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WPROWADZENIE
Chcesz ulepszyć swój program gospodarki odpadami i zwiększyć 
wskaźniki recyklingu? Możemy pomóc . 

W naszym przewodniku znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do stworzenia i 
działania skutecznego i efektywnego programu gospodarowania odpadami. 

Dowiedz się, jak:

	 3  Identyfikować i zarządzać określonymi strumieniami 
odpadów

 3 Rozpoznać, co można poddać recyklingowi (a co nie)
 3  Stworzyć skuteczny program recyklingu, który spełnia 

potrzeby Twojego miejsca pracy lub organizacji

Dodatkowe zasoby i wskazówki dotyczące produktów można znaleźć 
na stronie www.glasdon.com.

Kim jesteśmy?  
Nasza nazwa to 
Glasdon – projektujemy, 
produkujemy i 
dostarczamy wiodące w 
branży produkty z zakresu 
bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska
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Recykling Dla 
Bardziej Ekologicznej 
Przyszłości



Koncentrując się na gospodarce 
o obiegu zamkniętym, dążąc do 
wydłużenia cyklu życia materiałów 
poprzez zachęcanie do recyklingu 
i zmiany przeznaczenia, Europa 
tworzy plany na rzecz bardziej 
zrównoważonej przyszłości.*  

Mając ambicję minimalizacji 
odpadów, osiągnięcia 
neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla i zachęcania 
do zrównoważonego rozwoju, 
ambitny europejski plan wdroży 
strategie wynikające z Europejskiego 
Zielonego Ładu i Planu działania 
na rzecz gospodarki o obiegu 
zamkniętym.* 

Gospodarka o obiegu zamkniętym i 
plany na zieloną przyszłość
W miarę jak pilna staje się konieczna potrzeba 
zmian klimatycznych, wiele rządów i organów 
zarządzających wdraża plany działania mające 
na celu zwalczanie szkodliwego wpływu gazów 
cieplarnianych na planetę – Polska jest jednym z 
takich krajów, a recykling w Polsce ma stanowić 
coraz większy sektor gospodarki.



n				Surowce 
Recykling i zmiana przeznaczenia 
materiałów zmniejsza 
zapotrzebowanie na surowce 
i zasoby. W ten sposób chroni 
naturalne siedliska, eliminując 
potrzebę wydobywania nowych 
zasobów. Ograniczenie wydobycia 
surowców zmniejsza również emisje 
energii i zanieczyszczenia.

n				Wysypisko śmieci
Składowiska wytwarzają znaczną 
ilość gazów cieplarnianych. W 
przeciwieństwie do wysyłania 
przedmiotów na wysypiska, 
materiały recyklingowe zmniejszają 
emisje gazów cieplarnianych i 
wspomagają walkę ze zmianami 
klimatycznymi.

n				Energia
Ponieważ gospodarka odpadami 
odpowiada za 3,32% całkowitej 
emisji w Europie, recykling i zmiana 
przeznaczenia materiałów w celu 
wytworzenia nowych produktów 
zużywa znacznie mniej energii niż 
wytwarzanie nowych produktów z 
surowców.*  

n				Powód finansowy
Recykling, oszczędzając energię, 
przynosi gospodarce korzyści 
finansowe. 

Znaczenie recyklingu
Recykling, na każdym poziomie, w 
gospodarstwie domowym czy w miejscu pracy, 
ma pozytywny wpływ na naszą planetę a taki 
proces rozdzielania odpadów na strumienie 
jest ważny z wielu powodów.
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Wiemy, jak ważny 
jest recykling dla 
planety, ale jakie są 
zalety wprowadzenia 
lub udoskonalenia 
programu recyklingu 
dla firm i organizacji?

n				Zmniejsza koszty 
Dzięki recyklingowi miejsce pracy 
może obniżyć koszty, zmniejszając 
ilość odpadów składowanych, a tym 
samym obniżając kwotę należnego 
podatku od wysypisk śmieci. 
Poprawa wydajności może 
również wiązać się z możliwymi 
obniżkami kosztów.

n			Poprawia wizerunek 
marki 

Wraz ze wzrostem świadomości 
społecznej wdrażanie programów 
promujących i zachęcających do 
odpowiedzialności za środowisko, 
takich jak programy recyklingu w 
miejscu pracy i inne ekologiczne 
inicjatywy, może poprawić 
pozycję firmy, poprawić reputację i 
przyciągnąć klientów.

n			Oszczędza energię i 
chroni środowisko 

Recykling zmniejsza 
zapotrzebowanie na surowce, 
co z kolei chroni środowisko, 
zmniejszając potrzebę wydobywania 
i oczyszczania zasobów naturalnych. 
Umożliwia również obniżenie 
śladu węglowego w miejscu pracy, 
co pomaga w osiąganiu celów 
środowiskowych firmy, a poprzez 
demonstrowanie społecznej 
odpowiedzialności biznesu może 
przyciągnąć klientów.

