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1. ZAKRES 

Niniejsza polityka dotycząca minerałów konfliktowych (dalej zwana „Polityką”) ma zastosowanie na całym 
świecie do GEA Group Aktiengesellschaft, wszystkich spółek powiązanych z GEA Group 
Aktiengesellschaft (dalej łącznie zwanych „GEA”), wszystkich pracowników GEA oraz wszystkich 
dostawców GEA. Określa ona wymagania w zakresie dostarczania GEA towarów zawierających cynę, 
wolfram, tantal i złoto oraz objaśnia zadania i obowiązki wszystkich dostawców wobec GEA. Współpraca 
między GEA oraz jej oddziałami, jednostkami, filiami regionalnymi i krajowymi, jak również strukturami 
międzynarodowymi lub korporacyjnymi odbywać się ma na podstawie niniejszej Polityki. 

2. OGÓLNE WYTYCZNE 

We współczesnej gospodarce minerały i metale odgrywają ważną rolę jako surowce niezbędne do wyrobu 
różnego rodzaju produktów i ich komponentów. Jednak eksploatacja, handel i transport metali oraz rud 
może wiązać się z poważnymi negatywnymi skutkami, w tym poważnym łamaniem praw człowieka oraz 
konfliktami zbrojnymi w regionach ich pochodzenia.  

Mowa tu szczególnie o wydobyciu cyny, wolframu, tantalu i złota, dalej zwanych minerałami „3TG” lub 
„minerałami konfliktowymi”, ponieważ w przeszłości konflikty zbrojne i związane z nimi łamanie praw 
człowieka były bezpośrednio lub pośrednio finansowane przez wydobycie, handel, przetwarzanie i eksport 
tych minerałów.  

Do celów tej polityki dotyczącej minerałów konfliktowych termin „niezwiązane z konfliktami” oznacza, że 
transport, wydobycie oraz handel jakimikolwiek minerałami 3TG zawartymi w dowolnym towarze 
dostarczonym GEA nie naruszył żadnej z zasad wymienionych w załączniku II do wytycznych OECD1 
dotyczących należytej staranności dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z regionów 
ogarniętych konfliktami oraz regionów wysokiego ryzyka. 

2.1. Wytyczne OECD 

W celu wspierania zgodności działalności formy z prawami człowieka oraz zapobiegania bezpośredniemu 
i pośredniemu wspieraniu konfliktów poprzez pozyskiwanie minerałów, OECD opracowała wytyczne 
dotyczące zachowania należytej staranności. 

2.2. Należyta staranność 

Uznając zagrożenie dla praw człowieka związane z wydobyciem minerałów konfliktowych, GEA Group 
Aktiengesellschaft oraz jej spółki zależne przyjęły politykę pozyskiwania komponentów i materiałów od 
spółek, które podzielają nasze przekonania w kwestii poszanowania praw człowieka, uczciwości i 
odpowiedzialności za środowisko. Wdrażając zalecenia zawarte w wytycznych dotyczących należytej 
staranności OECD, GEA dąży do stosowania w swoich komponentach wyłącznie minerałów 3TG, których 
wydobycie, transport, handel, produkcja oraz eksport nie finansują bezpośrednio ani pośrednio, ani też nie 
przyczyniają się do konfliktów i związanego z nimi łamania praw człowieka, jak wyszczególniono w 
załączniku II do wytycznych OECD dotyczących należytej staranności. 

Niniejsza Polityka jest zgodna z szerszą polityką GEA dotyczącą uczciwego handlu światowego, z 10 
zasadami Global Compact ONZ oraz z podstawowymi standardami pracy ILO. Ponadto wdrożenie 
wytycznych dotyczących należytej staranności OECD umożliwia GEA: 
 

 

1 zgodnie z publikacją OECD i wprowadzanymi od czasu do czasu zmianami. 
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• zapewnienie zgodności z wszelkimi mającymi zastosowanie obowiązkami regulacyjnymi; 

• dążenie do wspierania klientów w zapewnianiu zgodności ich działań z wszelkimi obowiązkami 
regulacyjnymi mającymi zastosowanie w ich przypadku. 

3. INTEGRACJA I ZOBOWIĄZANIA DOSTAWCÓW 
Jako wytwórca systemów produkcyjnych i operacyjnych oraz komponentów dla różnych gałęzi przemysłu 
Grupa GEA jest oddalona o kilka szczebli od wydobycia minerałów 3TG oraz odpowiednich hut i rafinerów. 
Ze względu na swoją pozycję w łańcuchu dostaw GEA wymaga odpowiednich procesów zachowania 
należytej staranności na wyższych szczeblach łańcucha w celu zapewnienia pozyskiwania minerałów 3TG 
niezwiązanych z konfliktami.  

