
 
 

Jula AB, Box 363 SE-532 24 Skara SWEDEN (ШВЕЦЫЯ), тэлефонная служба: +46 511-246 00 Кодэкс карпаратыўнай этыкі 
2017 BE 

www.jula.com  Старонка 1 з 5 

 
 

Кодэкс карпаратыўнай этыкі Jula AB 

Мэта кампаніі Jula AB — спрасціць жыццё хатнім майстрам і прафесіяналам па ўсім свеце. Каб 
дасягнуць гэтай мэты, мы прапаноўваем недарагія тавары для ўпарадкавання дома.  
 
Мы ведаем, што наша дзейнасць уплывае на жыццё людзей і навакольнае асяроддзе — на 
мясцовым і сусветным узроўнях. У рамках рэалізацыі сваёй мэты мы разумеем, што нясём 
адказнасць за сваю прадукцыю. Мы цвёрда верым у цеснае супрацоўніцтва з пастаўшчыкамі, у 
тым ліку ў экалагічную і сацыяльную адказнасць па ўсім ланцужку паставак. Гэта неабходная 
ўмова добрай якасці, устойлівага выкарыстання рэсурсаў і нізкіх цэн.  

 
Інфармаванасць, давер і няспыннае развіццё — аснова пастаяннага росту разам з 
пастаўшчыкамі, якія раздзяляюць нашы каштоўнасці і імкненні.  
 
Прызначэнне Кодэкса карпаратыўнай этыкі Jula — вызначыць агульныя прынцыпы і стандарты, 
а таксама нашы патрабаванні да кампаніі Jula і пастаўшчыкоў. Кампанія Jula прыняла 
наступныя прынцыпы, і мы чакаем, што нашы пастаўшчыкі будуць выконваць тыя ж 
абавязацельствы: 

- этычныя, адказныя паводзіны ва ўсіх сферах нашага бізнесу, 
- павага да правоў кожнага чалавека, 
- павага да навакольнага асяроддзя. 

Кодэкс карпаратыўнай этыкі Jula распаўсюджваецца на ўсіх пастаўшчыкоў, іх субпадрадчыкаў і 
субпастаўшчыкоў, якія ўдзельнічаюць у вытворчасці або пастаўцы кампаніі Jula прадуктаў і 
паслуг. Пастаўшчыкі абавязаны інфармаваць сваіх работнікаў і ланцужкі паставак пра Кодэкс 
карпаратыўнай этыкі Jula, забяспечыць яго выкананне і адпаведнасць яго патрабаванням. 
 
Скарочаная версія Кодэкса карпаратыўнай этыкі (ст. 5) павінна быць перакладзена на агульную 
мову работнікаў і размешчана на бачным месцы ў зоне агульнага карыстання на ўсіх аб’ектах, 
якія вырабляюць прадукцыю непасрэдна для Jula. 
 
Гэтыя патрабаванні адпавядаюць Глабальнаму дагавору ААН, які асноўваецца на Усеагульнай 
дэкларацыі правоў чалавека ААН (1948 г.), Дэкларацыі МАП аб асноўных прынцыпах і правах на 
працы (1998 г.), Дэкларацыі Рыа па ахове навакольнага асяроддзя і развіцці (1992 г.) і 
Канвенцыі ААН аб барацьбе з карупцыяй (2000 г.). 
 

ЮРЫДЫЧНЫЯ ПАТРАБАВАННІ 

У дадатак да выканання патрабаванняў гэтага кодэкса пастаўшчыкі павінны выконваць 
нацыянальныя законы і правілы, а таксама іншыя дзеючыя стандарты (напрыклад, прынцыпы 
добрасумленнай вытворчасці, іншыя Кодэксы карпаратыўнай этыкі) і іншыя адпаведныя 
нарматыўныя патрабаванні, калі яны больш строгія.  

 

ПРАЦА І ПРАВЫ ЛЮДЗЕЙ 

1. Справядлівае стаўленне 

Пастаўшчыкі павінны ставіцца з павагай да кожнага работніка і яго пачуцця годнасці і не павінны 
ўжываць цялесныя пакаранні, пагрозы, гвалт або іншыя формы фізічнага, сексуальнага, 
псіхалагічнага ці вербальнага прыніжэння. 

