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Nazwa materiału/Opis informacji
W dniach 07 do 19 kwietnia 2018 r. w Paryżu, odbędzie się FORUM OECD poświęcone
odpowiedzialnym łańcuchom dostaw w sektorze wydobywczym - „12th Forum on
responsible mineral supply chains”.
Forum organizowane jest wspólnie przez Międzynarodową Konferencję Regionu Wielkich
Jezior (Conference on the Great Lakes Region), Grupę Ekspercką UN ds. Demokratycznej
Republiki Konga (United Nations Group of Experts on the DRC) oraz OECD. Forum jest
platformą współpracy, wymiany doświadczeń i dialogu międzyrządowego skupiającego się
na szeroko pojętych działaniach promujących należytą staranność oraz odpowiedzialności
w sektorze wydobywczym, także wśród małych i niezależnych kopalni. Ze względu na
otwarty charakter Forum istnieje możliwość uczestnictwa zainteresowanych podmiotów
gospodarczych. Informacje na temat agendy spotkania oraz wydarzeń dodatkowych
znajdują się na stronie internetowej wydarzenia http://mneguidelines.oecd.org/forumresponsible-mineral-supply-chains.htm

1.

Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającym obowiązki w zakresie
należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich
rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego
ryzyka (Dz. Urz. L130 z 19.05.2017 str. 1) unijni importerzy minerałów i metali; od 1
stycznia 2021 r. będą wypełniali obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu
dostaw oraz będą prowadzić dokumentację potwierdzającą te obowiązki, w tym
dokumentację dotyczącą wyników audytu przeprowadzanych przez niezależne podmioty
zewnętrzne. Przedmiotowe rozporządzenie ustanawia unijny system należytej staranności
w łańcuchu dostaw w celu ograniczenia możliwości prowadzenia przez ugrupowania
zbrojne i siły bezpieczeństwa handlu cyną, tantalem, i wolframem ich rudami oraz złotem.
Celem rozporządzenia jest zapewnienie przejrzystości i pewności w odniesieniu do praktyk
w zakresie dostaw, stosowanych przez unijnych importerów oraz huty i rafinerie
pozyskujących surowce na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego
ryzyka.
Szczegółowe informacje w omawianym zakresie ujęte są w „Wytycznych OECD
dotyczących należytej staranności w zakresie istotnego zaangażowania interesariuszy w
sektorze wydobywczym” - materiał dostępny na stronie internetowej Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii:
https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstwcsr/lancuch-dostaw/
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Ministerstwo Finansów informuje, że Ośrodek Enterprise Europe Network przy Izbie
Przemysłowo Handlowej w Krakowie oraz China IPR SME Helpdesk serdecznie
zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. "Ochrona własności intelektualnej w
Chinach", które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 14 marca 2018 r. o
godz. 10.00.

2.

Propozycja szkolenia skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, działających na
rynku chińskim lub dopiero zamierzających rozpocząć inwestycję w tym kraju. W trakcie
szkolenia przedsiębiorcy dowiedzą się m. in co podlega ochronie i jakie są dostępne
narzędzia prawne; jaką strategię zastosować, aby zapobiegać naruszeniom; jaka jest rola
umów w ochronie własności intelektualnej, itd. Po szkoleniu, osoby zainteresowane będą
mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertem (po wcześniejszym
zgłoszeniu).
Więcej szczegółów dostępnych jest pod adresem:
http://www.iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/737-szkolenie-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-w-chinach-14marca.html

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.03.2018 r. (sobota ) od godz. 22:00 do godz.24:00
będą prowadzone prace instalacyjne dla Systemów AES/AIS na środowisku produkcyjnym.

3.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostępie do Systemów AES, AIS. W okresie
planowanej przerwy dopuszcza się stosowanie procedury awaryjnej. Informacje, o
zmianach będą aktualizowane na stronach:
www.puesc.gov.pl
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oraz http://www.e-clo.pl

Nazwa załącznika/Link

1.

https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/lancuch-dostaw/

2.

http://www.iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/737-szkolenie-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-w-chinach-14-marca.html

3.

www.puesc.gov.pl oraz http://www.e-clo.pl
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