Recykling leży u podstaw
wszystkich naszych
działań
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Twój partner w recyklingu i
zarządzaniu odpadami
Świat szybko się zmienia. Rozwój cyfrowy zmienia
nasz styl życia. Jako konsumenci oczekujemy
więcej, ale jednocześnie poszukujemy sposobów
na zmniejszenie naszego wpływu na środowisko.
Zrównoważony rozwój i innowacyjne rozwiązania stanowią podstawę
wszystkich działań firmy DS Smith. Dzięki temu jesteśmy doskonałym
partnerem, który pomoże Ci spełniać wymagania Twoich klientów,
osiągać cele dotyczące recyklingu oraz przygotowywać strategie
recyklingu i zarządzania odpadami w taki sposób, aby sprostały
wymaganiom przyszłości.

Zrównoważony rozwój będzie wymagał nowego sposobu
myślenia i przywództwa
Jako DS Smith Recycling już wykorzystujemy nasze
doświadczenie, innowacyjne myślenie i ambicję, aby tworzyć
szyte na miarę strategie oraz rozwiązania, których potrzebują
nasi klienci, a wymaga społeczeństwo. Obecnie każdego roku
zbieramy od wielu naszych klientów miliony ton materiałów,
które można poddać recyklingowi, i wykorzystujemy je, aby
dostarczać naszym działom papieru i pakowania najwyższej
jakości surowce, których potrzebują do swojej działalności.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że pozyskiwanie energii ze
spalania odpadów odgrywa istotną rolę w zarządzaniu
odpadami, ale jednocześnie uważamy, że materiały, które
można poddać recyklingowi, nie powinny być spalane.
Zamiast tego dostarczamy rozwiązań z zakresu zamkniętego
obiegu recyklingu. Umożliwiają one możliwie jak najdłuższe
zachowanie jakości recyklingu w cyklu dostawy, co z kolei
pozwala ograniczyć ilość odpadów i maksymalnie wykorzystać
ich wartość.
To dobra wiadomość nie tylko dla nas i dla Twojej firmy, ale
także dla środowiska.
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Myślenie
przyszłościowe
Opracowywanie odpowiednich strategii. Wszystko, co robimy, koncentruje się na
zapewnianiu klientom innowacyjnych, skutecznych i zrównoważonych strategii, które
pomagają im zwiększyć recykling i zmniejszyć ilość odpadów. Sukces tej współpracy
opartej na długoterminowym partnerstwie potwierdzają liczne nagrody przyznane nam
przez klientów.
Myśląc inaczej. Wszyscy mówią o odpadach jako o zasobach, ale w firmie DS Smith
Recycling faktycznie je tak traktujemy. Podyktowane jest to tym, że jako część grupy
DS Smith Group odgrywamy kluczową rolę w zaopatrywaniu naszych działów Paper,
Packaging i Plastics w surowce, których potrzebują do prowadzenia swojej działalności.
Wspólne wprowadzanie innowacji. Od przeszło 40 lat wprowadzamy innowacje w
branży recyklingu. Obecnie jesteśmy jedną z wiodących europejskich firm zajmujących
się recyklingiem papieru i tektury, która każdego roku gospodaruje ponad 5 milionów ton
materiału do recyklingu. Nasze podejście do innowacji obejmuje cały łańcuch dostaw, od
odbioru odpadów po dostarczanie powtórnie przetworzonych materiałów.
Zrównoważony rozwój podstawą naszych działań. Pomagamy klientom wprowadzać
procedury recyklingu umożliwiające przeprowadzenie audytu oraz ścieżki odzyskiwania
poprawiające wyniki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i środowiska
naturalnego. Materiał opakowaniowy zebrany od klientów jest przetwarzany przez dział
Paper i wykorzystywany do produkcji nowych opakowań kartonowych w dziale Packaging.
W ciągu 14 dni wraca on na półki naszych sprzedawców detalicznych.
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Połączone rozwiązanie,
które gwarantuje
zrównoważony rozwój

Wystarczająca wielkość naszej firmy i odpowiednia skala jej
działalności sprawiają, że możemy zarządzać wszystkimi
Twoimi potrzebami związanymi z recyklingiem i zarządzaniem
odpadami. Ponad połowa z 5 milionów ton materiału, jakim
zarządzamy każdego roku, jest przetwarzana na potrzeby

Od ponad 40 lat zajmujemy się tworzeniem
innowacyjnych rozwiązań w zakresie recyklingu,
a dziś jesteśmy jedną z wiodących europejskich
firm zajmujących się recyklingiem papieru i
tektury. Recykling leży u podstaw wszystkiego,
czym się zajmujemy, bo nasza działalność po
prostu od tego zależy.