Zalety recyklingu dla  
miejsc pracy i firm
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Gdzie trafiają odpady?
Ponieważ każdy zakład 
unieszkodliwiania 
odpadów ma różne 
możliwości recyklingu, 
miejsce, do którego 
trafiają odpady, będzie 
zależało od lokalizacji 
miejsca pracy i rodzaju 
zbieranych odpadów. 

Zależy to również od firmy zajmującej się zbiórką odpadów, którą zatrudnia 
przedsiębiorstwo lub miejsce pracy, ponieważ wiele z nich ma własne zakłady 
recyklingu niektórych materiałów.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy strumień odpadów zostanie przekazany do 
zakładów zdolnych do recyklingu tych materiałów, zanim zostaną one 
przetworzone i będą gotowe do wytworzenia innych produktów.

Recykling mity i najczęściej 
zadawane pytania
Dezinformacja i nieporozumienia dotyczące 
recyklingu mogą powodować zamieszanie podczas 
wdrażania lub ulepszania programu recyklingu, 
ale na ile prawdziwe są mity o recyklingu i jakie są 
odpowiedzi na często zadawane pytania? ?
Czy to i tak nie ląduje na wysypisku?
Odpady nadające się do 
recyklingu trafiają do 
centrów recyklingu w 
celu przetworzenia lub, 
w przypadku recyklingu 
mieszanego, do innych 
obiektów w celu 
dalszego sortowania. 

Jedynym przypadkiem, w którym materiały nadające się do recyklingu mogą 
trafić na wysypisko śmieci, jest zanieczyszczenie krzyżowe – powstałe albo 
poprzez wyrzucenie odpadów nienadających się do recyklingu do pojemnika 
do recyklingu lub wyrzucanie nienadających się do recyklingu odpadów 
spożywczych.

Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia krzyżowego, wszystkie materiały w 
pojemniku zostaną uznane za skażone, a materiały trafią na składowisko, a nie 
do zakładu recyklingu. Segregacja u źródła jest ważną metodą zapobiegania 
zanieczyszczeniu krzyżowemu, ponieważ filtruje odpady do oddzielnych 
strumieni odpadów nadających się do recyklingu oraz, w przypadku 
materiałów nienadających się do recyklingu, do ogólnych pojemników na 
odpady.



Dlaczego powinno się poddawać odpady 
recyklingowi?  
Czy to naprawdę ma wpływ na globalne ocieplenie?
Recykling, oprócz 
innych korzyści, 
odgrywa dużą rolę 
w zmniejszaniu 
szkodliwych skutków 
globalnego ocieplenia.

Gdy eksperci klimatyczni ujawniają negatywne konsekwencje globalnego 
ocieplenia  gdy średnia temperatura przekroczy 1,5 stopnia, rządy i 
organizacje wdrażają metody redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Recykling poprzez  zmniejszenie zapotrzebowania na materiały naturalne, 
eliminację potrzeb związanych z wydobywaniem zasobów i oszczędzanie 
energii, stanowi zrównoważoną i opłacalną alternatywę dla odpadów na 
wysypiskach. Emituje również mniej CO2 niż procesy wymagane dla odpadów 
resztkowych.



Jakie rzeczy można poddać recyklingowi? 
– Indeks recyklingu

Wiedza o tym, co może trafić do pojemnika 
do recyklingu, jest podstawową częścią 
prawidłowej segregacji odpadów.
W przypadku firmy lub miejsca pracy przedsiębiorstwo odbierające odpady może 
dostarczyć listę dostępnych usług zbierania odpadów.

Nie wiesz, co nadaje 
się do recyklingu, a 
co nie?  

Nie jesteś sam

Aerozole      
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3
Baterie       
Tak. Baterie nadają się do recyklingu. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów. Ze względu na ich klasyfikację 
jako odpady niebezpieczne, baterie są często zbierane oddzielnie od innych materiałów nadających się do recyklingu i NIE 
WOLNO umieszczać ich razem z odpadami ogólnymi, ponieważ mogą spowodować pożar.

