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 Politika trvalo     
 udržateľného rozvoja  

Trvalo udržateľný rozvoj vnímame ako neoddeliteľnú súčasť nášho podnikania. Pri riadení rizík 
a príležitostí sa preto spoliehame na komplexné politiky, normy a systémy riadenia. 

 
Skupina Mondi chápe trvalo udržateľný rozvoj ako zodpovedné riadenie a obstarávanie našich 
prírodných zdrojov; riadenie spoločenských a environmentálnych dopadov nášho podnikania na 
ekosystémy, komunity a ľudí; uplatňovanie efektívneho využívania zdrojov pri výrobe našich výrobkov 
a v našich procesoch; podieľanie sa na hľadaní riešenia globálnych výziev, ako sú klimatické zmeny, 
ktoré vplývajú na podnikanie a živobytie, a tiež ako spoluprácu so zainteresovanými stranami na 
budovaní inkluzívneho a spravodlivého hodnotového reťazca. 

 
Aby sme dosiahli naše ciele, budeme:   
• dodržiavať miestne, regionálne a národné zákony a predpisy 
• implementovať príslušné medzinárodné osvedčené postupy a štandardy odvetvia (v prípade 

potreby) 
• stanovovať časovo špecifické, merateľné a verejne oznamované ciele, aby sme splnili 

požiadavky našej politiky 
• pravidelne identifikovať, hodnotiť, riadiť, prehodnocovať a nahlasovať riziká a príležitostí SD 
• efektívne a verejne komunikovať naše Politiky všetkým zamestnancom, kontraktorom 

a dodávateľom. Zamestnanci budú mať k dispozícii Politiky vo viacerých príslušných jazykoch 
• poskytovať príslušné zdroje, školenia a vzdelávanie všetkým našim prevádzkam, aby sme 

zabezpečili, že naši zamestnanci a všetci dodávatelia pracujúci v závode Mondi rozumejú našim 
požiadavkám a spĺňajú ich 

• pravidelne monitorovať, kontrolovať a hodnotiť naše výsledky vo vzťahu k našim požiadavkám 
• otvoreným a transparentným spôsobom verejne oznamovať náš pokrok prostredníctvom 

príslušných kanálov 
• informovať tretie strany o vybraných ukazovateľoch KPI ako súčasť nášho každoročného 

procesu podávania správ verejnosti 
• v prípade potreby stanovovať nápravné opatrenia na zabezpečenie neustáleho zlepšovania 

našich výsledkov  
• vykonávať audit v súvislosti s našimi požiadavkami 
• v prípade potreby implementovať medzinárodne uznávané certifikačné a manažérske systémy 

•    podporovať globálnu agendu trvalo udržateľného rozvoja a v našom prístupe sa riadiť 
medzinárodnými dohovormi, dohodami a štandardmi, vrátane Cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja OSN, Globálneho paktu OSN, Medzinárodnej listiny ľudských práv, Deklarácie 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci, hlavných 
zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a iniciatívy Global Reporting Initiative  

• budovať silné pracovné vzťahy a vytvárať partnerstvá s vládou, mimovládnymi organizáciami 
(MVO), akademickými inštitúciami, miestnymi komunitami a ďalšími relevantnými 
zainteresovanými stranami na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom podporovať 
transparentnosť, vymieňať si poznatky, zvyšovať povedomie, zmierňovať negatívne dopady, 
hľadať spoločné riešenia a podieľať sa na rozvoji osvedčených postupov 

• zabezpečovať, aby boli Politiky každoročne preskúmané Výborom, v záujme zabezpečenia ich 
aktuálnosti a primeranej povahy a rozsahu nášho podnikania a vývoju v našom externom 
kontexte 
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Zodpovednosť 
 

Výbor Board SD nastavuje prístup riadenia trvalo udržateľného rozvoja, odsúhlasuje stratégiu, 
vyhodnocuje dosahované výsledky a zabezpečuje, aby prístup skupiny Mondi bol v súlade s 
globálnymi osvedčenými postupmi a aby všetky rozhodnutia a kroky v rámci nášho podnikania boli 
založené na integrite, zodpovednosti, zodpovednosti, férovosti a transparentnosti. 

 
Rozsah a vymedzenie platnosti 
Požadujeme, aby všetky zaradenia a aktivity, ktoré vlastníme a prevádzkujeme (vrátane tých, v rámci 
ktorých máme kontrolný podiel), ako aj všetky aktivity uskutočňované kontraktormi v prevádzkach 
skupiny Mondi alebo pokiaľ sú tieto pod našou kontrolou riadenia, boli v súlade s požiadavkami nášho 
SDMS, ak je to vhodné a relevantné. 

  
Od dodávateľov budeme vyžadovať, aby spĺňali požiadavky uvedené v našom Kódexe správania pre 
dodávateľov a pred zavádzaním nových projektov, operácií, postupov, procesov a produktov 
vyvinieme náležitú starostlivosť a stanovíme časovo ohraničené plány pre nové podniky na 
dodržiavanie našich Politík.  
 
Sťažnosti 
 
V každej krajine našich prevádzok budeme udržiavať jednoducho dostupný mechanizmus na 
podávanie sťažností, aby interné aj externé zainteresované strany mohli podávať sťažnosti a 
vyjadrovať svoje obavy. Všetky sťažnosti a obavy budú zaznamenané a aktívne preskúmané s cieľom 
dosiahnuť uspokojivé riešenie. Zabezpečíme, aby nikto neutrpel ujmu za to, že manažment upozornil 
na akékoľvek porušenie našich Politík alebo vyjadril akékoľvek obavy v zmysle práva alebo etiky. 
Budeme pravidelne monitorovať účinnosť našich mechanizmov na podávanie sťažností.  

 
Pre jednotlivé kľúčové oblasti SD sme vypracovali týchto osem špecifických politík: 
 

• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
• Pracovné a ľudské práva 
• Trvalo udržateľné lesné hospodárstvo 
• Energetika a klimatické zmeny 
• Životné prostredie 
• Dodávateľský reťazec a zodpovedné obstarávanie 
• Riadenie produktov 
• Komunity 

 
 

Andrew King, CEO skupiny, január 2021 
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