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Wstęp 

Siłą napędową firmy Kellogg jest nasza Wizja i Cel.  

Nasza Wizja: wzbogacać i zachwycać świat produktami spożywczymi oraz markami, które mają 
znaczenie.  
Nasz Cel: żywić rodziny z całego świata, aby mogły rozwijać się i żyć szczęśliwie.   

Dążąc do  realizacji Wizji  i Celu,  jesteśmy oddani przestrzeganiu  i praktykowaniu naszych Wartości K – 
uczciwości,  odpowiedzialności,  pasji,  pokory,  prostoty  i  wyników  –  we  wszystkich  aspektach  naszej 
działalności.  Nasz założyciel, W.K. Kellogg, zbudował firmę na tych fundamentach, dając przykład realizacji 
tych wartości sposobem, w jaki prowadził działalność, traktował pracowników i służył swojej społeczności.  
Nasza Wizja i Cel gwarantują, że koncentrujemy się zawsze na naszych konsumentach i klientach, a dzięki 
Wartościom K mamy pewność, że postępujemy w sposób zgodny z prawem, etyczny i odpowiedzialny we 
wszystkich przejawach naszej działalności.  

Wraz z rozwojem firmy zwiększył się również nasz globalny zasięg, a wraz z nim przybyło nam obowiązków 
wobec  ludzi,  którym  służymy  – w  tym naszych  konsumentów, pracowników, dostawców  i wszystkich 
innych osób biorących udział w naszej działalności oraz osób, których ona dotyczy. Dlatego stawiamy takie 
same wymagania wszystkim naszym partnerom działających w łańcuchu dostaw oraz ich działalności, jakie 
stawiamy samym sobie.  

Niniejszy Globalny  kodeks  postępowania Dostawców  opisuje  standardy  i  praktyki  biznesowe,  których 
muszą przestrzegać wszyscy nasi Dostawcy bezpośredni oraz działający w rozszerzonym łańcuchu dostaw.  
Wymagania te obowiązują dostawców, producentów, wykonawców, partnerów joint venture, agentów, 
dystrybutorów  i konsultantów na wszystkich  szczeblach  (określanych  zbiorczo  terminem  „Dostawcy”). 
Obejmują  one  swoim  zakresem  również  jednostki  nadrzędne,  stowarzyszone,  zależne,  agentów  i 
podwykonawców  oraz  wszystkich  pracowników,  w  tym  zatrudnionych  na  stałe,  tymczasowych, 
pracujących  na  umowę  zlecenie,  zagranicznych  lub  migrantów  (określanych  zbiorczo  terminem 
„Pracownicy”).   Obowiązkiem  każdego  Dostawcy  jest  dbać,  aby wszyscy  Pracownicy  oraz  członkowie 
łańcucha dostaw  – w  tym wszyscy poddostawcy  – postępowali  zgodnie  z duchem  i  literą niniejszego 
Kodeksu, propagując wiedzę o zawartych w nim zasadach i weryfikując postępowanie.  

Firma Kellogg zastrzega sobie prawo do sprawdzania zgodności z zasadami niniejszego Kodeksu za pomocą 
wewnętrznych  lub  zewnętrznych  mechanizmów  oceniania,  takich  jak  m.in.  formularze  samooceny, 
niezależne oceny, ankiety i audyty. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy lub zerwania relacji 
biznesowych w przypadku nieprzestrzegania przez Dostawcę zasad niniejszego Kodeksu.1 2 

                                                            
1 Niniejszy Globalny kodeks postępowania Dostawców obowiązuje wszystkich Dostawców i jest uznawany za minimalną 

podstawę akceptowalnego działania operacyjnego. W sytuacji, gdy konkretna umowa z Dostawcą zawiera bardziej 
rygorystyczne zapisy lub wymogi, taka umowa zastępuje niniejszy Kodeks w przypadku jakiejkolwiek niezgodności zapisów. 
2 Każda umowa z firmą Kellogg musi zawierać klauzulę potwierdzenia przeczytania zasad niniejszego Kodeksu i wyrażenia zgody 

na ich przestrzeganie. W przypadku braku umowy bezpośredniej przyjęcie zlecenia zakupu oraz zaakceptowanie związanych z 
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Uczciwość biznesowa 

Zgodność z przepisami  
prawnymi  Dostawcy muszą zawsze przestrzegać wszystkich przepisów prawa i 

regulacji obowiązujących w krajach, na terenie których działają. W 
przypadku dostawców usług pierwszeństwo mają przepisy kraju, na 
terenie którego dostarczana jest usługa. Dostawcy muszą ponadto 
postępować zgodnie z postanowieniami wszystkich traktatów oraz 
międzynarodowych standardów i regulacji, np. dotyczących handlu 
międzynarodowego (w tym sankcji, kontroli eksportu i zobowiązań 
sprawozdawczych), przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 
oraz przekazywania tych danych, a także przepisów antymonopolowych 
i o ochronie konkurencji.  