3

Kartony       
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3

Drewno         
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3
E-odpady          
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3

Kartony z jedzeniem i napojami         
Wiele kartonów z żywnością i napojami nadaje się do recyklingu. Różni się to jednak w zależności od lokalizacji, dlatego 
sprawdź poszczególne opakowania.!



Odzież i tekstylia       
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3

Niebezpieczne materiały         
Niektóre materiały niebezpieczne nadają się do recyklingu. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.!

Miękkie tworzywa sztuczne         
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3

Puszki       
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3

Opony         
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3

Plastik          
Niektóre tworzywa sztuczne nadają się do recyklingu, ale nie wszystkie. Zawsze najlepiej skontaktować się z firmą zajmującą 
się usuwaniem odpadów.!

Papier        
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3

PPE (Środki ochrony indywidualnej)        
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3

Książki       
Nie. Książki nie nadają się obecnie do recyklingu ze względu na stosowany do ich oprawy klej. Rozważ darowiznę lub 
rozpocznij inicjatywę wymiany książek.5



Ponieważ zakłady w całej Polsce różnią 

się między sobą, zawsze sprawdzaj u 

lokalnych firm odbierających odpady 

i centrów recyklingu, aby uzyskać 

zaktualizowaną listę akceptowanych 

surowców wtórnych na określonych 

obszarach.

Wkłady atramentowe do drukarek          
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3

Żarówki          
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3
Żywność         
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3

Szkło          
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3
Torby transportowe       
Tak. Skontaktuj się z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.3

Wykładzina podłogowa       
Tak. Rozważ specjalistyczne firmy zajmujące się recyklingiem dywanów lub skontaktuj się z lokalnym zakładem utylizacji 
odpadów.3



Wspólne miejsca  
pracy
Wraz z rozwojem ery cyfrowej, e-odpady  stają 
się szybko rosnącym strumieniem odpadów 
na całym świecie.*  Oprócz tego podstawowe 
produkty nadające się do recyklingu, takie 
jak papier, puszki, tworzywa sztuczne i szkło, 
pozostają częstym wyborem w programach 
dotyczących odpadów w miejscu pracy.

Niszowe rodzaje odpadów 
w miejscu pracy
Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, które charakteryzuje duże zużycie 
saszetek i kubków z kawą, szkole z dużym użyciem długopisów, placówce opieki 
zdrowotnej z dużym zapasem środków ochrony idywidualnej, czy jakimkolwiek 
innym miejscu, w wielu miejscach pracy i firmach, przystosowanie pojemnika 
do recyklingu do zbierania niszowych strumieni odpadów będzie bardziej 
odpowiednie.

n				Nespresso w kapsułkach
n				Używane długopisy
n				Plastikowe nakładki na 

butelki
n				Środki ochrony idywidualnej
n				Baterie
n				Paczki po chipsach
   



Praktyczny Przewodnik 
Po Tworzeniu Udanego 
Programu Recyklingu



6 Kroków do rozpoczęcia 
udanego programu 
recyklingu
Rozpoczęcie programu recyklingu może 
początkowo wydawać się zniechęcające, ale 
program recyklingu może przynieść niezliczone 
korzyści. 

Jakie są niezbędne kroki, które należy podjąć?

Audyt odpadów jest niezbędnym elementem pomagającym miejscu pracy w osiągnięciu pomyślnego programu 
recyklingu, a ostatecznie w osiągnięciu wyznaczonego sobie celu środowiskowego. Odpowiedzialny za umożliwienie 
firmom i organizacjom zrozumienia ich wymagań w zakresie gospodarowania odpadami, audyt odpadów identyfikuje 
potrzeby w zakresie odpadów i dostarcza zaleceń dotyczących ulepszeń lub adaptacji.

Ukończ audyt odpadów1



Obowiązkiem firmy jest zawarcie umowy z firmą 
zajmującą się zbiórką i utylizacją odpadów, przy 
jednoczesnym upewnieniu się, że wybrana firma posiada 
wszystkie niezbędne licencje.

Ale nie jest to jedyny element, który należy wziąć pod 
uwagę przy zawieraniu umowy z firmą zajmującą się 
zbiórką i utylizacją odpadów. Oto lista możliwych pytań 
i wątpliwości, które możesz zdecydować się zadać 
swojemu nowemu lub dotychczasowemu odbiorcy 
odpadów, aby zoptymalizować program recyklingu.

