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Katowice, 25.04.2019r.

Przestrzeganie przez dostawc6w praw czlowieka, bezpiecznych i pr4jaznych warunk6w pracy
or.v innych kwestii odpowiedzialnoSci biznesowej stanowi dla Baterpol S.A. jedno z kluczowych
kryteri6w podejmowania declzji w zakresie doboru dostawc6w.

Bedziemy czyni6 starania, aby nasi dostawcy kierowali siq w tych kwestiach podobnymi do
naszych wartosciami i standardami, pzynajmniej w takim stopniu jak nasza firma. Od naszych
gl,ownych dostawc6w wymagamy stosowania nastgpujqcych zasad i standard6w postgpowania:

przestrzegania standard6w bezpiecznej pracy, zgodnie z wymaganiami prawnymi,
prowadzenia dzialai na zecz ochrony Srodowiska zgodnie z wymaganiami prawnymi,
zapewnienia godnego wynagrodzenia i przestrzeganie limit6w czasu prary,
umo2liwiania skorzystania z prawa do wolno6ci zgromadzeri i spor6w zbiorowych,
prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami etyki,
eliminowania dyskryminacji w miejscu pracy,
eliminowania korzystania z pracy dzieci,
eliminowania pracy przymusowej i niewolniczej.

Oczekujemy r6wnie2 od naszych dostawc6w postgpowania zgodnie z Global Compact ONZ z 10
zasadami UN GC oraz Porrszechnq Deklaracjq Praw Czficwieka ONZ-
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Katowicach popiera iniciatywe organizacji firm
migdzynarodowych w zakresie nienabywania surowc6w z kraj6w objetych konfliktami zbrojnymi.
Do mineral6w tych nale2q: tantal, zficto, cyna, wolfram, kt6re sq powszechnie stosowane na
Swiecie, a wykorzystywane sq do finansowania grup zbrojnych w tych krajach.
Jestesmy pzeciwni wykorzystywaniu mineral6w pochodzqcych ze stref konflikt6w zbrojnych, oraz
materialow wqtpliwego lub niewiadomego pochodzenia.

BATERPOL s.A. bezposrednio nie zamawia surowc6w, towar6w
objqtych konfl iKami zbrojnymi.

i komponent6w z teren6w

zgadzamy sig z zasadq, 2e nalezy zajmowa6 siq problemami a,/'ezanymi z odpowiedzialnosciq
spoleczne w catym laicuchu dostaw. Mamy swiadomosi, ze nioywilqc towary od n"".y"h
dostawc6w, mogq znajdowa6 siq surowce z teren6w obietych tonnimahl zbrojnymi, dlatego
oczekujemy od naszych dostawc6w, aby u2ywali wyecznie'mineral6w pochodzqcyih z terenow
wolnych od konflikt6w.

Dqymy do tego, aby nasi dostawcy nabywari materiary
prawa czlowieka i ochrony Srodowiska.

ze Lroder, w K6rych przestrzegane se

Firma BATERPOL zachQca swo. ich- dostawc6w do wypelnienia ujednoliconego
szablonu Conflict
Minerars Raporting Temprate. (CMRT) stworzonego p rzez organizacie
etdc
/Gesr z prosbq
o przekazanie informacji 2r6del nabywania mineral6w w ich taricuihach
dostaw.
oczekujemy, 2e nasi dostawcy wprowadzq bezpieczny spos6b pozyskiwania
minerar6w,
wprowadzq procedury nalezytej starannosci, odeslq w stosownym
czasie szablon CMRT lub zlo2q
stosowne deklaracje.

Je2eli firma BATERPoL uzyska informacje, 2e dostawca nie
spernia tych oczekiwari, podejmie
stosowne kroki w ceru roanviqzania probremu, w tym r6wniez poililE;;;
stosunk6w

z dostawce.
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