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Celem  działalności  firmy  3LP  S.A.  jest  świadczenie  kompleksowych  usług
logistycznych  dla  Klientów.  Zapewniamy  rozwiązania  logistyczne  dostosowane  
do indywidualnych potrzeb Klientów. Doradzamy i dzielimy się naszą wiedzą w zakresie
logistyki. 

Doskonalimy  nowoczesny  system zarządzania  naszym Centrum Logistycznym,  
aby osiągać najwyższą jakość i efektywność oraz być atrakcyjnym partnerem dla naszych
Klientów.

Jednym z obszarów naszej szczególnej troski i aktywności w procesach związanych
z  działalnością  firmy jest  środowisko  naturalne  oraz  ochrona  jego  zasobów.  Działamy
rozwojowo w zakresach:

 monitoringu oddziaływania na środowisko,
 ochrony wód,
 ochrony powietrza,
 redukcji zużycia energii,
 zalesiania powierzchni biologicznie czynnych,
 promocji aktywności ruchowej wśród pracowników.

Działania podjęte dotychczas:

1. badania oddziaływania na środowisko lokalne w zakresie emisji hałasu;
2. bieżąca  współpraca  z  dostawcą  energii  elektrycznej  i  cieplnej  w  zakresie

optymalizacji potrzeb i redukcji zużycia mediów;
3. odprowadzanie  oczyszczonych  w separatorach  wód  opadowych  do  rzeki,  miast

gromadzenia wód w zbiornikach przeciwpożarowych (brak odparowywania, woda
w obiegu zamkniętym);

4. kontrola stanu technicznego separatorów wód opadowych, połączona z utylizacją
zgromadzonych zanieczyszczeń;

5. badania  zawartości  substancji  szkodliwych dla  środowiska  w separatorach  wód
opadowych oraz w zrzucanej do rowu melioracyjnego wodzie;

6. niepodlewanie terenów zielonych;
7. osobny punkt poboru wody na potrzeby budowlane bez zrzutu ścieków;
8. bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń sanitarnych (zaworów czerpalnych)

pod kątem szczelności i zapobiegania przypadkowemu zrzutowi wody;
9. ograniczenie  ilości  wózków  jezdniowych  zasilanych  olejem  napędowym  

i  propanem-butanem  do  niezbędnego  minimum,  preferowanie  wózków
elektrycznych;

10. bieżąca  weryfikacja  rynku  baterii  trakcyjnych  celem  potencjalnego  wdrażania
baterii o niższej emisji wodoru;

11. wymiana oświetlenia na technologię LED na terenie hal magazynowych oraz na
obszarze zewnętrznym;

12. montaż  na  terenie  hal  magazynowych  czujników  ruchu,  zapobiegających
zbędnemu poborowi energii do celów oświetleniowych;

13. promocja  wśród  pracowników  zasad  dotyczących  oszczędzania  energii
elektrycznej;

14. wspieranie  organizacji  i  nagradzanie  zwycięzców  konkursów  promujących
aktywność ruchową;

15. finansowanie pracownikom różnych form aktywności ruchowej;



16. współpraca  z  firmą  ogrodniczą  w  zakresie  utrzymania  i  pielęgnacji  terenów
zielonych;

17. selektywna zbiórka odpadów przemysłowych i sprzedaż frakcji celem recyklingu;
18. weryfikacja  odbiorców  odpadów  pod  kątem  legalności  działania  oraz

prowadzonych procesów recyklingowych.

Działania na rok 2020 i kolejne lata:

1. działania zmierzające do utrzymania na niezmiennym poziomie zużycia wody oraz
energii elektrycznej, pomimo stałego wzrostu zatrudnienia;

2. wycofywanie  samochodów  służbowych  zasilanych  olejem napędowym na  rzecz
samochodów zasilanych benzyną;

3. wdrażanie  technologii  niskoemisyjnych  baterii  trakcyjnych  do  wózków
jezdniowych;

4. dalsza  promocja  aktywności  pracowników  poprzez  zacieśnienie  współpracy  
z lokalnym klubem fitness;

5. współpraca  z  burmistrzem  gminy  Siechnice  w  zakresie  utworzenia  punktu
przedszkolnego, promującego wśród najmłodszych idee ochrony środowiska – start
projektu: wrzesień 2020 r.

Siechnice, listopad 2019 r.


