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WYMAGANIA STAWIANE DOSTAWCOM  
W ZAKRESIE WDRAŻANIA SYSTEMOWEGO 

ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM 
 
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wymagań stawianych dostawcom  
w zakresie wdrażania systemowego zarządzania jakością i środowiskiem. W opracowa-
niu tym na podstawie literatury przedmiotu, wytycznych zawartych w międzynarodo-
wych standardach zarządzania, wytycznych dla dostawców opracowanych przez przed-
siębiorstwa (będące producentami wyrobów gotowych) oraz obserwacji wynikających  
z praktyki gospodarczej przeanalizowano istotę tych wymagań jako podstawy oceny  
i rozwoju dostawców. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, iż skuteczne wdroże-
nie tych wymagań przyczynia się do doskonalenia jakości procesów i produktów, ogra-
niczania negatywnego oddziaływania na środowisko, ograniczania ryzyka mogących 
wystąpić zagrożeń w łańcuchach dostaw oraz do budowania relacji opartych na wzajem-
nym zaufaniu pomiędzy partnerami tego łańcucha. 
 
Słowa kluczowe: relacje z dostawcami, wymagania standardów zarządzania jakością/ 
środowiskiem/bezpieczeństwem, zarządzanie ryzykiem. 
 
JEL Classification: M1, M10. 
 
 
Wprowadzenie  
 

Budowanie relacji z dostawcami jest procesem, w którym istotną rolę od-
grywają stawiane im wymagania, które są weryfikowane poprzez ocenę wstępną 
i okresową. Najczęściej wymagania te oraz kryteria oceny koncentrują się na 
zapewnieniu wymaganego poziomu jakości technicznej (popartej certyfikatami 
produktowymi), sprawności i potencjale dostawcy (terminowość i elastyczność 
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dostaw, zdolności produkcyjne, szerokość oferowanego asortymentu, wdrażanie 
innowacji produktowych), konkurencyjności cenowej, na świadczeniu usług serwi-
sowych przed sprzedażą (projektowanie rozwiązań, doradztwo techniczne) oraz po 
sprzedaży (dostawy, instalacje, serwis techniczny, naprawy i konserwacje), a także 
na serwisie informacyjnym (szkolenia i doradztwo). Spełnienie tych wymagań 
jest warunkiem koniecznym osiągnięcia statusu kwalifikowanego dostawcy i pod-
jęcia przez klienta (podmiot gospodarczy będący nabywcą) decyzji o budowaniu  
z nim partnerskich relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i realizacji wspól-
nych przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i doskonaleniem nowych/istnieją-
cych produktów oraz procesów. Szczególną rolę w procesie budowania relacji  
z dostawcami odgrywa komunikacja związana z przekazywaniem wymagań 
stawianych podmiotom będącym źródłem zakupów oraz wyników ich oceny 
(wstępnej i okresowej), której rezultat decyduje o dalszej współpracy pomiędzy 
partnerami. 