Wynajmij firmę odbierająca i 
utylizującą odpady

n				Rodzaj    
-  Co można, a czego nie można  poddać recyklingowi 

w danej firmie?

-  Czy zostanie naliczona dodatkowa opłata w 
przypadku zanieczyszczenia krzyżowego? 

n				Wywożenie śmieci    
- Jak często odbywa się zabieranie odpadów?

- Jak zgłasza są nieodebrane odpady?

-  Czy są jakieś ograniczenia ilości lub wagi, które należy 
wziąć pod uwagę?

-  Czy za przepełnione pojemniki na surowce wtórne 
pobierana jest opłata?

n				Dodatkowe    
- Kiedy dokonuje się analizy opłat?

-  Czy możesz rozwiązać umowę z odbiorcą odpadów, 
jeśli nie jesteś zadowolony z usługi lub jeśli nastąpi 
wzrost cen?

- Czy odbiorca odpadów zachęca do recyklingu?

- Jak i kiedy można zmienić usługi?

2



Zgodnie z zaleceniami wielu firm 
zajmujących się zbiórką odpadów, 
osobny, pojedynczy strumień jest 
zalecany dla wszelkich materiałów 
zbieranych głównie przez 
poszczególne firmy. W przypadku 
mniejszych ilości odpadów 
nadających się do recyklingu, 
audyt odpadów może podkreślić 
potrzebę stosowania pojemników 
wielostrumieniowych.

Wybieranie swoich strumieni odpadów
Strumień odpadów to specyficzny przepływ 
odpadów, od źródła do wyrzucenia i recyklingu. 
Indywidualne możliwości recyklingu, poziomy 
przetwarzania i poziomy zagrożenia danych 
przedmiotów określają strumień odpadów. Po 
zakończeniu audytu odpadów zakład pracy 
będzie miał dobre pojęcie o tym, które strumienie 
odpadów powinien zbierać.

PAPIER POUFNE
DOKUMENTY

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

KUBKI

ODPADY
ZMIESZANE

METALE I
TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO SZKŁO BEZBARWNE SZKŁO KOLOROWE

ODPADY
ZMIESZANE

3

Zawsze sprawdzaj możliwości odbioru strumieniowego ze swoim odbiorcą 
odpadów, ponieważ niektóre firmy zajmujące się odbiorem odpadów 
oferują różne usługi recyklingu i zbiórki.

https://pl.glasdon.com/pojemniki-do-segregacji-odpadow/do-wewnatrz/nexus-evolution/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw329


Wybierz swoje pojemniki 
recyklingowe

Wybór odpowiednich pojemników do recyklingu 
może pomóc w określeniu skuteczności programu 
gospodarowania odpadami w miejscu pracy. 
Mając do dyspozycji różne rozmiary, kolory, style i 
strumienie, jest kilka rzeczy, które należy wziąć pod 
uwagę przy wyborze pojemników do recyklingu, 
które zoptymalizują programy recyklingu:

4

Pojemniki do recyklingu mają różne kształty, rozmiary, style i są wykonane z różnych materiałów, ale jakie są 
kluczowe różnice między pojemnikami do recyklingu wewnątrz i na zewnątrz?

Pojemniki do recyklingu na zewnątrz
Idealne do umieszczenia na ulicach, kampusach szkolnych 
i uniwersyteckich, placach zabaw, ulicach handlowych, 
parkingach, obiektach rekreacyjnych, itp. , zewnętrzne 
pojemniki do recyklingu często oferują większą pojemność 
niż pojemniki do wnętrz, aby zaspokoić zapotrzebowanie 
na odpady w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Są 
one również wyposażone w zamykany otwór i materiał 
odporny na akty wandalizmu, by w ten sposób zapewnić 
dodatkowe bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko uszkodzeń 
spowodowanych przez wandali lub warunki pogodowe. 
Otwory z pokrywą mogą również powstrzymać wydobywanie 
się nieprzyjemnych zapachów i odstraszać szkodniki.

Pojemniki  do recyklingu wewnątrz
Odpowiednie do środowisk wewnętrznych, wewnętrzne 
pojemniki do recyklingu są dostępne w różnych stylach i 
rozmiarach, aby dopasować się do indywidualnych wymagań i 
estetyki. Przy pojemnościach od 2,5 litra do 180 litrów dostępne 
są wewnętrzne pojemniki do recyklingu z licznymi otworami, 
aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące strumienia 
odpadów.

