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Polityka dot. minerałów z terenów ogarniętych konfliktami 

(stan: październik 2021 r.) 

 
Wstęp  

 

Jesteśmy globalnym dostawcą produktów czerni węglowej, w tym wysokowydajnych, specjalistycznych 

czerni piecowych, gazowych, lampowych, termicznych, acetylenowych i innych, które służą do 

barwienia, koloryzowania i wzmacniania wydajności polimerów, tworzyw sztucznych, farb i powłok, 

atramentów i tonerów, włókien tekstylnych, klejów i uszczelniaczy, baterii, opon i wyrobów z gumy dla 

inżynierii mechanicznej. 

Orion Engineered Carbons podejmuje się działać w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo, 

przestrzegać prawa, wykonywać zobowiązania wobec klientów i wspierać ich przedsiębiorstwa. 

Jak stwierdziło wielu naszych kontrahentów, ustawa Dodda-Franka1 ustanowiła nowe wymagania dla 

producentów produktów w zakresie niektórych minerałów pozyskiwanych z terenów objętych 

konfliktem (dalej zwanych „Minerałami z terenów ogarniętych konfliktami”), nawet jeśli owi producenci 

nie są bezpośrednio powiązani ze źródłem takich minerałów wykorzystywanych w ich produktach. Jako 

odpowiedzialna spółka, Orion Engineered Carbons wspiera cele ustawy Dodda-Franka, którym jest 

zapobieganie czerpaniu przez zbrojne grupy w Demokratycznej Republice Konga i krajach sąsiednich 

korzyści z Minerałów z terenów ogarniętych konfliktami i pochodzących z tego regionu. 

Ze względu na złożony charakter wielu łańcuchów dostaw i brak ustalonego systemu śledzenia źródeł 

Minerałów z terenów ogarniętych konfliktami, skuteczne śledzenie tych źródeł wymagać będzie 

długotrwałych, wspólnych starań wielu rządów, grup branżowych i spółek. 

Niniejsza Polityka wskazuje obowiązki Orion Engineered Carbons i jej oczekiwania wobec 

dostawców produktów dotyczące postępowania z Minerałami z terenów ogarniętych 

konfliktami, które można podsumować następująco: 

• Wsparcie założeń i celów ustawy Dodda-Franka dotyczących pozyskiwania Minerałów z terenów 
ogarniętych konfliktami. 

 

• Wsparcie dostawców przy wdrażaniu kroków analizy due diligence, które można podjąć, aby 

badać wszelkie źródło pochodzenia Minerałów z terenów ogarniętych konfliktami zawartych 

w produktach sprzedawanych Orion Engineered Carbons. 

 

• Zaprzestanie pozyskiwania od dostawców wszelkich produktów zawierających Minerały 

z terenów ogarniętych konfliktami, jeśli Orion Engineered Carbons uzna, że dany produkt 

zawiera Minerały pochodzące z DRK, a dostawca nie wdroży zasadnych kroków w celu przejścia 

na inne źródła tych Minerałów.2 

1 Ustawa Dodda-Franka (o reformie Wall Street i ochronie konsumentów) została uchwalona 21 lipca 2010 roku. Ustawa Dodda-

Franka i powiązane z nią reguły amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z roku 2012 wymagają od niektórych 

spółek ujawniania, czy produkty, które wytwarzają one osobiście lub na zamówienie, zawierają niezbędne do wytwarzania lub 

funkcjonowania tych produktów Minerały z terenów ogarniętych konfliktami pozyskiwane z kopalni w Demokratycznej Republice 

Konga lub w krajach sąsiednich. Minerałami z terenów ogarniętych konfliktami, objętymi ustawą są: rudy tantalu, cyny i wolframu 

oraz złoto. 

2 Produkty nie zawierają Minerałów pochodzących z DRK, jeśli zawarte w nich Minerały z terenów ogarniętych konfliktami nie 

pochodzą z DRK lub kraju sąsiedniego, pochodzą z recyklingu lub złomu bądź nie spowodowały uzyskania korzyści przez zbrojne 

grupy wskazane jako sprawcy nadużyć będących przedmiotem ustawy Dodda-Franka. 
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Zobowiązanie do pozyskiwania surowców z odpowiedzialnych źródeł 

Orion Engineered Carbons wspiera humanitarne cele ustawy Dodda-Franka i zachęca wytwórców 

produktów dystrybuowanych przez spółkę do przyjęcia takich samych zasad w swoich 

przedsiębiorstwach. 

Spółka nie nabywa bezpośrednio jakichkolwiek Minerałów z terenów ogarniętych konfliktami, 

niezależnie od źródła (produkcja metali wykorzystywanych przy wytwarzaniu czerni węglowej 

obejmuje wiele etapów, tj. kopalnie, huty i rafinerie). 

Kodeks dostawców 

Orion Engineered Carbons ma następujące oczekiwania wobec swoich dostawców: 

• Dostawcy powinni zadbać, aby materiały sprzedawane Orion Engineered Carbons nie 

zawierały Minerałów z terenów ogarniętych konfliktami będących Minerałami pochodzącymi 

z DRK; 

• Dostawcy powinni opracować polityki dotyczące Minerałów z terenów ogarniętych 

konfliktami, ramy analizy due diligence i systemy zarządzania, które zapewnią, że materiały 

sprzedawane Orion Engineered Carbons nie zawierają Minerałów z terenów ogarniętych 

konfliktami, będących Minerałami pochodzącymi z DRK; oraz 

• Orion Engineered Carbons oczekuje od dostawców, że będą pozyskiwać Minerały 

z terenów objętych konfliktem tylko ze źródeł nie dostarczających Minerałów 

pochodzących z DRK. 