Można zauważyć, iż wiele przedsiębiorstw (a zwłaszcza koncernów mię-
dzynarodowych) nawiązując relacje z nowymi dostawcami, koncentruje swoje 
wymagania na wytycznych zawartych w międzynarodowych standardach doty-
czących systemowego zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeń-
stwem (produktów i procesów). Wymagania w tym zakresie przez podmioty 
gospodarcze będące nabywcami są formułowane jako istotne elementy oceny 
wstępnej wobec potencjalnych partnerów będących źródłem zakupu. Oczekiwa-
nia nabywców wobec wdrożenia przez dostawców systemowego zarządzania 
jakością opartego na wytycznych zawartych w normie ISO 9001 koncentrują się 
na zapewnieniu przez nich wymaganych parametrów dotyczących wyrobów i usług, 
a także doskonalenia procesów operacyjnych (związanych z jego realizacją, 
takich jak obsługa klienta, projektowanie i rozwój, zakupy, produkcja oraz do-
starczanie wyrobów i usług). Z kolei rozpowszechnienie koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw skutkuje coraz szerszym zakresem oczeki-
wań wobec partnerów będących źródłem zakupów w zakresie ograniczania ich 
negatywnego wpływu na otoczenie naturalne, co przekłada się na wdrażanie 
przez nich systemowego zarządzania środowiskowego opartego na wytycznych 
zawartych w normach ISO serii 14000 [Siva i in., 2016]. Można także zaobser-
wować, iż coraz wyższy poziom świadomości podmiotów będących klientami 
dotyczy ryzyka zagrożeń odnoszących się do produktów i procesów realizowa-
nych w łańcuchach dostaw. Powoduje to, iż zakres ich oczekiwań wobec wska-
zanych wcześniej kontrahentów rozszerza się o wdrożenie przez nich systemowe-
go zapewnienia bezpieczeństwa produktów (zwłaszcza w sektorze spożywczym, 
kosmetycznym, motoryzacyjnym, lotniczym czy kolejowym) oraz bezpieczeń-
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stwa procesów. Ograniczanie ryzyka zagrożeń w odniesieniu do procesów ma 
bardzo szeroki zakres, gdyż odnosi się do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy, informacji czy całego łańcucha dostaw [Lisiecka, 2012]. Oprócz określenia 
specyfikacji technicznych dotyczących produktów wiele przedsiębiorstw (a zwłasz-
cza międzynarodowych koncernów) stawia swoim dostawcom wymagania wstępne 
odnoszące się do wdrożenia przez nich systemowego zarządzania jakością/ 
środowiskiem/bezpieczeństwem. Posiadanie stosownych certyfikatów w tym 
zakresie nie oznacza bynajmniej, iż dostawcy dostatecznie (zgodnie z oczekiwa-
niami organizacji będących klientami) wdrożyli rozwiązania takie systemowe, 
które pozwoliłyby na skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem i ograniczaniem 
negatywnego wpływu produktów i procesów na środowisko. Wymagania wstęp-
ne stawiane dostawcom w zakresie zagwarantowania jakości technicznej oraz 
organizacyjnej są często weryfikowane przez organizacje będące nabywcami  
(a zwłaszcza międzynarodowe koncerny) poprzez analizę informacji zawartych 
w wypełnionych przez dostawców kwestionariuszach samooceny, a także po-
przez audyty, zakupy próbne materiałów / próbne użytkowanie elementów infra-
struktury (np. urządzeń), a także wizyty referencyjne u innych klientów.  
 
