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Jeżeli dokument został wydrukowany, kopia nie jest nadzorowana 

 

Tabela zmian: 

Opis zmiany Data Wydanie 

Aktualizacja o wymagani OECD z zakresu Odpowiedzialności Społecznej (CSR)  w p.4  09.06.2020  2.0 

 

Przyjęcie zamówienia otrzymanego od Zakładów Mechanicznych KAZIMIERUK Sp. z o.o.  Sp. K jest dla 
nas, jako dostawcy, równoznaczne ze spełnieniem 5 poniższych zasad.  

1. Dbamy o terminowość 

Potwierdzamy termin realizacji i go dotrzymujemy. Jeżeli cokolwiek wpłynie na termin, natychmiast 
informujemy ZMK o zmianie i szukamy najlepszych rozwiązań, aby opóźnienie nie miało wpływu na 
realizację dostawy do klienta ZMK. 

2. Dbamy o zgodność dostawy 

Zamówienia otrzymane z ZMK są dla nas źródłem informacji o tym, co musimy dostarczyć. W przypadku 
niejasności kontaktujemy się z Kupującym w ZMK aby w pełni dostarczyć to, co jest potrzebne. Dostawy są 
zgodne w zakresie:  towaru lub usługi, ilości, ceny i specyfikacji. 

Reklamacje zgłoszone przez ZMK są dla nas ważne i jesteśmy gotowi przedstawić działania związane z ich 
rozwiązywaniem. 

3. Dbamy o środowisko i zgodność polityczną 

Stosujemy się do właściwej gospodarki odpadami, zgodnie z wymaganiami prawa, monitorujemy te 
obszary, które mogą mieć wpływ na zanieczyszczanie otoczenia np. przez emisję spalin, pyłów, emisję 
zanieczyszczeń, nasi pracownicy są świadomi dbania o środowisko i przestrzegają ustalonych zasad w 
codziennej pracy. 

Nie stosujemy w procesie produkcji, nie handlujemy materiałami które zawierają substancje zakazane,  
lub materiały konfliktu wg wytycznych https://igo.org.pl/tag/mineraly-konfliktu/.  

 

4. Przestrzegamy zasad etyki  

Nasi pracownicy oraz Zarząd rozumieją powagę i znaczenie etycznego zachowania w biznesie. Potępiamy 
wszelkie formy oszustwa, wymuszania, kradzieży, sprzeniewierzenia, korupcji. Szanujemy własność 
intelektualną ZMK i klientów ZMK. Nasze etyczne postępowanie realizujemy poprzez przestrzegania 
prawa w zakresie niezatrudniania dzieci, przestrzegania czasu pracy oraz zasad BHP, potępiamy 
molestowanie seksualne oraz przemoc seksualną i uwarunkowaną płcią w miejscu pracy, oraz pracę 
przymusową. 

5. Dodatkowe wymagania dla firm z Certyfikatami Jakości 

(np. ISO 9001:2015, 14001:2015, AS9001, inne) 

Jeżeli nasza firma posiada certyfikaty jakości weryfikowane na początku współpracy przez ZMK, 
poświadczamy zgodność ich stosowania w codziennej pracy i upoważniamy ZMK do ich weryfikacji 
podczas audytu.  

https://igo.org.pl/tag/mineraly-konfliktu/

