
    
 

Nasze zaangażowanie w działania, które pomagają światu prosperować 
Firma Cargill stawia sobie za cel żywienie świata w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i zrównoważony. Zdajemy sobie sprawę, że 
łańcuchy dostaw obsługujące globalny system żywnościowy muszą być zrównoważone, to znaczy w równym stopniu uwzględniać 
aktualne potrzeby i potrzeby przyszłych pokoleń. Aby osiągnąć ten cel, musimy ściśle współpracować z naszymi dostawcami. 
W Kodeksie postępowania dostawców firmy Cargill wyjaśniamy, jak według nas współpracujący z nami hodowcy, producenci, 
wytwórcy i inne podmioty powinni realizować to dążenie — w sposób etyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 
Zasady przewodnie 
Siedem Zasad przewodnich firmy Cargill dotyczy wszystkich naszych pracowników, ponieważ to oni stanowią fundament naszej 
globalnej działalności. Kodeks postępowania dostawców firmy Cargill zobowiązuje naszych dostawców do przestrzegania tych samych 
zasad. Wierzymy, że tego rodzaju wspólne zobowiązanie na rzecz etycznego postępowania i uczciwości to mocna podstawa relacji 
biznesowych opartych na zaufaniu i zapewniających obopólne korzyści. 

 

 

  
Jako odpowiedzialna firma oczekujemy, że nasi globalni 
dostawcy będą tak jak my dążyć do przestrzegania prawa. 

Oczekujemy, że nasi dostawcy: 
• Będą znać przepisy dotyczące ich oraz ich firm 

i przestrzegać tych przepisów. 

• Będą traktować wymagania prawne jako standard minimalny. 

• Będą ostrzegać firmę Cargill o wszystkich ważnych kwestiach 
dotyczących dostarczanych towarów i usług, zwłaszcza 
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Pomaga to firmie Cargill 
zachować zgodność z globalnymi regulacjami. 

Oczekujemy od naszych dostawców, że będą prowadzić 
dokumentację uczciwie i dokładnie. Pomaga nam to 
podejmować odpowiedzialne decyzje biznesowe oraz 
terminowo ujawniać interesariuszom wiarygodne informacje. 

Oczekujemy, że nasi dostawcy: 

• Będą prowadzić księgowość i dokumentację odzwierciedlającą 
wszystkie transakcje w sposób dokładny, uczciwy i terminowy. 

• Będą stosować odpowiednie procedury kontroli jakości 
i zgodności w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo 
produktów, żywności i pasz, zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników oraz praca i zatrudnienie. 

• Na żądanie będą ujawniać lokalizację zakładów oraz 
pochodzenie materiałów, aby umożliwić identyfikację. 

 

Szukamy relacji biznesowych opartych na zaufaniu,  
przejrzystości i wzajemnej odpowiedzialności. 
Oczekujemy, że nasi dostawcy: 

• Będą uczciwie i etycznie konkurować o kontrakty z firmą Cargill. 

• Nigdy nie będą proponować ani przyjmować łapówek, 
gratyfikacji, nieodpowiednich upominków lub ofert gościnności 
ani innych nieodpowiednich zachęt w związku z działalnością 
firmy Cargill. 

• Będą unikać konfliktu interesów w związku z interesami 
finansowymi lub innymi ustaleniami z naszymi pracownikami, 
które mogą zostać uznane za niewłaściwe. 

• Będą współpracować z własnymi dostawcami, aby propagować 
postępowanie biznesowe zgodne z zasadami Kodeksu. 

Współpracujemy z dostawcami, którzy tak jak my dążą do 
pogłębiania relacji biznesowych. Wymaga to uczciwej 
komunikacji, wzajemnego szacunku i dotrzymywania 
zobowiązań. 

Oczekujemy, że nasi dostawcy: 

• Będą tak jak my dążyć do prowadzenia działalności w sposób 
uczciwy i przejrzysty. 

• Będą przestrzegać zobowiązań biznesowych i zarządzać 
nieoczekiwanymi zdarzeniami w sposób proaktywny, 
terminowy i otwarty. 

3. Prowadzenie dokumentacji uczciwie 
i dokładnie 1. Przestrzeganie prawa 

 
Kodeks postępowania dostawców firmy 
Cargill 

 
4. Przestrzeganie zobowiązań biznesowych 

2. Uczciwe prowadzenie działalności 



 
 
 

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą tak jak my 
przywiązywać wagę do bezpieczeństwa, dobrego 
samopoczucia i godności wszystkich osób, których talenty 
i ciężka praca pomagają nam dostarczać produkty i usługi. 

