Volkswagen Group Polska

o6wiadczenie w sprawie wsp6lczesnego niewolnictwa
handlu lud2mi
Grupa Volkswagen AG (rok obrotowy 2A17)

i

Niniejsze o5wiadczenie zostiato wydane zgodnie z sekcjq 54 brytyjskiej ustawy o wsp6lczesnym niewolnictwie

22015 r. (United Kingdom Modern Slavery Act 2015). Opisano w nim Srodki podjgte przez Grupg Volkswagen
w celu przeciwdzialania wszelkim formom wsp6lczesnego niewolnictwa i handlu lud2mi.

Preambula
Majqc na uwadze postgpujqcq globalizacjg

i

coraz czqstsze przenoszenie produkcji na poszczeg6lne rynki
sprzeda2y, jeste6my Swiadomi naszej odpowiedzialno6ci za poszanowanie praw czlowieka na calym Swiecie.

Dzialamy

w oparciu o zaloZenie, 2e nasza

wykracza daleko poza ich teren.

2
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Organizacja i lancuch cnostaw
Grupa Volkswagen jest spolkq akcyjnq prawa niemieckiego

z

siedzibq

w

Wolfsburgu. Przedsigbiorstwo

podzielone jest na dwa segmenty. motoryzacyjny i ustug finansowych. W sklad pionu motoryzacyjnego Grupy

wchodzi dwanaScie marek: Volkswagen Samochody Osobowe, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti,
Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Samochody U2ytkowe, Scania iMAN.

Z wyjqtkiem marek Volkswagen Samochody Osobowe

i

Volkswagen Samochody U2ytkowe, wszystkie

jednostkiwchodzqce w sklad pionu motoryzacyjnego Grupy sq oddzielnymi podmiotami prawnymi.
Dziatalno6c pionu uslug finansowych obejmuje rozwiEzania w zakresie finansowania skierowane do klient6w

i

dealer6w, leasing, bankowoSc, ubezpieczenia, zarzqdzanie flotq i uslugi zwiqzane z mobilnoSciq. Volkswagen

AG jest sp6lkq macierzystq Grupy Volkswagen. Grupa Volkswagen i jej marki sq obecne na wszystkich
najwa2niejszych rynkach motoryzacyjnych na Swiecie. Obecnie do najwigkszych rynkow sprzeda2y naleZy
Europa Zachodnia, a tak2e Chiny, Stany Zjednoczone , Brazylia i Meksyk. Grupa pozyskuje z calego Swiata

towary

i

ustugi

do swoich proces6w

produkcyjnych. t qcznie Volkswagen posiada 120 zaklad6w

produkcyjnych w 20 krajach w Europie, a tak2e w 11 krajach w obu Amerykach, Azji i Afryce.
Jednostki Grupy odpowiedzialne za proces zakup6w, ktore sq obecne na jej najwigkszych rynkach, dbajq, aby

do produkcji, inwestycje, a tak2e uslugi pozyskiwane z calego Swiata posiadaly
wymaganq jako5c, a ich dostawy odbywaly sig na jak najkorzystniejszych warunkach. Volkswagen
wykorzystuje przewagQ konkurencyjnq, jakE oferujq mu poszczeg6lne rynki zaopatrzeniowe, poprzez
wszystkie materialy

budowanie sieci wspolpracy miqdzy dziatami zakupow odpowiedzialnymi za indywidualne markl na poziomie

calejGrupy. Obecnie nabywamy produkty, uslugi iczq6ciz okolo 120 krajow na calym Swiecie.
Przestrzeganie standardow w zakresie zrownowa2onego rozwoju na calym Swiecie w takich obszarach jak
prawa czlowieka, bezpieczeristwo i higiena pracy, ochrona Srodowiska i przeciwdzialanie korupcji, stanowi dla

nas podstawg udanej wsp6lpracy z naszymi dostawcami. Tylko dzigki wsp6lpracy z okolo 40 tys. partner6w
biznesowych mozemy mie6 pewnoSc, 2e nasza dzialalno56 spelnia standardy w dziedzinie zrownowazonego
rozwoju i przyczyniac siq do wdro2enia Celow Zrownowa2onego Rozwoju ONZ (SDGs). W celu realizacji tych
zalo2en ju2 w 2006 roku wprowadzili6my model zr6wnowa2onego rozwoju w relacjach z kontrahentami

iod

tego czasu nieustannie go rozwijamy. Model ten utrwala zasady zrownowa2onego rozwoju w naszych
procesach i systemach zakupow, a jego realizacjg nadzoruje globalna sie6 dyrektorow ds. zr6wnowa2onego
rozwoju odpowiedzialnych za zam6wienia na szczeblu poszczeg6lnych marek
naszej Grupie lepiej pozna6 lokalnq specyfikg i warunki.
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i region6w. Sie6 ta pomaga

