ПАРТНЕРИ, ЯКИХ МИ ЦІНУЄМО
Кодекс поведінки постачальників компанії Санофі

Приєднавшись до Глобального договору ООН
(United Nations Global Compact), компанія

Санофі погодилася підтримувати і

застосовувати його основоположні принципи у сферах прав
людини, захисту умов праці, навколишнього середовища
та боротьби з корупцією.
Компанія Санофі бажає співпрацювати зі всіма своїми
постачальниками, щоб поділитися цінностями компанії.
Цей кодекс поведінки постачальників є невід’ємною частиною
відповідального підходу до закупівель групи компаній Санофі;
згідно з ним постачальник повинен суворо дотримуватися
всіх фундаментальних принципів, викладених у цьому документі,
в усіх своїх діях і підрозділах по всьому світу.

Повага постачальників до цього кодексу поведінки
визначатиме тривалі комерційні стосунки між
постачальниками і компанією Санофі.

Ми є світовим лідером в області охорони
здоров’я, спрямованим на потреби пацієнтів
з широким портфоліо лікарських засобів, вакцин та інноваційних
терапевтичних рішень, ми також займаємось дослідженнями,
розробкою, виробництвом і маркетингом медичних препаратів.

З більш ніж 110 000 співробітників

у ста країнах компанія Санофі займає впевнену позицію по всьому
світі. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб захистити здоров’я
7 мільярдів людей у всьому світі, поліпшити якість їх життя та
задовольнити всі їхні потенційні потреби. Ми шукаємо нові підходи
до нашої діяльності та зосереджуємося на нашій пріоритетній меті –
наданні лікарських засобів і вакцин пацієнтам.

Праця

Заробітна плата
та додаткові пільги

Дитяча праця

Мінімальна заробітна плата, що виплачується
працівникам, а також додаткові пільги
відповідають вимогам законодавства країни
(включаючи стажерів, практикантів або
співробітників на випробувальному терміні).

Мінімальний працездатний вік повинен
відповідати існуючим законодавчим нормам
певної країни і ніколи не може бути меншим
15 років, незалежно від виду діяльності.

Дотримуючись вимог законодавства країни
щодо максимально допустимої кількості робочих
годин, понаднормова робота оплачується за
вищою ставкою, ніж звичайні години.

Мінімальний вік прийому на роботу або праці,
яка, в силу своєї природи або умов, в яких вона
здійснюється, може завдати шкоди здоров’ю,
безпеці чи психічному стану підлітків, ніколи не
повинен бути меншим 18 років.

Працівник належним чином проінформований
щодо методу розрахунку заробітної плати.
Заробітна плата виплачується готівкою, чеком або
банківським переказом, при цьому виключається
будь-яка інша форма компенсації, окрім конкретних
випадків, передбачених законодавством країни.

Посилання:
Конвенція МОП про мінімальний вік (№ 138).
Конвенція МОП про найгірші форми дитячої праці (№ 182).

Примусова праця
Співробітник обирає свого роботодавця
самостійно; примусова праця в будь-якій формі
забороняється.
Співробітники можуть вільно піти від роботодавця
за умови надання ними попереднього
повідомлення про це, відповідно до законодавства.
Зберігання документів, що засвідчують особу,
паспортів, свідоцтв про навчання, дозволів на
роботу або будь-яких інших документів заборонено.
Робота ув’язнених допускається лише за умови,
якщо така робота є добровільною і оплачується.
Посилання:
Конвенція МОП про примусову працю (№ 29).
Конвенція МОП про скасування примусової праці (№ 105).

Зловживання
Негуманне ставлення, фізичні покарання,
образи, переслідування, психічний або
фізичний примус заборонені.

Робочі години
Робочі години повинні відповідати
законодавству країни.
Загалом, час роботи не перевищує 60 годин на
тиждень, з як мінімум одним днем відпочинку
на тиждень.
Посилання:
Конвенції МОП про щотижневий відпочинок (№ 14/106).

