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PotlTYKA Z|NTEGRoWANEGo SYSTEMU zARzĄDzANlA

<@>

arch€rnie.

PoLITYKA

Zintegrowan€go

Sy§temu Zarządzania

r\as7yń nadrzędn§m cęięm jc§ &lniesienie §ukcesu sŃłki ofelując Klie tom §}rob}- spełniają§e ich u,yrraga_
rrla, przy ,jednoczesnm akceplowalny,n społecznie oddzia|:waniu na środo!,".isko^ tacjonalovm korżystaniu
z Za§obów energii i Ż3cho§.an|u wy§okich standaldów b€zpi€cżeństwa praLy, przy jednoczestl]rm §pełnianiu
tvvnragań do§c7ącJ,ch 7godności obejmujących w},ma8ania prawne i inne- do krórylh spełnienia
_iesleśm!
z(ńowią3ni, Wykładnią nasże8o dążfnia do .€ali?źaji porĄyź§zego c.lu je§t \łdrożon! i funkciolltliący
żi tcgrorłany śystem żarżądżania,obeimujący syslem za ĄdzaniA jakością, zaządzani^ bezpieczeńsnvem i
hiBieną PracY, z_arz4dzania śrMotviskowego oraż ńtządzania eąetg;ą- §pełniający v}maggnia aktualnych wydań

Iso 900l, Iso l400t, lso 4500l, lso

5{l00l

Nllj\łyżsżekierownict§o Spolki zobowiązuje rvszy§lkich pmcolr,nikói! \ł, zake§ie ich kompetencji do:
l realizacji przyjętej strate8ii spółki, celów i zadali,
ł przeglądu w.-magań, planowania i realizacji \ryrobów spcłniającYch indl,u,idualnc wymagania

.
.
.
.
.

i

Klimtów,
monitolo\łania §lopDia oddziĄ\ł'ania spółki na ś.odowisko,opracorr,lnvania, reali?Acji i aktuali7acii
celów zmnjejsĄących !o oddział}'lvanie, w tyrn doryczących relaly\łBego 7tlfiiejszenia zułcia m€diów i
oc7.ekiwania

zalieczy§zczeń środowiską
oceniania stanu bezpiecżeńsM-a §tanolłisk pracy. opracow}5yania, realizaaji
podnosących bezpiecżeństwo i ochronę rdrowia.

i

altualizacji cclów

kupol^?nia energoosz€zędnych produktó\ł, i U§łu8 oraż realii.acjj projektó* z uwz8lędnieniem i na rzecz poprawy wyDiku energetyearego,

idelltyfikacji i pod€jmowa!.ia działań prowadących do spelnicnia wymagali doryczącyc}r z8odności w
zakesie wytwarzanych wyrobów, \łykolzystan ia i zl]irycja enęrłi:', ochrony śrMowiska oraz bezpicczóstl a
i ockony zdrowia,
ciągłego doskonalenia, w lym żintegrowaoego systemu żarządrźnia.

Prżedstawioną Politykę realizujemy poprż-ez:
monitorowanie skuteczności procesów i wykorżystFłanie wynikólv do ich dostonal€nia,

.
.

.
.

podnoszenie świadomości,poc2ucia odpowicd2ialności i iaangźlwania pracorvników w zakesic:
jakości,ener8ooszc?ędności. mhrony środowiska oraz bezpiecżeńśtwa prac!, poprzćz prowadzenie syslernatycznych szkoleń.
konsultacj€ i uczestnictwo pracownikó\ł lub ich przed§tawicieli lv d2iałałi6ch dorycąclch beżpieczeństwa i
ocfuony zdlowia,
ut!żymy,lvanic, modemizację i rozbudowlrvanie infra§truktury tak, aby pozwoliła na realizację wyrobów
śpełniających rłlrnagania kii€nlów, beżpjecr,ną pracę og.aniczźjącą możliwośći9,sĘpienia incrożeń i wy,
padów oraz żapobie8anie ża ieczyszc?.cniom i poprauę \łyn;ku ęDergetycznego,

PosĘptljąc z8odnie z polń..vższłmi zl§adami, dzięki ?3angażowaniu w§zlstkich pracowlików, staramy się
zlgwa.anto\ać spełnienia wymagań Klientów, coraż beżpieczniejsze w8runki pracyt o8ńnicżaĆ negat}"$,ny

rvńĄ,

na środowisko oraż poprawiać wynik

enefgetyczty.