Przeciwdziałanie korupcji  Dostawcy nie mogą – bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich 
– oferować, obiecywać, dawać ani przyjmować żadnych  form płatności 
ani zachęcać do uzyskania nieuczciwej przewagi biznesowej. Dostawcom 
nie wolno brać udziału w oszustwach, przyjmować ani dawać łapówek (w 
tym  opłat  przyspieszające  tok  spraw),  nielegalnych  prowizji,  prać 
pieniędzy,  sprzeniewierzać  środków  finansowych,  stosować wymuszeń 
ani  jakichkolwiek  innych  działań  korupcyjnych.  Dostawcy  muszą 
(stosownie do sytuacji) przestrzegać Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko korupcji, amerykańskiej ustawy Foreign Corrupt Practices Act 
oraz brytyjskiej ustawy UK Bribery Act  i nie wolno  im działać w sposób 
łamiący  jakiekolwiek  obowiązujące  przepisy  antykorupcyjne  lub 
prowadzący do złamania tych przepisów przez partnerów biznesowych  

Konflikty interesów  Dostawcy  muszą  informować  o  wszystkich  sytuacjach,  które  mogą 
sprawiać  wrażenie  konfliktu  interesów,  w  tym  o  powiązaniach 
gospodarczych  lub  relacjach  osobistych  (w  tym  rodzinnych, 
romantycznych  lub przyjacielskich) między  ich Pracownikami, osobami 
zatrudnionymi  przez  firmę  Kellogg  lub  urzędnikami  państwowymi  w 
jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność.  

Podarunki okolicznościowe  Dostawcy mogą oferować naszym pracownikom  skromne poczęstunki, 
posiłki  służbowe  oraz  niedrogie  formy  rozrywki  oraz/lub  podarunki 
okolicznościowe o wartości symbolicznej, np. czapki, długopisy czy notesy 
z logo firmy.  Tego typu prezenty nie mogą być wręczane zbyt często ani 
stwarzać  wrażenia  niewłaściwego  zachowania.  Środki  pieniężne  i  ich 
ekwiwalenty, takie  jak karty podarunkowe czy akcje firmy, nigdy nie są 
odpowiednimi podarunkami. Naszym pracownikom stawiamy podobne 
wymagania.    

Uczciwa konkurencja  Dostawcom nie wolno w sposób nielegalny współpracować z konkurencją 
– dotyczy to m.in. ustalania ofert przetargowych, ustalania cen, dzielenia 

                                                            
nim standardowych warunków i postanowień zobowiązuje Dostawcę oraz wszystkich jego Pracowników do przestrzegania 
niniejszego Kodeksu. 
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się  rynkiem oraz wszelkich  innych nielegalnych działań ograniczających 
wolną i uczciwą konkurencję. 

Informacje poufne  Dostawcy  muszą  dbać  o  bezpieczeństwo  informacji  prywatnych  i 
poufnych firmy Kellogg znajdujących się w ich posiadaniu, korzystać z nich 
wyłącznie zgodnie z poleceniami i chronić je przed nieupoważnionym lub 
niezamierzonym ujawnieniem.   Obowiązek  ten  stosuje  się  również po 
zakończeniu naszej współpracy biznesowej. 

 

 

Dbałość o jakość, zdrowie i bezpieczeństwo 

Jakość i bezpieczeństwo  
produktów  Dostawcy muszą zapewniać firmie Kellogg produkty, składniki i usługi 

najwyższej jakości, spełniające wszystkie niezbędne normy jakości i 
bezpieczeństwa produktów spożywczych.  Dostawcy muszą wykazywać, 
że stosują zaawansowane systemy zapewniania bezpieczeństwa 
żywności i zarządzania jakością zgodnie z zasadami Analizy zagrożeń i 
krytycznych punktów kontroli (Hazard Assessment and Critical Control 
Points, HACCP).  Dostawcy muszą natychmiast zgłaszać firmie Kellogg 
wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa produktów. 

Środowisko pracy  Dostawcy muszą  zapewniać  swoim  Pracownikom  bezpieczne  i  zdrowe 
środowisko pracy, w skład którego wchodzi m.in. dostęp do wody pitnej, 
odpowiednie urządzenia sanitarne, właściwe oświetlenie,  temperatura, 
wentylacja oraz odpowiednie miejsca zaspokajające potrzeby zdrowotne 
kobiet.  Obiekty  muszą  być  solidnie  zbudowane  i  utrzymywane  we 
właściwym stanie zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa 
i regulacjami.  