Srodki wewngtrzne
Kocleks postgpowania Grupy Volkswagen'
Grupa Volkswagen zaktualizowala sw6j Kodeks oostepowania w 2017 r. Uaktualniony Kodeks postgpowania
obowiqzuje wszystkich pracownik6w i opiera siq na wsp6lnych warto5ciach. Do jego glownych zalo2en nale2y

szczeroS6, uczciwoSc, zgodnoS6

ze wszystkimi zasadami

i

przepisami oraz odpowiedzialno66. Kodeks

postgpowania obejmuje wytyczne, pomoc i porady, kt6re powstaty, aby wspiera6 pracownik6w, zarowno jako
partner6w Volkswagen, jak i cztonkow spoleczeristwa, w pzestrzeganiu zasad obowiqzujqcych w ich miejscu

pracy. Jednym z element6w nowego Kodeksu postgpowania Grupy Volkswagen jest odrzucenie wszelkich
form wsp6lczesnego niewolnictwa

i handlu ludZml. W naszych

dziataniach kierujemy sig ponadto zasadami

inicjatywy ONZ ,,Global Compact", Wytycznymi OECD dla przedsiqbiorstw wielonarodowych oraz zasadami
Miqdzynarodowej Organizacji Pracy (lLO).

Systern ujaurniania naruszed w Grupie Volkswagen'
System ujawniania naruszeri (tzw. Whistleblower) slu2y do rozpatrywania zgloszen dotyczqcych powa2nych

naruszei obowiqzujqcych zasad

i

przepis6w prawa. Stanowi on wa2ny element dobrego zarzqdzania

przedsigbiorstwem. W dniu 1 listopada 2017 r. weszly w 2ycie nowe Wytyczne Grupy,
zmieniono

w ramach

ktorych

i zrestrukturyzowano system ujawniania naruszeri. Nasi pracownicy, partnerzy biznesowi i

inne

podmioty zewngtrzne mogq korzyshe zro2nych kanal6w dostqpnych w ramach systemu ujawniania naruszen

w celu poinformowania Grupy o

nadu2yciach, kt6rych dopu6city sig zatrudnione

w niej osoby. Jednym z

przyklad6w takiego naduzycia jest naruszenie praw czlowieka. System Whistleblower opiera siq na uczciwym

i

przejrzystym postqpowaniu, ktore zapewnia ochronq firmie, poszkodowanym

zgloszenia. Specjalnie zabezpieczony kanal

do

przekazywania zgloszen

rzecznikow, umoZliwiajq anonimowe przeslanie zgloszeri

do biura

w

i

osobie dokonujqcej

lnternecie oraz powolanie

odpowiedzialnego

za

czynnoSci

wyjaSniajqce. Wszelkie dzialania odwetowe skierowane przeciwko sygnalistom takZe stanowiq naruszenie

obowiqzujqcych zasad

i

nie bgdq tolerowane. Do czasu udowodnienia naruszenia wobec osob, kt6rych

dotyczy zgloszenie, stosuje siq zasadg domniemania niewinno6ci.

Analiza ryzyka
Proces zarzqdzania ryzykiem obejmuje kwartalnq analizq ryzyka oraz standardowq, corocznq oceng GRC
(Governance Risk and Compliance). Gt6wne oddzialy

ryzyka

w

obszarze praw czlowieka

podejmowanych

w

i

i

spolki wchodzqce w sktad Grupy dokonujq oceny

przekazujE sprawozdania dotyczqce Srodk6w zaradczych

odpowiedzi na stwierdzone zagro2enia. Realizowany co roku proces GRC pomaga

rejestrowa6 potencjalne zagro2enia w formie listy kluczowych obszarow, ktora obejmuje tak2e ewentualne
zagro2enia wynikajqce

z

naruszenia praw czlowieka. Kwartalne, roczne

i

dora2ne sprawozdania sq

pzekazywane zarzqdowi Grupy, a tak2e komitetowi audytu.

