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Podejście Beijer Alma do zagadnień społecznej 

odpowiedzialności biznesu opiera się na zasadach 

inicjatywy Global Compact Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, Globalnych celach zrównoważone-

go rozwoju oraz innych międzynarodowych porozu-

mieniach i wytycznych. Chcąc przybliżyć znaczenie 

tych wartości naszym pracownikom, dostawcom 

i klientom, opracowaliśmy Kodeks postępowania, 

który opisuje, w jaki sposób bierzemy odpowiedzial-

ność za wpływ, jaki nasza działalność i produkty 

mają na środowisko i społeczeństwo.  
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Beijer Alma AB to notowana na giełdzie papierów wartościowych międzynarodowa grupa 
przemysłowa. Nasza działalność opiera się na nabywaniu, zarządzaniu i kierowaniu 
rozwojem przedsiębiorstw o obiecującym potencjale wzrostu. Nasze spółki zależne Lesjö-
fors, Habia Cable oraz Beijer Tech operują w sferze handlu międzynarodowego i produkcji 
komponentów. 



RÓWNOWAGA W ROZWOJU JEST PODATNA NA DECYZJE BIZNE-

SOWE i firma Lesjöfors stawia sobie za ambicję przewo-
dzić temu rozwojowi. Rozumiemy, jak ważna jest pozycja 
lidera, by stać się atrakcyjnym partnerem biznesowym 
dla naszych klientów. Kultura naszego przedsiębiorstwa 
opiera się na decentralizacji i dużej roli poszczególnych 
pracowników. Wyraźny plan zrównoważonego rozwoju 
jest również decydujący dla przyciągania utalentowanych 
osób do naszych gałęzi działalności. Dlatego istotne są dla 
nas klarowne cele i aktywne działania koncernu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

OLA TENGROTH, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY LESJÖFORS
  

NASI KLIENCI, PRACOWNICY I WŁAŚCICIELE FIRMY OCZEKUJĄ 

od Habia Cable prowadzenia biznesu w sposób odpowie-
dzialny, proaktywnej postawy wobec zagadnień środowi-
skowych oraz kierowania się wytycznymi  w zakresie etyki 
biznesu i odpowiedzialności społecznej. Prowadzimy 
sprzedaż na prawie 50 rynkach, więc musimy być w 
stanie pokazać, że stosujemy tak samo odpowiedzialne 
podejście we wszystkich obszarach naszej działalności.

CARL MODIGH,DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY HABIA CABLE

NASZA SZEROKA OFERTA PRODUKTÓW oraz solidna wiedza 
techniczna przyczyniają się do wzrostu produktywno-
ści, pozwalając ograniczyć wpływ naszych klientów na 
środowisko. Aby zapewnić, że nasza oferta jest najbardziej 
konkurencyjna na rynku, pracujemy ściśle z wiodącymi 
dostawcami, wyznaczając wysokie standardy w zakresie 
jakości produktu i wpływu na środowisko. Nasze pozy-
tywne środowisko pracy i wysoki poziom etyki bizneso-
wej również przyczyniają się do zadowolenia zarówno 
pracowników, jak i klientów. W taki sposób społeczna 
odpowiedzialność biznesu umacnia pozycję Beijer Tech 
jako silnego konkurenta.

STAFFAN JOHANSSON, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY BEIJER TECH
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Nasza odpowiedzialność za człowieka i 
środowisko naturalne

DZIAŁALNOŚĆ NASZEGO KONCERNU MUSI BYĆ PROWADZONA W ODPOWIEDZIALNY SPOSÓB, ABY 

MÓGŁ ON ROSNĄĆ. Oznacza to, że bierzemy odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Przestrzegamy 
dobrych praktyk etyki biznesu z wyraźnym zaangażowaniem społecznym i efektywnym 
korzystaniem z zasobów, zmniejszającym nasz wpływ na klimat. Jednocześnie nasi pracow-
nicy muszą czuć, że ich miejsce pracy jest bezpieczne, traktuje wszystkich równo i umożliwia 
rozwój osobisty. Musimy również nawiązywać oparte na zaufaniu kontakty z naszymi klien-
tami, dostawcami oraz innymi interesariuszami. Opracowaliśmy Kodeks postępowania słu-
żący za zbiór wytycznych. Kodeks połączony jest między innymi z inicjatywą Global Compact 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, co znacza, że działamy zgodnie z dziesięcioma zasadami 
ONZ w zakresie środowiska i społecznej 
odpowiedzialności  biznesu. Wprowadzi- 
liśmy również system  zgłaszania  
nieprawidłowości. Pozwala on naszym  
pracownikom na reagowanie na ewentualne 
przypadki  niewłaściwego postępowania,  
które może być im trudno  poruszyć  
wewnątrz własnej  firmy.  
Wymagania podejmo- 
wania odpowiedzialności są  
jasne. Kodeks postępowania  
pomaga w podjęciu tej odpo- 
wiedzialności na poziomie indy- 
widualnym i organizacyjnym.  
Kodeks wspiera nasze codzienne  
działania, poprzez cele zrówno- 
ważonego rozwoju i działania  
skierowane na rozwój ukazując  
oczekiwane osiągnięcia. Pomocą  
jest też dobrze pojęta kultura 
przedsiębiorstwa. U Beijer Alma  
kulturę tę cechuje jasny przekaz i  
otwartość, tolerancja i dostęp do  
informacji, pomagające realizować  
nasze dążenia do zrównoważonego  
rozwoju. 
 