Bezpieczeństwo pracy  Dostawcy muszą zapewniać odpowiednie i wystarczające szkolenia oraz 
chronić  Pracowników  przed  możliwymi  zagrożeniami,  w  tym  m.in. 
związanymi  z elektrycznością, utratą  spójności konstrukcji, maszynami, 
chemikaliami,  toksynami, pojazdami, upadkami oraz  strukturą obiektu. 
Pracownicy  muszą  mieć  właściwe  i  utrzymane  w  dobrym  stanie 
wyposażenie  ochrony  osobistej.  Dostawcy  muszą  zapewniać  takie 
wyposażenie Pracownikom nieodpłatnie. Dostawcy muszą gwarantować, 
że  materiały  szkoleniowe  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  możliwych 
zagrożeń są dostarczane wszystkich Pracownikom stosownie do  ich  ról 
oraz w ich językach rodzimych. Procedury BHP powinny znajdować się w 
widocznym  miejscu  obiektu  lub  terenu  prowadzenia  działalności. 
Dostawcy powinni dokumentować, badać i zgłaszać właściwym organom 
wszystkie  wypadki,  które  doprowadziły  do  obrażeń  Pracownika 
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wymagających  opieki medycznej  wykraczającej  poza  zakres  pierwszej 
pomocy.    

Zakwaterowanie  W  przypadku  zapewniania  Pracownikom  zakwaterowania  przez 
Dostawcę,  agencję/agenta  pośrednictwa  pracy  lub  inny  podmiot 
stowarzyszony obiekty mieszkalne muszą być czyste i bezpieczne, a stan 
ich  konstrukcji  musi  być  kontrolowany  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami prawa i regulacjami. Obiekty mieszkalne muszą gwarantować 
poszanowanie godności ludzkiej: niezbędny jest dostęp do wody pitnej, 
obszarów  sanitarnych  odpowiednich  do  przygotowywania  posiłków, 
zagwarantowanie  przestrzeni  osobistej,  odpowiednie  ogrzewanie  i 
wentylacja,  czyste  i  utrzymywane  w  dobrym  stanie  łazienki  oraz 
prysznice.  Wszystkie  obiekty  muszą  mieć  jasno  oznakowane  i  łatwo 
dostępne  wyjścia  bezpieczeństwa  na  wypadek  wystąpienia  sytuacji 
niebezpiecznych.  

Gotowość na sytuacje  
niebezpieczne  Dostawcy mają obowiązek określania i oceniania możliwych do 

wystąpienia sytuacji niebezpiecznych oraz opracowania właściwych 
procedur reagowania na takie sytuacje we wszystkich obiektach oraz na 
terenach prowadzenia działalności. Procedury te muszą zawierać 
zgłaszanie sytuacji niebezpiecznych, sposoby powiadamiania i ewakuacji 
Pracowników, odpowiednie wyposażenie w środki udzielania pierwszej 
pomocy, wdrożenie systemów wykrywania i zwalczania pożarów oraz 
jasno oznakowanych i łatwo dostępnych wyjść bezpieczeństwa. 
Konieczne jest przeprowadzanie regularnych szkoleń i treningów, aby 
upewnić się, że Pracownicy wiedzą, jak zachowywać się w sytuacjach 
niebezpiecznych. Drogi ewakuacyjne powinny być jasno oznakowane, 
najlepiej za pomocą infografik. 

