
 

 

Polityka odpowiedzialnego pozyskiwania 

minerałów FAULHABER 

 
Informacje ogólne 

Polityka ta ma zastosowanie do minerałów takich jak tantal, cyna, wolfram i złoto (nazywane 3TG). 
Gdzie wydobywanie, handel, obróbka i eksport tych minerałów i powiązanych z nimi rud z obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (CAHRA) lub innych objętych tą polityką krajów 
(Demokratyczna Republika Konga i kraje sąsiednie) mogą np. negatywnie wpływać na ludzkie zdrowie, 
przyczyniać się do łamania praw człowieka i być wykorzystywane w celu finansowania konfliktów 
zbrojnych.  

Ustawa Dodda-Franka (Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act, Section 1502), 
oraz przepisy SEC wymagają ujawnienia przypadków stosowania 3TG oraz zachowania przejrzystości 
łańcucha dostaw w celu zakończenia konfliktów zbrojnych i zapewnienia przestrzegania prawa 
międzynarodowego. Nacisk kładziony jest na kraje objęte tą polityką.  

1 stycznia 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 
dotyczące 3TG. Bezpośrednio objęło unijnych importerów minerałów lub metali, którzy po 
przekroczeniu określonych progów zostali zobowiązani do wypełniania obowiązków w zakresie 
należytej staranności w łańcuchu dostaw. Rozporządzenie EU odnosi się do obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, które są aktualizowane na bieżąco i mogą obejmować tereny 
z całego świata.   

Zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami firma FAULHABER jest świadoma swojej 
odpowiedzialności i przyczyniania się na różnych poziomach do zapewnienia trwałej ochrony praw 
człowieka. FAULHABER podejmuje działania na rzecz zagwarantowania zdrowia, bezpieczeństwa 
i ochrony osobom, które wydobywają i eksploatują 3TG. Naszym zadaniem jest ponadto wymaganie 
wysokich norm w zakresie społecznym, środowiskowym oraz przestrzeganie praw człowieka także 
w kręgu naszych dostawców. I chociaż firmy FAULHABER bezpośrednio nie dotyczą ani Ustawa Dodda-
Franka, Sekcja 1502, ani Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821, a także firma 
nie prowadzi bezpośredniej działalności w zakresie wydobycia, wytopu lub handlu takimi minerałami 
w CAHRA ani w innych krajach objętych tą polityką, to angażuje się w odpowiedzialne pozyskiwanie 
wymaganych 3TG w swoim łańcuchu dostaw. 

 

Nasz wkład 

Firma FAULHABER przyjęła niniejszą politykę i zobowiązuje się do poszerzania świadomości 
o odpowiedzialnym pozyskiwaniu tych minerałów. Firma FAULHABER stale pracuje nad zwiększeniem 
przejrzystości łańcucha dostaw oraz zagwarantowaniem odpowiedzialnego wydobycia, wytopu lub 
handlu 3TG, które wykorzystujemy w naszych produktach. Tym samym jesteśmy zaangażowani w: 

• Określenie w odpowiednim czasie, których produktów FAULHABER dotyczą przepisy dotyczące 
minerałów konfliktu i odpowiednie dostosowanie naszych działań w zakresie zgodności; 

• Zachęcanie naszych dostawców do pozyskiwania 3TG w sposób odpowiedzialny, a także do 
ulepszania odpowiednich procesów i zaangażowania się w odpowiedzialne wydobycie 
minerałów; 



 

 

• Pozyskiwanie 3TG wyłącznie od dostawców korzystających z uznanych źródeł 3TG 
(posiadających certyfikat RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) inicjatywy RMI 
(Responsible Minerals Initiative) lub inny certyfikat uzyskany w ramach równoważnego 
programu audytu/weryfikacji) bez faktycznego embarga na CAHRA i kraje objęte tą polityką. 

Informacje o 3TG stosowanych przez FAULHABER są ujawniane corocznie w postaci oświadczenia 
CMRT (Conflict Minerals Reporting Template), które jest przygotowywane w oparciu o informacje 
zwrotne od odpowiednich dostawców i udostępniane na stronie internetowej FAULHABER.  

 

Podjęte konkretne działania   

Firma FAULHABER określiła następujące środki w celu wypełnienia naszych obowiązków i zapewnienia 
przejrzystości w łańcuchu dostaw: 

• Program w zakresie zachowania należytej staranności zgodnie z opublikowanymi przez OECD 
„Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains”, który jest wspierany przez 
zarząd FAULHABER; 

• Komunikowanie się z dostawcami w celu terminowego pozyskiwania informacji zwrotnych 
dotyczących stosowania 3TG; 

• Doradzanie dostawcom w zakresie ich obowiązków informacyjnych; 

• Wymagania dostawców w zakresie 3TG określone w Podręczniku dostawcy FAULHABER. 
Zgodność ta będzie w przyszłości stanowić ważne kryterium przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących zakupów przez FAULHABER. 

• Ocena ryzyka i poddawanie ocenie obecnych dostawców. 

• Ciągłe doskonalenie i zarządzanie działaniami korygującymi. 

• Monitorowanie amerykańskiego i europejskiego prawodawstwa w zakresie minerałów 
konfliktowych. 
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