Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw
(Conflict Minerals)

Wprowadzenie
22 sierpnia 2012 r. ostateczna regulacja dotycząca pozyskiwania minerałów konfliktu
na mocy Paragrafu 1502 Ustawy Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie
konsumentów (Ustawa Dodda-Franka) została zatwierdzona przez amerykańską
Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Regulacja ta wymaga, aby firmy
notowane na amerykańskich giełdach papierów wartościowych, podejmowały
uzasadnione próby zasięgania informacji oraz, w zależności od okoliczności,
podejmowały dalszą należytą staranność, zmierzającą do określenia źródła i łańcucha
dowodowego minerałów konfliktu, które mogą być używane w ich produktach, oraz
aby co roku składały publicznie sprawozdanie dotyczące tego czy pojawiły się
jakiekolwiek takie minerały konfliktu oraz czy dostarczyły środków finansowych
grupom zbrojnym w Demokratycznej Republice Konga (DRK) lub w sąsiadujących
krajach. Minerały konfliktu są to: cyna, tantal, wolfram i złoto (znane również jako
3TG).
Pomimo, że firma BURY nie kupuje bezpośrednio żadnych surowych minerałów 3TG
od swoich dostawców, to zaopatruje się w komponenty, które potencjalnie mogą
zawierać minerały 3TG pochodzące z kopalń w DRK lub w sąsiadujących krajach.
Niniejsza Polityka wskazuje zasady prowadzenia przez BURY współpracy z dostawcami
oraz określa wymagania względem dostawców w zakresie przestrzegania standardów
odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów naturalnych.
Zachęcamy naszych dostawców do współpracy w celu bieżącej identyfikacji i realizacji
działań zmierzających do identyfikacji zagadnień dotyczących odpowiedzialnego
pozyskiwania zasobów oraz usprawnienia naszego programu. Mamy nadzieję, że
niniejsza Polityka przyczyni się do promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych
u naszych dostawców.
Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich dostawców i wykonawców firmy BURY oraz
ich podmioty powiązane w zakresie wszelkich produktów i usług nabywanych przez
firmę BURY. Zachęcamy naszych dostawców do wdrażania zasad określonych w
niniejszej Polityce w ich własnych łańcuchach dostaw.
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Podejmowanie odpowiedzialnych praktyk
W celu zapewnienia najwyższych możliwych standardów dotyczących pozyskiwania
minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, niniejsza
Polityka potwierdza wprowadzony w BURY wewnętrzny system zarządzania
odpowiedzialnym łańcuchem dostaw, w oparciu o kryteria ustalone w aktualnych
regulacjach prawnych oraz międzynarodowych wytycznych.
BURY stosuje w swojej działalności etyczne i przejrzyste praktyki biznesowe.
BURY tworzy łańcuch dostawców w sposób odpowiedzialny i w zakresie prowadzonej
działalności podejmuje wszelkie możliwe środki w celu korzystania z surowców
pochodzących z legalnych źródeł i wytworzonych w sposób zrównoważony oraz nie
pozyskuje zasobów naturalnych z rejonów objętych konfliktami zbrojnymi.
BURY 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.

