Grupa GLS Normy środowiskowe
Wytyczne dla minimalizacji wpływu na środowisko
przez Grupę GLS
Skupienie na wytycznych
Grupa GLS zapewnia niezawodne i wysokiej jakości usługi kurierskie. Aby to zagwarantować,
stawiamy bardzo duży nacisk na ochronę zasobów oraz redukcję emisji. Razem z naszymi
pracownikami,
klientami
i
partnerami,
pragniemy
stać
się
jednym
z wiodących dostawców zrównoważonych usług paczkowych.
Obowiązywanie
Niniejsze Normy Środowiskowe obwiązują wszystkie krajowe spółki GLS. Grupa GLS jest
świadoma wpływu na środowisko, będącego rezultatem prowadzenia naszych działań
biznesowych. Właśnie dlatego, podczas gdy kontynuujemy starania o najwyższą jakość logistyki,
jednocześnie skupiamy naszą uwagę na ochronie klimatu poprzez redukcję zużycia zasobów oraz
związanych z tym emisji. Chcemy tworzyć kompleksową wartość dodaną dla naszych
udziałowców i dlatego jesteśmy zobowiązani do nieustannego minimalizowania negatywnego
wpływu na środowisko, a także mówienia otwarcie o naszych postępach w tej kwestii.
Redukcja emisji jako część naszej głównej działalności
W związku z naszą główną działalnością, czyli doręczaniem paczek, redukcja emisji pochodzącej
z transportu musi być w centrum naszych starań. Jako część strategii środowiskowej całej Grupy,
skupiamy się na wymianie naszej floty pojazdów na przyjazne dla środowiska modele
i wprowadzeniu alternatywnych sposobów dostawy. Mamy holistyczne podejście do tych wyzwań
i szukamy rozwiązań zarówno w granicach naszego zespołu, jak i razem z naszymi partnerami
biznesowymi.
Innym aspektem inicjatywy jest odpowiedzialne wykorzystanie zasobów w lokalizacjach GLS.
Dotyczy to redukcji zużycia wody, papieru i energii, ale także minimalizacja odpadów i ich
właściwa utylizacja.
Ekologiczne cele
Wykorzystujemy nasze zasoby i kompetencje, by efektywnie osiągać następujące cele
ekologiczne;
● Zwiększenie wykorzystania alternatywnych pojazdów i koncepcji logistyki miejskiej do
transportu paczek oraz zaangażowanie naszych partnerów transportowych do tych
aktywności.
● Kontynuowanie modernizacji floty pojazdów transportujących paczki i samochodów firmowych
GLS, by uczynić je coraz bardziej przyjaznymi środowisku.
● Kontynuowanie redukcji zużycia zasobów w naszych oddziałach w stosunku do
naszego wolumenu paczek i inwestowanie w przyjazne środowisku lokalizacje, na przykład
poprzez wykorzystanie systemów fotowoltaicznych.
● Unikanie odpadów gdzie tylko to możliwe i odpowiednia utylizacja koniecznych odpadów.
● Nieustanne rozwijanie i udoskonalanie naszego system zarządzania środowiskowego (ISO
14001).
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● Oferowanie naszym klientom neutralnych klimatycznie przewozów.
● Upewnienie się, że wszyscy nasi pracownicy i partnerzy transportowi mają pełną świadomość
naszej odpowiedzialności poprzez wypełnianie instrukcji i szkolenia.
● Otwarcie na współpracę dla bardziej zrównoważonej logistyki paczek.
● Nieustanne udoskonalanie naszych starań.
Inwestycje
Jesteśmy świadomi, że długoterminowa transformacja w kierunku bardziej zrównoważonych
działań biznesowych wiąże się z wielkim wysiłkiem i kosztami. Jesteśmy gotowi poczynić istotne
inwestycje, żeby do tego doprowadzić oraz by rozpatrywać efekty środowiskowe jako istotne
kryterium przy podejmowaniu decyzji o naszych procesach inwestycyjnych.
Transparentność raportów
Grupa GLS jest zobowiązana do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko swoich
działań oraz do robienia ciągłych postępów w środowiskowych wyzwaniach w imieniu wszystkich
swoich udziałowców. To dlatego transparentnie raportujemy ten proces zewnętrznym
i wewnętrznym udziałowcom zgodnie z przyjętymi standardami międzynarodowymi. W naszej
odpowiedzialności leży jakość publikowanych danych i nieustanne kontrolowanie tego procesu
w celu osiągania postępów.
Komunikacja
Niniejsze Normy Środowiskowe przekładają się na konkretne instrukcje dla wszystkich firm
krajowych. Dla zainteresowanych udziałowców Normy Środowiskowe są dostępne na wszystkich
stronach internetowych Grupy GLS.
Powiązane dokumenty
● Grupa GLS Kodeks Standardów Biznesowych
● Grupa GLS Kodeks Postępowania Dostawcy
Odpowiedzialność
W ramach struktury naszej strategii środowiskowej i naszego systemu zarządzania
środowiskowego posiadającego certyfikat ISO 14001, stopień realizacji naszych celów i obszary
zainteresowania są stale weryfikowane. Dział ESG Grupy GLS jest odpowiedzialny za
przygotowanie i regularne weryfikowanie Norm Środowiskowych.
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