
	 	

POLITYKA	DOT.	
MINERAŁÓW	

KONFLIKTOWYCH	
	

Grupa	Ilpea	

POLITYKA ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD 12 GRUDNIA 2022 R. 



	

2 
 

Grupa	ILPEA	-	Polityka	dot.	Minerałów	Konfliktowych	

Grudzień	2022	

	 	

1. WSTĘP	
Niniejsza	Polityka	dot.	Minerałów	Konfliktowych	(dalej	również	„Polityka”)	została	opracowana	przez	
Grupę	Ilpea	(dalej	również	„Ilpea”,	lub	„Grupa”,	lub	„Spółka”)	i	wdrożona	w	całej	Grupie,	w	tym	w	jej	
ponad	30	zakładach	na	4	kontynentach	na	całym	świecie.	

	

1.1	Zobowiązania	spółki	Ilpea	i	cel	polityki		
„Minerały	konfliktowe”	to	minerały,	takie	jak	cyna,	tantal,	wolfram	i	złoto	(znane	również	jako	„3TG”),	
pochodzące	z	obszarów	objętych	konfliktami	lub	obszarów	wysokiego	ryzyka	ich	wystąpienia,	takich	
jak	Demokratyczna	Republika	Konga	(DRK)	i	kraje	sąsiednie,	gdzie	wydobycie	i	komercjalizacja	mogą	
bezpośrednio	lub	pośrednio	finansować	grupy	zbrojne	lub	przyczyniać	się	do	łamania	praw	człowieka.	

W	 związku	 z	 tym,	 niniejsza	 Polityka	 dot.	 Minerałów	 Konfliktowych	 określa	 zasady,	 których	
przestrzeganie	 Ilpea	 zobowiązuje	 się	 zagwarantować	 w	 celu	 uzyskania	 odpowiedzialnego	 i	
zrównoważonego	łańcucha	dostaw.	

Niniejsza	Polityka	określa:	

• zasady	 i	 procesy	wprowadzone	w	 celu	 oceny	 i	 łagodzenia	 ryzyka	 związanego	 z	minerałami	
konfliktowymi	oraz	zapobiegania	naruszeniom	praw	człowieka;	

• odpowiedzialne	 praktyki	 zaopatrzeniowe	 wprowadzone	 w	 celu	 zapewnienia,	 że	 wszystkie	
wykorzystywane	materiały	są	„wolne	od	konfliktów”.	

	

1.2	Międzynarodowe	ramy	odniesienia	
Niniejsza	 Polityka	 dotycząca	 minerałów	 z	 obszarów	 objętych	 konfliktami	 i	 związane	 z	 nią	 zasady	
wspierają	główne	międzynarodowe	normy,	prawa	i	wytyczne	wymienione	poniżej:	

- Sekcja	 1502	 Amerykańskiej	 Ustawy	 Dodd	 Frank	 Reforma	 Wall	 Street	 i	 Ustawa	 o	 ochronie	
konsumentów	

- Rozporządzenie	 (UE)	 2017/821	w	 sprawie	minerałów	 pochodzących	 ze	 obszarów	 objętych	
konfliktami	i	obszarów	wysokiego	ryzyka	(w	tym	powiązane	sankcje	gospodarcze	za	łamanie	
praw	człowieka)	

- OECD	 „Wytyczne	 OECD	 dotyczące	 należytej	 staranności	 w	 zakresie	 odpowiedzialnych	
łańcuchów	 dostaw	 minerałów	 z	 obszarów	 dotkniętych	 konfliktami	 i	 obszarów	 wysokiego	
ryzyka"	

Zobowiązanie	spółki	Ilpea	do	odpowiedzialnego	pozyskiwania	surowców	i	większej	przejrzystości	w	
zakresie	pochodzenia	tzw.	minerałów	„3TG”	 jest	realizowane	poprzez	przystąpienie	do	„Responsible	
Minerals	 Initiative”	 (RMI)	 oraz	 wypełnienie	 szablonu	 raportowania	 „Conflict	 Minerals	 Reporting	
Template”	(CMRT).	
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1.3 Wewnętrzne	ramy	odniesienia	
W	celu	zapewnienia	spójności	i	jednolitości,	Polityka	dot.	Minerałów	Konfliktowych	spółki	Ilpea	łączy	
informacje	zawarte	w	innych	politykach	i	procedurach	operacyjnych	Grupy:	

• Kodeks	Etyki	Zawodowej;	
• Kodeks	Postępowania	dla	Dostawców;	
• Polityka	Ochrony	Praw	Człowieka;	
• Procedura	Zgłaszania	Niewłaściwego	Postępowania;	
• Polityka	Antyłapówkarska;	
• Polityka	Jakości,	BHP,	Ochrony	Środowiska	Naturalnego	i	Zrównoważonego	Rozwoju;	
• Polityka	Ochrony	Prywatności.	

	

1.4 Zakres	zastosowania	i	odbiorcy	
Niniejsza	 Polityka	 dot.	 Minerałów	 Konfliktowych	 skierowana	 jest	 do	 wszystkich	 dostawców,	
podwykonawców	 i	 partnerów	 biznesowych,	 którzy	 zobowiązani	 są	 do	 zapewnienia,	 że	 nabywanie	
materiałów	wchodzących	w	 skład	 produktów,	 części	 lub	 komponentów	dostarczanych	 do	 Ilpea	 jest	
zgodne	z	zasadami	określonymi	w	niniejszej	Polityce.	

