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Oświadczenie firmy Sparex Limited złożone na podstawie art. 54 ust. 1 Ustawy 

o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act) z 2015 r. 

Niniejsze oświadczenie dotyczy roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2020 r. 

O NAS 

Firma Sparex Ltd jest światowym liderem na rynku części zamiennych i akcesoriów do ciągników 

i maszyn rolniczych. Oferujemy szeroki wybór części do ciągników wiodących marek, takich jak 

uszczelki, elementy sprzęgła, łożyska, hamulce, filtry, hydraulikę, lampy, uszczelniacze, elementy 

łączące, doprowadzanie paliwa oraz akcesoria do kabiny i nadwozia. Posiadamy własny zakład 

produkcyjny w Wielkiej Brytanii, który wytwarza wysokiej jakości produkty na rynek OE i części 

zamiennych. Asortyment obejmuje wałki WOM, części pomp hydraulicznych, zawory, osie 

przednie, łączniki górne i wieszaki regulowane. Naszą spółką macierzystą jest AGCO Corporation 

z siedzibą w USA.  

NASZA POLITYKA DOTYCZĄCA PRACY NIEWOLNICZEJ I HANDLU LUDŹMI 

Zobowiązujemy się do zapewnienia, że w naszym łańcuchu dostaw lub w jakimkolwiek innym 

obszarze naszej działalności nie ma przypadków niewolniczej pracy i handlu ludźmi. Staramy się 

chronić i zarządzać naszymi pracownikami sami, a także współpracować z naszymi dostawcami, 

aby zapewnić, że wszyscy oni wspierają te same standardy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i 

zdrowia pracowników oraz legalności zatrudnienia, z zerową tolerancją dla niewolnictwa ludzkiego 

 

Jako członek Grupy AGCO zobowiązujemy się do przestrzegania Globalnego Kodeksu 

Postępowania Grupy AGCO. Kodeks postępowania obejmuje działania wewnętrzne i obejmuje 

sekcję poświęconą promowaniu bezpieczeństwa i szacunku w miejscu pracy. Jest stale 

aktualizowana, aby zapewnić, że jego treść nadal spełnia potrzeby zarówno firmy, jak i wymogów 

prawnych. 

 

 

ZGODNOĆ W RAMACH NASZEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW 

Podstawę relacji z naszymi dostawcami stanowi Kodeks Postępowania Dostawcy, który w dużej 

mierze odzwierciedla treść Globalnego Kodeksu Postępowania. Kodeks Postępowania Dostawcy 

obejmuje również część, która zawiera zakazy dotyczące pracy dzieci, pracy przymusowej, 

poszanowania godności w miejscu pracy, przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz 

minimalnego wynagrodzenia.  

Ścisłe przestrzeganie Kodeksu postępowania dostawców jest wymagane przez nas dla każdej firmy 

w naszym łańcuchu dostaw i dla każdego podmiotu, który zamierza z nami współpracować. 

Oczekujemy, że wszystkie te podmioty podejmą zdecydowane działania w celu osiągnięcia tych 

samych standardów postępowania, do których zobowiązał się Sparex.  Informujemy wszystkich 

naszych dostawców o Kodeksie postępowania dostawców, a nasz standardowy formularz tworzenia 

dostawców zawiera linki internetowe do Kodeksu postępowania dostawców, nasze oświadczenie na 

temat współczesnego niewolnictwa oraz nasz arkusz informacyjny na temat niewolnictwa i handlu  
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SZKOLENIA 

W dalszym ciągu prowadzimy obowiązkowe szkolenia dla naszych kluczowych pracowników 

w zakresie Globalnego Kodeksu Postępowania, aby zapewnić przestrzeganie wszystkich jego zasad, 

jak również w zakresie unikania przekupstwa i korupcji.  

ŚCIEŻKA ZGŁASZANIA 

W przypadku gdy dostawca lub pracownik Sparex podejrzewa naruszenie Globalnego Kodeksu 

Postępowania lub Kodeksu Postępowania Dostawcy, może anonimowo zgłosić swoje podejrzenia 

za pośrednictwem telefonu, poczty lub online poprzez linię alarmową AGCO. Dostęp do linii 

alarmowej można uzyskać poprzez link na stronie internetowej Sparex; numer telefonu linii 

alarmowej, adres pocztowy i adres strony internetowej są również podane w Globalnym Kodeksie 

Postępowania i w Kodeksie Postępowania Dostawcy. 

 

KROKI, KTÓRE PODJĘLIŚMY W ROKU OBROTOWYM KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2020 R. 

W CELU PRZECIWDZIAŁANIA PRACY NIEWOLNICZEJ I HANDLOWI LUDŹMI 

Wcześniej przeprowadziliśmy kwestionariusze dla wybranych dostawców działających w krajach, 

w których występuje wysokie ryzyko niewolnictwa lub handlu ludźmi lub z wynikiem CPI 40 lub 

niższym.  Powodem uruchomienia tych kwestionariuszy było to, że mogliśmy spróbować zrozumieć 

poziom świadomości tych dostawców na temat niewolnictwa i handlu ludźmi, aby dowiedzieć się, 

czy w ich własnej organizacji lub łańcuchu dostaw miały miejsce jakiekolwiek przypadki 

niewolnictwa lub handlu ludźmi oraz aby dowiedzieć się, jakie procesy mieli w celu zwalczania 

niewolnictwa i handlu ludźmi w ramach własnej organizacji i własnego łańcucha dostaw.   

 

Odpowiedzi na kwestionariusze pozwoliły nam stwierdzić, że wielu dostawców, o których mowa, 

nie rozumie właściwie pojęcia współczesnego niewolnictwa.  Aby rozwiązać ten problem, 

stworzyliśmy jednostronicowy dokument z krótkim podsumowaniem współczesnego niewolnictwa 

i jego znaczenia, aby powiększyć wiedzę o naszych dostawcach.  Kopię tego dokumentu można 

znaleźć na głównej stronie Sparex (http://gb.sparex.com/suppliers).  Wysyłamy również ten 

dokument, wraz z naszym najnowszym oświadczeniem Modern Slavery Act, do wszystkich naszych 

nowych dostawców. 

 

W 2021 r. będziemy nadal ścigać dostawców za wszelkie zaległe odpowiedzi na kwestionariusze co 

miesiąc i będziemy przeglądać i rozważać wszelkie otrzymane odpowiedzi w celu ustalenia, czy 

sparex lub dostawca wymagają podjęcia jakichkolwiek działań następczych. 
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