani tolerować jakichkolwiek przejawów korupcji,
wyłudzania ani defraudacji. Dostawcy nie mogą
oferować ani przyjmować łapówek bądź innych
nielegalnych korzyści w relacjach z kontrahentami.
Dostawcy nie powinni oferować pracownikom firmy
Bayer prezentów ani jakichkolwiek innych korzyści
osobistych wynikających z relacji z dostawcami.

Dostawcy umożliwiają swoim pracownikom zgłaszanie wątpliwości lub czynów potencjalnie nielegalnych w miejscu pracy. Wszelkie zgłoszenia muszą
być traktowane poufnie. Dostawcy rozpatrują takie
zgłoszenia i podejmują w razie potrzeby działania
naprawcze.

• Uczciwa konkurencja
Dostawcy prowadzą swoją działalność zgodnie
z zasadami uczciwej konkurencji oraz wszelkimi
obowiązującymi przepisami antymonopolowymi.

• Humanitarne traktowanie zwierząt
Jeżeli dotyczy to branży dostawcy, testowanie na
zwierzętach musi zostać zminimalizowane, a jeżeli
jest to możliwe, należy zawsze stosować metody
alternatywne do testów na zwierzętach – uzasadnione naukowo i zgodne z przepisami.

• Prywatność i własność intelektualna
Dostawcy zabezpieczają informacje poufne i wykorzystują je wyłącznie w odpowiedni sposób. Muszą
oni także zapewnić ochronę prywatności i własności
intelektualnej wszystkich pracowników i kontrahentów.
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2. Standardy pracy
Od dostawców oczekuje się ochrony praw człowieka przysługujących ich pracownikom oraz traktowania ich z
godnością i szacunkiem. Obejmuje to następujące zagadnienia:

• Unikanie pracy dzieci

• Sprawiedliwe traktowanie

W swojej działalności dostawcy unikają wszelkich
form pracy dzieci. Określenie „dziecko“ odnosi się
do wszelkich osób poniżej 15 roku życia (lub 14
zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi)
lub poniżej minimalnego wieku ukończenia
obowiązkowej edukacji, bądź poniżej minimalnego
wieku zatrudnienia w danym kraju. Obowiązującym
kryterium jest najpóźniejszy wiek spośród powyżej
wymienionych. Pracownicy poniżej 18 roku życia nie
powinni wykonywać prac niebezpiecznych.

W środowisku pracy dostawców nie może być miejsca na surowe i nieludzkie traktowanie, molestowanie i wykorzystywanie seksualne, kary cielesne, tortury, przymus psychiczny lub fizyczny, znieważanie
pracowników ani na groźby takiego traktowania.

• Dobrowolność zatrudnienia
Dostawcy nie mogą osiągać korzyści wynikających z
procederu pracy przymusowej, niewolniczej, terminatorskiej ani przymusowej pracy więźniów.

• Brak dyskryminacji
Podstawowym założeniem korporacyjnej polityki
dostawcy musi być równe traktowanie wszystkich
pracowników. Żaden pracownik nie może być niesprawiedliwie krzywdzony, faworyzowany ani wykluczany z pobudek etnicznych lub rasowych, ze
względu na kolor skóry, narodowość, pochodzenie,
wyznanie, przynależność kastową, płeć, wiek, cechy
fizyczne lub wygląd, orientację seksualną, przynależność związkową, przynależność polityczną, HIV/
AIDS oraz rodzicielstwo. Dostawcy gwarantują, że
ich pracownicy nie są w żaden sposób prześladowani.
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• Godziny pracy, wynagrodzenia i dodatki
Godziny pracy pracowników dostawców nie mogą
przekraczać maksymalnego poziomu określonego
przez obowiązujące prawo krajowe. Wynagrodzenie
wypłacane pracownikom musi być zgodne z
obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi
wynagrodzeń i zapewniać odpowiedni standard
życia. Jeżeli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej,
dyscyplinarne potrącenia z płacy zasadniczej są
niedozwolone (nie dotyczy to odszkodowań na mocy
umowy lub obowiązującego prawa). Pracownicy
dostawcy otrzymują wynagrodzenie terminowo.
Zaleca się, aby dostawcy zapewniali pracownikom
szeroki zakres szkoleń i możliwości edukacyjnych.