Standardy pracy 

Prawa człowieka  Dostawcy muszą godnie traktować swoich Pracowników, zapewniając im 
(w kontekście działalności biznesowej danego Dostawcy) prawo do życia, 
wolności  i  bezpieczeństwa  osobistego.  Dostawcy  muszą  przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym traktatów 
i  standardów międzynarodowych,  takich  jak  dziesięć  zasad  inicjatywy 
ONZ  „Global  Compact”,  wytyczne  ONZ,  Powszechna  deklaracja  praw 
człowieka, Międzynarodowa Karta Praw Człowieka, wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw  wielonarodowych  oraz  konwencje  MOP  dotyczące 
przestrzegania  podstawowych  praw  pracowniczych,  które  zostały 
zawarte w ośmiu najważniejszych konwencjach. Szczególną uwagę należy 
poświęcać przestrzeganiu tych praw wobec osób bardziej narażonych na 
prześladowania  lub marginalizację,  np.  kobietom,  osobom młodszym, 
przedstawicielom  ludności rdzennej  i mniejszości narodowych, osobom 
niepełnosprawnym, pracownikom zagranicznym lub migrantom. 
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Zakaz pracy przymusowej  Zgodnie z definicją pracy przymusowej określoną przez 
Międzynarodowa Organizację Pracy Dostawcom nie wolno korzystać z 
pracy przymusowej ani zezwalać na taką pracę w jakiejkolwiek formie, w 
tym pracy niechcianej, obowiązkowej, wykonywanej przez 
terminatorów, niewolników lub ofiary handlu ludźmi. Pracowników nie 
wolno zmuszać do pracy przemocą lub zastraszaniem, manipulując 
długami, konfiskując dokumenty tożsamości czy tez grożąc złożeniem 
donosu u organów imigracyjnych. Dostawcy mogą zatrudniać 
Pracowników będących więźniami, którzy uczestniczą dobrowolnie w 
państwowych programach rehabilitacji społecznej, i muszą stosować 
wobec nich takie same warunki i płace jak wobec pozostałych 
Pracowników. 

Opłaty rekrutacyjne  Dostawcy  muszą  postępować  zgodnie  z  regułą  „płaci  zawsze 
pracodawca”  i przestrzegać następującej Priorytetowej  Zasady Branży: 
„Żaden pracownik nie powinien płacić za pracę”. Pracownicy nie mogą 
wnosić  żadnych opłat Dostawcy,  agencji/agentowi pośrednictwa pracy 
ani żadnej innej stronie trzeciej uczestniczącej w procesie rekrutacji. Oto 
wybrane przykłady tego typu niedozwolonych płatności: opłaty za usługi 
prawne,  zakwaterowanie,  przetwarzanie  paszportów  i  wiz,  badania 
lekarskie, krajowe usługi wsparcia, wyposażenie ochrony osobistej oraz 
za szkolenia.3 

Swoboda przemieszczania się  Dostawcom  nie  wolno  ograniczać  swobody  przemieszczania  się 
pracowników, ograniczając ich, więżąc lub przetrzymując w jakimkolwiek 
miejscu podczas pracy lub poza nią, w tym w miejscu pracy lub miejscu 
zamieszkania  Pracownika,  zgodnie  z  następującą  Priorytetową  Zasadą 
Branży:  „Każdy pracownik ma prawo do  swobodnego przemieszczania 
się”.  Dostawcy  nie  mogą  zatrzymywać  ani  przechowywać  u  siebie 
żadnych dokumentów ani przedmiotów należących do Pracowników, w 
tym  paszportów  i  innych  dokumentów  tożsamości,  biżuterii,  kart 
bankomatowych czy aktów własności terenu. Należy dokładać wszelkich 
starań,  aby  udostępniać  Pracownikom  bezpieczne  miejsca 
przechowywania  takich przedmiotów, do których będą mieli dostęp w 
dowolnym czasie – bez powiadamiania czy ingerencji innych osób.3  

Przymuszanie  Dostawcom,  agentom/agencjom  pośrednictwa  pracy  oraz  innym 
podmiotom  stowarzyszonym  nie  wolno  bezpośrednio  ani  pośrednio 
korzystać z  żadnych  środków przymusu,  takich  jak zastraszanie, groźby 
czy  nękanie,  celem  zmuszania  Pracowników  do  wyrażania  zgody  na 
podjęcie  się  pracy  lub  pozostanie  na  danym  stanowisku.  Wszyscy 
Pracownicy  powinni  samodzielnie  decydować  o  swoim  zatrudnieniu  i 
muszą znać wszystkie warunki  i postanowienia związane ze stosunkiem 
pracy, pełnioną funkcją, otrzymywanym wynagrodzeniem oraz procesem 
rozwiązywania  stosunku  pracy  przez  Dostawcę  lub  Pracownika. 

                                                            
3 Dalsze wytyczne w zakresie Priorytetowych Zasad Branży można znaleźć tutaj  
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Dostawca,  agent/agencja  pośrednictwa  pracy  lub  inny  podmiot 
stowarzyszony musi dostarczyć takie informacje Pracownikowi w jego lub 
jej języku rodzimym, a wszystkie zapisy umów muszą być konsultowane i 
konieczne  jest  wyrażenie  zgody  na  nie  przed  rozpoczęciem  pracy. 
Konieczne  jest prowadzenie  ewidencji wszystkich  umów  i porozumień 
zawieranych  z  Pracownikami  celem  ich  ponownego  sprawdzania  lub 
weryfikowania przez firmę Kellogg lub wyznaczoną stronę trzecią. Każdy 
Dostawca musi postępować zgodnie z następującą Priorytetową Zasadą 
Branży: „Żadnego pracownika nie wolno przymuszać do pracy”4  