t https://www.vw-qroup.pl/files/Nowv
Kodeks Postpowania VGP

'
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201 7. pdf

nVwhistleblowersystem.html

Kwa I ifl ka cja pra cowni ko,rii

Podejmujqc dzialania zapobiegawcze, wspieramy przestrzeganie przepisow
zwiqkszamy SwiadomoS6 w6rod naszych pracownikow.

w

naszej organizacji

To wlaSnie dlatego informowanie i

i

szkolenie

pracownik6w na wszystkich poziomach organizacji jest kluczowym elementem naszych dziaian w zakresie
zapewnienia zgodno5ci z przepisami. Od nowych pracownikow sp6lka Volkswagen AG wymaga ukonczenia

programu szkoleniowego on-line dotyczqcego Kodeksu postqpowania.

W

2017

r. wszyscy

czlonkowie

kierownictwa Volkswagen AG byli ponadto zobowiqzani do udzialu w sesjach szkoleniowych poSwigconych
uczciwoSci, kulturze i zgodnoSci

z przepisami. Volkswagen AG udostqpnia pracownikom swoj uaktualniony

Kodeks postqpowania za po6rednictwem ro2nych kanalow. Dokument zostal opublikowany

w

lntranecie

i

lnternecie, aka2dy pracownik otrzymal jego kopiq na wlasno6i. Nowy Kodeks postqpowania i jego znaczenie

opisano

w

pismach informacyjnych, ktore przeslano

do

wszystkich pracownikow,

w

artykulach

opublikowanych w magazynach pracowniczych, w newsletterach i na tablicy ogloszeniowej, a takze w formie
wygaszaczy ekranu.
Biorqc pod uwagg, 2e pracownicy naszych dziatow zakup6w stanowiq istotne ogniwo lEczqce nas z naszymi

partnerami biznesowymi, wszyscy nowo zatrudnieni kupcy sq zapoznawani

z

zagadnieniami dotyczqcymi

zr6wnowahonego rozwoju i potencjalnych zagro2en oraz olrzymujq odpowiednie przeszkolenie. Jednocze6nie

dbamy o to, aby nasi pracownicy znali nasze wewngtrzne procesy

i systemy oraz wymagania w zakresie

zrownowa2onego rozwoju stosowane wobec naszych partner6w biznesowych, aby mogli oni zglaszac
wlaSciwym jednostkom wszelkie zaobserwowane naruszenia naszych zasad postgpowania

w

obszarze

zrownowa2onego rozwoju. Prowadzimy oddzielne szkolenia o specjalnie dostosowanej formule przeznaczone

dla okre6lonych grup pracownik6w, ktore sq po6wiqcone szczeg6lowym zagadnieniom dotyczqcym m.in.
surowc6w na potrzeby mobilno6ci elektrycznej i zwiqzanych z tym zagro2en dla zrownowa2onego rozwoju. W

szkoleniach stacjonarnych, majqcych

na celu

zwigkszenie SwiadomoSci

na temat czynnikow ryzyka

zagra2ajEcych zrownowa2onemu rozwojowi, wziqlo udzial ponad 2000 pracownikow dziatow zakupow.

6

Srodki stosowane w lancuchu dostaw
Wymogi dla naszych dostawcow w zakresie zrownowa2onego rozwojuj
Koncepcja zr6wnowa2onego rozwoju w relacjach z dostawcami opiera sig na wymogach Grupy Volkswagen

dotyczqcych zr6wnowa2onego rozwoju w stosunkach z jej partnerami biznesowymi (Kodeks postgpowania
dla partner6w biznesowvch). Wymogi te okre6lajq oczekiwania Grupy Volkswagen wobec postqpowania

naszych partner6w biznesowych

w

zakresie gl6wnych standard6w Srodowiskowych, spolecznych

i

dotyczqcych zgodno5ci z pzepisami, w tym tak2e uznanych na calym Swiecie praw czlowieka. Uwzglgdniajqc

wymogi dotyczqce zr6wnowazonego rozwoju

w

naszym procesie zakup6w

na

poziomie umow z

w obszarze zrownowazonego rozwoju byty
przestrzegane na ka2dym etapie laricucha dostaw na ca{ym Swiecie. Nasze wymagania opierajq siq na
kontrahentami, staramy sig zapewni6, aby nasze standardy

