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O firmie
Firma Umicore pragnie wywierać pozytywny wpływ. Dzięki swoim produktom i usługom
poprawiamy jakość życia, zmniejszając szkodliwe emisje zanieczyszczeń z pojazdów,
nadając nowe życie używanym metalom i napędzając samochody przyszłości.

The Umicore Way stanowi podstawę całej działalności firmy.
Określa takie kluczowe dla naszego sukcesu wartości, jak
otwartość, innowacyjność, szacunek, praca zespołowa
i zaangażowanie. Określa naszą misję: Materiały dla
poprawy życia.
Umicore Global Sustainable Sourcing Policy jest w pełni
spójna z the Umicore Way, Umicore Code of Conduct
oraz z Global Framework Agreement on Sustainable
Development zawartą pomiędzy firmą Umicore
a IndustriALL Global Union.
Firma Umicore pragnie tworzyć zrównoważoną wartość
we współpracy z naszą ogólnoświatową siecią dostawców
w ramach relacji korzystnej dla obu stron, opartej na
etycznych standardach biznesowych, zaufaniu i wzajemnych
zobowiązaniach do spełnienia lub przekroczenia wymogów
naszych klientów. Dlatego też staramy się współpracować
z partnerami, którzy podobnie jak my pragną przestrzegać
zasad zrównoważonego rozwoju i których partnerstwo
wspiera nasze strategiczne ambicje i im odpowiada.

Zrównoważony środowiskowo wybór dostawców to jeden
z elementów filaru Zero Harm strategii zrównoważonego
rozwoju firmy Umicore. Strategia Umicore „Let’s go for
Zero”, ogłoszona w czerwcu 2021, opiera się na poniższych
kluczowych filarach.
•
•
•
•

Net Zero GHG by 2035 – Zerowa ilość gazów
cieplarnianych netto do roku 2035,
Zero Harm – Zerowy uszczerbek,
Zero Inequality – Brak nierówności,
Best in class Governance – Ład korporacyjny
najlepszy w swojej klasie.

Bardziej szczegółowe informacje na temat strategii
zrównoważonego rozwoju znajdują się pod adresem:
umicore.com/sustainability
Firma Umicore w miarę możliwości stosuje certyfikację
odpowiedzialnego wyboru dostawców w celu podkreślenia
swych najlepszych praktyk oraz zapewnienia niezbędnej
dokumentacji rosnącej liczbie klientów pragnących uzyskać
zapewnienia dotyczące naszych produktów.
Nasze certyfikaty znajdują się pod adresem:
annualreport.umicore.com

Global Sustainable Sourcing Policy określa podejście firmy Umicore do zamówień
bezpośrednich i pośrednich zgodnie z naszymi zobowiązaniami, w tym promowaniem
uczciwego obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie oraz zarządzać wpływem
swoich dostaw na klimat i środowisko.
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WSZYSTKICH NASZYCH DOSTAWCÓW OBOWIĄZUJĄ CO NAJMNIEJ PONIŻSZE ZASADY:
Oczekujemy od swoich dostawców zaangażowania
w uczciwość w działaniu, promowania zasad zrównoważonego
środowiskowo wyboru dostawców w ramach łańcucha
dostaw,
przestrzegania
prawa
międzynarodowego
i miejscowego, dążenia do zmniejszenia wpływu na klimat
i środowisko oraz przestrzegania międzynarodowych
przepisów o prawach człowieka, rezygnacji z pracy dzieci
i pracy przymusowej oraz eliminacji dyskryminacji na terenie
zakładów własnych oraz należących do dostawców.

Umicore stosuje podejście oparte na ryzyku do określenia,
gdzie konieczne są dokumenty, systemy zarządzania
i monitorowanie wyników/zgodności u dostawców, aby
utrzymać zgodność z naszym nieustannym zobowiązaniem
do zrównoważonego i etycznego wyboru dostawców.
To podejście uwzględnia wielkość, rodzaj przedsiębiorstwa
i dostawcy, złożoność i środowisko ryzyka.