Praca dzieci  Dostawcom nie wolno zatrudniać dzieci poniżej 15.  roku  życia, poniżej 
minimalnego  wieku  pozwalającego  na  podjęcie  pracy  lub  poniżej 
minimalnego  wieku  na  ukończenie  obowiązkowej  nauki  szkolnej 
określonego w przepisach prawa lokalnego. W razie nieścisłości Dostawcy 
muszą  przestrzegać  nadrzędnych  przepisów/wymogów.    Dostawcy 
muszą  postępować  zgodnie  z  konwencją  MOP  nr  138  dotyczącą 
najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia oraz konwencją MOP nr 
182  dotyczącą  zniesienia  najgorszych  form  pracy  dzieci. Wyjątkami  są 
sytuacje dopuszczalne w świetle przepisów prawa krajowego oraz ustaleń 
MOP. Zgodnie z postanowieniami MOP najniższy wiek dopuszczenia do 
jakiejkolwiek  pracy,  która  może  zagrażać  zdrowiu  fizycznemu  lub 
psychicznemu,  bezpieczeństwu  czy  też  moralności  młodocianych,  nie 
powinien być niższy niż osiemnaście lat.  

Działania odwetowe  Dostawcom  nie  wolno  brać  udziału  w  jakichkolwiek  formach  działań 
odwetowych  –  nie wolno  dopuszczać  się  gróźb,  zastraszania,  napaści 
fizycznych ani ataków prawnych wobec osób stających w obronie praw 
człowieka  lub  praw  dotyczących  ochrony  środowiska  czy  też  osób 
korzystających z przysługującego im prawa wolności wypowiedzi, prawa 
do zrzeszania się, pokojowego gromadzenia lub protestowania przeciwko 
firmie albo jej działalności.  

Godziny pracy  Dostawcy  mają  obowiązek  postępować  zgodnie  ze  wszystkimi 
obowiązującymi  przepisami  prawa  i  regulacjami  lub  porozumieniami 
zbiorowymi dotyczącymi maksymalnej  liczby godziny pracy, nadgodzin, 
urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich lub innych oraz dni ustawowo 
wolnych  od  pracy.  Praca  w  godzinach  nadliczbowych  musi  być 
dobrowolna i nagradzana wyższą stawką. Godzin pracy nie może być zbyt 
wiele,  aby  ich  liczba  nie miała  negatywnego  wpływu  na  zdrowie  lub 
bezpieczeństwo Pracowników. Dostawcy mają obowiązek gwarantować 
odpowiedni czas na odpoczynek  i posiłki oraz dni wolne od pracy, aby 
zapewnić  bezpieczne  środowisko  pracy  oraz  zachowywać  zgodność  ze 
wszystkimi  przepisami  prawa  lokalnego  lub  postanowieniami 
porozumień zbiorowych.  

                                                            
4 Więcej informacji o Priorytetowych Zasadach Branży można znaleźć na stronie www.theconsumergoodsforum.com.    



Data publikacji: czerwiec 2018                  Globalny kodeks postępowania Dostawców Kellogg Company      

Strona 7 z 11 

Wynagrodzenia i świadczenia  Dostawcy  muszą  gwarantować  uczciwy  poziom  wynagrodzenia, 
spełniający co najmniej wszystkie obowiązujące przepisy prawa, zasady i 
regulacje  dotyczące  płac  i  godzin  pracy,  w  tym  związane  z  prawnie 
uregulowanymi  świadczeniami, pracą w godzinach nadliczbowych oraz 
innymi  sytuacjami  wiążącymi  się  z  wyższym  wynagrodzeniem. 
Wynagrodzenia muszą mieć wysokość porównywalną z poziomem płacy 
wystarczającej  na  życie  przyjętej w  danym  sektorze. Dostawcy muszą 
terminowo  przekazywać  Pracownikom  wynagrodzenia  za  pracę  oraz 
przejrzyste rozliczenia wynagrodzeń, z których można skorzystać celem 
weryfikacji otrzymanej kwoty. Potrącenia od wynagrodzeń jako działania 
dyscyplinarne  są  zabronione.  Nie  wolno  stosować  potrąceń  od 
wynagrodzeń  Pracowników  innych  niż  potrącenia  wymagane  przez 
prawo.  Spłaty  pożyczek  Pracowników  wpłacane  Dostawcom, 
agencjom/agentom  pośrednictwa  pracy  lub  innym  podmiotom 
stowarzyszonym  nie  mogą  zawierać  wysokich  odsetek  ani  być 
dokonywane  w  sposób  tworzący  zadłużenie  lub  zmuszający  do 
odpracowywania długu, co określa organizacja Consumer Goods Forum 
(CGF).5 

