
 

 

Polityka Środowiskowa 

 
Działalność gospodarcza to ogromna odpowiedzialność społeczna, która daje pełną 

satysfakcję dopiero w momencie poczucia świadomości pełnej kontroli nad każdym 

obszarem prowadzonego biznesu. JIT Logistik to Organizacja o mocnej tożsamości, z 

zadaniami i odpowiedzialnościami skrojonymi na miarę naszych ambicji oraz jasno 

zdefiniowanymi celami. Nie doświadczalibyśmy poczucia dobrze wykonanego zadania bez 

permanentnej, wkomponowanej w każdy aspekt naszej działalności troski o środowisko 

naturalne. Jesteśmy świadomymi obywatelami naszej Planety, dlatego czujemy się za nią w 

pełni odpowiedzialni zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym. Rodzaj prowadzonych 

przez nas usług powoduje, że ochrona naszego „zielonego domu” jakim jest Ziemia to nie tylko 

objaw naszej odpowiedzialności, to nasz obowiązek.  

 

Niniejsza Polityka to kodeks postępowań i zarazem plan strategiczny zapewniający 

funkcjonowanie i dalszy rozwój naszej Organizacji zgodny z legislacją, wytycznymi krajowymi, 

międzynarodowymi oraz społeczną organizacją biznesu.  

 

Zasada odpowiedzialności za środowisko naturalne. Chcemy, abyśmy jako Organizacja, ale 

również jako ludzie dbali o przyrodę w każdym możliwy sposób, dlatego zalecamy troszczenie 

się o przyrodę w życiu prywatnym, w naszym miejscu pracy w wymiarze indywidualnym, a 

następnie zespołowy. Nasze działania jest widoczne nie tylko w przestrzeniach wspólnych, ale 

również jednoosobowych gabinetach.  

 

Zasada zapobiegania. Wszyscy zgadzamy się ze stwierdzeniem, że lepiej zapobiegać niż 

leczyć, dlatego nasze działanie charakteryzuje działanie prewencyjne, testowe, poparte 

analizą, potwierdzającą skuteczność ochrony czy pozytywnego wpływu na środowisko przed 

podjęciem ostatecznych rozwiązań. 

 

Zasada współpracy. Propagujemy potrzebę i obowiązek działania proekologicznego w 

Organizacji, aby każdym miał świadomość słuszności naszych aktywności, a tym samym 

zwiększamy naszą percepcje i obszar zmian. Razem możemy więcej. Każdy zatrudniony może 

mieć wpływ na wprowadzenie rozwiązań, czy produktów bardziej przyjaznych środowisku. 

Wypracowanie procesów przez osoby zajmujące się odmiennymi zadaniami w Organizacji 

pozwala na opracowanie rozwiązania bardziej kompletnego, bardziej użytecznego i lepiej 

wpisującego w potrzebę ochrony środowiska. 

 

Zasada spójności: Ważne jest, aby każdy dział Organizacji dostrzegał potrzebę i pracował na 

rzecz ochrony środowiska. Cele każdego obszaru muszą być spójne i wpisywać się jednolitą 

politykę Organizacji na rzecz ochrony środowiska. 

 



 

Zasada zastępowania. W sytuacji kiedy każda osoba widzi potrzebę ochrony środowiska, 

przyzwyczajenia, dotychczasowe działania mają większą szanse zostać zastąpione nowymi, 

skuteczniejszymi, lepszymi praktykami z mniejszym lub zerowym negatywnym skutkiem na 

przyrodę. 

 

Nasze działania wspierające środowisko naturalne staramy się wprowadzać permanentnie, 

niezwłocznie, angażując przy tym pracowników i partnerów, tak, aby nasze dobre praktyki 

oddziaływały na JIT Logistik, a także nasze otoczenie lokalne i biznesowe.  

 

Wpływ JIT Logistik i zobowiązania wobec środowiska  

W JIT Logistik mamy świadomość, ze największy wpływ na środowisko stanowi transport 

wraz z emisją zanieczyszczeń do powietrza wynikającą ze spalania pawia.    

W JIT Logistik  posiadamy wyłącznie pojazdy z normą emisji spalin EURO5 i EURO6.   

Prowadzimy monitoring wpływu na środowisko oraz podejmujemy działania na rzecz 

ograniczania wpływu na środowisko w szczególności związanej ze spalaniem paliw podczas 

transportu, w tym emisji CO₂. 

 

W celu zapewnienia minimalnego wpływu na środowisko (gospodarka substancjami 

chemicznymi, właściwa gospodarka odpadami) podczas przeglądów i napraw pojazdów, 

czynności te wykonywane są w profesjonalnych, autoryzowanych stacjach obsługi. 

 

W JIT Logistik współpracujemy z partnerami transportowymi, którzy odpowiedzialnie 

podchodzą do kwestii ekologii i wykorzystują auta z normami emisji spalin EURO5 i wyższą. 

 

W pracy biurowej chcemy ograniczać zużycie energii oraz wody mając świadomość, że nawet 

najmniejsze działania przyczyniają się do ochrony środowiska.     

 

JIT Logistik zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych.  

 

JIT Logistik zobowiązuje się do poprawy skuteczności systemu zarządzania środowiskowego. 
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