Kodeks odpowiedzialnego
pozyskiwania zasobów
Słowo wstępne

Grupa ArcelorMittal pragnie, by jej dostawcy spełniali minimalne
wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki
i standardów dotyczących środowiska naturalnego, zachęcając
tym samym dostawców do współpracy w zakresie identyfikacji i
stałego poszukiwania usprawnień w programie odpowiedzialnego
pozyskiwania zasobów.

Zakres obowiązywania

Kodeks dotyczy wszystkich dostawców i wykonawców Grupy
ArcelorMittal, podmiotów z nimi powiązanych oraz wszystkich
produktów i usług pozyskiwanych przez Grupę ArcelorMittal. Od
dostawców oczekujemy współdziałania z Grupą ArcelorMittal w
celu identyfikacji dodatkowych możliwości udoskonalenia praktyk
biznesowych w obszarach takich jak bezpieczeństwo i higiena
pracy, prawa człowieka, etyka i troska o środowisko naturalne na
wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Kodeks odpowiedzialnego
pozyskiwania zasobów
1. Nasza misja

3. Zakres

Grupa ArcelorMittal pragnie produkować stal w sposób bezpieczny
i zrównoważony. Dla realizacji tego celu będziemy współpracować z
dostawcami dążąc do:

Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich dostawców i
wykonawców Grupy ArcelorMittal oraz ich podmioty powiązane
w zakresie wszelkich produktów i usług nabywanych przez Grupę
ArcelorMittal. Z przekonaniem zachęcamy naszych dostawców do
wdrażania wymogów niniejszego Kodeksu w ich własnym łańcuchu
dostaw oraz zamierzamy wyróżniać tych, którzy to uczynią.

• uzyskania optymalnego łańcucha dostaw wspierającego przyjętą
przez nas politykę odpowiedzialności biznesu,
• wypracowania rozwiązań w zakresie dostaw wychodzących
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów,
organów regulacyjnych oraz otoczenia naszej firmy,
• budowania długoterminowej wartości dodanej przy jednoczesnym
ograniczaniu ryzyka dla naszej działalności, dostawców i
otoczenia naszej Grupy.
Powyższe cele pragniemy osiągnąć wprowadzając standardy w
zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów, podejmując
innowacyjne przedsięwzięcia oraz współpracując z naszymi
dostawcami na rzecz promowania odpowiedzialnego pozyskiwania
zasobów w naszych procesach biznesowych.

2. Wprowadzenie
Kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów ArcelorMittal
(“Kodeks”) wskazuje, w jaki sposób powinniśmy prowadzić
współpracę z dostawcami oraz wymaga od dostawców
przestrzegania określonych poniżej minimalnych standardów
bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki oraz
standardów dotyczących środowiska naturalnego. Zachęcamy
dostawców do współpracy w celu bieżącej identyfikacji i realizacji
kroków zmierzających do identyfikacji zagadnień oraz usprawnienia
naszego programu odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów.
Mamy nadzieję, że niniejszy Kodeks przyczyni się do promowania
zrównoważonych praktyk biznesowych u naszych dostawców.
Grupa ArcelorMittal definiuje swój łańcuch dostaw jako towary
i usługi nabywane na potrzeby działalności operacyjnej i
wykorzystywane w jej ramach. Obejmuje on materiały wsadowe,
takie jak ruda żelaza, paliwa stałe, materiały metaliczne, stopy,
metale nieszlachetne, a także usługi i produkty budowlane,
nakłady inwestycyjne, usługi i produkty przemysłowe oraz
specjalistyczne, usługi transportowe i logistyczne. Odpowiedzialne
zakupy to kluczowa zasada zaopatrzenia obowiązująca w Grupie
ArcelorMittal, uwzględniana konsekwentnie obok takich czynników
jak ceny czy jakość.

ArcelorMittal / Global Purchasing / AM_GP_PO_002.01 / June 2013

4. Nasze zobowiązania względem dostawców
Wdrożenie Kodeksu będzie obejmować następujące działania ze
strony ArcelorMittal:
• Współpracę: pracę z dostawcami na rzecz podnoszenia
standardów socjalnych (w tym w zakresie BHP oraz
poszanowania praw człowieka), środowiskowych i etycznych.
Współpraca będzie obejmować między innymi wspólne analizy,
np. w ramach wizyt w zakładach, służące ocenie realizacji celów
Kodeksu.
• Wsparcie: pomoc dostawcom w identyfikacji obszarów
niezgodnych z wymogami Kodeksu oraz w staraniach na rzecz
szybkiej poprawy istniejącej sytuacji.
• Ustalanie priorytetów: koncentrowanie uwagi na tych częściach
łańcucha dostaw, w których ryzyko niespełnienia wymagań
Kodeksu jest najwyższe i w których można osiągnąć największą
poprawę sytuacji.
• Szacunek: prowadzenie współpracy gospodarczej z dostawcami
w sposób uczciwy, obiektywny, przejrzysty i profesjonalny.
Szacunek polega między innymi na traktowaniu pracowników
dostawców pracujących na naszym terenie tak samo jak
traktujemy naszych pracowników.
• Promowanie: występowanie w charakterze adwokata
działającego na rzecz wdrożenia odpowiedzialnych praktyk i
zasad postępowania w łańcuchu dostaw w naszej branży.
• Informowanie i szkolenia: zapewnienie znajomości zapisów
Kodeksu przez wszystkich naszych pracowników oraz
odpowiedniego przeszkolenia pracowników odpowiadających za
zakupy.
• Usprawnianie: regularne przeglądy obowiązującego programu i
praktyk w celu zagwarantowania ich jak największego wkładu w
realizację wizji odpowiedzialnych zakupów.

