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Wstęp

Zobowiązanie Prezesa i Dyrektora Generalnego

Trwały sukces Nestlé wymaga zaufania ze 
strony pracowników, konsumentów, klientów, 
dostawców, akcjonariuszy i szeroko pojętego 
społeczeństwa. Aby je zdobyć, musimy zawsze 
postępować w sposób etyczny i realizować 
przyjęte zobowiązania. Zaufanie do naszej 
firmy oraz jej produktów, usług i marek trzeba 
budować konsekwentnie, krok po kroku. Dlatego 
nasze decyzje podejmujemy z uwzględnieniem 
perspektywy długoterminowej, jednocześnie 
już dziś dbając o wywiązywanie się z przyjętych 
zobowiązań.

Jako firma kierująca się zasadą „Good food, 
Good life”, wyzwalamy moc jedzenia, by 
podnosić jakość życia każdego z nas oraz 
przyszłych pokoleń. W osiąganiu przyjętego celu 
kierujemy się wartościami opartymi na szacunku.

Tworzenie wspólnej wartości (ang. Creating 
Shared Value, CSV) ma fundamentalne 
znaczenie dla sposobu prowadzenia działalności 
w Nestlé. Jesteśmy przekonani, że nasza firma 
odniesie długotrwały sukces dzięki tworzeniu 
wartości dla naszych pracowników, społeczności 
i akcjonariuszy oraz dla społeczeństwa i dla 
planety. Nasze działania i produkty powinny 
zmieniać otoczenie na lepsze, jednocześnie 
budując trwały sukces Nestlé.

Wpisując się w nasz cel, w przyjęte wartości 
i sposób realizacji biznesu, Korporacyjne 
zasady prowadzenia działalności ustanowione 
w niniejszym dokumencie są kodem źródłowy 
dla wszelkich działań i zachowań nas wszystkich 
w firmie i odzwierciedlają naszą kulturę 
ukształtowaną na przestrzeni ponad 150 lat. 
Zapewniają one silne ramy etyczne, wymagając 
uczciwości w działaniu, przestrzegania przepisów 
i regulacji oraz realizacji przyjętych zobowiązań.

Opierając się na fundamencie, jakim jest silna 
etyka biznesowa i przestrzeganie przepisów, 
prowadzimy działalność w sposób zgodny 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
jednocześnie budując wspólną wartość. 
W biznesie kierujemy się etyką i zasadami, nawet 
przy braku odpowiednich ram prawnych czy 
regulacyjnych. Jeżeli przyjęte przez nas zasady 
i polityki są surowsze od lokalnych przepisów, 
obowiązują nas wyższe standardy. Dzięki temu 
Nestlé jest w stanie sprostać oczekiwaniom 
społecznym i wyróżnić się na rynku.

Jako Prezes i Dyrektor Generalny, 
zobowiązujemy się zapewnić, by zarządzanie 
firmą oraz jej działanie były zgodne z tymi 
zasadami i będziemy wymagać ich stosowania 
przez naszych pracowników na całym świecie.

Paul Bulcke
Prezes

U. Mark Schneider
Dyrektor Generalny

Wewnętrzne dokumenty powiązane:
Kodeks postępowania w biznesie Nestlé

Zewnętrzne dokumenty powiązane:
Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka

Dziesięć zasad ONZ Global Compact (UNGC)
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Korporacyjne zasady prowadzenia 
działalności – struktura

Zapewnienie jakości 
i bezpieczeństwa 
produktu

Żywienie, zdrowie 
i dobre samopoczucie

Kontakty 
i komunikacja 
wewnątrz fi rmy

Perspektywa 
i współpraca 
zewnętrzna

Ochrona 
prywatności 
i etyka 
w zarządzaniu 
danymi

Konsumenci

Zgodność Nasi pracownicy

 Transparentność 
w kontaktach 
i komunikacji

Łańcuch wartości

Uczciwość w biznesie

Komunikacja 
z konsumentami

Prawa człowieka

Różnorodność 
i otwartość

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy

Odpowiedzialne 
pozyskiwanie 
surowców

Klienci 
i kontrahenci

Równowaga 
środowiskowa

Etyka i uczciwość

1. Konsumenci
• Żywienie, zdrowie i dobre samopoczucie
• Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa

produktu
• Komunikacja z konsumentami

2. Nasi pracownicy
• Prawa człowieka
• Różnorodność i otwartość
• Bezpieczeństwo i higiena pracy

3. Łańcuch wartości
• Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców
• Klienci i kontrahenci
• Równowaga środowiskowa

