
Inwestujemy w 
środowisko oraz 
bezpieczeństwo 
naszych 
pracowników



Jak społeczna odpowiedzialność 
biznesu (CSR)
odpowiada na wyzwania współczesnego świata

LOGSTOR uznaje deklaracje Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczące praw człowieka, praw 
pracowniczych, ochrony środowiska i zwalczania korupcji.

W LOGSTOR wdrożono regulaminy CSR, którym podlegają wszyscy pracownicy, 
klienci i partnerzy biznesowi. Zadaniem tych regulaminów jest pilnowanie 
należytej etyki zawodowej. Ponadto ustanawiają one wymagania w zakresie 
stwarzania naszym pracownikom optymalnych warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Tym sposobem tworzy się i maksymalizuje dalekosiężne wartości 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe. 

Regulaminy zamieściliśmy na naszej stronie internetowej: www.logstor.com/
about-us/hseq/csr

https://www.logstor.com/about-us/hseq/csr


Środowisko i klimat
W związku z nieprzerwanym wzrostem populacji i dążeniem 
ludności do poprawy standardu swojego życia rośnie globalne 
zapotrzebowanie na energię. Jednakże niedobór energii oraz 
wpływ jej zwiększonej produkcji szkodzą środowisku naturalnemu, 
czemu należy przeciwdziałać rozwiązaniami energooszczędnymi i z 
zakresu energetyki zrównoważonej.

Każdy z nas odgrywa ważną rolę w ograniczaniu względnego 
zużycia energii i budowaniu takiego społeczeństwa, które będzie 
walczyło z emisją CO2 i oddziaływało na środowisko możliwie jak 
najłagodniej. Elementami strategii, jaką w tym celu przyjęto w 
LOGSTOR, są:

• minimalizowanie zużycia zasobów oraz ilości odpadów
powstających w toku produkcji

• w produkcji — priorytetowe traktowanie optymalizacji
• w rozwoju produktów — priorytetowe traktowanie technologii

mniej szkodliwych dla środowiska
• kierowanie się i pilnowanie zgodności z międzynarodowymi

wymogami
• Karty Biznesu Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowej

Izby Handlowej

Udało nam się osiągnąć nasze cele na rok 2020: obniżyliśmy 
zużycie energii i emisję CO2 o 5%, zmniejszyliśmy ilości odpadów z 
procesów o 20% oraz w dalszym ciągu ograniczaliśmy zużycie 
surowców związane z wytwarzaniem granulatów i elementów 
piankowych do opakowań.

Priorytetem LOGSTOR jest bezpieczeństwo
Znaczna część naszej codziennej pracy wiąże się z produkcją. 
Obsługujemy ciężkie maszyny, pracujemy z chemikaliami i 
wykonujemy prace ręczne. Każdy pracownik dokłada wszelkich 
starań, by te operacje przebiegały możliwie jak najbezpieczniej. 
Wdrożonych zostało już wiele ulepszeń, takich jak:

• szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego zachowania
oraz standardów bezpieczeństwa firmy LOGSTOR

• analiza zagrożeń i konsekwencji zachowań niebezpiecznych
• comiesięczna nagroda za najlepszą propozycję usprawnienia

prac i poprawy bezpieczeństwa
• zastąpienie niebezpiecznych noży i innych ostrych narzędzi
• strategiczny plan poprawy bezpieczeństwa na lata 2019–2021,

ze szczególnym naciskiem na zapobieganie wypadkom

Odpowiedzialność za przeciwdziałanie wypadkom ponosi wspólnie 
cała organizacja, a ostatecznym celem takich działań jest stwarzanie 
takiego miejsca pracy, gdzie nie dochodzi do wypadków i nikt nie 
odnosi obrażeń. W 2020 roku odnotowaliśmy wskaźnik LTIF (Lost 

Time Incidents Frequency, częstość wypadków powodujących 
niezdolność do pracy) na poziomiew porównaniu z 5,9 w roku 
2019, co oznacza, że dzięki poczynionym wdrożeniom i 

usprawnieniom miało miejsce mniej wypadków.