 

HENRIK PERBECK, 
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY I PREZES  
KONCERNU BEIJER ALMA



Społeczna odpowiedzialność biznesu

Głównym celem koncernu Beijer Alma jest tworzenie wartości dodanej dla naszych klientów, udziałowców, 
partnerów biznesowych i pracowników. Obejmuje to czerpanie zysków z różnych form korzyści ekonomicznych, 
takich jak lepsza rentowność i większa zdolność konkurencyjna dla klientów, atrakcyjna stopa zwrotu dla udzia-
łowców oraz rynkowe warunki płacy i pracy dla pracowników. Wartości te musimy wypracować bez kompromisu 
pod względem jakości i zrównoważonego rozwoju. W związku z powyższym odpowiedzialność środowiskowa, 
odpowiedzialność społeczna i wysoki poziom etyki biznesowej są integralnym i bezspornym elementem naszych 
codziennych poczynań i długoterminowej strategii koncernu. 

Nasze podejście do zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na inicjatywie Global Com-
pact ONZ oraz innych międzynarodowych porozumieniach. Standard dotyczący odpowiedzialności społecznej 
(ISO 26000) również dostarczył nam wytyczne, które posłużyły do opracowania Kodeksu postępowania. Kodeks 
opisuje, jak powinna wyglądać odpowiedzialność za wpływ naszej działalności i produktów na społeczeństwo 
oraz środowisko naturalne. 

CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO I ETYKA
Kodeks postępowania skupia się na trzech głównych zagadnieniach tematycznych: człowiek i społeczeństwo, 
środowisko oraz etyka biznesu. Pokrótce podsumowuje on również podejście koncernu w odniesieniu do dostaw-
ców, jakości i odpowiedzialności za produkt, tworząc w ten sposób zarys naszych wysiłków, które wkładamy 
w tworzenie zrównoważonego łańcucha wartości. Kodeks opisuje nasze stanowisko w ramach każdego z tych 
obszarów oraz w jaki sposób wszyscy pracownicy powinni przyczyniać się do realizacji naszej wizji. Kodeks jest 
dla nas pomocnym narzędziem, ale spełnienie ambicji i wprowadzenie zmian w życie może nastąpić jedynie 
przez codzienne stosowanie się do jego zasad. Na tym właśnie polega ta odpowiedzialność, którą musimy wspól-
nie na siebie przyjąć.

Stosując się do Kodeksu postępowania:
 ■  Przestrzegamy prawa, postanowień inicjatywy Global Compact ONZ, postanowień Konwencji ONZ o prawach 

dziecka oraz innych międzynarodowych porozumień i wytycznych.
 ■  Bierzemy pod uwagę oczekiwania finansowe naszych interesariuszy oraz tworzymy wartość dla klientów i 

udziałowców.
 ■  Integrujemy społeczną odpowiedzialność biznesu w ramach całego koncernu i praktykujemy jej zasady w 

relacjach z pracownikami, klientami, dostawcami, właścicielami i innymi interesariuszami.
 ■ Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju, a tym samym do społeczeństwa zdrowia i dobrobytu.

DOTYCZY WSZYSTKICH 
Wraz z zasadami kierowania spółkami i innymi wytycznymi koncernu kodeks należy do zbioru dokumentów 
ramowych. Obowiązuje on wszystkich pracowników, kadrę kierowniczą i członków zarządu Beijer Alma, bez 
względu na lokalizację. Oczekujemy od naszych dostawców zaznajomienia się z Kodeksem postępowania i stoso-
wania podobnych zasad w ich własnej działalności.
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Zadaniem 17 Globalnych celów zrównoważonego rozwoju jest zniesienie 
biedy i głodu, urzeczywistnienie korzystania z praw człowieka wszystkim 
ludziom, pomoc w osiągnięciu równouprawnienia i samodecyzyjności 
przez wszystkich oraz zapewnienie trwałej ochrony naszej planecie i jej 
bogactwom naturalnym. Koncern Beijer Alma wybrał dziewięć celów, 
które najsilniej korelują z naszymi staraniami na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i pełnią funkcję kompasu dla naszych działań.

Cel 4. Dobra jakość edukacji – zapewnienie wysokiej jakości kształ-
cenia, równego i otwartego dla wszystkich oraz promowanie stałego 
uczenia się.
Oferujemy naszym pracownikom możliwości rozwoju  zawodowego i 
swoich zawodowych umiejętności oraz współpracujemy i uczestniczymy 
w projektach ze szkołami, uniwersytetami, instytucjami naukowymi i 
sieciami przemysłowymi.

