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Zasady dotyczące dostawców

ZASADY DOTYCZĄCE DOSTAWCÓW
Nasza firma stara się postępować odpowiedzialnie i być cenionym partnerem w łańcuchu dostaw,
rozwijając zrównoważoną działalność z uwzględnieniem potrzeb klientów, pracowników, akcjonariuszy
i społeczności.
Silna, dynamiczna grupa dostawców jest podstawą długofalowego sukcesu Brambles. Doświadczenie i
umiejętności dostawców ułatwiają Brambles spełnienie zmieniających się oczekiwań klientów, a
współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy spełniają wymagania wszystkich właściwych
przepisów, w tym także przepisów z zakresu prawa pracy, zatrudnienia, praw człowieka, wynagrodzeń i
godzin pracy, ochrony środowiska oraz przepisów BHP.
Brambles zobowiązuje się działać zgodnie z zasadą „Zero Szkód”. Oznacza to, że dążymy do
zapewnienia braku jakichkolwiek obrażeń, szkód dla środowiska bądź naruszeń praw człowieka.
Zobowiązanie to zostało przedstawione w Karcie „Zero Szkód”. Dostawcy powinni zapewnić
pracownikom Brambles bezpieczne warunki pracy z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw
człowieka.
Brambles chce współpracować z dostawcami, aby tworzyć wydajniejsze, bezpieczniejsze i solidniejsze
łańcuchy dostaw zgodnie z zasadami i wartościami przedstawionymi w Kodeksie Postępowania i Karcie
„Zero Szkód”, które zostały wprowadzone przez następujące zasady lokalne:
• Działalność powinna być prowadzona zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym
kraju.
• Dostawcy powinni konkurować na rynku w uczciwy sposób.
• Oczekujemy, że dostawcy będą przestrzegać postanowień zawartych w naszych Przepisach
antykorupcyjnych. Korupcja jest niedopuszczalna. Nie wolno przyjmować ani wręczać łapówek lub
podobnych płatności. Oprócz tego dostawcy nie mogą oferować pracownikom Brambles
podarunków, których wartość przekracza wartość symboliczną. Pracownikom Brambles nie wolno
przyjmować podarunków, których wartość przekracza wartość symboliczną, a ponadto podarunki
ani gesty gościnności nie będa przyjmowane w okresie poprzedzającym lub w trakcie procesu
przetargowego lub negocjacji umowy
• Dostawcy przyjmują do wiadomości, że sprzęt firmy Brambles (palety, pojemniki RPC i kontenery)
jest własnością Brambles. O ile nie ustalono inaczej na piśmie, Brambles nie sprzedaje wyposażenia i
ma prawo do odbioru takiego sprzętu.
• Przekazywane informacje i działania dostawców powinny cechować się poszanowaniem różnic
między ludźmi i kulturami oraz praw człowieka.
• Od dostawców oczekuje się wdrożenia i utrzymania kultury pracy opartej na różnorodności i
integracji.
• Dostawcy powinni przestrzegać zasad określonych w oświadczeniu o prawach człowieka
zamieszczonym w Kodeksie Postępowania oraz w naszej Polityce przestrzegania praw człowieka.
Muszą oni przestrzegać tych samych wymagań dotyczących minimalnego wieku pracowników oraz
zapewnić, że wszelkie formy pracy przymusowej są zabronione w ich firmach oraz w ich łańcuchach
dostaw.
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• Tak samo jak Brambles, wszyscy dostawcy powinni przestrzegać przepisów i działać zgodnie z
branżowymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Od dostawców oczekuje się przestrzegania zasad określonych w zobowiązaniu „Zero Szkód”.
• Minimalnym wymogiem wobec dostawców jest prowadzenie działalności w zgodzie z wszystkimi
obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony środowiska.
• Dostawcy powinni minimalizować wpływ na środowisko, co z kolei ułatwi Brambles ograniczenie
negatywnego oddziaływania klientów na środowisko naturalne.
• Dostawcy powinni prewencyjnie zarządzać ryzykiem związanym ze środowiskiem i w
odpowiedzialny sposób gospodarować zasobami naturalnymi.
• Od głównych dostawców w sektorach o znacznym wpływie na środowisko oczekuje się
przedstawienia dowodów, że stosowane systemy są bezpieczne dla otoczenia.
Firma Brambles:
• będzie uczciwie i sprawiedliwie współpracować z dostawcami i podwykonawcami oraz dokonywać
płatności w uzgodnionych terminach;
• będzie stosować właściwe, przejrzyste procesy składania zamówień na towary i usługi;
• zapewni środowisko współpracy umożliwiające łatwą wymianę informacji i koncepcji między
Brambles i dostawcami;
•

opracuje i publicznie ogłosi najważniejsze wskaźniki dotyczące:
– postępowania i działań Brambles jako strony zamawiającej towary i usługi;
– przestrzegania przez dostawców zasad dotyczących społeczeństwa i środowiska;

• będzie preferować dostawców, którzy demonstrują zaangażowanie w zrównoważoną działalność;
• opracuje i będzie stosować odpowiednie metody oceny wyników dostawców strategicznych oraz
tych, którzy zajmują się obszarami oraz działaniami uznawanymi przez Brambles za ryzykowne..
Brambles oczekuje, że dostawcy zapewnią pełną przejrzystość podczas regularnych ocen wyników
Jednostki biznesowe Brambles opracują i wdrożą procesy i platformy raportowania, w tym kluczowe
wskaźniki wydajności, które następnie będą stosowane w ramach całej Grupy na poziomie
operacyjnym. Ponadto w przypadku poszczególnych jednostek biznesowych Brambles dostawców
mogą obowiązywać konkretne zasady dotyczące zaopatrzenia (np. związane z dostawami drewna).
Dostawcy i pracownicy powinni zgłaszać wszelkie pytania i wątpliwości. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub dowolnym członkiem działu prawnego.
Odpowiedzialność za wdrożenie niniejszych Zasad i ich weryfikację spoczywa na wykonawczym
zespole kierowniczym firmy Brambles.
Niniejsze zasady będą poddawane regularnym przeglądom. Pierwszy przegląd nastąpi po
12 miesiącach od wdrożenia zasad, a kolejne będą odbywać się co dwa lata.
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