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Polityka Zarządzania Łańcuchem Dostaw (Supply 
Chain Management) 

  
Zasady 
W celu zapewnienia jakości i wydajności ekonomicznej, podczas realizacji zleceń 
wykorzystujemy nasze własne kompetencje i zasoby oraz angażujemy 
wyselekcjonowane i sprawdzone firmy podwykonawcze i dostawcze. 

Współpraca zorientowana na zespół, oparta na szczerości, otwartości, integracji i 
uczciwości, jest przy tym gwarantem długotrwałego, skutecznego partnerstwa.  

Celem naszej Polityki Zarządzania Łańcuchem Dostaw jest odpowiadające wymogom 
jakości, terminowe, efektywne ekonomicznie i trwałe zapewnienie produktów i usług 
oraz związanie z podwykonawcami, firmami usługowymi i dostawczymi.  

Zapewnienie zaopatrzenia jest obowiązkiem jednostek operacyjnych, przy wsparciu 
Centralnego Działu Zakupów. 

Aby zapewnić powodzenie naszym działaniom i zadowolenie naszych Zleceniodawców 
przestrzegamy i dokumentujemy następujące etapy postępowania: 

• jednoznaczny, przejrzysty i kompletny opis usług i produktów, będących 
przedmiotem zaopatrzenia 

• kwalifikacja i wybór podwykonawców, firm usługowych i dostawczych  
• ustalenie warunków odbioru w celu kontroli produktów i usług dla odbiorcy  
• systematyczna ocena podwykonawców, firm usługowych i dostawczych jako 

podstawa udzielania zleceń w przyszłości  

Poprzez udokumentowanie procesów, przestrzeganie wewnętrznych wytycznych oraz 
najważniejszych zasad zapewniamy, że etapy te są wdrażane i regularnie auditowane, 
oceniane i usprawniane.  
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Wdrożenie 
• Włączenie efektywnego Zarządzania Łańcuchem Dostaw do naszego 

zintegrowanego Systemu Zarządzania. 
• Ustalanie zakresu odpowiedzialności i uprawnień, a także przygotowywanie 

niezbędnych zasobów w celu zachowania, nadzorowania i zachowania naszego 
Zarządzania Łańcuchem Dostaw.  

• Umowne uzgadnianie naszych standardów zarządzania łańcuchem dostaw z 
naszymi podwykonawcami, firmami usługowymi i dostawczymi. 

• Wspieranie i nadzorowanie naszych podwykonawców, firm usługowych i 
dostawczych podczas wdrażania naszych standardów 

 

Komunikacja 
Dbamy o to, aby ta Polityka Zarządzania Łańcuchem Dostaw oraz procesy zakupowe 
zostały zrozumiane wdrożone i były przestrzegane na wszystkich poziomach naszej 
organizacji,.  

Dbamy o regularne, systematyczne prowadzenie szkoleń na temat zarządzania 
łańcuchem dostaw i sprawdzamy ich skuteczność, jak również skuteczność samego 
zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie z naszą udokumentowaną procedurą.  

Zapewniamy, że polityka ta będzie rozpowszechniana odpowiednio do wymogów i 
udostępniania zainteresowanym stronom.  
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