Kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania dostaw
Krótki opis

ArcelorMittal zwraca się do swoich dostawców z prośbą o wdrożenie skutecznych systemów zarządzania
na potrzeby realizacji podjętych celów społecznych, środowiskowych i nadzorczych. System zarządzania
powinien zapewnić wprowadzenie odpowiednich regulacji i procedur służących osiągnięciu tych celów
oraz metody monitorowania i mierzenia wydajności na przestrzeni czasu. ArcelorMittal zachęca również
swoich dostawców do wspólnej pracy nad określaniem kolejnych możliwości usprawnień w zakresie
wdrażania odpowiedzialnych praktyk gospodarczych w całym łańcuchu dostaw oraz nad ciągłym
opracowaniem udoskonaleń naszego programu odpowiedzialnego pozyskiwania dostaw.
Kodeks wspiera 10 rezultatów w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy, co stanowi siłę napędową
naszej transformacji w przedsiębiorstwo stali przyszłości. Rezultaty te są zgodne z17 Celami
Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wskazującymi sposób prowadzenia działalności, który musimy osiągnąć,
aby zapewnić optymalną wartość dla wszystkich naszych interesariuszy.

Zakres

Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do wszystkich dostawców, wykonawców i partnerów firmy
ArcelorMittal, a także do wszystkich produktów i usług zakupionych przez ArcelorMittal, z określonymi
dodatkowymi oczekiwaniami wobec dostawców surowców. Zdecydowanie zachęcamy naszych
dostawców do promowania wymogów niniejszego Kodeksu w zakresie własnego łańcucha dostaw.

Kodeks odpowiedzialnego
pozyskiwania dostaw
1. Wprowadzenie
Celem firmy ArcelorMittal jest wytwarzanie stali w bardziej
inteligentny sposób, mający na celu zapewnienie lepszego rozwoju
świata. Produkcja stali przy użyciu innowacyjnych procesów
umożliwia obniżenie zapotrzebowania na energię, znaczną redukcję
emisji zanieczyszczeń zawierających węgiel oraz zmniejszenie
kosztów. Stale tego rodzaju są bardziej ekologiczne, trwałe i mogą
zostać poddane recyklingowi. Do produkcji naszej stali powinno
się wykorzystywać wyłącznie surowce, produkty i części, które
zostały pozyskane i wyprodukowane w sposób odpowiedzialny,
przy czym można to także udowodnić.
Zamierzamy współpracować z dostawcami przy realizacji
przyjętego celu i w ramach:
• promowania optymalnego łańcucha dostaw wspierającego
przyjętą przez nas politykę odpowiedzialności korporacyjnej;
• opracowywania rozwiązań z zakresu pozyskiwania dostaw w
pełni zgodnych z wymogami regulacyjnymi, jak również zdolnych
sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów, a także
szerszego grona interesariuszy;
• tworzenia długoterminowej wartości dodanej w łańcuchu
dostaw przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka dla naszego
przedsiębiorstwa, dostawców i szerszego grona interesariuszy.
Powyższe cele pragniemy osiągnąć poprzez wyznaczanie
standardów odpowiedzialnego pozyskiwania dostaw,
podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć oraz współpracę
z naszymi dostawcami na rzecz promowania odpowiedzialnego
pozyskiwania dostaw w naszych procesach biznesowych.
Firma zobowiązała się do przestrzegania normy ResponsibleSteel™,
będącej pierwszym w przemyśle stalowym, globalnym,
wielostronnym standardem, stanowiącym również inicjatywę
certyfikacyjną. W związku z tym, w szczególności w odniesieniu do
surowców, celem firmy ArcelorMittal jest pozyskanie informacji od
dostawców dotyczących znanych lokalizacji oraz zgodności zasad
i praktyk ze standardem ResponsibleSteel™. Oznacza to dążenie
do wdrożenia systemów certyfikacji, opracowanych na podstawie
standardów w zakresie ochrony środowiska, celów społecznych
i nadzorczych (ESG) we współpracy z interesariuszami, oraz
do prowadzenia systemów certyfikacji w oparciu o tę normę.
Dobre przykłady stanowią Inicjatywa na rzecz zapewnienia
odpowiedzialnych warunków procesów wydobywczych (IRMA) lub
Inicjatywa na rzecz zrównoważonych metod wydobywania (TSM).
Zakup surowców od kopalni certyfikowanych przez niezależne
podmioty zewnętrzne zapewni zgodność naszego łańcucha dostaw
z certyfikatem ResponsibleSteel™. Zachęcamy naszych dostawców
surowców do podążania jedną ze ścieżek certyfikacji.
W Kodeksie odpowiedzialnego pozyskiwania dostaw firmy
ArcelorMittal (zwanym „Kodeksem”) wyjaśniono, w jaki sposób
będziemy współpracować z naszymi dostawcami, Zaleca się w
nim przestrzeganie standardów w zakresie ochrony środowiska,
celów społecznych i nadzorczych, w szczególności standardów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka
oraz norm etycznych i środowiskowych, przedstawionych poniżej.
Zachęcamy dostawców do współpracy w celu bieżącej identyfikacji