Zakaz nękania  Dostawcy  mają  obowiązek  traktować  wszystkich  Pracowników  z 
szacunkiem i godnością.  Dostawcy muszą dbać o środowisko pracy wolne 
od  prześladowania,  zastraszania,  wymuszania,  kar  cielesnych  oraz 
wszelkich form nękania, w tym fizycznego, psychicznego, werbalnego lub 
molestowania seksualnego. Szczególną uwagę należy poświęcać osobom 
bardziej narażonym na nękanie  lub marginalizację z uwagi na  ich wiek, 
kolor skóry, rasę, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, stan cywilny 
lub stosunki  rodzinne,  tożsamość płciową, narodowość, wyznanie, płeć 
czy orientację seksualną. 

Zakaz dyskryminacji  Dostawcy muszą postępować zgodnie z konwencją MOP nr 111 dotyczącą 
dyskryminacji  w  zakresie  zatrudnienia  i  wykonywania  zawodu  i 
podejmować decyzje dotyczące Pracowników – w zakresie zatrudniania, 
wynagrodzeń, świadczeń, awansów, zwolnień czy przejść na emeryturę – 
w  oparciu  o  ich  umiejętności,  kwalifikacje  i  osiągnięcia,  nie  traktując 
nikogo  preferencyjnie  i  nie  dyskryminując  ze  względu  na  wiek,  kolor 
skóry, rasę, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, stan cywilny lub 
stosunki  rodzinne,  tożsamość  płciową,  narodowość,  wyznanie,  płeć, 
orientację  seksualną,  rodzaj  zatrudnienia  (tymczasowe/stałe)  lub 
jakikolwiek inny status. Dostawcy mają obowiązek wykazywać, że kobiety 
i mężczyźni o podobnych umiejętnościach, kwalifikacjach i osiągnięciach 
mają  podobne  możliwości  zatrudnienia,  wynagrodzenia,  świadczenia, 
warunki umowy o pracę i udogodnienia.  

                                                            
5 Definicje CGF znaleźć można tutaj  
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Prawo do organizowania się  Dostawcy muszą szanować prawo swoich Pracowników do swobodnego 
zrzeszania  się,  organizowania  lub  prowadzenia  negocjacji  zbiorowych, 
jeśli  przepisy  w  ich  kraju  tego  nie  zabraniają.  Pracownicy  lub  ich 
przedstawiciele  muszą  mieć  prawo  do  otwartej  komunikacji  z 
kierownictwem  w  zakresie  warunków  pracy  lub  zachowań  członków 
kadry  kierowniczej  –  bez  obaw  o  dyskryminację,  represję,  odwet, 
zastraszanie lub nękanie.  

Dokumentacja uprawniająca  
do pracy  Dostawcy mogą zatrudniać wyłącznie Pracowników upoważnionych do 

pracy zgodnie z wszystkimi przepisami prawa lokalnego i regulacjami.  
Upoważnienie trzeba weryfikować za pomocą odpowiedniej 
dokumentacji prawnej.  Dostawcom nie wolno konfiskować ani 
przechowywać dokumentacji prawnej Pracowników. 

Etyczne zatrudnienie   Dostawcom  nie  wolno  uchylać  się  od  obowiązków  wynikających  z 
przepisów prawa pracy lub zabezpieczeń społecznych za pomocą zlecania 
tylko robocizny, podzlecaniem, umów o pracę w domu, systemu praktyk 
zawodowych lub zbyt wielu umów na czas określony. Wszystkie umowy 
o  pracę  zawierane  ze  stronami  trzecimi  muszą  spełniać  wymogi 
konwencji MOP nr 181 dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy. 