W całej niniejszej Polityce podkreślono dodatkowe względy wynikające z tego podejścia opartego na ryzyku, które mogą
dotyczyć konkretnych dostawców. W dodatku do niniejszej Polityki znajdują się dodatkowe wytyczne dotyczące konkretnych
rodzajów podejścia do wyboru dostawców, obejmujące różne aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności aspekty
środowiskowe, zdrowotne, bezpieczeństwa, etyczne lub prawne.
Te szczególne podejścia obejmują:
•
Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict Affected & High-Risk Areas
•
Umicore Sustainable Procurement Framework for Cobalt

Zobowiązania firmy Umicore wobec Państwa
jako dostawcy
UCZCIWY OBRÓT Z DOSTAWCAMI
Traktujemy Państwa uczciwie, godziwie i z szacunkiem.
Zakupów dokonujemy zgodnie z najwyższymi standardami
etycznymi i zawodowymi, jak wskazano w naszym Kodeksie
postępowania.
TRANSPARENTNOŚĆ I KOMUNIKACJA
Zobowiązujemy się do regularnego, spójnego raportowania,
zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne,
w odniesieniu do naszego projektu zrównoważonego
rozwoju łańcucha dostaw. Co więcej, będziemy przekazywać
dostawcom informacje zwrotne w odniesieniu do ulepszeń
ich wyników w ramach zrównoważonego rozwoju.

BEZSTRONNY WYBÓR
Wybieramy dostawców na podstawie obiektywnych
kryteriów, jak specyfikacje techniczne, jakość, cena, serwis
i technologia, wpływ na środowisko i społeczność.
RELACJE Z MIEJSCOWYMI SPOŁECZNOŚCIAMI
Dążymy w miarę możliwości do włączenia w proces
zamówień dostawców mniejszych i miejscowych,
aby wspierać miejscową gospodarkę.
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Stosujemy te same standardy bezpieczeństwa i higieny
pracy do wszystkich wykonawców zatrudnionych w naszych
obiektach i do własnych pracowników.

Nasze relacje z dostawcami i klientami stanowią istotne elementy budowania wartości
finansowej i gospodarczej, odgrywając kluczową rolę w promowaniu dobrych praktyk
społecznych i środowiskowych.
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Państwa zobowiązanie względem Umicore

1

Uczciwość w działalności

KLUCZOWE ZASADY DLA WSZYSTKICH DOSTAWCÓW
PRAWA I PRZEPISY
Stosują Państwo najwyższe standardy etyki biznesowej
i osobistej, przestrzegając przy tym wszystkich przepisów
obowiązujących w krajach, gdzie prowadzą Państwo
działalność. Obejmują one w szczególności przepisy dotyczące
kontroli eksportu, sankcji gospodarczych, zapobiegania
praniu brudnych pieniędzy oraz ochrony konkurencji.
KONFLIKT INTERESÓW, KORUPCJA, OSZUSTWA ORAZ
PRAKTYKI ZAPOBIEGANIA KONKURENCJI
Zobowiązują się Państwo przeciwdziałać wszelkim formom
korupcji, wymuszeń, oszustwa i łapownictwa.
Nie będą Państwo oferować pracownikom firmy Umicore
jakichkolwiek korzyści w celu ułatwienia transakcji
gospodarczych z Umicore.

Zalecamy, aby nasi dostawcy przewidzieli dla swych
interesariuszy proces zgłaszania zażaleń i zapewnienia
mechanizmu zapobiegania odwetowi.

W przypadku realizacji prac na żądanie lub na rzecz
pracownika Umicore uczestniczącego w procesie
decyzyjnym dotyczącym zamówienia, przed realizacją
powiadomią Państwo o tym fakcie kadrę zarządzającą
obiektu i ujawnią jej takie informacje.
TRANSPARENTNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Zobowiązują się Państwo zapewnić transparentność
i odpowiedzialność w ramach własnych transakcji
gospodarczych i postarają się wykryć działania niezgodne
z prawem i nielegalne prowadzone w formie transakcji
handlowych oraz im zapobiec. W tym celu będą Państwo
prowadzić skrining swoich partnerów gospodarczych,
transakcji i materiałów. Zobowiązują się Państwo
współpracować podczas dotyczących Państwa skriningów
prowadzonych przez firmę Umicore.

