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Dbałość o środowisko
Współczesne sposoby prowadzenia działalności poszukiwawczej i górniczej różnią się znacznie od praktykowanych w przeszłości.
Dzisiejsze społeczeństwo oczekuje, że poszukiwanie surowców mineralnych, budowa i eksploatacja kopalń będą prowadzone w sposób,
który ochroni środowisko naturalne i jednocześnie stworzy nowe szanse rozwoju ekonomicznego, przynosząc widoczną poprawę
jakości życia okolicznych mieszkańców. W trakcie realizacji Projektu OLZA, firma Rathdowney Polska, stosując nowoczesne technologie
i najlepsze praktyki zarządzania, dąży do spełnienia oczekiwań społeczeństwa i wnosi istotny wkład w zrównoważony rozwój lokalnego
środowiska i jego społeczności.
Działania, zaplanowane podczas wstępnej fazy poszukiwań w ramach Projektu OLZA, obejmują badania geofizyczne oraz wiercenia
rdzeniowe. Badania geofizyczne są metodą całkowicie nieinwazyjną, a wiercenia powodują przeważnie niewielkie i czasowe naruszenie
powierzchni terenu. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zakłócenia te ograniczyć praktycznie do minimum. Miejsca objęte
wierceniami zostaną poddane rekultywacji i uporządkowaniu po ich zakończeniu, tak aby przywrócić teren do stanu pierwotnego sprzed
prac wiertniczych.

Procedura udzielania pozwoleń
Organem uprawionym do udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż surowców mineralnych jest Minister Środowiska.
Koncesje udzielone firmie Rathdowney Polska, w ramach Projektu OLZA, obejmują wyłącznie działalność poszukiwawczą określoną
w złożonych do Ministerstwa wnioskach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosowanymi w praktyce zasadami, pełna dokumentacja
dotycząca projektu została przedstawiona do zaopiniowania przez gminy i wszystkich właścicieli gruntów, na obszarze objętym koncesją.
Udzielenie koncesji stanowi zgodę na samo prowadzenie badań geologicznych. Jednocześnie, w przypadku jakiejkolwiek ingerencji w stan
zasobów naturalnych - np. leśnych - niezbędne jest uzyskanie dalszych pozwoleń, uwzględniających ich wpływ na środowisko.
Jeżeli w ramach realizacji Projektu OLZA zostanie rozpoznane złoże o znaczeniu ekonomicznym, firma Rathdowney Polska będzie
zobowiązana do opracowania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnych skutków społecznych, aby wykazać możliwość
eksploatacji złoża bez uszczerbku dla środowiska naturalnego i mieszkańców danego rejonu. Wnioski z takiej oceny podlegają
szczegółowej analizie prowadzonej przez odpowiednie instytucje rządowe i samorządowe oraz poddawane są zaopiniowaniu przez
społeczeństwo. Dopiero po pomyślnym zakończeniu tych etapów, możliwe jest złożenie wniosku o koncesję na wydobywanie złóż
surowców mineralnych.
Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin wymaga zgody Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki oraz władz lokalnych miasta,
gminy lub powiatu. Taka decyzja podejmowana jest również w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz uwzględnia opinię mieszkańców. Przepisy prawa polskiego i sposób podejścia do regulacji prawnych z zakresu wydobycia kopalin
i ochrony środowiska muszą być zgodne z normami Unii Europejskiej, co zapewnia wysoki stopień staranności przy udzielaniu koncesji na
tak znaczącą inwestycję, jaką jest budowa podziemnej kopalni.
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Zasady Odpowiedzialnego Gospodarowania Zasobami Mineralnymi
Będąc częścią firmy Rathdowney Resources, z pełnym zaangażowaniem współpracujemy z naszymi partnerami, aby działać w sposób
odpowiedzialny i jednocześnie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej.
Wszystkie nasze działania odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami:
Zdrowie i Bezpieczeństwo

Postępujemy w sposób odpowiedzialny, tak aby nasze działania chroniły zdrowie i bezpieczeństwo
naszych pracowników i kontrahentów, a także członków społeczności, w pobliżu których działamy.

Zaangażowanie partnerów

Współpracujemy z rządem i władzami samorządowymi, społecznościami lokalnymi, instytucjami
publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi grupami i osobami indywidualnymi,
w jakikolwiek sposób zaangażowanymi w nasze działania. Opieramy się na zasadzie wzajemnego
szacunku, uczciwości, transparentności oraz efektywnej konsultacji i aktywnego uczestnictwa
wszystkich zainteresowanych stron.

Rozwój społeczności

Współpracujemy z kluczowymi interesariuszami, aby wspierać zrównoważony rozwój społeczności
lokalnych poprzez inicjatywy oparte na miejscowych priorytetach, zmierzające do realizacji
lokalnych celów i aspiracji.

Środowisko i społeczeństwo

Planując i wdrażając nasze projekty stosujemy najlepsze metody zarządzania środowiskiem
naturalnym, począwszy od etapu poszukiwań, a skończywszy na zamknięciu działań wydobywczych.
Wychodzimy ponad nałożone nam wymagania prawne krajów, w których działamy i robimy
znacznie więcej, by skutecznie chronić przyrodę oraz pomagać w rozwoju regionu.

Wykorzystywanie surowców
naturalnych

Wysoko cenimy ziemię, wodę oraz zasoby energetyczne i używamy ich w sposób odpowiedzialny.
Staramy się utrzymywać integralność i różnorodność ekosystemów, a w związku z tym stosujemy
zintegrowane podejście do eksploatacji.

Prawa człowieka

W naszych relacjach ze społecznościami lokalnymi, pracownikami i wszystkimi partnerami w pełni
szanujemy prawa człowieka oraz zwyczaje i wartości lokalne.

Warunki pracy

Naszym pracownikom zapewniamy sprawiedliwe, wolne od dyskryminacji traktowanie i równe
szanse rozwoju. Działamy zgodnie z prawem pracy, obowiązującym na terenie naszej działalności.
W relacjach kadra zarządzająca – pracownicy dążymy do doskonałości.

RATHDOWNEY
Rathdowney Resources Limited jest przedsiębiorstwem
zajmującym się poszukiwaniem i dokumentowaniem
surowców mineralnych, zlokalizowanych w światowej klasy
obszarach rudonośnych na terenie Polski i Irlandii. Rathdowney
jest częścią międzynarodowego koncernu wydobywczego HDI.
Rathdowney Polska Sp. z o.o. jest polską filią Rathdowney
Resources Limited.

Rathdowney Polska Sp. z o.o.:
ul. Karmelicka 27
31-131 Kraków
Tel.: +48 32 729 97 50
Fax: +48 32 729 97 51

Biuro w Zawierciu
ul. H. Sienkiewicza 16
42-400 Zawiercie
Tel.: +48 32 646 62 76

Skrytka Pocztowa nr 1
Urząd Pocztowy Zawiercie 1
ul. Piłsudskiego 13
Infolinia: +48 530 999 770 (od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9:00 do 18:00)
Email: office.pl@rathdowneyresources.com
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