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1. Wstęp
Jako Grupa Sumitomo Riko mamy świadomość, że zaangażowanie
w rozwiązywanie problemów środowiskowych jest wspólną sprawą całej ludzkości
, sprawą mającą także zasadnicze znaczenie dla istnienia i działalności naszej
firmy. Staramy się przeciwdziałać zmianom klimatu, przyczyniać się do budowy
społeczeństwa z gospodarką obiegu zamkniętego (cyrkularną) oraz zapobiegać
zagrożeniom dla zdrowia ludzi i zanieczyszczeniu środowiska, powodowanym
przez substancje chemiczne.
Grupa Sumitomo Riko prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z prawem
i przepisami obowiązującymi w danym kraju, a także zgodnie z polityką naszych
klientów w zakresie aspektów środowiskowych w udzielaniu zamówień. Natomiast
w związku z najnowszymi zmianami w przepisach dotyczących ochrony
środowiska i substancji chemicznych uznaliśmy za konieczne rozszerzenie
naszych działań na cały łańcuch dostaw.
W efekcie wprowadziliśmy zmiany do naszych wytycznych dotyczących
aspektów środowiskowych w udzielaniu zamówień, aby zaangażować w działania
proekologiczne naszych dostawców i klientów w całym łańcuchu dostaw.
Dziękujemy za zrozumienie i współudział w naszych wysiłkach na rzecz
wprowadzenia w życie idei zrównoważonego społeczeństwa.

Sumitomo Riko Co., Ltd.
(ze Wstępu do „Wytycznych dotyczących zamówień Grupy Sumitomo Riko”)
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2. Cele i zakres działań
2-1

Cele „ekologicznych zakupów”

Naszym celem jest zapobieganie zmianom klimatycznym oraz budowa gospodarki
i społeczeństwa przykładającego dużą wagę do idei odzyskiwania zasobów, poprzez
angażowanie klientów i dostawców w rozwiązywanie problemów środowiskowych
dotyczących produktów Grupy Sumitomo Riko w całym łańcuchu dostaw.
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Zakres wytycznych dotyczących ekologicznych zakupów

Niniejsze wytyczne powinny być stosowane wobec wszystkich dostawców Grupy
Sumitomo Riko. Dostawcy są proszeni o przestrzeganie tych wytycznych stosownie do
rodzaju świadczonych usług, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Rodzaj
działalności
仕入先様の業種

○ = wymagane
(1) (1) System zarządzania

1）管理体制の構築
(2) (2) Inicjatywy środowiskowe
związane z działalnością
2）仕入先様の

[1] System zarządzania środowiskowego

① 環境管理体制

[2] System kontroli substancji chemicznych

② 化学物質管理体制

[1] Zgodność z prawem/przepisami

① 環境法令の遵守

[2] Zmniejszenie obciążenia środowiska

dostawcy

事業活動に関わる取り組み

② 環境負荷低減

(3) Zmniejszenie wpływu logistyki na środowisko

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(4) Zmniejszenie ilości opakowań/materiałów opakowaniowych

(5) Zarządzanie
produktami/materiałami i
5）納入品の含有物質管理、
recykling zasobów

リサイクル対応

[1] Stosowanie substancji chemicznych
podlegających ograniczeniom

①[2]化学物質の使用制限
Oznaczenie materiału w częściach

plastikowych/gumowych (dotyczy tylko części
samochodowych)
[3] Zarządzanie informacjami o obciążeniu
środowiskowym w zakresie produkcji

(6) Współpraca przy badaniu ankietowym
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物
流

○

3）物流に関わる環境負荷の削減
4）包装•梱包資材の削減

Logistyka

仕入先様へのお願い事項

原
材
料
•
副
資
材

Opakowania/materiały
opakowaniowe/etykiety

Zakres oczekiwań wobec dostawców

Surowce/ materiały pomocnicze

Dostawy części

部
品
•
用
品

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

3. Oczekiwania wobec naszych dostawców
(1) Ustanowienie systemu zarządzania środowiskowego
Od dostawców oczekujemy ustanowienia systemu zarządzania w celu obsługi i poprawy
działań środowiskowych oraz zarządzania substancjami chemicznymi w ramach całego
łańcucha dostaw, zgodnie z wytycznymi Grupy Sumitomo Riko dotyczącymi aspektów
środowiskowych w udzielaniu zamówień. Gorąco zachęcamy dostawców do wdrożenia
certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem (np. ISO14001 lub EMAS).

