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Кодекс ділової етики Jula AB 

Концепція Jula AB полягає в тому, щоб полегшувати роботу любителям і професіоналам, які 
займаються самостійним ремонтом, виготовленням речей і їхнім удосконаленням, по всьому 
світу. Ми реалізуємо цю концепцію, пропонуючи предмети для облаштування будинку за 
низькою ціною.  
 
Нам відомо, що наша діяльність впливає на людей і навколишнє середовище як на місцевому, 
так і на глобальному рівні. Реалізація нашої концепції вимагає від нас відповідального підходу в 
усіх аспектах нашої діяльності. У зв’язку із цим ми приділяємо велику увагу тісній співпраці з 
постачальниками, беручи на себе екологічну й соціальну відповідальність на всіх етапах 
системи поставок. Це обов’язкова умова для забезпечення якості, раціонального використання 
ресурсів і низької вартості.  

 
Поінформованість і пильність, довіра й постійне вдосконалення — це основа для безперервного 
розвитку нашої компанії разом з постачальниками, які поділяють наші цінності й цілі.  
 
Кодекс ділової етики Jula встановлює загальні принципи й стандарти діяльності, а також 
визначає вимоги до співробітників і постачальників компанії. Jula дотримується таких принципів і 
вимагає того ж від своїх постачальників: 

- етична й відповідальна поведінка в усіх сферах нашої діяльності; 
- повага прав усіх людей; 
- турбота про навколишнє середовище. 

Кодекс ділової етики Jula поширюється на всіх постачальників, їхніх субпідрядників і 
субпостачальників, які беруть участь у виробництві або постачанні продуктів і послуг компанії 
Jula. Постачальники зобов’язані інформувати своїх працівників і співробітників, задіяних у 
системі постачання, про вимоги Кодексу ділової етики Jula, а також забезпечувати їхнє 
дотримання. 
 
Коротка версія цього Кодексу ділової етики (стор. 5) на місцевому мовою повинна бути 
розміщена в місці загального користування на всіх об’єктах, що виробляють продукцію 
безпосередньо для компанії Jula. 
 
Ці вимоги відповідають Глобальному договору ООН, який заснований на принципах Загальної 
декларації прав людини ООН (1948 р.), Декларації МОП про основні принципи й права у сфері 
праці (1998 р.), Декларації Ріо-де-Жанейро про навколишнє середовище й розвиток (1992 р.) і 
Конвенції ООН проти корупції (2000 р). 
 

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА 

Окрім цього кодексу, постачальники зобов’язані дотримуватися всіх державних законів і 
нормативних вимог, а також інших діючих стандартів (такі як належна виробнича практика або 
кодекси поведінки) та інших відповідних вимог законодавства, виконуючи ті з них, які є 
суворішими.  

 

ПРАВА ЛЮДИНИ Й ПРАЦЯ 

1. Справедливе ставлення 

Постачальники зобов’язані поважно ставитися до кожного працівника й не допускати фізичного 
покарання, погроз, жорстокості та інших форм фізичної, сексуальної, психологічної чи словесної 
образи. 

2. Робочий час і заробітна плата 

Робочий час має відповідати національному законодавству, але не може перевищувати 
48 годин на тиждень. Понаднормовий робочий час не має перевищувати 12 годин на тиждень.  

http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
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Понаднормова робота дозволена лише на добровільній основі. Співробітники мають право як 
мінімум на один вихідний кожні сім днів.   

Усі співробітники мають право укласти трудовий договір у письмовій формі.  

Співробітники мають отримувати заробітну плату в розмірі не менше передбаченого 
законодавством мінімуму. Крім цього, всі працівники мають отримувати плату за відпрацьований 
понаднормовий час відповідно до вимог законодавства. Домовленість про відрядну оплату не 
звільняє роботодавця від зобов’язання оплачувати понаднормову роботу. 

Заробітна плата має виплачуватися всім працівникам регулярно та у встановлений термін. 
Заробітна плата має виплачуватися принаймні один раз на місяць. Постачальник не має права 
утримувати у співробітників заробітну плату в будь-якому обсязі. 

Постачальник має вести точний облік відвідуваності й виплати заробітної плати у формі табелів 
і відповідних відомостей для кожного співробітника включно з робітниками на умовах відрядної 
оплати й тимчасовими робітниками.  

