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	I.	 Wstęp	i	cele

Grupa Brüggen – przedsiębiorstwo 
rodzinne o bogatej ponad 150-let-
niej tradycji – skupia się na zakupie, 

produkcji i sprzedaży bezpiecznej żywności, 
która jest zgodna z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi żywności, przepisami krajowymi i 
międzynarodowymi oraz normami społecznymi 
i środowiskowymi.

II.  Zasady

Niniejszy Kodeks Postępowania przeds-
tawia zasady, którymi kierujemy się 
w prowadzeniu naszej działalności 

i ustanawia ramy dla konstruktywnych, 
długoterminowych stosunków biznesowych 
opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku. 
Wszyscy pracownicy i partnerzy biznesowi są 
zobowiązani do przestrzegania tych zasad. 
Grupa Brüggen regularnie monitoruje i ocenia 
zgodność z przepisami w celu zapewnienia 
przestrzegania wytycznych i zapobiegania 
potencjalnym niezgodnościom z niniejszym 
Kodeksem Postępowania.

II.I.	 	Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy

Zdrowie	i	bezpieczeństwo
Bezpieczne i higieniczne środowisko pra-
cy powinno być zapewnione zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami kra-
jowymi i międzynarodowymi. Zagadnienia 
związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem 
w miejscu pracy są omawiane podczas 
wstępnych sesji szkoleniowych. Podczas pro-
gramów szkoleniowych pracownicy otrzymują 
wszystkie informacje niezbędne do wykonywa-
nia ich pracy (np. obsługa maszyn/urządzeń).
Ponadto, należy wdrożyć system identyfikacji, 
rejestrowania i oceny potencjalnych zagrożeń 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz 
bezpieczeństwa pracowników oraz opraco-
wywania środków mających na celu wyeli-
minowanie tych zagrożeń. W miejscu pracy 
dostępna jest opieka zdrowotna.

Dyskryminacja	i	nękanie	w	miejscu	pracy
Wszelkie przejawy dyskryminacji są niedopu-
szczalne; zgodnie z art. niemieckiej Ustawy 
Zasadniczej, art. 18(3a) Kodeksu Pracy i art. 
21 Karty Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej, żaden pracownik nie może być dyskry-
minowany ani traktowany preferencyjnie ze 
względu na płeć, pochodzenie, rasę, kolor 
skóry, język, miejsce urodzenia, pochodzenie 
etniczne lub społeczne, poglądy religijne lub 
polityczne lub wiarę oraz żaden pracownik 
nie może być dyskryminowany ze względu na 
niepełnosprawność. Zasada ta ma zastoso-

Przepisy Organizacji Narodów Zjed-
noczonych dotyczące biznesu i praw 
człowieka (UNGP) oraz zalecenia 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), 
które wykorzystano jako punkt odniesie-
nia przy opracowywaniu naszego Kodeksu 
Postępowania, stanowią ważny fundament 
w relacjach z naszymi pracownikami, akcjo-
nariuszami oraz partnerami biznesowymi w 
obrębie całego łańcucha dostaw.
 

Dyrektorzy zarządzający firmy H. & J. Brüggen KG, od strony lewej do 
prawej: Jochen Brüggen, Johannes Brüggen, Hanno Brüggen



wanie podczas całego etapu ubiegania się o 
pracę oraz w okresie obowiązywania umowy 
o pracę. Zabrania się wyświetlania i rozpows-
zechniania materiałów pornograficznych.

Brak	zatrudniania	dzieci
Wszelkie formy pracy dzieci są zabronione. 
Przestrzeganie tej zasady jest zapewnione  
na podstawie ustawowego minimalnego  
wieku 16 lat, chyba że zgodnie z konwencjami 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) 
dozwolone są wyjątki.

Specjalna	ochrona	dla	młodych	pracowni-
ków Młodzi pracownicy wymagają wyższego 
poziomu ochrony. W tym kontekście należy 
zwrócić szczególną uwagę na zdrowie fizyc-
zne i psychiczne, a także na wsparcie.
Pracownicy poniżej 16. roku życia nie mogą 
wykonywać żadnych prac zagrażających ich 
zdrowiu lub ingerujących w ich obowiązek 

uczęszczania do szkoły. Pracownicy poniżej 
18. roku życia nie mogą wykonywać żadnych 
prac zagrażających ich zdrowiu ani pracy w 
porze nocnej.
  
Brak	pracy	przymusowej
Praca przymusowa w jakiejkolwiek formie jest 
surowo zakazana. W tym kontekście zabra-
nia się również zmuszania pracownika do 
kontynuowania pracy poprzez wstrzymanie 
jego/jej wynagrodzenia, świadczeń socjal-
nych, własności lub dokumentów. Wszystkie 
prace wykonywane są dobrowolnie. Przed 
rozpoczęciem zatrudnienia każdy pracownik 
otrzymuje pisemną umowę o pracę. Pracowni-
cy nie są zobowiązani do składania jakichkol-
wiek „depozytów” ani do składania dokumen-
tów tożsamości w celu ich przechowywania. 
Pracownicy mają prawo do rozwiązania 
umowy o pracę w dowolnym momencie, 
z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia 

określonego w umowie o pracę. Rozwiązanie 
umowy o pracę nie prowadzi do nałożenia kar 
ani obniżenia płacy.