Zrównoważony rozwój / Zagospodarowanie terenu    

Ochrona środowiska  Dostawcy  muszą  przestrzegać  wszystkich  obowiązujących  przepisów 
prawa  i  regulacji  dotyczących  ochrony  środowiska  oraz  zezwoleń  na 
prowadzenie działalności, aby zawsze postępować zgodnie z wymogami 
prawnymi.  Dostawcy  powinni  postępować  zgodnie  z  naszymi 
zobowiązaniami  dotyczącymi  społecznej  odpowiedzialności  firmy 
poprzez  nieustanne  doskonalenie  i  stosowanie  miar  wydajności 
wskaźników  ekologicznych  i  społecznych w  ramach  działalności  naszej 
firmy oraz w obrębie ich łańcucha dostaw. Działania te to m.in. wdrażanie 
najlepszych praktyk lub inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju 
związanych  z  czynnościami  wytwórczymi,  praktykami  rolniczymi  lub 
systemami  produkcji,  uczestnictwo  w  programach  partnerskich 
tworzących  nowe możliwości  lub  dostarczanie  bardziej  szczegółowych 
danych  i  informacji.  Dostawcy muszą  dążyć  do  zmniejszania  oraz/lub 
optymalizowania  zużycia  energii, wody oraz  środków produkcji  rolnej, 
zmniejszania  emisji  gazów  cieplarnianych,  minimalizowania 
zanieczyszczenia wody oraz produkcji odpadów, w tym resztek żywności 
i  odpadów  składowanych  na wysypiskach.  Dostawcy mają  obowiązek 
dostarczania  raportów  dotyczących  kluczowych  wskaźników 
efektywności przynajmniej raz do roku lub na żądanie firmy Kellogg. 

Wylesianie  Dostawcy muszą wspierać wnioski firmy Kellogg o współpracę, udzielenie 
informacji  lub  działania w  zakresie  kwestii  związanych  z wylesianiem, 
takie  jak m.in. działania zwiększające  identyfikowalność, przejrzystość  i 
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możliwości,  wspierające  zobowiązanie  przemysłu  do  osiągnięcia 
zerowego wylesiania netto w obrębie łańcuchów dostaw do 2020 roku. 
Dostawcy  muszą  przyjąć  i  wdrożyć  własne  zobowiązania  i  polityki 
dotyczące monitorowania i usuwania negatywnych wpływów wylesiania 
na  środowisko  oraz/lub  społeczeństwo  powstających  w  rezultacie 
działalności  prowadzonej w  ramach  ich  łańcuchów  dostaw.  Dostawcy 
mają  obowiązek  współpracować  z  przedstawicielami  ich  łańcuchów 
dostaw  celem  zatrzymywania  wszelkich  nowych  planów  eksploatacji 
obszarów  o  wysokiej  wartości  ochronnej  (HCV)  oraz  zasobnych  w 
pierwiastek węgla (HCS). Wszelkie produkty pozyskane z obszarów HCV 
lub  HCS  utworzonych  po  31  grudnia  2015  roku  będą  uznawane  za 
niezgodne  z  niniejszym  Kodeksem.  Kellogg  zastrzega  sobie  prawo 
podjęcia  stosownych  działań  celem  rozwiązania  problemów  z 
podmiotami  niespełniającymi  wymogów  Kodeksu  lub  usunięcia  tych 
podmiotów z łańcucha dostaw. Dalsze wymogi dotyczące ochrony lasów 
można znaleźć w Globalnej polityce Kellogg dotyczącej zrównoważonego 
wykorzystywania produktów na bazie oleju palmowego.  

Prawa do ziemi  Dostawcy  muszą  szanować  prawa  do  ziemi  przysługujące  kobietom, 
ludności  rdzennej  oraz  przedstawicielom  lokalnych  społeczności,  na 
których  mają  wpływ,  prowadząc  swoją  działalność  produkcyjną  i 
zaopatrzeniową.  Dostawcy  muszą  zapewniać  przejrzysty  system 
sprawozdawczości i ujawniać umowy koncesyjne oraz/lub pozwolenia na 
eksploatację. Wszystkie dokumenty należy dostarczać przedstawicielom 
społeczności, na które ma wpływ działalność Dostawców, w  ich  języku 
rodzimym.  Dostawcy muszą zapewniać uczciwe negocjacje przeniesienia 
własności gruntu  i nie powinni współpracować  z organami  rządu kraju 
przyjmującego w zakresie bezprawnego wywłaszczenia mającego na celu 
pozyskanie  ziemi,  na  której  wytwarzane  będą  produkty  i  świadczone 
usługi dla firmy Kellogg. Dostawcy musza postępować zgodnie z zasadą 
uzyskiwania  nieodpłatnej,  uprzedniej  i  świadomej  zgody  ludności 
rdzennej.    Dostawcy  mają  obowiązek  identyfikowania  drobnych 
producentów oraz konsultowania się z nimi, aby upewnić się, że ich plony, 
produkty i usługi są kupowane po cenach odpowiadających rzeczywistej 
wartości rynkowej. Dostawcom nie wolno uczestniczyć w  jakichkolwiek 
zawłaszczeniach ziemi. 

