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POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DOTYCZĄCA KAUCZUKU NATURALNEGO  

AKTUALIZACJA Z GRUDNIA 2021 

 

Firma Pirelli działa na rzecz promowania, rozwoju i wdrażania procedur zamawiania i wykorzystywania 

kauczuku naturalnego w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w 

ramach całego łańcucha wartości.  

W obliczu przewidywanego rosnącego światowego zapotrzebowania na kauczuk naturalny, zarządzanie 

jego zasobami z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju jest kluczowe dla ochrony lasów i 

bioróżnorodności, a także umożliwia długotrwały rozwój lokalnych społeczności i ekonomii.  

Łańcuch dostaw kauczuku naturalnego obejmuje Producentów/Farmerów, Sprzedawców, Zakłady 

przetwórstwa, Przedsiębiorstwa handlowe i Fabryki. Firma Pirelli, jako producent opon, znajduje się na 

ostatniej pozycji łańcucha – nie posiada własnych plantacji ani zakładów przetwórstwa kauczuku 

naturalnego.  

W tej sytuacji Pirelli stara się działać jako aktywny uczestnik ogólnoświatowych starań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju produkcji kauczuku naturalnego, pracując zgodnie ze swoim łańcuchem wartości 

i sektorem przemysłowym w celu zwiększenia przejrzystości i dalszego rozwoju procesów i instrumentów 

poprawiających identyfikowalność przy zastosowaniu podejścia opartego na analizie ryzyka. 

Firma Pirelli wymaga od swoich joint-venture, dostawców oraz ich poddostawców zaangażowanych w 

produkcję, przetwarzanie i sprzedaż kauczuku naturalnego, aby posiadali odpowiedni system zarządzania 

zapewniający zgodność z przepisami i rozporządzeniami oraz zgodność z zasadami niniejszej polityki. 

Polityka zrównoważonego rozwoju firmy Pirelli dotycząca kauczuku naturalnego bazuje na następujących 

założeniach.  

 

I. TROSKA O LUDZI 

Ochrona praw człowieka i upowszechnianie godnych warunków pracy  

Szacunek dla uniwersalnych praw człowieka i ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników 

to nasze fundamentalne, niepodlegające negocjacji zasady. Zabezpieczenia dotyczą wszystkich 

pracowników, w tym kontraktowych, czasowych oraz migrantów. 

Firma Pirelli oczekuje od wszystkich podmiotów w jej łańcuchu dystrybucji: 

- dostosowania się do wysokich standardów zapobiegania, oceny i zarządzania zagrożeniami 

związanymi z ryzykiem zawodowym i bezpieczeństwem pracy; 

- unikania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, stan cywilny, orientację seksualną, poglądy 

religijne lub polityczne, przynależność do związków zawodowych, rasę, pochodzenie etniczne, 

narodowość, wiek, pochodzenie lub status społeczny, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową; 

- przestrzegania wszystkich obowiązujących lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów 

dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych oraz postępowania zgodnego z Wytycznymi 

ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (UNGP); 

- promowania odpowiednich warunków pracy, z uwzględnieniem zatrudniania na podstawie umowy 

o pracę, pensji przynajmniej równych płacy minimalnej obowiązującej w danym kraju na podobnym 

stanowisku, zgodnych z prawem godzin pracy, swobody tworzenia i wstępowania do związków 

zawodowych i negocjacji zbiorowych, zgodnie z odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi 

przepisami, wspierania osób mieszkające na plantacjach w zakresie dostępu do zasobów 
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niezbędnych do zapewnienia odpowiednich warunków życia, tak jak opisano w Konwencji nr 110 

MOP; 

- nietolerowania żadnej postaci wyzysku w pracy, pracy dzieci, pracy przymusowej lub 

obowiązkowej, ani jakichkolwiek nadużyć lub przymusu psychicznego i fizycznego stosowanego 

wobec pracowników zatrudnionych bezpośrednio lub w łańcuchu dostaw.  

 

Wspieranie rozwoju lokalnych społeczności i zapobieganie konfliktom związanym z własnością gruntów 

Społeczny i gospodarczy rozwój lokalnych społeczności oznacza tworzenie miejsc pracy i zwiększanie 

możliwości zatrudnienia miejscowej ludności, poprawę warunków życia i unikanie świadomego, 

bezpośredniego lub pośredniego przyczyniania się do działań potencjalnie szkodliwych dla lokalnych 

społeczności lub zbiorowości. 

Firma Pirelli uznaje prawo ludów tubylczych i społeczności zależnych od lasów do swobodnego dostępu i 

sprawiedliwego korzystania z zasobów leśnych.  

