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Polityka środowiskowa Grupy DSV w Polsce 

 

Dokument stanowi własność Grupy DSV w Polsce i jego rozpowszechnianie jest zabronione. 

Grupa DSV w Polsce należąca do duńskiego koncernu DSV A/S, w skład, której wchodzą DSV Road Sp. z o.o., DSV 
Air&Sea Sp. z o.o. i DSV Solutions Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi logistyczne dążąc do oferowania systemów 
transportowych i logistycznych przyjaznych środowisku i zapewniających zrównoważony rozwój, co powoduje najniższe 
możliwe zużycie zasobów i minimalizację obciążenia dla środowiska.  
 
DSV jest świadome swojej odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego podczas realizacji działań 

biznesowych. W tym celu DSV będzie identyfikować, oceniać i nadzorować te aspekty swojej działalności, które mają 
wpływ na środowisko.  
 

Cele Polityki Środowiskowej Grupy DSV: 

 

1. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz w miarę możliwości zużyc ia paliwa, energii i 
wody. 

2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój oraz wdrażanie technologii obniżających zużycie energii 

elektrycznej. 
3. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej. 
4. Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz poprawa efektywności ich segregacji. 
5. Redukcja zużycia papieru oraz tonerów i zwiększenie wykorzystania e-narzędzi. 
6. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przy realizacji usług transportu i składowania materiałów 

niebezpiecznych. 
7. Obniżenie zużycia naturalnych zasobów poprzez stosowanie materiałów powtórnie przetworzonych i 

rozwiązań zmniejszających ich zużycie. 
8. Zarządzanie ryzykiem w procesie systematycznej identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka dla środowiska. 
9. Minimalizacja wpływu na środowisko naturalne w przypadku wystąpienia awarii. 
10. Dbałość o środowisko naturalne poprzez zrównoważony rozwój i świadomą pracę z dostawcami i klientami. 

 
DSV dba o wysoką jakość realizacji celów środowiskowych poprzez stosowanie poniższych zasad:  
 
1. Przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących ochrony środowiska 

oraz zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy. 
2. Realizację usług transportowo logistycznych przy efektywnym wykorzystaniu zasobów, materiałów i mediów 

energetycznych. 

3. Identyfikację kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron w zakresie ochrony środowiska. 
4. Śledzenie nowych rozwiązań technicznych w zakresie świadczonych usług w celu wdrażania nowoczesnych 

technologii przyjaznych środowisku. 
5. Promowanie świadomości środowiskowej oraz pozytywnej kultury środowiskowej wśród wszystkich 

interesariuszy Grupy DSV. 
6. Ustanowienie i zakomunikowanie mierzalnych celów środowiskowych oraz monitorowanie dążeń do ich 

osiągnięcia. 
7. Zachęcanie Dostawców do stosowania metod i technologii minimalizujących negatywny wpływ na środowisko. 
8. Identyfikacje ryzyk i szans w odniesieniu do podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska. 
9. Doskonalenie kompetencji pracowników poprzez szkolenia i motywowanie pracowników, aby realizowali 

wyznaczone zadania w sposób świadomy i odpowiedzialny dbając o wszelkie aspekty środowiskowe. 
10. Stosowanie najlepszych praktyk środowiskowych oraz najwyższych standardów obsługi z punktu widzenia 

jakości oferowanych usług, dbałości o środowisko naturalne i bezpieczeństwa pracy podczas realizacji 
bieżących zadań. 

11. Zaangażowanie wszystkich Pracowników Grupy DSV w działania na rzecz jakości oraz dbałości o środowisko. 
12. Współpraca z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe i środowiskowe Grupy DSV. 
13. Utrzymywanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego. 
14. Wprowadzenie programu środowiskowego z konkretnymi celami środowiskowymi.  

15. Monitorowanie oraz raportowanie realizacji programu środowiskowego.  
16. Określenie trybu i zasad postepowania podczas planowania zmian w zakresie ochrony środowiska.  

  
 

Niniejsza Polityka Środowiskowa jest zadeklarowana przez Najwyższe Kierownictwo Grupy DSV, które zapewnia 
niezbędne środki i zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia swojej działalności na rzecz ochrony środowiska. 
Polityka Środowiskowa jest komunikowana wszystkim Pracownikom Grupy DSV, osobom pracującym w imieniu DSV 
oraz jest eksponowana we wszystkich siedzibach Grupy DSV i udostępniana Klientom, Dostawcom oraz wszystkim 
zainteresowanym stronom. 
 
 