Praktyki zarządcze 

Systematyczne podejście  Dostawcy powinni utrzymywać kulturę opartą na uczciwości i zgodności 
z przepisami oraz zapewniać odpowiedni nadzór celem zagwarantowania 
zgodności  z obowiązującymi przepisami prawa  i  standardami, w  tym  z 
niniejszym  Kodeksem  postępowania  Dostawców.  Obejmuje  to 
zapewnienie,  że  osoby  z  odpowiednimi  uprawnieniami  dopilnowują 
komunikowania  i przestrzegania  takich przepisów prawa  i  standardów 
zarówno przez Dostawców, jak i powiązane z nim łańcuchy dostaw.  
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Zgłaszanie skarg   Dostawcy  powinni  zapewnić  środki  umożliwiające  Pracownikom 
anonimowe  zgłaszanie  skarg/obaw,  biorąc  pod  uwagę  wytyczne  nt. 
najlepszych  praktyk  opisane  w  wytycznych  ONZ.  Problemami  należy 
zajmować się w sposób terminowy  i oparty na szacunku, dołączając do 
nich dokumentację działań zaradczych. Co więcej, zachęcamy Dostawców 
do  informowania  o  infolinii  ds. etyki  firmy  Kellogg,  która może  służyć 
pracownikom z całego łańcucha dostaw do zgłaszania skarg.  

Ciągłość działalności  
biznesowej  Dostawca opracuje plan ciągłości działań biznesowych opisujący 

przywrócenie procesów produkcyjnych i usług w przypadku katastrofy 
naturalnej lub innych zdarzeń zakłócających procesy produkcyjne, 
usługowe lub możliwości dostawcy z zakresu dotrzymania zobowiązań 
względem firmy Kellogg. Dostawca zweryfikuje swój plan ciągłości 
działań biznesowych na żądanie firmy Kellogg i wprowadzi zmiany 
ustalone podczas konsultacji z firmą, przestrzegając wszystkich 
wymogów dotyczących zachowania poufności. 

Różnorodność Dostawców  Dostawcy powinni zabiegać o korzystanie z usług firm posiadanych przez 
różnorodne podmioty w obrębie swoich  łańcuchów dostaw, szczególną 
uwagę  poświęcając  grupom  wykluczonym  z  głównego  nurtu  życia 
społecznego, aby budować i promować kulturę różnorodności w naszym 
wspólnym łańcuchu dostaw. 

Prowadzenie dokumentacji  Dostawcy muszą prowadzić wszystkie księgi rachunkowe, dokumentację 
i  rachunki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  regulacjami  i 
powszechnie przyjętymi  zasadami  rachunkowości. Wymóg  ten dotyczy 
danych  i  dokumentów  związanych  z wszystkimi  płatnościami  na  rzecz 
urzędników  lub  organizacji  państwowych,  identyfikowalnością 
produktów,  bezpieczeństwem  żywności  i  Pracowników  oraz wszelkich 
innych  wymogów,  dokumentów  i  rachunków  niezbędnych  w  świetle 
przepisów prawa lub na żądanie firmy Kellogg. 

Weryfikacja zgodności  Dostawcy  powinni  weryfikować  zarówno  działalność  własną  jak  i 
partnerów w  obrębie  łańcucha  dostaw,  którzy  dostarczają  produkty  i 
świadczą  usługi  na  rzecz  firmy  Kellogg,  aby  potwierdzić  zgodność  z 
niniejszym  Kodeksem.  Obejmuje  to  zagwarantowanie  dostępności 
Kodeksu  i  przekazywanie  go  wszystkim  Pracownikom  w  ich  językach 
rodzimych.  Dostawcy  muszą  współpracować  z  firmą  Kellogg  lub 
upoważnionymi przez nią stronami trzecimi w zakresie przeprowadzania 
audytów  (w  tym  audytów  odpowiedzialności  społecznej),  aby 
potwierdzać zgodność z Kodeksem. W przypadku stwierdzenia naruszeń 
niniejszego  Kodeksu  firma  Kellogg  będzie  pracować  z  dostawcą  nad 
rozwiązaniem problemów. W przypadku  nierozwiązania problemów w 
stopniu  zadowalającym  firma  Kellogg  zastrzega  sobie prawo usunięcia 
Dostawcy ze swojego łańcucha dostaw.  
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Zgłaszanie obaw  Każdy Dostawca mający obawy odnośnie do bezpieczeństwa produktów 
lub podejrzewający, że pracownik firmy Kellogg lub inna osoba działająca 
w jej imieniu postąpiła nielegalnie, nieetycznie lub nieodpowiednio, musi 
poinformować o tej sprawie nasze Biuro ds. etyki i zgodności z przepisami 
za pomocą witryny https://www.tnwgrc.com/Kellogg/ 

  

 