Firma Pirelli oczekuje od swoich dostawców: 

- przestrzegania wszystkich obowiązujących lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów 

dotyczących użytkowania terenów oraz prowadzenia działalności zgodnie z Deklaracją ONZ o 

prawach ludów tubylczych (UNDRIP); 

- odpowiedzialnego postępowania, wspierania godnych warunków życia lokalnych społeczności, 

unikania negatywnego wpływu na lokalne zaopatrzenie w żywność i zapewnienia lokalnym 

społecznościom godziwej rekompensaty za przyjęcie środków ochronnych lub komercyjne 

wykorzystanie gruntów; 

- ochrony i poszanowania zwyczajowych i wspólnych praw własności gruntów; 

- dołożenia wszelkich starań, by uniknąć zawłaszczania gruntów; 

- promowania rozwoju kulturalnego społeczności lokalnych; 

- wspomagania dostępu do edukacji w społecznościach lokalnych. 

Należy unikać ryzyka świadomego, bezpośredniego lub pośredniego, przyczynienia się do działań, które 

mogłyby prowadzić do bezprawnego przywłaszczenia gruntów i/lub wyrządzenia szkód lokalnym 

społecznościom lub zbiorowościom. Mając to na uwadze dostawcy firmy Pirelli - szczególnie w czasie 

ustanawiania lub przekształcania plantacji i/lub zakładów przemysłowych - powinni stosować się do 

metodologii i wytycznych w zakresie dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody (FPIC) opracowanych w 

Programie UN-REDD, obejmującej zadośćuczynienie lub zapewnienia miejsca zamieszkania z 

zastosowaniem odpowiednich i wzajemnie uzgodnionych sposobów, w przypadku gdy działania naruszają 

prawa ludności rdzennej i społeczności lokalnych (IP/LC).  

W przypadku, kiedy uprzednie działania spowodowały lub przyczyniły się do przywłaszczenia lub 

uszkodzenia ziem, terytoriów lub zasobów IP/LC bez zapewnienia FPIC, oczekuje się działań w celu 

zapewnienia środków naprawczych w ramach wspólnie uzgodnionych procedur. Wdrożenie jest 

monitorowane wspólnie ze społecznością i/lub przez wzajemnie uzgodnione strony trzecie. 

 

II. OCHRONA EKOSYSTEMÓW, FLORY I FAUNY 

Prowadzony przez cały czas życia materiału cykl ciągłego doskonalenia w zakresie wpływu na środowisko 

zakłada analizę, ochronę i, jeśli to możliwe, odtwarzanie ekosystemów, przy jednoczesnym unikaniu, 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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łagodzeniu lub przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom dla zasobów naturalnych, zmiany klimatu, 

ekosystemów i właściwej flory i fauny.  

Zgodnie z tym podejściem, firma Pirelli oczekuje od wszystkich podmiotów w jej łańcuchu dystrybucji: 

- przestrzegania wszystkich obowiązujących lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów 

dotyczących ochrony środowiska; 

- opracowania planów właściwego wykorzystania gruntów, mających na celu zapobieżenie 

nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, zachowanie wód powierzchniowych i zasobów wody 

gruntowej, ochronę jakości wody i zapobieganie jej zanieczyszczeniu rolniczymi i przemysłowymi 

środkami chemicznymi, erozji i sedymentacji; 

- ochrony jakości gleby, zapobiegania erozji, degradacji wartości odżywczych, osiadaniu i 

zanieczyszczeniu; 

- zachowania zgodności z przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi wykorzystania produktów 

chemicznych w sektorze przemysłowym i zarządzania chemikaliami w sposób zapewniający ich 

bezpieczną obsługę, przenoszenie, przechowywanie, użytkowanie, przetwarzanie lub utylizację; 

- zarządzania działaniami tak, aby minimalizować ilość zużywanej energii, minimalizować i ograniczać 

emisję dwutlenku węgla oraz maksymalizować wydajność zasobów naturalnych, a także redukować, 

przetwarzać i odzyskiwać wytworzone odpady; 

- stosowania odpowiednich procesów i technologii mających na celu ograniczenie uciążliwych 

zapachów wytwarzanych w procesie mielenia kauczuku. 

 

III. ZEROWE WYLESIANIE, TORFOWANIE, WYPALANIE 

Firma Pirelli działa na rzecz ochrony, zachowania i odtwarzania lasów pierwotnych i obszarów o wysokiej 

wartości przyrodniczej, w tym kluczowych ekosystemów torfowisk i dziewiczych obszarów leśnych, na które 

rozwój upraw kauczuku naturalnego mógłby mieć negatywny wpływ, i wzywa swój łańcuch dostaw: 

- do powstrzymania się od jakiegokolwiek rodzaju produkcji kauczuku na terenach znanych jako 

torfowiska; 

- do powstrzymania się od wykorzystania ognia w przygotowaniu terenów pod nowe plantacje, 

ponownym zakładaniu plantacji i każdej innej działalności; 

- do stosowania uznanych międzynarodowo zasad dotyczących obszarów o wysokiej wartości 

ochronnej (HCV) i obszarów zasobnych w węgiel (HCS). Firma Pirelli uznaje te ostatnie zasady za 

godne zaufania narzędzie, służące osiągnięciu celu Zerowego wylesiania, przy jednoczesnym 

sprzyjaniu zrównoważonemu rozwojowi lokalnych społeczności i wykorzystaniu otwartego, 

uczciwego dialogu z odpowiednimi Interesariuszami.  

