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Odpowiedzialni dostawcy

Program zrównoważonego
rozwoju dla dostawców
Program zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do dostawców zakłada dążenie do osiągnięcia określonych
wyników ekonomicznych przy jednoczesnym zapewnieniu dbałości o środowisko naturalne oraz odpowiedzialności
społecznej.
Nasz Program jest częścią ciągłego procesu, mającego na celu promowanie przyjaznych relacji opartych na
obopólnych korzyściach między firmą CEMEX i jej dostawcami.
Program składa się z czterech faz:
a)

Kwestionariusz samooceny mający na celu zidentyfikowanie potencjalnych działań na rzecz innowacji, rozwoju
i wdrażania zrównoważonych praktyk,

b)

Przekazywanie informacji o praktykach i wartościach firmy CEMEX,

c)

Opracowanie i wdrożenie zrównoważonych polityk,

d)

Zrozumienie zrównoważonych praktyk naszych dostawców.

Kodeks postępowania dla dostawców CEMEX jest częścią trzeciego z czterech etapów naszego Programu.
Kodeks składa się z dwunastu zasad, które CEMEX stosuje we współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi.
Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem oraz do przestrzegania opisanych w nim zasad
w celu budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu, uczciwości oraz pełnej zgodności z przepisami
prawa.
Z poważaniem,

Odpowiedzialni dostawcy

POLITYKA ŚRODOWISKOWA CEMEX
Zarządzanie wpływem naszych działań na środowisko jest integralną częścią filozofii biznesowej CEMEX. Zobowiązaliśmy się do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku. Nasza polityka środowiskowa ma na celu minimalizację wpływu naszych działań na środowisko.
Aby spełnić powyższe zobowiązanie:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Aktywnie realizujemy politykę zapobiegania zanieczyszczeniom oraz stosujemy najlepsze dostępne technologie (BAT), aby zminimalizować wpływ naszych działań na środowisko;
Przestrzegamy polityk i procedur firmy oraz wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów i regulacji;
Podejmujemy strategiczne wysiłki w celu zwiększenia naszej efektywności energetycznej i efektywnego
gospodarowania zasobami, zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla poprzez zarządzanie zużyciem energii, zużyciem wody i wytwarzaniem odpadów;
Odpowiedzialnie zarządzamy gruntami wykorzystywanymi w naszej działalności w celu zapewnienia ochrony ekosystemów i różnorodności biologicznej oraz maksymalizacji naszego wkładu w ochronę przyrody;
Utrzymujemy otwarte i skuteczne kanały komunikacji z naszymi pracownikami, kontrahentami, klientami,
społecznościami i wszystkimi, z którymi współpracujemy.
Dostarczamy niezbędne zasoby i materiały do instruktażu, szkolenia i nadzoru, aby móc odpowiednio zarządzać aspektami środowiskowymi naszych działań;
Planujemy oraz dokonujemy przeglądu i oceny naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez
porównanie ich do wymiernych celów i najlepszych praktyk branżowych, aby móc dalej wprowadzać ulepszenia;
Badamy, monitorujemy i otwarcie informujemy o naszych wynikach w zakresie ochrony środowiska.
Sporządzamy harmonogramy rozwoju produktów, w których produkty i usługi przyjazne dla środowiska są
traktowane priorytetowo;
Ustalamy wymagania korporacyjne, aby móc ocenić atrybuty zrównoważonego rozwoju naszych dostawców i podwykonawców;

Każdy, kto pracuje dla naszej firmy, jest odpowiedzialny za przyjęcie prawidłowych praktyk proekologicznych i zgłaszanie potencjalnych zagrożeń środowiskowych. Obowiązek ten spoczywa między innymi na
pracownikach, dostawcach, kontrahentach, osobach trzecich i partnerach outsourcingowych. Kierownicy
odpowiedzialni za działalność firmy w poszczególnych krajach są odpowiedzialni za jasne zdefiniowanie
ról i obowiązków środowiskowych, zapewnienie odpowiednich zasobów oraz pomiar, przegląd i ciągłe
poprawianie wyników CEMEX w zakresie ochrony środowiska.

Fernando A. Gonzalez Olivieri
Prezes CEMEX
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POLITYKA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA CEMEX
Dla CEMEX nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapobieganie urazom
i wypadkom przy pracy. Wierzymy, że osiągnięcie zerowej liczby wypadków jest nie tylko możliwe, ale
jest również naszą moralną odpowiedzialnością. Jesteśmy w pełni zobowiązani do prowadzenia naszych
działań w bezpieczny i wydajny sposób. Dbamy o dobre samopoczucie naszych pracowników, kontrahentów i innych osób, z którymi mamy kontakt w trakcie prowadzenia naszych działań.
Aby spełnić powyższe zobowiązanie:
•
•
•
•

•
•

•

Zapewniamy naszym pracownikom i kontrahentom bezpieczne i zdrowe miejsce pracy poprzez wdrażanie
i utrzymywanie systemów zapobiegających ryzyku związanemu z prowadzoną przez nas działalnością;
Przestrzegamy polityk firmy, systemu zarządzania BHP, procedur i wszystkich obowiązujących przepisów
lokalnych;
Utrzymujemy otwarte i skuteczne kanały komunikacji z naszymi pracownikami, kontrahentami, klientami,
społecznościami i tymi, którzy z nami współpracują;
Rozwijamy pozytywną kulturę zdrowia i bezpieczeństwa, dzięki której ludzie dbają o zdrowie i bezpieczeństwo innych oraz podzielają nasze przekonanie, że osiągnięcie zerowej liczby obrażeń i wypadków przy
pracy jest możliwe;
Dostarczamy niezbędne zasoby i materiały do instruktażu, szkolenia i nadzoru w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników;
Regularnie planujemy, kontrolujemy oraz dokonujemy przeglądu i oceny naszych działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz porównujemy nasze wyniki z wymiernymi celami i najlepszymi praktykami branżowymi, aby móc dalej wprowadzać ulepszenia;
Badamy, monitorujemy i otwarcie informujemy o naszych działaniach w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Każdy, kto pracuje dla naszej firmy, jest odpowiedzialny za promowanie prawidłowych zachowań
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz zgłaszanie potencjalnego ryzyka. Kierownicy są odpowiedzialni
za osiąganie celów BHP, skuteczne przywództwo, rozwijanie pozytywnej kultury BHP, jasne definiowanie
ról i obowiązków BHP, zapewnianie odpowiednich zasobów oraz mierzenie, przegląd i ciągłe doskonalenie
wyników CEMEX w zakresie BHP.

Fernando A. Gonzalez Olivieri
Prezes CEMEX
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Relacje z dostawcami
oraz uczciwe postępowanie
„Sukces CEMEX zawdzięczamy między innymi
relacjom z dostawcami, które oparte są na zaufaniu
i wzajemnych korzyściach. Zawsze będziemy
zarządzać naszymi relacjami z dostawcami
z szacunkiem i uczciwością, oferując równe szanse
wszystkim zainteresowanym stronom.”
Jako członek GCCA (Globalnego Stowarzyszenia
Producentów Cementu i Betonu), CEMEX przyjmuje swoje
zasady w „Kodeksie postępowania dla dostawców CEMEX”.
CEMEX zachęca wszystkich dostawców do przestrzegania
standardów Kodeksu oraz zdecydowanie zaleca swoim
dostawcom, aby nie wykonywali ani nie angażowali się
w żadne działania zabronione przez prawo lub przez Kodeks.

Odpowiedzialni dostawcy

Kodeks postępowania dla
dostawców CEMEX
1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona.

2.

Warunki pracy.

3.

Swoboda zrzeszania się oraz zakaz działań
odwetowych.

4.

Praca przymusowa.

5.

Praca dzieci.

6.

Zakaz dyskryminacji.

7.

Zgodność z przepisami ochrony środowiska.

8.

Zarządzanie wpływem na środowisko.

9.

Przekupstwo i korupcja - przeciwdziałanie praniu
pieniędzy.

10. Przejrzystość i uczciwość.
11. Przestrzeganie standardowych praktyk biznesowych
związanych z prezentami, usługami i innymi
uprzejmościami biznesowymi.
12. Równość i uczciwość w relacjach z dostawcami.
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1. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona
a) Bezpieczeństwo i higiena pracy:
•

Dostawcy zobowiązani są zapewnić swoim pracownikom i kontrahentom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Dostawcy muszą bezwzględnie przestrzegać lokalnych i krajowych przepisów i rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać wymagane zezwolenia, licencje
i pozwolenia udzielone przez władze lokalne i krajowe;

•

Dostawcy zobowiązani są posiadać udokumentowane polityki i / lub procedury dotyczące zdrowia
i bezpieczeństwa oraz odpowiednią infrastrukturę bezpieczeństwa
i wyposażenie;

•

Dostawcy, u których stwierdzono umiarkowane do wysokiego ryzyka naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązani są do podejmowania odpowiednich działań oraz przedstawiania
dowodów ciągłej poprawy w zakresie wdrażania i stosowania uznanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;

•

Dostawcy przebywając na terenie zakładu CEMEX, zobowiązani są w pełni przestrzegać przekazanych im polityk i wymagań obowiązujących w CEMEX w ramach standardów GCCA.

b) Ochrona mienia: Dostawcy zobowiązani są do wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich pracowników, jak również zabezpieczenie aktywów dostawców. Od dostawców w szczególności oczekuje się wprowadzenia skutecznej
polityki zarządzania kryzysowego, której celem jest reagowanie na sytuacje kryzysowe skutecznie
i we właściwym czasie.
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2. Warunki pracy
Dostawcy zobowiązani są do zapewnienia uczciwych i godnych
warunków pracy. Pracownicy dostawców będą otrzymywać od
nich wynagrodzenie co najmniej w wysokości minimalnej płacy
przewidzianej w prawie krajowym oraz będą korzystać z systemów
zabezpieczenia społecznego zgodnie z krajowymi normami prawnymi.
W przypadku, gdy w kraju prowadzenia działalności nie przewidziano
płacy minimalnej, uczciwe i godne warunki pracy oznaczają, że
dostawcy będą wypłacać pracownikom wynagrodzenie zgodnie
z ogólnym poziomem wynagrodzeń w danym kraju oraz po
uwzględnieniu kosztów utrzymania, świadczeń z tytułu zabezpieczenia
społecznego i względnych standardów życia.

3. Swoboda zrzeszania się i zakaz
działań odwetowych
Dostawcy nie mogą ingerować w prawo pracowników do zrzeszania się.
Przedstawiciele pracowników nie mogą być dyskryminowani ani zwolnieni z pracy w odwecie za korzystanie z praw pracowniczych, zgłaszanie skarg, udział w działaniach związkowych lub zgłaszanie podejrzeń
naruszenia prawa

4. Praca przymusowa
Dostawcy nie mogą wykorzystywać wyników/efektów pracy, która została
wykonana pod groźbą kary, w tym w wyniku przymusowych nadgodzin, handlu ludźmi, zniewolenia w wyniku zadłużenia, przymusowej pracy w więzieniu,
niewolnictwa lub przymusowej służby. Dostawcy nie mogą ukrywać dokumentów tożsamości pracowników migrujących.
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5. Praca dzieci
Dostawcy nie mogą zatrudniać dzieci w wieku, w którym edukacja jest
nadal obowiązkowa. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat lub w wieku
poniżej ustawowego limitu, jeśli jest wyższy niż 18 lat, pod żadnym pozorem nie mogą być zatrudniani.

6. Zakaz dyskryminacji
Decyzje dotyczące zatrudnienia powinny opierać się na odpowiednich
i obiektywnych kryteriach. Dostawcy nie mogą dyskryminować
pracowników w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność,
płeć, orientację seksualną, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie
etniczne lub społeczne bądź religię. Decyzje związane z zatrudnieniem
obejmują między innymi odmienne opinie, pochodzenie etniczne lub
społeczne lub religię. Decyzje związane z zatrudnieniem obejmują między
innymi kwestie zatrudnienia, awansów, zwolnień i relokacji pracowników,
szkoleń i rozwoju umiejętności, zdrowia i bezpieczeństwa lub wszelkich
polityk i zasad związanych z warunkami pracy, takimi jak godziny pracy
i wynagrodzenie.

7. Zgodność z przepisami ochrony
środowiska
Dostawcy zobowiązani są przestrzegać obowiązujących wymagań
prawnych, a także ustaleń w zakresie ochrony środowiska wynikających
z zawartych umów. W ramach prowadzonej działalności dostawcy powinni posiadać wymagane pozwolenia i uprawnienia środowiskowe.
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8. Zarządzanie wpływem na środowisko
Dostawcy zobowiązani są zarządzać swoim wpływem na środowisko
w odniesieniu do kwestii związanych m.in. z gospodarowaniem energią,
zasobami i wytwarzanymi odpadami, a także w odpowiedzialny sposób
podchodzić do zarządzania bioróżnorodnością i przeciwdziałania
zmianom klimatycznym. Dostawcy powinni także nieustannie dążyć
do ograniczenia negatywnego oddziaływania prowadzonej działalności
na środowisko. Dostawcy sklasyfikowani jako mający duży wpływ
na środowisko, zobowiązani są do podjęcia odpowiednich działań
w kierunku wdrożenia i stosowania ustandaryzowanego systemu
zarządzania wpływem na środowisko.