2. ŁAD	KORPORACYJNY	
Za	nadzór	nad	niniejszą	Polityką	odpowiada	dział	Badań	i	Rozwoju	(R&D),	na	szczeblu	Korporacyjnym,	
który	 zapewnia	 okresowy	 przegląd	 i,	 w	 razie	 potrzeby,	 aktualizację	 Polityki	 i	 jej	 Zasad,	 a	 także	
gwarantuje	jej	prawidłowe	stosowanie.		
	
Dział	Badań	i	Rozwoju	(R&D),	na	szczeblu	Korporacyjnym,	odpowiada	również	za	rozpowszechnianie	
Polityki	 we	 wszystkich	 miejscach	 operacyjnych,	 podczas	 gdy	 odpowiedzialni	 Kierownicy	 każdej	 z	
lokalizacji	zapewniają	jej	wdrożenie	na	poziomie	lokalnym.	

	

3. ROZPOWSZECHNIANIE	I	WDROŻENIE	
Polityka	dot.	Minerałów	Konfliktowych	jest	przekazywana	wszystkim	dostawcom	spółki	Ilpea.	

Grupa	oczekuje	od	wszystkich	dostawców	przestrzegania	niniejszej	Polityki	w	celu	odpowiedzialnego	i		
wolnego	od	konfliktów	nabywania	materiałów.	

Niniejsza	Polityka	jest	zawsze	dostępna	dla	wszystkich	interesariuszy	na	stronie	internetowej	Grupy	
pod	adresem	www.ilpea.com.	

Polityka	podlega	okresowemu	przeglądowi	w	celu	zapewnienia	jej	spójności,	adekwatności	i	zgodności	
z	obowiązującymi	wymogami	regulacyjnymi	oraz	skutecznego	wdrożenia.	

Mając	 na	 uwadze	 przejrzystość	 i	 większe	 zaangażowanie	 w	 coraz	 bardziej	 odpowiedzialne	
zaopatrywanie,	 Ilpea	 zobowiązuje	 się	 do	 raportowania	 swoich	 wyników	 w	 obszarze	 minerałów	
konfliktowych,	 do	 identyfikacji	 potencjalnych	 zagrożeń	 i	 niezgodności	 oraz	 do	 stosowania	
odpowiednich	działań	naprawczych.	
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4. OCENA	I	ŁAGODZENIE	RYZYKA	

Ilpea	przeprowadza	ocenę	ryzyka	ESG	związanego	z	prowadzoną	działalnością	 jako	 integralną	część	
strategii	zrównoważonego	rozwoju.	

Ocena	ryzyka	obejmuje	konkretną	ocenę	ryzyka	związanego	z	minerałami	konfliktowymi	dotyczącego	
produkcji	i	jest	przeprowadzana	poprzez	bezpośrednie	zaangażowanie	lokalnych	kierowników.	

Ilpea	jest	zobowiązana	do	przyjęcia	niezbędnych	dostępnych	środków,	w	tym	wspomnianej	wcześniej	
oceny	 ryzyka,	 w	 celu	 proaktywnego	 monitorowania	 całego	 łańcucha	 dostaw	 i	 określenia	 działań	
naprawczych	w	oparciu	o	wagę	i	wpływ	wszelkich	naruszeń.		

W	przypadku	stwierdzenia	naruszenia	jednej	lub	więcej	Zasad	zawartych	w	niniejszej	Polityce,	Ilpea	
zobowiązuje	 się	 do	wdrożenia	 działań	naprawczych	w	 zależności	 od	 skali	 i	wpływu	 stwierdzonego	
naruszenia.	

5. PROCEDURA	ZGŁASZANIA	NIEWŁAŚCIWEGO	
POSTĘPOWANIA	

	

W	istocie	celem	procedury	jest	zapewnienie,	aby	każdy	czuł	się	wspierany	w	mówieniu	w	zaufaniu	i	
zgłaszaniu	 wszelkich	 spraw,	 które	 mogą	 dotyczyć	 kwestii	 niewłaściwych,	 nieetycznych	 lub	
niestosownych,	 oraz	 że	 wszystkie	 zgłoszenia	 są	 rozpatrywane	 bezzwłocznie,	 konsekwentnie,	
profesjonalnie	i	z	zachowaniem	całkowitej	anonimowości.	

Będą	 one	 traktowane	 poważnie,	 z	 zachowaniem	 poufności	 i	 obsługiwane	 bez	 ryzyka	 działań	
odwetowych.	

Niezwłocznie	 po	 uzyskaniu	 informacji	 lub	 nabraniu	 podejrzeń	 o	 jakimkolwiek	 niewłaściwym	
postępowaniu,	zaleca	się	zgłoszenie	sytuacji	za	pomocą	łącza	report.ilpea.com	(„Narzędzie”),	poprzez	
które	można	dokonać	zgłoszenia	imiennie	lub	anonimowo,	jeśli	istnieje	taka	potrzeba.	Organ	Nadzorczy,	
składający	 się	 z	 bezstronnych	 profesjonalistów,	 odpowiednio	 powołanych	 przez	 Zarząd,	 zajmie	 się	
podejrzeniem	niewłaściwego	postępowania.	


