
Recykling nie jest 
jedynie czymś,  

co robimy

 
To nieodłączna  
część naszej 
działalności



Recycling 
 – mamy to w genach

Ostatnio ciągle słyszy się o traktowaniu odpadów 
jako surowce. W DS Smith Recycling faktycznie je tak 
traktujemy.

Podyktowane jest to tym, że jako część grupy DS Smith 
Group odgrywamy kluczową rolę w zaopatrywaniu dywizji 
Packaging, Paper i Plastics w surowce, których potrzebują 
do prowadzenia swojej działalności. 

Wszystko, co robimy koncentruje się na zapewnianiu 
klientom wydajnych i innowacyjnych usług w odpowiednich 

cenach, aby zapewnić sobie dostęp do wysokiej jakości 
materiałów, których potrzebujemy do recyklingu. 
Nie polegamy na spalaniu odpadów lub rozprowadzaniu 
ich na gruntach. Zamiast tego oferujemy rozwiązania z 
zakresu recyklingu w obiegu zamkniętym, aby jak najdłużej 
utrzymać wysoki poziom jakości recyklingu w łańcuchu 
dostaw, w pełni wykorzystując jego korzyści. 

To dobra wiadomość dla Twojego przedsiębiorstwa,  
naszej firmy oraz środowiska.
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Wszystkie działania naszej 
firmy obracają się wokół 
recyklingu, gdyż od tego 
zależy nasz sukces.

Jako firma gospodarująca ponad 5 
mln ton odpadów nadających się 
do recyklingu jesteśmy zaufanym 
partnerem papierni i innych 
zakładów przetwarzających 
odpady na całym świecie.

Zbieramy od naszych klientów 
produkty nadające się do recyklingu, 
aby dostarczać naszym dywizjom – 
Packaging, Paper i Plastics – surowce 
najwyższej jakości wymagane do 
prowadzenia działalności operacyjnej.
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Wiodąca rola  
w recyklingu

Od przeszło 40 lat wprowadzamy innowacje w branży 
recyklingu. Dziś jesteśmy jedną z wiodących firm 
zajmujących się recyklingiem papieru i tektury, która 
każdego roku gospodaruje ponad 5 mln ton materiału 
opakowaniowego. Ponad połowa tego materiału 
przetwarzana jest w ramach naszej działalności operacyjnej, 
a pozostała część przez naszą globalną sieć papierni i innych 
podmiotów zajmujących się przetwarzaniem makulatury. 
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Więcej niż tylko firma 
recyklingowa

FTSE 
100 4,8mld  

GBP
OBROTU

37
KRAJÓW

Jesteśmy częścią grupy DS Smith Group notowanej w indeksie 
FTSE o obrocie wynoszącym 4,8 mld GBP. Nasze doświadczenie 
w wielu branżach, począwszy od etapu projektowania do 
produkcji lub od dostarczania aż po recykling, umożliwia nam 
tworzenie rozwiązań, które mogą zaspokoić potrzeby całej 
organizacji, a nie tylko jej części.
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Jakość przede 
wszystkim

Koncentracja na 
łańcuchu dostaw

Recykling „od pudełka 
do pudełka” w 14 dni

Klient

Jako część grupy DS Smith Group 
produkujemy ze zbieranych materiałów 
miliony własnych opakowań. Jak w przypadku 
wszystkich innych surowców jakość ma 
kluczowe znaczenie.

To właśnie dlatego opracowaliśmy wyjątkową, 
w pełni zintegrowaną i niezawodną usługę, 
która ogranicza skażenia i pozwala nam w pełni 
wykorzystać możliwości drzemiące w recyklingu. 
Na przykład zbierana przez nas tektura jest 
przetwarzana przez naszą dywizję Paper  
i wykorzystywana do produkcji nowych opakowań 
kartonowych w naszej dywizji Packaging. Trwa to  
zaledwie 14 dni.

Tak właśnie wygląda prawdziwy recykling w obiegu 
zamkniętym.
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Od zwykłego odbioru opadów nadających się do 
powtórnego przetworzenia po zintegrowane 
rozwiązania recyklingowe – jesteśmy 
ekspertami w zakresie przetwarzania odpadów.