migdzynarodowych standardach, w tym m.in. na zasadach inicjatywy ONZ ,,Global Compact", a tak2e na
zalo2eniach zawartych w Karcie Biznesu Zrownowa2onego Rozwoju Miqdzynarodowej lzby Handlowej (lCC)

oraz konwencjach Migdzynarodowej Organizaqi Pracy (lLO). W oparciu o te trzy filary - wymogi,
monitorowanie oraz rozwoj koncepcji zr6wnowa2onego rozwoju w relacjach z dostawcami - na bie2qco
analizujemy i pracujemy nad wynikami naszych dostawcow w obszarze zr6wnowa2onego rozwoju. Podej6cie

to obejmuje ro2ne instrumenty, w tym m.in. kwestionariusz samooceny SAQ opracowany w ramach inicjatywy
DRIVE Sustainability, atak2e zaklada uwzglgdnienie zasad zr6wnowa2onego rozwoju w audytach jako6ci
szczeg 6lowych audytach dostawcow dotyczqcych zr6wnowa2one

g

o rozwoj u.

Zrownowa2ony rozwoj w relacjach z dostawcami
w Grupre Volkswagen
Wymagania

Monitorowanie

Kwalifikacja

Wiqzqce wymagania okre6lone w

Ocena pod kqtem zgodno6ci z

Uwra2liwienie i kwalifi kacja kupc6w

umowie

wymogami

idostawc6w

(DC
NV

ntr

Ochrona srodowiska

Kwestionariusz samooceny w

Szkolenia elearningowe dla

Prawa pracownikow

obszarze zr6wnowa2onego

dostawc6w i kupcow

Przejrzyste relacje biznesowe

rozwoju

Szkolenia stacjonarne dla

Uczciwe zachowania rynkowe

Aplikacja do oceny wynik6w

dostawc6w i kupc6w

N

3

iewykorzystywan ie

su

rowc6w

dostawc6w w obszarze

mineralnych z region6w

zrownowa2onego rozwoju

ogarn igtych konfl iktami

Audyty dostawc6w

https://www.volkswaqenaq.com/oresence/nachhaltiokeiVdocuments/policvintern/2016%20Code%20of%20Conduct%2Ofor%20Business%20Partners%20DE-EN.pdf
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Dalszy rozw6j

.
'
'

Wsp6lpraca i wymiana z globalnq sieciq zespolow zakupow
Udzial w migdzysektorowych inicjatywach dotyczqcych zr6wnowazonego rozwoju

Udzial w grupach roboczych
zr ownow

a2onego rozwoj

z innymi producentami z

bran2y motoryzacyjnej, poSwiqconych kwestiom

u

Analiza ryzyka
Grupa Volkswagen przeprowadza analizg ryzyka dostosowanq do specyfiki ka2dego kraju, kwestionariusze

samooceny oraz lokalne audyty dotyczqce zrownowazonego rozwoju w celu identyfikacji czynnikow ryzyka
spolecznego i ekologicznego lub zagro2en zwiEzanych z prawami czlowieka w lokalizacjach poszczeg6lnych
kontrahentow jeszcze przed rozpoczqciem negocjacji

z potencjalnymi dostawcami. Analiza ryzyka obejmuje
dane uzyskane od podmiot6w zewnqtrznych oraz wlasne dane empiryczne. W ramach dzialan rozwojowych
skierowanych do dostawcow, koncentrujemy sig w szczeg6lno6ci na krajach, w kt6rych zidentyfikowalismy
podwy2szony poziom ryzyka. Aby wskaza6 ostatnie zmiany

i najnowsze osiqgnigcia, a tak2e dlugofalowe
problemy strukturalne w poszczeg6lnych krajach, promujemy podejscie oparte na ciqgtym dialogu naszych
marek

i

region6w

w

postaci regularnych spotkari

i

wideokonferencji

w

ramach sieci zespolow

za zr6wnowa|ony proces zakup6w. Przed nawiqzaniem relacji handlowej dodatkowo
przeprowadzamy ocene uczciwoSci postgpowania naszych partnerow biznesowych opartq na analizie ryzyka

odpowiedzialnych

(weryfi kacja partner6w biznesowych).

