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LUDZIE, POMYSt. Y, ROZWIAZANIA I Prawa cztowieka sc4 elementarnym sktadnikiem 
naszej odpowiedzialnosci 

Grupa THIMM, sktadajqca si� z THIMM Group GmbH + Co. KG i powiqzanych z niq 
przedsi�biorstw (przynalei:ne przedsi�biorstwa moi:na znalezc na stronie 
www.thimm.de/gesellschaft), to odpowiedzialne przedsi�biorstwo, kt6re stawia ludzi w 
centrum swojej filozofii i dziatania. 

Kierowanie przedsi�biorstwem i wsp6tpraca w obr�bie catej Grupy THIMM opierajq si� na 
szacunku, gotowosci do rozwoju i orientacji na sukces oraz ksztaltujq codzienne relacje. 

Jako przedsi�biorstwo rodzinne szczeg6lnq wag� przyktadamy do wzajemnego szacunku w 
codziennych relacjach z kolei:ankami, kolegami i partnerami biznesowymi. W szczeg61nosci 
zobowiqzujemy si� do przestrzegania i promowania praw cztowieka oraz prawa do 
zbiorowych porozumien oraz angai:ujemy si� na rzecz r6i:norodnosci i r6wnosci szans. 

Jui: w 2012 r. opublikowalismy wiqi:qce zasady post�powania w naszym Kodeksie 
post�powania dla wszystkich pracownik6w, dostawc6w i partner6w biznesowych, a w 2016 r. 
wsp61nie przeprowadzilismy ich aktualizacj� w ramach mi�dzynarodowego procesu 
obejmujqcego catq grup�. Skupiono si� przy tym na szeroko zakrojonej implementacji zasad 
i uwrai:liwieniu na wai:ne aspekty w obr�bie wszystkich obszar6w przedsi�biorstwa. Dlatego 
tei: w proces, opr6cz zarzqdu, zaangai:owane byty taki:e nasze rady zaktadowe, kadra 
kierownicza oraz wybrani pracownicy z r6i:nych dziat6w, segment6w i poziom6w hierarchii. 

Doktadamy staran nie tylko w ramach naszej grupy, ale r6wniei: w strukturach tancucha 
dostaw, aby przestrzegane byty obowiqzujqce przepisy i standardy, takie jak fundamentalne 
normy pracy ILO lub wytyczne OECD dotyczqce przedsi�biorstw wielonarodowych, ciqgle 
ulepszane warunki pracy oraz przestrzegane i szanowane prawa cztowieka. 

Pod koniec 2018 roku Grupa THIMM rozpocz�ta proces doskonalenia strategii 
zr6wnowai:onego rozwoju. W tym procesie postanowilismy wdroi:yc Cele Zr6wnowai:onego 
Rozwoju ONZ (SOG) jako kompas naszej strategii zr6wnowai:onego rozwoju i dostosowac 
si� do nich. Nieustannie pracujemy nad stosowaniem tej strategii w naszej codziennej 
praktyce i kompleksowq integracjq z naszymi procedurami pracy. 

Nasze wewn�trzne procesy i dziatania 

Zasady post�powania i poszanowanie praw czlowieka 

Jak juz wspomniano, Grupa THIMM wprowadzita w 2012 r. zasady post�powania (taki:e: 
Kodeks post�powania (ang. Code of Conduct)) wiqi:qco dla pracownik6w i dostawc6w w 
catej grupie przedsi�biorstw i wdroi:yta je w procesy przedsi�biorstwa. Aktualizacja nastqpita 
w 2016 roku. W ramach implementacji i aktualizacji odbyta si� kompleksowa, obejmujqca 
catq grup� kampania szkoleniowa wszystkich pracownik6w THIMM. Wszyscy pracownicy 
zostali szczeg6towo przeszkoleni w zakresie tresci naszych zasad post�powania, m.in. 
poprzez wyczulenie na kwestie zwiqzane z poszanowaniem praw cztowieka. Nowi 
pracownicy Sq odpowiednio instruowani jui: na poczqtku procesu adaptacyjnego. 
W listopadzie 2019 roku utworzono r6wniei: wewn�trznq grup� roboczq ds. Krajowego Planu 
Dziatania (NAP) ,,Ekonomia i prawa cztowieka". W szczeg61nosci skupiono uwag� na analizie 
r6i:nych tancuch6w wartosci THIMM w r6i:nych segmentach biznesowych, cofajqc si� w 
miar� moi:liwosci do pochodzenia poszczeg61nych surowc6w. Ponadto om6wiono pierwsze 
oceny ryzyka dla r6i:nych grup zaopatrzeniowych oraz pierwsze pr6by implementacji tych 
aspekt6w do procesu zaopatrzenia. 

Strona 1 z 3 

https://www.top-packaging.pl/grupa-przedsiebiorstw/fakty-i-liczby/





