Informacje dodatkowe do "Kodeksu Postępowania dla Dostawców Siemensa”. Rozdział "Ochrona środowiska"
Celem niniejszych informacji jest udzielenie pomocy dostawcom w zrozumieniu oczekiwanych wymagań w zakresie racjonalnych systemów zarządzania na
rzecz ochrony środowiska.
Kategoria
dostawców
1

2

Charakterystyka
Niemający wpływu
na środowisko lub
mający mały
wpływ na
środowisko
Mający wpływ na
środowisko

Przykłady
- Małe firmy IT;
- Konsultanci;
- Dyplomowani księgowi;
- Małe cechy i zakłady
rzemieślnicze.
- Firmy posiadające
zezwolenie na działalność
mającą wpływ na
środowisko;
- Firmy prowadzące
działalność w zakresie
chemii i inżynierii
chemicznej;
- Ciężkie konstrukcje
maszynowe;
- Budowa maszyn;
- Logistyka (w tym towary
niebezpieczne);
- Elektrotechnika;
- Przetwarzanie tworzyw
sztucznych;
- Inżynieria odkrywkowa;
- Itp.

Wymagania w zakresie racjonalnych systemów
zarządzania
Wdrożenie procedur wynikających z obowiązków
nałożonych przepisami prawa środowiskowego,
analiza ich stosowania i przestrzegania.
Odpowiedni system zarządzania obejmujący elementy
ISO 14001, które dotyczą np.:
- polityki środowiskowej;
- definicji ról i zakresu odpowiedzialności w ochronie
środowiska;
- gwarancji, że pracownicy i menadżerowie pełniący
funkcje w ochronie środowiska lub których działalność
może mieć wpływ na środowisko posiadają
odpowiednie kwalifikacje i są świadomi swojego
wpływu na środowisko;
- oceny aspektów środowiskowych działań, produktów
i usług;
- oceny wymogów prawnych oraz zaangażowania w
ich przestrzeganie;
- definicji i wdrożenia procedur mających na celu
zgodność z polityką środowiskową, realizację założeń
dotyczących istotnych aspektów środowiskowych;
- specyfikacji wewnętrznych na rzecz projektów
produktów zgodnych ze środowiskiem;
- definicji celów i odpowiednich programów;
- rejestru szkoleń w zakresie ochrony środowiska;
- przygotowania i reakcji w razie wystąpienia nagłych
zdarzeń;
- regularnego monitoringu operacji mających duże
znaczenie dla środowiska;
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Uwagi
Zaangażowanie dostawców
Siemensa w przestrzeganie
"Kodeksu postępowania"
Zaangażowanie dostawców
Siemensa w przestrzeganie
"Kodeksu postępowania"
- W trakcie zawierania kontraktu
dostawca potwierdza, że posiada
wszelkie niezbędne pozwolenia
lub certyfikaty, jakich potrzebuje
do świadczenia usług
zakupionych przez Siemensa. W
sytuacjach krytycznych kopie ww.
dokumentów powinny być
doręczone na wezwanie. W razie
potrzeby należy dostarczyć nowe
kopie dokumentów po
wygaśnięciu ważności starych
pozwoleń lub certyfikatów.

3

Mające duży
wpływ na
środowisko

- Produkcja lub obrót
dużymi ilościami substancji
niebezpiecznych;
- Sprzedawcy odpadów; w
wyjątkowych przypadkach
sprzedawcy odpadów mogą
zostać zaklasyfikowani do
kategorii 2 dostawców, jeśli
zajmują się odpadami,
które nie są niebezpieczne,
takimi jak szkło lub papier;
jeśli sprzedawca odpadów
ma zostać zaklasyfikowany
do kategorii 2, należy
skonsultować tę kwestię z
Pełnomocnikiem ds.
Ochrony Środowiska, który
musi wyrazić poparcie dla
tej decyzji; decyzję taką
należy udokumentować.

- rejestru regularnie przeprowadzanych audytów;
- przeglądu systemów zarządzania środowiskowego.
Dostawcy mający duży wpływ na środowisko muszą
wdrożyć system zarządzania środowiskowego, tak jak
dostawcy kategorii 2. Dodatkowo muszą uzyskać
certyfikat ISO 14001 lub zatwierdzenie EMAS.
Certyfikat lub zatwierdzenie muszą być ważne. Zakres
certyfikacji musi obejmować elementy działalności
firmy mające wpływ na środowisko.
Inne, alternatywne przepisy dotyczące krajowych
systemów zarządzania muszą zostać sprawdzone
przez Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska pod
kątem możliwości ich akceptacji; informacje na ten
temat należy przesłać do Korporacyjnego Biura ds.
Środowiska.
Obecni dostawcy Siemensa, którzy już wdrożyli
system zarządzania środowiskowego zawierający
elementy ISO 14001, ale jeszcze nie uzyskali
certyfikacji lub zatwierdzenia, i którzy zostali
zaklasyfikowani do kategorii 3 dostawców, mają 3 lata
(tzw. okres przejściowy) na uzyskanie certyfikacji
zewnętrznej.
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Zaangażowanie dostawców
Siemensa w przestrzeganie
"Kodeksu Postępowania"
- W trakcie zawierania kontraktu
dostawca potwierdza, że posiada
wszelkie niezbędne pozwolenia
lub certyfikaty, jakich potrzebuje
do świadczenia usług
zakupionych przez Siemensa. W
sytuacjach krytycznych kopie ww.
dokumentów powinny być
doręczone na wezwanie. W razie
potrzeby należy dostarczyć nowe
kopie dokumentów po
wygaśnięciu ważności starych
pozwoleń lub certyfikatów.
- W trakcie zawierania kontraktu
dostawca potwierdza, że uzyskał
certyfikat ISO 14001 lub
zatwierdzenie EMAS; W
sytuacjach krytycznych kopie ww.
dokumentów powinny być
doręczone na wezwanie. W razie
potrzeby należy dostarczyć nowe
kopie dokumentów po
wygaśnięciu ważności starych
pozwoleń lub certyfikatów.