 
1. Wymagania stawiane dostawcom w zakresie wdrażania  

systemowego zarządzania jakością  
 

Szczególną rolę w budowaniu relacji w łańcuchach dostaw odgrywa za-
pewnienie jakości technicznej wyrobów. Jej zagwarantowanie wymaga ścisłego 
przestrzegania wymagań prawnych odnoszących się do zapewnienia bezpieczeń-
stwa (zawartych m.in. w dyrektywach Unii Europejskiej oraz w normach tech-
nicznych), a także szczególnego nadzoru nad procesami operacyjnymi związa-
nymi z realizacją wyrobu (takimi jak obsługa klientów, projektowanie i rozwój 
produktów, zakupy, wytwarzanie oraz dostarczanie produktów i usług nabyw-
com). Istotne wytyczne w tym zakresie zostały określone w międzynarodowych 
standardach zarządzania jakością (normach ISO serii 9000). Założeniem tych 
standardów jest, iż jakość wytwarzanych wyrobów i oferowanych usług kształ-
tuje się w realizowanych procesach operacyjnych. Z tego też względu organiza-
cje będące nabywcami w łańcuchach dostaw bardzo często wymagają od swoich 
dostawców wdrożenia wymagań zawartych w normie ISO 9001. Ostatnia nowe-
lizacja tego dokumentu przeprowadzona w 2015 roku opierała się na koncepcji 
zarządzania ryzykiem, której uwzględnienie przy wdrażaniu systemowego za-
rządzania jakością powinno skutecznie zapewnić bezpieczeństwo produktów 
materialnych i usług, a także procesów z nimi związanych (procesów operacyj-
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nych) [Urbaniak, 2015]. Systemowe zarządzanie jakością uwzględniające zało-
żenia koncepcji zarządzania ryzykiem w kontekście budowania relacji z dostaw-
cami wymaga zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością techniczną gwa-
rantującą bezpieczeństwo kupowanych wyrobów [Sumaedi i Yarmen, 2015]. 
Nadzór ten rozpoczyna się od określenia przez organizacje będące nabywcami 
specyfikacji technicznych odnoszących się do zagwarantowania jakości produk-
tów materialnych (elementów składowych będących składnikami wyrobów)  
i usług (w tym także elementów infrastruktury niezbędnych do realizacji proce-
sów operacyjnych). Skuteczny nadzór nad zapewnieniem jakości technicznej 
produktu oprócz zdefiniowania dla dostawcy specyfikacji wymaga także okre-
ślenia zakresu procesów odnoszących się do pomiaru i monitorowania wyrobów 
(zakresu kontroli jakości i zatwierdzania jej statusu), a także zasad ich identyfi-
kacji. Zakres kontroli jakości wymagany przez klientów może się odnosić do 
przebiegu czynności związanych z oceną parametrów technicznych, zastosowa-
nia niezbędnego wyposażenia do pomiarów i monitowania jakości wyrobów 
gwarantujących wiarygodność wyników uprawniających do zwolnienia lub nie-
zwolnienia wyrobu (decyzji o nadaniu statusu pozytywnego lub negatywnego),  
a także kwalifikacji osób wykonujących czynności kontrolne oraz decydujących 
o nadaniu statusu oceny produktu. Wymagany przez nabywców zakres kontroli 
odnosi się zarówno do oceny odbiorczej zakupywanych materiałów / elementów 
infrastruktury, oceny przeprowadzanej na poszczególnych etapach przetwarzania 
produktu, jak również oceny finalnej wyrobu gotowego. Szczególne znaczenie  
w procesach oceny jakości mają zapisy rejestrujące pomiar wymaganych para-
metrów materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych, status czynności kon-
trolnych, a także ich identyfikacja. Powyższy zakres nadzoru warunkuje zapew-
nienie bezpieczeństwa wyrobów dostarczanych klientom i ma istotne znaczenie 
w przypadku reklamacji (zapisy z czynności kontrolnych, status oceny oraz 
identyfikacja produktu na poszczególnych etapach procesów operacyjnych po-
zwalają dostawcom zidentyfikować przyczynę niezgodności) [Priede, 2012; 
Sikora, 2010]. 

Wielu producentów wyrobów gotowych wymaga od dostawców szczegól-
nego nadzoru nad procesami badawczo-rozwojowymi [Manders, de Vries, Blind, 
2016]. Dotyczy to zwłaszcza dostawców dla sektora motoryzacyjnego, lotniczego, 
kolejowego, a także wyrobów medycznych. W sektorach tych jest wymagana 
bardzo ścisła współpraca w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych 
nad nowymi i modyfikowanymi produktami, co w znacznym stopniu pozwala 
zapewnić ich wysoki poziom bezpieczeństwa.  
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2. Wymagania stawiane dostawcom w zakresie wdrażania  
systemowego zarządzania środowiskowego  

 
Rozpowszechnienie wdrażania koncepcji trwałego i zrównoważonego roz-

woju przez duże międzynarodowe koncerny przemysłowe powoduje, iż coraz 
większa grupa tych przedsiębiorstw wymaga od dostawców wdrażania syste-
mowego zarządzania środowiskowego [Motevali Haghighi, Torabi i Ghasemi, 
2016]. Koncerny te, stawiając wymagania swoim dostawcom w zakresie ograni-
czania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne swoich procesów  
i produktów, opierają się często na wytycznych zawartych w normach ISO serii 
14000. Dokumenty te stanowią grupę kompleksowych standardów, z których 
najczęściej w praktyce gospodarczej wykorzystuje się: 
−  ISO 14001, zawierający podstawowe wymagania, które należy zastosować  

w celu wdrożenia i (a także ewentualnego potwierdzenia) funkcjonowania 
systemu zarządzania środowiskowego; 

−  ISO seria 14040, stanowiący zasady i wyznaczniki dla modelu oceny cyklu 
życia produktu; 

−  ISO seria 14020, zawierający wytyczne w zakresie ubiegania się o uzyskanie 
prawa do oznakowania produktów etykietami środowiskowymi oraz składa-
nie deklaracji środowiskowych; 