Cel 5. Równość płci – osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie 
pozycji kobiet i dziewcząt.
 Nie traktujemy nikogo odmiennie ze względu na wyznanie, płeć, wiek, 
niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, poglądy politycz-
ne, pochodzenie społeczne lub etniczne, a także wspieramy i pomagamy 
rozwijać różnorodność.

Cel 7. Czysta i dostępna energia – zapewnienie dostępu do ekonomicz-
nie przystępnej, niezawodne, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla 
wszystkich. 
Efektywnie wykorzystujemy wodę, energię, surowce i innych zasoby 
naturalne z myślą o gospodarności i zrównoważonym rozwoju.  

Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca – działania na rzecz trwałego, 
otwartego i zrównoważonego przyrostu ekonomicznego, pełnego i 
produktywnego stopnia zatrudnienia z przyzwoitymi warunkami pracy 
dla wszystkich pracowników. 
Pracowników traktujemy uczciwie, godnie i z szacunkiem, szanujemy 
również prawo wszystkich pracowników do zrzeszania się. Naszym 
najważniejszym celem biznesowym jest rentowny przyrost, zapewniają-
cy długotrwały pomyślny rozwój Beijer Alma i oznaczający odpowiedzi-
alność za człowieka i środowisko naturalne.   

Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura –  budowa silnej infra-
struktury, działania na rzecz otwartej i zrównoważonej industrializacji 
oraz promocja innowacji. 
Postrzegamy naszą działalność jako cykl – surowce, dostawcy, produkty, 
usługi i klienci – i łączymy w sposób innowacyjny przydatność dla śro-
dowiska z rentownością biznesową, co przyczynia się do rozwoju koncernu.

Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – zapewnienie 
zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych. 
Nasze produkty muszą spełniać ustalone i prawne normy i standardy 
zdrowotne oraz wypełniać założenia dotyczące jakości i bezpieczeństwa 
naszych produktów, oferujemy także produkty i usługi przyczyniające się 
do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego. 

Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu – podejmowanie natych-
miastowych działań w celu zwalczania zmian klimatycznych i ich 
następstw. 
Dążymy do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Poprzez regular-
ne analizy monitorujemy, jak zmiany klimatyczne wpływają na naszą 
działalność. .

 
Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, gdzie Beijer Alma 
koncentruje się na zadaniu 16.5 – walce z korupcją i łapówkarstwem. 
Wymagamy od siebie uczciwości we wszystkich dziedzinach działalnoś-
ci i oczekujemy tego samego od naszych wszystkich partnerów biznes-
owych. Wszelkie łapówki są zabronione. Prezenty i inne świadczenia nie 
mogą wykraczać poza lokalne zwyczaje i muszą być całkowicie zgodne 
z obowiązującymi przepisami. Wszystkie jednostki i wszyscy pracownicy 
koncernu muszą stosować się do obowiązujących przepisów prawa.

Cel 17. Partnerstwa na rzec celów – wzmacnianie zasobów przeznac-
zonych na działania i rewitalizacja globalnego partnerstwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 
Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju pozostają pod 
wpływem oczekiwań interesariuszy, stawiających koncernowi wymagania. 
Oczywistą częścią naszej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju są 
działania na rzecz sprostania tym wymaganiom.  

Wspólne cechy celów Beijer Alma i Globalnych celów są zaprezentowa-
ne w Raporcie zrównoważonego rozwoju będącym integralną częścią 
Sprawozdania finansowego koncernu.  

Globalne cele jako kompas 
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Strategia zrównoważonego rozwoju

Beijer Alma to notowana na giełdzie papierów wartościowych międzynarodowa grupa przemysłowa. Nasza 
działalność opiera się na zarządzaniu i kierowaniu rozwojem przedsiębiorstw o obiecującym potencjale wzrostu. 
Działalność koncentruje się na sferze produkcji komponentów (Lesjöfors i Habia Cable) oraz handlu międzynaro-
dowego (Beijer Tech). Społeczna odpowiedzialność biznesu jest częścią strategii biznesowej naszego koncernu i 
stanowi warunek dla rentownego wzrostu. Odpowiedzialność ta opiera się na Kodeksie postępowania,  ważnych 
zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, naszym podejściu do tego, jak rozpoznajemy zagrożenia i możliwości 
oraz konsekwentnie zajmujemy się wszystkimi ogniwami łańcucha wartości. Wszystko to otwiera nam możliwo-
ści pracy w kierunku zrównoważonego rozwoju dla tworzenia lepszego świata, nowych możliwości biznesowych 
i minimalizacji ryzyka oraz przyczynia się do wychodzenia naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom naszych 
interesariuszy. Strategia zrównoważonego rozwoju bazuje na następujących częściach: 

 ■  KODEKS POSTĘPOWANIA. Kodeks stanowi wytyczne dla pracowników i interesariuszy dotyczące tego, jaki 
mamy pogląd na kwestie związane z ludźmi, społeczeństwem, zagadnieniami środowiska naturalnego i etyki 
biznesu. Obowiązuje on wszystkich w koncernie Beijer Alma bez względu na ich lokalizację. Kodeks postę-
powania powstał na bazie konwencji międzynarodowych, inicjatywy Global Compact, Globalnych celów i 
standardu odpowiedzialności społecznej ISO 26000.  