Niezależnie od tego, czy dotyczy to papieru, tektury, 
odpadów spożywczych, puszek plastikowych lub 
metalowych – zbieramy odpady w skuteczny sposób 
poprzez segregację u źródła, korzystając z naszych 
pojazdów i sieci zaufanych partnerów. Zarządzamy 
całym procesem i koncentrujemy się na pozyskiwaniu 
materiału o wysokiej jakości, na który jest większy 
popyt, co sprawia, że nasi klienci mogą czerpać 
większe korzyści i dbać, by materiały przeznaczone do 
recyklingu faktycznie zostały przetworzone.

Pomagamy przedsiębiorstwom 
przetwarzać więcej 
odpadów

PAPIER

TEKTURA

ODPADY 
ORGANICZNE
I SPOŻYWCZE

NISZCZENIE 
POUFNYCH 

DOKUMENTÓW

WEEE

PLASTIK

DREWNO

TEKSTYLIA

ODPADY 
NIEBEZPIECZNE

ABP

SZKŁO

OGÓLNE
ODPADY
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Współpraca partnerska o pozytywnym 
wpływie na cele związane ze 
zrównoważonym rozwojem…

Aktywnie współpracujemy z naszymi klientami, nieustannie poszukując 
sposobów na ograniczenie ilości odpadów, oszczędzanie pieniędzy i tworzenie 
nowych strumieni przychodów. Nasze dedykowane zespoły dbają o ciągłość 
dialogu z Tobą i Twoim zespołem. Prowadzimy regularne przeglądy, aby zadbać  
o osiągnięcie celów i zrealizowane projektów, jednocześnie chętnie służąc  
pomocą w zakresie wszystkich aspektów strategii dotyczącej recyklingu  
i zarządzania odpadami.

Grupa DS Smith Group za pośrednictwem własnej działalności operacyjnej w zakresie recyklingu 
i produkcji oraz globalnej sieci papierni gwarantuje transparentność w odniesieniu do miejsc, do 
których trafiają materiały naszych klientów – umożliwiając lepsze wykorzystanie materiału  
i pomagając małym i dużym klientom osiągnąć rezultaty zgodne z zasadą „The Power of Less” – 
 im mniej złożoności, kosztów i odpadów – tym lepsze wyniki w zakresie recyklingu.
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…oraz związane z ekologią

Dzisiejsi klienci pracownicy, inwestorzy i udziałowcy oczekują  
od Ciebie bardziej ekologicznego podejścia. 

Zadbanie, aby procedury recyklingu umożliwiały przeprowadzenie audytu,  
oraz wprowadzenie ścieżek odzyskiwania poprawi Twoje wyniki dotyczące  
społecznej odpowiedzialności biznesu i środowiska naturalnego. Wiedza  
na temat tego, gdzie trafia każdy materiał w Twoim łańcuchu dostaw, wraz ze 
skuteczniejszą strategią gospodarowania odpadami pozwolą Ci wyprzedzić 
konkurencję.

Pomogliśmy już wielu klientom zdobyć prestiżowe nagrody branżowe 
 za wysiłki związane z recyklingiem. Tobie też możemy pomóc – zapewnimy Ci 
wsparcie, którego potrzebujesz, aby osiągnąć i przekroczyć cele w zakresie 
recyklingu.  
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Lepszy recykling,  
krok po kroku

W DS Smith Recycling ciężko pracujemy, aby stać się 
cennym partnerem Twojego przedsiębiorstwa. 

Będziemy ściśle z Tobą współpracować, tworząc dopasowaną do 
Twoich wymagań strategię w zakresie recyklingu i gospodarowania 
odpadami. Jesteśmy też proaktywni – polecamy i instalujemy 
wykonany na zamówienie sprzęt – począwszy od kontenerów 
po kompaktory lub całe systemy belujące. Zawsze dbamy, aby 
nasi klienci dysponowali odpowiednim sprzętem, by pomagać im 
oszczędzać pieniądze i maksymalizować dochody. 

