
POLITYKA ZAKUPOWA W ZAKRESIE
ŚRODOWISKA

Stawiamy  sobie  wysokie  wymagania,  odnośnie  minimalizacji  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  i
innych form jego ochrony. Tego samego wymagamy od naszych dostawców, którzy są kluczowymi i najbardziej
znaczącymi uczestnikami łańcucha dostaw. 

1. Cel
zapewnienie dynamicznego i  zrównoważonego rozwoju oraz utrzymanie  wysokich  standardów w relacjach z
dostawcami. 

2. Definicje 
JMB – Organizacja realizująca procesy zakupowe

Dostawca – podmioty, których klientem jest JMB

Ocena  dostawców –  zestaw reguł  realizacji  oceny dostawców przez  JMB oraz  informowania  dostawców o
wynikach oceny. 

Kontekst  funkcjonowania  JMB  –  zasady  działania  JMB  w  łańcuchu  dostaw  w  tym  w  szczególności
przekazywania informacji i wymagań na linii konsument <-> dostawca oraz biorąc pod uwagę realizację celów
JMB

3. Zgodność z prawem
Dostawcy mają przestrzegać regulacji prawnych i innych przepisów dotyczących oddziaływania na środowisko
naturalne.  Powinni  także  uzyskać  wszelkie  niezbędne  licencje  i  decyzje  administracyjne  w  zakresie
oddziaływania na środowisko, oraz spełniać określone w nich wymagania operacyjne i sprawozdawcze. 

4. Substancje niebezpieczne
Dostawcy są zobowiązani do prowadzenia działalności w sposób efektywny i odpowiedzialny wobec środowiska
naturalnego. Muszą chronić zasoby naturalne, unikać stosowania materiałów niebezpiecznych oraz prowadzić
zrównoważoną gospodarkę odpadową, stosując recykling i ponownie wykorzystując odpady. 

5. Redukcja zagrożeń
Aby zminimalizować zagrożenia dla konsumentów i innych stron zainteresowanych dostawcy muszą przedstawić
oświadczenia  potwierdzające,  że  dostarczone towary spełniają  wymagania  prawne  oraz wymagania  stawiane
przez naszych klientów oraz nie zawierają żadnych substancji, których stosowanie jest zabronione. 

6. Procedury bezpieczeństwa
Dostawcy  powinni  opracować  procedury  bezpieczeństwa  do  zastosowania  w przypadku  mogących  wystąpić
zagrożeń środowiskowych. Procedury bezpieczeństwa powinny mieć na uwadze zidentyfikowane istotne aspekty
środowiskowe w zakresie działania dostawcy.

7.  Legalne źródła pochodzenia surowców

Kupowane  surowce  powinny  pochodzić  z  legalnie  działających  i  posiadających  odpowiednie  zezwolenia
organizacji. 

8. Zarządzanie jakością
Preferujemy dostawców mających certyfikowane systemy zarządzania jakością.
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