4. Uczciwość w biznesie
• Etyka i uczciwość
• Ochrona prywatności i etyka

w zarządzaniu danymi

5.  Transparentność w kontaktach i komunikacji
• Kontakty i komunikacja wewnątrz fi rmy
• Perspektywa i współpraca zewnętrzna

6. Zgodność
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Konsumenci1. Konsumenci

Żywienie, zdrowie i dobre samopoczucie 
Kierując się naszym zobowiązaniem 

w zakresie Nutrition, Health and Wellness 
(żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia), 
dążymy do oferowania wyboru jak 
najsmaczniejszych i najzdrowszych produktów 
we wszystkich naszych kategoriach. Działamy 
na rzecz zwiększania wartości odżywczej 
naszych produktów. Dokładamy starań, by nasz 
asortyment był jak najzdrowszy, a jednocześnie 
jak najbardziej przystępny cenowo. Budowane od 
wielu lat zdolności innowacyjne umożliwiają nam 
szybkie i sprawne wdrażanie udoskonaleń.

Dbamy o zapewnianie przejrzystych informacji 
żywieniowych oraz o promowanie zdrowego stylu 
życia. Założenie to odzwierciadla motto naszej 
fi rmy: „Good food, Good life”.

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa 
produktu

W każdym miejscu na świecie nazwa Nestlé 
oznacza dla konsumenta obietnicę bezpiecznego 
produktu najwyższej jakości.

W dziedzinie bezpieczeństwa produktu nie 
uznajemy żadnych kompromisów. Nasza polityka 
jakości odzwierciedla kluczowe elementy 
naszego zobowiązania, w tym:
• opracowywanie, produkowanie i oferowanie

zaufanych, preferowanych produktów i usług,
podnoszących jakość życia i dążących do
lepszej przyszłości;

• zachowywanie wysokich standardów
bezpieczeństwa żywności we wszystkich
krajach, w których prowadzimy działalność;

• stawianie sobie ambitnych celów w zakresie
ciągłego doskonalenia naszych systemów
zarządzania,

• gwarantujących jakość i bezpieczeństwo
produktu oraz eliminujących ryzyko wad; oraz

• inspirowanie wszystkich naszych
pracowników oraz wszystkich podmiotów
zewnętrznych w naszym łańcuchu wartości
do przyjmowania odpowiedzialności za jakość
i bezpieczeństwo produktu.

Komunikacja z konsumentami
Celem naszej komunikacji jest wywarcie 

pozytywnego wpływu na życie konsumentów. 
Dbamy o przekazywanie odpowiedzialnych, 
rzetelnych informacji, umożliwiających 
konsumentom dokonywanie świadomych 
wyborów i promujących zdrowszy sposób 
odżywiania. Na produktach spożywczych 
zamieszczamy prawdziwe oświadczenia, 
które nie zachęcają do nadmiernego spożycia. 
Wszystkie nasze oświadczenia dotyczące kwestii 
zdrowotnych są poparte faktami naukowymi.

Nasze przekazy adresowane do dzieci promują 
zdrowszy styl życia i aktywność fi zyczną. 
Nie wprowadzają one w błąd, nie podważają 
autorytetu rodziców, nie budują nierealistycznych 
oczekiwań w zakresie sukcesu, nie tworzą 
poczucia konieczności zakupu ani nie odwołują 
się do poczucia okazji cenowej.

