
   

 

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw  

w Grupie Kapitałowej KGHM  

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) posiada ponad 50-letnie doświadczenie  

w branży wydobywczej i hutniczej. Spółka podjęła zobowiązanie przestrzegania najwyższych 

standardów produkcji, etyki biznesowej oraz działań biznesowych. Tymi regułami kierujemy 

się w całym naszym łańcuchu tworzenia wartości, co ma swoje odbicie w Kodeksie Etyki Grupy 

Kapitałowej KGHM. Poprzez stosowanie inicjatywy United Nations Global Compact, KGHM 

potwierdza zaangażowanie w przestrzeganie podstawowych zasad w zakresie praw człowieka, 

standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. KGHM ma pełną 

świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania 

minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalu) jest kluczowy dla prowadzenia 

działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój. 

KGHM nie toleruje, nie wspiera, nie przyczynia się do, ani nie czerpie korzyści z: 

- naruszania zasad BHP, 

- zatrudniania dzieci, ani żadnej formy pracy przymusowej, 

- naruszania prawa do zrzeszania się, 

- naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego, 

- zbrodni wojennych, ludobójstwa, ani jakichkolwiek zbrodni przeciwko ludzkości, 

- prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

KGHM oczekuje od swoich dostawców przestrzegania tych podstawowych zasad oraz 

zastrzega, iż nie nawiązuje relacji biznesowych z podmiotami, które działają w sposób 

niezgodny z nimi.  

Aby zapewnić najwyższe możliwe standardy pozyskiwania złota z obszarów dotkniętych 

konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, KGHM przyjął podejście oparte na analizie ryzyka. 

Umożliwia ono identyfikację relacji biznesowych wysokiego ryzyka w oparciu o kryteria 

ustalone w Wytycznych LBMA dla odpowiedzialnego pozyskiwania złota (LBMA Responsible 

Gold Guidance) oraz zgodnie z Wytycznymi OECD w sprawie odpowiedzialnego łańcucha 

dostaw minerałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka (The OECD Due 

Dilligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk 

Areas). Obowiązkiem Zarządu KGHM jest sprawowanie pełnej kontroli w zakresie 

odpowiedzialnego łańcucha dostaw. 

Wprowadzono wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw,  

w ramach którego ustalono zakres zastosowania, organizacje systemu i uczestników procesu, 

kryteria uznawania relacji biznesowej za relację wysokiego ryzyka, proces badania łańcucha 

dostaw z uwzględnieniem procesu Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer), 

monitorowania transakcji, przechowywania dokumentacji oraz szkoleń dla pracowników. 

Zarządzanie procesem zostało powierzone Oficerowi Compliance raportującemu 

bezpośrednio do Zarządu Spółki. 

KGHM uruchomił również adres e-mail conflict.minerals@kghm.com celem zapewnienia 

możliwości zgłaszania uwag i zastrzeżeń związanych z łańcuchem dostaw złota pracownikom, 

kontrahentom oraz innym interesariuszom. 