do zapomania §ię z Polit_vką ól^ż jej rcaljzaeję.
Odpowiedziałnśćza żapewnienie dostępności 7asobó\ł,, informacji i środków do fealjżacji przedstawionej Poli.
tyki Bpoczrya na Zarądżie spółki ofaż Dyrektorach oddziałó$ ,
Zoba*iązu)ę w§żystkich p/aco!Ąrikótł spółki

PRIZEs ZARżĄDU
Warczn§,a, dnia 6 gTudnia

Vvydanie

1

20l8 r

-fflę;*k

Alchemia §,A oddział Walcowni Rur W chożorrrie
41-506 chorzóW, ul. Dyrekcyjna 6

strona

1

z5

DEKLARAcJA zAsAD

alchFF§T§.Ę
ll.

wspórpnlcv

z lNTEREsARlUszAMl

ALCHEM|A s.A. oDDzlAŁ WALCoWNl RUR W cHoRzoWlE

WZAJEMNA WsPótPRAcA
ALCHEM|A S.A. Oddział Wa|cowni Rur Batory w Chorzowie niniejszym deklaruje, iż za fundament swojej
działalnościuznaje obowiązujące krajowe i międzynarodowe wymagania prawne oraz powszechnie
przyjęte normy postępowania etycznego właściwedla celu i zakresu dżiałaniaspółki oraz kieruje się
zwyczajami dobrej praktyki kupieckiej.

Pracownicy Spółki, bez względu na swoją pozycję W jej strukturach organizac.yjnych, nie mogą
bezpoŚrednio ani przez pośredników oferować ani przyjmować jakichkolwiek osobistych lub
niedozwolonych konyścilub ich obietnicy w zamian za działanie lub zaniechanie działania w związku z
pełnieniem swoich obowiązków służbowych.

Dostawcy Oddziału Walcowni Rur Batory w Chorzowie podlegają corocznie ocenie żgodnie z ustalonymi
kryteriami, które są takie same dla wszystkich DostawcóW i Wynikają z ustalonej procedury oceny.
SPÓłka, mając na uwadze, że relacje z Klientami stanowią jej największy atut w prowadzonej działalności

biznesowej dokonuje regularnej oceny ich satysfakcji, której wyniki stanowią podstawę dla rozwijania
dalszej współpracy.

lnteresariusze oddziału walcowni Rur Batory w chozowie w żadnym podejmowanym działaniu nie mo8ą
bezpośrednio ani przez pośredników oferować ani przyjmować jakichkolwiek osobisĘch lub
niedozwolonych korzyści w celu zdobycia lub utrzymania pozycji we wzajemnych relacjach w ramach
prowadzonej współpracy biznesowej.

lll,

BEzPlEczEŃsTWo l H|GIENA PRA€Y
ALCHEM|A S.A. Oddział Walcowni Rur Batory w Chorzowie oczekuje od swoich interesariuszy, a w
szczególności od swoich Dostewców, spełniania wymagań obowiązujących przepisów prawnych i innych w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wyroby oferowane przez ALCHEMlA S.A. oddział Walcowni Rur Batory

i

W

Chorzowie:

-

są dostarcżane transportem drogowym

-

są zabezpieczane antykorozyjnie, zgodnie z zamówieniem Klienta, przy pomocy lakierów na
osnowie wodnej lub zawierających lotne związki organiczne (LZO) dopuszczonych do użycia na

na czas transportu są zabezpieczane

poprzez
odpowiednie ułożeniewyrobów oraz ich właściwemocowanie, zgodnie z obowiązującym prawem
o ruchu drogowym oraz zasadami bhp,

terenie UE. Karty charakt€rystyki używanych produktów, w których opisany jest ich szczegółowy
wpływ na człowieka i środowisko naturalne udostępniane są na życzenie Klienta.