Dążymy do tego, by dzieciom reklamować 
wyłącznie wybory zapewniające im pożywne 
posiłki, stosując odpowiedzialne praktyki 
marketingowe.

Naszym celem jest przedstawienie 
konsumentom rzetelnych i transparentnych 
informacji żywieniowych na etykietach 
produktów w oparciu o naukowo potwierdzone 
fakty, w formie umożliwiającej im dokonywanie 
świadomych wyborów w zakresie żywności 
i napojów.

Oferując rozwiązania w dziedzinie żywienia 
niemowląt, kierujemy się następującymi 
zasadami:
• Dbamy, by wspierać karmienie piersią, jako

idealny sposób żywienia niemowląt;
• Zalecamy karmienie piersią, jako najlepszą

z dostępnych opcji żywienia;
• Każde dziecko ma prawo to tego, by pierwsze

1000 dni jego życia było jak najlepsze;
• Opiekunowie powinni mieć dostęp do

najwyższej jakości rozwiązań do wyboru;
• Wszystkie rozwiązania muszą opierać się

na aktualnych zdobyczach nauki w zakresie
żywienia i kwestii behawioralnych;

• Wszyscy opiekunowie powinni czuć się
szanowani oraz mieć poczucie, że podjęli
dobrą decyzję co do sposobu żywienia
swojego dziecka; oraz

• Uzyskanie możliwie najlepszych efektów
żywieniowych wymaga odpowiedzialnej
współpracy i zaangażowania wszystkich
interesariuszy.

Zasady te obowiązują wszędzie w równym 
stopniu.

Nasze działania marketingowe w zakresie 
żywności dla niemowląt są realizowane 
zgodnie z Międzynarodowym kodeksem 
marketingu produktów zastępujących mleko 
kobiece przyjętym przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) oraz z rezolucjami Światowego 
Zgromadzenia Zdrowia (WHA), wprowadzonymi 
przez wszystkie kraje członkowskie WHO. 
Ponadto wdrożyliśmy kryteria „FTSE4Good”. 
W krajach zaklasyfi kowanych jako kraje 
wysokiego ryzyka w zakresie niedożywienia 
i śmiertelności dzieci stosujemy szczególne 
zasady, wykraczające poza lokalne wymogi, 
jeżeli wymogi te są mniej surowe. Nie 
promujemy tam mleka modyfi kowanego dla 
niemowląt ani mieszanek następnych dla dzieci 
poniżej 12. miesiąca życia.
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2. Nasi pracownicy
Nasi pracownicy

Prawa człowieka
Dążymy do zapewnienia naszym 

pracownikom na całym świecie dobrych 
warunków pracy oraz elastycznych możliwości 
zatrudnienia, które sprzyjają godzeniu życia 
prywatnego i zawodowego, zgodnie z naszymi 
ambicjami, jako wiodącej firmy w dziedzinie 
żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia.

W naszej działalności i na przestrzeni całego 
łańcucha wartości respektujemy i promujemy 
prawa człowieka zgodnie z wytycznymi Narodów 
Zjednoczonych oraz Dziesięcioma zasadami ONZ 
Global Compact.

Podejmujemy działania zmierzające do 
identyfikowania i redukowania wszelkich 
istniejących lub potencjalnych niekorzystnych 
oddziaływań wynikających bezpośrednio 
lub pośrednio z działalności własnej lub 
z realizowanej współpracy biznesowej. 
Zmniejszamy ryzyko poprzez uwzględnianie 
w naszych politykach i systemach wewnętrznych 
odpowiednich środków kontroli, reagowanie na 
stwierdzone problemy, śledzenie naszych działań 
oraz komunikację z interesariuszami na temat 
sposobu redukowania tych oddziaływań.

Dbamy o przestrzeganie Międzynarodowej 
Karty Praw Człowieka oraz zasad dotyczących 
praw podstawowych wskazanych w Deklaracji 
dotyczącej fundamentalnych zasad i praw 
w pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Przestrzegamy postanowień Trójstronnej 
deklaracji zasad dotyczących przedsiębiorstw 
wielonarodowych i polityki społecznej (MOP) 
oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych.