2. Працоўны час і заработная плата 

Максімальна дапушчальны працоўны час на тыдзень вызначаецца нацыянальным 
заканадаўствам, але ён не можа рэгулярна перавышаць 48 гадзін, а максімальна дапушчальны 
звышурочны час на тыдзень не павінен перавышаць 12 гадзін. Звышурочная праца павінна 
быць добраахвотнай. Супрацоўнікі маюць права як мінімум на адзін выхадны дзень у кожны 
сямідзённы перыяд.   

http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
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Усе супрацоўнікі маюць права на заключэнне пісьмовага працоўнага дагавора.  

Супрацоўнікам выплачваецца як мінімум вызначаная законам мінімальная заработная плата, 
усім работнікам згодна з заканадаўчымі патрабаваннямі кампенсуецца ўвесь звышурочны 
працоўны час. Здзельная праца не павінна быць выключэннем з права на кампенсацыю 
звышурочнага працоўнага часу. 

Заработную плату трэба рэгулярна і своечасова выплачваць усім работнікам. Заработная плата 
выплачваецца як мінімум штомесяц. Пастаўшчык не можа затрымліваць зарплату ніводнага 
супрацоўніка. 

Пастаўшчык павінен весці поўны дакладны табель прысутнасці на працы і дакументацыю па 
заработнай плаце, у якіх азначаюцца адпрацаваныя гадзіны і выплата заработнай платы 
кожнаму работніку, у тым ліку па здзельных стаўках і часовым работнікам.  

3. Дзіцячая праца і рабочая моладзь 

Пастаўшчыкі не могуць выкарыстоўваць дзіцячую працу. Забаронена наймаць на працу асоб, 
якім не споўнілася 15 год (або 14 год, калі гэта прадугледжана мясцовым заканадаўствам) або 
якія не дасягнулі вызначанага законам узросту працаўладкавання, калі гэты ўзрост большы за 
15 год. 

Пастаўшчыкі павінны прыняць адпаведныя меры для забеспячэння адсутнасці дзіцячай працы 
на ўласным месцы вытворчасці і ў субпастаўшчыкоў. Пастаўшчыкі павінны весці афіцыйную 
дакументацыю па кожным работніку, якая пацвярджае дату яго нараджэння.  

Пастаўшчыкі, у якіх працуюць маладыя людзі, узрост якіх большы за дзеючы вызначаны 
законам мінімальны ўзрост для працаўладкавання, але меншы за 18 год, павінны выконваць 
законы і правілы, якія распаўсюджваюцца на такіх асоб. Моладзі забаронена выконваць працу, 
якая можа быць небяспечнай або перашкаджаць адукацыі, шкодзіць здароўю, фізічнаму, 
псіхічнаму, духоўнаму, маральнаму або сацыяльнаму развіццю. 

4. Прымусовая праца 

Забаронена прымяняць прымусовую або кабальную працу, а таксама незаконную працу і працу 
зняволеных. Сюды ўваходзяць любыя формы навязаных пагадненняў. Ніхто ні на які перыяд 
часу не можа быць затрыманы на працы супраць сваёй волі. Пастаўшчык павінен дазваляць 
работнікам пакідаць заводскую зону па заканчэнні працоўнай змены і не можа ўтрымліваць 
пасведчанні асобы або патрабаваць заклад. 

5. Свабода аб’яднанняў і права на калектыўныя дагаворы  

Пастаўшчык не павінен перашкаджаць работнікам рэалізоўваць права на стварэнне 
прафсаюзаў і іншых аб’яднанняў па ўласным выбары, а таксама на калектыўныя дагаворы. 

Пастаўшчыкам забараняюцца дыскрымінацыя, пакаранне, пагрозы або ўціск у дачыненні да 
прадстаўнікоў работнікаў або супрацоўнікаў за ўдзел у законнай мірнай дзейнасці прафсаюзаў. 

Калі ў рэгіёне дзейнасці прафсаюзы забаронены або дазваляюцца толькі зацверджаныя 
дзяржавай арганізацыі, то пастаўшчык павінен спрыяць (і не перашкаджаць) альтэрнатыўным 
мерам, якія дазваляюць супрацоўнікам самастойна збірацца і абмяркоўваць звязаныя з працай 
пытанні, а таксама стварэнню месца, у якім можна было б паведамляць аб звязаных з працай 
праблемах кіраўніцтву. 

