
Recykling leży u podstaw 
wszystkich naszych działań
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Twój partner w 
recyklingu i 
zarządzaniu odpadami 

W miarę jak rozwijają się miasta, miasteczka i całe 
populacje, a technologia cyfrowa rewolucjonizuje 
sposób robienia zakupów i prowadzenia życia, 
zmieniają się nasze potrzeby i oczekiwania. 

Wymagamy więcej od produktów, które kupujemy. Oczekujemy, 
że zostaną one szybciej dostarczone do naszych drzwi. Jednocześnie 
chcemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko.

Znalezienie praktycznego i trwałego rozwiązania będzie wymagało 
nowych partnerstw, nowego sposobu myślenia i przywództwa.
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Recykling to nie tylko nasze działanie, 
to podstawa całego naszego modelu 
biznesowego i centralny element realizacji 
naszego celu.

Wprowadzając innowacje i myśląc inaczej, co roku 
utrzymujemy ponad sześć milionów ton surowców wtórnych 
z dala od wysypisk i spalarni oraz w cyklu dostaw. Pomagamy 
tworzyć zrównoważoną przyszłość dla naszej firmy, dla 
naszych klientów i dla środowiska.

Definiujemy na nowo 
opakowania dla zmieniającego 
się świata 

Myślimy inaczej
Elastycznie podchodzimy do tworzonych rozwiązań i działamy 
tam, gdzie potrzebują nas nasi klienci.

Razem tworzymy innowacje
Od projektu, poprzez produkcję i dostawy, aż po recykling – 
oferujemy naszym klientom wspólne rozwiązanie, które jest 
efektywne dla wszystkich.

Zrównoważony rozwój w centrum działań
W ciągu 14 dni możemy wyprodukować, wykorzystać, zebrać 
i poddać recyklingowi opakowania kartonowe. Ambitnie 
wykorzystujemy innowacje, aby sprostać najbardziej złożonym 
wyzwaniom zrównoważonego rozwoju na świecie.

Opracowujemy strategie dla potrzeb 
naszych klientów
Wspólnie z naszymi klientami znajdujemy sposoby na 
wykorzystanie współczesnych możliwości, aby skutecznie 
dostarczać ich produkty.



Nasz model biznesowy to innowacyjne, 
bezproblemowe rozwiązanie. 
Odgrywa ważną rolę w realizacji celów 
recyklingu i gospodarki odpadami oraz 
niektórych wyzwaniach związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, przed którymi 
stoi świat teraz i w przyszłości.

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z recyklingiem 
i gospodarką odpadami. Jesteśmy gotowi pomóc w każdym 
aspekcie strategii zarządzania odpadami, aby zapewnić 
skuteczne, opłacalne i innowacyjne rozwiązania – wszystko 
zarządzane centralnie przez jednego dostawcę.

Wspólne rozwiązania, które 
są trwałe dla wszystkich
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Obecnie działamy w 14 krajach Europy i 
Ameryki Północnej. Nasze magazyny są 
rozlokowane od Chorwacji po Holandię, od 
Portugalii po Pensylwanię.

Dzięki partnerskiej współpracy w celu zwiększenia recyklingu 
i zmniejszenia ilości odpadów możemy pomagać w osiąganiu 
celów finansowych, celów zrównoważonego rozwoju oraz w 
ulepszeniu strategii recyklingu i zarządzania odpadami.
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Wielkość i skala umożliwiająca 
zarządzanie wszystkimi 
potrzebami w zakresie 
recyklingu 

Poza działalnością związaną z 
recyklingiem posiadamy również 15 fabryk 
papieru, strategicznie zlokalizowanych w 
Europie i Ameryce Północnej.

USA



Więcej niż tylko firma 
recyklingowa Zamknięcie pętli: Od kartonu do kartonu w 14 dni
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Zbierany przez nas papier i tektura są przetwarzane przez nasz dział 
papierniczy i zmieniane w nowe pudełka kartonowe przez nasz dział 
opakowań w ciągu zaledwie 14 dni.

Dzięki naszemu unikalnemu modelowi biznesowemu jesteśmy 
zaangażowani w każdy punkt cyklu dostaw naszych klientów 
i możemy pomóc im w osiągnięciu długoterminowych 
zrównoważonych praktyk.

Recykling
w obiegu

zamkniętym
Od kartonu do kartonu

w 14 dni

OPAKOWANIA KLIENT

PAPIER RECYKLING

Nasza działalność składa się z działów recyklingu, 
papieru i opakowań. Jako część Grupy DS Smith, 
jesteśmy notowani na liście FTSE 100.