9. Przekupstwo i korupcja przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Dostawcy zobowiązani są przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów i regulacji antykorupcyjnych oraz, w tym celu, stosować
politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich form przekupstwa, korupcji,
wymuszeń i malwersacji. Dostawcy pod żadnym pozorem nie mogą
wręczać łapówek ani przekazywać żadnych innych korzyści (w tym
łapówek, drobnych gratyfikacji, drogich prezentów i gestów gościnności,
dotacji lub darowizn) podczas transakcji biznesowych z klientami
i urzędnikami publicznymi.
Oczekuje się, że dostawcy będą przeprowadzać wszystkie transakcje
biznesowe w sposób przejrzysty, a transakcje te będą dokładnie
odzwierciedlone w ich księgach handlowych i dokumentacji. Jeśli wymaga
tego ocena ryzyka, oczekuje się, że dostawcy będą przeprowadzać
kontrole procedury „Poznaj swojego klienta” zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dostawcy
nie będą zatrudniać stron trzecich do wykonywania czynności, których
nie wolno im wykonać samodzielnie.
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10. Przejrzystość i uczciwość
Oczekuje się od dostawców, że na żądanie CEMEX, będą dostarczać
odpowiednie informacje i dokumentację dotyczącą powyższych kwestii
oraz, że zapewnią integralność i nie naruszą wzajemnego zaufania.
Pomimo, że wyżej wymienione informacje nie stanowią wrażliwych
informacji handlowych, wszystkie informacje, które dostawcy
dostarczają w celu wykazania zgodności z zasadami zrównoważonego
łańcucha dostaw, będą traktowane w sposób dyskretny i poufny, w celu
zwiększenia możliwości dalszej poprawy we wszystkich obszarach.

11. Przestrzeganie standardowych
praktyk biznesowych związanych
z prezentami, usługami i innymi
uprzejmościami biznesowymi
Przyjęcie prezentów, usług lub innych uprzejmości biznesowych od
obecnych lub potencjalnych dostawców CEMEX jest możliwe tylko
wtedy, gdy takie prezenty, usługi lub uprzejmości są przekazywane
z uzasadnionych powodów biznesowych. We wszystkich przypadkach
takie prezenty, usługi lub uprzejmości biznesowe muszą być zgodne
z prawem oraz standardowymi praktykami biznesowymi. (Aby uzyskać
więcej informacji, patrz załącznik 1)

12. Równość i uczciwość w relacjach
z dostawcami
CEMEX zapewnia dostawcom równe szanse w procedurze przetargowej
oraz w zakresie pozyskiwania kontraktów.
CEMEX zawsze przeprowadza wszystkie procedury udzielania zamówień
konsekwentnie, z szacunkiem i poufnie. We wszystkich przypadkach
CEMEX opiera ocenę ofert przy wyborze dostawców na wcześniej ustalonych przez firmę kryteriach.
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Załącznik 1
Praktyka wręczania i przyjmowania upominków biznesowych i uprzejmości różni się w wielu jurysdykcjach. Wręczanie prezentów jest również ważnym elementem wielu tradycji kulturowych na całym świecie. Dlatego podjęcie decyzji, jakie prezenty można przyjąć, może być bardzo trudne.
Jeśli któryś z naszych dostawców, kontrahentów, partnerów biznesowych lub klientów wręcza wam prezent,
zadajcie sobie następujące pytania:
•

Czy jest to prezent, który podarowałbym innemu klientowi, dostawcy lub partnerowi biznesowemu? Czy nasz
klient, dostawca lub partner biznesowy podarowałby taki prezent innym osobom?

•

Czy ten prezent jest stosowny pod względem relacji biznesowych?

•

Czy taki prezent jest wręczany tylko okazjonalnie - na przykład podczas promocji lub ważnych świąt?

•

Czy wręczenie lub przyjęcie tego prezentu spowoduje, że ja lub mój partner biznesowy będzie stronniczy?

•

Jeśli wręczę lub przyjmę ten prezent, a media się o tym dowiedzą, to czy może to zaszkodzić mojej reputacji
lub reputacji mojej firmy?

Prosimy naszych dostawców, aby nie
wręczali nam tego rodzaju prezentów:

Dopuszczalne prezenty obejmują m.in.:
•

Artykuły promocyjne, takie jak długopisy, książki,
notesy, kubki lub magnesy.

•

Środki pieniężne lub ich ekwiwalenty, takie jak
czeki, karty upominkowe lub bony upominkowe.

•

Sezonowe kosze upominkowe lub inne
powszechnie używane przedmioty.

•

Przedmioty luksusowe, takie jak drogie zegarki
lub pióra, dobre wino lub droga elektronika.

•

Kartki okolicznościowe i podziękowania za
usługi.

•

•

Książki specjalistyczne.

Drogie bilety na ekskluzywne lub wyprzedane
wydarzenie, takie jak wydarzenie sportowe lub
przedstawienie teatralne niedostępne publicznie.
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