Kauczuk naturalny z obszarów wylesionych, lub na których doszło do degradacji wysokiej wartości 

ochronnej (HCV) po dniu 1 kwietnia 2019 jest uznawany jako niespełniający wymagań niniejszej polityki. 

IV. OCHRONA ZASOBÓW  

Firma Pirelli zobowiązuje się wykorzystywać kauczuk naturalny przy zachowaniu najwyższych standardów 

jakości i wydajności, angażując się w prace badawczo-rozwojowe mające na celu ograniczenie średniej 

masy opon, wydłużenie czasu ich eksploatacji, zwiększenie odzysku materiałów.  

Firma Pirelli promuje te same zasady dotyczące jakości i wydajności w całym łańcuchu dostaw, mając na 

celu zmniejszenie negatywnego wpływu na bioróżnorodność, zwiększenie wydajności produkcji i 

ograniczenie kosztów utylizacji. 
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Wsparcie łańcucha wartości dla producentów kauczuku naturalnego obejmujące małych producentów w 

celu poprawy wydajności i jakości kauczuku uznawane jest za priorytet. 

 

V. ETYKA JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA 

Przeciwdziałanie korupcji  

Nie będzie tolerowana czynna ani bierna korupcja, niezależnie od postaci, w żadnym z miejsc jurysdykcji, 

nawet w miejscach, w których taka działalność była w praktyce dopuszczalna, tolerowana lub 

niezaskarżana na drodze sądowej.  

 

VI. SYSTEM IDENTYFIKOWALNOŚCI I ANALIZA ZAGROŻEŃ  

Firma Pirelli przeprowadziła badania w zakresie procedur identyfikowalności swojego łańcucha 

dostaw kauczuku naturalnego, udzielając w tym celu partnerskiego wsparcia i współpracując z 

wykonawcami w zakresie opracowania i zastosowania narzędzi identyfikowalności i analizy 

zagrożeń dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych, które byłyby wydajne i wiarygodne w 

ramach danego łańcucha, pozwalając osiągnąć pełną identyfikowalność w średniookresowej 

perspektywie. 

Firma Pirelli, z uwagi na wysoki stopień rozproszenia łańcucha dostaw kauczuku naturalnego i złożoność 

procesów identyfikowalności i analizy ryzyka, nie może precyzyjnie określić, jak długo potrwa ten proces. 

Firma Pirelli przedstawi sprawozdanie z poczynionych postępów, zgodnie z Częścią XI niniejszej Polityki. 

Zarówno wyniki analizy ryzyka, jak i skłonność podmiotów łańcucha dostaw do zaangażowania się w plany 

odnowy zasobów w obszarach, w których jest to konieczne, będą miały wpływ na decyzje zakupowe i 

strategie rozwoju firmy Pirelli dotyczące kauczuku naturalnego. 

VII. ŁAD KORPORACYJNY 

Firma Pirelli oczekuje od swoich dostawców kauczuku naturalnego: 

- działania zgodnego z niniejszą Polityką; 

- promowania niniejszej Polityki we właściwym łańcuchu dostaw; 

- opracowywania i wdrażania systemu należytej staranności dotyczącego zachowania niniejszej 

Polityki w łańcuchu dostaw;  

- rozważenia dołączenia do Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) celem 

korzystania ze wspólnego wysiłku na drodze rozwoju i doskonalenia zrównoważonego rozwoju 

kauczuku naturalnego. 

Niniejsza Polityka obejmuje zobowiązania1 podjęte przez firmę Pirelli w zakresie zrównoważonego 

zarządzania łańcuchem dostaw i model zarządzania, do którego stosuje się firma Pirelli, to znaczy: 

 

1Poczyniono odniesienie do zobowiązań podjętych przez Firmę w zakresie zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw, w 

szczególności nawiązując do następujących dokumentów: Firma Pirelli Values and Ethical Code, „Code of Conduct”, „Social 

Responsibility Policy for Occupational Health, Safety and Rights, and Environment”, „Global Human Rights Policy”, „Product 

Stewardship Policy”, „Green Sourcing Policy”, „Quality Policy”, „Health, Safety and Environment Policy”, „Anti-corruption Program”, 

Dostawcy firmy Pirelli „Sustainability Clause”, „Pirelli Suppliers Handbook” oraz związana dokumentacja, Whistleblowing Policy.  

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty firmy Pirelli zostały opublikowane w wielu wersjach językowych na stronie internetowej Pirelli 

website.   