 ■ KWESTIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Koncentrujemy się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, 
kluczowych dla strategii biznesowej koncernu i ważnych dla interesariuszy.  

 ■ ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH WARTOŚCI. Aktywności, produkty i usługi Beijer Alma postrzegane są z perspek-
tywy cyklu rozwojowego.  

 ■ ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI. Identyfikujemy zagrożenia, a następnie zajmujemy się nimi w celu ich minimali-
zacji. Wykorzystujemy możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju do osiągnięcia wartości dodatniej.   

 ■ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Długoplanowe cele dotyczące całego koncernu w jego strategicznych 
obszarach. W poszczególnych jednostkach koncernu uzupełniane są o cele szczegółowe i lokalne plany dzia-
łania. 
 
PRACA W PRAKTYCE

 ■ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Odpowiedzialność jest delegowana, dzięki czemu operatywne działania na rzecz zrów-
noważonego rozwoju dopasowywane są do poszczególnych jednostek koncernu, w których się odbywają. 

 ■ ISO 14001. Ukierunkowanie na systematyczne działania w kierunku stałych ulepszeń, przede wszystkim w 
ramach systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001. 

 ■ MONITOROWANIE I KOMUNIKACJA. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są regularnie monitorowane, 
a komunikację z różnymi interesariuszami koncernu cechuje przejrzystość, głównie poprzez Raport zrówno-
ważonego rozwoju będący integralną częścią Sprawozdania finansowego. 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 
Kluczową rolę w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu odgrywa Kodeks postępowania, 
ważne zagadnienia zrównoważonego rozwoju, nasze podejście do tego, jak rozpoznajemy zagrożenia i 
możliwości oraz konsekwentnie zajmujemy się wszystkimi ogniwami łańcucha wartości. Za jej pomocą 
budujemy rentowny i zrównoważony rozwój dla Beijer Alma.

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

SPOŁECZNA  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

BIZNESU

KWESTIE  
ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU

KODEKS  
POSTĘPOWANIA

ZAGROŻENIA  
I MOŻLIWOŚCI

ZRÓWNOWAŻONY 
ŁAŃCUCH 

 WARTOŚCI
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Dziesięć zasad inicjatywy Global Compact ONZ pomaga nam skupić 
się na obszarach, które są ważne dla nas oraz naszych interesariuszy, 
są to między innymi: zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko, 
bezpieczniejsze miejsca pracy, poszanowanie praw człowieka oraz 
solidne zasady prowadzenia działalności.

Człowiek i społeczeństwo

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA
 ■ Wszystkich pracowników traktujemy sprawiedliwie, z godnością i szacunkiem.
 ■ Nie rozróżniamy pracowników ze względu na ich religię, płeć, wiek, stopień niepełnosprawności, orientację 

seksualną, obywatelstwo, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne czy etniczne.
 ■ Wspieramy i promujemy różnorodność.
 ■ Nie tolerujemy mobingu, gróźb i dyskryminacji.
 ■ Szanujemy prawo do wolności zrzeszania się wszystkich pracowników.
 ■ Nie pozwalamy na pracę dzieci, pracę nielegalną ani przymusową i nie tolerujemy pod żadną postacią handlu 

ludźmi włącznie z prostytucją i inną formą handlu seksem.

DOBRE ŚRODOWISKO PRACY
 ■ Nasza działalność będzie prowadzona w taki sposób, by ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy było przestrzegane z zachowaniem dużego marginesu. 
 ■ W kwestii wypadków w miejscu pracy stosujemy zasadę zero tolerancji, nie uznajemy  kompromisów, gdy w 

grę wchodzi zdrowie i bezpieczeństwo.
 ■ Prowadzimy systematyczne działania profilaktyczne, aby zapewnić zdrowe i bezpieczne  miejsce pracy.
 ■ Oferujemy naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i swoich umiejętności. 

WYRAŹNE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
 ■ W miarę możliwości angażujemy się w życie lokalnych społeczności, na terenie których działa  Beijer Alma. 

Dążymy do zatrudniania miejscowych pracowników i menadżerów oraz do  podnoszenia ich kwalifikacji.
 ■ Stawiamy na pierwszym miejscu wsparcie i umowy sponsorskie z organizacjami, które  współdzielą nasze 

wartości i zapewniają korzyści społecznościom, na terenie których działamy.
 ■ Współpracujemy i uczestniczymy w projektach ze szkołami, uniwersytetami, instytucjami naukowymi i sie-

ciami przemysłowymi.
 ■ Zachowujemy neutralność względem polityki. Nazwa firmy oraz zasoby finansowe Beijer Alma nie będą 

używane do celów politycznych.
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Stosowane przez nas systematyczne i ukierunkowane podejście do 
kwestii środowiskowych przynosi korzyści zarówno biznesowe, jak i 
środowiskowe.