Umicore zachęca wszystkich interesariuszy do zgłaszania
wątpliwości lub skarg dotyczących podejścia biznesowego
firmy Umicore lub jej dostawców za pomocą Formularza
zażaleń. Takie skargi można zgłaszać anonimowo.
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Prawo pracy i prawa człowieka
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KLUCZOWE ZASADY DLA WSZYSTKICH DOSTAWCÓW
Przestrzegają Państwo Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej
podstawowych zasad i praw w pracy oraz międzynarodowych praw człowieka. Nie
biorą Państwo udziału w naruszeniach praw człowieka. Nie dopuszczają Państwo do
jakichkolwiek kompromisów w sprawie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy.
W tym kontekście opracują i wdrożą Państwo politykę, system zarządzania i/lub praktyki,
aby zapewnić poszanowanie poniższych zasad w Państwa obiektach.
•

Zniesienie pracy dzieci.

•

Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej.

•

Wolność od tortur, traktowania nieludzkiego lub poniżającego.

•

Wolność zrzeszania się oraz prawo do rokowań zbiorowych.

•

Promowanie różnorodności i włączenia, równych szans, a także eliminacja
dyskryminacji i nękania przy zapewnieniu godziwego traktowania w miejscu
pracy. Różnorodność obejmuje takie czynniki, jak płeć, religię, rasę,
pochodzenie narodowe lub etniczne, środowisko kulturowe, grupę społeczną,
niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny, wiek i opinie polityczne.

•

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących
wynagrodzeń, dodatków i godzin pracy (w tym nadgodzin).

•

Bezpieczeństwo i higienę pracowników i wykonawców, z systemem
zarządzania określającym jasne wytyczne analizy ryzyka i środki
zarządzania ryzykiem, w tym zapewnienie środków ochrony indywidualnej
i reagowania awaryjnego.

Jeśli działają Państwo w jednym z obiektów przemysłowych firmy Umicore, minimalny
wiek Państwa pracowników wynosi 18 lat, z wyjątkiem staży zawodowych i praktyk
organizowanych przy współpracy ze szkołami i instytucjami szkoleniowymi lub
zatwierdzonych przez organ właściwy.

DLA DOSTAWCÓW WYBRANYCH SUROWCÓW
Na podstawie naszej oceny ryzyka możemy wymagać także, aby wybrani dostawcy
podpisali Dobrowolne zasady bezpieczeństwa i praw człowieka lub zobowiązali się do
ich przestrzegania.

Zalecamy, aby nasi dostawcy promowali środowisko pracy, zwracając uwagę
na ogólny dobrostan pracowników oraz zapewniając im szkolenia i możliwości
rozwoju, nagrody analogiczne do wkładu danego pracownika, a także możliwość
konstruktywnego dialogu pracownika z pracodawcą.
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3

Środowisko i klimat

KLUCZOWE ZASADY DLA WSZYSTKICH DOSTAWCÓW
Przestrzegają Państwo obowiązujących przepisów ochrony środowiska na terytoriach,
gdzie prowadzą Państwo działalność, a także posiadają Państwo co najmniej wszelkie
niezbędne pozwolenia środowiskowe i rejestracje.
Dążą Państwo do ograniczenia wpływu na środowisko, w tym na klimat, zapewniając
przy tym bezpieczeństwo i higienę własnych pracowników oraz innych osób.
Utrzymują Państwo system zarządzania środowiskowego, który umożliwi Państwu
ciągłe ulepszanie wyników w zakresie ochrony środowiska. Dokumentacja tego
systemu zarządzania będzie aktualizowana i dostępna.
Posiadają Państwo procedury zapobiegania wypadkom. Państwa procedury mają
na celu złagodzenie skutków ewentualnego wypadku dla środowiska. Identyfikują
i oceniają Państwo sytuacje potencjalnie niebezpieczne, a także wdrażają procedurę
reagowania awaryjnego w celu ograniczenia ich wpływu.

DLA DOSTAWCÓW WYBRANYCH SUROWCÓW
Na bazie oceny ryzyka od wybranych dostawców możemy wymagać także niektórych z poniższych:
•

Specyfikacji i monitorowania emisji substancji
o potencjalnie negatywnym wpływie na ludzi lub
środowisko do wody i powietrza.

