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Drodzy Pracownicy,

nasza dziŃalność biznesowa jest wynikiem wspóĘracy całego zespołu, jak również ka:żdego
pracownika z osobna. Nie sposób zapomnieć, ze podstawowe zasady współĘcia społecznego,tlczciwa

i

rzetelna wspóĘraca

z

partnerami oraz nasze własne postępowanie

naturalnego mają ogromne znaczenie. Zobowiązuje

to Nas

i

do środowiska
do przestrzegania

stosunku

wszystkich

w podejmowanej przez nas dziŃalności zarówno przepisów prav/a, jak

podstawowe zasad postępowania eĘcznego

w

przestrzegania uznanych za

- uczciwego działania i ochrony środowiska.Krótko

mówiąc niezbędne jest odpowiedzialnę działaniękńdego z nas w codziennej pracy.

Niniejszy kodeks postępowania ma na celu pomóc nam w prawidłowym wypełnianiu tego
obowipku. Podstawowe zasady zamięszczone w Kodeksie postępowania

są

jasnymi wytycznymi dla

osiągnięcia tego celu. Zapewniają właściwykierunek w naszej codziennej pracy. Każdy, kto wykonuje
pracę, usługi lub świadczenia na rzecz społki Walcownie Ostrowieckie

WOST S.A. (Pracownicy)

pocrynając od Zarządu, przez kadrę kierowniczą, a kończąc na kńdym jednym pracowniku

-

-

są

zobowiąz.ani do odpowiedniego postępowania zgodnie z prryjęĘmi zasadaml Głęboko wierzymy, że

wspólny wysiłek włożony w dostosowanie się do poniższych zasad przyniesie pożądany efekt,

W nviązku z tym prosimy o

zapoznanie się

z treściąponiższe§o kodeksu

postępowania

iprzestrzeganie jego zasad podczas wypełniania swoich codziennych obowiązków.
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OGOLNE ZASADY
PODSTAWOWE ZASADY NASZEGO POSTĘPOWANIA

,,The Global Compact aslrs companies to embrace universal principles

and

to

partner with the United Nations. It has grown to become a critical platformfor the UN to engrlge

ffictively

with enlightened global business. "

Ban Ki-moon,
former UN Secretarv Genera|

Podstawą naszego postępowania są zasady przyjęte przez IJnited Nations Global Compact
w ramach dzińaniaw Organizacji Narodów Zjednoczonych, azalicza się do nichl:

1.

Poszanowanie praw człowieka.

2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

Podejmowanię działań w celu eliminacji dostrzeżonych naruszeń praw człowieka.
Zapewnienie wolności ztzeszania się.

Wyeliminowanie wszelkich form pracy przymusowej.
Przyczynianie się do fakĘcznego zniesienie pracy dzieci.
Podejmowanie działań w celu eliminacji dysĘminacji w zakresie zatrudnienia i pracy.

wsparcie zapobiegawczego podejściado problemów środowiska naturalnego.
Promowanie odpowiedzialnych dziŃań w odniesieniu do środowiska.
Wspieranie rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznycJtdla środowiska.

].0. Przeciwdzińanie wszelkim formom korupcji, w

§m wymuszeniom i przekupstwu.

c)strowicckic
S.A.
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https://ungc.orgl
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PRAWA CZŁOWEKA

I

PRAWA PRACOWNICZE

SzanujemY Przyjęte w globalnej społecznościprawa człowieka (m.in. prawa do wolności,prawo

zrzeszania się, Prawo do godnoŚci2), ponadto Walcownie Ostrowieckie WOST S.A. w swojej
działalnoŚci w Pełni odrzucają wszystkie przejawy pracy przymusowej czy wykorzystywania pracy
nielefirich. W swojej działalnościszanujemy prawa wszystkich pracowników do zrzeszania się

iwYznaczania przedstawicieli pracowników. Wspieramy politykę sprawiedliwych

i

rozsądnych

wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych osób,

ZGoDNoŚĆ z pnłwnnł
PostęPowanie zgodne
wewnętrznYmi PrzYję§,łni

w

z

przepisami powszechnie obowiązĄącego prawa, oraz regułami

odpowiednich regulaminach3 jest przejawem wytyczonych granic,

w ramach których pracownicy spółki Walcownie Ostrowieckie WOST S.A mogą rozwijń własną
ŚcieŻkę zawodową. DoĘczy to zarówno człotków Zarządu,kadry kierowniczej, jakrównież wszystkich
Pracowników. SPÓłka nie toleruje naruszenia prawa

-

każdy taki przypadek spowoduje nałożenie

odpowiednich sankcji na osoby odpowiedzialne.
Na kźdYm Pracowniku z osobna ciąĄ obowi ązek zapoznania się z obowięującymiprzepisami
Prawa, w tYm PrzePisami wewnętrznymi

i

doĘczącymi go przepisami stanowiskowymi. Pracownik

zawsze może zalięgnąć porady pravmej w odpowiednim dziale Spółki.

2

Zobacz

3

Patrz: https://wostsa.p|/reeulamin/

ffi

deklaracja praw człowieka:
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posTĘpowANIE w RAMAcH

spółrr

RELACJA Z PRACOWNIKAMI
Spółka Walcownie Ostrowieckie WOST S.A nie toleruje żadnej formy prześladowania oraz
dyskryminacji w środowisku pracy, czy to ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię lub
ideologię, niepełnosprawnośó, wiek lub tożsamośćseksualną. W relacjach z pracownikami jak równiez
stronami trzecimi Spółka stawia jednocześnie wymóg wykonywania swoich obowiązków w sposób
rzetelny,przyjazny iuczciwy. Spółkawspieraotwartą orazszczerąinterakcję między pracownikami.

BEZPIF;CZEŃSTWO

I

Bezpieczeństwo

HIGIENA PRACY

i

zdrowie wszystkich pracowników jest dla Spółki dobrem najwyższej

wartości. Stanowią one podstawowy element kńdej z procedur operacyjnych i są zgodne ze standardami

przyjęĘmi na świecie. Kadra kierowniczajest zobowiązana do kontroli przestrzeganiaprzezpodlegĘch
pracowników przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

POSTĘPOWANIE

NA ZASADACH INTEGRALNOŚCI I UNIKA|IIB KONFLIKTÓW

INTERESÓW

Kńdy pracownik jest zobowiązany do zachowywania się w środowiskupracy w

sposób

uczciwy, zgodny z zasadami wspóĘcia społecznego. Jednocześnie pracownicy zobowiązani są unikać
wszelkich konfliktów, jakie mogą powstać pomiędzy ich interesami prywatnymi, a interesami Spółki.
W razie wątpliwości Pracownik zawszemoże zasięgnąć porady w odpowiednim dziale Spółki.

S.A.
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POSTĘPOWANIE WOBEC PARTI\EROW BIZNESOWYCH I STRON TRZECICH
UCZCIWE KONKUROWANIE
Walcownie Ostrowieckie WOST S.A. działająa na globalnym rynku kierują się zasadą
konkurencyjności. Realintjąc zasadę konkurencyjności polegamy na naszej wydajności,rzetelności,
orientacji na klienta, a także na jakości naszych produktów i usług.

Dla Spółki zasńy uczciwej konkurencji są wartością oczyrvistą,

opartą na regulacjach

w prawie krajowym orazmiędzynarodowych. Nieprzestrzeganie tych zasad, opróczoczywisĘch sankcji

mogących dotknąć zarówno Spółkę, jak
który

mógłĘ zostaó

i

poszczególne osoby rzutuje również na wizerunek Spółki,

n:arażony na szwank. Dlatego też wszyscy są zobowiązani do unikania wszelkich

dziŃń mogących zostać

uznane za zagrńające lub naruszające zasady uczciwej konkurencji.

KoRI]PcJA
Walcownie Ostrowieckie WOST S.A stanowczo odrzlcĄą wszystkie przejav,ry korupcji lub
przekupstwa. W związku zprowadzonądziŃalnością na globalnym rynku Pracownicy Spółki nie mogą

obiecywać ani udzielać osobistych korzyści w zamian za preferencyjne traktowanie.

Pracownicy Spółki nie mogą czerpaó osobistych korzyściz wykonywanych czynności, a
ponadto definitywnie nie mogą:

.

. U dzielać kor zyści fi nansowej,

. Składać obiętnic,

zzamiarem, aby druga strona

ucryniła coś, czego nie powinna wzynić.

-,uczyniła cośszybciej co i tak musiałby
zrobić.

. Wymuszać dla siebie zapłaĘ,
. Wymuszać dla siebie jakiejkolwiek

crynności,

,aby samemu

. Wymuszać dla siebie jakiejkolwiek

ffi

,

lczynić coś,czego nie powinno się uczynić.

.

ucrynić coś szybciej co i tak trzeba by

zrobić.

obietnicy,

Walco
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OTRZYMYWAIIIE PREZENTOW
Pracownicy Spółki mogą otrzymywać prezenĘ lub upominki od swoich partnerów
biznesowych wyłącznie w ramach ogólnych zwyczajow biznesowych wyłącznie, gdy jest pewne, że
nie wywiera

to wpływu na pracownika oraz

na podejmowane przez niego decyzje biznesowe.

Na tej samej zasadzie pracownicy Spółki nie mogą dawać prezentów ani żadnych innych
korzyścipracownikom firm trzęcich z wyjątkiem nvykłych przyjęĘchpraktyk bimesowych.

OCHRONA ŚnOnOWrSKA

I

ZROWNOWAŻONB ZARZĄDZANIE

Zagadnienie ochrony środowiska ma dla Walcowni Ostrowieckich WOST S.A wysoki priorytet

w prowadzeniu działalności.Podejmujemy starania
w ramach czynności, które są ekonomicznie

i

w celu minimalizacji emisji

i zuĘcia energii

konkurencyjnie uzasadnione. Podejmując działania

ukierunkowane na wytworzenie nowych produktów bądżwdrażając nowe procesy produkcyjne zawsze
mamy na uwadze ich wpływ na środowisko naturalne orazkoniecznośó przeciwdziŃaniai minimalizacji

ewentualnych negaĘwnych oddziatywań. Mając świadomośćograniczonego poziomu zasobów
środowiska naturalnego dbamy o to, aby surowcę byĘ wykorzystywane w sposób efektywny.

POUF,NOŚC I KOMUNIKACJA
Pracownicy Walcowni Ostrowieckich WOST S.A mają obowiązek traktowaó jako poufne i
chronió wszystkie dane, informacje

i

wiadomość,bez względu na ich formę dotyczące szeroko

rozumianej działalnościSpółki, jej partnerów biznesowych

i klientów, a w

szczególności te, które

wprost lub w sposób dorozumiany zostaĘ luznane za tajemnice przedsiębiorstwa. Obowiązek
zachowania poufności i ochrony danych, informacji i wiadomości istnieje w trakcie zatrudnienia lub
wykonywania świadczeń narzecz Spółki, atakże po ustaniu wspóĘracy do momentu utraĘ przezww.
wartości gospodarczej, nie mniej jednak niżprzez 5 pełnych lat.

CERT

WALCCIWNIE OSTROWIECKIE

WOST

We roll with passion

s.A.

OCHRONA DAI{YCH OSOBOWYCH

I

PRAWA WŁASNOŚCI STRONTRZECICH

Dane osobowe mogą być gromadzone, prze§larzarte lub wykorzystywane
działalnościSpółki tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne zgodnie

z

w

ramach

obowiązującymi

przepisami prawa. Przechowywanie danych prowadzone jestzzachowaniem najwyższych standardów,

które ponvalają na uniknięcie dostępu do tych danych osób nieupowaznionych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnione zostńo prawo dostępu do gromadzonych danych oraz
pozostałe uprawnienia wynikające z obowiązujących ptzepisów prawa.

REALIZACJA

I

MONITOROWANTE

Zasady zawarte

w

przedstawionym Kodeksie postępowania stanowią podstawę kultury

organizacyjnej i funkcjonowania Walcowni Ostrowieckich WOST S.A. Każdy Pracownik zobowiązany
j

est do ich przestrzegania.

Walcownie Ostrowieckie WOST S.A zapewniająwdrożenie niniejszego kodeksu postępowania

walctlwnici ostrowicckic
WO T S.A
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