UMIESZCZENIE POJEMNIKA:  
wewnątrz lub na zewnątrz
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Umiejscowienie pojemnika, typ użytkowników oraz 
odpady nadające się do recyklingu, przeznaczone do 
utylizacji, pozwalają określić odpowiednią pojemność 
dla poszczególnych stanowisk pracy.

Na przykład, firma, która posiada biura, ale przebywają w 
niej głownie pracownicy, zużywa dużą liczbę kubków do 
kawy, ale niewiele innych materiałów nadających się do 
recyklingu, może zdecydować się na zakup specjalnego 
pojemnika na kubki do kawy w pomieszczeniu wraz z 30 
-litrowym pojemnikiem na zmieszane surowce wtórne.

Lub, jeśli firma wyrzuca spore ilości kilku materiałów, 
może zdecydować się na stację recyklingu Quad, która 
zapewnia cztery 40-litrowe jednostki, aby obniżyć koszty 
zakupu wielu pojemników, zapewniając jednocześnie 
niezbędny sprzęt do osiągnięcia swoich celów 
środowiskowych.

Szkoła, magazyn, firma detaliczna lub jakakolwiek 
inna firma o dużym natężeniu ruchu wewnątrz i na 
zewnątrz może zdecydować się na umieszczenie kilku 
zewnętrznych pojemników do recyklingu o większej 
pojemności z dodatkowymi mniejszymi pojemnikami 
w pomieszczeniach. Umożliwia to optymalizację 
przestrzeni wewnętrznych oraz, przy strategicznym 
rozmieszczeniu tam, gdzie występuje duża liczba osób, 
ulepszenie programów recyklingu.

Przy pojemnościach od 2,5 litra do 
1280 litrów, po ustaleniu położenia, 
użytkowników i strumienia 
odpadów, znalezienie pojemnika 
o idealnej wielkości nigdy nie było 
łatwiejsze.

Od biurowych pojemników do recyklingu, przez zamykane pojemniki na 
kółkach, po wszystko pomiędzy, istnieje szeroka gama pojemników do 
użytku wewnątrz i na zewnątrz o różnej pojemności, jeśli chodzi o wybór 
pojemników do recyklingu.

POJEMNOŚĆ
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OTWORY
Otwory zachęcają użytkowników do umieszczania 
odpowiednich odpadów we właściwym pojemniku, 
zapewniając wrzucenie odpowiednich dla określonych 
strumieni odpadów. Optymalizacja pojemników do 
recyklingu z otworami  zapobiega zanieczyszczeniu 
krzyżowemu i minimalizuje możliwość odrzucenia przez 
zakłady zanieczyszczonych odpadów recyklingowych.

Otwory dostępne są w różnych 
kolorach, co umożliwia łatwe 
dostrzeżenie pojemników, 
a jednocześnie współgra z 
oznakowaniem, podkreślając funkcję 
danego pojemnika.

GRAFIKA I OZNACZENIA
Grafika i oznakowanie w dużym stopniu przyczyniają się do sukcesu programów recyklingu. Zapewnienie 
wyraźnych, łatwo rozpoznawalnych znaków pozwala na łatwą identyfikację punktów recyklingu, jednocześnie 
zachęcając osoby do wyrzucania odpadów do odpowiednich pojemników. Dodając obrazy lub grafikę do 
zestawów znaków recyklingu, pojemniki podkreślają funkcję każdego strumienia, tworzą uproszczony system 
recyklingu i minimalizują możliwość zanieczyszczenia krzyżowego.

Można je również spersonalizować, 
aby zawierały logo i komunikaty. 
Od logo firmy po pełną grafikę, 
pojemniki na surowce wtórne 
mogą być personalizowane w celu 
dopasowania do brandingu w miejscu 
pracy, korporacyjnych schematów 
kolorów oraz informacji o gościach 
lub pracownikach.

Zobacz sekcję dotyczącą strumieni odpadów niszowych, aby zobaczyć, w jaki sposób nasi klienci wykorzystali personalizację, aby stworzyć idealne rozwiązanie do recyklingu dla swojej organizacji.
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Komunikacja z personelem
Komunikacja z 
personelem jest 
integralną częścią 
rozpoczęcia udanego 
programu recyklingu.