6. Забарона дыскрымінацыі 

Пастаўшчыку забараняецца пры прыёме на працу і падчас працы ажыццяўляць або 
падтрымліваць дыскрымінацыю па прыкметах расы, полу, узросту, палітычных поглядаў, рэлігіі, 
этнічнага і нацыянальнага паходжання, перакананняў, сямейнага стану або мацярынства, 
здароўя, сексуальнай арыентацыі, хваробы або інваліднасці, удзелу ў арганізацыях работнікаў, 
уключаючы прафсаюзы, і любых іншых асабістых характарыстык. Прыём на працу, аплата 
працы, грашовая дапамога, навучанне, павышэнне, дысцыплінарныя спагнанні, спыненне 
працы, выхад на пенсію і любыя іншыя звязаныя з працаўладкаваннем рашэнні павінны 
грунтавацца на дарэчных аб’ектыўных крытэрыях. 
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ЗДАРОЎЕ І БЯСПЕКА  

7. Прафілактыка траўм і абарона на працоўным месцы 

Пастаўшчыкі павінны забяспечыць работнікам бяспечныя здаровыя ўмовы працы згодна з 
дзеючымі законамі і правіламі. На работнікаў не павінны ўздзейнічаць шкодныя працэсы, 
хімікаты, рэчывы і метады працы. 

Калі такое ўздзеянне непазбежна, то ўсіх закранутых работнікаў неабходна забяспечыць 
адпаведнымі ахоўнымі сродкамі. Рабочым павінна быць даступнае належнае абсталяванне для 
аховы працы і ахоўная экіпіроўка; яны павінны абслугоўвацца, выкарыстоўвацца і выдавацца 
работнікам на шкодных або патэнцыяльна рызыкоўных працоўных месцах бясплатна. 
Будаўнічыя канструкцыі, механізмы і іншае абсталяванне павінны быць бяспечнымі ў 
эксплуатацыі і павінны быць абсталяваны  

неабходнымі ахоўнымі прыладамі для прадухілення траўм. Працоўнае месца павінна 
прафілактычна абслугоўвацца, каб абараніць работнікаў ад звязанай з працай небяспекі і 
забяспечыць добрыя ўмовы працы.  

Пастаўшчык павінен бясплатна даваць усім работнікам чыстую пітную ваду, мужчынам і 
жанчынам павінна быць даступная дастатковая колькасць чыстых, у добрым санітарным стане 
прыбіральняў з мыйнымі сродкамі. 

Для ўсіх новых і пераведзеных работнікаў і кіраўніцтва павінны праводзіцца рэгулярныя заняткі 
па здароўі і ахове працы, якія павінны рэгістравацца. Пастаўшчыкі павінны правесці навучанне 
асновам пажарнай бяспекі і абыходжанню з супрацьпажарнымі сродкамі на працоўным месцы. 
Вогнетушыцелі павінны быць належным чынам маркіраваны і цалкам зараджаны. Пажарныя 
выхады павінны быць яўна абазначаны і не павінны быць заблакіраваны.  

Пастаўшчыкі таксама павінны забяспечыць наяўнасць у месцы працы асноўных сродкаў першай 
дапамогі і супрацоўнікаў, навучаных імі карыстацца.  

8. Работа з хімікатамі 

Пастаўшчыкі павінны прыняць меры па бяспечным выкарыстанні, захоўванні і бяспечнай 
утылізацыі хімікатаў і небяспечных рэчываў, а таксама правесці належнае навучанне. 
Кантэйнеры з хімікатамі павінны быць належным чынам маркіраваны і павінны бяспечна 
захоўвацца. Пералік усіх хімікатаў з дзеючым лістом бяспекі (SDS), якія выкарыстоўваюцца ў 
вытворчасці, павінен быць даступны на працоўным месцы на мясцовай мове. 

9. Жыллёвыя ўмовы  

Жыллёвыя памяшканні, напрыклад інтэрнаты, якія прапаноўваюцца пастаўшчыком, павінны 
быць бяспечнымі, знаходзіцца ў добрым санітарным стане і адпавядаць асноўным патрэбам 
работнікаў у дачыненні да будаўнічых канструкцый, прасторы, тэмпературы, асвятлення, 
вентыляцыі, гатавання ежы, вады, санітарных памяшканняў, прыватнасці і грашовай 
даступнасці. 

 

АХОВА НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ 

10. Навакольнае асяроддзе. Агульнае 

Пастаўшчыкі павінны пастаянна працаваць над паляпшэннем экалагічных паказчыкаў ва ўсіх 
аперацыях і ў жыццёвым цыкле прадукцыі. Сюды ўваходзяць улік і кантроль значных 
экалагічных аспектаў і фактараў уздзеяння, у тым ліку наступных: 
— Праблемы з прадуктам, напрыклад, канструкцыя, упакоўка, перавозка, выкарыстанне і 
перапрацоўка або ўтылізацыя. 
— Выкарыстанне дэфіцытных прыродных рэсурсаў, энергіі і вады. 
— Выкіды або забруджанне паветра, вады і глебы. 
— Праца з небяспечнымі і бяспечнымі адходамі. 
— Праца з небяспечнымі рэчывамі. 
— Шум, пахі і выкіды пылу.  
 



