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ODPADY NIEBEZPIECZNE ORAZ INNEGO TYPU
W Logoplaste jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska poprzez wdrażanie skutecznego programu gospodarowania odpadami, który 
spełnia lub przekracza wymogi prawne. Dążymy do zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych we wszystkich naszych zakładach poprzez 
wdrażanie praktyk ciągłej poprawy naszych procesów. Będziemy postępować zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, aby stale 
ograniczać nasz wpływ na środowisko.

REDUKCJA
Wszystkie odpady mają wpływ na środowisko i można tego uniknąć tylko przez zaprzestanie ich 
produkcji. Dlatego będziemy dążyć do zmniejszenia ilości odpadów poprzez usprawnienie 
procesów, technologię i pozyskiwanie surowców.

PONOWNE 
WYKORZYSTANIE

Tam, gdzie nie da się ograniczyć wytwarzania odpadów, sprawdzimy, czy ktoś inny może je 
wykorzystać przed pozbyciem się ich zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Może to dotyczyć 
urządzeń produkcyjnych, sprzętu IT i mebli biurowych.

RECYKLING

Wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, poddamy odpady recyklingowi. Odpady, których nie będzie 
można poddać recyklingowi, trafią do pojemników na odpady ogólne. Pracownicy, wykonawcy i 
goście powinni upewnić się, że pojemniki na odpady przeznaczone do recyklingu są odpowiednio 
wykorzystywane.

UTYLIZACJA
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Wysyłanie odpadów na wysypiska śmieci to najgorsza opcja z punktu widzenia ochrony środowiska. 
Będziemy dążyć do ograniczenia odpadów do absolutnego minimum, aby zapobiegać powstawaniu 
wysypisk śmieci. Wszędzie tam, gdzie ponowne wykorzystanie i recykling nie będą możliwe, 
będziemy dążyć do spalania odpadów i odzyskiwania energii zamiast tworzenia wysypisk śmieci.

HIERARCHIA GOSPODAROWANIA ODPADAMI

• Ograniczymy wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innego typu w naszej działalności poprzez wprowadzanie praktyk usprawniania 
procesów i zaawansowanej technologii.

• Będziemy dążyć do tego, aby nasze odpady nie trafiały na wysypiska śmieci poprzez staranne przestrzeganie hierarchii gospodarowania 
nimi.

• Będziemy korzystać wyłącznie z usług autoryzowanych wykonawców zajmujących się odpadami, aby zagwarantować bezpieczne i wydajne 
usuwanie odpadów, a następnie ich przetwarzanie.

• Wybrani przez nas wykonawcy do usuwania odpadów będą:
 - Przekazywać ewidencję odpadów usuniętych z terenu naszych zakładów;
 - Wiedzieć, co dzieje się z naszymi odpadami po wywiezieniu ich z terenu zakładów;
 - Będą uprawnieni do usuwania odpadów z poszanowaniem odpowiednich przepisów i wymogów prawnych;
 - Zaoferują najlepsze rozwiązania w celu odzyskania, ponownego wykorzystania, recyklingu oraz utylizacji naszych odpadów.
• Wszystkie zakłady będą posiadać informacje i wiedzę na temat tego, co stanie się z odpadami po ich zabraniu.
• Odpady pochodzące z zakładów Logoplaste nie będą wyrzucane na wysypiska śmieci ani palone na miejscu. Takie praktyki są ściśle 

zabronione.
• Nie będziemy wysyłać naszych odpadów do krajów o ograniczonej infrastrukturze w celu ich ponownego wykorzystania, recyklingu lub 

prawidłowej utylizacji.
• Pracownicy, wykonawcy oraz goście otrzymają szkolenie i informacje, a także odpowiednie pojemniki, aby zachęcać ich do recyklingu 

odpadów i promować odpowiednią utylizację.
• Będziemy wspierać naszych klientów w inicjatywach, programach i ustaleniach mających na celu kontrolę i redukcję odpadów.
• Wszędzie tam, gdzie właściciel naszych pomieszczeń będzie zbierać nasze odpady, będziemy w posiadaniu informacji na temat tego, 

co się z nimi dzieje.
• Jeśli dowiemy się, że nasze odpady zostały niewłaściwie zutylizowane lub przetworzone, będziemy współpracować z organami lokalnymi 

w celu ich zabezpieczenia i oczyszczenia i powstrzymamy się od korzystania z usług takiej firmy zajmującej się utylizacją odpadów.
• Każdy zakład wyznaczy osobę odpowiedzialną za odpady, której zadaniem będzie dopilnować, aby zakład posiadał kopie dokumentacji 

przekazania odpadów. Dzięki temu zakład będzie mógł monitorować i rejestrować wytwarzane odpady.