Środowisko naturalne

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NA RZECZ ŚRODOWISKA
 ■ Nasza działalność będzie prowadzona w taki sposób, by ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy było przestrzegane z zachowaniem dużego marginesu. 
 ■ Będziemy prowadzić stosowne planowanie długofalowe, aby z wyprzedzeniem identyfikować  i spełniać 

wymagania nowego ustawodawstwa oraz wymagania i życzenia ze strony klientów  i innych interesariuszy.
 ■ Przyjmujemy podejście prewencyjne i skupiamy się na celach długoterminowych, aby  zmniejszyć nasz szko-

dliwy wpływ na środowisko. W tej pracy kierujemy się zasadą przezorności. 
 ■ Dążymy do zmniejszenia emisji gazów o szkodliwym wpływie na klimat. Oceniamy, w jaki sposób zmiana 

klimatu wpływa na nasze działania, przeprowadzając w tym celu regularne analizy. 
 ■ Używamy wodę, energię, materiały i inne zasoby naturalne w sposób wydajny, oszczędny i skupiając się na 

zrównoważonym rozwoju.
 ■ Mamy na względzie aspekty środowiskowe i zdrowotne, zaopatrując się w surowce, produkty chemiczne, 

opakowania i usługi dystrybucyjne.
 ■ Pozostajemy dobrze przygotowani na wypadek nagłej sytuacji poprzez systematyczne identyfikowanie i oce-

nianie ryzyka związanego z wypadkami, pożarami i niekontrolowaną emisją substancji do środowiska.
 ■ Zapewniamy jawne, regularne i rzeczowe informacje o naszych staraniach w kierunku  zrównoważonego 

rozwoju.
 ■ Przyjmujemy systematyczne podejście w zakresie kwestii środowiskowych. We wszystkich odpowiednich 

jednostkach zostaną wdrożone certyfikowane systemy zarządzania  środowiskowego zgodne ze standardem 
ISO 14001.
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Etyka biznesu

SOLIDNA ETYKA BIZNESOWA
 ■ Wymagamy od siebie uczciwości we wszystkich dziedzinach działalności i oczekujemy tego samego od naszych 

partnerów biznesowych.
 ■ Wszelkie zjawisko korupcji jest zabronione. Wszelkie formy wynagrodzeń dla agentów, dostawców i partnerów 

mogą odnosić się jedynie do rzeczywistych towarów lub usług.
 ■ Prezenty i inne świadczenia mogą być wyrazem oczekiwanej gościnności, ale nie mogą wykraczać poza lokalne 

zwyczaje i muszą być całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami.
 ■ Wszystkie jednostki i wszyscy pracownicy koncernu muszą stosować się do obowiązujących przepisów prawa.
 ■ Pracownicy muszą unikać konfliktu interesów między sprawami prywatnymi i gospodarczymi interesami firmy.
 ■ Wszystkie transakcje biznesowe spółek koncernu muszą w sposób wyraźny widnieć w zapisach księgowych, 

które prowadzone są zgodnie z zasadami koncernu i z międzynarodowymi standardami rachunkowości.
 ■ Posiadamy system zgłaszania nieprawidłowości, aby zapewnić, że nasi pracownicy mają możliwość zgłaszania 

przypadków niewłaściwego postępowania bez narażania się na działania odwetowe.
 ■ Przestrzegamy zdrowych zasad biznesu, a naszą reklamę i marketing cechuje odpowiedzialność i umiarkowanie.
 ■ Szanujemy prawo własności i prawo do zasobów niematerialnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UDZIAŁOWCÓW
Chronimy interesy inwestorów i dążymy do zapewnienia konkurencyjnego zwrotu z inwestycji. Kierownictwo 
spółek powinno zapewnić właściwe warunki pozwalające na aktywne i odpowiedzialne zawiadywanie własnością, 
dobrze przemyślany podział odpowiedzialności między Zgromadzeniem Udziałowców, Radą Nadzorczą, Zarządem, 
Dyrektorem Zarządzającym i biegłymi rewidentami, a także na otwartość i przejrzystość dla wszystkich interesariu-
szy. Stosunki wzajemne między Beijer Alma i udziałowcami opierają się na następujących zasadach:

 ■ Przy podejmowaniu decyzji w sprawie strategii i działań alternatywnych zawsze brany jest pod uwagę zwrot z 
zainwestowanego przez udziałowców kapitału.

 ■ Zapewniamy udziałowcom dokładne informacje o działalności koncernu, wynikach, ryzyku i strategiach. 
Odbywa się to zgodnie z zasadami obowiązującymi na giełdach papierów  wartościowych, na których koncern 
Beijer Alma jest notowany. 

 ■ Ważne dla naszych interesariuszy informacje powinny być dostarczane tak szybko, jak pozwalają na to okolicz-
ności.

