DEKLARACJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DCT GDAŃSK SP. Z O.O.
DCT Gdańsk Sp. z o.o. („DCT”) to przedsięwzięcie inwestycyjne, polegające na świadczeniu usług przeładunku
kontenerów i towarów oraz magazyn czasowego składowania i węzeł przeładunkowy kontenerów na różne środki
transportu. Lokalizacja na terenie Gdańska, regionu który już od czasów historycznych i Bursztynowego Szlaku
był istotnym węzłem komunikacyjnym, a równocześnie w otoczeniu obszarów cennych historycznie, turystycznie
i przyrodniczo (Natura 2000), powoduje, że działalność terminalowa idealnie wpisuje się w rys historyczny miasta
ale i nakłada na DCT obwiązek zrównoważonego rozwoju.
Wizja DCT Gdańsk – terminalu pierwszego wyboru w sercu Bałtyku jest deklaracją dla światowych i lokalnych
przewoźników – uzyskania sprzyjających mechanizmów i warunków planowania łańcucha transportowego,
optymalnego kosztu i jakości, komfortu, bezpieczeństwa i efektu środowiskowego.
DCT chce być efektywnym przedsiębiorstwem, zapewniającym swoim akcjonariuszom stabilny wzrost wartości,
kreującym innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów i rozwijającym się w sposób zrównoważony
i harmonijny.
Rozwój ten to:
• zintegrowane zarządzanie organizacją i osiąganie efektów biznesowych w sposób odpowiedzialny
społecznie,
• solidność i konkurencyjność zapewniająca zaspakajanie potrzeb klientów i dostarczanie im usług na
najwyższym poziomie,
• w odpowiedzi na intensyfikację przewozów – zwiększanie zdolności przeładunkowych terminalu
i wsparcie inicjatyw rozbudowy infrastruktury towarzyszącej, zapewniającej kompleksową obsługę
naszych klientów,
• innowacyjność w podejściu do prowadzonych procesów oraz zakupów usług i towarów, uwzględniająca
nowe technologie i rozwiązania, zapewniające ujęcie aspektów jakościowych, środowiskowych,
energetycznych i bezpieczeństwa pracy,
• prowadzenie i optymalizacja procesów w sposób efektywny energetycznie, poprawiający wynik
energetyczny (jako istotny aspekt światowej polityki klimatycznej i powiązania z kosztami
operacyjnymi),
• zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracy całemu personelowi zaangażowanemu w działania na
terenie firmy, w tym również personelowi klientów i podwykonawców, wraz z wdrożeniem
i utrzymaniem zasady: 0 wypadków,
• eliminowanie zagrożeń i zmniejszanie poziomu ryzyka, a także zapobieganie chorobom zawodowym,
• konsultacje kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy z personelem oraz
przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej,
• poszanowanie otoczenia i świata przyrodniczego, minimalizowanie oddziaływań środowiskowych,
w tym zapobieganie zanieczyszczeniom,
• ograniczenie wpływu na środowisko poprzez: redukcję emisji CO2 o 50% do 2030 względem linii
bazowej z 2019, a do 2050 osiągnięcie neutralności CO2,
• prowadzenie procesów inwestycyjnych z zachowaniem bioróżnorodności, a tam, gdzie zachodzi potrzeba
wykonywanie kompensacji przyrodniczych.
Zarząd Firmy deklaruje nadzór i zapewnia zgodność prawną w realizowanych działaniach.
Działając w sposób zintegrowany, obejmuje w szczególności kwestie:
• jakości i oczekiwań klientów, w zgodności z normą ISO 9001,
• efektywności energetycznej procesów, w zgodności z normą ISO 50001,
• warunków bezpiecznej pracy, w zgodności z normą ISO 45001,
• ochrony środowiska, w zgodności z normą ISO 14001, rozporządzeniem EMAS i z wymaganiami PSA.
Rozwijając organizację, Zarząd deklaruje swoje zaangażowanie w doskonalenie zarządzania. Uwzględniając
zasady zarządzania jakością, zapewnia zgodność z wymogami prawa i innymi wymogami, kompetentny personel
i zasoby do prowadzenia procesów zarządczych, technicznych i efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa,
ich planowania, monitorowania, przeglądu i ciągłego doskonalenia.
Cały personel jest zaangażowany w te działania, a poprzez ustanowione kanały komunikacyjne, ma również
możliwość aktywnego wpływu na ich kształtowanie.
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