
 

 

 

Zrównoważony rozwój 

Rozwój stał się jednym z podstawowych celów 
działalności firm działających na całym świecie. Jednak 
efekty uboczne niekontrolowanego rozwoju stają się 
coraz bardziej dotkliwe, tak więc celem polityki Partner 
Logistic jest w dużym stopniu nie tylko stymulowaniu 
rozwoju, ale i przeciwdziałanie niekorzystnym 
zjawiskom, które on powoduje. 

Zrównoważony rozwój to proces zmian społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych, który zapewnia 
równowagę pomiędzy zyskami i kosztami rozwoju w 
perspektywie przyszłych pokoleń. Bazując na tej teorii 
Partner Logistic prowadząc codzienną działalność 
logistyczno-transportową przywiązuje do niego 
niezwykłą uwagę. Z naszymi pracownikami, klientami, 
partnerami, dostawcami czy społeczeństwem, zawsze 
nawiązujemy zróżnicowane, korzystne oraz 
zrównoważone powiązania przy jednoczesnym 
poszanowaniu środowiska. 

 

Środowisko 

Partner Logistic  stosuje zapobiegawcze podejście 
wobec problemów dotyczących środowiska. Stara się 
stale rozwijać i ulepszać system zarządzania 
środowiskowego, który minimalizuje oddziaływanie na 
środowisko: 

� Ograniczamy konsumpcję wody i energii, 
poprzez zmniejszenie zużycia poboru energii 
– czujniki ruchu czy stosowanie tam gdzie to 
możliwe  oświetlenia led.  

� Ograniczamy emisję dwutlenku węgla, 
poprzez zarządzenie transportem i 
optymalizacja tras kierowców. 

� Używanie w obrocie palet wtórnych. 
� Zarządzamy odpadami, poprzez ich 

segregację i przekazywanie odpadów do 
recyklingu. 

� Minimalizujemy zużycie papieru - system 
elektronicznego obiegu dokumentów. 

 

Stosunki pracy i prawa człowieka 

Podstawą działalności firmy, jest budowanie silnych 
relacji z pracownikami opartych na zaufaniu i 
wzajemnym szacunku.  

� W firmie niedopuszczalna jest dyskryminacja 
ze względu na pochodzenie, płeć czy 
przekonania.  

� Przestrzegamy praw pracowników związanych 
z wynagrodzeniami, świadczeniami i 
godzinami pracy.  

� Dbamy o ochronę zdrowia w ramach 
medycyny pracy. 

� Stawiamy na dobrą atmosferę pracy i 
stworzenie jak najlepszych warunków 
pracownikom. 

� Utrzymania środowiska pracy, w którym 
pracownicy otrzymują szkolenia i możliwości 
rozwoju, nagrody, w zależności od swoich 
zasług. Dajemy możliwość korzystania z 

programu Multisport i dofinansowania do 
składki zdrowotnej PZU. 

� W celu promowania profesjonalnego rozwoju 
młodych ludzi organizujemy praktyki dla 
uczniów szkół średnich w celu  nabywania 
nowych umiejętności oraz przygotowania do 
pracy zawodowej. 

� Gwarantujemy bezpieczeństwo pracy naszym 
pracowników, poprzez stałe kontrolowanie 
warunki pracy i dbanie aby każdego dnia 
wszyscy pracownicy przestrzegli 
obowiązujących przepisów w celu zwiększenia 
ich bezpieczeństwa.  

 

Etyka pracy i wartości 

� Stosujemy najwyższe standardy etyki 
biznesowej i osobistej oraz postępowania 
zgodnie ze stosownym prawem i przepisami. 

� Odrzucamy i zwalczamy wszelkie formy 
korupcji, łącznie z wymuszeniami, oszustwami 
i łapownictwem.  

� Utrzymujemy przejrzystość i 
odpowiedzialności w swoich kontaktach 
biznesowych. 

� Dbamy o poszanowanie poufności 
otrzymanych informacji oraz nieużywania w 
żadnym czasie takich informacji w celu 
uzyskania korzyści osobistych. Informacje 
przekazywane przy wykonywaniu obowiązków 
są prawdziwe i rzetelne, a ich celem nigdy nie 
powinno być wprowadzenie w błąd. 
 
 

 