Nasze doświadczenie w różnych dziedzinach, od projektowania, 
przez produkcję, dostawy, po recykling, oznacza, że możemy tworzyć 
dostosowane do potrzeb, elastyczne i połączone rozwiązania, które 
spełniają potrzeby całej organizacji, a nie tylko jej części.
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Jesteśmy jednym z wiodących europejskich 
przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem 
tektury i papieru, oferującym kompleksowe 
rozwiązania w zakresie recyklingu i zarządzania 
odpadami. 

Nasza sieć magazynów recyklingowych, zakładów produkujących 
opakowania i papierni zapewnia przetwórstwo włókien w całym 
cyklu dostaw.

Jesteśmy dumni z posiadania papierni w całej Europie, 
strategicznie zlokalizowanych w pobliżu źródeł surowców i naszych 
klientów.

Nasze bogate doświadczenie oznacza, że rozumiemy złożoność 
różnych sektorów przemysłu i zdajemy sobie sprawę, że żadne 
dwie organizacje nie mają takich samych potrzeb w zakresie 
recyklingu i zarządzania odpadami. Czy to poprzez naszą własną 
sieć logistyczną i magazynową, czy też sieć zaufanych partnerów, 
zarządzamy całym procesem w Twoim imieniu.

Odkryj usługę 
odpowiednią dla siebi Recykling kartonu i papieru 

Zawsze potrzebujemy papieru i tektury, aby zasilić nasze działania 
produkcyjne. Można nam zaufać, że materiały, które powinny być 
poddane recyklingowi, są rzeczywiście poddawane temu procesowi.

Wszechstronna gospodarka odpadami
Niezależnie od tego, jak wyglądają Twoje strumienie odpadów, jesteśmy 
w stanie pomóc w każdym aspekcie Twojej strategii zarządzania 
odpadami – wszystko zarządzane centralnie przez jednego dostawcę.

Recykling tworzyw sztucznych 
Współpracujemy z Tobą, aby znaleźć zamknięte rozwiązania 
dla elastycznych i sztywnych tworzyw sztucznych i zapewnić 
ich recykling w nowych produktach i opakowaniach.

Niszczenie dokumentów poufnych 
Nasza usługa niszczenia poufnych materiałów obejmuje 
eliminację i niszczenie poufnych materiałów zgodnie z 
przepisami i w sposób zrównoważony.



Ciężko pracujemy, aby spełnić i 
przewyższyć potrzeby naszych klientów 
i stać się cennym partnerem dla Twojego 
biznesu. Stosujemy elastyczne podejście 
do naszych rozwiązań w zakresie 
recyklingu i gospodarki odpadami. 
Działamy tam, gdzie nas potrzebujesz i 
kiedy nas potrzebujesz. 

Wszystkie nasze działania koncentrują się 
na zapewnieniu skutecznych, opłacalnych i 
innowacyjnych usług. Współpracujemy z Tobą, 
aby zmniejszyć ilość odpadów, zmaksymalizować 
przychody i złagodzić wpływ Twojej działalności 
na środowisko.

Lepszy recykling, 
krok po kroku
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Zminimalizuj całkowity 
strumień odpadów

Wydobądź 
wartość, taką 
jak energia, 
z materiałów 
niepodlegających 
recyklingowi

Przedłużaj 
żywotność 
produktów

Spraw, by materiały 
były znów 
użyteczne
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PONOWNIE 
WYKORZYSTAJ

OGRANICZAJ

PROWADŹ 
RECYKLING

ODZYSKUJ



Współpracujemy z Tobą, zarządzając Twoim 
ryzykiem i zdejmując z Ciebie troskę o wypełnienie 
obowiązków i celów związanych z recyklingiem i 
gospodarką odpadami.

Nasze zespoły naprawdę integrują się z Twoją organizacją i prowadzą z 
Tobą stały dialog, aby zapewnić, że pracujemy jako zespół, nieustannie 
starając się wywiązywać z naszych zobowiązań, wspólnie wprowadzać 
innowacje, zmniejszać ilość odpadów, oszczędzać pieniądze i dalej 
podnosić nasze standardy. Regularnie przeprowadzamy przeglądy, aby 
upewnić się, że cele i projekty są skutecznie realizowane i dostarczane, 
pomagając w każdym aspekcie Twojej strategii recyklingu i zarządzania 
odpadami.

Nasi klienci mówią nam, że innowacje, które dostrzegają, wyróżniają 
nas na tle konkurencji, a wielu z nich pomogliśmy już zdobyć prestiżowe 
nagrody branżowe za ich działania w zakresie recyklingu.

