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Crown Holdings, Inc. wraz ze swoją siecią firm rozmieszczonych na całym świecie, zobowiązuje się do 

prowadzenia działalności pod każdym względem w sposób etyczny i odpowiedzialny. 

 
Zrównoważony rozwój stanowi podstawową wartość w Crown. Jednym z kluczowych elementów 

kodeksu postępowania dostawcy firmy Crown jest zapewnienie, że nasi dostawcy rozumieją nasze 

wartości związane ze zrównoważonym rozwojem i działają w zgodzie z nimi. Zachęcamy naszych 

dostawców do ciągłej pracy nad wdrażaniem zasad na rzecz zrównoważonego rozwoju, takich jak tych 

zawartych w naszym kodeksie dostawcy, w ramach własnych działań operacyjnych i łańcucha dostaw. 

 
W Crown zaangażowanie w ochronę środowiska stanowi fundamentalną część naszej filozofii 

biznesowej. Crown uznaje, że ochrona ludzkiego zdrowia oraz środowiska stanowi uzasadnioną praktykę 

biznesową, która przyczynia się do bardziej ekonomicznego korzystania z zasobów oraz dbania o 

pracowników, klientów, ogół społeczeństwa i środowisko. 

 
Każde odpowiedzialne przedsiębiorstwo powinno rozważyć potencjalny wpływ podejmowanych na co 

dzień działań na środowisko, a także możliwości ochrony zasobów naturalnych, redukcji źródła, 

recyklingu materiałów oraz kontroli emisji zanieczyszczeń w celu zapewnienia czystszego powietrza i 

wody oraz redukcji odpadów na składowiskach. Crown wymaga od swoich dostawców realizowania 

działań biznesowych w zgodzie z właściwymi prawami związanymi z ochroną środowiska oraz mocno 

zaleca, aby dostawcy stosowali w ramach własnej działalności dobre praktyki związane z ochroną 

środowiska w celu zminimalizowania zużycia zasobów oraz negatywnego wpływu na środowisko. 

 
Crown oczekuje od swoich dostawców wspierania ochrony praw człowieka i działania w ich 

poszanowaniu, a także zapewnienia, że współuczestnictwo w łamaniu tychże praw nie było, nie jest i nie 

będzie ich udziałem. Crown oczekuje od swoich dostawców przestrzegania ogólnie przyjętych zasad 

dobrych praktyk oraz priorytetowego traktowania kwestii zdrowia i bezpieczeństwa. Od dostawców 

oczekuje się przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym także tych 

dotyczących wynagrodzeń, nadgodzin, urlopów, nieobecności, niepełnosprawności, maksymalnego 

czasu pracy i prawa do pracy. 

 
Odpowiedzialne i etyczne pozyskiwanie surowców 

Odpowiedzialne i etyczne pozyskiwanie surowców obejmuje wszelkie planowanie i podejmowanie 

kroków mających na celu pozyskiwanie surowców w sposób etyczny, społecznie odpowiedzialny i 

przyjazny środowisku. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzie przejmują się tym, skąd pochodzą kupowane 

przez nich produkty oraz gdzie zostały one wyprodukowane (począwszy od tego, skąd pochodzi 

wykorzystany do ich produkcji materiał). Akcjonariusze kładą nacisk na to, aby firmy odnosiły się do 

obaw konsumentów lub w przeciwnym razie liczyły się z konsekwencjami w postaci osłabienia swojej 

reputacji czy nawet możliwych kar grzywny. Także publiczne protesty, działania organów nadzoru oraz 

obawy inwestorów mogą spowodować kosztowne opóźnienia w produkcji, zmuszając dostawców do 

gorączkowego pozyskiwania w sposób etyczny bardziej zrównoważonych zamienników. 

 
Cele odpowiedzialnego i etycznego pozyskiwania surowców: 

Punktem docelowym Programu odpowiedzialnego i etycznego pozyskiwania surowców firmy Crown jest 

identyfikacja i eliminacja niewłaściwych praktyk mających negatywny wpływ na środowisko i 

społeczeństwo i niewspółgrających z misją i wizją firmy. 

Program odpowiedzialnego i etycznego pozyskiwania surowców firmy Crown skupia się szczególnie 

na surowych materiałach oraz usługach stanowiących niezbędne i kluczowe elementy naszej 

działalności. Poniżej przedstawiamy skrócony opis celów naszego programu: 
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Środki implementacji Programu odpowiedzialnego i etycznego pozyskiwania surowców 

firmy Crown: Dążenie do doskonałości i nieustanny rozwój to istotne aspekty prowadzonej przez 

firmę Crown działalności. Crown zachęca dostawców i zaleca im, aby: 

- Nieustannie ulepszali swoje produkty i/lub usługi, aby podnosić ich jakość, a także 

zmniejszać koszt i wpływ swoich produktów na środowisko. 