Szkoienie i monitorowanie dostawcow

W zeszlym roku znacznie poszerzyliSmy zakres monitorowania wynik6w naszych dostawc6w w obszarze
zrownowa2onego rozwoju. Zewnqtrzna firma przeprowadzita audyt zrownowa2onego rozwoju wSr6d 321
dostawcow. W 60 przypadkach na podstawie ustalei audytu okreslono plan dzialania w celu poprawy
wynik6w dostawc6w w obszarze zr6wnowa2onego rozwoju.
Oprocz audytow przeprowadzonych na terenie zakladow naszych dostawcow, do korica 2017 r. ponad 25 tys.

lokalizacji

w

ramach Grupy Volkswagen wypetnilo kwestionariusze samooceny poswigcone kwestiom
zrownowazonego rozwoju. Pytania zawarte w kwestionariuszu samooceny poszerzono w 2016 r., dodajqc do
ankiety m.in. pytanie pozwalajqce ustali6, czy dostawcy posiadajq politykg dotyczqcq handlu lud2mi. Ciqgte
dopracowywanie i poszerzanie kwestionariuszy samooceny pozwala Volkswagen AG oceniac dostawcow na
podstawie najistotniejszych zagadnien iosiqgnig6. W 1529 przypadkach podjqto odpowiednie Srodki w celu
wymiernej poprawy wynik6w dostawc6w w obszarze zr6wnowa2onego rozwoju w 2017

r.

Bardzo powa2nie traktujemy wszystkie otrzymywane informacje o niestosowaniu sig przez naszych partner6w

biznesowych do okreslonych przez nas wymagan dotyczqcych zr6wnowa2onego rozwoju, a wszystkie takie
zgloszenia niezwlocznie i systematycznie badamy. Jednym z natychmiast podejmowanych przez nas dzialari

jest zwr6cenie siq do dostawcy o przedstawienie wyla5nieri dotyczqcych zgloszonego podejrzenia. Jezeli
podejrzenie zostanie potwierdzone, dostawca proszony jest o przedstawienie planu dzialania w celu
rozwiqzania zaistnialego problemu. Sledzimy

i monitorujemy wdro2enie przedstawionego planu dzialania, w

tym m.in. poprzez wizyty w zakladach dostawcy lub audyty CSR przeprowadzane przez zewnetrzne firmy.
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Podejrzane przypadki mozna zglaszal,

na

przyklad

na nasz

centralny adres

e-mail:

sustainability@vwgroupsupply.com.

Opr6cz audyt6w oceniajqcych wyniki naszych dostawc6w

w

obszarze zr6wnowazonego rozwoju, nasze

dzialania sq ukierunkowane na ciqgly dialog z naszymi dostawcami i ich dalszy rozw6j. Podej6cie to pozwala
nam zapewnid, 2e nasi partnerzy biznesowi rozumiejq nasze wymagania i sq Swiadomi nowych wyzwan. W

ramach naszej wsp6lpracy

ze wszystkimi dostawcami udostqpniamy

dostawcom modul e-learningowy

po6wigcony kwestiom zrownowa2onego rozwoju, aby umo2liwic im ciqgly rozw6j. Do konca 2017 r.

z naszej

oferty szkoleri online skorzystalo okoto 29 tys. lokalizacji dostawc6w. Oprocz kurs6w e-learningowych
prowadzimy tak2e szkolenia i warsztaty po6wiqcone szczeg6lowym aspektom zwiqzanym ze zr6wnowazonym

w wybranych lokalizacjach wsp6lnie z naszymi dostawcami. W ramach szkolefi stacjonarnych
zapoznali6my ponad 700 pracownik6w u okolo 360 dostawc6w z zagadnieniami dotyczqcymi
rozwojem

zr6wnowa2onego rozwoju i konkretnymi wyzwaniami w poszczeg6lnych regionach.

I

Sprawozdanie z postgpow
W OSwiadczeniu Grupy Volkswagen w sprawie wspolczesnego niewolnictwa i handlu lud2mi opublikowanym

w 2016 r., informowaliSmy i2 w 2017 r. zostanq podjqte ro2norodne dzialania majqce na celu zwigkszenie
Swiadomo6ci na temat r62nych form wsp6lczesnego niewolnictwa i handlu lud2mi. Jednym z nich byta

w 2017 r. i wlqczenie do niej zapisu o odrzuceniu
wszelkich form wspolczesnego niewolnictwa i handlu lud2mi. Wszystkie sp6lki wchodzEce w sklad Grupy
aktualizacja Kodeksu postgpowania Grupy Volkswagen

mialy obowiqzek wdrozyc nowy Kodeks postgpowania do 31 grudnia 2017

r.