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/global-human-rights-policy-
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/anti-corruption-program
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
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- zachęcanie dostawców do stałego doskonalenia przez samodzielne wprowadzanie działań 

dających możliwość zdobywania wiedzy i rozwoju potencjału, przy wsparciu firmy Pirelli i za 

pośrednictwem innych wspólnych działań;  

- ocena potencjalnych dostawców kauczuku naturalnego na podstawie ich działalności w zakresie 

ochrony środowiska, etyki biznesowej i społecznej odpowiedzialności, od etapu wstępnej 

homologacji, przez audyty na miejscu przeprowadzane przez strony trzecie;  

- wymóg podpisania przez dostawców klauzuli umownej Pirelli dotyczącej poszanowania zasad 

zrównoważonego rozwoju (objaśniającej wyżej wymienione zobowiązania firmy Pirelli w odniesieniu 

do określonych praw dotyczących środowiska, praw człowieka i praw pracowniczych, a także etyki 

biznesu i zgodności z przepisami antykorupcyjnymi dotyczącymi dostawców), ze sformalizowanym 

żądaniem przeniesienia tego samego modelu zrównoważonego zarządzania na bezpośrednio 

podlegający dostawcy łańcuch dostaw i właściwego monitorowania ich wdrożenia, dla zapewnienia 

prawidłowego przebiegu całego cyklu; 

- monitorowanie zgodności dostawców z ustanowioną przez firmę Pirelli klauzulą poszanowania 

zasad zrównoważonego rozwoju, za pomocą audytów przeprowadzanych na miejscu przez strony 

trzecie i w razie potrzeby podejmowanie określonych czasowo działań naprawczych.  

Stwierdzenie szczególnie poważnych niezgodności z niniejszą Polityką, odmowa ustanowienia planu 

naprawczego lub niewdrożenie ustalonego planu naprawczego mogą skutkować zawieszeniem lub 

zakończeniem relacji biznesowych firmy Pirelli z danym dostawcą. 

W przypadku ustalenia, że dowolny dostawca 2. poziomu w łańcuchu dostaw firmy Pirelli w poważny 

sposób narusza zgodność z niniejszą Polityką, firma Pirelli omówi najwłaściwszy sposób postępowania z 

dostawcą 1. poziomu, którego dotyczy ta sprawa. Stwierdzona dobra wola i proaktywne podejście do 

środków naprawczych uważane są przez firmę Pirelli za punkt wyjścia w kierunku odpowiedzialnego, 

wspólnego łagodzenia konsekwencji, a nie powód natychmiastowego zakończenia współpracy. 

 

VIII. KLUCZOWE KWESTIE – WSPÓŁPRACA I KONSTRUKTYWNY DIALOG 

W firmie Pirelli wierzymy, że ogólnoświatowe wyzwanie w postaci zachowania zasad zrównoważonego 

rozwoju w zakresie pozyskiwania kauczuku naturalnego wymaga zaangażowania, współpracy, dialogu i 

partnerstwa wszystkich uczestniczących w procesie podmiotów.  

Niezależnie od zaangażowania swoich dostawców, firma Pirelli wspiera aktywną współpracę na poziomie 

branżowym i wśród interesariuszy odgrywających istotną rolę w łańcuchu wartości kauczuku naturalnego, z 

przekonaniem, że oprócz indywidualnego zaangażowania korporacji, wspólny wysiłek może skutkować 

silniejszym i szybszym postępem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju światowego łańcucha dostaw 

kauczuku naturalnego. 

Firma Pirelli jest członkiem-założycielem Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) i 

współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, branżowymi i 

akademickimi, mając na celu opracowanie polityk i zasad dotyczących ogólnoświatowego zrównoważonego 

rozwoju kauczuku naturalnego.  

Firma Pirelli wspiera wielostronne działania planistyczne, które podtrzymują zasady GPSNR na poziomie 

krajobrazu, jurysdykcji oraz w innych płaszczyznach. 

 

Firma Pirelli jest także członkiem-założycielem Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR). 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
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Preferowany będzie kauczuk naturalny, który jest wytwarzany i przetwarzany zgodnie z ramami polityki 

GPSNR. 

 

IX. MIĘDZYNARODOWO UZNANE FORMY CERTYFIKACJI 

Firma Pirelli zachęca podmioty ze swojego łańcucha dostaw do uczestnictwa w uznanych międzynarodowo, 

nadzorowanych przez godne zaufania strony trzecie programach certyfikacji z zakresu poszanowania zasad 

zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i etyki biznesu, na 

wszystkich poziomach łańcucha dostaw, od plantatorów i sprzedawców, przez zakłady przetwórstwa i 

przedsiębiorstwa handlowe, po proces produkcji opon Pirelli. 

 

X. WDRAŻANIE POLITYKI  

Aby ułatwić wdrożenie niniejszej Polityki, firma Pirelli sporządzi specjalny Podręcznik wdrażania Polityki oraz 

zorganizuje sesje i materiały szkoleniowe dostosowane do poszczególnych poziomów łańcucha dostaw 

kauczuku naturalnego, a także do własnych pracowników zaangażowanych w ten proces.  

Firma Pirelli wspiera i angażuje się w rozwój potencjału i inicjatywy podejmowane w zakresie rozwoju 

zdolności, mające na celu poszerzanie oferty odpowiednio przeszkolonych i wykwalifikowanych dostawców 

kauczuku naturalnego pozyskiwanego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Podjęte zobowiązania są włączone w proces decyzyjny dotyczący zakupów, przetwarzania kauczuku 

naturalnego firmy Pirelli oraz relacje biznesowe w ramach Grupy i są brane pod uwagę przy definicji 

wskaźników wydajności. 