- Prowadzili staranną dokumentację dotyczącą łańcucha dostaw. 

- Identyfikowali, wyznaczali cele oraz wdrażali plany działania w celu zredukowania swojego 

wpływu na środowisko pod względem zużycia wody oraz energii, wody odpływowej, emisji 

gazów cieplarnianych, generowania odpadów, korzystania z wysypisk śmieci oraz opakowań. 

- Dążyli do zredukowania śladów pozostawionych na środowisku, nieustannie angażowali się 

rozwiązywanie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz wspierali osiągnięcie 

celów zawartych w programie zrównoważonego rozwoju firmy Crown. 

- Pozyskiwali surowce ze zrównoważonych źródeł oraz aby współgrały one z potrzebami 

związanymi z procesami produkcyjnymi w firmie Crown. 

Proces nieustannego dopracowywania Programu odpowiedzialnego i etycznego pozyskiwania 

surowców uwzględnia stopniowe wykorzystywanie następujących środków implementacji: 

1- Crown zamierza rozszerzyć zasięg realizowanego programu dotyczącego odpowiedzialnego 

pozyskiwania surowców na skalę globalną, stawiając na pierwszym miejscu najczęstsze i/lub 

największe kategorie zakupowe firmy. Kategorie te stanowią największą część naszych ogólnych 

wydatków. Wprowadzenie choćby niewielkich zmian w zakupach może znacząco wpłynąć na 

oddziaływanie firmy na środowisko, jak i rozwój jej samej. 

 
2- Crown skorzysta z możliwości pojawiającej się przy przystępowaniu do nowych negocjacji 

kontraktowych lub procesów przeglądu / odnowienia / ponownego oszacowania, by wprowadzić 

społeczne i środowiskowe kryteria przy podejmowaniu decyzji związanych z pozyskiwaniem 

surowców. Do kryteriów tych należy m.in. zapewnienie, że kodeks postępowania firmy Crown 

został zrozumiany i zaakceptowany oraz że omówione zostały wszelkie istotne kwestie w trakcie 

oceny sposobów pozyskiwania surowców. 

 

3- Crown rozważy wykorzystanie ocen zewnętrznych oraz audytów w przypadku zakupu 

kluczowych dóbr i usług, które w ocenie Crown mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i/lub 

społeczeństwo ze względu na wpływ niżej wymienionymi czynników: 

a. nieprzestrzeganie przepisów i praw w regionie, z którego je pozyskano, 

Cele odpowiedzialnego i etycznego 
pozyskiwania surowców 

- Do 2025 roku 75% głównych surowców i dostawców usług (pod względem 

wydatków) zostanie poddanych ocenie i będzie spełniać wymogi Crown pod 

względem polityki odpowiedzialnego i etycznego pozyskiwania surowców 

- Do 2025 roku wszyscy dostawcy, których Crown oceni jako stanowiących 

ryzyko dla utrzymania standardów odpowiedzialnego i etycznego pozyskiwania 

surowców zostaną poddani zewnętrznym audytom. 

- Do 2030 roku 100% głównych surowców i dostawców usług (pod względem 

wydatków) zostanie poddanych ocenie i będzie spełniać wymogi Crown pod 

względem polityki odpowiedzialnego i etycznego pozyskiwania surowców 
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b. zidentyfikowanie przez akcjonariuszy, ośrodki naukowe, organizacje branżowe i 

społeczne istotnych wyzwań branżowych oraz ryzyka nadszarpnięcia reputacji, 

c. brak przejrzystości i/lub możliwości śledzenia łańcucha dostaw, 

d. ryzyko kontynuacji pozyskiwania krytycznych czynników wytwórczych produktu. 

4- Firma Crown w ramach dowodu na spełnienie wymogów Programu odpowiedzialnego i 

etycznego pozyskiwania surowców zaakceptuje zewnętrzne formy weryfikacji przedstawione 

przez dostawców i/lub ich poddostawców pod warunkiem, że źródła tychże form weryfikacji 

zostaną uznane za wiarygodne przez firmę Crown i jej akcjonariuszy. Na obecną chwilę lista 

takich zewnętrznych źródeł uwzględnia m.in. firmy Ecovadis, SEDEX oraz ASI. 

 
5- Crown będzie zachęcać swoich dostawców do członkostwa w Inicjatywy Handlu Etycznego 

(ETI) lub innej podobnej organizacji handlowej oraz w Inicjatywie Aluminium Stewardship 

Initiative (ASI). 

 
6- Firma Crown zorganizuje dla swoich zespołów zaopatrzeniowych na całym świecie 

program treningowy dotyczący odpowiedzialnego i etycznego pozyskiwania surowców. 
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