Ochrona środowiska w OT Port Gdynia
Spółka OT Port Gdynia, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics, nie pozostaje
obojętna na globalne wyzwania dotyczące ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów.
Jako jeden z najbardziej uniwersalnych terminali portowych w Polsce, przyczynia się do
zmniejszania niekorzystnego wpływu prowadzenia biznesu na środowisko. W zakresie
prowadzonej działalności stara się działać chroniąc środowisko naturalne, wyznaczając cele
zmierzające do troski o nie. Ogranicza i wyklucza niekorzystne dla środowiska czynniki,
zarówno w trakcie codziennej działalności, jak i w prowadzonych długoterminowych
projektach. OT Port Gdynia dąży do bycia coraz bardziej ekologicznym terminalem
przeładunkowym, realizując tzw. „zieloną” strategię rozwoju. Działania, które prowadzi
obecnie, to wprowadzanie proekologicznych rozwiązań w obszarze administracji i
infrastruktury. W biurach wprowadzono nowoczesną i ekologiczną funkcję wydruku
podążającego, co pozwala na znaczące zmniejszenie zużycia papieru i realną zmianę nawyków
związanych z drukowaniem. Realizacja wydruku jest teraz możliwa dopiero po wprowadzeniu
swojego hasła do drukarki. Jednocześnie w ustawieniach urządzeń kopiujących wprowadzona
została funkcja wydruków dwustronnych i druk czarno-biały. Wspomniane działania w
widoczny sposób zmniejszyły zużycie papieru w spółce. OT Port Gdynia dąży do ograniczenia
zużycia energii elektrycznej oraz racjonalnego gospodarowania surowcami, stosując się do
wdrażania procedur w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przy pomocy
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej poprzez poprawę efektywności energetycznej,
modernizując oświetlenie na nieruchomościach – co jest wynikiem przeprowadzonego audytu
energetycznego zgodnie z normą PNEN 16247, który dokładnie przedstawia możliwości
zastosowania rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej na posiadanych
nieruchomościach. W budynkach sukcesywnie wymieniane jest oświetlenie na żarówki
energooszczędne i typu LED oraz wprowadzane są automatyczne wyłączniki świateł. Nie
zapomina również o ograniczeniu ilości odpadów oraz właściwej ich segregacji, poprzez
postawienie odpowiednio oznaczonych pojemników na odpady selektywne. Co więcej,
propaguje wśród klientów digitalizację obiegu informacji i dokumentów, jak elektroniczny
obieg faktur (e-Faktura), czy elektroniczne systemy awizacji usług. Urządzenia przeładunkowe
i maszyny są sukcesywnie modyfikowane i wymieniane na nowoczesne, bardziej efektywne i
przyjazne środowisku. Terminal realizuje wszelkie procedury i postępowania zgodnie z
ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska oraz ze
wszelkimi innymi wymogami środowiskowymi.
Oszczędność energii to jeden z najważniejszych priorytetów ekologicznych całej Grupy
Kapitałowej. Spółka zdaje sobie sprawę nie tylko z negatywnego wpływu na środowisko
marnotrawionej energii elektrycznej, ale również z potencjalnych korzyści finansowych
możliwych do osiągnięcia dzięki oszczędnej polityce energetycznej. Grupa Kapitałowa OT
Logistics podjęła decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu wspólnej dla całej organizacji polityki
środowiskowej, tak aby jej rozwój następował z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko
naturalne i w poszanowaniu jego zasobów.

