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Świadomi naszej odpowiedzialności przed Pracownikami i Udziałowcami, jak też Klientami i Dostawcami, z którymi 

współpracujemy oraz społecznościami, wśród których jesteśmy obecni, zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań 

standardu Odpowiedzialności Społecznej SA 8000 oraz ciągłego doskonalenia w jego zakresie. Odzwierciedleniem tego 

jest niniejsza Polityka Odpowiedzialności Społecznej, która wyznacza ramy naszych działań.

W każdym aspekcie naszej działalności kierujemy się zasadami odpowiedzialności społecznej:

● Przestrzegamy prawa, a także wymagań pozaprawnych krajowych i międzynarodowych,

● Ponadto stosujemy się wewnętrznych wymagań Grupy Aperam odnoszących się do odpowiedzialności społecznej, 

w szczególności określonych w:

✓  Wytycznych dotyczących Zasobów Ludzkich,                ✓ Polityce Fair Play,

✓ Czerwonych  Zasadach,                ✓ Kodeksie Etycznym Aperam,

✓ Polityce Compliance

● Nie zatrudniamy dzieci poniżej 16 roku życia ani nie stosujemy pracy przymusowej, a wszelkie formy dyskryminacji 

uważamy za niedopuszczalne i zwalczamy je z całą stanowczością. Pracowników młodocianych otaczamy 

szczególną opieką, zgodnie z wszystkimi wymaganiami prawa oraz normy SA 8000,

● Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników są naszymi najwyższymi priorytetami, dlatego zapewniamy 

bezpieczne warunki pracy, wyposażając pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz eliminując 

zagrożenia w środowisku pracy, wszystko zgodnie z naszą nadrzędną zasadą „jeśli nie możesz czegoś zrobić 

bezpiecznie, nie rób tego wcale”.

● Zapewniamy naszym pracownikom wolność i swobodę w zrzeszaniu się, wspieramy inicjatywy pracownicze 

wynikające z zakresu polityki odpowiedzialności społecznej,

● Stosowane przez nas praktyki dyscyplinarne pozostają w zgodzie z wymogami prawa oraz ze standardami 

odpowiedzialności społecznej, nie stosujemy kar cielesnych, przymusu psychicznego ani agresji słownej,

● Przestrzegamy regulacji prawnych dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia a od naszych pracowników nigdy nie 

pobieramy depozytów w żadnej formie.

Zarząd Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewniać warunki oraz środki 

niezbędne do utrzymania i doskonalenia zasad Odpowiedzialności Społecznej, a także wraz z całą załogą zobowiązuje się 

promować i stosować niniejszą politykę z należytą starannością oraz dbać o jej aktualność i dostępność dla 

zainteresowanych stron.

     Prezes Zarządu

Przemysław Zwoliński

Zintegrowany System Zarządzania w Aperam Stainless Services & Solutions 
Poland Sp. z o.o. został poddany certyfikacji na zgodność z normą SA 8000 
przez firmę TUV Rheinland Polska Sp. z. o. o., która jest jednostką 
certyfikującą akredytowaną przez Social Accountability Accreditation 
Services.
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