W szczególności podejmujemy działania 
przeciwdziałające naruszaniu praw człowieka 
w naszej działalności oraz w naszym 
łańcuchu wartości, realizując zasadę zerowej 
tolerancji dla pracy dzieci, pracy przymusowej 
i współczesnego niewolnictwa.

W tym samym duchu respektujemy 
prawo i wolność do zrzeszania się naszych 
pracowników, również w zakresie zawiązywania 
stowarzyszeń i związków i wstępowania w ich 
szeregi.

Różnorodność i otwartość
Długotrwały sukces jest uzależniony 

od zdolności do przyciągania, rozwijania 
i zatrzymywania najlepszych pracowników, 
którzy respektują nasze wartości i dążą do 
naszego celu, którym jest wyzwalanie mocy 
jedzenia, by podnosić jakość życia każdego z nas 
oraz przyszłych pokoleń.

Różnorodność i otwartość stanowią 
nieodłączną część kultury Nestlé. Promujemy 
wśród naszych pracowników otwartość 
w stosunku do wszystkich społeczności, kultur 
i grup wiekowych oraz staramy się czerpać z tej 
różnorodności, aby pobudzać kreatywność 
i innowacyjność. Dążymy do poprawy parytetu 
oraz dbamy o zapewnianie równych szans 
wszystkim pracownikom.

Nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na 
pochodzenie, narodowość, wyznanie, rasę, płeć, 
wiek, kondycję fizyczną, orientację seksualną 
oraz nie dopuszczamy się ani nie akceptujemy 
jakichkolwiek form nękania na powyższym tle.

Traktujemy się nawzajem z szacunkiem 
i godnością oraz oczekujemy powszechnego 
promowania poczucia osobistej 
odpowiedzialności.

Respektujemy konwencje międzynarodowe 
dotyczące praw pracowników. W kontaktach 
zewnętrznych ze społeczeństwem 
i interesariuszami postępujemy w sposób 
inkluzyjny na przestrzeni wszystkich naszych 
zróżnicowanych środowisk biznesowych oraz 
całego łańcucha wartości.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dokładamy starań, by zapobiegać 

wypadkom, urazom i chorobom związanym 
z pracą, a także zapewniać bezpieczeństwo 
pracowników, kontrahentów i innych osób na 
przestrzeni łańcucha wartości.

W ramach naszej polityki w zakresie 
bezpiecznego i zdrowego życia bezpieczeństwo 
i higiena pracy stanowią nieodłączny element 
naszej wartości, jaką jest szacunek do siebie 
samych oraz ludzi wokół nas. Zdajemy sobie 
sprawę, że każdy z nas musi aktywnie działać na 
rzecz utrzymywania bezpiecznego i zdrowego 
środowiska pracy. Nasi kierownicy muszą 
budować świadomość i wiedzę w tym zakresie 
wśród pracowników, wykonawców i wszystkich 
osób związanych z działalnością firmy lub 
znajdujących się w zasięgu jej oddziaływań.

Za pośrednictwem Systemu Zarządzania 
Nestlé (NMS) w obszarze Jakości, a także 
Bezpieczeństwa, Zdrowia oraz Środowiska 
(Safety Health, Environment - SHE) 
monitorujemy nasze wyniki w tym kontekście, 
aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie 
wszystkich osób w miejscu pracy.
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3. Łańcuch wartości Łańcuch  
wartości

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców
Od wszystkich naszych dostawców 

oczekujemy przestrzegania Standardu Nestlé 
w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców. Regularnie sprawdzamy, czy nasi 
dostawcy przestrzegają obowiązujących 
wymogów.

Dążymy do wdrażania zrównoważonych 
praktyk rolniczych, przyczyniających się do 
długotrwałej prężności produkcji, zapewniającej 
stałe źródło dochodów, zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, ochronę 
bioróżnorodności, a także ochronę i uzupełnianie 
zasobów naturalnych. Naszym zdaniem rolnicy 
powinni zarabiać dostatecznie dużo, by żyć na 
przyzwoitym poziomie.