•

Wydajnego zarządzania zasobami naturalnymi.
Poprawy wydajności energetycznej i zwiększenia
wykorzystania energii odnawialnej.

•

Ograniczenia wytwarzania odpadów stałych
w drodze zapobiegania, zmniejszenia, recyklingu
i ponownego wykorzystania.

•

•

Specyfikacji i monitorowania emisji gazów
cieplarnianych. Określenia celów i planów
działania dotyczących ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym
dążeniu do przestrzegania najnowszych zaleceń
Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu
(IPCC)/Porozumienia paryskiego.

Dołączania do wszystkich wytwarzanych
przez siebie niebezpiecznych produktów
lub
materiałów
aktualnych
informacji
środowiskowych w postaci właściwej karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej.

•

Identyfikacji i oceny potencjalnego wpływu
swoich działań na najbliższe otoczenie oraz
podjęcia stosownych środków w celu co najmniej
minimalizacji niekorzystnego wpływu, zarówno
na zdrowie mieszkańców, jak i na środowisko.

•

Rozumienia powiązania między Państwa
działalnością gospodarczą a bioróżnorodnością,
a także w razie potrzeby działania w celu
ochrony bioróżnorodności.

•

Monitorowania zużycia wody, wskazania
obszarów dotkniętych niedoborem wody
i opracowania planów ograniczenia zużycia wody
ze szczególnym skupieniem na tych obszarach.

Zalecamy swoim dostawcom oferowanie produktów o najniższym możliwym
wpływie na klimat i środowisko wynikającym z procesu produkcji, użytkowania
i wyłączenia z eksploatacji.
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Łańcuch dostaw
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KLUCZOWE ZASADY DLA WSZYSTKICH DOSTAWCÓW
Due diligence rozpoczyna się od poznania dostawcy. Rozumieją Państwo swój łańcuch
dostaw. Identyfikują Państwo i rejestrują swych bezpośrednich dostawców. Promują
Państwo i komunikują wskazane w niniejszej Polityce zasady zrównoważonego
środowiskowo wyboru dostawców oraz zamówień w swoim łańcuchu dostaw.
Firma Umicore w miarę możliwości stosuje certyfikację odpowiedzialnego wyboru
dostawców w celu podkreślenia swych najlepszych praktyk oraz zapewnienia
niezbędnej dokumentacji rosnącej liczbie klientów pragnących uzyskać zapewnienia
dotyczące naszych produktów. Nasze certyfikaty znajdują się pod adresem:
annualreport.umicore.com.
Proszę odwiedzić także:
•

Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict
Affected & High-Risk Areas

•

The Umicore Sustainable Procurement Framework for Cobalt

DLA DOSTAWCÓW WYBRANYCH SUROWCÓW
Na bazie oceny ryzyka od wybranych dostawców możemy wymagać także niektórych z poniższych:
•

Przestrzegania lub zobowiązania do przestrzegania
wytycznych/zasad firmy Umicore w przypadkach,
gdy opracowała ona specjalne wytyczne, poradniki,
zasady dla dostawców wybranych surowców.

•

Przestrzegania szczególnych wytycznych „Umicore
Responsible Global Supply Chain of Minerals
from Conflict Affected & High-Risk Areas” podczas
wydobywania, pozyskiwania, transportu, handlu,
przewozu lub eksportu minerałów z obszarów
dotkniętych konfliktem i wysokiego ryzyka.

•

Informowania
własnych
dostawców
o konieczności przestrzegania Deklaracji
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej
podstawowych zasad i praw w pracy oraz
międzynarodowych praw człowieka.

•

Przekazywania
dodatkowych
informacji
i zobowiązań w celu przestrzegania własnych
certyfikatów
odpowiedzialnego
wyboru
dostawców i planów dotyczących due diligence.