 
 

Jula AB, Box 363 SE-532 24 Skara SWEDEN (ШВЕЦЫЯ), тэлефонная служба: +46 511-246 00 Кодэкс карпаратыўнай этыкі 
2017 BE 

www.jula.com  Старонка 4 з 5 

 
 
Пастаўшчык павінен забяспечваць і дэманстраваць пастаяннае зніжэнне негатыўнага ўздзеяння 
на навакольнае асяроддзе — праз ініцыятыўны падыход і адказнае кіраванне бізнесам. 
Пастаўшчык павінен забяспечыць, каб усе хімікаты і небяспечныя рэчывы, якія 
выкарыстоўваюцца ў вытворчасці прадуктаў Jula, адпавядалі патрабаванням Jula. Пастаўшчык 
павінен прымяняць прынцып замены і ўвесь час працаваць над заменай небяспечных рэчываў 
менш небяспечнымі.  
Пастаўшчыкі павінны быць добра інфармаваны аб экалагічных патрабаваннях і выконваць іх 
згодна з нацыянальным заканадаўствам, правіламі і галіновымі стандартамі.  

11. Адходы 

Адходы, у асаблівасці небяспечныя адходы, павінны адказным чынам захоўвацца, 
апрацоўвацца і ўтылізавацца згодна з мясцовым заканадаўствам так, каб прадухіліць 
забруджанне паветра, зямлі і вады, рызыку ўзгарання і забяспечыць ахову працы і здароўя 
работнікаў. 

12. Адпрацаваныя воды 

Пастаўшчыкі павінны прыняць меры, якія дазволяць пазбегнуць забруджання вады — шляхам 
прадухілення і змяншэння скідання адпрацаваных вод.  

Каб знізіць уздзеянне на воднае асяроддзе, адпрацаваныя воды павінны быць належным чынам 
апрацаваны пастаўшчыком або перададзены ў зацверджанае знешняе водаачышчальнае 
збудаванне. 

АБЫХОДЖАННЕ З ЖЫВЁЛАМІ 

Пастаўшчыкі павінны абыходзіцца з жывёламі згодна з нацыянальнымі правіламі і міжнародна 
прызнанымі метадамі. Усе жывёлы, якія належаць людзям або знаходзяцца пад іх кантролем, 
павінны ўтрымлівацца ва ўмовах, якія адпавядаюць фізіялагічным і паводзінавым патрэбам 
віду.  

Жыццё жывёлы можна назваць добрым, калі яна ў добрай форме, здаровая і не пакутуе. 
Абарона жывёл прадугледжвае прадухіленне неабавязковых пакут, забеспячэнне добрай якасці 
жыцця або гуманнай смерці. 

 

БАРАЦЬБА З КАРУПЦЫЯЙ 

Пастаўшчыкі не могуць удзельнічаць у карупцыі любых форм, уключаючы хабарніцтва, 
«адкаты», махлярства і вымаганне. Пастаўшчыкі не могуць прымаць дзеянні, якія парушаюць 
або прымусілі б кампанію Jula парушыць дзеючыя законы і правілы, накіраваныя супраць 
хабарніцтва. 

РЭАЛІЗАЦЫЯ І КАНТРОЛЬ ВЫКАНАННЯ ПРАВІЛ КОДЭКСА 

 
Пастаўшчыкі павінны праінфармаваць пра гэты Кодэкс карпаратыўнай этыкі ўсіх работнікаў, а 
таксама субпастаўшчыкоў, якія ўдзельнічаюць у працэсах вытворчасці прадукцыі Jula. 
Пастаўшчыкі павінны дакументаваць працэдуры падняцця пытанняў і падачы скаргаў, звязаных 
з Кодэксам карпаратыўнай этыкі Jula, напрыклад, у дачыненні да дыскрымінацыі, уціску або 
злоўжыванняў. Гэтыя працэдуры падачы скарг павінны быць добра вядомы работнікам. 

Па запыце Jula пастаўшчыкі павінны паведаміць у кампанію Jula заводскі адрас месца, дзе быў 
выраблены канкрэтны заказ. 

