POLITYKA ZRÓWNOWAŻONYCH ZAKUPÓW
SPÓŁEK GRUPY PCC
(GRUPA PCC ROKITA, PCC EXOL SA, PCC MCAA SP. Z O.O.,
PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SP. Z O.O, PCC AUTOCHEM SP. Z O.O..)

Każda organizacja ma wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Spółki Grupy PCC
realizując cele w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, identyfikują i wskazują cztery
najbardziej istotne filary zrównoważonego rozwoju, tj. rynek, organizacja, środowisko oraz
społeczeństwo.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zakupy należą do strategicznych obszarów działalności spółek Grupy PCC.
Odpowiedzialne i zrównoważone podejście do tego obszaru, przyczynia się bezpośrednio do realizacji
przyjętych celów zrównoważonego rozwoju, a przez to również celów określonych przez Organizację
Narodów Zjednoczonych w Agendzie 2030.
1. Wszystkie cele i zasady określone w ramach niniejszej Polityki są w pełni zgodne z Kodeksem
Postępowania Grupy PCC, Kodeksem Etycznym Dostawców oraz innymi obowiązującymi
regulacjami i wytycznymi (np. dotyczącymi uczciwej konkurencji, przeciwdziałania korupcji czy
konfliktu interesów).
2. Wszystkie czynności realizowane w zakresie zapisów niniejszej Polityki, prowadzone we
współpracy z Dostawcami są w pełni zgodne z zaleceniami i wytycznymi Grupy PCC w zakresie
BHP.
3. Wszystkie czynności wynikające z zapisów niniejszej Polityki są dostosowane do strategii i wartości
Grupy PCC oraz są zgodne z ideą zrównoważonych zakupów.
CELE POLITYKI ZRÓWNOWAŻONYCH ZAKUPÓW
1. Dążenie do wzrostu wartości organizacji poprzez poprawę wydajności, prowadzenie
zrównoważonych inwestycji i wdrażanie innowacyjnych produktów, innowacji systemowych i
technologicznych.
2. Prowadzenie efektywnej komunikacji z Dostawcami, opartej na wzajemnym poszanowaniu kultury
i wartości wszystkich zainteresowanych stron.
3. Dążenie do równowagi pomiędzy ekonomiczną opłacalnością biznesu a szeroko pojętym interesem
społecznym i odpowiedzialnym zarządzaniem procesami zakupowymi.
4. Projektowanie, produkcja i wdrażanie do oferty produktów na bazie surowców, które spełniają
wysokie standardy zrównoważonego rozwoju.
5. Wspieranie projektów i inwestycji, zwłaszcza tych, których założenia dotyczą zrównoważonej
produkcji i konsumpcji.
6. Stała współpraca z Dostawcami oparta na podnoszeniu standardów zrównoważonego rozwoju w
obszarze produkcji, transportu, utrzymania ruchu, bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa
procesowego oraz wszystkich innych obszarów gdzie mamy do czynienia z procesami zakupowymi.
NASZE ZOBOWIĄZANIA
Postępując zgodnie z doktryną Zrównoważonego Rozwoju, zobowiązujemy się do realizowania
powyższych celów we współpracy z Dostawcami w obszarze zakupu surowców, zakupów technicznych,
usług transportowych, oraz wszelkich innych towarów i usług, których spółki Grupy PCC dokonują
prowadząc swoją działalność. Dołożymy wszelkich starań, aby Dostawcy w tych kwestiach kierowali się
podobnymi wartościami.

WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI
Realizacja celów zapisanych w niniejszym dokumencie jest dla spółek Grupy PCC jednym z kryteriów
podejmowania decyzji w procesie kwalifikacji Dostawców.
Od naszych Dostawców oczekujemy zatem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przestrzegania obowiązujących norm i przepisów prawnych krajowych oraz międzynarodowych.
Uczciwości w interesach- Dostawcy Grupy PCC nie praktykują ani nie tolerują przejawów korupcji,
wyłudzania czy defraudacji.
Stosowania zasad uczciwej konkurencji, poufności i ochrony informacji.
Zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w tym podwykonawców w miejscu pracy oraz
zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości dostarczanych produktów i usług.
Identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z bezpieczeństwem osób, środowiska oraz oferowanych
produktów i usług oraz wprowadzania działań minimalizujących ryzyka.
Informowania spółek Grupy PCC o wszelkich zagrożeniach lub ryzykach związanych z
dostarczanymi produktami i usługami.
Stałego i skutecznego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.
Respektowania praw człowieka.
Przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na narodowość, pochodzenie społeczne, płeć, wiek,
orientację seksualną, wyznanie, kulturę i inne przejawy różnorodności.
Prowadzenia szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników.
Prowadzenia pełnej i transparentnej dokumentacji biznesowej.
Respektowania zasad związanych z tzw. conflict minerals i dokładania należytej staranności
w kontroli łańcuchów dostaw materiałów do wytworzenia których wykorzystywane jest 3TG.

Główne zasady zawarte w niniejszej Polityce, zostały szczegółowo opisane w Kodeksie
Postępowania Etycznego Dostawców:
https://www.pcc-autochem.eu/wp-content/uploads/2018/11/Kodeks-PostepowaniaEtycznego-Dostawcow-PL.pdf
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