BURY wspiera i wypełnia ogólnobranżowe podejście do zajmowania się problemami
związanymi z odpowiedzialnością społeczną w całym łańcuchu dostaw. W zakresie tym,
BURY współpracuje z innymi podmiotami w branży poprzez udział w Inicjatywie
Bezkonfliktowego Pozyskiwania (CFSI), która wywodzi się z Koalicji Odpowiedzialności
Społecznej Przemysłu Elektronicznego -Inicjatywa Zrównoważonego Rozwoju
Globalnego.
CFSI to ogólnobranżowa inicjatywa utworzona w celu opracowania systemów kontroli
hut i rafinerii poprzez niezależnie zatwierdzone audyty w ramach Programu
Bezkonfliktowych Hut (CFSP) ujętego w CFSI. Wykorzystując CFSP, CFSI identyfikuje
huty i rafinerie produkujące materiały bezkonfliktowe. Aby potwierdzić ten status, CFSI
angażuje specjalnie przeszkolonych, niezależnych audytorów zewnętrznych w celu
sprawdzenia, czy te huty i rafinerie mogą być uznane za bezkonfliktowe. CFSI publikuje
online listę hut i rafinerii, które spełniają standardy audytu. Ponadto, CFSI opracowało
Wzór Raportowania o Minerałach Konfliktu (CMRT) w celu ujednolicenia gromadzenia
informacji o minerałach konfliktu od dostawców pochodzących z łańcuchów dostaw tej
branży.
BURY co roku wysyła CMRT do swoich dostawców i wnosi o dostarczenie informacji
dotyczących hut / rafinerii w ich łańcuchach dostaw. Ponadto, uwzględnia w swoich
standardowych umowach z dostawcami swój Kodeks Postępowania dla Dostawców
oraz postanowienia dotyczące oczekiwań wobec dostawców, w zakresie przyjęcia
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polityki dotyczącej odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów; wdrożenia procesów
należytej staranności w celu wsparcia tej polityki; oraz wypełnienia i odesłania CMRT
do firmy BURY.

Nasze oczekiwania wobec dostawców
W szczególności, BURY oczekuje od każdego ze swoich dostawców wykonania
wszystkich poniższych działań:









Przyjęcia i wdrożenia polityki odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów oraz
przekazania i egzekwowania tego wymogu od podmiotów ze swojego łańcucha
dostaw;
Wdrożenia procesów należytej staranności i planów ograniczania ryzyka w celu
wsparcia polityki odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów; w tym
przekazywania dokładnych informacji na temat miejsc i warunków wszystkich
etapów produkcji, również u swoich poddostawców;
Przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców;
Wykorzystania Programu Szkoleniowego firmy BURY związanego z minerałami
konfliktu do szkolenia i instruowania swoich odpowiednich pracowników;
Zaopatrywanie się w materiały wyłącznie u dostawców stosujących zasady
odpowiedzialności społecznej, w tym zasady niniejszej Polityki;
Uzupełnienie i odesłanie nam CMRT w odpowiednim czasie i dostarczenie nam
wszystkich innych informacji, o które możemy wnioskować, dotyczących
pozyskiwania minerałów znajdujących się w produktach dostarczanych przez
dostawców.

W przypadku gdy BURY uzyska informację o dostawcy, który nie spełnia oczekiwań
określonych w niniejszej Polityce, wówczas będzie postępować zgodnie ze swoim
procesem eskalacji i podejmie odpowiednie działania, aby zaradzić tej sytuacji,
uwzględniające możliwe zawieszenie relacji z dostawcą.
Zachęcamy dostawców i inne podmioty zewnętrzne do kontaktu ze swoim stałym
kanałem pozyskiwania lub przedstawicielem BURY, w celu uzyskania wskazówek
dotyczących stosowania zasad określonych w niniejszej Polityce lub jeśli chcą zgłosić
podejrzenie nadużycia. Dostawcy, inni zewnętrzni interesariusze oraz pracownicy mogą
zgłaszać kwestie związane z pozyskiwaniem minerałów 3TG znajdujących się w
produktach BURY zespołowi firmy BURY ds. minerałów konfliktu oraz Głównemu
Specjaliście
ds.
Zgodności,
za
pośrednictwem
e-maila
conflictmineralscompliance@bury.com lub na adres pocztowy BURY GmbH & Co.
KG; Robert-Koch-Straße 1-7; D-32584 Löhne.
***

BURY będzie regularnie dokonywać przeglądu niniejszej Polityki oraz zasad jej
wdrożenia pod kątem ich efektywności i zgodności z obowiązującymi regulacjami
prawnymi.
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Dostawcy BURY zobowiązani są do stosowania najbardziej aktualnej Polityki
Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw (Conflict Minerals) stosowanej w BURY.
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