Пастаўшчыкі дазваляюць кампаніі Jula і яе прадстаўнікам праводзіць інспекцыі. Яны могуць 
праводзіцца з папярэднім абвяшчэннем або без яго ў любы час у любым месцы вытворчасці, 
уключаючы субпастаўшчыкоў, дзе вырабляецца прадукцыя Jula, — з мэтай забеспячэння 
адпаведнасці Кодэксу карпаратыўнай этыкі Jula. Jula і староннія суб’екты, які прадстаўляюць 
кампанію Jula, павінны мець бясплатны доступ да ўсіх адпаведных запісаў, дакументаў і 
вытворчых зон. 
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Кодэкс карпаратыўнай этыкі Jula  
— Скарочаная версія 

 

Уціск, злоўжыванне і дысцыплінарныя дзеянні (справядлівае стаўленне) 

Suppliers shall treat each worker with dignity and respect, and must not use corporal punishment, threats, 
violence or other forms of physical, sexual, psychological or verbal harassment. 

Выплачваецца не менш як пражытачны мінімум 

Employees shall be paid at least the legal applicable minimum wage and all employees shall be compensated for 
all overtime hours worked according to the legal requirements. 

Працоўны час не можа быць празмерным 

Максімальна дапушчальны працоўны час не можа рэгулярна перавышаць 48 гадзін, а максімальна 
дапушчальны звышурочны час на тыдзень не павінен перавышаць 12 гадзін. Employees are entitled to at 
least one day off in every seven-day period.   

Дзіцячая праца забараняецца 

Забаронена наймаць на працу асоб, якім не споўнілася 15 год 

«Дзіця» — асоба, якая не дасягнула 15 год або вызначанага законам узросту працаўладкавання, калі гэты 
ўзрост болей за 15 год. Маладзейшым за 18 год работнікам забаронена выконваць работы, якія могуць 
быць небяспечнымі. 

Праца — свабоднае права 

Забаронена прымяняць прымусовую або кабальную працу. The supplier shall allow the workers to leave the 
factory area when their work shifts ends and the supplier shall not withhold ID cards, or require deposits. 

Свабода аб’яднанняў і права на калектыўныя дагаворы 

Пастаўшчык павінен спрыяць (і не перашкаджаць) альтэрнатыўным мерам, якія дазваляюць супрацоўнікам 
самастойна збірацца і абмяркоўваць звязаныя з працай пытанні, а таксама стварэнню месца, у якім можна 
было б паведамляць аб звязаных з працай праблемах кіраўніцтву. 

Дыскрымінацыя забараняецца 

Пры прыёме на працу, выплаце кампенсацый, доступе да навучання, павышэнні па працы, спыненні працы 
і выхадзе на пенсію забараняецца дыскрымінацыя па прыкметах расы, касты, нацыянальнага паходжання, 
рэлігіі, узросту, інваліднасці, полу, сямейнага становішча, сексуальнай арыентацыі, удзелу ў прафсаюзах 
або палітычнай прыналежнасці. 

Умовы працы павінны быць бяспечнымі і здаровымі 

Workers should not be exposed to harmful processes, chemicals, substances or techniques. Работнікам на 
шкодных або патэнцыяльна рызыкоўных працоўных месцах павінна быць даступнае належнае 
абсталяванне для аховы працы і ахоўная экіпіроўка. 

 

Поўную версію глядзіце на старонцы www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНТАКТЫ JULA 

Калі пастаўшчыкі парушаюць патрабаванні гэтага Кодэкса 
карпаратыўнай этыкі, мы хочам пра гэта ведаць.  

Звярніце нашу ўвагу на гэтыя пытанні з дапамогай старонкі 
www.julasupplier.com/report-issue па тэлефоне або 
запоўніўшы форму. Вы можаце пісаць на сваёй мове. Уся 
атрыманая намі інфармацыя будзе захоўвацца 
канфідэнцыяльна; ваша асоба будзе абаронена. 

ГЭТЫ КОДЭКС ПАВІНЕН БЫЦЬ ПЕРАКЛАДЗЕНЫ НА МЯСЦОВУЮ 

МОВУ РАБОТНІКАЎ І РАЗМЕШЧАНЫ НА БАЧНЫМ МЕСЦЫ Ў 

ЗОНЕ АГУЛЬНАГА КАРЫСТАННЯ НА ЎСІХ АБ’ЕКТАХ, ЯКІЯ 

ВЫРАБЛЯЮЦЬ ПРАДУКЦЫЮ НЕПАСРЭДНА ДЛЯ JULA. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue

