Kodeks
postępowania
dostawcy

Wstęp
CRH zobowiązuje się przestrzegać najwyższych
standardów prawnych, etycznych i moralnych, które
zostały określone w naszym Kodeksie postępowania
biznesowego.
Etykę biznesową oraz społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate
Social Responsibility, CSR) stawiamy na pierwszym miejscu we wszystkich
naszych działaniach, w tym w kontaktach z dostawcami bezpośrednimi i
pośrednimi, uznając, że są oni kluczowymi interesariuszami sukcesu naszej
firmy. Nie dziwi zatem fakt, że nasze wymagania dotyczące zamówień są
bardzo wysokie. Oczekujemy, że dostawcy podzielają nasze pragnienie, by
świadczyć jak najlepsze usługi w sposób innowacyjny, wydajny i nastawiony
na jakość.
Przede wszystkim wybieramy tylko tych dostawców, którzy tak jak my ściśle
przestrzegają dobrych praktyk etycznych i spełniają nasze standardy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka oraz ochrony środowiska.
Niniejszy Kodeks postępowania dostawcy określa wymagania dotyczące
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz sposób, w jaki będziemy
egzekwować ich przestrzeganie. W zamian staramy się być uczciwym
i rzetelnym partnerem, wierząc mocno, że relacje oparte na zaufaniu i
uczciwości będą trwałe i korzystne dla wszystkich.

Wymagania wobec dostawcy

Oczekujemy Twojego wsparcia i zaangażowania w czterech obszarach:

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY
•	Przestrzeganie wszystkich
obowiązujących przepisów BHP
(niezbędne minimum).
•	Stała poprawa warunków BHP
zgodnie z najlepszymi praktykami
w branży.

LUDZIE
I SPOŁECZNOŚĆ
• Wspieranie i poszanowanie ochrony
praw człowieka na własnych
obszarach oddziaływania.
• Poszanowanie wolności zrzeszania się
oraz uznawanie prawa pracowników
do rokowań zbiorowych.
• Zakaz wszelkich form współczesnego
niewolnictwa, w tym:
- pracy przymusowej,
- pracy za długi,
- pracy obowiązkowej,
- pracy dzieci.
• Przestrzeganie zasad równości,
uczciwości, integracji i szacunku
podczas procesu rekrutacji i wyboru
pracowników.

ŚRODOWISKO
I ZMIANA KLIMATU
• Zachowywanie zgodności ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska
(niezbędne minimum).
• Wspieranie proaktywnego podejścia do
wyzwań środowiskowych, w tym:
	 - optymalizacji wykorzystania energii,
	 - efektywności wykorzystania zasobów,
	 - gospodarki odpadami i recyklingu.

ŁAD KORPORACYJNY I
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
• Przestrzeganie koncepcji, zasad i zaleceń
zawartych w wytycznych Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(Organisation for Economic Cooperation
and Development, OECD) dla
przedsiębiorstw wielonarodowych.
• Przestrzeganie wszystkich stosownych
przepisów, w tym między innymi:
- sekcji 1502 ustawy Dodda-Franka mającej
na celu zapobieganie wykorzystywaniu
minerałów, których sprzedaż bezpośrednio
lub pośrednio finansuje działalność grup
zbrojnych w Demokratycznej Republice
Konga (DRK) lub krajach sąsiednich albo
przynosi korzyści tym grupom;
- w
 szystkich odpowiednich przepisów
antykorupcyjnych w odniesieniu do
relacji z CRH;
- wymogów dotyczących sankcji
handlowych USA i UE;
- ogólnych unijnych przepisów i wymagań
dotyczących ochrony danych;
- wszystkich odpowiednich przepisów
dotyczących przeciwdziałania praniu
pieniędzy.

Procedury weryfikacyjne
Aby mieć pewność, że dostawcy pracują na oczekiwanym przez nas
poziomie, stosujemy wiele metod weryfikacji w zależności od:
• r yzyka i wymogów prawnych związanych z tym, co kupujemy;
• kraju pochodzenia zakupionych towarów i usług oraz stwarzanego
ryzyka;
• poziomu wydatków.
Należy pamiętać, że CRH może wypowiedzieć umowę z dostawcą,
który narusza niniejszy Kodeks lub odmawia wzięcia udziału w
wymaganym planie działań naprawczych. CRH wykluczy z wszelkich
procesów przetargowych także tych dostawców, którzy nie wykażą,
że spełniają nasze wysokie standardy dotyczące etyki i społecznej
odpowiedzialności biznesu lub że przestrzegają odpowiednich
przepisów prawa.
Analogicznie CRH uznaje zasługi dostawców i nagradza ich
za dobre wyniki wydajności i innowacje.

Będziemy regularnie informować naszych dostawców o
zasadach zawartych w Kodeksie. Wraz ze wzrostem profilu ryzyka
zintensyfikujemy proporcjonalnie nasze procesy weryfikacyjne,
uwzględniając jedną lub kilka z poniższych metod:
• Komunikacja bezpośrednia i akceptacja dostawcy
• Szczególne klauzule zawarte w umowie
• Wypełnienie kwestionariusza dot. Kodeksu postępowania dostawcy
• Ocena terenowa pod kierownictwem CRH
• Audyt/ocena/kontrola realizowana przez podmiot trzeci
• Plany działań naprawczych
Należy pamiętać, że proces oceny terenowej i audytu będzie
wyraźnie uzgodniony między stronami przed rozpoczęciem w celu
wykazania zgodności i zapewnienia przejrzystości.
Tylko przestrzegając wysokich standardów dotyczących etyki i
społecznej odpowiedzialności biznesu, zachowamy doskonałą
reputację i zapewnimy sobie wspólny, nieustanny sukces. Będziemy
stale monitorować funkcjonowanie niniejszego Kodeksu oraz
wprowadzać w nim dalsze ulepszenia, jeśli uznamy, że może to
poprawić sposób prowadzenia naszej działalności.

Więcej informacji
Dodatkowe wskazówki i informacje dotyczące Kodeksu postępowania dostawcy można znaleźć na stronie www.crh.com

Niniejszy Kodeks zawiera ogólne wymagania, które
mają zastosowanie do wszystkich dostawców CRH
i jej jednostek biznesowych. Szczególne podejścia

Zgłaszanie wątpliwości

i postanowienia umowne o wyższym standardzie
zastępują niniejsze wymogi ogólne. Jeśli istnieje konflikt
między przepisami prawa a niniejszym Kodeksem, wtedy
pierwszeństwo mają przepisy prawa.
Oczekujemy również, że dostawcy mają podobne
wymogi na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw oraz
z należytą starannością weryfikują własnych dostawców
pod kątem przestrzegania zasad.

CRH dysponuje niezależną i poufną infolinią umożliwiającą
pracownikom, klientom, dostawcom lub innym zewnętrznym
interesariuszom zgłaszanie swoich obaw dotyczących
nieetycznego, nieodpowiedniego lub nielegalnego
zachowania. Infolinia jest wielojęzyczna i działa całodobowo.
Wszystkie zgłoszone wątpliwości podlegają wstępnej ocenie
przez zespół prawny i zespół ds. zgodności z przepisami,
a następnie są kierowane do odpowiednich osób w celu
zbadania.
Aby zgłosić problem, odwiedź stronę: www.crhhotline.com
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