WYMOGI OGÓLNE
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SMARY, 
ZANIECZYSZCZONE 
MATERIAŁY, 
WODA UZDATNIONA, 
ROZPUSZCZALNIKI, 
BATERIE

• Wszystkie odpady niebezpieczne należy odpowiednio segregować i przechowywać w bezpiecznych pojemnikach.
• Należy wdrożyć zasady zapobiegania wyciekom, aby zapobiegać przypadkowej utracie wody
• Usuwaniem niebezpiecznych odpadów ze wszystkich zakładów Logoplaste mogą zajmować się tylko 

upoważnieni wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniej utylizacji i przestrzegania obowiązujących przepisów 
z zakresu ochrony środowiska.

• Należy prowadzić rejestr przekazania odpadów oraz ich ilości.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

CZYSZCZENIE, 
PREFORMY, 
BUTELKI, 
SZKIELETY

• Wszystkie zakłady powinny dołożyć wszelkich starań, aby upewnić się, że odpady plastikowe są odpowiednio 
zbierane. Dzięki temu zostaną poddane recyklingowi przez zakład lub inną firmę.

• Należy prowadzić szczegółową ewidencję przekazywania odpadów wszędzie tam, gdzie są one usuwane z terenu 
zakładu.

• Informacje o odpadach z tworzyw sztucznych wytwarzanych w zakładzie należy przechowywać i wykorzystywać 
do wprowadzania ulepszeń w zakładzie. Ma to na celu zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych 
pochodzących ze start-upów oraz zmian ich koloru lub rozmiaru.

ODPADY INNEGO TYPU NIŻ NIEBEZPIECZNE

KOMPUTERY, 
MONITORY, 
DRUKARKI I 
TONERY LUB 
WKŁADY

• Przed utylizacją sprzętu należy usunąć dane z dysków twardych, aby uniemożliwić dostęp do informacji poufnych.
• Należy odciąć przewód zasilania elektrycznego (jeśli jest), aby urządzenie nie mogło nadawać się do ponownego 

użycia.
• Odpady elektryczne powinny zostać usunięte z terenu zakładu przez uprawnionego wykonawcę, a przekazanie 

odpadów należy zarejestrować.
• Sprzęt podarowany organizacji charytatywnej lub innemu beneficjentowi powinien zostać sprawdzony, aby 

zagwarantować, że nie stanowi zagrożenia elektrycznego. Należy usunąć z niego wszystkie poufne dane.
 Wszystkie zakłady dołożą wszelkich starań, aby poddać recyklingowi (napełnić ponownie) wkłady do drukarek 

i tonerów.

ODPADY ELEKTRYCZNE

CZYNNOŚCI 
SERWISOWE

ODPADY METALOWE
• Wykonawca upoważniony do usuwania odpadów może usuwać z terenu zakładu jedynie odpady metalowe. 

Odpady nie zostaną przekazane żadnemu wykonawcy oferującemu ich zbieranie „przy drodze” bez posiadania 
ważnych kart zdawczo-odbiorczych.

• Zepsute drabiny, które nie będą już używane przez zakład należy poddać modyfikacji, tak aby nie można z nich 
już było korzystać. Ma to na celu zapobieganie obrażeniom ciała spowodowanym przez takie drabiny.

Wykonawcy zajmujący się usuwaniem odpadów z terenu zakładu będą często sprawdzani pod kątem posiadania 
ważnych certyfikatów do wykonywania swojej pracy. Ma to na celu upewnienie się, że dany wykonawca nadal 
posiada uprawnienia do usuwania i obsługi naszych odpadów.

MONITOROWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW 
1.

W zakładzie pracy będą przeprowadzane audyty wewnętrzne oraz kontrole bezpieczeństwa, aby upewnić się, 
że wykonawcy przestrzegają tej polityki.

2.

Nasze zakłady będą prowadzić ewidencje przekazywania odpadów. Zakład będzie wykorzystywać te informacje 
do monitorowania ilości wyprodukowanych odpadów oraz sposobu i miejsca ich utylizacji.

3.

Ta zasada obowiązuje wszystkich naszych pracowników, 
wykonawców oraz gości. Będzie ona weryfikowana raz na 
rok lub częściej w przypadku, gdy dojdzie do 
natychmiastowych zmian.

Data kolejnej weryfikacji: Maj 2023 r.
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