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Ambitne cele ID Logistics na rzecz Społecznej Odpowiedzialność Biznesu
•
•

Dział CSR wchodzi w skład Komitetu Wykonawczego
10 konkretnych krótko- i średnioterminowych celów, w tym:
− zmniejszenie wypadkowości w pracy o 40 proc. do 2027 r.,
− redukcja śladu węglowego o 40 proc. do 2030 r., z wyłączeniem rekompensaty.

Katowice, 30 listopada 2021 – ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki
kontraktowej, przedstawia założenia strategii CSR, zobowiązania i plan działań do 2030 roku.
Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „ID Logistics od początku
działalności kieruje się zasadami odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. To podejście
zyskało nowy impuls w 2021 roku, wraz z włączeniem działu CSR do Komitetu Wykonawczego.
Zawsze byliśmy przekonani, że nasz wzrost nie może być realizowany z pominięciem naszych
wartości i dbałości o środowisko. Dziś idziemy jeszcze dalej, stawiając ambitne i wymierne cele
CSR, nasza Grupa przyłącza się do najlepszych standardów na rynku logistyki kontraktowej".
STRATEGIA CSR OPARTA NA 3 FILARACH
Strategia CSR, przedstawiona przez Grupę ID Logistics, opiera się na 3 filarach obejmujących
społeczne, środowiskowe i socjalne aspekty jej działalności.
• Społeczny: promocja awansu społecznego, integracji oraz zmniejszenie wypadkowości o
40 proc. w 2027 r, w porównaniu do 2018 r.
ID Logistics dąży do wspierania awansu społecznego pracowników, promując inkluzywną
kulturę organizacyjną, szczególnie w obszarach takich jak integracja osób z
niepełnosprawnością i różnorodność. Chce być wzorem w obszarze bezpieczeństwa i higieny
pracy. Jednym z najważniejszych celów jest zobowiązanie do zmniejszenia o 40 proc.
wskaźników wypadkowości do 2027 r. (pracownicy stali i tymczasowi). W tym celu ID Logistics
stawia na szkolenia wewnętrzne, pomiar i kontrolę dedykowanych wskaźników oraz
wdrażanie rozwiązań opracowanych przez zespoły ds. innowacji.
• Środowisko: zmniejszenie zużycia energii, ilości odpadów i śladu węglowego w
magazynach o 40 proc. do 2030 r. w porównaniu z 2018 r.
Grupa wdraża proaktywną politykę ukierunkowaną na zmniejszenie zużycia energii i ilości
odpadów oraz redukcję śladu węglowego z działalności logistycznej o 40 proc. do 2030 r, z
wyłączeniem rekompensat. Każdy dyrektor magazynu może zidentyfikować i porównać z
innymi magazynami czynniki ograniczające emisje. ID Logistics zmniejszy zużycie energii w
zależności od energochłonności magazynów i będzie dążyć do dekarbonizacji miksu
energetycznego. Niskoemisyjne rozwiązania proponowane są też klientom podczas
przetargów lub odnawiania umów.
• Społeczeństwo: zaangażowanie w lokalne inicjatywy
Grupa promuje realizację projektów społecznych w oparciu o swoje wartości Przedsiębiorczość i Wsparcie. To podejście doprowadziło już do m.in. utworzenia w Brazylii
organizacji pozarządowej (IDEBRA) wspierającej potrzeby edukacyjne młodzieży w fawelach
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(dzielnicach biedy), we Francji nawiązania partnerstwa ze stowarzyszeniem Culture et
Diversité umożliwiającym dostęp do sztuki i kultury młodym ludziom z trudnych środowisk
czy podpisania umowy z AGEFIPH, która ma promować integrację pracowników z
niepełnosprawnościami w magazynach. Tego typu projekty będą realizowane w sposób
zdecentralizowany we wszystkich krajach, gdzie ID Logistics prowadzi działalność.
OKREŚLENIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA CSR I WYZNACZENIE 10 CELÓW
Grupa ID Logistics wyznaczyła sobie 10 celów CSR określonych w czasie, w ramach 3 filarów:
Społeczny
1. 2022 – Etyka: 100 proc. członków Krajowego Komitetu Wykonawczego i 80 proc.
menadżerów przeszkolonych w zakresie Kodeksu Etyki IDL;
