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POLITYKA ENERGETYCZNA 
 
 

LOGSTOR jest wiodącym producentem wyrobów dla sektora energetycznego na 
świecie. Istotne jest aby LOGSTOR, jako aktywny partner i gracz wraz z wieloma innymi firmami, 
również w sprawach wewnętrznych dotyczących energii, stanowił mocny i dobry przykład dla 
wszystkich interesariuszy, równiez w sprawach wewnętrznych dotyczących energii. Z tego 
powowdu LOGSTOR chce aktywnie skupić się na wdrażaniu inicjatyw oszczędzania energii, a 
następnie obniżaniu poziomu zużycia energii. System energetyczny obejmuje wszystkie działania 
LOGSTOR, a także zapewnia zgodność z prawem unijnym, lokalnym i innymi regulacjami. 

Wszyscy odgrywamy ważną rolę w zmniejszaniu względnego zużycia energii oraz w 
rozwijaniu społeczeństwa energetycznego, które przeciwdziała emisji CO2 i ma jak najmniejszy 
negatywny wpływ na nasze środowisko. 
 
Polityka energetyczna jest realizowana przez: 
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 zwracanie uwagi na zużycie energii zarówno podczas codziennej działalności  
zakładów produkcyjnych, jak i podczas ich remontów; 

 informowanie naszych dostawców, że energia jest ważną częścią analizy 
inwestycji przy zakupie każdego nowego sprzętu, maszyn itp., co ma znaczący 
wpływ na zużycie energii, przy czym kryterium wyboru jest efektywność 
energetyczna; 

 regularne monitorowanie zużycia energii, aby zapewnić ciągłą poprawę redukcji 
zużycia; 

 spełnianie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa lub umów z 
władzami publicznymi, a także innych wymagań związanych z wykorzystaniem, 
zużyciem i wydajnością energii; 

 definiowanie celów wraz z powiązanymi planami działań w celu ciągłej poprawy 
skuteczności energetycznej i wydajności energetycznej, a także zapewnianie 
zgodności z celami i planami działań; 

 komunikowanie pracownikom wyników zuzycia energii oraz włączanie 
wszystkich pracowników w identyfikowanie możliwości redukcji zużycia energii 
bez kompromisu dla produkcji wyrobów i wysokiej efektywności energetycznej; 

 pozytywne motywowanie pracowników do zgłaszania pomysłów i sugestii 
dotyczących zmniejszenia zużycia energii przez LOGSTOR; 

 zapewnienie, że niezbędne zasoby i informacje są dostępne; 

 wspieranie działań związanych z projektowaniem, które uwzględniają poprawę 
wyniku energetycznego; 

 ciągłe doskonalenie systemu zarządzania energią i wyniku energetycznego. 
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