Zachęcamy do dynamicznej transformacji 
sposobów pozyskiwania surowców oraz 
powiązanych czynności produkcyjnych. 
Oczekujemy od dostawców działania 
w sposób przejrzysty oraz dążenia do ciągłego 
doskonalenia w prowadzonej działalności. 
Kierując się wartościami opartymi na 
szacunku, dbamy o ich stosowanie w relacjach 
z dostawcami, od których z kolei oczekujemy 
tego samego w ich relacjach z kontrahentami.

W tym duchu nieustannego doskonalenia 
wspieramy ustanawianie kamieni milowych 
w zakresie poprawy praktyk biznesowych, 
realizację projektów interwencyjnych oraz 
wdrażanie wymogów umożliwiających 
podwyższenie poziomu uczciwości w biznesie, 
standardów w zakresie zatrudnienia oraz praktyk 
Bezpieczeństwa, Zdrowia oraz Środowiska 
Safety Health, Environment SHE).

Klienci i kontrahenci
W kontaktach z klientami kierujemy się 

zasadami uczciwości, etyki i sprawiedliwości.
W relacjach biznesowych oczekujemy 

od partnerów handlowych przestrzegania 
zasad biznesowych zgodnych z naszymi. 
W razie stwierdzenia niestosowania się przez 
nich do którychkolwiek z naszych zasad 
biznesowych, żądamy otwartej i transparentnej 
rozmowy, ustalamy działania naprawcze, 
a w razie konieczności kończymy współpracę. 
Jednocześnie respektujemy racjonalne 
standardy naszych kontrahentów.

Równowaga środowiskowa
Na przestrzeni całego łańcucha wartości 

stosujemy praktyki biznesowe przyjazne dla 
środowiska. W trosce o naturę dążymy do 
rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym 
poprzez opracowywanie materiałów 
opakowaniowych nadających się do recyklingu 
i powtórnego użytku, redukowanie strat 
w żywności i testowanie cyrkularnych modeli 
biznesowych.

Na wszystkich etapach cyklu życia produktu 
dbamy o efektywne wykorzystanie zasobów 
naturalnych. Preferujemy korzystanie z zasobów 
odnawialnych zarządzanych w sposób 
zrównoważony oraz dążymy do generowania 
zerowej ilości odpadów w prowadzonej 
działalności. Staramy się redukować emisje 
gazów cieplarnianych, stawiając sobie za cel 
wyeliminowanie ich emisji do roku 2050, zgodnie 
z ambicją biznesową ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5°C, w tym w górnej części 
naszego łańcucha wartości, gdzie będziemy 
wspierać rolników i dostawców w dostosowaniu 
się do zmian klimatu i przyjęciu nowych 
standardów w zakresie ochrony środowiska oraz 
inicjatywach regeneracyjnych w rolnictwie.

Dzięki podjętym zobowiązaniom włączamy 
się w walkę z globalnym ociepleniem oraz 
zmniejszamy poziom wykorzystania tworzyw 
sztucznych, stosując je w sposób przyjazny dla 
środowiska.

Wierzymy, że dostęp do wody i urządzeń 
sanitarnych stanowi jedno z podstawowych 
praw człowieka. Wraz z innymi użytkownikami 
wód i naszymi kontrahentami dążymy do 
gospodarowania zasobami wodnymi w sposób 
środowiskowo zrównoważony, społecznie 
sprawiedliwy i korzystny ekonomicznie.
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4. Uczciwość w biznesie
Uczciwość 
w biznesie

Etyka i uczciwość
W Kodeksie postępowania w biznesie 

Nestlé zawarto pewne nie podlegające 
negocjacjom minimalne standardy w kluczowych 
obszarach postępowania pracowników, 
obejmujących uczciwość, przestrzeganie 
przepisów, konflikty interesów, przepisy 
antymonopolowe, uczciwość w obrocie 
gospodarczym, łapownictwo, korupcję (Zasada 
ONZ Global Compact nr 10), dyskryminację 
i napastowanie oraz rzetelną sprawozdawczość 
i rachunkowość. W szczególności oczekujemy od 
naszych pracowników i osób trzecich w naszej 
strefie oddziaływań stosowania następujących 
zasad:
• Nestlé postępuje w sposób zgodny z prawem 

oraz uczciwy, ujawniając i rozwiązując 
konflikty interesów w sposób sprawiedliwy 
i przejrzysty.