i realizacji kroków zmierzających do optymalizacji i usprawnienia
naszego programu odpowiedzialnego pozyskiwania dostaw. Mamy
nadzieję, że niniejszy Kodeks przyczyni się do promowania trwałych
i zrównoważonych praktyk gospodarczych u naszych dostawców.
ArcelorMittal definiuje swój łańcuch dostaw jako towary i usługi
nabywane na potrzeby działalności operacyjnej i wykorzystywane
w jej ramach. Dotyczy to przede wszystkim podstawowych
surowców i materiałów, takich jak: ruda żelaza, paliwa stałe,
rudy metalu, stopy, metale nieszlachetne, energia, a także usługi
i produkty budowlane, nakłady inwestycyjne, usługi i produkty
przemysłowe oraz specjalistyczne, usługi transportowe i
logistyczne. Odpowiedzialne pozyskiwanie dostaw to kluczowa
zasada zaopatrzenia obowiązująca w ArcelorMittal, która jest
konsekwentnie przestrzegana i uwzględniana obok takich istotnych
czynników jak ceny i jakość.

2. Nasze zobowiązania względem dostawców
Aby wdrożyć Kodeks, firma ArcelorMittal dołoży wszelkich starań w
następującym zakresie:
• Współpraca: współdziałanie z dostawcami w celu udoskonalenia
odpowiedzialnych praktyk gospodarczych w obszarze
standardów ochrony środowiska, celów społecznych i
nadzorczych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, praw człowieka, norm etycznych i
środowiskowych.
Może to obejmować między innymi o wspólne analizy, np. w
ramach inspekcji w lokalnych zakładach, służące ocenie realizacji
celów Kodeksu. Podzielimy się również naszą wiedzą na temat
niezależnych systemów certyfikacji z dostawcami surowców i
pomożemy im w spełnieniu standardów.
• Wsparcie: pomoc dostawcom w identyfikacji działalności
niespełniającej wymagań Kodeksu oraz w staraniach na rzecz
szybkiej poprawy istniejącej sytuacji.
• Ustalenie priorytetów: skupienie się na tych częściach łańcucha
dostaw, w których ryzyko niespełnienia wymagań Kodeksu jest
najwyższe, a także tych, w których można osiągnąć największą
poprawę sytuacji.
• Szacunek wobec partnerów: prowadzenie współpracy
gospodarczej z dostawcami w sposób rzetelny, obiektywny,
przejrzysty i profesjonalny. Obejmuje to stosowanie tych samych
praktyk roboczych, obowiązujących nasz własny personel, w
stosunku do pracowników dostawców pracujących w naszych
zakładach.
• Promowanie: występowanie w charakterze adwokata
działającego na rzecz wdrożenia odpowiedzialnych praktyk i
zasad postępowania w łańcuchu dostaw w naszym sektorze
działalności.
• Komunikacja i szkolenia: zapewnienie, że wszyscy nasi pracownicy
są zaznajomieni z Kodeksem, a osoby odpowiedzialne za zakup są
odpowiednio przeszkolone.
• Doskonalenie: regularne dokonywanie przeglądu
obowiązującego programu i praktyk w celu zagwarantowania ich
jak największego wkładu w materializację wizji odpowiedzialnego
pozyskiwania dostaw.
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3. Czego oczekujemy od naszych dostawców
Dostawcy są zdecydowanie zachęcani do współpracy z firmą
ArcelorMittal w celu określenia dalszych możliwości poprawy
odpowiedzialnych praktyk gospodarczych w obszarze standardów
dotyczących ochrony środowiska, celów społecznych i
nadzorczych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, praw człowieka, norm etycznych i środowiskowych w
zakresie całego łańcucha dostaw.
Zachęca się również dostawców surowców do podążania jedną ze
ścieżek niezależnej certyfikacji.
3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
ArcelorMittal jest zdeterminowany działać na rzecz osiągnięcia
celu jakim jest brak wypadków i urazów, jak i generalnie dobrego
samopoczucia pracowników w miejscu pracy i poza nim. Założenia
te znalazły potwierdzenie w regulaminie oraz procedurach
bezpieczeństwa i higieny pracy promujących filozofię bezpiecznej i
trwałej stali.
ArcelorMittal wymaga od swych dostawców wyeliminowania
wszelkich przyczyn wypadków w miejscu pracy i innych praktyk
zawodowych mających negatywny wpływ na zdrowie i życie
pracowników oraz otoczenie, a także wymaga stosowania się do
standardów regulaminu bezpieczeństwa i higieny pracy ArcelorMittal.

