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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ IMERYS

Imerys зобов’язується бути відданим принципам відповідальної корпоративної поведінки в усьому світі і 
прагне до повної відповідності і повноцінного внеску до Глобального договору Організації Об’єднаних Націй 
і до Цілей сталого розвитку ООН. Ми вважаємо важливими найвищі стандарти соціальної та екологічної 
поведінки в усьому нашому бізнесі і очікуємо від наших постачальників, які є нашими бізнес-партнерами, 
дотримання тих самих принципів. Ці принципи та зобов’язання викладені у Кодексі ділової поведінки та 
етики1 Imerys (Кодекс) і є підґрунтям для основ прагнень групи Imerys у сфері корпоративної соціальної 
відповідальності “SustainAgility”. Міжнародні стандарти, на які спирається Кодекс Imerys, наші спільні 
зобов'язання щодо лідерства, доброчесності та прозорості, а також дотримання всіх відповідних законів та 
правил слугують інтересам всіх зацікавлених сторін. 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Наступні стандарти (Стандарти) визначають мінімальні вимоги, виконання яких Imerys очікує від своїх 
Постачальників під час реалізації усіх підконтрольних постачальникам операцій. Стандарти ґрунтуються на 
основних принципах прав людини, визначених Загальною декларацією прав людини (Організація Об'єднаних 
Націй 1948 р.), Основними конвенціями Міжнародної організації праці (МОП), Рекомендаціями Організації 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для багатонаціональних підприємств (2011 р .) та десятьма 
принципами Глобального договору ООН 2000. 

Постачальники Imerys завжди повинні дотримуватися всіх застосовних законів та правил. 

ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА

• Виконувати всі застосовні правила охорони здоров’я і безпеки на робочому місці.
• Запровадити систему управління охороною здоров'я та безпекою на робочому місці відповідно до   
 визнаних міжнародних стандартів. 
• Дотримуватись відповідної політики та протоколів щодо охорони здоров’я на робочому місці та техніки  
 безпеки Imerys під час проведення Постачальниками будь-яких робіт на об’єктах Imerys.
• Забезпечити, щоб всі ризики для здоров'я та безпеки були виявлені, оцінені та пом'якшені настільки,  
 наскільки це практично можливо. 
• Вживати необхідних заходів для запобігання нещасним випадкам, травмам, пов'язаним з роботою, та  
 професійним захворюванням. 
• Забезпечити, щоб всі працівники, які зазнають особливих ризиків для здоров'я та безпеки, отримали  
 ефективну та відповідну підготовку. 
• Забезпечити працівників, за яких відповідає Постачальник, відповідними засобами індивідуального   
 захисту. 
  

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

• Поважати міжнародно проголошені права людини всіх працівників, підрядників та працівників сторонніх  
 організацій, а також громади, в якій вони живуть.
• Не допускати дитячу працю, повністю дотримуючись конвенцій МОП, зокрема щодо вікових обмежень  
 та дозволених видів роботи.
• Усунути всі форми примусової та обов'язкової праці у повній відповідності до конвенцій МОП.
• Не допускати та вживати коригувальних заходів щодо будь-якої форми переслідування або    
 дискримінації за ознакою раси, статі, віку, національності, віросповідання, сексуальної орієнтації,   
 сімейного, батьківського і родинного стану, етнічного походження, інвалідності, приналежності до   
 політичних та професійних спілок або за будь-якою іншою ознакою.
• Приймати рішення щодо найму на роботу на підставі відповідних та об'єктивних критеріїв, таких як:   
 компетенція, досвід та робота.
• Просувати та розвивати інклюзивне середовище для забезпечення сталого розмаїття робочої сили. 
• Підтримувати свободу об'єднань та право на колективні переговори. (У країнах, де право на свободу  
 об'єднань регулюється, обмежується або забороняється законом, Постачальник не повинен   
 перешкоджати альтернативним формам незалежного та вільного представництва інтересів    
 працівників).
• Поважати законодавчі обмеження, визначені у відповідних місцевих правилах та / або у відповідних   
 колективних конвенціях, щодо сплати компенсацій та тривалості робочого часу.
   

1  Кодекс ділової поведінки та етики:  www.imerys.com

http://www.imerys.com
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ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

• Дотримуватись всіх відповідних екологічних норм.
• Впровадити систему екологічного менеджменту відповідно до визнаних міжнародних стандартів. 
• Дотримуватись відповідної природоохоронної політики та протоколів Imerys під час проведення   
 Постачальниками будь-яких робіт на об’єктах Imerys.
• Забезпечити, щоб всі ризики для довкілля та вплив на нього були виявлені, оцінені та пом'якшені   
 настільки, наскільки це практично можливо. 
• Контролювати споживання енергії, води та сировини для максимально сталого використання ресурсів
• Обмежити вироблення відходів та сприяти переробці та/або ліквідації відходів.
• Сприяти розробці та поширенню екологічно чистих методів, в тому числі шляхом ефективного та   
 відповідного навчання.

ЗМІНА КЛІМАТУ

• Вживати необхідних заходів для зменшення впливу на зміну клімату у зв'язку з власним ланцюгом   
 постачання Постачальника, включаючи визначення цілей скорочення викидів парникових газів, що   
 відповідають міжнародним зобов'язанням.
• На запит надавати інформацію щодо викидів парникових газів або дані про споживання енергії,   
 пов'язані з матеріалами або послугами, наданими для Imerys.

