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Środowiskowy Kodeks Postępowania 

dla dostawców ROCA GROUP 

1. Wprowadzenie 

ROCA GROUP, której głównym przedmiotem działalności jest projektowanie, produkcja i 

sprzedaż produktów łazienkowych, chce zapewnić chce zapewnić nie tylko aby produkty 

wytwarzane w jej zakładach były bezpieczne dla konsumenta, ale także żeby ich produkcja, 

innowacyjność oraz rozwój działalności firmy były również przyjazne dla środowiska. 

W związku z tym ROCA GROUP opracowała i wdrożyła systemy mające na celu zapobieganie 

i minimalizowanie negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko, co jest dowodem 

silnego zaangażowania ROCA GROUP w ochronę środowiska. 

ROCA GROUP rozumie, że jedynie powszechne stosowanie zasad ochrony środowiska 

zachowanie może umożliwić osiągnięcie wspólnego globalnego celu jakim jest zapobieganie i 

minimalizowanie wpływu na środowisko. 

Dlatego ROCA GROUP, niedostatecznie zadowolona z własnego zaangażowania w ochronę 

środowiska, wymaga od wszystkich swoich dostawców, aby przestrzegali norm 

środowiskowych zawartych w niniejszym KODEKSIE ZACHOWANIA 

ŚRODOWISKOWEGO DLA DOSTAWCÓW. 

Niespełnienie przez dostawcę tych norm i wymagań środowiskowych może skutkować 

podjęciem stosownych działań, zawieszeniem i/lub rozwiązaniem stosunku umownego 

dostawcy z ROCA GROUP w zależności od skali naruszenia. 

ROCA GROUP zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania relacji handlowych z 

dostawcą w przypadku wykrycia poważnego naruszenia przez niego tych standardów. 

2. Zgodność z tymi normami nie zwalnia dostawcy z przestrzegania obowiązujących 

przepisów prawa 

Dostawca musi przestrzegać wszystkich wymagań środowiskowych zawartych w tych 

normach, a także wymagań prawnych obowiązujących na terenie, na którym prowadzi swoją 

działalność. 

W przypadku, gdy niniejszy Kodeks jest sprzeczny lub jeżeli jego stosowanie skutkowałoby 

naruszeniem prawa i/lub lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, Dostawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego przesłania pisemnego raportu dotyczącego zaistniałej sytuacji 

do ROCA GROUP. 

3. Energia i gazy cieplarniane (GHG) 

Dostawca zobowiązuje się do promowania oszczędności energii w swojej działalności i 

świadczonych usługach. 

Dostawcy powinni regularnie rejestrować i analizować dane dotyczące zużycia energii i emisji 

gazów cieplarnianych. Dane te mogą być wymagane przy obliczaniu Analizy Cyklu Życia lub 

Śladu Węglowego produktów ROCA. 
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4. Woda, emisje zanieczyszczeń i hałas 

Dostawca zobowiązuje się nie zanieczyszczać wód powierzchniowych, podziemnych i/lub 

morskich, jednocześnie racjonalnie wykorzystując zasoby wodne. 

Dostawca zobowiązuje się nie generować emisji zanieczyszczeń przekraczających limity 

ustalone przez obowiązujące ustawodawstwo. 

Dostawca zobowiązuje się do nieprzekraczania wartości granicznych ustanowionych przez 

obowiązujące przepisy dotyczące zanieczyszczenia hałasem. 

5. Odpady 

Dostawca zobowiązuje się do ustanowienia programów lub środków mających na celu 

ograniczenie wytwarzania odpadów. Inicjatywy te powinny być udokumentowane, wdrożone 

i utrzymywane. 

Odpady muszą być odpowiednio przechowywane bez mieszania z innymi odpadami lub 

substancjami niebezpiecznymi. Wszystkie odpady muszą być transportowane, przetwarzane i 

usuwane zgodnie z prawem. 

6. Substancje chemiczne 

Dostawca zobowiązuje się nie używać ani nie przechowywać prawnie zabronionych substancji 

chemicznych. 

Substancje niebezpieczne muszą być odpowiednio przechowywane, aby uniknąć 

potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko. 

Dostawca musi prowadzić i utrzymywać aktualną inwentaryzację produktów chemicznych 

wykorzystywanych w jego działalności. 

7. Plan działania na wypadek katastrof środowiskowych 

Dostawca zobowiązuje się do ustanowienia i przestrzegania procedury identyfikacji i oceny 

dla wszelkich potencjalnych katastrof środowiskowych, które mogą wystąpić w miejscu, w 

którym prowadzi swoją działalność i świadczy swoje usługi. 

Ponadto Dostawca musi wdrożyć plan przygotowania i reagowania na katastrofy 

środowiskowe.  Opracowane zasady w tym zakresie muszą być umieszczone w miejscach, w 

których mogą wystąpić tego rodzaju sytuacje awaryjne. 

8. System Zarządzania Środowiskowego 

Zaleca się, aby dostawca przygotował i wdrożył zatwierdzoną Politykę Środowiskową oraz 

wdrożył System Zarządzania Środowiskowego. 

 

Na dowód zawarcia umowy i akceptacji zobowiązań określonych powyżej, dostawca podpisuje 

tę kopię KODEKSU ZACHOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DLA DOSTAWCÓW ROCA 

z dnia __________________ roku. 
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Imię i nazwsko: 

Adres: 

Przedsiębiorstwo: 

Pieczęć firmowa 

 

 

 

 


