Pokłady możliwości

Strategia Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu (CSR) KGHM
na lata 2015–2020

O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM
Niniejszy dokument stanowi
Strategię KGHM
w obszarze Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu
na lata 2015–2020
Poszczególne cele strategii CSR
zostały zdefiniowane w taki sposób,
aby wspierać realizację strategii
korporacyjnej KGHM.
Celom tym oraz działaniom
przypisano narzędzia zgodne
ze wskaźnikami Global Reporting
Initiative (G4) .
Wyznaczone zostały jednostki
odpowiedzialne za realizację
poszczególnych celów.
Niniejszy dokument zostanie
uzupełniony o szczegółowy
harmonogram realizacji,
schemat zarządzania oraz
zasady monitorowania i oceny
w obrębie KGHM S.A. + KGHM I.
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Strategia opiera się na:
 Wynikach analizy działań w ramach społecznej
odpowiedzialności KGHM

 Wytycznych ISO 26000 w zakresie społecznej
odpowiedzialności i wytycznych Międzynarodowej
Rady ds. Górnictwa i Metali
 Strategii opracowanej w oparciu o Dziesięć Zasad
Inicjatywy ONZ Global Compact
 Wytycznych odnośnie sprawozdawczości w zakresie
zrównoważonego rozwoju wg Światowej Inicjatywy
Sprawozdawczej (G4)
 Konsultacjach z najwyższą kadrą menedżerską,
społecznościami lokalnymi, pracownikami oraz kluczowymi
partnerami
 Najlepszych praktykach rynkowych (w zestawieniu
z globalnymi przedsiębiorstwami górniczymi)
 Wartościach korporacyjnych KGHM

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest integralną częścią globalnej
Strategii Biznesowej KGHM
Budowa wartości Grupy KGHM
dla akcjonariuszy w oparciu
o zdefiniowaną ścieżkę globalnego
wzrostu…

Produkcja ponad 1 mln ton
miedzi ekwiwalentnej oraz poprawa efektywności
Rozwój Aktywów

Rozwój Bazy Zasobowej
…zakładającą budowę
stabilnego portfela projektów
produkcyjnych…




Wzrost zasobów



Długookresowa stabilność
funkcjonowania



Poszukiwanie
niskokosztowych aktywów

Dywersyfikacja obszarów
działalności



Rozwój projektów
górniczych



Optymalizacja kosztów
produkcji





Efektywność inwestycji





Wzrost mocy produkcyjnych

Współczynnik
zastąpienia miedzi 3:1

…przy ciągłym doskonaleniu
realizowanych działań…
…oraz integracji i utrzymaniu
wysokiej jakości
fundamentów wspierających
funkcjonowanie Grupy
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Produkcja

Powtarzalność sukcesu
Kapitalizacja efektów

Na czas oraz
w budżecie

Bezpieczeństwo pracy
Poprawienie pozycj
na krzywej kosztowej

Stabilne wyniki
produkcyjne

Efektywność i Innowacje
Stabilność Finansowa

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Globalna Organizacja i Rozwój Kompetencji

Bezpieczeństwo Energetyczne

Strategia CSR opiera się na wartościach korporacyjnych
Odwaga
W przemyślany sposób
podejmujemy nowe
wyzwania

Zorientowanie na wyniki
Osiągamy wyniki z myślą
o długofalowym sukcesie KGHM

Odpowiedzialność
Jesteśmy
współodpowiedzialni
za działania podejmowane
wobec naszych interesariuszy

Współdziałanie
Współdziałanie jest
dla nas podstawą osiągania
sukcesów

Bezpieczeństwo
Wszyscy jesteśmy
współodpowiedzialni
za nasze bezpieczeństwo

Strategia CSR opiera się na Kodeksie Etycznym KGHM. Nasze wartości stanowią integralną część Kodu Etycznego.
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Interesariusze
Klienci