W tym celu GEA dąży do pełnej transparentności w zakresie źródeł 3TG w ramach swojego łańcucha 
dostaw. W celu zapewnienia, że minerały 3TG zawarte we wszystkich towarach dostarczanych GEA 
pochodzą wyłącznie ze źródeł niezwiązanych z konfliktami, przeprowadzane są w całym przedsiębiorstwie 
stałe procesy zarządzania ryzykiem i należytej staranności, za pomocą których określa się przeznaczenie, 
źródło i pochodzenie wszystkich minerałów 3TG. W tym procesie GEA ściśle współpracuje z dostawcami i 
innymi istotnymi członkami łańcucha dostaw. W związku z tym każdy dostawca GEA powinien: 

• wprowadzić odpowiednie polityki i procedury postępowania z zachowaniem należytej staranności 
w łańcuchu dostaw dotyczące minerałów 3TG i/lub materiałów zawierających 3TG, które powinny 
spełniać co najmniej standardy ustalone w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności 
oraz dążyć do zapewnienia, że 3TG zawarte w towarach dostarczanych GEA pochodzą wyłącznie 
z hut i od rafinerów niezwiązanych z konfliktami; 

• przyjąć strategię ograniczającą ryzyko w odpowiedzi na zagrożenia zidentyfikowane w swoim 
łańcuchu dostaw, która powinna spełniać co najmniej standardy ustalone w wytycznych OECD 
dotyczących należytej staranności; 

• przekazywać GEA wszelkie istotne informacje dotyczące zachowania należytej staranności oraz 
pochodzenia i źródeł minerałów 3TG w swoim łańcuchu dostaw za pośrednictwem 
wyszczególnionych narzędzi komunikacji w zakresie zachowania należytej staranności, w sposób 
umożliwiający prześledzenie i udowodnienie, że surowce 3TG oraz 3TG zawarte w towarach 
dostarczanych GEA pochodzą z hut i od rafinerów niezwiązanych z konfliktami; 

• promować adekwatne standardy postępowania z zachowaniem należytej staranności wśród 
swoich dostawców i innych uczestników własnego łańcucha dostaw; 

• w pełni przestrzegać „Kodeksu postępowania dla dostawców i podwykonawców” GEA, który 
obejmuje prawo GEA do sprawdzenia zgodności dostawcy z zapisami niniejszej Polityki dotyczącej 
minerałów konfliktowych. 

4. ŚRODKI PODEJMOWANE W NASTĘPSTWIE 
NIEZGODNOŚCI 
W przypadku gdy dostawca nie spełnia zapisów niniejszej Polityki, zamawiająca spółka z Grupy GEA, bez 
ograniczenia wszelkich innych dostępnych środków zaradczych, ma prawo do rozwiązania umowy kupna 
z tymże dostawcą z powodu rażącego naruszenia przepisów bądź wymagać od dostawcy zabezpieczenia 
i ochrony GEA przed wszelkimi kosztami, stratami oraz szkodami wynikającymi z takiego naruszenia. 
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5. SYSTEM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
Zachęcamy do zgłaszania wszelkich wątpliwości natury etycznej oraz naruszeń polityki poprzez 
system zgłaszania nieprawidłowości  
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=7GEA1.  

Raport przesłany za pośrednictwem tego portalu trafi do zewnętrznego systemu Business Keeper AG w 
Niemczech, który jest niezależny od infrastruktury GEA. Tylko ograniczony zespół osób z działów 
zgodności, audytu wewnętrznego oraz zasobów ludzkich ma dostęp do Państwa raportu zgodnie ze swoimi 
konkretnymi obszarami kompetencji i jest on zobowiązany do obsługi raportu w sposób poufny. 

6. POZOSTAŁE KWESTIE 
W razie dalszych pytań dotyczących niniejszej Polityki, zachęcamy do kontaktu z zespołami kierującymi 
łańcuchem dostaw, z którymi regularnie Państwo współpracują. Pytania można również przesyłać na 
adres: compliant-minerals@gea.com 

  

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=7GEA1
mailto:compliant-minerals@gea.com
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Data Przegląd i zmiany 

1 stycznia 2021 Pierwotne wydanie dokumentu (wersja 1.0)  

  

  

  

  

  

  

 

 