• Wolność zrzeszania się
Dostawcy prowadzą otwarty i konstruktywny dialog z
pracownikami i ich przedstawicielami. Zgodnie z prawem lokalnym dostawcy szanują prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się, wstępowania do
związków zawodowych, korzystania z reprezentacji
pracowniczej, wstępowania do rad zakładowych
oraz uczestniczenia w negocjacjach zbiorowych.
Dostawcy nie działają na niekorzyść pracowników
uczestniczących w reprezentacji pracowniczej.

3. Zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko i jakość
Od dostawców oczekuje się zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz działania w sposób
odpowiedzialny i skuteczny pod względem ekologicznym. Dostawcy włączają kwestie jakości do prowadzenia
swoich procesów biznesowych. Obejmuje to następujące zagadnienia:

• Wymagania jakościowe
Dostawcy spełniają ogólnie uznawane lub uzgodnione w kontrakcie wymagania jakościowe, aby
zapewniać towary i usługi konsekwentnie zaspokajające potrzeby firmy Bayer, działające zgodnie z
gwarancją i bezpieczne podczas ich zamierzonego
użytkowania.

• Przepisy dotyczące zdrowia,
bezpieczeństwa, środowiska i jakości
Dostawcy przestrzegają wszystkich obowiązujących
przepisów dotyczących jakości, ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa i środowiska. Dostawcy uzyskują,
utrzymują i aktualizują wszelkie wymagane zezwolenia, licencje i rejestracje. Dostawcy spełniają dotyczące ich wymagania operacyjne i sprawozdawcze.

• Bezpieczeństwo produktów
Dostawcy udostępniają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zawierające wszelkie niezbędne informacje związane z bezpieczeństwem,
dotyczące wszystkich substancji niebezpiecznych.
Karty te są udostępniane firmie Bayer i innym stronom w razie uzasadnionej potrzeby.

• Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dostawcy chronią pracowników przed wszelkimi
zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi oraz zadaniami obciążającymi fizycznie w miejscu pracy, a także przed zagrożeniami związanymi z
wszelką infrastrukturą używaną przez pracowników.

Dostawcy zapewniają odpowiednie środki kontrolne,
procedury bezpiecznej pracy, konserwację okresową oraz niezbędne techniczne środki ochronne
w celu minimalizacji zagrożeń w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jeżeli środki te
nie wystarczą do odpowiedniej kontroli zagrożeń,
dostawcy zapewniają pracownikom właściwe osobiste wyposażenie ochronne.

• Bezpieczeństwo procesów
Dostawcy stosują programy bezpieczeństwa do
zarządzania wszystkimi procesami produkcyjnymi
oraz utrzymywania ich zgodności z obowiązującymi
normami bezpieczeństwa. Dostawcy biorą pod
uwagę problemy związane z produktami oraz ich
możliwe skutki na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. W przypadku instalacji niebezpiecznych
dostawca przeprowadza określone analizy ryzyka
i stosuje środki zapobiegające takim incydentom jak
wycieki chemiczne lub eksplozje.

• Przygotowanie na sytuacje alarmowe,
informacje o zagrożeniach i szkolenia
Dostawcy udostępniają informacje o bezpieczeństwie dotyczące zidentyfikowanych zagrożeń w
miejscu pracy, a pracownicy dostawców są odpowiednio przeszkoleni w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Dostawcy identyfikują i oceniają
prawdopodobne i potencjalne sytuacje alarmowe w
miejscu pracy oraz minimalizują ich skutki, wdrażając plany awaryjne i procedury reagowania.
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• Odpady i emisje

• Ochrona zasobów naturalnych i klimatu

Dostawcy stosują systemy zapewniające bezpieczne postępowanie z odpadami, emisjami do
powietrza oraz ściekami, zarządzanie nimi, przenoszenie, przechowywanie, recykling oraz powtórne
wykorzystanie. Wszelkie takie działania, które mogą
mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko, są odpowiednio zarządzane, mierzone
i kontrolowane, a substancje są odpowiednio przetwarzane przed wypuszczeniem ich do środowiska.
Dostawcy stosują systemy zapobiegające przypadkowym wyciekom do środowiska lub minimalizujące
ich skutki.