2. 2022 - Odpowiedzialne zakupy: podpisanie Karty Odpowiedzialnych Zakupów przez 80 proc.
dostawców odpowiadających za 95 proc. zakupów;
3. 2027 - BHP: zmniejszenie wskaźników częstości i ciężkości wypadków przy pracy o 40 proc.
4. 2025 – Różnorodność: wzrost wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami o 10
proc.;
5. 2030 - Awans wewnętrzny: osiągnięcie poziomu 70 proc. menedżerów zarządzających
magazynami wybranych w wyniku rekrutacji wewnętrznej
Środowisko
6. 2025 - Odpady: odzysk odpadów na poziomie 85 proc.
7. 2025 – Zobowiązania wobec klientów: 75 proc. magazynów realizuje projekty
środowiskowe przy współpracy z klientami
8. 2030 - Ślad węglowy: redukcja o 40 proc. emisji z działalności logistycznej (CO2/paleta), w
porównaniu z 2018 r.;
9. 2030 - Energia: redukcja zużycia o 20 proc. (kWh/ mkw.) w porównaniu z 2018 r.
Społeczeństwo
10. 2025 – Zaangażowanie w lokalne inicjatywy 100 proc. magazynów we wszystkich krajach.
ZARZĄDZANIE OPARTE NA MOTYWACJI
Za realizację strategii CSR odpowiada Dział CSR w oparciu o raportowanie i dedykowane
wskaźniki, pod nadzorem Komitetu Wykonawczego. Od 2022 r. cele CSR będą brane pod
uwagę w wyznaczaniu celów dla kadry zarządzającej z uwzględnieniem wyzwań dla każdej
funkcji w organizacji.
„ID Logistics w Polsce w pełni wpisuje się w określoną przez Grupę strategię CSR. Zarządzając
nowoczesnymi i energooszczędnymi centrami logistycznymi, dbamy o zrównoważone
korzystanie z energii i wody. Szukamy sposobów na ograniczanie ilości odpadów oraz
rozwiązań, które optymalizują użycie opakowań jednorazowych. Edukujemy
współpracowników w zakresie proekologicznych, prozdrowotnych i prospołecznych postaw.
Wspólnie bierzemy też aktywny udział w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych
w miejscach, gdzie prowadzimy magazyny. Określenie konkretnych i mierzalnych celów
strategii CSR, umożliwi nam jeszcze skuteczniejszą realizację jej założeń i przejrzysty sposób
nadzorowania efektów naszej pracy” zapowiada Agata Głąbińska, CSR Manager, ID Logistics
Polska.
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Dodatkowe informacje na temat strategii CSR Grupy ID Logistics dostępne są w raporcie:
https://www.id-logistics.com/en/sustainable-development/approach/
***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie ponad 1,642 mld EUR w 2020 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID
Logistics ma ponad 340 lokalizacji w 17 krajach, w tym 6 mln mkw. powierzchni magazynowych
obsługiwanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21,5 tys.
pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail
picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie
technologicznym i podejściem opartym na zrównoważonym rozwoju. Akcje ID Logistics są notowane
na rynku regulowanym NYSE Euronext w Paryżu, Compartment B (ISIN Code: FR0010929125, Ticker:
IDL). Grupa jest zarządzana przez Erica Hemara. Więcej informacji na: www.id-logistics.com

ID Logistics Polska S.A.
ID Logistics Polska S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem
w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe),
odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG i e-commerce. Zapewnia klientom pełne wsparcie
w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics Polska S.A. obsługuje w Polsce
klientów w 15 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 600 tys. mkw., posiada też
3 oddziały transportowe. Obecnie firma zatrudnia ok. 5 tys. osób. Siedziba główna mieści się
w Katowicach. Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska S.A. jest Yann Belgy. Więcej informacji na:
www.id-logistics.com/pl.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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