Zdecydowanie namawiamy swoich dostawców do przyjęcia polityki dotyczącej
dostawców oraz zapewnienia due diligence zgodnie z niniejszą Polityką i dobrą
praktyką, w tym identyfikacji ryzyka, systemów zarządzania, środków łagodzących,
weryfikacji zewnętrznej praktyk due diligence, niezawodnych systemów dokumentacji
logistycznej i corocznego raportowania w sprawie due diligence.
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Monitorowanie
PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ POLITYKI
Na potwierdzenie przestrzegania niniejszej Polityki prosimy o przekazanie podpisanego zobowiązania do przestrzegania
umowy biznesowej z Umicore.
WPROWADZENIE
Niniejsza Polityka stanowi fundament naszych relacji z dostawcami. Będziemy przekazywać informacje zwrotne na temat jej
wprowadzenia i przestrzegania.
Tym samym zobowiązują się Państwo do prowadzenia dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności z niniejszą Polityką
oraz do:
•

Bezzwłocznej odpowiedzi na zasadne zapytania ze
strony przedstawicieli ds. zaopatrzenia dotyczących
wdrożenia zasad wskazanych w niniejszej Polityce,
a także, jeżeli dotyczy i jest konieczne:
–

–

•

Do wypełnienia kwestionariusza samooceny na
podstawie niniejszej Polityki, a także przekazania
dowodu wszelkich zawartych tam stwierdzeń.
Do odpowiedzi na wnioski, przekazane przez
firmę Umicore lub osoby trzecie, dotyczące
odwiedzin w obiekcie i/lub prowadzenia kontroli
pozwalających zweryfikować zgodność z niniejszą
Polityką lub jej elementami w wyniku procesu
samooceny lub zapytań.

Przy braku przestrzegania elementów niniejszej Polityki do
zapewnienia zadowalających wyjaśnień i/lub dowodów
dotyczących planowanych działań naprawczych w celu
poprawy sytuacji i zapobiegania ponownemu wystąpieniu.
Państwa osoba do kontaktu ze strony Umicore zapewni
Państwu wsparcie w opracowaniu działań naprawczych.

Brak współpracy z Państwa strony może prowadzić do
ponownego zastanowienia nad relacją biznesową z Państwem.
PRZEGLĄD POLITYKI
Aby nieustannie ulepszać nasz wkład w bardziej
zrównoważony świat, firma Umicore zobowiązuje się
zapewnić, by niniejsza Polityka odzwierciedlała informacje
zwrotne od klientów i dostawców, a także uwzględniała
istotne wyzwania społeczne. W tym celu dokona jej przeglądu
raz na 5 lat. O wszelkich zmianach powiadomimy dostawców.
KONTAKT
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących
niniejszej Polityki i jej wdrożenia prosimy o kontakt z osobą
do kontaktu z ramienia Umicore.
MECHANIZM ZAŻALEŃ
Umicore zachęca wszystkich interesariuszy do zgłaszania
wątpliwości lub skarg dotyczących podejścia biznesowego
firmy Umicore lub jej dostawców za pomocą Formularza
zażaleń. Takie skargi można zgłaszać anonimowo.

ODNOŚNIKI
•

The Umicore Way https://www.umicore.com/en/about/the-umicore-way (w języku angielskim)

•

Umicore Code of Conduct http://www.umicore.com/en/governance/code-of-conduct (w języku angielskim)

•

Powszechna deklaracja praw człowieka https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights (w języku angielskim)

•

Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy http://www.ilo.org/declaration/
lang--en/index.htm (w języku angielskim)

•

Wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ILO-OSH 2001
https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm (w języku angielskim)

•

System ekozarządzania i audytu (EMAS) http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (w języku angielskim)

•

Seria ISO 14000 Systemy zarządzania środowiskowego https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html (w języku angielskim)

•

OHSAS 18001 Systemy bezpieczeństwa i higieny pracy https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety
(w języku angielskim)

•

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w odniesieniu do odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów
dotkniętych konfliktem i wysokiego ryzyka https://www.oecd-ilibrary.org (w języku angielskim)

•

Mechanizm zażaleń https://www.umicore.com/en/contact lub grievances@umicore.com

W przypadku zapytań lub chęci pozyskania
dodatkowych informacji prosimy o kontakt
Umicore
Naamloze vennootschap – Société anonyme

Broekstraat 31 Rue du Marais
1000 Bruksela
Belgia
BE92 2100 0538 0623
RPR/RPM Bruksela BE0401 574 852
Tel.: +32 (0)2 227 71 11
Faks: +32 (0)2 227 79 00
www.umicore.com/contact
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