Ramy czasowe, cele właściwe dla lokalizacji geograficznych oraz kamienie milowe wraz z towarzyszącymi 

wskaźnikami/miarami ustalane są przez firmę Pirelli, jak również wymagane od partnerów łańcucha dostaw 

firmy Pirelli. 

 

XI. RAPORT DOTYCZĄCY POSTĘPÓW  

Firma Pirelli zobowiązuje się informować o celach i postępach w zakresie wdrażania Polityki, korzystając z 

kanałów instytucjonalnych, w tym strony internetowej Firmy i Sprawozdania rocznego Grupy.  

W odpowiednich przypadkach, poczynione postępy i napotkane przeszkody zostaną omówione w 

specjalnych Rozmowach z interesariuszami, mając na celu wspieranie wdrażania Polityki przez podmioty 

uczestniczące w łańcuchu w sposób najbardziej efektywny i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 

XII. PROCEDURA SKŁADANIA SKARG 

Dostępny jest przystępny mechanizm składania skarg zgodny z kryteriami skuteczności UNGP oraz 

zaleceniami OECD, zgodnie z opisem w Załączniku 1, umożliwiając interesariuszom niezależne składanie 

zażaleń oraz dający możliwość zaradzenia szkodliwym wpływom powodowanym przez produkcję lub 

pozyskiwanie zasobów. 

 

Niniejsza Polityka podlega przyszłym aktualizacjom, dokonywanym z uwzględnieniem wyników i 

doświadczeń związanych z jej wprowadzeniem w życie. 

 

 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
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WICEPREZES ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY 

 

Marco Tronchetti Provera 
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ZAŁĄCZNIK 1 MECHANIZM SKŁADANIA SKARG 

 

1. WSTĘP  

W celu pełnego wdrożenia polityki zarządzania zrównoważonym rozwojem kauczuku naturalnego (zwanej 

dalej „polityką”) i zagwarantowania wystarczającego wkładu w redukcje i eliminację negatywnych skutków, 

firma Pirelli zapewnia swoim Interesariuszom2 mechanizm składania skarg do raportowania naruszeń 

obowiązującej polityki w zakresie całego łańcucha dostaw kauczuku naturalnego. 

Niniejszy dokument omawia przekazywanie i zarządzanie raportami dotyczącymi skarg, rozumianych jako 

naruszenia lub problemy bezpośrednio lub pośrednio dotyczące firmy Pirelli (tj., odnoszące się do 

bezpośredniego lub pośredniego dostawczy w zakresie łańcucha dostaw kauczuku naturalnego), i które 

Interesariusze chcą zgłosić firmie Pirelli w celu znalezienia rozwiązania. 

Mechanizm składania skarg jest zgodny z kryteriami skuteczności wymienionymi w Wytycznych ONZ 

dotyczących biznesu i praw człowieka oraz, w szczególności, z zasadą nr 31 „Kryteria skuteczności 

mechanizmu skarg pozasądowych”, w paragrafie IV „Wytyczne OECD skierowane do firm 

międzynarodowych” oraz ramami polityki Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR). 

 

2. ZASADY OGÓLNE  

Firma Pirelli podjęła działania w celu zapewnienia ciągłego dialogu ze swoimi dostawcami oraz 

interesariuszami zaangażowanymi w łańcuch dostaw kauczuku naturalnego oraz zapewnienia, że będzie on 

dostarczany i używany w sposób zrównoważony. 

Wszystkie naruszenia obowiązujących zasad zarządzane są przez dedykowany personel zaangażowany w 

wykonywanie obowiązków zgodnie z określonymi ramami czasowymi oraz sposobami zależnymi od tego, 

czy zaangażowanie dotyczy: (i) bezpośrednio firmy Pirelli; (ii) bezpośredniego dostawcy firmy Pirelli; (iii) 

pośredniego dostawcy firmy Pirelli. W szczególności:  

• W przypadku dostawcy bezpośredniego, firma Pirelli podejmuje się ustanowienia dialogu z 

wymienionym dostawca celem przedyskutowania podniesionych problemów oraz określenia 

działań korygujących, jeśli są konieczne. Jeśli dostawca nie współpracuje lub nie wdraża 

uzgodnionych działań, firma Pirelli może poddać rewizji swoje relacje z dostawcą, w tym zawiesić 

lub przerwać wszelkie, mające z nią miejsce, relacje handlowe.  

• Jeśli chodzi o obszary łańcucha dostaw z którymi firma nie ma relacji bezpośrednich, firma Pirelli 

dokonuje oceny zgodnych z prawem opcji celem wdrożenia odpowiedniego dochodzenia i 

zapewnienia wdrożenia wszelkich działań korygujących (np. wykorzystując zależności z dostawcami 

bezpośrednimi także, za pomocą odpowiednich mechanizmów składania skarg, o ile są dostępne). 

Jeśli zgłoszony podmiot nie chce współpracować lub nie chce wdrażać uzgodnionych działań, firma 

Pirelli może poprosić swojego bezpośredniego dostawcę o zawieszenie lub przerwanie wszelkich 

relacji handlowych mających miejsce z wymienionym podmiotem.  