DOBRZE PRZEMYŚLANA KOMUNIKACJA 
 ■ Przekaz informacji powinien odbywać się w sposób prosty, uczciwy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami, 

zasadami i normami. Informacje powinny być transparentne i rzetelne, nie naruszając przy tym tajemnicy 
handlowej.

 ■ Podtrzymujemy bliskie relacje z naszymi interesariuszami na bazie komunikacji w formie regularnych kontak-
tów, jasnych komunikatów i dobrych etycznych praktyk biznesu.

 ■ Szanujemy prawo naszych pracowników do swobodnej wypowiedzi o okolicznościach, które dotyczą ich osobi-
ście. W sprawach dotyczących działalności Beijer Alma jedynie przedstawiciele zespołu zarządzającego danym 
działem mają pozwolenie na wypowiadanie się w imieniu Beijer Alma. Tym samym wszelkie zapytania doty-
czące działań prowadzonych przez  Beijer Alma powinny być przekazywane do lokalnego kierownictwa, zespołu 
zarządzającego spółką zależną, której pytanie dotyczy lub do zarządu koncernu. Wszelkie informacje, które mogą 
mieć wpływ na cenę akcji, przedstawia wyłącznie Dyrektor zarządzający lub Dyrektor finansowy.
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Zrównoważony łańcuch wartości

DOSTAWCY
 ■ Współpracujemy tylko z takimi dostawcami, którzy gotowi są przestrzegać naszego kodeksu postępowania i 

akceptują nasze wymagania jakościowe. W zamian oczekujemy od nich stosowania tych samych wartości i 
wymogów wobec swoich dostawców. 

 ■ Chcemy, aby nasi dostawcy dążyli do zapewnienia, że ich działalność, produkty i usługi nie mają negatywnego 
wpływu na środowisko, ludzkie zdrowie i społeczeństwo.

 ■ Zachęcamy naszych dostawców do wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem 
i BHP. 

 ■ Regularnie sprawdzamy postępy naszych dostawców pod względem zrównoważonego rozwoju. Jeśli nie 
spełniają oni naszych wymagań, muszą zastosować środki naprawcze, w przeciwnym  wypadku współpraca 
zostaje zakończona. 

 ■ Przeprowadzamy procedury kontrolne w celu określenia z pewnością wysokiego stopnia, że pewne metale 
(minerały konfliktu) nie pochodzą z obszarów objętych konfliktem zbrojnym.

ODPOWIEDNIA JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB ŚRODOWISKA
 ■ Zawsze dążymy do spełnienia potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów, dostarczając im usługi i  

produkty o odpowiedniej jakości.
 ■ Nasze produkty spełniają ustalone normy prawne i zdrowotne. 
 ■ Informacje o sposobach korzystania z naszych produktów są zawsze dokładne i jasne, na przykład w odniesie-

niu do bezpiecznej i ekologicznej instalacji, konserwacji, przechowywania i utylizacji.
 ■ Bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty dotyczące jakości i bezpieczeństwa naszych produktów oraz oferujemy 

produkty i rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko. 
 ■ Stosujemy systematyczne podejście. We wszystkich istotnych jednostkach wdrożone są certyfikowane systemy 

zarządzania jakością zgodne ze standardem ISO 9001 i/lub właściwym systemem certyfikacji w danej branży. 

Współpracujemy z naszymi dostawcami i stawiamy im wymagania, 
aby zapewnić sukces naszych działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. Spełniamy również wymagania naszych klientów pod  
względem jakości naszych usług i produktów.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu na co dzień

POLITYKA KORPORACYJNA STANOWI WYTYCZNE
Kodeks postępowania zawiera podstawowe wartości reprezentowane 
przez koncern Beijer Alma. Spółki koncernu muszą same opracować 
własne szczegółowe polityki w takich dziedzinach jak ochrona środo-
wiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, jakość i komunikacja. Wytyczne 
te powinny zostać sformułowane w ramach systemów zarządzania 
poszczególnych spółek. Stopień ambicji zobowiązań ujętych w tych 
politykach powinien odpowiadać poziomowi zobowiązań opisanych w 
korporacyjnym Kodeksie postępowania. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dyrektor zarządzający ponosi pełną odpowiedzialność za stosowa-
nie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncern będzie 
przeprowadzać szkolenia, rozpowszechniać informacje  oraz moni-
torować przebieg procesu, aby zapewnić pełne zrozumienie Kodeksu 
postępowania. W procesie codziennej realizacji odpowiedzialność 
za wdrożenie Kodeksu postępowania delegowana jest i spoczywa na 
szefach spółek koncernu. Treść Kodeksu jest zawarta w wewnętrznych 
programach szkoleniowych firmy, w które wchodzi etyka biznesu jako 
osobna część. Od kierownictwa oczekuje się, że będą wzorem do naśla-
dowania pod względem stosowania tych wytycznych.

CIĄGŁE DOSKONALENIE
Kodeks postępowania w dużej mierze opiera się na założeniu ciągłego 
doskonalenia. Dzięki systematycznej pracy możemy zredukować 
ujemny wpływ na środowisko, poprawić bezpieczeństwo i higienę 
pracy i wprowadzić wiele innych ulepszeń. Stosowanie środków profi-
laktycznych i zasady przezorności jest dla nas niezwykle ważne. 