Prawa człowieka
Kodeks postępowania LOGSTOR odnosi się też do szeregu postaw 
bezwzględnie nieakceptowanych, związanych z następującymi 
zagadnieniami:

• praca przymusowa
• praca dzieci
• dyskryminacja
• wolność zrzeszania się
• higiena miejsca pracy
• bezpieczeństwo i warunki

zatrudnienia

Od dostawców wymagamy, by przestrzegali naszych wymogów CSR 
w obrębie własnych łańcuchów dostaw i w swojej codziennej 
działalności. Od 2015 roku, w ścisłej współpracy z naszymi partnerami 
biznesowymi i dostawcami, poświęcamy szczególną uwagę 
konkretnym podejrzeniom naruszenia Kodeksu postępowania — 
egzekwujemy od dostawców poświadczenia zgodności z wymogami 
i/lub przeprowadzanie niezależnych kontroli zgodności.

U dostawców przeprowadzane były ponadto audyty zewnętrzne, 
dotyczące także ich poddostawców, a wszystko to odbywało się 
zgodnie z przyjętym planem audytu. W 2020 roku poddaliśmy 

audytowi znaczną liczbę dostawców — i z przyjemnością 
zawiadamiamy, że u żadnego z dostawców LOGSTOR nie 
stwierdzono naruszeń Kodeksu postępowania. Takie działania 
kontrolne będziemy w przyszłości kontynuować.

Szkolenie pracowników
Pracowników LOGSTOR szkoli się w szeregu dziedzin, takich jak: 
zwalczanie korupcji, zwalczanie przekupstwa, przeciwdziałanie 
praktykom monopolistycznym, RODO i cyberbezpieczeństwo. 
Oprócz pełnowymiarowych szkoleń nasza działalność szkoleniowa 
obejmuje coroczne doszkalanie, co ma na celu zapewnianie stale 
wysokiego poziomu wiedzy.

Z myślą o tym, by dalej promować świadomość i uznanie dla 
standardów etycznych firmy LOGSTOR, wdrożony został dokument 
pt. „Polityka odpowiedzialnego partnera biznesowego”. Regulamin 
ten dotyczy nie tylko łańcucha dostaw, ale i wszystkich doradców, 
dystrybutorów, pośredników, przedstawicieli oraz klientów. W 
każdym przypadku nawiązania współpracy z nowym partnerem 
biznesowym LOGSTOR dąży do tego, by zawrzeć „Politykę 
odpowiedzialnego partnera biznesowego” w treści podpisywanej 
umowy — a gdy to nie jest możliwe, wymagamy od nowego 
partnera biznesowego, by przynajmniej wdrożył u siebie podobny 
regulamin.

Zwalczanie przekupstwa
Firma LOGSTOR wdrożyła politykę zerowej tolerancji dla wszelkiego 
rodzaju przekupstwa. W 2019 roku w LOGSTOR przeprowadzono 
również szereg kursów e-learningowych, obowiązkowych dla 
wszystkich właściwych pracowników, którzy realizują działania 
skierowane do rynków — czyli związane m.in. ze sprzedażą, obsługą 
klienta, zaopatrzeniem oraz księgowością.

Reprezentacja płci 
Firma LOGSTOR zdając sobie sprawę z potencjału, jaki drzemie w 
wewnętrznie zróżnicowanych kadrach, pragnie promować 
różnorodność i stwarzać wszystkim — bez względu na płeć, wiek, 
pochodzenie etniczne, przekonania polityczne czy religijne — równe 
szanse. Z myślą o tym, by wspierać i umożliwiać w LOGSTOR równą 
reprezentację płci, stawiamy sobie następujące cele:

• Dążenie do równej reprezentacji płci na szczeblu kierowniczym —
w miarę zwalniania się stanowisk, z zastrzeżeniem wskazywania
kandydatów posiadających odpowiednie umiejętności

• Pilnowanie stosownego uczestnictwa obydwu płci w programach
LOGSTOR zorientowanych na rozwój talentów

• Wyznaczanie poziomów docelowych dla potencjalnie
niedostatecznie reprezentowanej płci — dla pełniejszego
wyrównania reprezentacji płci w kierownictwie przedsiębiorstwa

Pragniemy, by do końca 2022 roku każda z płci stanowiła co 

najmniej 20% ogółu kierowników i członków zarządu.
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O firmie LOGSTOR
Na podstawową działalność Grupy 
LOGSTOR składają się rozwój, produkcja i 
sprzedaż wysokiej jakości systemów rur 
preizolowanych do transportu cieczy i 
gazów.