−  ISO 14062, będący raportem technicznym stanowiącym praktyczne wska-
zówki w zakresie projektowania wyrobów z uwzględnieniem aspektów śro-
dowiskowych (tzw. podejście Eco Design) oraz relacji z partnerami w łańcu-
chu dostaw; 

−  ISO 14064, zawierający zestaw wytycznych i narzędzi potrzebnych do opra-
cowania programów, których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych; 

−  ISO 14051, stanowiący wytyczne w zakresie prowadzenia rachunkowości kosz-
tów przepływu materiałów z uwzględnieniem powiązań w łańcuchu dostaw. 

Szczególny nacisk w zakresie wdrożenia przez dostawców wymagań odno-
szących się do zarządzania środowiskowego kładzie się na przestrzeganie przez 
nich przepisów prawnych, a zwłaszcza dyrektyw i rozporządzeń Unii Europej-
skiej, takich jak: 
−  RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Directive EU 2003/95/EC,  
− WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive 2001/96/EC, 
−  EuP (Eco-design for Energy using Products) Directive 2009/125/EC, 
−  Battery and Accumulator Directive 2006/66/EC, 
−  Packaging Directives 94/62/EC, 2004/12/EC, COM Decision 97/129/EC, 
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−  REACH (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemi-
cals) Regulation 1907/2006/EC. 

Wymagania zawarte w tych wytycznych są także często stawiane podmio-
tom gospodarczym będącym źródłem zakupu, przedsiębiorstwom będącym 
klientami spoza Unii Europejskiej, zwłaszcza dużym międzynarodowym kon-
cernom wytwarzającym produkty high-tech (głównie ze Stanów Zjednoczonych 
oraz Japonii), takim jak: Dell, HP, IBM, Motorola, Fujitsu, NEC, Panasonic, 
Sony czy Toshiba.  

Analizując trendy światowe, można zauważyć, iż coraz więcej międzynaro-
dowych koncernów produkcyjnych, które deklarują, iż swoją strategię opierają 
na koncepcji trwałego rozwoju, wymaga niejednokrotnie od swoich dostawców 
(przy ocenie wstępnej) wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego oparte-
go na wymaganiach standardu ISO 14001 [Ferrón-Vílchez, 2016]. Istotnym 
elementem oceny funkcjonowania tego systemu jest zidentyfikowanie aspektów 
środowiskowych i odnoszących się do nich wymagań prawnych oraz działań 
związanych z poprawą oddziaływania na otoczenie naturalne zawartych w ce-
lach i programach środowiskowych, obejmujących szczegółowe zadania, jak 
również mierniki ich oceny. Oczekiwania wobec dostawców odnoszą się przede 
wszystkim do takich aspektów środowiskowych, jak: 
−  zużycie materiałów, czynników energetycznych i opakowań (w przeliczeniu 

na jednostkę/masę wyprodukowanego wyrobu); 
−  zużycie wody i odprowadzanie ścieków; 
−  stosowanie do procesów substancji toksycznych (w tym metali ciężkich, ta-

kich jak ołów, rtęć, chrom czy kadm); 
−  emisja gazów, hałasu, fal elektromagnetycznych. 

Coraz częściej dostawcy są także zobligowani do:  
−  recyklingu odpadów produkcyjnych i zużytych części oraz materiałów eks-

ploatacyjnych;  
−  wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;  
−  wdrożenia elektronicznej komunikacji zarówno zewnętrznej (pomiędzy 

uczestnikami łańcucha dostaw), jak i wewnętrznej (obiegu dokumentów i za-
pisów, jak również materiałów szkoleniowych); 

−  podnoszenia świadomości pracowników, zwłaszcza w zakresie ich gotowości 
i reakcji na sytuacje awaryjne (takie jak emisja, pożar lub eksplozja) oraz 
wypadki przy pracy; 

−  wprowadzania koncepcji zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanie-
czyszczeń poprzez wdrażanie programów, takich jak Responsible Care, Cle-
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aner Production, czy deklaracji Best Available Technology (BAT) lub Eco-
nomically Viable Application of Best Available Technology (EVABAT);  

−  wprowadzenia raportowania środowiskowego. 
Skuteczność wdrożenia tych wymagań jest oceniana poprzez analizę da-

nych zawartych w kartach samooceny, raportach oceny wstępnej oraz okresowej 
dostawców, a także jest weryfikowana podczas audytów u dostawców [Wiete-
ska, 2016].  