Analiza

Badamy, jak Twoje przedsiębiorstwo 
postępuje z odpadami, przyglądając 
się różnym strumieniom odpadów, 
aby stwierdzić, jak możemy 
zredukować liczbę odpadów  
i uniknąć wysyłania potencjalnie 
wartościowych materiałów do 
spalenia lub na składowisko.
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Zwiększenie ilości  
przetwarzanych odpadów

Opracowujemy systemy recyklingu, 
aby przetwarzać jak najwięcej 
odpadów. Dzięki koncentracji na 
jakości unikamy skażeń i dbamy, aby 
przekazywać do recyklingu wszystkie 
materiały, które mogą zostać 
powtórnie przetworzone.

Pomiar  
i gospodarowanie

Nasze wyniki monitorowane są 
na tle kluczowych wskaźników 
wydajności (KPI) i umów  
o gwarantowanym poziomie usług 
(SLA), podczas gdy regularne oceny 
strategii pozwalają pozostać na 
drodze do poprawy wyników  
w zakresie recyklingu.
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Ograniczenie łącznego 
przepływu odpadów.

Dodatkowe korzyści, takie  
jak pozyskiwanie energii  

z materiałów nienadających się 
do powtórnego przetworzenia.

Dbanie, by materiały mogły 
zostać ponownie użyte.

Wydłużanie żywotności 
produktów.

Kierujemy się  
hierarchią postępowania z odpadami

W naszym strategicznym podejściu 
do wyeliminowania niepotrzebnych 
odpadów i oferowania największych 
korzyści z recyklingu kierujemy się 
hierarchią postępowania z odpadami:

OGRANICZANIE

POWTÓRNE 
UŻYCIE

RECYKLING

ODZYSKIWANIE

1

2

4

3
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Tworzymy lepsze  
przedsiębiorstwa

Wszystkie działania DS Smith w ramach naszego modelu biznesowego 
mają na względzie zrównoważony rozwój. Naszym zdaniem prawdziwą 
wartość płynącą ze zrównoważonego rozwoju można uzyskać poprzez 
równoważenie potrzeb naszego biznesu, naszego środowiska i naszych 
ludzi. Podejście to pozwoliło nam dołączyć do FTSE4Good Index – serii 
indeksów dla spółek stosujących etyczne praktyki inwestycyjne, której 
kryteria kwalifikacyjne związane są ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu. 

Nasza 
firma

Zapewniamy korzyści dla Wszystkich poprzez 
odpowiedzialny recykling, wspierając naszych 

klientów, aby umożliwić im bardziej zrówno-
ważony  rozwój za pośrednictwem naszego  

cyrkulacyjnego modelu biznesowego.

Nasze 
środowisko

Minimalizujemy nasz wpływ na  
środowisko poprzez nastawienie na cykl 

dostaw, koncentrację na ograniczaniu ilości 
śmieci trafiających na składowisko oraz  

zwiększaniu odsetka odpadów  
poddawanych recyklingowi.

Nasi 
pracownicy

Dbamy o bezpieczeństwo, dobrostan oraz  
rozwój naszych pracowników oraz wspieramy  

lokalne społeczności i organizacje charyta-
tywne za pośrednictwem naszej fundacji 

charytatywnej.
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Pomogliśmy im 
osiągnąć więcej

Świadczymy zintegrowane usługi recyklingu  
i gospodarowania odpadami dla małych i dużych 
firm w całej Europie. 

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej 
pomagamy im osiągać cele dotyczące recyklingu, 
poprawiać wyniki biznesowe i osiągać cele w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 
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Skorzystaj z zasady  
Power of Less

Aby dowiedzieć się, jak DS Smith może pomóc Ci  
ograniczyć liczbę odpadów i poprawić recykling, skontaktuj 
się z nami już dziś: 
 

recycling@dssmith.com
dssmith.com/pl/recycling

DSSmithRecycle

DS Smith Recycling

DSSmithGroup 
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Dowiedz się, jak DS Smith może pomóc Ci  
ograniczyć ilość odpadów i poprawić wyniki w zakresie recyklingu: 
 
recycling@dssmith.com
dssmith.com/pl/recycling

DS Smith Recycling UK Limited (Nr spółki 214967)
Zarejestrowana w Anglii i Walii; siedziba pod adresem 350 Euston Road, London NW1 3AX