Ponadto pozostajemy w stalym kontakcie z organizacjami pozarzqdowymi, badaczami i politykami w ramach

prowadzonegoprzez nas dialogu z interesariuszami, co pozwala nam wzbogacac naszq strategiq biznesowq
o wiedzg i do6wiadczenie niezaleznych podmiot6w zewngtrznych dzialajqcych na zecz praw czlowieka. Jako
firma odpowiedzialna spolecznie, zamierzamy w przyszloSci kontynuowac nasze zobowiqzanie do odrzucenia

wszelkich zachowan naruszajqcych prawa czlowieka, kt6re stanowiq dynamiczne ryzyko. Zgodnie z
powy2szym, bgdziemy dostosowywa6 nasze dzialania monitorujqce do zachodzqcych zmian

iw

dalszym

ciqgu pracowai nad zwiqkszaniem Swiadomo6ci na temat ro2nych form wsp6lczesnego niewolnictwa i handlu
lud2mi, zarowno w naszej firmie, jak i poza niq.

Plany wewngtrznych szkolen dotyczqcych praw czlowieka rownie2 zostanq uaktualnione w 20'l 8 r. Opr6cz
weryfikacji treSci material6w szkoleniowych, poszerzymy docelowe grupy, kt6re zostanq objqte szkoleniami.

Uzupelnieniem

tych dzialan bqdq bardziej intensywne szkolenia po5wigcone prawom czlowieka

z

praktycznymi przykladam i ulatwiajqcym i zrozu mien ie omawianych zagadn ien.

Zmiany

w systemie ujawniania naruszefi Volkswagen AG i ich wprowadzenie w firmie zostanq

ponownie

ogloszone w 2018 r. w formie komunikatow pracowniczych. W tym celu zostanq wykorzystane ro2ne kanaly

komunikacji

-

narzqdzia cyfrowe, materialy papierowe

i

bezpoSrednie rozmowy, co pozwoli dotrzec do

r62nych grup odbiorc6w.

Opr6cz dzialan zrealizowanych we wsp6lpracy

z

naszymi bezpoSrednimi partnerami biznesowymi,

przeprowadzili6my tak2e analizg ryzyka surowc6w wykorzystanych do produkcji pojazdow

umo2liwic jednoznaczne

i

w 2017 r., aby

wczesne reagowanie na ewentualne naruszenia praw czlowieka

oddzialywanie przemyslu wydobywczego

na

Srodowisko.

Na

i

negatywne

podstawie wynik6w analizy ustaliliSmy

priorytetowe dzialania, ktore wdro2ymy jako Grupa oraz we wspotpracy z innymi przedsigbiorstwami
i instytucjami w ramach takich inicjatyw, jak np. grupa zadaniowa DRIVE Sustainability. Wsp6lpraca i wiqksza

w lar'rcuchu dostaw odgrywajq kluczowq rolq, biorqc pod uwagg, 2e Grupa Volkswagen nie
pozyskuje sama 2adnych surowc6w. W kontek6cie obaw dotyczqcych przyszloSci, skupiamy sig w
przejrzystosc

szczeg6lno6ci na zagro2eniach w obszarze surowc6w zawiqzanych z e-mobilnosciq i jeste6my zaanga2owani

w intensywny dialog z naszymi dostawcami akumulatorow, a takze z przedsigbiorstwami na dalszych etapach
laficucha dostaw

i

interesariuszami

w ramach

spoleczenstwa obywatelskiego. Jako czlonek inicjatywy na

tzecz odpowiedzialnego pozyskiwania surowcow mineralnych (Responsible Minerals lnitiative,

RMI)

Volkswagen pracuje nad systemem certyfikacji hut kobaltu, aby umo2liwi6 poprawq warunk6w wydobywczych

i

sprawdzenie pochodzenia materialow wykorzystywanych do produkcji akumulatorow. VY 2017

10

r.

Grupa

Volkswagen stala siq ponadto czlonkiem Globalnego sojuszu na tzecz akumulator6w utwozonego pzez
Swiatowe Forum Gospodarcze. Sojusz zrzeszajqcy partner6w z sektora publicznego i prywatnego w calym
laf

cuchu dostaw akumulator6w dziala

na rzecz zr6wnowaZonego pod wzglqdem

spolecznym

i Srodowiskowym lancucha warto6ci dla surowcow wykorzystywanych do produkcji akumulatorow.
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