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Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw
w Grupie Kapitałowej KGHM
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) posiada ponad 60-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. KGHM
potwierdza zaangażowanie w przestrzeganie podstawowych zasad w zakresie praw człowieka,
standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. KGHM angażuje się w działalność
organizacji

międzynarodowych

na

rzecz

społecznej

odpowiedzialności

biznesu

i

wspierania

zrównoważonego rozwoju. KGHM ma pełną świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców jest
kluczowy dla prowadzenia działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój.
KGHM nie toleruje, nie wspiera, nie przyczynia się do, ani nie czerpie korzyści z:
•

wszelkich form nieludzkiego i poniżającego traktowania,

•

niewolnictwa, zatrudniania dzieci, ani żadnej formy pracy przymusowej

•

dyskryminacji mniejszości,

•

naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego,

•

zbrodni wojennych, ludobójstwa, ani jakichkolwiek zbrodni przeciwko ludzkości,

•

naruszania praw ludności rdzennej,

•

prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu,

•

wszelkich form działań korupcyjnych i innych związanych z przestępczością gospodarczą, w tym
z nadużyciami finansowymi,

•

degradacji terenów dziedzictwa kulturowego i naturalnego,

•

naruszania zasad BHP,

•

naruszania prawa do zrzeszania się.

•

innych poważnych naruszeń praw człowieka.

KGHM oczekuje od swoich dostawców przestrzegania tych zasad oraz zastrzega, iż nie nawiązuje relacji
biznesowych z podmiotami, które działają w sposób niezgodny z nimi.
Aby zapewnić najwyższe możliwe standardy pozyskiwania metali z obszarów dotkniętych konfliktami i
obszarów wysokiego ryzyka, KGHM przyjmuje podejście oparte na analizie ryzyka. Umożliwia ono
identyfikację ryzyk oraz relacji biznesowych wysokiego ryzyka realizowaną w oparciu o kryteria zgodne 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), Wytycznymi LBMA dla odpowiedzialnego pozyskiwania złota
(LBMA Responsible Gold Guidance) oraz srebra (LBMA Responsible Silver Guidance) i z kryteriami w ramach
wdrożonego w Oddziałach Hutniczych KGHM standardu odpowiedzialnego pozyskiwania miedzi i ołowiu
(Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Nickel and Zinc).
Obowiązkiem Zarządu KGHM jest sprawowanie pełnej kontroli w zakresie odpowiedzialnego łańcucha
dostaw.
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Wprowadzono wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw, na który składają
się:
KROK 1 - USTANOWIENIE SILNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW OBEJMUJĄCEGO:
• formalne ramy systemu odpowiedzialnego łańcucha dostaw,
• wewnętrzne struktury zarządcze w celu wsparcia badania łańcucha dostaw,
• wewnętrzny systemu badania, kontroli i przejrzystości łańcucha dostaw obejmujący m.in.
identyfikację interesariuszy łańcucha dostaw z uwzględnieniem procesu ich weryfikacji,
• umacnianie współpracy Spółki z kontrahentami, a gdzie to możliwe, wsparcie tych kontrahentów
w budowaniu ich własnych systemów badania łańcucha dostaw,
• wewnętrzne mechanizmy komunikacji w celu promowania zaangażowania pracowników w
identyfikację ryzyk,
• zasady przechowywania dokumentacji oraz przeprowadzania szkoleń dla pracowników.
KROK 2 - IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYK W ŁAŃCUCHU DOSTAW OBEJMUJĄCA:
•

identyfikację ryzyk w łańcuchu dostaw,

•

ocenę ryzyka w ramach systemu badania łańcucha dostaw kontrahenta w świetle przyjętych
standardów,

•

raportowanie oceny ryzyka.

KROK 3 - OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ODPOWIEDZI NA ZIDENYFIKOWANE RYZYKA
OBEJMUJĄCE:
•

Opracowanie strategii zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem

•

Podejmowanie i realizowanie mierzalnych działań, monitoring ich wykonywania, okresowa
weryfikacja oceny ryzyka i regularne jej raportowanie

KROK 4 – ORGANIZACJA NIEZALEŻNEGO, ZEWNĘTRZNEGO AUDYTU SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ŁAŃCUCHEM DOSTAW W ŚWIETLE PRZYJETYCH STANDARDÓW
KROK 5 – RAPORTY Z BADANIA ŁAŃCUCHA DOSTAW
Celem zapewnienia pracownikom, kontrahentom oraz innym interesariuszom możliwości zgłaszania
uwag

i

zastrzeżeń

związanych

z

łańcuchem

dostaw,

KGHM

uruchomił

adresy

e-mail

conflict.minerals@kghm.com (dla minerałów) oraz procurement@kghm.com (dla pozostałych dostaw).
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Marcin Chludziński
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