ZERO TOLERANCJI
W niektórych dziedzinach uregulowanych Kodeksem przyjęliśmy 
zasadę zerowej tolerancji w stosunku do odstępstw – na przykład w 
odniesieniu do stosowania przepisów prawa i przestrzegania praw 
człowieka, a także do spraw związanych z przekupstwem, korupcją i 
prawem konkurencji.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Systemy zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i jakością (ISO 9001) 
będziemy posiadać we wszystkich jednostkach produkcyjnych. Będą 
one stosowane także w innych rodzajach działalności, w których uza-
sadnione jest posiadanie certyfikowanych systemów zarządzania. W 
przypadku jednostek zatrudniających niewielu pracowników systemy 
zarządzania nie muszą być  zewnętrznie certyfikowane. Z czasem 

wdrożymy systemy zarządzania  zdrowiem i bezpieczeństwem.

MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Regularnie sprawdzamy przebieg prac na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w naszych spółkach. 
Kontrole te mają formę corocznych ankiet, informacji zwrotnych i 
oficjalnych audytów. Wyniki koncernu przedstawiane są w Raporcie 
zrównoważonego rozwoju będącego integralną częścią Sprawozdania 
finansowego. Raport zrównoważonego rozwoju jest przygotowywany 
zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi i prawnymi wymogami 
dotyczącymi obowiązkowego raportowania działań na rzecz zrów-
noważonego rozwoju dla dużych przedsiębiorstw. Spełnia on także 
wymogi inicjatywy Global Compact ONZ pod względem regularnych 
sprawozdań koncernu dotyczących wyników i podejmowanych środ-
ków zaradczych.

ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ
Skuteczne zarządzanie wydajnością, trwałe stosunki własności i 
społeczna odpowiedzialność biznesu to narzędzia pozwalające na 
tworzenie wartości. Odbywa się to w oparciu o posiadaną zdolność do 
dostarczania produktów i usług o wysokiej wartości dla klienta, tzn. 
takich, które wpływają na poprawę działalności klienta, jej uspraw-
nienie i wzmocnienie jej pozycji, a także zapewniają oszczędności lub 
pomagają rozwinąć tę działalność w inny sposób. Dostarczając tego 
typu wartości, nasze spółki są w stanie podnosić marże na swoje pro-
dukty i usługi, co zwiększa rentowność, a ostatecznie wartość spółek i 
koncernu. W ten sposób tworzymy większą wartość dla udziałowców 
Beijer Alma. 

Skuteczne zarządzanie opiera się na odpowiedzialności, transpa-
rentności, etycznych zasadach postępowania, respektowaniu intere-
sariuszy i prowadzonej przez nich działalności oraz na przestrzeganiu 
prawa. Stosowane przez nas procesy decyzyjne oparte są na:

 ■ Efektywnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych, finansowych 
i ludzkich.

 ■ Dążeniu do ukształtowania kultury przedsiębiorstwa, gdzie stoso-
wane i popierane są odpowiedzialność za środowisko i społeczna 
odpowiedzialność biznesu.

 ■ Utrzymywaniu równowagi między naszą długofalową strategią i 
wymaganiami społecznymi oraz wymaganiami i sposobami podej-
ścia reprezentowanymi przez innych interesariuszy. 

 ■ Komunikowaniu się z naszymi interesariuszami w sprawach zrów-
noważonego rozwoju i wysłuchiwaniu ich opinii.

Analizy i sprawozdania z osiągnięć w  
zakresie społecznej odpowiedzialności 
biznesu są częścią procesu ciągłego 
doskonalenia. Tworzy to wartość dodaną 
dla nas samych, naszych klientów i 
innych interesariuszy. 
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System zgłaszania nieprawidłowości

System zgłaszania nieprawidłowości w Beijer Alma zapewnia wszystkim pracownikom możliwość anonimowego 
zgłoszenia przypadków poważnych nieprawidłowości bez obaw o działania odwetowe:

 ■ Poważne nieprawidłowości obejmują nieetyczne lub nielegalne zachowanie, oszustwa i poważne przypadki 
naruszenia Kodeksu postępowania, np. przekupstwo lub dyskryminację pracowników.

 ■ System zgłoszeń nie służy przekazywaniu ogólnych powiadomień dotyczących poziomu satysfakcji z pracy lub 
problemów, które można rozwiązać poprzez bezpośredni kontakt z osobami, których one dotyczą. Fałszywe 
oskarżenia nie będą tolerowane i mogą skutkować podjęciem kroków dyscyplinarnych.

 ■ Osoby, które są świadkami lub podejrzewają nieprawidłowości i uważają, że nie mogą zgłosić tego swojemu 
przełożonemu lub odpowiedniemu kierownikowi, mogą wysłać wiadomość  e-mail na adres  
whistleblowing@beijeralma.se. To samo dotyczy przypadków, w których zgłoszono skargę, ale nie przyniosła 
ona żądanego efektu.