3. Дитяча праця й молоді працівники 

Використання дитячої праці постачальниками заборонено. Забороняється наймати осіб у віці до 
15 років (або 14 років, коли це встановлено місцевим законодавством) або молодше 
встановленого законом віку працевлаштування, якщо він вищий за 15 років. 

Постачальники мають вживати відповідних заходів, щоб не допускати дитячу працю на своїх 
виробничих об’єктах і в субпостачальників. Для кожного працівника у постачальників має бути 
офіційна документація, що підтверджує його дату народження.  

Постачальники, що наймають молодих працівників, старіших за встановленого законом 
мінімального віку працевлаштування, але молодших за 18 років, мають дотримуватися всіх 
законів і нормативних вимог, дія яких поширюється на таких осіб. Молоді працівники не повинні 
виконувати роботу, яка становить для них небезпеку, заважає їхній освіті, а також завдає шкоди 
їхньому здоров’ю або фізичному, розумовому, духовному, моральному чи соціальному розвитку. 

4. Примусова праця 

Заборонені будь-які форми примусової та підневільної праці, а також використання праці 
ув’язнених і нелегалів. Сюди належать усі форми угод про примусові роботи. Заборонено 
утримувати на роботі будь-кого з працівників проти його волі на будь-який період. Постачальник 
має надавати працівникам можливість залишати робоче місце після закінчення робочої зміни. 
При цьому він не має права забирати посвідчення особи або вимагати залишити щось у 
заставу. 

5. Свобода асоціацій і право на колективні переговори  

Постачальнику забороняється обмежувати права працівників на створення профспілок або 
інших асоціацій та участь у них, а також на ведення переговорів про укладання колективних 
договорів. 

Постачальник має виключити дискримінацію, покарання, погрози й переслідування у відношенні 
представників працівників і співробітників за участь у законній і мирній діяльності профспілок. 

Якщо в регіоні, де працює постачальник, заборонена діяльність профспілок або дозволені лише 
уповноважені державою організації, постачальник має сприяти й не повинен перешкоджати 
співробітникам у проведенні незалежних зборів з метою обговорення робочих питань, а також 
має надавати їм засоби для інформування керівництва про свої проблеми. 

6. Недопущення дискримінації 

На етапах наймання й робочих стосунків постачальник не повинен допускати дискримінацію за 
ознакою расової, етнічної, національної або релігійної приналежності, статі, віку, політичних 
поглядів, переконань, сімейного стану або материнства, здоров’я, сексуальної орієнтації, 
хвороби або обмеження можливостей, участі в робочих об’єднаннях, включаючи профспілки, а 
також за ознакою будь-яких інших індивідуальних особливостей. Рішення про наймання, 
заробітну плату, навчання, кар’єрне просування, застосування дисциплінарних заходів,  
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звільнення, вихід на пенсію та інші робочі аспекти мають ґрунтуватися на відповідних 
об’єктивних критеріях. 

ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА  

7. Профілактика й захист на робочому місці 

Постачальники повинні забезпечувати працівникам безпечні й здорові робочі умови відповідно 
до чинних законів і нормативних вимог. Працівники не мають піддаватися впливу шкідливих 
виробничих процесів, хімічних продуктів, речовин або методів. 

Якщо такий вплив неминучий, усім працівникам має бути надано відповідне захисне 
обладнання. У робочих зонах зі шкідливими або потенційно небезпечними умовами має бути 
забезпечено наявність і застосування належного справного захисного обладнання й засобів 
техніки безпеки, а також безкоштовний доступ працівників до них. Будівельні конструкції, усе 
машинне та інше обладнання має бути безпечним в експлуатації та повинне бути обладнане 
необхідними засобами захисту для запобігання травм. На робочому місці має своєчасно 
проводитися профілактичне обслуговування з метою захистити працівників від небезпечних 
виробничих факторів і забезпечити належні робочі умови.  

Постачальник має безкоштовно забезпечити всім працівникам питну воду, а також достатню 
кількість чистих чоловічих і жіночих туалетів з умивальниками, що відповідають санітарним 
нормам. 