Dostawcy

Akcjonariusze
i instytucje finansowe

Instytuty
naukowo-badawcze

Społeczności
lokalne

Samorządy

Pracownicy
i związki
zawodowe

Władze
centralne

Instytucje
unijne

Media

Regulatorzy
rynku

Organizacje
pozarządowe
Giełda papierów
wartościowych
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Organizacje
branżowe

Konkurenci

Strategia CSR na lata 2015–2020
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Strategia CSR na lata 2015–2020. Inicjatywy strategiczne
CEL GŁÓWNY:
Wzmacnianie pozycji stabilnego, rozwijającego się, globalnego lidera dbającego o dobro wspólne

Globalizacja obszaru
CSR

Doskonalenie
współpracy
ze społecznościami
lokalnymi

Ugruntowanie pozycji
zaufanego
i stabilnego partnera
biznesowego

Budowa wizerunku
spółki przyjaznej
środowisku

Inicjatywy

Inicjatywy

Inicjatywy

Inicjatywy

Inicjatywy

▪ Standaryzacja podejścia
do CSR w skali globalnej

▪ Standaryzacja podejścia
do dialogu ze społecznościami
lokalnymi

▪ Wzmocnienie relacji
z partnerami biznesowymi

▪ Wzmacnianie wewnętrznej
i zewnętrznej pozycji KGHM
jako odpowiedzialnego
pracodawcy i budowanie
pozycji lidera w obszarze
bezpieczeństwa pracy

▪ Większa skuteczność
komunikacji poprzez otwartość
w relacjach z partnerami
na tematy środowiskowe
oraz promowanie KGHM
jako firmy dbającej
o środowisko

▪ Opracowanie procedur
niezbędnych do raportowania
zgodnie z odpowiednimi
ramami i ustalenie zasad
raportowania w oparciu
o przyjęte standardy
▪ Powołanie w KGHM
międzynarodowego zespołu
ds. CSR, działającego w oparciu
o wspólne cele strategiczne
▪ Stworzenie globalnych
programów CSR w KGHM

▪ Wsparcie w kontaktach
z interesariuszami
w zakresie wdrażania
strategicznych projektów
▪ Stworzenie procedur mających
na celu poznanie i zrozumienie
potrzeb interesariuszy, a także
reagowanie na ich obawy
▪ Stworzenie międzynarodowego
programu wolontariatu
w KGHM

▪ Stworzenie systemu weryfikacji
zgodności zasad postępowania
dostawców i klientów KGHM
z Kodeksem Etycznym KGHM
▪ Komunikowanie oczekiwań
względem dostawców KGHM
w celu dostosowania ich
działalności do wartości
korporacyjnych i zasad
postępowania KGHM
▪ Wprowadzenie strategii
„Poznaj swojego klienta”
▪ Zapobieganie ograniczania
konkurencji, m.in. w oparciu
o szkolenia dla pracowników
▪ Realizacja dobrowolnych
zobowiązań względem
organizacji branżowych
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Wypracowanie
i utrzymanie pozycji
odpowiedzialnego
pracodawcy

▪ Pozyskanie od pracowników
kluczowych informacji, m.in.
nt. poziomu ich satysfakcji
z pracy

▪ Stworzenie systemu
zarządzania energią,
pozwalającego na redukcję
jej zużycia i emisji gazów
cieplarnianych
▪ Stała poprawa wyników
w zakresie zużycia energii
i emisji gazów cieplarnianych,
stworzenie planów rekultywacji
terenów po zamykanych
kopalniach

Cele strategiczne

Globalizacja obszaru CSR
Globalizacja obszaru CSR
Globalizacja obszaru CSR

CELE:

 Stworzenie globalnej polityki CSR opartej o standardy
zarządzania
 Wzmacnianie pozycji KGHM jako lidera w obszarze
zrównoważonego rozwoju w skali globalnej (strategia,
raportowanie, uczestnictwo w inicjatywach CSR)
 Opracowanie standardów w zakresie zrównoważonego
rozwoju
 Standaryzacja i konsolidacja narzędzi sprawozdawczych
w kluczowych spółkach z Grupy KGHM
 Budowa międzynarodowego systemu edukacji
w zakresie zrównoważonego rozwoju
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Cele strategiczne
Doskonalenie współpracy ze społecznościami
lokalnymi
CELE:

 Ustalenie zasad dialogu ze społecznościami lokalnymi
i zyskanie społecznego pozwolenia na prowadzenie
działalności („licence to operate”) w oparciu
o najlepsze praktyki biznesowe.
 Tworzenie programów zaangażowania społecznego
na rzecz lepszego zrozumienia oczekiwań
interesariuszy
 Budowanie pozycji globalnego lidera dbającego
o dobro wspólne poprzez transparentny system
dotowania i sponsorowania inicjatyw w oparciu
o wartości KGHM
 Wspieranie kluczowych procesów inwestycyjnych
na wszystkich etapach ich rozwoju
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Cele strategiczne
Ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego
partnera biznesowego
CELE:

 Uzyskanie pozycji „inwestora z wyboru” dzięki
przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju
 Respektowanie praw człowieka i branie pod uwagę
oczekiwań społeczności lokalnych
 Stworzenie wizerunku międzynarodowego lidera
poprzez udział w krajowych i międzynarodowych
inicjatywach branżowych
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Cele strategiczne
Wypracowanie i utrzymanie pozycji odpowiedzialnego
pracodawcy
CELE:

 Prowadzenie działalności w oparciu o najwyższe
standardy dialogu z pracownikami
 Stworzenie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy
 Osiągnięcie pozycji lidera w branży pod względem
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, jak również
stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń
 Promowanie transparentności w oparciu o zasady
etyki i ładu korporacyjnego, a w szczególności
poszanowanie praw człowieka
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Cele strategiczne
Budowa wizerunku Spółki przyjaznej środowisku

CELE:

 Wzmacnianie świadomości roli i aktywności KGHM
w zakresie ochrony środowiska, poprzez promocję
inicjatyw związanych z ochroną środowiska
oraz programów CSR (Program EKO-Zdrowie
i Program Promocji Zdrowia)
 Tworzenie programów i inicjatyw mających na celu
minimalizację wpływu na środowisko (emisja gazów
cieplarnianych, efektywność energetyczna,
zarządzanie odpadami i rekultywacja terenów
po zamknięciu kopalń)
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Narzędzia CSR - sponsoring i fundacje i Fundacje
Sponsoring i Fundacje
 KGHM aktywnie i na partnerskich zasadach wspiera sport, sztukę, kulturę i edukację
 Konsekwentnie zamierza wspierać, współorganizować oraz obejmować honorowym
patronatem istotne wydarzenia na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym
 Fundacja KGHM Polska Miedź
- zorientowana na realizację projektów
w następujących obszarach:
 Nauka i edukacja
 Zdrowie i bezpieczeństwo
 Sport i rekreacja

 Kultura i tradycje
 Fundacja Revimine
- powołana w celu rewitalizacji obiektów
poprzemysłowych i ochrony dziedzictwa
górniczego, zachowując je dla przyszłych
pokoleń
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Narzędzia CSR - programy
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Miedziane Serce to program wolontariatu pracowniczego,
dzięki któremu pracownicy KGHM włączają się w działania
wspierające lokalną społeczność, osoby potrzebujące
pomocy oraz promujące przedsięwzięcia proekologiczne



Strefa Innowacji to narzędzie służące do kreowania liderów,
mających sprostać wyzwaniom sprawnego zarządzania spółką
w warunkach międzynarodowych.
Celem programu jest budowa kultury innowacji w KGHM



EKO-Zdrowie to program promujący zdrowy tryb życia
i działania proekologiczne
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