Analiza danych zawartych w kartach samooceny, raportach oceny wstępnej 
i okresowej oraz w raportach z audytów pozwala na ewaluację prowadzonych 
działań związanych z realizacją programów środowiskowych i osiąganiem zało-
żonych celów koncentrujących się na ograniczaniu negatywnego oddziaływania 
na otoczenie. Podczas audytów ocenie są poddawane: dokumentacja (dokumenty 
oraz zapisy) dotycząca wyrobów, realizacja procesów, posiadane zasoby nie-
zbędne do spełnienia stawianych wymagań (takie jak kwalifikacje pracowników, 
stan infrastruktury oraz środowiska pracy zapewniające bezpieczeństwo proce-
sów oraz produktów), a także zachowania pracowników zaobserwowane pod-
czas realizacji procesów, jak również świadomość personelu dotycząca realizacji 
założonych celów i obowiązujących standardów postępowania (zwłaszcza odno-
szących się do identyfikacji monitorowania aspektów środowiskowych, gotowo-
ści i reagowania na wypadek awarii, komunikowania się z interesariuszami, 
postępowania z odpadami, nadzorowania wyposażenia do pomiarów i monito-
wania, sterowania procesami operacyjnymi (np. projektowanie, zakupy, produk-
cja, utrzymanie ruchu, świadczenie usług). Wynik audytu pokazuje dostawcy,  
w jakim stopniu spełnił on wymagania i oczekiwania klienta w zakresie ograni-
czania uciążliwego oddziaływania na środowisko oraz jakie obszary wymagają 
ciągłej poprawy i doskonalenia w tym zakresie [Arimura i in., 2016]. 
 
 
3. Formy wsparcia dla dostawców w zakresie systemowego  

zarządzania jakością, środowiskiem  
 

Dla wielu firm relacje z dostawcami nie ograniczają się wyłącznie do sta-
wiania im rygorystycznych wymagań i ciągłego monitorowania ich spełniania. 
Coraz częściej dostrzegają, iż budowanie ich przewagi konkurencyjnej wymaga 
także budowania partnerskich więzi z dostawcami, które przejawiają się wspól-
nymi projektami w zakresie wdrażania zarówno innowacji produktowych (po-
prawa parametrów technicznych obecnych i wdrażanie zupełnie nowych wyro-
bów), jak i organizacyjnych przyczyniających się do wzrostu skuteczności 
(ograniczanie ryzyka zagrożeń nieterminowości, wadliwości dostaw), a także 