5. Nasze oczekiwania względem dostawców
Zdecydowanie zachęcamy dostawców do współpracy z
Grupą ArcelorMittal w celu identyfikacji dalszych możliwości
udoskonalania odpowiedzialnych praktyk biznesowych w ramach
łańcucha dostaw w takich obszarach jak bezpieczeństwo i
higiena pracy, prawa człowieka, etyka oraz odpowiedzialność za
środowisko naturalne.
5.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Grupa ArcelorMittal dąży do celu, jakim jest całkowita eliminacja
wypadków i urazów, a także zapewnienie dobrych warunków
zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Cel ten znajduje
potwierdzenie w polityce i procedurach bezpieczeństwa,
promujących nasza filozofię produkowania stali w sposób
bezpieczny i zrównoważony.
Grupa ArcelorMittal wymaga od dostawców wyeliminowania
wszelkich wypadków związanych z pracą, dotyczących
pracowników jak i społeczności oraz dostosowania się do
standardów określonych w polityce ArcelorMittal.
5.2. Prawa człowieka:
Grupa ArcelorMittal szanuje wszystkie prawa człowieka, tj. prawa
pracowników oraz społeczności lokalnych, a także w sposób
zdecydowany promuje stosowne regulacje wśród dostawców
zgodnie z Polityką praw człowieka ArcelorMittal.
Grupa ArcelorMittal wymaga od dostawców przygotowania i
wdrożenia regulaminów oraz procedur w celu zagwarantowania
poszanowania praw człowieka w prowadzonej przez nich
działalności, jak również u ich poddostawców.
Dostawca ma obowiązek zawsze przestrzegać najbardziej
rygorystycznych z wymogów zawartych w odpowiednich
przepisach prawa, Polityce praw człowieka lub niniejszym
Kodeksie. Jeżeli przepisy prawa lokalnego uniemożliwiają dostawcy
przestrzeganie określonych zapisów Kodeksu lub Polityki praw
człowieka, dostawca powinien wówczas dostosować się do
przepisów prawa lokalnego przy jednoczesnym dążeniu do
poszanowania praw człowieka.
5.3. Etyka:
Grupa ArcelorMittal z determinacją stosuje w swej działalności
rzetelne, etyczne i przejrzyste praktyki gospodarcze.
Grupa ArcelorMittal zobowiązuje się do korzystania z surowców
pochodzących z legalnych źródeł i wytworzonych w sposób
zrównoważony oraz nie pozyskuje minerałów z rejonów objętych
konfliktem zbrojnym, co przyczyniałoby się do finansowania tychże
konfliktów oraz łamania praw człowieka. Aby w pełni przestrzegać
tego zobowiązania Grupa ArcelorMittal zachowuje należytą
staranność w swoich działaniach i oczekuje pełnego wsparcia ze
strony swych dostawców.
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Grupa ArcelorMittal wymaga od swych dostawców wdrożenia i
egzekwowania polityki firmowej zobowiązującej do przestrzegania
etycznych praktyk gospodarczych oraz przyjęcia zasad Kodeksu etyki
biznesu ArcelorMittal oraz Wytycznych antykorupcyjnych ArcelorMittal.
5.4. Odpowiedzialność za środowisko:
Grupa ArcelorMittal czyni starania, by uczynić produkcję stali
bardziej zrównoważoną. W tym celu grupa ArcelorMittal korzysta
ze swej praktyki i doświadczenia w dziedzinie produkcji stali oraz
działalności wydobywczej na potrzeby rozwijania czystszych
procesów i minimalizacji wpływu na środowisko. Dążymy do
współpracy z dostawcami, którym przyświecają te same cele i
którzy przestrzegają najlepszych praktyk w zakresie zarządzania
środowiskiem, w tym między innymi zapewnienia efektywności
wykorzystania energii i zasobów, zarządzania różnorodnością
biologiczną, redukcji odpadów i recyklingu.
Grupa ArcelorMittal wymaga od swych dostawców wdrożenia
efektywnych regulacji, procesów i procedur zarządzania wpływem
na środowisko oraz prowadzenia działalności gospodarczej w
sposób zgodny ze standardami Polityki ochrony środowiska
ArcelorMittal.

6. Dokumentacja i monitorowanie
Na stosowny wniosek wymagamy od naszych dostawców:
• wypełnienia kwestionariusza samooceny opartego na zapisach
niniejszego Kodeksu,
• przekazania Grupie ArcelorMittal lub jej przedstawicielom
kopii wszelkich istotnych informacji, współpracy oraz podjęcia
uzasadnionych wysiłków na rzecz zapewnienia, że ich
podwykonawcy uczynią to samo,
• wykazania jakie starania są podejmowane w celu spełnienia
wymogów Kodeksu.
Kodeks stanowi integralną część procesu zarządzania dostawcami
i ich oceny. Grupa ArcelorMittal ocenia przestrzeganie przez
dostawców wymogów niniejszego Kodeksu w zależności
od poziomu ryzyka. Monitoring może przybierać formę
kwestionariuszy samooceny, wizyt w zakładach oraz weryfikacji
wdrożenia planów naprawczych.
Grupa ArcelorMittal współpracuje z dostawcami w celu usunięcia
zidentyfikowanych odchyleń. Grupa ArcelorMittal zastrzega sobie
prawo do rezygnacji ze współpracy z dostawcami, którzy nie
spełniają wymagań niniejszego Kodeksu lub którzy nie są w stanie
przedstawić lub zobowiązać się do realizacji planu usprawnień.

7. Przegląd
Grupa ArcelorMittal zamierza regularnie dokonywać przeglądu
niniejszego Kodeksu oraz programu wdrożenia pod kątem ich
przydatności i efektywności.