Усі нові або призначені на іншу посаду працівники й керівництво повинні проходити регулярний 
інструктаж з охорони праці й техніки безпеки, що має бути підтверджено відповідними 
документами. Постачальники мають організувати надання базового інструктажу з пожежної 
безпеки й забезпечити наявність протипожежного інвентарю на робочому місці. Вогнегасники 
повинні мати належне маркування й бути повністю заправлені. Пожежні виходи мають бути чітко 
позначені й вільні.  

Постачальники також мають забезпечити швидкий доступ до основних засобів першої допомоги, 
а також наявність кваліфікованих спеціалістів на робочому місці.  

8. Поводження з хімічними речовинами 

Постачальники мають вживати заходів щодо безпечного поводження з хімічними продуктами й 
небезпечними речовинами, їхнього зберігання та утилізації, а також організувати належний 
інструктаж. Необхідно забезпечити належне маркування й безпечне зберігання контейнерів з 
хімічними продуктами. На робочому місці має бути доступний список усіх хімічних продуктів, що 
використовуються у виробництві, з дійсними паспортами безпеки на місцевій мові. 

9. Житлові приміщення  

Надані постачальником житлові приміщення, як-от гуртожиток, мають бути безпечними й 
відповідати санітарно-гігієнічним нормам, а також потребам працівників у таких аспектах, як 
конструкція будівлі, простір, температура, освітлення, вентиляція, наявність обладнання для 
приготування їжі, вода, санітарні приміщення, особистий простір і доступна вартість. 

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

10. Загальні вимоги до захисту навколишнього середовища 

Постачальники мають прагнути постійно покращувати показники впливу на навколишнє 
середовище на всіх етапах своєї діяльності й життєвого циклу своєї продукції. Для цього 
необхідно знати й відстежувати важливі екологічні аспекти й чинники впливу, у тому числі такі: 
— проблеми з продукцією, тобто конструкцією та дизайном, упаковкою, транспортуванням, 
використанням, переробленням та утилізацією; 
— використання дефіцитних природних ресурсів, енергії та води; 
— викиди або забруднення повітря, води й ґрунту; 
— поводження з небезпечними й безпечними відходами; 
— поводження з небезпечними речовинами; 
— вплив шуму, запахів і пилу.  
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Постачальник має забезпечувати й демонструвати неухильне поліпшення екологічних 
показників за рахунок вживання попереджувальних заходів і відповідального керівництва. 
 
Постачальник має забезпечувати відповідність усіх хімічних продуктів і небезпечних речовин, 
що використовуються у виробництві продукції Jula, вимогам компанії. Постачальник має 
постійно прагнути замінювати небезпечні речовини менш небезпечними.  
 
Постачальники мають знати актуальні екологічні вимоги відповідно до національного 
законодавства, нормативних актів і галузевих стандартів, а також дотримуватися їх.  

11. Відходи 

Зберігання, оброблення та утилізація відходів, зокрема небезпечних, мають здійснюватися 
відповідно до місцевих законів із застосуванням методів, що виключають забруднення повітря, 
ґрунту, води й ризики загоряння, а також забезпечують безпеку працівників. 

 
12. Стічні води 

Постачальники мають вживати заходів з метою запобігти забрудненню води, виключаючи й 
зменшуючи скиди стічних вод.  

Постачальник має здійснювати належне оброблення стічних вод або відводити їх до 
встановленого зовнішнього водоочисного спорудження, щоб мінімізувати вплив на водне 
середовище. 

ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ 

Постачальники мають дотримуватися національних норм і міжнародних стандартів поводження 
з тваринами. Усі тварини, що належать людям або перебувають під їхнім контролем, мають 
утримуватися в умовах, що відповідають психологічним і поведінковим потребам їхнього виду.  

Якщо тварина жива, здорова й не піддається стражданням, можна вважати, що вона 
утримується у нормальних умовах. Захист тварин передбачає створення умов, які не завдають 
зайвих страждань, забезпечують високу якість життя й гуманну смерть. 

 

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ 

Постачальники мають уникати будь-яких форм корупційної діяльності, у тому числі хабарів, 
«відкатів», шахрайських операцій і вимагання. Постачальники не повинні допускати дій, які 
можуть порушити або змусити компанію Jula порушити будь-які діючі закони або нормативні 
вимоги про боротьбу з корупцією. 

РЕАЛІЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ 

 
Постачальники мають довести вимоги цього Кодексу ділової етики до відома всіх працівників, а 
також субпостачальників, що беруть участь у виробництві продукції Jula. У постачальника мають 
бути документально оформлені стандартні процедури інформування про проблеми й скарги з 
питань Кодексу ділової етики Jula, наприклад дискримінації, переслідування або зловживання. 
Відповідні процедури подачі претензій мають бути добре відомі працівникам. 

На вимогу Jula всі постачальники мають повідомляти компанії адресу заводу, на якому 
виготовляється кожне її замовлення. 

Постачальники мають надати компанії Jula та її представникам повноваження для проведення 
перевірок. Такі перевірки можуть проходити в будь-який час (як з попереднім повідомленням, 
так і без нього) на всіх виробничих об’єктах, на яких виготовляється продукція Jula, включаючи 
субпостачальників, з метою забезпечити дотримання вимог Кодексу ділової етики Jula. Компанія 
Jula й треті сторони, що її представляють, повинні мати вільний доступ до всіх відповідних 
записів, документів і виробничих зон. 
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Переслідування, зловживання й дисциплінарні заходи (справедливе ставлення) 

Постачальники зобов’язані поважно ставитися до кожного працівника й не допускати фізичного покарання, 
погроз, жорстокості та інших форм фізичної, сексуальної, психологічної чи словесної образи. 

Зарплата в розмірі не менше встановленого мінімуму 

Співробітники мають отримувати заробітну плату в розмірі не менше передбаченого законодавством 
мінімуму. Крім цього, всі працівники мають отримувати плату за відпрацьований понаднормовий час 
відповідно до вимог законодавства. 

Заборона ненормованої роботи 

Робочий час не може на регулярній основі перевищувати 48 годин на тиждень. Понаднормовий робочий 
час не має перевищувати 12 годин на тиждень. Співробітники мають право як мінімум на один вихідний 
кожні сім днів.   

Заборона дитячої праці 

Працевлаштування осіб молодших за 15 років заборонено. 

Термін «діти» стосується осіб у віці до 15 років або молодше встановленого законом віку 
працевлаштування, якщо він вищий за 15 років. Молоді працівники у віці до 18 років не можуть залучатися 
до потенційно небезпечних робіт. 

Працевлаштування на добровільній основі 

Будь-які форми примусової та підневільної праці заборонені. Постачальник має надавати працівникам 
можливість залишати робоче місце після закінчення робочої зміни. При цьому він не має права забирати 
посвідчення особи або вимагати залишити щось у заставу. 

Свобода асоціацій і право на колективні переговори 

Постачальник має сприяти й не має перешкоджати співробітникам у проведенні незалежних зборів з 
метою обговорення робочих питань, а також має надавати їм засоби для інформування керівництва про 
свої проблеми. 

Заборона дискримінації 

У питаннях найму, оплати праці, навчання, просування, звільнення або виходу на пенсію не допускається 
дискримінація за ознакою расової, кастової, національної або релігійної приналежності, віку, обмеження 
можливостей, статі, сімейного стану, сексуальної орієнтації, участі в робочих об’єднаннях або партіях. 

Безпека робочих умов і їхня відповідність гігієнічним нормам 

Працівники не мають піддаватися впливу шкідливих виробничих процесів, хімічних продуктів, речовин або 
методів. У робочих зонах зі шкідливими або потенційно небезпечними умовами має бути забезпечено 
наявність належного справного захисного обладнання й засобів техніки безпеки для працівників. 

 

Повну версію опубліковано на сторінці www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ JULA 

Якщо постачальники порушують вимоги цього Кодексу 
ділової етики, ми повинні про це знати.  

Якщо вам стало відомо про таке порушення, повідомте нам 
про це за допомогою контактних даних на сторінці 
www.julasupplier.com/report-issue (зателефонуйте або 
скористайтеся веб-формою). Ви можете заповнити форму 
своєю рідною мовою. Ми зберігатимемо всю інформацію, що 
отримуємо, а також дані про вас у повному секреті. 

ЦЕЙ КОДЕКС ДІЛОВОЇ ЕТИКИ МІСЦЕВОЮ МОВОЮ МАЄ БУТИ 

РОЗМІЩЕНО В МІСЦІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА ВСІХ 

ОБ’ЄКТАХ, ЯКІ ВИРОБЛЯЮТЬ ПРОДУКЦІЮ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 

ДЛЯ КОМПАНІЇ JULA. 

 

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