LOGSTOR jest wiodącym na świecie 
dostawcą systemów rur preizolowanych — 
nie tylko dla ciepłownictwa zdalaczynnego, 
lecz także dla chłodnictwa zdalaczynnego, 
branży naftowo-gazowej oraz innych 
sektorów przemysłu.

LOGSTOR jest przedsiębiorstwem 
międzynarodowym, prowadzącym produkcję 
w Danii, Szwecji, Finlandii i Polsce. 

LOGSTOR sprzedaje produkty w ponad 50 
krajach — za pośrednictwem własnych biur 
sprzedaży i przez dystrybutorów oraz 
pośredników.

LOGSTOR zatrudnia około w przybliżeniu 1 
200 osób. Główna siedziba przedsiębiorstwa 
mieści się w duńskim Løgstør.

W LOGSTOR kładziemy silny nacisk na 
korzystne warunki socjalne, w tym na 
zewnętrzne otoczenie i okoliczny klimat. W 
związku z własną produkcją LOGSTOR 
wymaga do prowadzenia swojej działalności 
znacznej liczby maszyn — i w efekcie zużywa 
duże ilości energii. 

Firma LOGSTOR rozpoznała w łańcuchu 
wartości pewne obszary o znaczeniu 
szczególnym nie tylko dla niej, ale i dla jej 
zewnętrznego otoczenia. W dalszej kolejności 
uczyniliśmy te obszary kluczowymi aspektami 
planowania i wdrażania naszych strategii 
biznesowych.

https://www.linkedin.com/company/52634
https://twitter.com/LOGSTORGroup
https://www.youtube.com/channel/UCD7bXbNshsu5YdQEe-ug-4A
https://www.facebook.com/logstorgroup/?ref=bookmarks


Obszar ryzyka
Najważniejsze rozpoznane 
zagrożenia

Cele i KPI Działania i wysiłki w 2020 r. Wyniki w 2020 r. 

Środowisko i
klimat

Obniżenie emisji CO2 poprzez 
oszczędzanie w obiektach 5% 
energii

Ograniczenie zużycia 
surowców (granulaty i elementy 
piankowe do opakowań)

Zmniejszenie ilości odpadów z 
procesów o 20% w 
porównaniu z 2019 r.

Wdrożone działania w zakresie 
oszczędności energii

Projekty optymalizacyjne mające 
na celu zmniejszenie ilości 
elementów piankowych do 
opakowań

Projekty optymalizacyjne mające 
na celu ograniczenie zużycia 
tworzyw HDPE przez 
zmniejszenie grubości ścianki

Wdrożone projekty zmniej-szenia 
ilości generowanych odpadów

Specjalne działania w celu 
wyeliminowania zanieczyszczenia 
w związku z wykorzystaniem 
palet HDPE podczas dostaw.

Obniżenie zużycia energii — o 
5%

Zmniejszenie ilości elementów 
piankowych do opakowań — 
na poziomie zakładanym

Zmniejszenie ilości granulatu 
— na poziomie zakładanym

Zmniejszenie ilości odpadów z 
procesów — o 20%

Warunki 
socjalne i 
warunki pracy

Niebezpieczeństwo wypadku 
zwiększone z powodu 
obecności nowych 
pracowników sezonowych

Niebezpieczeństwo wypadku 
zwiększone z powodu 
zróżnicowania narodowości 
pracowników (PL)

Kiepskie przywództwo, 
przekładające się na wysoki 
wskaźnik odejść i utratę 
kluczowych kompetencji — W 
2018 roku w LOGSTOR 
zapoczątkowano inicjatywę 
zorientowaną na polepszenie 
jakości przywództwa w grupie. 
Celami tej inicjatywy są 
podniesienie poziomu 
zaangażowania pracowników 
LOGSTOR i poprawa wyników 
Grupy poprzez zmianę 
zachowań przywódczych.