 ■ Gwarantowana jest anonimowość. Wiadomości e-mail są sprawdzane przez odbiorcę, który może swobodnie 
działać w oparciu o dostarczone informacje i zapewnić, że podjęto odpowiednie kroki celem zbadania sprawy. 

System zgłoszeń pozwala na informowanie o poważnych
nieprawidłowościach. Przesłane informacje umożliwiają zbadanie 
zgłoszenia i podjęcie  odpowiednich kroków.

Osoby, które są świadkami lub podejrzewają nieprawidłowości 
i uważają, że nie mogą zgłosić tego swojemu przełożonemu lub 
odpowiedniemu kierownikowi, mogą wysłać wiadomość  e-mail na 
adres whistleblowing@beijeralma.se.

13



TE
K

S
T 

TO
R

B
JÖ

R
N

 B
R

O
R

S
O

N
 I

 F
R

E
D

R
IK

 L
IL

IE
B

LA
D

. 
P

R
O

JE
K

T 
G

R
A

FI
C

ZN
Y 

I 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

IE
 W

A
LD

TO
N

 D
E

S
IG

N
. 
FO

TO
 ©

C
A

R
L 

H
JE

LT
E

 (
ŚR

O
D

O
W

IS
K

O
 P

R
A

C
Y)

 O
R

A
Z 

P
E

TE
R

 P
H

IL
LI

P
S

 (
ZN

A
LE

ZI
O

N
E

).
  

2
0

2
0Słowniczek

GLOBAL COMPACT ONZ: Inicjatywa Global Compact została zainaugurowana podczas Światowego Forum Ekono-
micznego w Davos, w Szwajcarii, w 1999 r. Celem inicjatywy jest zachęcenie firm do podjęcia aktywnej odpowie-
dzialności i stosowania dziesięciu międzynarodowo uznanych zasad w czterech sferach: prawa człowieka, prawo 
pracy, ochrona środowiska i walka z korupcją. Beijer Alma dołączył do inicjatywy w 2015 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA: Jest to zbiór wytycznych dobrowolnie przyjętych przez firmę lub organizację w celu 
prowadzenia działalności w sposób etyczny i właściwy z punktu widzenia społecznego i środowiskowego. Kodeks 
postępowania koncernu Beijer Alma jest częściowo oparty na przyjętych przez MOP (Międzynarodowa Organiza-
cja Pracy przy ONZ) podstawowych konwencjach dotyczących  prawa pracy, a także na Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, Konwencji o prawach dziecka oraz na dziesięciu zasadach oenzetowskiej inicjatywy Global 
Compact. Inspiracją dla nas był także system ISO 26000, który jest normą w zakresie społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: Standard ISO 9001 opiera się na kilku podstawowych zasadach i jest stoso-
wany w milionach organizacji na całym świecie. Standard zaleca, aby organizacje opierały swoją działalność 
na potrzebach swoich klientów i kontrolowały swoje wewnętrzne procesy pracy celem zmniejszenia kosztów. 
Organizacja może otrzymać certyfikat w momencie, gdy spełni wszystkie wymagania. Wiele spółek należących 
do Beijer Alma posiada certyfikat zgodności z ISO 9001.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM: System zarządzania środowiskiem stosowany jest w celu urzeczywist-
nienia polityki ochrony środowiska posiadanej przez naszą organizację oraz w celu właściwego postępowania 
w sprawach dotyczących aspektów środowiskowych. Ma to doprowadzić - drogą ciągłych ulepszeń - do zmniej-
szenia wpływu na środowisko. Beijer Alma stosuje system ISO 14001, który jest międzynarodowym standardem 
zarządzania środowiskiem. 

SYSTEM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI: System ten pozwala pracownikom na zgłaszanie incydentów mają-
cych miejsce wewnątrz koncernu. Należy z niego korzystać w przypadku wykrycia poważnych nieprawidłowości i 
sytuacji, gdy pracownik uważa, że zgłoszenie tego za pośrednictwem jego własnej firmy nie jest możliwe.

ZASADA PRZEZORNOŚCI: Zasada ta mówi, że w sytuacjach, w których istnieje podejrzenie zagrożenia dla środowi-
ska i zdrowia, lecz brak jest wystarczającej wiedzy na ten temat, nie należy opóźniać lub odstępować od podjęcia 
decyzji w sprawie właściwych działań zabezpieczających. 

ZMIANY KLIMATU: Kodeks postępowania odnosi się do zmian klimatu wywołanych przez emisję gazów cieplar-
nianych w efekcie zużywania energii przez Beijer Alma. Dotyczy to na przykład ogrzewania budynków, transpor-
tu i zakupywanej energii elektrycznej. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: Zrównoważony rozwój można określić jako utrzymywanie równowagi gospodarczej, 
społecznej i środowiskowej. Zrównoważony rozwój to zaspokajanie bieżących potrzeb bez uszczerbku dla możli-
wości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. 