(2) Inicjatywy środowiskowe związane z działalnością dostawcy
[1] Zgodność z prawem/przepisami
Oczekujemy od naszych dostawców ustanowienia struktur i mechanizmów
zapewniających i weryfikujących zgodność z obowiązującym prawem i przepisami
danego kraju i regionu w zakresie ochrony środowiska.

[2] Zmniejszenie obciążenia środowiska
Nasi dostawcy muszą podejmować aktywne inicjatywy w celu zmniejszenia wpływu
swojej działalności gospodarczej na środowisko. Zalecane działania:
 Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
 Redukcja emisji lotnych związków organicznych,
 Zmniejszenie ilości odpadów i promowanie recyklingu zasobów,
 Zmniejszenie zużycia wody,
 Wkład w ochronę bioróżnorodności.

(3) Zmniejszenie wpływu logistyki na środowisko
Od naszych dostawców oczekujemy podjęcia aktywnych wysiłków w celu zmniejszenia
emisji CO2, której źródłem są działania logistyczne związane z dostawą Państwa
produktów/usług do naszej firmy.

(4) Zmniejszenie ilości opakowań/materiałów opakowaniowych
Nasi dostawcy są zobowiązani do podejmowania inicjatyw w celu optymalizacji opakowań
i zmniejszenia zużycia materiałów opakowaniowych dostarczanych do naszej firmy.

(5) Zarządzanie produktami/materiałami i recykling zasobów
[1] Stosowanie substancji chemicznych podlegających ograniczeniom
Od naszych dostawców oczekujemy dostarczania materiałów produkcyjnych (części,
surowców, materiałów pomocniczych i innych*) zgodnie z przepisami prawa oraz
„Standardem Zielonych Zakupów SumiRiko Poland (Standardem Zakupów Substancji
Chemicznych)”.
* Materiały dostarczane przez SumiRiko Poland są wyłączone z powyższego wymogu.
(Zob. „SumiRiko Poland Green Procurement Standard”).
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[2] Zarządzanie wpływem na środowisko obejmujące cały cykl życia produktu
Nasi klienci dokonują oceny produktu końcowego przez cały cykl jego życia.
SumiRiko Poland może zwrócić się do swoich dostawców o ujawnienie danych
dotyczących obciążenia środowiska np. zużycia energii, ilości odpadów/recyklingu, emisji
gazów
cieplarnianych
związanej
z
produkcją
i
logistyką
dostarczanych
produktów/materiałów, a także zużycia wody w procesie produkcyjnym.

(6) Prośba o współpracę przy badaniu ankietowym
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do naszych dostawców o niezwłoczne udzielenie
odpowiedzi na pytania dotyczące wyżej wymienionych kwestii i współpracę przy
przeprowadzaniu wywiadu w swoim łańcuchu dostaw.

4. Stosowanie wytycznych
W celu oceny zgodności z przeznaczeniem dostarczonych towarów SumiRiko Poland może
w razie potrzeby zwrócić się do swoich dostawców o przeprowadzenie następujących badań
ankietowych, zgodnych z treścią niniejszych wytycznych. Nie ujawnimy stronom trzecim
wyników ankiety, formularzy ankietowych ani innych dokumentów, o ile nie jest to
konieczne dla celów samej ankiety.
Zakres oczekiwań

Jak wziąć udział

1. Ustanowienie systemu zarządzania
2. Inicjatywy środowiskowe związane z
działalnością dostawcy

a.

Ankiety przeprowadzimy za pomocą emailii, przesyłając formularz,
przeprowadzając wywiad lub
odwiedzając Państwa na miejscu.

a.

Zob. również:

3. Zmniejszenie wpływu logistyki na środowisko
4. Zmniejszenie ilości opakowań/materiałów
opakowaniowych

5. Zarządzanie produktami/materiałami i recykling
zasobów

SumiRiko Poland: „Standard zakupów
substancji chemicznych (Standard
Zakupów Ekologicznych) dla dostaw
produkcyjnych” wraz z załącznikami

Wytyczne dotyczące Zakupów Ekologicznych
SumiRiko Poland Sp. z o. o.
Dział Zakupów
Dział Administracyjny
ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, Poland
info@sumiriko.pl
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