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Grupa GLS certyfikowana zgodnie z uaktualnionymi  

w 2015 r.  standardami  

 Uaktualnienie certyfikatów systemów zarządzania środowiskowego i 

jakościowego wg standardów z 2015 r. 

 Dostosowanie systemów GLS  w 18 krajach.  

 

Amsterdam, 1 marca 2017 r. Grupa GLS była jedną z pierwszych europejskich firm 

kurierskich posiadającą systemy zarządzania środowiskowego i jakościowego, 

zgodne z nowym normami ISO zrewidowanym jesienią 2015 r.   

W ramach zewnętrznych audytów, GLS udoskonalił systemy zarządzania 

środowiskowego i jakościowego w 18 krajach tak, aby spełniały standardy ISO 9001:2015 

oraz ISO 14001:2015.  

Podniesienie wymagań wykorzystaliśmy jako impuls do dalszego udoskonalania naszych 

systemów, wyjaśnia Rico Back, CEO Grupy GLS. Zapewnienie wysokiej jakości oraz 

prowadzenie zrównoważonych operacji biznesowych to główne elementy naszej 

działalności.  

Zewnętrzne kontrole zostały przeprowadzone we wrześniu 2016 r. przez firmę audytorską 

DEKRA cieszącą się międzynarodową renomą. W wielu krajach system zarządzania 

jakością GLS był zgodny ze standardami ISO od ponad 12 lat. Natomiast za system 

zarządzenia środowiskowego GLS zdobył certyfikat  po raz pierwszy w 2011 r. za 

spełnienie wymagań w Holandii. Od 2015 r. wszystkie spółki krajowe GLS oraz 

międzynarodowe oddziały pośredniczące w kontaktach z partnerami w innych krajach 

posiadają obydwa certyfikaty. 

Grupa GLS 

General Logistics Systems BV (z siedzibą w Amsterdamie), zapewnia wysokiej jakości, 

niezawodne usługi przewozu paczek dla ponad 220 000 klientów w całej Europie, uzupełnione 

o usługi logistyczne i ekspresowe. "Europejski lider jakości w logistyce paczek" – tak brzmi myśl 

przewodnia GLS, a idea zrównoważonego rozwoju jest jedną z podstawowych wartości firmy. Za 

pośrednictwem własnych spółek krajowych i przedsiębiorstw partnerskich, Grupa GLS zbudowała 

rozległą sieć połączeń pozwalającą na doręczanie paczek do Klientów w 41 krajach Europy.  

Ponadto, dzięki umowom partnerskim, GLS dysponuje także połączeniami globalnymi. Na terenie 

całej Europy infrastruktura GLS to 41 centralnych sortowni oraz ponad 700 oddziałów. Dzięki 

kompleksowej sieci połączeń drogowych GLS jest jednym z wiodących dostawców usług 

kurierskich i ekspresowych w Europie. Ponad 14 000 pracowników obsługuje 431 milionów paczek 

rocznie. Każdego dnia rusza w trasę około 20 000 samochodów GLS. W roku obrotowym 2015/16 

GLS uzyskał przychody w wysokości 2,2 mld euro.  