Od dostawców oczekuje się wykorzystywania zasobów naturalnych (np. wody, źródeł energii lub surowców) w sposób ekonomiczny. Negatywny wpływ
na środowisko i klimat jest minimalizowany lub eliminowany u źródła bądź przy użyciu takich praktyk
jak modyfikacja produkcji, konserwacja i procesy
zakładowe, zastępowanie materiałów, oszczędzanie, recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
Dostawcy aktywnie opracowują produkty i procesy
przyjazne dla klimatu, aby zmniejszyć zużycie energii oraz emisje gazów cieplarnianych.
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4. Systemy zarządzania
Od dostawców oczekuje się wdrożenia systemów zarządzania ułatwiających przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów oraz sprzyjających ciągłemu doskonaleniu w aspekcie oczekiwań wskazanych w niniejszym
Kodeksie postępowania dostawców. Obejmuje to następujące zagadnienia:

• Wymagania prawne i inne

• Dokumentacja

Dostawcy przestrzegają wszystkich obowiązujących
praw, przepisów, umów oraz ogólnie uznawanych
norm.

Od dostawców oczekuje się opracowywania odpowiedniej dokumentacji, która świadczy o podzielaniu zasad i wartości wyrażonych w niniejszym
Kodeksie postępowania dostawców. Bayer może
dokonać przeglądu tej dokumentacji w ramach
wcześniejszych wzajemnych uzgodnień.

•	Informacja o kryteriach zrównoważonego
rozwoju w łańcuchu dostaw
Dostawcy przekazują w swoim łańcuchu dostaw
zasady wskazane w niniejszym Kodeksie postępowania dostawców.

• Zaangażowanie i odpowiedzialność
Dostawców zachęca się do spełniania oczekiwań
wskazanych w niniejszym Kodeksie postępowania
dostawców poprzez zapewnianie wystarczających
zasobów do ich realizacji.

• Szkolenia i kompetencje
Dostawcy umożliwiają menedżerom i pracownikom
udział w szkoleniach mających na celu uzyskanie
odpowiedniego poziomu wiedzy oraz zrozumienia
niniejszego Kodeksu postępowania dostawców,
obowiązującego prawa i przepisów, a także ogólnie
uznawanych norm.

• Ciągłe doskonalenie
• Zarządzanie ryzykiem
Od dostawców oczekuje się wdrożenia mechanizmów do identyfikacji i określania ryzyka oraz zarządzania nim we wszelkich obszarach wskazanych
w niniejszym Kodeksie postępowania dostawców,
a także wszelkich obowiązujących wymaganiach
prawnych.

Od dostawców oczekuje się ciągłego doskonalenia
w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez wdrożenie odpowiednich środków.
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Źródła dodatkowe
1. Źródła zewnętrzne:

2. Źródła firmy Bayer:

United Nations Global Compact

Wartości i zasady przywództwa firmy Bayer

http://www.unglobalcompact.org

http://www.bayer.com/en/Bayer-Mission-Statement.pdfx

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Korporacyjna polityka zgodności z przepisami

http://www.un.org/Overview/rights.html

www.bayer.com/en/Corporate-Compliance-english.pdfx

Międzynarodowe standardy pracy (ILO)

Polityka zrównoważonego rozwoju firmy Bayer

http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/
fundam/index.htm.ilo.org

http://www.bayer.com/en/Sustainable-Development-Policy.aspx

Stanowisko firmy Bayer wobec praw człowieka
Światowa Karta Programu Responsible Care
(Odpowiedzialność i Troska)

http://www.bayer.com/en/bayer-human-rights-position.aspx

www.responsiblecare.org

Stanowisko firmy Bayer wobec Troski
i Odpowiedzialności

Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju dotyczące przedsiębiorstw
międzynarodowych

http://www.bayer.com/en/Responsible-Care.aspx

http://www.oecd.org

http://www.bayer.com/en/Sustainability-and-Commitment.aspx

Główne zasady zapobiegania, przygotowania się
i reagowania na awarie chemiczne

Zasady firmy Bayer dotyczące humanitarnego
traktowania zwierząt i badań nad zwierzętami

http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_34369_
2789821_1_1_1_1,00.html

http://www.animalstudies.bayer.com/en/animal-welfare.aspx
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