Wszelkie działania dotyczące dochodzenia, wraz z jego wynikami, będą odpowiednio dokumentowane. 

 

3. POUFNOŚĆ I ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH 

 

2 „Interesariusze” oznaczają: elementy składowe ciał korporacyjnych, pracowników grupy, klientów, dostawców, partnerów, doradców, 

udziałowców oraz, ogólnie, strony trzecie bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w łańcuch dostaw kauczuku naturalnego (np. 

społeczności lokalne).  
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Firma Pirelli, zachęcając Interesariuszy do natychmiastowego zgłaszania możliwego nieuprawnionego 

działania lub nieprawidłowości, gwarantuje poufność zgłoszenia i zawartych w nim danych jak również 

anonimowość sygnalisty, nawet w przypadku, jeśli dalej okaże się, że zgłoszenie było nieprawidłowe lub 

bezzasadne. 

Nie będzie tolerowane żadne zastraszanie, działania odwetowe, sankcje lub dyskryminacja w stosunku do 

sygnalisty lub podmiotu zgłaszającego lub tych, który współpracowali przy czynnościach następczych w 

zakresie meritum raportu. 

Firma Pirelli zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich działań dyscyplinarnych i/lub prawnych 

do ochrony swoich praw, dóbr i wizerunku:  

• w stosunku do każdego dostarczającego, w złej wierze, fałszywe, nieuzasadnione lub 

oportunistyczne zgłoszenia i/lub jedynie w celu oczerniania, zniesławiania lub spowodowania 

uprzedzeń w stosunku do zgłaszanej strony lub innych osób wymienionych w zgłoszeniu;  

• W stosunku do kogokolwiek, kto wprowadza lub grozi wprowadzeniem działań odwetowych 

przeciwko tym, który dostarczyli zgłoszenie zgodnie z niniejszą procedurą, bez uszczerbku dla 

prawa stron zaangażowanych do ich ochrony prawnej jeśli stwierdzona została odpowiedzialność 

karna lub cywilna związana z fałszywością deklaracji lub zgłoszenia strony zgłaszającej.  

 

4. PROCEDURY OPERACYJNE  

4.1 WYSYŁANIE ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia naruszenia w stosunku do polityki zarządzania zrównoważonym rozwojem kauczuku 

naturalnego mogą być przekazywane do firmy Pirelli przez Interesariuszy z wykorzystaniem następujących 

kanałów oficjalnych: 

- E-mail: grievance.naturalrubber@pirelli.com; 

- Listownie, na zwykły adres pocztowy: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – Milan 

(Italy), z dopiskiem Dla Group Purchasing – Grievance Natural Rubber Department. 

W zakresie zgłoszenia użyteczne jest, jeśli sygnalista dostarczy następujące informacje: 

- Imię i nazwisko; 

- Firma i związana z nią funkcja; 

- Numer telefonu / adres e-mai; 

- Opis naruszenia, którym się dowiedział; 

- Dowody potwierdzające załączony opis. 

Firma Pirelli uznaje, że pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z sygnalista ma fundamentalne znaczenie 

dla skutecznego rozwiązywania wskazanego problemu; dział odpowiedzialny za zarządzanie raportowaniem 

(tj. Zakupy Grupy) powiadamia sygnalistę o zasadniczych krokach w postępowaniu (przykładowo przyjęciu 

odpowiedzialności, zamknięciu dochodzenia, zdefiniowaniu planu działania, itp.), zgodnie z opisem w 

poniższych punktach.  

W każdym przypadku, firma Pirelli podejmie się analizy zgłoszeń anonimowych w zakresie mechanizmu 

przewidzianego do zastosowania w takim przypadku. 

 

4.2 PRZYJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGŁOSZENIE 

Wszystkie zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem oficjalnych i nieoficjalnych kanałów firmy Pirelli są 

rejestrowane przez Dział Zakupów Grupy, który informuje Dział Audytu Wewnętrznego. Powiadomienie o 

przyjęciu jest przekazywane do sygnalisty w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.  

mailto:grievance.naturalrubber@pirelli.com


 

 

 

10 

 

4.3 WERYFIKACJA STOSOWNOŚCI ZGŁOSZENIA  

Dział Zakupów Grupy, przy wsparciu Działu Audytu Wewnętrznego, bada otrzymane zgłoszenie, celem 

sprawdzenia, czy jest to rzeczywiście zgłoszenie dotyczące skargi na naruszenie polityki zarządzania 

zrównoważonym rozwojem kauczuku naturalnego firmy. Podczas wykonywania czynności, tam gdzie to 

konieczne, Dział Zakupów Grupy może prosić o interwencje inne działy firmy i może angażować się w 

dyskusję z sygnalistą jeśli w celu dokonania oceny potrzebne są dodatkowe informacje.  

Wszelkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, przepisów, zasad i procedur, które nie dotyczą kauczuku 

naturalnego są przetwarzane przez Dział audytu Wewnętrznego zgodnie z „Polityka grupy dotycząca 

sygnalistów”. W takim przypadku, autor zgłoszenia jest informowany o wynikach przeprowadzonej oceny w 

ciągu dziesięciu dni roboczych od przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszenie. 

