
 

 
 
Kodeks Postępowania Dostawcy Milarex (SCoC) 
 

 

 

Kodeks Postępowania Dostawcy Milarex (SCoC) ma zastosowanie dla wszystkich dostawców Grupy 

Milarex (zwanej dalej „Milarex”). Grupa Milarex składa się z Milarex AS i wszystkich posiadanych 

jednostek zależnych, takich jak Milarex Sp. z o.o., Milarex Italy, Milarex France, Milarex UK, Arctic 

Seafood GmbH, ULTCO LLC i innych jednostek zależnych, które mogą stać się częścią Grupy. 

 

1. Zgodność z prawem i przepisami 

 

Bezwzględnym wymogiem jest, aby dostawcy Milarex przestrzegali wszystkich lokalnych, krajowych 

i międzynarodowych przepisów i regulacji dotyczących ich działalności. 

 

2. Etyczne postępowanie 

 

Wszystkie działania muszą być zgodne z prawem lokalnym, prawem międzynarodowym oraz z kartą 

praw człowieka Narodów Zjednoczonych. Dostawcy Milarex są zobowiązani przestrzegać wysokich 

standardów etycznych w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, najlepiej kierując się 

zbiorem publicznie dostępnych wytycznych dotyczących etyki (np. Kodeksem Postępowania w Firmie). 

Ani dostawcy ani ich przedstawiciele nie będą angażować się w żadne umyślne, nielegalne lub 

korupcyjne działania biznesowe. 

Dostawcy Milarex powinni aktywnie unikać wszelkich konfliktów interesów między obowiązkami 

pracowniczymi a interesami poza miejscem pracy, a także między interesami biznesowymi 

a osobistymi. 

Udostępnianie lub wykorzystywanie jakichkolwiek istotnych informacji niepublicznych stanowi 

naruszenie poufności, a tym samym jest niezgodne z prawem. 

 

3. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo 

 

Dostawcy Milarex powinni traktować zdrowie i bezpieczeństwo jako jeden ze swoich priorytetów. 

Rozumiemy przez to ciągły i proaktywny rozwój kultury bezpieczeństwa skupiającej się na 

bezpieczeństwie osobistym oraz trosce o innych. Dotyczy to własnych pracowników, 

współpracowników, kontrahentów oraz otaczającej ich lokalnej społeczności. Milarex wspiera aktywny 

wybór w angażowaniu i komunikowaniu się z innymi w celu poprawy zachowań związanych 

z bezpieczeństwem osobistym i bezpieczeństwem środowiska pracy. 



 
Dla Milarex, bezpieczeństwo żywności to coś więcej niż standardy zarządzania bezpieczeństwem 

żywności. Nasze nastawienie na zerowy poziom listerii, przeniosło nas ponad wymagany poziom 

zgodności z przepisami i standardami. Dostawcy surowców, składników i opakowań Milarex są 

zobowiązani wyeliminować patogeny w nadchodzących dostawach oraz wdrażać systematycznie 

prewencyjne podejście do bezpieczeństwa żywności (np. HACCP). 

 

4. Środowisko i zrównoważony rozwój 

 

Dostawcy Milarex powinni przyjąć zrównoważony rozwój i aktywnie pracować nad zmniejszeniem 

swojego wpływu na środowisko. Ich działania, pozyskiwanie, wytwarzanie i dystrybucja produktów 

oraz świadczenie usług są prowadzone w sposób mający na celu ochronę i zabezpieczenie środowiska 

oraz przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących środowiska, jak również przyczynianie się do 

realizacji celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. 

Milarex zachęca dostawców do aktywnej oceny, rozliczania i raportowania swojego unikalnego śladu 

węglowego, a także postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. 

 

5. Uczciwe działania - sprawiedliwe, uczciwe i rzetelne 

 

Dostawcy Milarex stosują uczciwą konkurencję i przestrzegają wszystkich przepisów i praw, zarówno 

w zarządzaniu biznesem, jak i przy wyborze dostawców oraz wykonawców. 

Dostawcy Milarex zabraniają przekazywania lub otrzymywania jakiejkolwiek wartości w celu wywarcia 

niewłaściwego wpływu na jakąkolwiek decyzję biznesową. 

Dostawcy Milarex powinni być otwarci, transparentni i dokładni w dostarczaniu i składaniu informacji 

finansowych. 

Dostawcy Milarex będą przetwarzać wszystkie dane pracowników, klientów, dostawców, wykonawców 

i podwykonawców zgodnie z lokalnymi zasadami ochrony danych osobowych oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. 

Dostawcy Milarex będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących pozwoleń. 

 

6. Uczciwe zatrudnienie 

 

Wszyscy dostawcy Milarex powinni przestrzegać zasad uczciwego zatrudnienia. Godziny pracy 

powinny być rozsądne i uwzględniać ograniczenia każdego pracownika, lokalne przepisy prawa oraz 

warunki branży, w której prowadzona jest działalność. Zasady wynagradzania muszą być jasne 

i uczciwe. 

Dostawcy Milarex uznają prawa pracowników do swobodnego organizowania się w grupy w celu 

reprezentowania siebie w dialogu z firmą. Dostawcy Milarex wspierają kulturę współpracy, która 



 
obejmuje konsultacje z przedstawicielami pracowników dotyczące ich pracy i warunków pracy, 

zarówno na poziomie indywidualnym, jak i za pośrednictwem rad pracowniczych. 

Wszyscy dostawcy Milarex powinni przestrzegać zasad równości, różnorodności i tolerancji. 

Pracownicy są szanowani bez względu na przekonania, religię, zdolności, płeć, narodowość, orientację 

seksualną, rasę i wiek. 

Dostawcy Milarex powinni zapewnić bezpieczne i poufne kanały, aby zachęcić pracowników do 

zgłaszania wszelkich wątpliwości, w tym zgłaszania nieprawidłowości. 

Milarex nie akceptuje żadnej formy pracy dzieci lub pracy przymusowej i tego samego wymaga od 

wszystkich naszych dostawców. 

 

7. Stosunki społeczne 

 

Dostawcy Milarex powinni dążyć do pozytywnych relacji w lokalnych społecznościach, w których 

działają. Powinni: 

• Zwracać uwagę na poglądy społeczności lokalnych w odniesieniu do ich działalności. 

• Angażować się w pozytywny i otwarty dialog, aby znaleźć wzajemnie akceptowalne 

rozwiązania problemów. 

• Utrzymywać otwarte nastawienie do różnych opinii. 

 

8. Oczekiwania wobec dostawców Milarex 

 

Oczekuje się, że wszyscy dostawcy Milarex wykażą chęć przestrzegania Kodeksu Postępowania 

Dostawcy Milarex oraz zdolność adresowania w rozsądnym czasie problemów Milarex. Oczekuje się, 

że dostawcy Milarex będą udostępniać informacje istotne dla Kodeksu Postępowania Dostawcy oraz 

wspierać audyty prowadzone przez Milarex lub przez strony trzecie zaangażowane przez Milarex. 

Powtarzające się lub celowe naruszanie Kodeksu Postępowania Dostawcy, brak chęci dzielenia się 

istotnymi informacjami i/lub nieadresowanie problemów może prowadzić do jednostronnego 

rozwiązania przez Milarex współpracy z dostawcą. 

Zachęcamy wszystkich dostawców Milarex do transparentności i aktywnego dzielenia się swoimi 

działaniami, wynikami i rozwojem w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żywności, 

zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w celu wspierania dialogu i ciągłego 

doskonalenia. 

 

 

 


