STEELově a Bezpečně na
pracovišti

STEELOVĚ BEZPEČNÝ
ETICKÝ KODEX

Cílem je vykonávat veškeré
naše činnosti nejen v plném
souladu se všemi
relevantními lokálními i
světovými legislativními
požadavky, předpisy a
normami, ale zejména na
vysoké morální úrovni v
souladu s našimi etickými
hodnotami, které všichni ve
spol. VÍTKOVICE STEEL, a.s.
sdílíme.

Cestu k tomuto cíli nám
definuje STEELově
Bezpečný Etický Kodex.

Odpovědně spravovat a chránit
majetek naší společnosti VÍTKOVICE
STEEL, a.s. a zajistit
bezpečné pracoviště - spravedlivé,
zdravé a neohrožující pracoviště, kde
vládne STEELově bezpečná kultura,
kde se všichni zaměstnanci mohou
rozvíjet osobnostně i
profesně, kde společně rosteme..
STEELově a Bezpečně na trhu
Vztahy s veškerými našimi
obchodními partnery jsou založeny
na vzájemné úctě,
respektu a toleranci. Vždy se snažíme
porozumět potřebám všech našich
partnerů a základem
našich obchodních vztahů je čestné,
férové a odpovědné chování.
Maximálně se všichni
snažíme odvádět kvalitní práci. Každý
z nás vždy usiluje o to, aby odvedl
ještě lepší výkon, než jaký se od něj
očekává. Cílem chování naší
společnosti jako celku i jednotlivců
z řad našich zaměstnanců je vždy
reprezentovat nás na
té nejvyšší možné úrovni a
propagovat naše STEELové a
Bezpečné hodnoty svým
vzorovým chováním.

STEELově a Bezpečně ve společnosti
Nedílnou součástí naší společnosti je i
přesah mimo naši oblast podnikání a
mimo naši lokaci. Stále hledáme nové
prostředky, jak minimalizovat negativní
dopady našeho fungování na životní
prostředí, propagujeme neustále
spravedlivou obchodní soutěž a
výrazně podporujeme zejména lokální
komunity a přes náš Nadační fond
VÍTKOVICE STEEL, zejména regionální
znevýhodněné skupiny. Záleží nám
nejen na našem vlastním STEELově
Bezpečném prostředí, ale budujeme a
podporujeme STEELově Bezpečné
prostředí (ekologicky, politicky,
ekonomicky, legislativně i sociodemograficky apod.) … i v regionu kde
žijeme a působíme..
STEELová a Bezpečná kultura
Náš Etický Kodex je vodítkem pro naše
zaměstnance pro jejich chování uvnitř i
vně naší společnosti. Naše kultura
(otevřená komunikace, transparentní
procesy, možná zpětná vazba a
diskuse, nediskriminující ale naopak
podporující prostředí, neohrožující
pracovní podmínky apod.) by jim
zároveň měla umožnit se v situaci
morálního a etického dilematu obrátit
interně na kolegy, nadřízeného, vedení
společnosti atd. pro možné řešení a
požádat o pomoc.

STEELOVĚ BEZPEČNÁ
ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Cílem naší společnosti
VÍTKOVICE STEEL, a.s. je
působit na všech trzích a ve
všech svých
aktivitách na vysoké morální
úrovni. Sumarizací všeho, co
vnímáme jako základ
pro naše fungování nejen
uvnitř, ale i vně naší
společnosti, je právě tento
STEELově Bezpečný
Etický Kodex.
STEELově Bezpečný Etický
Kodex naší společnosti
poskytuje základní
jednoznačné vodítko
pro obecné i konkrétní
chování ve třech základních
dimenzích.

Hlášení porušení STEELově
Bezpečného Etického Kodexu
Podněty mohou zaměstnanci nebo
obchodní partneři hlásit na adresu:
qbox@vitkovicesteel.com
Tuto adresu mohou využívat, jak
všichni kmenoví i agenturní
zaměstnanci, tak další strany včetně
dodavatelů a dalších obchodních
partnerů.
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