Wyma8ania dotycżące poruszania się na terenie oddziału Walcowni Rur Batory W Chorzowie obowiązują
pracowników firm zewnętrznych realizujących prace na terenie oddziału, co stanowi żobowiązanie do
wykonywania poleceń wyznaczonych pracowników oddziału Walcowni Rur Batory W chorzowie,
Dostawca jest zobowiązany poinformować swoich pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z
wykonywana pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami Występującymi na jego stanowisku prary.
Wyma8ane jest, aĘ Dostawca zapewnił pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracT, W szczególności

przez ograniczanie ryzyka zawodowego

w

wyniku właściwejor8anizacji pracy oraz stosowanie

koniecznych środków profilakĘcznych, a także informowanie

Vwdanie
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szkolenie pracowników.
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Dostawca ma obowiązek zagwarantować pracownikom prawo powstrzymania się od wykonywania prary
jeŚli warunki pracy mogą nie odpowiadać przepisom bezpieczeństwa i mogą narazić pracownika tub inne
osoby na utratę zdrowia lub życia.
ALCHEMlA S.A. Oddział Walcowni Rur Batory w Chorzowie zbiera informacje i prowadzi stosowne rejestry
w odniesieniu do wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych

wŚród swoich pracowników oraz pracowników Dostawców realizujących prace na rzecz oddziału
walcowni Rur w chorzowie,
Przed rozpoczęciem realizacji umowy Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz pracowników (w tym

rÓWnież pracownikÓW podwykonawcy) Wyznaczonych do realizacji czynnościna terenie oddziału
Walcowni Rur w Chorzowie w zakresie Wymaganym dla realizacji zawartej umowy. Dostawca aktualizuje
ten wykaz w przypadku w przypadku skierowania dodatkowych pracowników do robót na terenie
Oddziału Walcowni Rur w Chorzowie po dniu rozpoczęcia realizacji umowy.

w

przypadku zaistnienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego na terenie
Oddziału Walcowni Rur w Chorzowie, które miało mie.isce w ramach realizacji umowy Dostawca
zobowiązany jest do nieżwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji specjalistę ds, BHP oddziału
Walcowni Rur w Chorzowie na dane kontaktowe - numer te|efonu +48694 424267; adres e-mail
m.

iedvczek@

a

lchem iasa. pl.

tv. śRooowlsxo NATuRAINĘ ENERGIA
ALCHEM|A S.A. oddział Walcowni Rur Batory w Chorzowie dąży do ograniczenia swojego ne8atywnego
wpĘwu na Środowisko naturalne także poprzez ochronę jeBo zasobóW i ograniczanie emisji gazów
cieplarnianych.
SPÓłka ma ŚwiadomoŚĆ dużego znaczenia swojej działalnościdla społecznościlokalnej oraz środowiska

naturalne8o i dlatego planuje i realizuje procesy uwzględniając efekt ekologiczny i wynik energetyczny

swojej działalności.

Wyroby oferowane przez ALCHEM|A s,A. oddział Wa|cowni Rur Batory w Chorzowie mogą wpływać na
Środowisko naturalne w przypadkach, gdy są one zabezpieczane antykorozyjnie, zgodnie z zamówieniem
Klienta. Zabezpieczenie to jest realizowane prży pomocy lakierów na osnowie wodnej lub zawierających
lotne związki organiczne ([Zo) dopuszczonych do uźycia na terenie UE. Karty charakterystyki uźywanych
produktów, w których określone jest szczegółowe oddziaływanie produktów antykorozyjnych na
Środowisko naturalne udostępniane są na źyczenie Klienta.

spółka, zgodnie

z

wymaganiami prawnymi, monitoruje na bieżąco ef€kty

środowiskowe swojej

działalnoŚci oraz raportuje Wyma8ane informacje odpowiednim jednostkom administracji państwowej
samorządowej,

i

ALCHEM|A S.A. Oddział Walcowni Rur Batory w Chorzowie popierając realizację idei maksymalnego
ograniczania negatywnego wpływu realizowanych procesów na środowisko naturalne oraz ce|em
kreowania postaw proekologicznych wymaga od swoich Dostawców i ich przedstawicieli respektowania i
spełniania ustalonych Wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią.
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ALCHEM|A S.A. Oddział Walcowni Rur Batory w Chorzowie w trakcie realizacji procesu zakupów jednym z

aspektów, którymi kieruje się przy wyborze oferty są czynniki ener8etycżne, a szczególnie wynik
energetyczny związany z nabywanymi u5łu8ami i produktami.