Wymagania stawiane dostawcom... 81 

wzrostu efektywności procesów (zmniejszanie kosztów poprzez zwiększenie 
wydajności pracowników/infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa czy ograni-
czanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne) [Li i in., 2016]. Podejmu-
jąc działania mające na celu doskonalenie procesów i produktów, wiele podmio-
tów włącza w nie także swoich dostawców (w zakresie wdrażania narzędzi 
doskonalenia procesów i produktów), oferując im specjalne programy wsparcia 
oparte na zasadach win-win [Omurca, 2013]. Programy te są realizowane po-
przez wdrażanie wspólnych projektów mających na celu wprowadzenie nowych 
lub doskonalenie istniejących produktów [Chavhan, Mahajan i Sarang, 2012]. 
Mogą się one koncentrować także na działaniach ukierunkowanych na zapew-
nienie i doskonalenie jakości produktów lub na zapewnienie i doskonalenie ja-
kości procesów. Programy te mogą także być skoncentrowane na dostarczaniu 
podstawowego lub specjalistycznego wsparcia w zakresie doskonalenia produk-
tów i procesów poprzez pomoc we wdrażaniu systemowego zarządzania jako-
ścią, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Wiele międzynarodowych koncer-
nów stara się pomagać lokalnym dostawcom w celu spełnienia przez nich 
rygorystycznych wymagań, oferując im pomoc w postaci konsultacji i szkoleń  
w zakresie zarządzania jakością (np. Mazda Quality Classes) czy doskonalenia 
systemów zarządzania, zwłaszcza w obszarach związanych z bezpieczeństwem  
i środowiskiem (np. Alcan’s Drive for Procurement Excellence − HSE). Podob-
ną inicjatywę podjął Intel, wdrażając program Supplier Continuous Quality Im-
provement (SCQI), którego celem jest wsparcie kooperantów w dostosowywaniu 
się do wymagań związanych z systemowym zarządzaniem jakością, środowi-
skiem oraz bezpieczeństwem. Działania w tym zakresie realizuje także Siemens 
poprzez program PROMEHS (PROcess Management for Environment, Health 
& Safety), a także ASUS, ustanawiając GreenASUS (GA) − Green Supply Chain 
Management ASUS, ukierunkowany na systemowy zestaw wymagań dotyczą-
cych poprawy aspektów środowiskowych przez dostawców − Green Product 
Management System (GPMS). Podobne działania prowadzą także koncern lotni-
czy British Aerospace, który wprowadził Supply Chain Excellence Program, 
Hewlett Packard, podejmując The Focused Improvement Suppliers Initiative, 
czy LG, wdrażając Win-Win Partnership Program. Skuteczne wdrożenie tych 
programów pozwala zarówno dostawcom, jak i odbiorcom doskonalić jakość 
wyrobów (obniżać poziom niezgodności, wprowadzać innowacje produktowe, 
zwiększać poziom niezawodności i bezpieczeństwa), skracać cykle procesów  
i obniżać ich koszty [Fu, Zhu i Sarkis, 2012]. Dla zapewnienia skuteczności 
programu rozwoju dostawców niezbędne jest wytworzenie klimatu współpracy 
opartego na wzajemnym zaangażowaniu, zaufaniu oraz otwartej wymianie in-



Maciej Urbaniak 82 

formacji, zwłaszcza w obszarze osiąganych wyników jakościowych (poziom 
spełnienia wymagań w zakresie zapewnienia i doskonalenia produktów i proce-
sów), a także kosztowych (dostęp do danych finansowych dotyczących wspól-
nych przedsięwzięć) [Nagati i Rebolledo, 2013].  
 
 
Podsumowanie  
 

Rekapitulując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż wymagania sta-
wiane przez przedsiębiorstwa podmiotom będącym ich źródłem zakupów w za-
kresie wdrażania systemowego zarządzania jakością i środowiskiem przynosi 
uczestnikom łańcuchów dostaw istotne korzyści. Skuteczne wdrożenie syste-
mowego zarządzania jakością przez dostawców przyczynia się niewątpliwe do 
zapewnienia jakości technicznej produktów poprzez nadzorowanie procesów 
operacyjnych (co wpływa również na poprawę ich skuteczności i efektywności 
dzięki możliwości ograniczania niezgodności). Z kolei skuteczna implementacja 
systemowego zarządzania środowiskowego przyczynia się do ograniczana nega-
tywnego wpływu na otoczenie poprzez zmniejszanie zużycia zasobów natural-
nych, emisji czynników szkodliwych (gazy, hałas, promieniowanie) oraz do 
redukowania ilości odpadów w łańcuchach dostaw. 
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REQUIREMENTS TO SUPPLIERS IN THE FIELD OF IMPLEMENTATION 
OF QUALITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT SYSTEM 

 
Summary: The aim of the article is to present the requirements to suppliers in the field 
of implementation of quality management and environment system. The study was based 
on literature, the guidelines contained in international management standards, guidelines 
for providers developed by the companies (the producers of finished products), observa-
tion of economic practice was analyzed the essence of these requirements as the basis for 
evaluation and development of suppliers. The results of the analysis indicate that the 
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effective implementation of these requirements improve the quality of processes and 
products, reducing negative environmental impact, reducing the risk of possible dangers 
in the supply chain and to build relationships based on mutual trust between the partners 
of this chain. 
 
Keywords: relationships with suppliers, requirements of quality, environmental and 
safety management standards, risk management. 


