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Polityka Środowiskowa 

eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.  

 

Eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej, która zajmuje się w szczególności sprzedażą 

obuwia i odzieży on-line do klientów, przy wykorzystaniu innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie 

rozwiązań. Będąc częścią tej grupy zajmujemy się organizacją procesu logistycznego, którego celem jest 

efektywna obsługa dostaw towarów do klientów grupy. Realizując powierzone nam zadania dążymy do uzyskania 

satysfakcji klientów oraz opinii wiarygodnego partnera biznesowego zarówno w grupie jak i poza nią.  

Działając odpowiedzialnie oraz mając na uwadze wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, 

wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego i zobowiązujemy się do: 

• przestrzegania wymagań prawnych i innych regulacji związanych z ochroną środowiska przyjętych 

przez Spółkę, 

• prowadzenie działalności zapewniając bezpieczne środowisko pracy dla pracowników 

i współpracowników, 

• minimalizacji oddziaływania Spółki na środowisko naturalne,  

• ochrony środowiska, w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniom, 

• ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego. 

 

Zobowiązania i wyznaczone cele realizujemy w szczególności poprzez:  

• stosowanie nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań technologicznych, 

• zapewnienie zasobów do wdrożenia, utrzymania i rozwoju w Spółce Systemu Zarządzania 

Środowiskowego, w szczególności według Strategii Czystszej Produkcji, 

• monitorowanie aspektów środowiskowych i systematyczną ocenę wpływu Spółki na środowisko 

naturalne, 

• racjonalne gospodarowanie zasobami, w szczególności zużyciem energii elektrycznej, wody, paliw, 

papieru lub innych tworzyw opakowaniowych, 

• nadzorowanie gospodarowania odpadami, 

• podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników w zakresie ochrony środowiska, 

• regularne audyty i przeglądy procesów mające na celu w szczególności ich doskonalenie. 

 

Określając niniejszą Politykę Środowiskową oraz wynikające z niej cele środowiskowe, wzięto pod uwagę 

kontekst i strategiczne kierunki działania Spółki. Polityka środowiskowa jest dokumentem nadzorowanym, 

zakomunikowanym dla pracowników i współpracowników Spółki oraz podana do wiadomości dla innych stron 

zainteresowanych. 
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