Wynagrodzenie	dla	pracowników
Należy zapewnić adekwatność wynagrodzenia 
pracownika poprzez przestrzeganie przepisów 
ustawowych i wykonawczych dotyczących 
płacy minimalnej i świadczeń socjalnych.
Ponadto, należy przestrzegać wszelkich 
standardów wynagrodzeń ustanowionych w 
ramach negocjacji zbiorowych. Środki te po-
winny zapewnić, aby pracownicy otrzymywali 
odpowiednie wynagrodzenie, pozwalające na 
godziwe utrzymanie siebie oraz swoich rodzin. 
Wynagrodzenie wypłacane jest w regularnych 
odstępach czasu (co najmniej raz w miesiącu). 
Stosowanie odliczeń od wynagrodzeń do ce-
lów dyscyplinarnych jest niedozwolone. Spółka 
zapewnia wszystkie świadczenia socjalne 
wymagane przez prawo.

Godziny	pracy
Przepisy krajowe, normy branżowe i układy 
zbiorowe stanowią podstawę do określenia 
maksymalnej liczby godzin do przepracowania. 
Całkowita liczba godzin pracy musi być również 
zgodna z konwencjami MOP.
Praca w nadgodzinach musi być zgodna z 
przepisami krajowymi; w związku z tym każda 
praca w nadgodzinach jest dobrowolna i jest 
uznawana za wyjątek. Może być ona wyko-
nywana tylko pod warunkiem przestrzegania 
zasad wymaganego okresu odpoczynku.
Pracownicy powinni otrzymać zapłatę za prze-
pracowane nadgodziny. Każdemu pracowniko-
wi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co 
najmniej jednego dnia wolnego.



Zapewnienie	warunków	zatrudnienia
Wszyscy pracownicy otrzymują zrozumiałe, 
pisemne informacje na temat godnych warun-
ków pracy, które mają być zapewnione, takich 
jak godziny pracy, wynagrodzenie, prawa i 
obowiązki.
 

II.II.	 Prawo	i	wolność	zrzeszania	się	oraz	
prawo	do	negocjacji	zbiorowych 

Wszyscy pracownicy mają prawo do wolności 
zgromadzeń i negocjacji zbiorowych. Jeżeli 
prawa te nie są chronione w ustawodawstwie 
krajowym, należy stosować odpowiednie kon-
wencje MOP. Prawa pracowników do zrzesza-
nia się i do negocjacji zbiorowych muszą być 
przestrzegane. Pracownicy mają prawo do 
przyłączenia się lub ustanowienia związków 
zawodowych oraz do wspierania negocjacji 
zbiorowych.
 

II.III.	Środowisko	i	zrównoważony	rozwój 

Ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe 
oraz normy środowiskowe stanowią podstawę 
zrównoważonych i efektywnych praktyk 
zarządzania zasobami. Należy wspierać 
świadomość ekologiczną oraz wysiłki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.
Firma stara się wykorzystywać zasoby w 
sposób efektywny i zrównoważony, aby 
zminimalizować ich wpływ na środowisko. 
Emisje gazów i usuwanie odpadów, chemi-
kaliów i odprowadzanej wody są zgodne z 
obowiązującymi przepisami.
	
	
II.IV.		Zasady	etyczne 

Zabrania się wszelkich form przekupstwa, 
wymuszania, sprzeniewierzania i korup-
cji, a także aktów oszustwa i fałszerstwa. 
Przetwarzanie danych i bezpieczeństwo 
danych musi być przeprowadzane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wymogami  
prawnymi.



Przestrzeganie	i	wdrażanie	i	
wdrażanie

W     .celu dopełnienia naszej 
odpowiedzialności społecznej wszy-
scy pracownicy i partnerzy biznesowi 

są zobowiązani do przestrzegania niniejszego 
Kodeksu Postępowania. 
 
W grupie Brüggen oferowane jest szkolenie z 
zasad Kodeksu Postępowania, i oczekujemy, 
że nasi partnerzy biznesowi udostępnią treść 
niniejszego Kodeksu Postępowania swo-
im pracownikom. Pracownicy lub partnerzy 
biznesowi firmy Brüggen, którzy napotykają 
jakiekolwiek problemy ze zrozumieniem lub 
interpretacją niniejszego dokumentu, mogą 
poprosić o wsparcie odpowiednią osobę 
kontaktową z grupy Brüggen. Osoby kon-
taktowe mogą również zaoferować pomoc w 
rozwiązywaniu problemów wdrożeniowych. 
Polityka „otwartych drzwi” stanowi ważną 
zasadę naszej kultury przedsiębiorstwa. 
 
Brüggen zastrzega sobie prawo do przepro-
wadzania niezapowiedzianych audytów w 
celu zapewnienia zgodności swoich partne-
rów biznesowych z określonymi wymoga-
mi. Każde naruszenie niniejszego Kodeksu 
Postępowania może prowadzić do rozwiązania 
stosunków biznesowych. 

Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy, 
że będą w odpowiednim czasie rozwiązywać 
wszelkie stwierdzone problemy lub informować 
nas o nich, aby, zapewnić odpowiednią 
współpracę w poszukiwaniu rozwiązań.

 
Zgłaszanie	naruszeń	

Obecnie naruszenia zasad niniejsze-
go Kodeksu Postępowania można 
zgłaszać w następujący sposób: 

 
Wewnętrznie: Przy użyciu anonimowego  
systemu zgłaszania za pośrednictwem plat- 
formy myBIP  
 
Zewnętrznie:  
social.compliance@brueggen.com    

Wejście	w	życie	

Niniejszy Kodeks Postępowania został 
wdrożony w kwietniu 2021 r. i wszedł w 
życie w tym dniu. 

 
Obecna wersja zastępuje wszelkie poprzednie 
wersje niniejszego Kodeksu Postępowania.
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