 
Oczekuje się przy tym, że dostawcy: 

• wdrożą i zakomunikują swojemu personelowi i dostawcom polityki zgodne z niniejszą 

Polityką oraz zobowiążą do tego samego swoich bezpośrednich i pośrednich dostawców; 

• we współpracy z odpowiednio swoimi bezpośrednimi i pośrednimi dostawcami wdrożą 

procedury śledzenia Minerałów z terenów objętych konfliktem , będą pozyskiwać ww. Minerały 

od hut i rafinerii posiadających zaświadczenie o nieprzetwarzaniu Minerałów pochodzących 

z DRK oraz zobowiążą do tego samego swoich bezpośrednich i pośrednich dostawców; 

• będą informować Orion Engineered Carbons o wszystkich dokonanych lub przyjętych przez 

dostawcę na zasadnej podstawie ustaleniach dotyczących obecności Minerałów pochodzących 

z DRK w produktach aktualnie lub wcześniej sprzedawanych Orion Engineered Carbons; 

• będą prowadzić dostępną do wglądu dokumentację biznesową, która wskazuje źródło Minerałów 
z terenów objętych konfliktem; oraz 

• na żądanie Orion Engineered Carbons przekaże jej informacje dotyczące pochodzenia Minerałów 

z terenów objętych konfliktem zawartych w produktach sprzedawanych Orion Engineered 

Carbons, a Orion Engineered Carbons będzie uprawiona do wykorzystania lub ujawnienia tych 

informacji celem spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych w komunikacji z klientami 

lub marketingowej, niezależnie od postanowień jakichkolwiek umów o zachowaniu poufności, 

które nie odwołują się bezpośrednio do niniejszego akapitu. 

 

Dostawców zachęca się również do wspierania starań branży na rzecz wzmocnienia możliwości śledzenia 

i odpowiedzialnych praktyk w łańcuchach dostaw Minerałów z terenów objętych konfliktem. 
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Konsekwencje nieprzestrzegania Polityki przed Dostawców 

Orion Engineered Carbons na bieżąco ocenia relacje ze swoimi dostawcami. 

Orion Engineered Carbons zastrzega sobie prawo oceny zakresu, w jakim dostawca nie przestrzegał 

w sposób zasadny niniejszej Polityki. 

Orion Engineered Carbons zastrzega sobie prawo żądania od swoich dostawców dodatkowej 

dokumentacji dotyczącej pochodzenia Minerałów z terenów objętych konfliktem zawartych we 

wszelkich produktach sprzedawanych Orion Engineered Carbons. 

Dostawcy, którzy nie przestrzegają w sposób zasadny niniejszej Polityki, mogą nie być brani pod uwagę 

przez dział łańcucha dostaw Orion Engineered Carbons przy przyszłych transakcjach. 

W przypadku gdy Orion Engineered Carbons ustali, że dostawca nie podjął wystarczających działań 

w celu przestrzegania niniejszej Polityki, a dostawca odmówi współpracy przy opracowaniu i wdrożeniu 

zasadnych kroków naprawczych, Orion Engineered Carbons zastrzega sobie prawo do podjęcia 

odpowiednich działań, w tym zaprzestania zakupów od tego dostawcy. 

Żadne postanowienie niniejszej Polityki nie ma na celu udzielania dodatkowych uprawnień dostawcy 

Orion Engineered Carbons, nakładania na niego oczekiwań ani ograniczania w jakikolwiek sposób 

uprawnień Orion Engineered Carbons wynikających z umowy lub ustawy. 

Mechanizm przekazywania skarg i zgłoszeń 

Nasi pracownicy, dostawcy i inne osoby mogą przekazywać swoje uwagi i zarzucane naruszenia 

niniejszej Polityki na adres compliance@orioncarbons.com. Istnieje również możliwość odwiedzenia 

naszej witrynę pod adresem https://www.orioncarbons.com/compliance, w której dostępne są 

dodatkowe informacje o naszym Kodeksie postępowania. 
 

Zgłoszeń można dokonywać anonimowo, przy zachowaniu poufności w najszerszym praktycznie 

możliwym i dozwolonym prawem zakresie. Orion Engineered Carbons nie podejmie działań odwetowych 

wobec pracowników, dostawców lub innych osób, które dokonały zgłoszenia w dobrej wierze. 

Zakończenie 

Orion Engineered Carbons w pełni rozumie wagę tego problemu dla swoich klientów i innych 

kontrahentów i zobowiązuje się realizować inicjatywy łańcuchów dostaw oraz ogólne działania związane 

z odpowiedzialnością korporacyjną i zrównoważonym rozwojem, które prowadzą do stworzenia 

łańcucha dostaw bez Minerałów pochodzących z DRK. Zachęcamy wszystkich dostawców do wspierania 

tych starań w podobnym zakresie. 
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