ArcelorMittal wymaga od swych dostawców wdrożenia i
egzekwowania firmowego regulaminu zobowiązującego do
przestrzegania etycznych praktyk gospodarczych oraz przyjęcia
zasad Kodeksu Postępowania ArcelorMittal oraz Wytycznych
Antykorupcyjnych ArcelorMittal.
3.4. Odpowiedzialność za środowisko:
ArcelorMittal czyni starania, by uczynić produkcję stali bardziej
trwałą i zrównoważoną. W tym celu 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
środowiskowego, w tym między innymi zapewnienia efektywności
wykorzystania energii i zasobów, zarządzania bioróżnorodnością,
redukcji odpadów i recyklingu.
ArcelorMittal wymaga od swych dostawców wdrożenia
efektywnych regulacji, procesów i procedur zarządzania wpływem
na środowisko oraz prowadzenia działalności gospodarczej w
sposób zgodny ze standardami Zasad Odpowiedzialności za
Środowisko ArcelorMittal.

4. Dokumentacja i monitorowanie
Na stosowny wniosek wymagamy od naszych dostawców:

3.2. Prawa człowieka
ArcelorMittal szanuje prawa człowieka, w tym prawa pracowników
oraz społeczności lokalnych, a także stanowczo promuje
stosowne regulacje wśród swych dostawców zgodnie z Zasadami
Poszanowania Praw Człowieka ArcelorMittal.
ArcelorMittal wymaga od swych dostawców przygotowania i
wdrożenia regulaminów oraz procedur w celu zagwarantowania
poszanowania praw człowieka w prowadzonej przez nich działalności,
w tym praw ich własnych dostawców.
Dostawca ma obowiązek zawsze przestrzegać najbardziej
rygorystycznych z wymogów zawartych w odpowiednich
przepisach prawa, Zasadach Poszanowania Praw Człowieka lub
niniejszym Kodeksie. Jeżeli przepisy prawa lokalnego uniemożliwiają
dostawcy stosowanie się do określonych zapisów Kodeksu lub
Zasad poszanowania praw człowieka, dostawca powinien wówczas
dostosować się do przestrzegania przepisów prawa lokalnego przy
jednoczesnym respektowaniu Zasad poszanowania praw człowieka.
3.3. Etyka
ArcelorMittal z determinacją stosuje w swej działalności rzetelne,
etyczne i przejrzyste praktyki gospodarcze.
ArcelorMittal zobowiązuje się do wykorzystywania surowców
legalnego i zrównoważonego pochodzenia i nie będzie pozyskiwać
„minerałów z regionów konfliktowych”, które przyczyniają się do
finansowania konfliktów zbrojnych i naruszania praw człowieka.
ArcelorMittal egzekwuje procesy należytej staranności w celu
osiągnięcia zgodności z niniejszym zobowiązaniem i wzywa
odpowiednich dostawców do pełnego wsparcia firmy ArcelorMittal w
tym zakresie.

• wypełnienia kwestionariusza kwalifikacyjnego;
• wypełnienia kwestionariusza samooceny opartego na zapisach
niniejszego Kodeksu;
• przekazania ArcelorMittal lub jego 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;
• wykazania, jakie starania są podejmowane w celu stworzenia
efektywnych systemów zarządzania do osiągnięcia celów
społecznych, środowiskowych i nadzorczych, do których są
zobowiązani;
• wykazania postępu wraz z upływem czasu odnośnie do
wdrożonych zasad i procedur umożliwiających osiągnięcie tych
celów oraz wyników pomiaru i monitorowania wydajności.
Kodeks stanowi integralną część procedury zarządzania i oceny
współpracy z dostawcami. ArcelorMittal ocenia dostosowanie
się dostawców do wymogów niniejszego Kodeksu w zależności
od poziomu ryzyka. Monitorowanie może przybierać formę
kwestionariuszy samooceny, lokalnych wizyt w zakładzie oraz
weryfikacji wdrożenia planów naprawczych.
ArcelorMittal będzie współpracować ze swoimi dostawcami w
celu usunięcia zidentyfikowanych braków. 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.

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