• Nestlé konkuruje w sposób w pełni 
zgodny z prawem antymonopolowym 
oraz przepisami o ochronie konkurencji 
i uczciwości w obrocie gospodarczym, 
konsekwentnie odrzucając zachowania 
o charakterze antykonkurencyjnym. W ramach 
obowiązujących przepisów wspieramy 
współpracę z tymi, którzy podzielają nasze 
dążenia w poszczególnych kwestiach, na rzecz 
budowania wspólnych rozwiązań.

• Nestlé zabrania swoim pracownikom, 
usługodawcom i przedstawicielom 
dopuszczania się łapownictwa i korupcji oraz 
postępowania w sposób, który mógłby budzić 
podejrzenie takich nielegalnych działań.

• Nestlé dba o rzetelność dokumentacji 
finansowej oraz przestrzeganie przyjętych 
standardów rachunkowości, dzięki czemu 
wypełnia swoje zobowiązania wobec 
akcjonariuszy, regulatorów i innych 
interesariuszy.

Ochrona prywatności i etyka 
w zarządzaniu danymi
Nestlé respektuje prawa osób w zakresie 

ich danych osobowych i uznaje prawo do 
prywatności za jedno z podstawowych praw 
człowieka. Zobowiązanie Nestlé do ochrony 
danych osobowych i prywatności uwzględniono 
w naszym globalnym programie ochrony 
prywatności (Global Privacy Program). W ramach 
programu zapewnia się, by prywatność 
stanowiła nieodłączną część wszystkich 
naszych działań biznesowych, a gromadzone 
przez nas dane osobowe były przetwarzane 
w sposób uczciwy i zgodny z prawem, 
przechowywane w sposób uniemożliwiający ich 
nieuprawnione przetwarzanie, bezprawne lub 
przypadkowe zniszczenie, utratę lub niewłaściwe 
wykorzystanie oraz by usuwano je, kiedy nie są 
już potrzebne.

W relacjach z osobami, których dane 
dotyczą, dążymy do przejrzystości w zakresie 
przetwarzania ich danych oraz zapewniamy im 
faktyczną kontrolę nad sposobem gromadzenia 
i wykorzystywania tych danych, w tym 
odpowiadamy na ich żądania i skargi.

Unikami korzystania z danych i technologii 
w sposób nieetyczny bądź skutkujący 
dyskryminacją, nadużyciem lub szkodą. 
Korzystamy ze sztucznej inteligencji w sposób 
etyczny, w oparciu o następujące zasady: 
(I) Przejrzystość, (II) Różnorodność, brak 
dyskryminacji i uczciwość, (III) Prywatność 
i bezpieczeństwo, (IV) Dobro środowiska 
i społeczeństwa, (V) Odpowiedzialność oraz (VI) 
Bezpieczeństwo techniczne.
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5. Transparentność w kontaktach 
i komunikacji

Transparentność 
w kontaktach 
i komunikacji

Kontakty i komunikacja wewnątrz firmy
Promujemy inspirujące, innowacyjne, 

transparentne i otwarte środowisko pracy, 
w którym każdy pracownik jest szanowany, ma 
swobodę działania i tworzenia i zawsze może się 
wypowiedzieć. Wszystkie osoby w organizacji są 
zachęcane do otwartego wypowiadania swoich 
opinii w każdej sprawie. Każdy pracownik może 
omawiać dowolne kwestie z bezpośrednim 
przełożonym, a w celu zapewnienia nieustannej 
ewolucji takiego środowiska pracy może 
zwrócić się do działu kadr, działu prawnego 
lub zadzwonić na naszą infolinię przy pełnej 
gwarancji zachowania poufności.

