Додаток 1

Питальник
щодо екологічно-соціальної політики Учасників
Інформація про клієнта
Назва організації:
Адреса:
Країна:
Місто/Місце
розташування:
Галузь діяльності:
Підпис:

Прізвище та ім’я:

Посада:

Дата:

Контактні дані:
Телефон:

PR1
1.1

Мобільний телефон:

Email:

Екологічно-соціальна оцінка
Хто в організації відповідальний за управління довкіллям?
Прізвище та ім’я:
Посада:
Тел./моб.: Email:
Хто в організації відповідальний за управління кадрами?
Прізвище та ім’я:
Посада:
Тел./моб.: Email:
Хто в організації відповідальний за управління охороною праці?
Прізвище та ім’я:
Посада:
Тел./моб.: Email:
Хто в організації відповідальний за закупівлі та постачання?
Прізвище та ім’я:
Посада:
Тел./моб.: Email:

1.2

Зазначте, яка з цих функцій управляється згідно з визнаною структурою системи управління
(включно з інтегрованими системами).
Статус системи
Функція:
НемаєЗапроваджується ДотриманаСертифікована
Охорона довкілля (напр. ISO14001)
Енергоефективність(напр. ISO50001)
Охорона праці (напр. OHSAS18001)
Якість (напр. ISO9001)
Соціальна відповідальність (напр. SA8000)
Надайте коротко відомості про будь-яку додаткову визнану систему управління, яку використовує
організації, напр., ISO 22000 FoodSafety, ISO 39001 RoadTrafficSafetyManagement:

1.3

Чи має організація Програми з таких сфер і чи виділено бюджет на них?
ЗагальноНемає
організаційний Місцевий
Управління довкілля
Управління охороною праці
Управління кадрами

З бюджетом

1.4

Чи організація провела оцінку екологічних чи соціальних ризиків при проведенні робіт у своїх
закупівлях/постачаннях товарів та послуг?
Так:
Ні:

1.5

Чи відстежує організація подальше дотримання зовнішніми постачальниками та підрядниками
відповідності організаційним стандартам щодо охорони довкілля та праці?
Ні:
Так:

1.6

Чи існує ризик дитячої праці або примусової праці у закупівлях/постачаннях товарів, матеріалів та
послуг організації і чи було проведено оцінку такого ризику?
Так:
Ні:

1.7

Чи має організація формалізовану екологічну та соціальну комплексну перевірку процедур (оцінку
капіталовкладень) на нові придбання та/або проекти?
Так:
Ні:

PR2

Умови праці

2.1

Чи є в організації у письмовому вигляді будь-яка з цих кадрових політик, в якій було б описано підхід
організації до керування своєю робочою силою?
Політика:
Так
Ні
Укладення колективного трудового договору
Працевлаштування молоді віком до 18 років

2.2

Чи є в організації особливі умови охоплення працевлаштування молоді віком до 18 років?
Так:
Ні:
Якщо так, опишіть:
Чи фіксує організація вік усіх працівників?

Так:

Ні:

Як організація перевіряє вік працівників?
Чи організація записує вік усіх працівників підрядника та субпідрядника?

Так:

Ні:

Якщо ні, як організація перевіряє вік працівників підрядника та субпідрядника?
Чи застосовує організація будь-які обмеження до завдань, які можуть виконувати молодші
працівники?
Так:
Ні:
Якщо так, опишіть:
Чи забезпечує організація, що коли міжнародні трудові стандарти для молодших працівників
перевищують вимоги відповідного державного законодавства, то застосовуються вищі (міжнародні)
стандарти?
Так:
Ні:
Якщо так, то опишіть, як:
Чи відстежує організація та керує залученням молодших працівників у межах своїх основних
закупівель/постачань на постійній основі?
Так:
Ні:
Якщо так, то опишіть, як:
Чи є в організації Політика, яка конкретно забороняє використання дитячої праці?
Так:
Ні:
2.3

Чи є в організації Політики або умови, які охоплюють недискримінаційні та рівні можливості
працевлаштування?
Так:
Ні:

2.4

Чи застосовуються будь-які критерії окрім відповідності посадовим вимогам (напр., стать, раса,
національність, політичні погляди, приналежність до спілки, етнічне, соціальне або місцеве
походження, релігія або переконання, шлюбний або сімейний статус, інвалідність, медичний стан,
вік, статева орієнтація або гендерна приналежність) стосовно підбору / підвищення / доступу до
навчання / пільг персоналу?
Так:
Ні:
Якщо так, зазначте такі критерії:

2.5

Чи відстежує організація дотримання на своїх об’єктах та філіях усіх державних законів про працю
та працевлаштування, регламентів ЄС, організаційних Політик та стандартів, та будь-яких
колективних договорів?
Так:
Ні:
Якщо так, дайте загальне уявлення про процес відстеження. Якщо ні, поясніть:
Скільки перевірок прийняла організація з боку місцевих інспекцій з питань праці за останні п’ять
років?
Кількість:
Дата останньої:

Чи були внаслідок них будь-які штрафи, стягнення, значні рекомендації або плани виправних
заходів?
Так:
Ні:
Якщо так, опишіть:

PR3

Дотримання екологічних вимог

3.1

Чи видає організація річний екологічний звіт (як внутрішній, так і доступний для зовнішніх
користувачів)?
Так:
Ні:

3.2

Чи є в організації та її філіях необхідні екологічні дозволи та ліцензії на роботу?
Ні:
Так:
Якщо ні, поясніть:

3.3

Чи відстежує організація дотримання на своїх об’єктах та філіях усіх відповідних державних
екологічних законів, регламентів ЄС, організаційних політик та стандартів?
Так:
Ні:
Чи встановлено цілі щодо екологічних показників на всі рівні організації?
Так:
Ні:
Скільки перевірок приймала організація з боку екологічних органів за останні п’ять років? Зауважте і
будь-які види діяльності, які було виведено протягом того періоду:
Кількість перевірок:
Дата останнього:
Чи були внаслідок них будь-які штрафи, стягнення, значні рекомендації або плани виправних
заходів?
Так:
Ні:
Якщо так, опишіть та надайте дані щорічних витрат на штрафи та стягнення за останні трироки, а
також детальну інформацію про будь-які недотримання вимог.
Чи була організація або будь-які її філії об’єктом судового процесу з екологічних причин за останні
три роки?
Так:
Ні:
Якщо так, опишіть:
Чи було скорочено, призупинено або закрито якісь види діяльності з екологічних причин?
Так:
Ні:
Якщо так, опишіть:

3.4

Чи траплялись будь-які екологічні інциденти або аварії, такі як проливи, вибухи тощо протягом
попередніх трьох років?
Так:
Ні:
Якщо так, опишіть:

3.5

Які основні джерела, види та обсяги викидів в атмосферу, які виробляє організація?

3.6

Опишіть будь-які заходи з запобігання забрудненню атмосфери, які застосовуються для зменшення
таких викидів:

3.7

Які основні джерела води має організація?

3.8

Чи скидає організація будь-які стічні води до міської каналізації або безпосередньо до водоймищ?
Так:
Ні:
Якщо так, чи підлягає вода очищенню перед скиданням?
Так:
Ні:
Якщо так, опишіть яке саме очищення застосовуються:

3.9

Які типи та об’єми твердих відходів виробляє організація?
Надайте перелік:
Опишіть як утилізуються ці відходи. Опишіть поточні методи зі збору, зберігання, обробки та
утилізації за типами відходів.
Чи вживає організація заходи щодо зменшення/повторного використання/переробки твердих
відходів?
Так:
Ні:

3.10

PR4
4.1

Чи виробляє організація шкідливі відходи і як вони зберігаються та утилізуються?
Так:
Ні:

Охорона праці
Чи організація реєструє та веде статистику всіх нещасних випадків, інцидентів та потенційно
небезпечних випадків?
Так:
Ні:
Чи виконуються розслідування всіх випадків та інцидентів, в тому числі несмертельних, та випадків
пошкодження майна?
Так:
Ні:

4.2

Чи відстежує організація відповідність своїх потужностей та філій до національних законів з
охорони праці, правил ЄС, організаційних Політик та стандартів?
Так:
Ні:
Якщо так, надайте коротку інформацію щодо процесу відстеження. Якщо ні, поясніть:
Чи встановлюються цілі з охорони праці?
Так:
Ні:

4.3

Скільки перевірок органами державного нагляду з охорони праці проводилось у організації за
останні трироки? Зазначте будь-які роботи, які були зупинені за цей період:
Кількість перевірок:
Дата останньої:
Чи були внаслідок них будь-які штрафи, стягнення, значні рекомендації або плани виправних
заходів?
Так:
Ні:
Якщо так, опишіть та надайте дані щорічних витрат на штрафи та стягнення за останні трироки:
Чи були будь-які роботи скорочені, призупинені або закриті через порушення вимог охорони праці?
Так:
Ні:
Якщо так, опишіть:
Чи є на даний момент будь-які роботи, які не відповідають правилам охорони праці чи
організаційним стандартам?
Так:
Ні:
Якщо так, опишіть:

