DUE DILIGENCE READY!
Zapewnienie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów i metali

CZYM JEST „NALEŻYTA STARANNOŚĆ”?
Termin „należyta staranność” oznacza postępowanie z odpowiednią dbałością,
diagnozowanie zagrożeń oraz uwzględnianie stosownych działań naprawczych przed
podjęciem słusznej decyzji.
W kontekście metali i minerałów oraz ich łańcuchów dostaw proces należytej staranności
pozwala spółkom sprawdzać, czy metale i minerały trafiające do ich łańcucha dostaw są
pozyskiwane odpowiedzialnie, a także działać, jeżeli jest inaczej.
Należyta staranność to proces obejmujący identyfikowanie, zapobieganie, łagodzenie i
naprawę rzeczywistych oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z przyczynienia się do
działań, które powodują przemoc, prowadzą do nadużyć praw człowieka oraz negatywnie
oddziałują na środowisko.
Jest to ciągły proces, który zawiera elementy aktywnego działania i reagowania na
zdarzenia oraz którego jakość można udoskonalić na przestrzeni czasu.

W JAKIM CELU NALEŻY STOSOWAĆ NALEŻYTĄ
STARANNOŚĆ W ŁAŃCUCHU DOSTAW?
Stosowanie należytej staranności w łańcuchu dostaw nie tylko pozwala wypełnić
obowiązek przestrzegania Rozporządzenia UE w sprawie minerałów z regionów
ogarniętych konfliktami (jeżeli dane przedsiębiorstwo jest nim objęte), ale również
skuteczniej zarządzać ryzykiem czy uzyskać korzyści natury handlowej lub biznesowej.
Istnieją również społeczne korzyści wynikające z podjęcia działań na rzecz
odpowiedzialnego łańcucha dostawy metali i minerałów, dzięki którym firma uniknie
negatywnego wpływu na ludzi czy środowisko.
Odpowiedzialne wydobycie oraz pozyskiwanie zasobów naturalnych, zwłaszcza metali i
minerałów, w znaczącym stopniu przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w
najbiedniejszych krajach świata. Państwo oraz Państwa firma odgrywacie wiodącą rolę w
przekuwaniu tego w rzeczywistość.

ZABEZPIECZENIE ORAZ BUDOWANIE ZYSKÓW, PRZEWAGI
KONKURENCYJNEJ, RENTOWNOŚCI ORAZ WARTOŚCI
Spółki, w tym MŚP, otrzymują od klientów, dostawców, organów regulacyjnych, inwestorów,
organizacji pozarządowych (NGO-sów) oraz konsumentów końcowych coraz więcej próśb o
wykazanie, że metale i minerały przepływające przez ich łańcuchy dostaw nie powodują
szkody ani dla ludzi, ani dla środowiska. Wiele spółek, przed podpisaniem umowy
z dostawcami, wymaga od nich przedstawienia dowodów na stosowanie należytej
staranności w łańcuchu dostaw.
Regularne i kompleksowe stosowanie należytej staranności pozwala firmie pokazać
istniejącym i przyszłym klientom, że jest zaangażowana w budowę odpowiedzialnych
łańcuchów dostaw; w efekcie firma taka zdobywa lepszą pozycję do pozyskiwania
atrakcyjnych możliwości handlowych.
Realizowanie należytej staranności w ramach łańcuchów dostaw pozwala identyfikować
oraz rozwiązywać potencjalne zagrożenia, które, jeśli zostaną zignorowane, mogą mieć
szkodliwy wpływ na to, jak spółka jest postrzegana przez opinię publiczną oraz
klientów. A co najważniejsze pomaga zagwarantować, że spółka nie przyczynia się do
tworzenia szkody dla ludzi ani dla środowiska.

MINIMALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ZABEZPIECZANIE ZYSKÓW
Należyta staranność pomaga opracować oraz szybko zastosować właściwe rozwiązania
zarządzania ryzykiem i odpowiedzialnego zaopatrzenia. Oznacza to, że częściej będą
Państwo angażować się w relacje ze swoimi klientami. Jest bardziej prawdopodobne, że
wzmacniając te relacje oraz zadając dostawcom właściwe pytania, zrozumiemy ryzyka
zagrażające firmie oraz potencjalne wpływy, które mogą przynosić szkodę innym.
Zagrożenia te mogą narazić przedsiębiorstwo na negatywne oddziaływania o charakterze
prawnym, finansowym i/lub utratę reputacji.

POPRAWIANIE WYNIKÓW FIRMY I JEJ DOSTAWCÓW
Należyta staranność może stać się częścią codziennej działalności oraz systemu
zarządzania ryzykiem operacyjnym. Kompleksowo nadzorując łańcuch dostaw, firma będzie
mogła aktywnie działać, a nie tylko reagować na zaistniałe ryzyko, które doprowadziło do
problemów w łańcuchu dostaw.
Pozwoli to przygotować się do audytów, próśb o informacje od dostawców i klientów, a
także podnieść wartość biznesu.
Finalnie pomoże to zbudować zaufanie oraz zapewni wydajniejsze i skuteczniejsze
zarządzanie kompleksowymi i globalnymi łańcuchami dostaw dla danej firmy oraz jej
dostawców i klientów końcowych.