SPÓłka wymaga od Dostawców przestrże8ania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.
W przypadku DostawcÓW realizujących prace na terenie ALCHEMIA 5.A. oddział Wa|cowni Rur Batory W
Chorżowie są oni odpowiedzialni za gromadzenie odpadów powstających w wyniku ich działalnoścido
czasu ich usunięcia. W związku z tym, Dostawcy zobowiązani są do wyznaczenia obszarów gromadzenia
odPadów lub miejsc ulokowania pojemników na odpady w uzgodnieniu z pracownikiem wyznaczonym ze
strony oddziału Walcowni Rur W chorżowie. Dostawcy są zobowiązani do użycia odpowiednich
Pojemników i oznaczenia ich kodem odpadu i/lub jego nazwą. Oddział Walcowni Rur w chorżowie
zastrze8a sobie możliwośćkontroli ewidencji odpadów wytworzonych w trakcie prac realizowanych na
jego terenie lub w ramach umowy z nim zawańej.
SPÓłka zobowiązuje Dostawców do jak najbardziej racjonalnego i efektywnego wykorzystania energii
i innYch mediów, z których korzysta na terenie Oddziału Walcowni Rur Batory w Chorzowie lub gdy
poprzez swoje działania może mieĆ wpływ na wykorzystania energii i mediów przez oddział Walcowni Rur
Batory w Chorzowie, W tym do Wykorzystywania jak najbardziej efeĘwnych energetycznie rozwiązań jej
dostępnych.

spółka zaleca, aby JeJ Dostawcy dążyli do minimalizacjl zużycia zasobów naturalnych w wyniku
realizowanych przez nich procesów poprzez właściweplanowania tych procesów oraz optymalizację

sospodarki energetyczn€j. Spółka wymaga, aby jej Dostawcy analizowali skutki swojej działalnościpod
kątem ograniczenia jej ne8atywnego wpływu na środowisko naturalne a wnioski z analizy wykorzystywali
w procesie planowania swojej działalności.
szcze8Ółowe Wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego or az zużycia energii i innych mediów
w odniesieniu do działań realizowanych przez Dostawców na terenie oddziału Walcowni Rur Batory w

chorzowi€ są okreŚlone w zawartych umowach, pisemnych zleceniach lub specyfikacjach zakupów.
Poczynione zapisy W tym zakresie mogą stanowić podstawę dla realizacji działań kontrolnych przez
wyznaczonych pracowników ALCHEM|A s,A. oddział Walcowni Rur Batory W chorzowie
a Dostawca podpisując umowę lub przyjmując zlecenie / zamówienie do realizacji wyraża zgodę na
realizację tych działań w terminach ustalonych za obopólną zgodą,

v,

lNFoRMAoE KoNTAKToWE oRAiI ocHRol{A DANYCH osoBoWYcH
PYtania oraz komentarze dotyczące żagadnień zawartych w niniejsżym dokumencie a także zgłoszenia

związane z niedopełnieniem postanowień niniejszego dokumentu naleźy kierować na adres e_mail
d,szeia @alchemia sa. pl lub pod numer telefonu +48 661 407 765.

lnformacje dotyczące funkcjonowania Alchemia s.A. oddziału walcowni Rur w chorzowie są
i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Spółki opublikowanej pod adresem

zamieszczone

htto:/,/www .alchemiasa. ol/

W zakresie postępowania związanego z ochroną danych osobowych wszelkie informacje są zamieszczone
na stronie internetowej spółki pod adresem htt o a lchem iasa. o|/sru oa - l(a o italowa/rodo
Kontakt W tym zakresie jest możliwY pod numerem telefonu +48 ?ż 658 64 38 lub poprzez e-mail
sekretariat(a a Ichemiasa,pl.
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UWAGI KoŃcoWE
Niniejszy dokument nie stanowi pełnego wykazu wymagań dla interesariuszy Alchemia S,A, oddziału
Walcowni Rur w Chorzowie w związku z realizowaną współpracą, Pozostałe wymagania konieczne do
realizacji wsPÓłpracy wynikają z ogólnych warunków sprzedaży, treścizawańych umów i porozumień wraz
z załącznikami oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego i międzynarodowego,

Chorzów, dnia 03.03.2020
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