Przeprowadzanie 
zaplanowanych przeglądów i 
wyrywkowych kontroli może 
zapewnić, że pracownicy 
prawidłowo segregują odpady, 
jednocześnie śledząc produkcję 
odpadów przez firmę.

Informowanie i omawianie z pracownikami celów związanych z recyklingiem 
i ochroną środowiska umożliwia firmom otrzymywanie opinii i sugestii, 
które mogą pomóc w optymalizacji planów. Zapewnia również, że wszyscy 
pracownicy są świadomi i przestrzegają celu ogólnofirmowego oraz daje 
możliwość przeszkolenia pracowników w zakresie korzystania z określonych 
strumieni przyjętych w miejscu pracy, co zmniejsza prawdopodobieństwo 
zanieczyszczenia krzyżowego lub utylizacji materiałów nadających 
się do recyklingu w ogólnych pojemnikach na śmieci. Przypisywanie 
odpowiedzialności lub „zielonych” ról w zespole może również pomóc w 
poprawie sukcesu programu.

Pomiary i monitorowanie programów 
gospodarowania odpadami umożliwiają firmom 
dostosowanie się i doskonalenie.

6
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Monitorowanie



4 Wskazówki dotyczące wspierania 
recyklingu w miejscu pracy

Wyznacz nadrzędny cel środowiskowy     
Wdrażanie i informowanie pracowników o celach związanych z zielonym ładem może zwiększyć wskaźniki 
recyklingu. Jeśli wszyscy pracownicy dążą do tego samego celu i widzą, jak koledzy również do tego aktywnie dążą, 
zachęca ich to do uczestnictwa.

Komunikuj się i akceptuj opinie     
Umożliwienie członkom personelu komentowania i odpowiadania na programy recyklingu przed wdrożeniem i w 
jego trakcie jest przydatnym narzędziem do odkrywania wszelkich problemów lub pomocnych sugestii. Pracownicy 
będą mieli dobre pojęcie o tym, które strumienie recyklingu są najbardziej korzystne dla ich miejsca pracy, a które 
nie. Ta komunikacja może mieć formę ustną, lub za pośrednictwem biuletynów i firmowego intranetu.

Ustal cele, aby mierzyć sukces programu     
Wyznaczanie osiągalnych celów to nie tylko metoda mierzenia sukcesu programu, ale także wygodny sposób 
zachęcania do uczestnictwa. Tworząc osiągalny cel, członkowie personelu są bardziej skłonni do przyjęcia nawyków 
związanych z recyklingiem, aby do tego dążyć. Cele, które można zmieniać, tworzą zabawny sposób na osiągnięcie 
sukcesu programu recyklingu, jednocześnie potwierdzając nadrzędny cel środowiskowy.

Zainstaluj punkty recyklingu i 
strumienie odpadów     
Po zidentyfikowaniu wymagań dotyczących strumieni odpadów, 
kolejnym krokiem w promowaniu programu recyklingu jest 
zainstalowanie łatwo dostępnych i identyfikowalnych strumieni 
odpadów oraz punktów recyklingu. Umożliwią one pracownikom 
łatwy recykling materiałów, co obniży koszty odpadów poprzez 
zapobieganie ich niepotrzebnemu składowaniu.

Strumienie odpadów mogą 
być zarówno jedno-, jak i 
wielostrumieniowe i często można 
je dostosować do wymagań. Aby 
dowiedzieć się więcej, zobacz 
sekcję dotyczącą wspólnych 
strumieni odpadów w miejscu 
pracy i strumieni odpadów  
niszowych w miejscach pracy.
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PRZEGLĄD
Infrastruktura recyklingu w Europie 
rozwija się, aby dostosować się do 
globalnego celu środowiskowego. 
Ponieważ europejskie państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
recykling będzie odgrywał ogromną 
rolę w walce o bardziej ekologiczną, 
bardziej zrównoważoną przyszłość, nadal 
zapewniając opłacalne dla środowiska  
alternatywne rozwiązania dla zużycia 
zasobów naturalnych.

Zacznijmy 
razem.

Jakie zmiany 
wprowadzi Twoje 
miejsce pracy, 
aby pomóc w 
osiągnięciu celów 
środowiskowych?

Jako miejsca pracy i firmy wszyscy odgrywamy 
rolę w tworzeniu zielonej, bardziej zrównoważonej 
planety dla przyszłych pokoleń.
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