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I. Cel polityki zakupowej 
 

Polityka zakupowa obowiązująca w ERG S.A. ma na celu zapewnić realizację efektywnych i planowych 

zakupów na najkorzystniejszych warunkach handlowych wraz z zachowaniem najwyższej jakości 

pozyskiwanych materiałów, towarów i usług, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów 

etycznych, społecznych i środowiskowych. 

 

Polityka zakupowa ERG S.A. bazuje na procedurach zgodnie z normą ISO 9001:2015. Polityka 

zakupowa określa sposób postępowania w zakresie zakupów produkcyjnych oraz zakupów usług 

strategicznych. Proces realizacji zakupów, ocena i nadzór nad bazą dostawców oraz kontrola 

odbiorcza dostaw zostały zawarte w Księdze Jakości i Bezpieczeństwa Żywności.  

 

II. Współpraca z dostawcami 
 

ERG S.A. zależy na budowaniu długofalowej współpracy z dostawcami. Transparentność, zrozumienie 

i wzajemny szacunek, to główne zasady, którymi Spółka kieruje się przy budowaniu relacji 

handlowych. Wybór dostawców dokonywany jest w oparciu m in. o kryteria: 

 

• JAKOŚĆ - kluczowy wskaźnik do rozpoczęcia współpracy. Od dostawców wymagana jest 

certyfikowana i powtarzalna jakość dostarczanego surowca/materiału/usługi; 

 

• DOSTĘPNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ DOSTAW - zapewnienie ciągłości i terminowych dostaw; 

 

• CENA - zagwarantowanie konkurencyjnych warunków ceny, terminów płatności i dostawy; 

 

• DŁUGOFALOWA PARNTERSKA WSPÓŁPRACA - wspólne budowanie relacji, dzielenie się 

wiedzą i doświadczeniem, fachowa pomoc w rozwiązywaniu problemów; 

 

• INNOWACYJNOŚĆ - ciągłe poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w oparciu o 

współpracę z dostawcami. 

 

W trosce o zapewnienie ciągłości dostaw do naszych klientów, ERG S.A. posiada 2-3 alternatywnych 

i potwierdzonych dostawców dla każdego surowca bazowego. 

Ceny oraz tendencje rynkowe surowców bazowych są stale monitorowane w celu uzyskania 

kompletnych danych źródłowych niezbędnych przy skutecznym negocjowaniu warunków cenowych. 

 

Oceny dostawców dokonuje się na podstawie przeprowadzenia ankiety. Dokumentem rejestrującym 

jej przebieg jest „Wewnętrzna ocena dostawców”, którą raz w roku, przeprowadzają i przechowują 

pracownicy Działu Logistyki i Zakupów. Wynikiem ogólnej oceny z procesu weryfikacji dostawców jest 
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sumaryczna ilość uzyskanych punktów. Dostawców, którzy uzyskają min. 60% uwzględnia się na 

otwartej „Liście akceptowanych dostawców”, która obowiązuje jeden rok. Kryteria rocznej oceny 

dostawców: 

• spełnienie wymagań norm ISO, 

• rejestracja w REACH, 

• zdolność do spełniania wymagań jakościowych, 

• konkurencyjność cen i warunków płatności, 

• konkurencyjność sposobu i terminowość realizacji dostaw, 

• serwis, załatwianie reklamacji, gwarancje, 

• obsługa klienta. 

 

III. Dobre praktyki stosowane w dziale zakupów 
 

1. Partnerstwo – w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Warunki udziału w procesie 
zakupowym określane są adekwatnie do przedmiotu zamówienia. 
 

2. Uczciwa konkurencja - obiektywne kryteria oceny dla wszystkich dostawców. 
 
3. W negocjacjach dążenie do celu, w którym obie strony są wygrane. 
 
4. Transparentność – udostępnienie dostawcom obowiązujących procedur,  stosowanie zasad, 

bezstronności i obiektywizmu. 
 
5. Bezpieczeństwo informacji – przestrzeganie i zachowanie poufności dot. tajemnicy firmy i 

dostawców. 
 
6. Przyjmowanie prezentów - ERG S.A. nie toleruje, zabrania i potępia wręczanie oraz przyjmowanie 

przez swoich Pracowników jakichkolwiek korzyści majątkowych. 
 

IV. Odpowiedzialność społeczna w dziale zakupów 
 

1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – wymagamy od dostawców przestrzegania zasad 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

 
2. Zaangażowanie Społeczne – wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z rynków lokalnych. 
 
3. Innowacyjność i rozwój - spotkania i konferencje z dostawcami w celu rozwoju własnej 

świadomości i poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych. 
 
4. Ochrona środowiska – nakierowanie na rozwiązania przyjazne dla środowiska, kontrola i badań 

dla zamawianych surowców. 
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5. Surowce wykorzystywane do produkcji nie zawierają materiałów konfliktowych, tj. tantal, cyna, 
wolfram i złoto. 

 

V. Etyka dostawców 
 

1. Przestrzeganie praw człowieka i pracownika. 

2. Przestrzeganie warunków społecznych i warunków pracy. 

3. Uczciwe wynagradzanie pracowników. 

4. Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji. 

5. Rzetelność w przygotowywaniu zapytań ofertowych. 

6. Niepodejmowanie prób korupcyjnych. 

7. Nieprzekazywanie korzyści materialnych. 
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