Заробітна плата виплачується регулярно
і з прийнятною частотою.
Утримання із заробітної плати з дисциплінарних
причин заборонені.
Посилання:
Конвенція МОП про захист заробітної плати (№ 95).
Конвенція МОП про фіксовану мінімальну заробітну плату
(№ 131) та рекомендації (№ 135).

Свобода
самовираження
Співробітники можуть вільно спілкуватися зі
своїми керівниками стосовно своїх умов праці,
компенсації тощо, не побоюючись утисків,
залякування або переслідування.
Відповідно до законів країни співробітники
можуть вільно приєднатися до будь-якої
профспілки за своїм вибором.
Посилання:
Конвенція МОП про свободу асоціацій і захист права на
організацію (№ 87).
Конвенція МОП про право на організацію та ведення
колективних переговорів (№ 98).

Рівні можливості
Будь-яка дискримінація при прийомі на роботу,
навчанні, просуванні, компенсації тощо на основі
раси, кольору шкіри, віку, статі, сексуальної
орієнтації, сімейного стану, етнічної приналежності,
інвалідності, релігії, приналежності до політичної
партії, членства в профспілці і т.д. заборонена.
Посилання:
Конвенція МОП про рівну винагороду (№ 100).
Конвенція МОП про дискримінацію (працевлаштування та професійна
діяльність) (№ 111).

Охорона здоров’я
та безпека праці
Постачальник забезпечує безпечне й здорове робоче середовище для всіх співробітників, що
працюють в його підрозділах.
Постачальник розробляє принципи організації Охорони здоров’я та безпеки праці (ОЗБП) для
визначення, втілення та подальшої підтримки політики ОЗБП та системи управління ОЗБП,
яка включає в себе дотримання положень місцевих і національних нормативно-правових актів.
Серед іншого, політика Охорони здоров’я та безпеки праці включає:

Захист здоров’я та безпеки співробітників
Постачальник повинен визначити і захистити працівників від будь-яких фізичних, хімічних
і біологічних небезпек на робочому місці, а також від ризиків, пов’язаних з будь-якими
інфраструктурами, що використовуються їх співробітниками.

Інформація про небезпеку і навчання
Правила техніки безпеки щодо будь-яких виявлених ризиків у виробничих приміщеннях
повинні бути доступні для інформування та навчання працівників, щоб захистити їх від ризику.
Це включає в себе правила техніки безпеки щодо небезпечних речовин, що використовуються:
хімічні, фармацевтичні активні інгредієнти, напівфабрикати і т.д.

Експлуатація виробничих потужностей
та технічне обслуговування
Постачальник повинен мати програми експлуатації та технічного обслуговування всіх своїх
виробничих потужностей у найбільш безпечний спосіб (виробництво, інженерно-господарські
споруди тощо).
Для найбільш небезпечних об’єктів (де виконуються хімічні процеси, деякі фармацевтичні операції
тощо) постачальник повинен провести спеціальний аналіз ризиків з метою здійснення заходів для
уникнення будь-яких нещасних випадків, наприклад, хімічних викидів та/або вибухів, які можуть
призвести до пошкодження всередині та/або за межами виробничого об’єкта.

Готовність до надзвичайних ситуацій
і реагування
Постачальник повинен визначити і оцінити можливі аварійні ситуації на робочому місці, а також
звести до мінімуму їх вплив всередині та/або за межами виробничого об’єкту, використовуючи
плани та процедури реагування на надзвичайні ситуації.

Навколишнє середовище
Постачальник гарантує наявність програм у всіх
підрозділах, спрямованих на мінімізацію впливу
їх діяльності на навколишнє середовище.
Постачальник робить все можливе для
скорочення та навіть усунення джерел
викидів, утворених в результаті його
діяльності, щоб зберегти природні ресурси
(воду і невідновлювані ресурси), уникнути або
звести до мінімуму використання небезпечних
речовин і за можливості заохочувати
переробку чи повторне використання відходів.
Постачальник має Екологічний відділ,
який визначає, розробляє, впроваджує і
підтримує політику з охорони навколишнього
середовища, що регулює Систему
екологічного менеджменту.
Така система гарантує дотримання місцевих
і національних законів і нормативно-правових
актів.