Wskaźnik LTIF (częstość 
wypadków 
powodującychniezdolność 
do pracy) maks. 4,8

Wskaźnik TRIF (częstość 
wypadków podlegających 
dokumentacji ogółem) maks. 
8,9

Wskaźnik przywództwa w 
roku 2019 wyniósł 65. 
Mamy ambicję osiągnąć w 
2020 roku wskaźnik 
przywództwa na poziomie 
65

Zaangażowanie pracowników w 
poprawę bezpieczeństwa: 
zachęcanie do zgłaszania 
własnych pomysłów, system 
nagród

Zaangażowanie kierownictwa: 
czynny jego udział w obcho-dach 
bezpieczeństwa (Behavior Based 
Safety Walks, BBSW)

Poprawa warunków pracy w 
drodze inwestycji (nawierzchnie 
placów, modernizacja maszyn)

Projekt eliminowania noży i 
ostrych narzędzi

Bezpieczeństwo — Temat 
miesiąca: Promowanie 
świadomości

Usprawnienie szkoleń 
adaptacyjnych dla nowych 
pracowników (w tym dla 
tłumaczy innych narodowości) 
oraz szkoleń interaktywnych w 
PL

Inicjatywy wspierające wzrost 
wskaźnika przywództwa 
obejmują ustanawianie 
„Wzorców postępowania 
LOGSTOR w zakresie 
przywództwa” — poprzez 
szkolenia, warsztaty i działania 
następcze dotyczące zachowań 
przywódczych.

Wynik LTIF 4,1

Wynik TRIF 6,8

Prawa 
człowieka

Ryzyko przewlekłych chorób z 
powodu braku życiowej 
równowagi

Ryzyko naruszeń Kodeksu 
postępowania po stronie 
dostawców

Istniejący program inicjatyw 
prozdrowotnych

Audyt u co najmniej 5 
kluczowych dostawców, 
obejmujący rozbudowane 
pytania dotyczące 
postanowień Kodeksu 
postępowania

Zdefiniowane konkretne 
inicjatywy prozdrowotne dla 
poszczególnych krajów

Zmiany w procedurze 
audytu u dostawcy — 
uwzględnienie pytań 
dotyczących Kodeksu 
postępowania

Program 
zapoczątkowany w roku 
2018, kontynuowany w 
2019

Przeprowadzone audyty 

u  7 dostawców

Zwalczanie 
przekupstwa

Ryzyko w działalności 
własnej

Dostawcy z krajów 
wysokiego ryzyka

Dystrybutorzy i pośrednicy

LOGSTOR nie toleruje 
przyjmowania, oferowania, 
obiecywania ani wręczania 
łapówek w jakiejkolwiek formie.

Kierownictwu nie są znane 
żadne przypadki faktycznego 
przekupstwa, w tym opłat 
przyspieszających tok spraw, ani 
żadne inne nieprawidłowości 
tego rodzaju

Oprócz polityki 
antykorupcyjnej wdrażany 
„Regulamin partnera 
biznesowego”; każdy 
dystrybutor i pośrednik ma 
obowiązek oficjalne podpisać 
się pod postanowieniami 
tego regulaminu.

Wdrożona stosowna 
polityka; przestrzeganie 
regulaminu jest 
monitorowane przez 
wyznaczonego inspektora 
zgodności.

Przez cały rok 2020 
wszyscy właściwi 
pracownicy odbywali e-
learning

Przeprowadzone audyty u 
dostawców

Skonsolidowane cele i osiągnięcia Grupy:

logstor@logstor.com

Wysokie zużycie energii

Niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia w związku 
z użyciem palet HDPE

Zagrożenie hałasem

Niebezpieczeństwo wycieku 
chemikaliów

Zagrożenie pożarem

Leadership Index Score 68




