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              Lębork, 19.05.2015 

 

Polityka firmy KNK s.c. Krzysztof Krawczyk, Grażyna Krawczyk dotycząca  

MINERAŁÓW KONFLIKTOWYCH 

 

Jako firma troszczymy się o dobro ludzi i społeczności. Prowadzimy swoją działalność w 

sposób uczciwy i etyczny. Przestrzegamy i popieramy przepisy ustawowe i wykonawcze na rzecz 

eliminacji wykorzystania materiałów konfliktowych. Popieramy wysiłki organizacji praw człowieka w 

celu położenia kresu przemocy i okrucieństwa.  

Czym są „Materiały Konfliktowe”? 

 Niektóre minerały z regionów ogarniętych konfliktami, powszechnie nazywane minerałami 

konfliktowymi, w tym cyna, tantal, wolfram i złoto powiązane są z finansowaniem egzekucji, 

przemocy, gwałtów i innych naruszeń praw człowieka w strefach konfliktu. Minerały te wprowadzone 

do łańcucha dostaw przedsiębiorstw mogą zostać wykorzystane do produkcji dóbr konsumpcyjnych, 

w tym laptopów, telefonów komórkowych i wielu innych urządzeń elektronicznych.  

Jakie Działania podejmujemy?  

KNK s.c Krzysztof Krawczyk, Grażyna Krawczyk zachęca swoich dostawców, którzy produkują 

komponenty, części, produkty lub świadczą usługi krycia galwanicznego zawierające minerały z 

regionów ogarniętych konfliktami, by zamawiali te materiały u źródeł bezkonfliktowych. Oczekujemy 

od naszych dostawców przyjęcia, wprowadzenia i komunikacji swoim dostawcom swojego 

stanowiska i polityk związanych z minerałami z regionów ogarniętych konfliktami oraz, jeśli będzie to 

możliwe, wymagali od swoich kolejnych dostawców w łańcuchu produkcji do przyjęcia i 

wprowadzenia podobnych stanowisk i polityk. Od dostawców wymaga się pracy ze swoimi 

dostawcami w celu lokalizacji materiałów z regionów ogarniętych konfliktami przynajmniej do 

poziomu huty oraz do zachęcania do stosowania standardowego procesu zgłaszania. 

Nasze oczekiwania względem dostawców 

  Firma KNK s.c. Krzysztof Krawczyk, Grażyna Krawczyk oczekuje od wszystkich swoich 

pośrednich i bezpośrednich poddostawców gwarancji, iż zakupiony materiał nie jest wydobywany w 

miejscach gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych i łamania praw człowieka. 

 

 

 