Oczekujemy, że nasi dostawcy: 

 

• Będą zapewniać bezpieczne i zdrowe warunki pracy 
niezależnie od rodzaju operacji. 

• Nigdy nie będą stosować ani tolerować handlu żywym 
towarem, pracy przymusowej lub pracy dzieci zgodnie 
z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). 

• Będą stymulować środowisko pracy oparte na integracji, 
wolne od molestowania i dyskryminacji. 

• Będą szanować prawo pracowników do zrzeszania się 
i zawierania układów zbiorowych. 

• Będą spełniać lub przekraczać wszystkie wymagania 
w zakresie wynagrodzenia i warunków pracy. 

 

 
Oczekujemy, że nasi dostawcy będą chronić reputację firmy 
Cargill oraz wszelkie informacje i własność, które im 
powierzamy. 

Oczekujemy, że nasi dostawcy: 

 
 

• Będą chronić informacje poufne firmy Cargill, do których mają 
dostęp, w tym jej własności intelektualnej, tajemnic 
handlowych i informacji finansowych. 

 

Nasz cel to partnerstwo oparte na zaufaniu 
Stawiamy sobie za cel kształtowanie opartych na zaufaniu relacji z etycznymi dostawcami, przestrzegającymi tych siedmiu Zasad 
przewodnich. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą z nami współpracować w zakresie uzasadnionych żądań dotyczących dostępu do 
informacji. certyfikacji i (lub) kontroli. W przypadku wątpliwości z reguły współpracujemy z dostawcą. Możemy pomóc w określeniu 
potencjalnych ulepszeń. Jednakże w przypadku problemu, którego nie da się usunąć, lub jeśli dostawca nie chce podjąć odpowiednich 
działań, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia współpracy. 

Wierzymy, że dzięki bliskiej współpracy z naszymi dostawcami możemy razem osiągnąć sukces, a jednocześnie pomóc 
społecznościom i światu prosperować. 

 

6. Ochrona informacji, aktywów 
i interesów firmy Cargill 

Liczymy na naszych dostawców, że pomogą firmie Cargill 
żywić świat w sposób bezpieczny, odpowiedzialny 
i zrównoważony. 

Oczekujemy, że nasi dostawcy: 

• Będą utrzymywać surowe standardy w celu propagowania 
bezpieczeństwa produktów, żywności i pasz. 

• Będą dążyć do zmniejszenia szkodliwego wpływu na 
środowisko naturalne poprzez takie działania, jak 
zakończenie wylesiania, minimalizację emisji gazów 
cieplarnianych i ilości odpadów oraz efektywne 
wykorzystanie zasobów. 

• Będą chronić zasoby wodne poprzez minimalizację zużycia 
wody w swojej działalności, unikanie zanieczyszczania 
i ograniczenie szkodliwego wpływu na zasoby wodne 
okolicznych społeczności. 

• Będą przestrzegać zasady dotyczącej uzyskania wolnej, 
wcześniejszej i świadomej zgody rdzennych społeczności 
w zakresie zasobów i praw własności. 

• Będą współpracować z firmą Cargill w zakresie wdrażania 
zrównoważonych procesów i korygowania problemów w celu 
ciągłego doskonalenia i zwiększania wartości dla 
społeczeństwa. 

 

5. Traktowanie ludzi z godnością 
i szacunkiem 

7. Bycie odpowiedzialnym obywatelem 
globalnym 

 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.cargill.com/supplier-code. Jeśli 
dostrzegasz lub podejrzewasz zachowania bądź praktyki biznesowe, które mogą 
naruszać Kodeks dostawców, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Cargill. Aby zgłosić 
wątpliwość lub uzyskać pomoc: 

• skontaktuj się z przedstawicielem firmy Cargill lub 

• skorzystaj z naszej bezpiecznej Infolinii ds. etyki — dane kontaktowe i dalsze 
informacje w ponad 20 językach można znaleźć pod adresem 
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en. 

Szybki kontakt z nami pomoże zapobiec problemom i usunąć te, które się pojawiły. 
Wszystkie zgłoszenia rozpatrujemy sprawnie, uczciwie i na tyle poufnie, jak jest to 
możliwe. 

 
 

• Będą chronić własność firmy Cargill, gdy sprawiają nad nią 
pieczę. 

• Będą unikać wszelkich sytuacji, które mogą negatywnie 
wpływać na nasze interesy biznesowe lub naszą reputację. 

 

http://www.cargill.com/supplier-code
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en
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