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Въведение
В Solvay, ние се ангажираме да интегрираме икономическа, социална и екологична
устойчивост във всички наши дейности. Ние работим в пълно съответствие със "Solvay
Way", подхода за корпоративна социална отговорност на Групата. Ние също така
изискваме от нашите работници и служители да действат в съответствие с найвисоките етични и правни стандарти. По отношение дейностите ни, свързани с Покупки
и Логистика (Supply Chain Excellence), ние сме решени да работим с доставчици, които
са ангажирани със същите принципи на устойчивост и етично поведение.
За да се направим нашите очаквания ясни, ние приехме този Етичен Кодекс на
доставчика, който напълно съвпада с Етичния Кодекс на Solvay и с нашето глобално
споразумение за социална и екологична отговорност с IndustriALL Global Union
(световна синдикална федерация). Искаме да засилим партньорството с нашите
доставчици чрез прозрачност, сътрудничество, иновации и фокусиране върху върхови
постижения. Към това ни вдъхновяват международни инициативи, като Глобалния
договор на ООН и Практиките на „Отговорност и грижа“.
Ние насърчаваме нашите доставчици да възприемат подобен подход в рамките на
тяхната система за управление на доставките.

Съответствие с принципа за почтеност в бизнеса
Доставчиците се съобразяват с всички приложими закони и наредби и извършват
бизнеса си по етичен начин. Това включва, но не се ограничава, до следното:
•

Доставчиците не участват в, или толерират, каквато и да е форма на корупция,
подкупи, изнудване или измама. Доставчиците не предлагат никакви подаръци или
други облаги на работници и служители на Solvay, които биха могли да окажат
влияние върху действията/решенията им.

•

Доставчиците се конкурират честно, в съответствие с всички приложими закони за
конкуренцията.

•

Доставчиците използват поверителна информация само по подходящ начин и
гарантират, че всички права на интелектуална собственост са спазени.

Зачитане на правата на човека
Ние искаме да работим с доставчици, които споделят убеждението, че зачитането на
правата на човека е в интерес на всички - физическите лица, фирмите и, в крайна
сметка, на обществото като цяло.
Ние насърчаваме доставчиците да се придържат към най-високите стандарти за
гарантиране зачитането на правата на човека. Това включва, но не се ограничава до
следното:
•

Доставчиците избягват каквато и да е форма на детски труд. Те не наемат нито
един работник на възраст под 15 години, а за страните, които са предмет на

изключението за развиващи се страни на Конвенция №138 на МОТ - на възраст под
14 години. Доставчиците не допускат работници или служители на възраст под 18
години да изпълняват опасни и/или вредни дейности.
•

Доставчиците избягват каквато и да е форма на принудителен или задължителен
труд.

•

Доставчиците зачитат личното достойнство, неприкосновеността на личния живот и
правата на всеки отделен работник и служител. Те гарантират, че работниците и
служителите им не са дискриминирани или тормозени по какъвто и да е начин.

•

Работното време отговаря на действащото законодателство. При липса на
приложимо право, работното време не трябва да надвишава 60 часа седмично,
включително извънреден труд, с минимум един почивен ден на седмица.

•

Възнаграждението на работниците и служителите отговаря поне на законовия
минимум, включително и това, определено за извънреден труд, и е в съответствие с
отрасловите стандарти. Доставчиците изплащат заплати на редовни интервали и
информират работниците и служителите за метода на изчисляване. Доставчиците
не правят дисциплинарни удръжки от дължимите заплати.

•

Доставчиците гарантират, че работниците и служителите могат да обсъждат
свободно условията си на труд със своите началници. Работниците и служителите
са свободни да се присъединят към синдикална организация по техен избор,
съобразно действащото законодателство.

Защита на здравето и безопасността
Доставчиците гарантират, че с всички техни дейности, продукти и услуги ще
предпазват здравето и свеждат до минимум рисковете за безопасността на всички
лица – работници и служители, подизпълнители и други лица, включително
потребителите и общността. Също така те гарантират безопасни и здравословни
работни места и условия на труд. По-конкретно, доставчиците предоставят на заетите
лица:
•

Подходящи лични предпазни средства,

•

Достъп до годна за пиене питейна вода и санитарни съоръжения,

•

Подходящо осветление и вентилация,

•

Пожарна безопасност, аварийна готовност и реагиране при професионално
нараняване и заболяване,

•

Индустриална хигиена,

•

Обезопасяване на оборудването,

•

Подходящи и минимални законови стандарти във всяка столова или всяко
общежитие.
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Опазване на околната среда
Очакваме всички доставчици, с всички техни дейности, продукти и услуги, да свеждат
до минимум въздействието върху околната среда. Това включва, но не се ограничава
до следното:
•

Доставчиците са отговорни за управлението, измерването и минимизирането на
въздействието, което техните съоръжения и превози оказват върху околната среда,
включително намаляване на емисиите, отпадъците и потреблението на енергия и
вода.

•

Доставчиците трябва да спазват всички действащи нормативни актове или, при
отсъствие на такива, международните стандарти.

Доставчиците са насърчавани да провеждат инициативи за подкрепа на устойчивото
използване на възобновяеми ресурси.

Устойчивост
Устойчивостта е неделима част от стратегията на групата Solvay. Очакваме от нашите
доставчици да прилагат горните принципи в тяхната собствена организация и да се
ангажират с подход на непрекъснато усъвършенстване. Искаме да си сътрудничим с
нашите доставчици за оценка на съответствието с тези принципи. За оценка на
съответствието, групата Solvay използва глобална методология наречена "Заедно за
устойчивост" (“Together for Sustainability” или TfS), инициатива на многонационални
водещи химически компании да ангажират своите вериги на доставки и други
заинтересовани страни в подкрепа на устойчивото развитие. Очакваме доставчиците
ни да се съобразяват с тази методология, тъй като подходът за корпоративна социална
отговорност "Solvay Way" е напълно интегриран в процеса на Solvay на закупуване на
стоки и услуги.

Допълнителна информация
За допълнителна информация относно "Solvay Way" и/или Етичния Кодекс на Solvay,
вижте на уебсайта на Solvay www.solvay.com. Повече информация за инициативата
"Заедно за устойчивост" може да се намери на уебсайта на TfS www.tfs-initiative.com.
Като алтернатива, доставчиците могат да получат допълнителна информация от
техните обичайни лица за контакт в Solvay.
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