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Misją Grupy Kapitałowej Global Cosmed jest 
dostarczenie produktów najwyższej jakości, 

tworzonych przez ludzi dla ludzi, 
przy użyciu najnowocześniejszej technologii 

i z troską o środowisko. 

Jako grupa spółek kieruje się powszechnie przyjętymi zasadami zrównoważonego rozwoju zapi-
sanymi m.in. w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy czy Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Spoczywa na nas odpowie-
dzialność za zapewnienie, że nasza działalność gospodarcza nie przyczynia się – bezpośrednio 
czy pośrednio – do naruszania praw człowieka czy zanieczyszczenia środowiska. Dlatego od siebie  
i od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania:

Praw związanych z bezpieczeństwem pracy:

• zakazu pracy nieletnich,

• zakazu pracy przymusowej i stosowania fizycznych i psychicznych praktyk dyscyplinujących,  
w tym mobbingu czy molestowania,

• zachowania równouprawnienia i zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, wyzna-
nie, narodowość, poglądy, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne,  niepełnosprawność, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nie-
określony, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy czy jakiekolwiek inne 
kryteria społeczne i polityczne,

• prawa do bezpiecznych warunków pracy,
• prawa do godnej płacy i odpoczynku,
• prawa do zrzeszania się i dialogu.

Praw związanych z ochrona środowiska:

• monitoringu oddziaływania na środowisko prowadzonej działalności, analizy i oceny ryzyk  
i szans w tym względzie, działań mitygujących,

• działań na rzecz dekarbonizacji i zeroemisyjności prowadzonej działalności zgodnie z Porozu-
mieniami Paryskimi,

• ochrony bioróżnorodności i dobrostanu zwierząt,
• odpowiedzialnego postępowania z odpadami (w tym wdrażanie zasad gospodarki obiegu  

zamkniętego), wodą i ściekami, 

oraz pełnej współpracy w obszarze audytowania czynników ESG a w przypadku trudności – 
dialogu i wspólnego poszukiwania dróg prowadzących do pełnej zgodności z powyższymi  
zasadami.



Aktywnie angażujemy się w przestrzeganie obowiązujących zasad:

1. tworzymy struktury organizacyjne odpowiedzialne za obszar będący przedmiotem tej  
Polityki, nadzorowane przez wyznaczonego Członka Zarządu i na bieżąco zarządzane przez 
Anti-Bribery & Corruption Compliance Officer,

2. monitorujemy przestrzeganie zgodności z zasadami poprzez coroczne audyty dostawców 
zgodnie z przyjętą procedurą w tym zakresie,

3. promujemy najlepsze praktyki i wspieramy inicjatywy w tym obszarze,
4. edukujemy naszych dostawców i pracowników co do znaczenia zasad ESG dla rozwoju  

biznesu, wypełnienia oczekiwać konsumentów i rynku,
5. zapewniamy mechanizm zgłaszania naruszeń dla wszystkich interesariuszy,
6. tworzymy i wdrażamy polityki i procedury regulujące obszary objęte największym ryzykiem 

naruszeń, m.in. Politykę antykorupcyjną, Politykę Whiseblowing, Procedurę Przeciwdziałania 
Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Politykę praw człowieka itp.
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