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WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE  

EOBUWIE.PL LOGISTICS SP. Z O.O. (“SPÓŁKI”) 
DLA DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW 

 
 

Zarządzanie wpływem działań na środowisko naturalne jest częścią przyjętej strategii i filozofii biznesowej Spółki. 

Działając odpowiedzialnie oraz mając na uwadze wpływ tej działalności na środowisko naturalne, Spółka wdrożyła System 

Zarządzania Środowiskowego, przyjęła Politykę Środowiskową i zobowiązuje dostawców oraz podwykonawców 

do przestrzegania niniejszych wymagań, w szczególności podczas świadczenia usług lub pracy na terenie Centrum 

Dystrybucyjnego w Zielonej Górze („Teren CD”). 

 

1. Dostawca i podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących 

ochrony środowiska. 

2. Dostawca i podwykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych pozwoleń lub decyzji, wymaganych przez 

obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczących zakresu ochrony środowiska, w szczególności które są  

niezbędne do prawidłowego zrealizowania umowy ze Spółką lub prac na Terenie CD. 

3. Dostawca substancji lub mieszaniny chemicznej zobowiązany jest dostarczyć do Spółki, najpóźniej w dniu jej 

dostawy, aktualną kartę charakterystyki tej substancji lub mieszaniny w języku polskim. 

4. Dostawca i podwykonawca zobowiązany jest do zachowania dbałości o środowisko naturalne, w tym w zakresie 

minimalizacji odpadów i emisji do środowiska przez cały czas realizacji usługi lub prac na Terenie CD. 

5. Wszystkie substancje lub mieszaniny chemiczne używane przez dostawców lub podwykonawców podczas  

realizacji usługi lub prac na Terenie CD muszą posiadać stosowne oznaczenia oraz być zgodne z obowiązującymi 

wymaganiami prawnymi, w tym wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu REACH i dotyczącymi zakresu  

nadzoru nad substancjami chemicznymi. 

6. Dostawca i podwykonawca, stosujący substancje lub mieszaniny chemiczne przy realizowanej na Terenie CD 

usłudze lub pracach, zobowiązany jest w szczególności do: 

• posiadania karty charakterystyki tej substancji lub mieszaniny chemicznej,  

• właściwego przechowywania stosowanych substancji lub mieszanin chemicznych, 

• odpowiedniego zorganizowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac np. poprzez stosowanie  

wanien ociekowych, gdy jest to wskazane. 

7. Odpady powstałe w wyniku realizacji usługi lub prac na Terenie CD powinny być gromadzone w sposób  

selektywny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz usunięte przez dostawcę lub podwykonawcę we 

własnym zakresie, chyba że umowa Spółki z tym dostawcą lub innym podmiotem właściwym przy realizacji tej 

usługi lub prac stanowi inaczej. 
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8. Zabrania się dostawcy lub podwykonawcy samowolnego poboru mediów bez uprzedniego uzgodnienia  

ze Spółką. 

9. Dostawca i podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w środowisku naturalnym  

w przypadku naruszenia wymagań prawa ochrony środowiska przez niego podczas świadczenia usług lub prac 

na Terenie CD. 

10. Dostawca i podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki w przypadku  

wystąpienia awarii albo sytuacji potencjalnie awaryjnej lub niebezpiecznej na Terenie CD. 

11. Dostawca i podwykonawca powinien dążyć do:  

a) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego; 

b) minimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne w ramach prowadzonej przez niego 

działalności.  
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