Стоки і викиди
Стоки і промислові стічні води вимірюються,
перевіряються та обробляються перед
викидом їх у природне середовище.
Викиди небезпечних речовин в атмосферу
вимірюються, перевіряються та обробляються
до їх викиду.

Відходи
Відходи повторно використовуються або
переробляються, якщо це можливо.
Постачальник гарантує, що управління
відходами, особливо небезпечними відходами,
відбувається на рівні виробничих підрозділів:
оброблення, зберігання, переробка тощо.
Постачальник гарантує, що викид усіх стічних
вод здійснюється через санкціоновані очисні
споруди. Забезпечується відстеження їх
утилізації.

Дотримання
законодавчих і
нормативних вимог Запобігання
забрудненню

Постачальник забезпечує дотримання всіх
нормативно-правових актів і рекомендацій
країни у сфері охорони навколишнього
середовища, які діють в країнах, де він
здійснює свою діяльність.

Постачальник має відповідні сертифікати та/
або дозволи, що надають право на здійснення
діяльності. Екологічні звіти готуються відповідно до
місцевого законодавства. Вони доступні в на місцях.

Постачальник гарантує, що всі речовини,
які становлять ризик для навколишнього
середовища, визначені, марковані та
зберігаються в цілях запобігання будь-якому
ризику забруднення в разі їх випадкового
викиду або скидання.
Персонал, підготовлений до дій у
надзвичайних ситуаціях, та відповідні
процедури готові до оперативного реагування
на нещасні випадки, які представляють собою
ризик для навколишнього середовища, майна
компанії або ґрунтових вод.

Управління
ресурсами
Постачальник робить все можливе, щоб
зменшити споживання енергії та води, а також
невідновлюваних природних ресурсів.

Зміна клімату
Постачальник вимірює свої викиди парникових
газів і зобов’язаний добровільно скоротити їх.

Етика
Компанія Санофі вимагає, щоб всі постачальники продукції і послуг поважали високі етичні
стандарти у всіх своїх діях, пов’язаних з компанією Санофі.
Компанія Санофі очікує, що її постачальники послуг і продукції декларуватимуть будь-які
конфлікти інтересів, які можуть вплинути на виконання ними завдань або надання ними послуг,
довірених їм Групою компаній.
Компанія Санофі вимагає, щоб постачальники продукції і постачальники послуг дотримувалися
всіх національних і міжнародних законів і нормативно-правових актів у сфері запобігання
та боротьби з корупцією. Остаточний вибір постачальників товарів і послуг залежить від
прийняття ними вищезазначеного та від відповідної оцінки, а також від включення конкретних
антикорупційних положень у всі контракти, що пов’язують їх з Групою компаній. Це зобов’язання
діє для всіх третіх осіб, яким постачальники послуг і постачальники продукції можуть передавати
на субпідряд всі або частину своїх завдань або послуг для компанії Санофі.
Компанія Санофі гарантує, що будь-які рішення, прийняті її співробітниками, засновані виключно
на результатах діяльності та якості продукції та послуг, що поставляються, а не на будь-яких
прихованих вигодах або конфлікті інтересів.

Постачальник володіє всіма внутрішніми процедурами, інструментами і показниками вимірювання,
які є необхідними і достатніми, щоб гарантувати дотримання принципів, перерахованих вище.

Оцінка відповідності
Постачальник уповноважує компанію Санофі залучати третю сторону, схвалену обома
сторонами, для перевірки дотримання цих принципів.

Посилання
Глобальний договір ООН
http://www.unglobalcompact.org/
Міжнародна організація праці
http://www.ilo.org/
Міжнародна організація по стандартизації
http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage
Санофі – Наш корпоративний сайт, присвячений соціальній відповідальності
http://en.sanofi.com/csr/csr.aspx
Санофі – Сайт нашого постачальника
http://suppliers.sanofi.com/web/
Санофі – Статут про відносини з постачальником
http://suppliers.sanofi.com/web/documents-links/documents
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Процедури, інструменти і показники
вимірювання
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Компанія Санофі просить своїх постачальників товарів і послуг про взаємну угоду з цього питання.