Nie wszyscy partnerzy 
w gospodarce odpadami 
są tacy sami
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Doświadczenie i wiedza specjalistyczna 
Od projektowania i produkcji opakowań po recykling – tworzymy 
rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Rozmiar i skala 
Wiodące europejskie przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem 
papieru i tektury, które jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby 
związane z recyklingiem

Partnerstwo 
Współpracujemy z Tobą, aby osiągnąć i przekroczyć Twoje cele w 
zakresie recyklingu, zachęcając do stosowania najlepszych praktyk 
oraz zapewniając szkolenia i wsparcie dla Twoich zespołów

Jakość 
Pomagamy w segregowaniu odpadów, zmniejszaniu ilości 
zanieczyszczeń, zwiększaniu wskaźników recyklingu i zwiększaniu 
potencjalnych dochodów

Zgodność z regulacjami prawnymi i procedurami 
Przejrzyste miejsca docelowe i zgodność z przepisami  

Transparentność 
Nie polegamy na składowaniu odpadów ani spalaniu, więc możesz 
nam zaufać, że materiały, które powinny być poddane recyklingowi, 
są rzeczywiście poddawane recyklingowi

Co sprawia, że się 
wyróżniamy?
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To tylko kilka powodów, dla których nasi klienci 
wybierają właśnie nas.



Pomagamy budować bardziej 
zrównoważony świat

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

Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszego modelu biznesowego. 
Już teraz utrzymujemy cenne zasoby w użyciu, eliminujemy odpady z 
łańcuchów dostaw klientów i chronimy zasoby naturalne. Uruchomiliśmy 
również naszą ambitną Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Na 
teraz i na przyszłość”, która stawia przed nami wyzwania związane ze 
zrównoważonym rozwojem, przed którymi stoimy dzisiaj, a także te, 
które będą miały wpływ na przyszłe pokolenia.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę 
dssmith.com/pl/zrownowazony-rozwoj
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Od ponad dwóch dekad współpracujemy z największymi 
sprzedawcami detalicznymi w Europie. Pracując razem, 
stworzyliśmy wiodące w branży i nagradzane praktyki. 
Pomagają one zamknąć pętlę recyklingu i pokonać 
wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, przed 
którymi stoimy dzisiaj, a także te, które będą miały wpływ 
na przyszłe pokolenia.

Wprowadzanie innowacji 
we współpracy z 
detalistami w całej Europie
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Nasze rozwiązania obejmują skuteczną segregację materiałów 
w celu zwiększenia recyklingu, a także backhauling w celu 
zmniejszenia kosztów.  

Rezultaty to m.in.:

• Osiągnięcie celu zerowej ilości odpadów na składowiskach

•  Ponad 510 000 ton rocznie tektury pochodzącej z recyklingu w 
całej Europie

•  Wdrożenie segregacji odpadów spożywczych i wykorzystanie 
fermentacji beztlenowej

•  Zmniejszenie ruchu pojazdów, emisji dwutlenku węgla i 
kosztów paliwa

Obecnie współpracujemy, aby usprawnić działania naszych 
klientów w zakresie recyklingu i odpadów oraz zmniejszyć emisję 
dwutlenku węgla.
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Świadczymy zintegrowane usługi recyklingu i gospodarowania odpadami 
dla małych i dużych firm w całej Europie. Dzięki naszemu doświadczeniu 
i wiedzy pomagamy im osiągać cele związane z recyklingiem, poprawiać 
wyniki biznesowe i realizować cele zrównoważonego rozwoju.

Wspólna praca, 
by osiągnąć więcej

Jesteśmy dumni, że 
jesteśmy partnerem 
Fundacji Ellen 
MacArthur

Wspieramy misję Fundacji Ellen 
MacArthur, której celem jest 
przyspieszenie przejścia na gospodarkę o 
obiegu zamkniętym.

Współpracując z rządem, biznesem i 
edukacją, możemy stworzyć ramy dla 
gospodarki, która z założenia ma charakter 
odbudowujący i regenerujący.

Dowiedz się więcej:  
ellenmacarthurfoundation.org

Strategic Partner

http://ellenmacarthurfoundation.org


DS Smith Recycling UK Limited (numer firmy: 214967)
Firma zarejestrowana w Anglii i Walii z siedzibą przy DS Smith PLC, Level 3, 1 Paddington Square, London, W2 1DL

 recycling@dssmith.com
 @dssmithgroup
 DS Smith

www.dssmith.com/pl

Dowiedz się, jak DS Smith „Redefiniuje 
opakowania dla zmieniającego się 
świata” i może pomóc w zmniejszeniu 
ilości odpadów i zwiększeniu recyklingu.