 

4.4 ANALIZA ZGŁOSZENIA (DOCHODZENIE) 

Jeśli otrzymane zgłoszenie bezpośrednio dotyczy firmy Pirelli lub jednego z jej bezpośrednich dostawców, 

Dział Zakupów Grupy przeprowadza konieczne dochodzenie przy wsparciu działu Audytu Wewnętrznego i, 

jeśli konieczne, innych kompetentnych działów firmy. Jeśli zostanie uznane za użyteczne, firma Pirelli może 

również wspomagać się wykorzystaniem wyspecjalizowanych doradców zewnętrznych.  

Podczas prowadzenia czynności związanych z dochodzeniem, firma Pirelli może, jeśli uzna za użyteczne i 

przydatne, zaangażować się w dyskusję i współpracę z sygnalistą i/lub z innymi interesariuszami 

zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w daną sprawę, zgodnie z punktem 2.  

Każda czynność dochodzenia musi zostać odpowiednio udokumentowana i musi zostać zakończona w 

ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia, za wyjątkiem sytuacji, które są szczególnie lub w uzasadniony sposób 

złożone.  

 

4.5 DEFINIOWANIE PLANU DZIAŁANIA (LUB ARCHIWIZACJA) 

Jeśli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i za konieczne zostanie uznane przeprowadzenie 

określonych form interwencji i/lub zastosowanie środków zaradczych, Dział Zakupów grupy, w 

porozumieniu z Działem Audytu Wewnętrznego uzgodni z zaangażowanymi podmiotami plan działania 

(zgodnie z odpowiednimi ramami czasowymi i zakresem odpowiedzialności), w ciągu miesiąca od daty 

końcowej dochodzenia (za wyjątkiem sytuacji, które są szczególnie i uzasadniony sposób złożone); autor 

zgłoszenia zostanie natychmiast o tym poinformowany. 

Jeśli w wyniku analizy zgłoszenia, zostanie ono uznane za nieuzasadnione, dokumentacja podlega 

archiwizacji, a informacja o zamknięciu procedury rozpatrywania zgłoszenia przekazywana jest do 

sygnalisty wraz z uzasadnieniem. 

 

4.6 MONITOROWANIE WDRAŻANIA PLANU DZIAŁANIA 

Zgodnie z ramami czasowymi przewidzianymi dla planu działania, firma Pirelli (przy wsparciu doradców 

zewnętrznych, jeśli konieczne) weryfikuje, czy uzgodnione działania są skutecznie wdrażane, także przez 

współpracę z bezpośrednimi oraz pośrednimi dostawcami. Po weryfikacji wdrożenia środków zaradczych 

procedura skargi uznawana jest za zakończona; dotyczące tego powiadomienie zostanie wysłane do 

sygnalisty. 
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4.7 APELACJA 

Jeśli sygnalista jest nieusatysfakcjonowany postępem i/lub wynikiem opisanej powyżej procedury 

rozpatrywania skargi, może skorzystać z mechanizmu składania skarg GPSNR zgodnie ze sposobami 

zdefiniowanymi w procedurze składania skarg GPSNR. 

 

5. ARCHIWIZACJA I RAPORTOWANIE 

W zakresie całej procedury rozpatrywania skargi, Dział Zakupów Grupy archiwizuje cała dokumentację 

zgromadzoną i przekazaną sygnaliście i natychmiast aktualizuje listę otrzymanych i zanalizowanych skarg 

oraz odpowiednich wyników informując również Dział Audytu Wewnętrznego.  

Jeśli chodzi o otrzymane zgłoszenia oraz ich wyniki, Dział Audytu Wewnętrznego okresowo informuje 

Komitet ds. Audytu, Ryzyka, Zrównoważonego rozwoju oraz Zarządzania korporacyjnego firmy Pirelli & C. 

S.p.A., korzystając, jeśli konieczne, ze wsparcia Działu Zakupów Grupy.  

Co więcej, firma Pirelli regularnie publikuje raport na temat otrzymanych oraz rozpatrzonych skarg.  

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Firma Pirelli informuje, ze dane osobowe (w tym wszelkie dane wrażliwe dotyczące rasy i pochodzenia 

etnicznego, poglądów religijnych, przekonań filozoficznych, ocen politycznych, członkostwa w partiach 

politycznych, związkach zawodowych jak również dane osobowe, które mogą ujawniać stan zdrowia i 

orientację seksualną), sygnalistów oraz innych osób zaangażowanych lub pozyskanych do zarządzania 

zgłoszeniami będą przetwarzane w całkowitej zgodności z postanowieniami obowiązujących przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych i w każdym przypadku zgodnie z postanowieniami Polityki 

globalnej ochrony danych osobowych firmy Pirelli (dostępnej na stronie www.pirelli.com) i w zakresie 

ograniczonym wyłącznie do danych niezbędnych w celu uzasadnienia i zarzadzania zgłoszeniem. 

Przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane przez Dział Zakupów Grupy w ramach jego 

kompetencji jako Kontrolera danych (za wyjątkiem przypadków, których temat objęty jest działaniem 

określonych przepisów lokalnych), wyłącznie w celu realizacji procedur określonych w niniejszej polityce i 

tym samym w celu prawidłowego zarządzania otrzymanymi zgłoszeniami, jak również w celu spełnienia 

wymagań prawa lub przepisów z pełnym poszanowaniem poufności, praw oraz podstawowych wolności i 

godności osób zaangażowanych. 

Zadania przetwarzania danych zostaną powierzone, pod nadzorem Dział Zakupów Grupy, personelowi 

odpowiednio przypisanemu do pełnienia tej roli oraz specjalnie przeszkolonych w zakresie realizacji 

procedur rozpatrywania skarg, ze szczególnym odniesieniem do protokołów bezpieczeństwa oraz ochrony 

poufności osób zaangażowanych oraz informacji zawartych w zgłoszeniach. 

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach mogą być, od czasu do czasu, przekazywane przez Dział Zakupów 

Grupy organom korporacyjnym oraz kompetentnym działom wewnętrznym, jak również instytucjom 

prawnym, w celu uruchomienia procedur koniecznych do zagwarantowania, po zgłoszeniu, odpowiedniej 

sądowej i/lub prawnej ochrony w zakresie zgłaszanych problemów, jeśli ze zgromadzonych informacji oraz 

przeprowadzonej weryfikacji wynika, że początkowo zgłoszone okoliczności są uzasadnione. 

W niektórych przypadkach dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym zaangażowanym w 

analizę otrzymanych zgłoszeń.  

W czasie działań prowadzanych w celu uzasadnienia zgłoszenia, stosowane będą wszelkie niezbędne 

środki do ochrony danych przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą lub 

nieupoważnionym rozpowszechnianiem. Co więcej, dokumenty dotyczące zgłoszenia będą przechowywane 
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przez okres, który nie przekracza czasu wymaganego do prawidłowego zakończenia procedur 

wymienionych w niniejszej polityce. 
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ZAŁĄCZNIK 2 GŁÓWNE MIĘDZYNARODOWE DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
- Ramy polityki Globalnej Platformy na rzecz Zrównoważonego Kauczuku Naturalnego (ang. Global 

Platform for Sustainable Natural Rubber - GPSNR); 

- Karta Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw 

Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych; 

- Dziesięć Zasad inicjatywy ONZ Global Compact; 

- Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka; 

- Deklaracja Narodów Zjednoczonych w sprawie praw ludów tubylczych; 

- Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji; 

- Cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych; 

- Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (UNGP); 

- Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych; 

- Deklaracja MOP dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy i odpowiednie konwencje; 

- Konwencje MOP nr 87 i 98 dotyczące wolności stowarzyszania i negocjacji zbiorowych; 

- Konwencja MOP nr 29 i jej protokół z 2014 dotyczące braku pracy przymusowej;  

- Konwencje MOP nr 111 i 100 dotyczące braku dyskryminacji i równości wynagrodzeń; 

- Konwencja MOP nr 105 dotycząca zniesienia pracy przymusowej; 

- Konwencja MOP nr 110 dotycząca warunków zatrudnienia pracowników plantacji; 

- Konwencja MOP nr 131 dotycząca Konwencji o ustalaniu płacy minimalnej; 

- Konwencje MOP nr 138 i 182 dotyczące braku pracy dzieci; 

- Konwencja MOP nr 184 dotycząca Konwencji o bezpieczeństwie i zdrowiu w rolnictwie; 

- Konwencja MOP nr 169 dotycząca ludności tubylczej i plemiennej; 

- Europejska konwencja praw człowieka; 

- Program ONZ na rzecz redukcji emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów (UN-REDD) 

; 

- Nowojorska Deklaracja dotycząca lasów; 

- Deklaracja z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju; 

- „Zasady odpowiedzialnego inwestowania w systemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej” wydane 

przez Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego; 

- Konwencja o różnorodności biologicznej; 

- Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 

wyginięciem; 

- Dobrowolne wytyczne ONZ FAO w zakresie odpowiedzialnego zarządzania tytułami własności do 

ziemi, łowisk i lasów;  
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- Międzynarodowy Kodeks Postępowania w sprawie dystrybucji i użytkowania pestycydów ONZ 

FAO; 

- Przewodnik Chińskiej Izby Handlowej Importerów i Eksporterów Metali, Minerałów i Substancji 

Chemicznych (CCCMC) dotyczący zrównoważonego rozwoju w zakresie pozyskiwania kauczuku 

naturalnego;  

- Zasady i kryteria ustalone w ramach Okrągłego Stołu na rzecz Zrównoważonej Produkcji Oleju 

Palmowego (RSPO); 

- Przyjęcie zasad dotyczących obszarów o wysokiej wartości ochronnej (HCV), obszarów zasobnych 

w węgiel (HCS) oraz zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody (FPIC) przez HCS Approach 

Steering Group. 

- Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo (ESIA) od Światowej 

Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD); 

- Standardy postępowania międzynarodowych koronacji finansowych (IFC).  