ДІЛОВА ПОВЕДІНКА

• Дотримуватись усіх застосовних національних та міжнародних правил антимонопольного та    
 торгівельного контролю.
• Не допускати будь-якої державної та приватної корупції, як пасивної, так і активної, включаючи   
 вимагання, хабарництво, торгівлю впливом, плату за спрощення формальностей або фаворитизм.
• Утримуватися від будь-якої прямої чи непрямої підтримки недержавним збройним групам, особливо   
 шляхом видобутку, транспортування, торгівлі, обробки або експорту корисних копалин (закупівля   
 корисних копалин, здійснення платежів або надання іншої матеріально-технічної допомоги чи   
 обладнання).
• Поважати права місцевих громад, зокрема уразливих груп.
• Забезпечувати дотримання прав людини державними чи приватними силами безпеки, які    
 використовуються для захисту об’єктів або майна Постачальника.
• За запитом надавати інформацію про механізм моніторингу на об’єктах, де видобувається та   
 обробляється сировина, або де виробляються матеріали, придбані Постачальниками.

ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

• Дотримуватись законів та стандартів, які застосовуються в країні або країнах постачання продуктів   
 Постачальника.
• Надавати інформацію про реєстрацію продуктів Постачальника в певних юрисдикціях, за необхідності  
 та на запит.
• На запит надавати інформацію про вплив продуктів Постачальника або виробничих процедур,   
 пов'язаних із матеріалами чи послугами, наданими для Imerys, на екологію та здоров’я.

Постачальник додасть всіх можливих зусиль для впровадження ціх вимог у своїх власних Постачальників, 
підрядників та субпідрядників, в цілому, і, зокрема, у тих, що залучені у виробництві продукції або наданні 
послуг для Imerys.
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ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

Наші відносини з Постачальниками базуються на взаємній довірі та повазі. Процеси закупівлі 
Imerys базуються на об'єктивних, справедливих та доброчесних критеріях вибору постачальників з 
метою забезпечення справедливого ставлення. Усі пов'язані зі Стандартами конфіденційні зауваження, 
обговорення та письмова інформація, одержані від наших Постачальників, вважаються конфіденційними 
групою Imerys, нашими працівниками та будь-якими залученими сторонніми організаціями.  

Відповідність вимогам Стандартів є передумовою для роботи з Imerys. Відповідність може бути підтверджена 
власним кодексом поведінки Постачальника, якщо він є еквівалентним. Imerys перевіряє відповідність за 
допомогою одного або кількох наступних механізмів контролю:

• Сертифікація: усі Постачальники підписують наведену нижче заяву, у якій зобов'язуються    
 дотримуватись Стандартів.
• Самостійне оцінювання: Imerys може обгрунтовано звернутися до Постачальника з проханням   
 заповнити спеціальну анкету щодо дотримання Стандартів.
• Аудит: Imerys або стороння організація, яка діє від його імені, може обгрунтовано ініціювати перевірку  
 на місці або дистанційно для підтвердження дотримання Постачальником стандартів.

Imerys залишає за собою право негайно розробити та виконати необхідні дії для пом'якшення наслідків, 
пов'язаних з недотриманням Стандартів Постачальником. У випадку, якщо Imerys має розумну підозру про 
те, що Постачальник безпосередньо скоює серйозне порушення Стандартів або працює з підрядником, який 
скоює серйозне порушення Стандартів, Imerys може призупинити або припинити відносини з Постачальником 
або вжити інших заходів, які Imerys вважає необхідними, не несучи відповідальності перед Постачальником.  

При підозрі про порушення Кодексу ділової поведінки та етики групою Imerys або співробітниками Imerys 
слід сповіщати групі Imerys або також через нашу гарячу лінію інформування про корпоративні порушення, 
яка є надійною та конфіденційною.

САМОСТІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

НАЗВА КОМПАНІЇ:

ПОДАТКОВИЙ НОМЕР КОМПАНІЇ АБО НОМЕР ПДВ:

АДРЕСА КОМПАНІЇ:            Вулиця і номер будинку

                    Місто

                    Країна 

                    Поштовий індекс
  
Цим підтверджуємо, що ми прочитали, зрозуміли та погоджуємося дотримуватись умов, що містяться у 
«Стандартах Imerys у сфері екології, соціальної політики та управління для постачальників». Ми визнаємо 
та погоджуємося, що Imerys може негайно розробити та вжити необхідних заходів для пом'якшення наслідків, 
пов'язаних з невідповідністю Постачальника вимогам Стандартів. У випадку, якщо Imerys має обгрунтовану 
підозру про те, що Постачальник сам безпосередньо вчиняє серйозне порушення Стандартів або 
використовує як підрядника чи є пов'язаним з будь-якою стороною, яка вчиняє серйозне порушення 
Стандартів, Imerys може призупинити або припинити відносини з Постачальником або вжити інших заходів, 
які Imerys вважає необхідними, без будь-якої відповідальності перед Постачальником.  

ПРІЗВИЩЕ:

ПОСАДА:

ПІДПИС:                                                                                                                                               
                  
                  
                  
                             
                             Ref No: BC-FOP-02_V2

https://wrs.expolink.co.uk/Imerys

