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4 ŚRODOWISKO PRACY  

□ Zdrowie i bezpieczeństwo  
Ferrero wymaga, by dostawcy, kontrahenci, agenci handlowi i podwykonawcy zapewniali 
swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, m. in. poprzez opracowanie i 
wdrażanie odpowiednich systemów kontroli i procedur bezpieczeństwa, politykę 
zapobiegania oraz stosowanie środków ochrony osobistej. 
Wspólnie, na każdym etapie łańcucha dostaw, pragniemy działać na rzecz zapobiegania 
nieszczęśliwym wypadkom, obrażeniom i chorobom związanym z wykonywaniem pracy. 

□ Wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych  
Ferrero zaleca swoim kontrahentom na wszystkich etapach łańcucha dostaw, by 
przestrzegali prawa swoich pracowników do przynależenia bądź nieprzynależenia do 
związków zawodowych, a także prawa do tworzenia związków zawodowych, w sposób 
wolny od obawy przed represjami, nawet jeśli jest to zakazane przez politykę lokalnych 
władz lub lokalnie obowiązujące normy. 

□ Płace, świadczenia i czas pracy  
Nasi kontrahenci na całym świecie winni zapewnić, by wobec ich pracowników 
przestrzegane były wszelkie obowiązujące przepisy prawa dotyczące liczby dni i godzin 
czasu pracy, płacy minimalnej, godzin nadliczbowych i maksymalnego wymiaru czasu 
pracy. Jeśli w danym kraju nie obowiązuje minimalny poziom wynagrodzeń, płace winny 
być na poziomie co najmniej porównywalnym z podobnymi przedsiębiorstwami 
działającymi na tym samym terenie oraz zgodnym z międzynarodowymi standardami 
uznawanymi przez Ferrero. 

□ Obowiązki rodzinne  
Ferrero zachęca swoich kontrahentów do poszanowania obowiązków rodzinnych swoich 
pracowników, poprzez zapewnienie rozsądnego wymiaru czasu pracy, urlopów 
wychowawczych, organizację opieki nad małymi dziećmi i innych świadczeń, które w 
miarę możliwości mogą wspomagać pracowników w osiągnięciu właściwej równowagi 
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. 

 
 
5 UCZCIWOŚĆ W BIZNESIE  
Ferrero wymaga od swych dostawców, kontrahentów, agentów handlowych, 
podwykonawców i sprzedawców, by podejmowali działania przeciwko nieuczciwym 
zachowaniom, a także sprzeciwiali się próbom uzyskania nieuczciwych korzyści osobistych. 
Ferrero nie dopuszcza zachowań, polegających na składaniu bezpośrednich lub pośrednich 
obietnic bądź udzielaniu korzyści finansowych lub innych urzędnikom publicznym / cywilnym, 
a także członkom ich rodzin, w celu nakłonienia ich do nieuczciwego pełnienia swoich 
funkcji. 
Ferrero oraz jej kontrahenci winni powstrzymywać się od wszelkiej działalności, prowadzącej 
do powstania konfliktu interesów. 
Tam, gdzie to możliwe, Ferrero stawia na współpracę opartą na umowach 
długoterminowych, chcąc w ten sposób zapewnić stabilny dochód rolnikom. 
W relacjach z rolnikami i dostawcami Ferrero: 

o zapewnia w miarę potrzeb i możliwości, szkolenia i pomoc, dążąc w ten sposób do 
zagwarantowania lepszej jakość produktów rolnych; 

o wspiera transparentną politykę cenową, informując rolników o referencyjnych cenach 
surowców i zapewniając im swobodę wyboru odbiorcy swoich produktów; 

o nagradza wysoką jakość produktów, przez co zachęca rolników do osiągania i 
utrzymywania wysokich standardów jakościowych. 
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