Perspektywa i współpraca zewnętrzna
Mając na uwadze nasz cel, którym jest 

wyzwalanie mocy jedzenia, by podnosić jakość 
życia każdego z nas oraz przyszłych pokoleń, 
tu w Nestlé jesteśmy przekonani o znaczeniu 
naszych działań i naszego zaangażowania, 
jako odpowiedzialnego interesariusza, na rzecz 
uwzględniania opinii zewnętrznych na sprawy 
związane z naszą działalnością w sposób 
sprzyjający współpracy, dzieleniu się wiedzą, 
otwartej rozmowie oraz głębszemu dialogowi. 
Postrzegamy się jako część społeczeństwa.

Nestlé dba o przejrzystą i odpowiedzialną 
współpracę w kontaktach z urzędami 
państwowymi w zakresie opracowywania 
i realizacji polityki publicznej.
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6. Zgodność
Zgodność

Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności 
przez Nestlé bezwzględnie obowiązują 
wszystkich pracowników i są poparte naszym 
Kodeksem Postępowania w Biznesie oraz 
innymi politykami. Stosujemy je w planowaniu 
biznesowym, realizowanych zadaniach, 
działalności gospodarczej, ocenach pracownika 
i audytach. Jeżeli nasze wewnętrzne zasady 
i polityki odbiegają od lokalnych przepisów, 
obowiązują nas zawsze normy spełniające 
wyższe standardy.

Nasz Program Zgodności wspiera nieustanne 
rozwijanie i wdrażanie Korporacyjnych Zasad 
Prowadzenia Działalności przez Nestlé w oparciu 
o etykę, uczciwość oraz dbanie o to, by 
postępować należycie i kierować się właściwymi 
pobudkami.

Zgodność z zasadami dotyczącym praw 
człowieka, warunków pracy i zatrudnienia, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska, a także uczciwość w biznesie 
oceniamy w ramach programu CARE, w którym 
polegamy na z niezależnej sieci zewnętrznych 
audytorów. Oceniamy również nasze postępy 
w zakresie prospołecznego, odpowiedzialnego 
pozyskiwania surowców, jakościowych, 
odpowiedzialnych działań marketingowych oraz 
innych zobowiązań dzięki niezależnym audytom 
i certyfikacjom.

Nieustannie doskonalimy komunikację, 
procesy i szkolenia, aby zapewnić przestrzeganie 
Korporacyjnych Zasad Prowadzenia Działalności 
przez Nestlé, a w razie konieczności uzupełniać 
luki, zgodnie z zasadą „zero tolerancji” dla 
stwierdzonych naruszeń.

Stosowane w Nestlé wewnętrzne 
i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania skarg 
są ogólnodostępne, tak by zarówno nasi 
pracownicy, jak i interesariusze zewnętrzni mogli 
zgłaszać ewentualne naruszenia. Wszystkie 
zgłoszenia wyjaśniamy i nie dopuszczamy 
do żadnych działań odwetowych wobec 
pracowników, którzy ich dokonują takich 
zgłoszeń w dobrej wierze.

Monitorowanie i sprawozdawczość
Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności 
są powiązane z określonymi regułami, politykami 
i standardami. Audytorzy w ramach naszego 
programu CARE oraz nasi audytorzy wewnętrzni 
regularnie kontrolują nasze praktyki pod kątem 
przestrzegania tych zobowiązań.

Przy ocenie naszych systemów kontroli 
wewnętrznej audytorzy zewnętrzni uwzględniają 
to, w jaki sposób nasze Korporacyjne Zasady 
Prowadzenia Działalności wpisują się w ogólne 
ramy ładu korporacyjnego Grupy.

Ustalenia i zalecenia są przekazywane do 
Zarządu Nestlé S.A. za pośrednictwem Rady 
Komitetu Audytorów.



 
 