naszych własnych działań. Resztę eksportujemy do naszych
globalnych sieci fabryk papieru i innych przetwórców
materiału.
Obecnie działamy w 13 krajach w całej Europie i posiadamy
dziewięć magazynów w Wielkiej Brytanii oraz kolejne 30
magazyny rozproszone od Portugalii po Polskę. Możemy się
również pochwalić papiernią Kemsley w hrabstwie Kent, która
jest w tej chwili drugim pod względem wielkości obiektem
zajmującym się odzyskiwaniem papieru celulozowego w
Europie.
Działając razem na rzecz zwiększenia Twoich wyników
recyklingu i zmniejszenia odpadów, możemy pomóc Ci
osiągnąć nie tylko Twoje cele finansowe, ale też założenia
związane ze zrównoważonym rozwojem.
Więcej niż firma recyklingowa
Jako części grupy DS Smith Group jesteśmy wpisani na listę
FTSE 100. Specjalizujemy się w wielu dziedzinach – od
projektowania poprzez produkcję i dostawę aż po recykling.
Dzięki temu możemy zaoferować Ci dopasowane i elastyczne
rozwiązania, które spełnią potrzeby całej firmy, a nie tylko jej
części.
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Firma wpisana na listę FTSE 100

30000 pracowników w 34
krajach na całym świecie
Pomagamy naszym klientom dzięki
rozwiązaniom z zakresu pakowania
opartym na zrównoważonym
rozwoju, których potrzebuje nasze
społeczeństwo
Oferujemy naszym klientom szereg
połączonych usług i rozwiązań – od
projektowania poprzez produkcję i
dostawę aż po recykling
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Jakość jest
najważniejsza
Jako część grupy DS Smith Group
tworzymy ogromne ilości naszych
własnych produktów opakowaniowych
ze zbieranych materiałów. I podobnie jak
w przypadku każdego innego surowca,
jakość jest dla nas najważniejsza.

OPAKOWANIA

KLIENT

Recykling w
obiegu
zamkniętym

To dlatego stworzyliśmy jedyną w swoim rodzaju

Od kartonu do
kartonu w 14 dni

usługę, która pozwala ograniczyć zanieczyszczenie i
zmaksymalizować wartość recyklingu.
Przykładowo, zbierane przez nas kartony są przetwarzane
przez nasz dział Paper i zamieniane w nowe opakowania
kartonowe przez nasz dział Packaging. Cały proces zajmuje
zaledwie 14 dni.
Tak właśnie wygląda prawdziwy zamknięty obieg recyklingu
w akcji.

PAPIER

RECYKLING
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Innowacyjne sposoby na zwiększanie
wyników recyklingu w firmach
Papier
Niszczenie

Jesteśmy ekspertami w recyklingu.Oferujemy szeroki zakres

poufnych

zaawansowane, zintegrowane usługi z zakresu recyklingu i
zarządzania odpadami.
Dlatego bez względu na to, czy mamy do czynienia

Tektura

materiałów

usług – od zwykłego zbierania odpadów do recyklingu po

Produkty

Tworzywa

pochodzenia

sztuczne

zwierzęcego

z papierem, tekturą, pożywieniem, plastikiem czy
metalowymi puszkami, wydajnie zbieramy Twoje materiały
w ramach systemu segregacji u źródła, wykorzystując w
tym celu nasze własne pojazdy i sieć zaufanych partnerów.
Ponieważ zarządzamy całym procesem i skupiamy się

Odpady ogólne

Drewno

na zbieraniu materiałów o wysokiej jakości, na które jest
większy popyt, możesz cieszyć się większymi korzyściami,
a dodatkowo masz pewność, że materiały, które mają
być przeznaczone do recyklingu, faktycznie zostaną mu
poddane.

Materiały
WEEE

niebezpieczne
dla zdrowia

Substancje
Szkło

organiczne i
pożywienie

Tekstylia
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Partnerska współpraca, na
której korzysta zarówno
Twoja firma,
Proaktywnie współpracujemy z naszymi klientami,
wspólnie szukając innowacyjnych rozwiązań, sposobów
na ograniczenie ilości odpadów, zwiększenie oszczędności
oraz stworzenie nowych przypływów dochodu.

Zespoły naszych pracowników czuwają nad tym, byśmy
wywiązywali się ze zobowiązań i pozostawali w stałym
kontakcie z Tobą i Twoim zespołem. Regularne kontrole
pozwalają nam czuwać nad osiąganiem założonych
celów i skuteczną realizacją projektów. Jednocześnie
cały czas pozostajemy do Twojej dyspozycji, gdy
potrzebujesz pomocy z jakimkolwiek aspektem Twojej
strategii recyklingu i zarządzania odpadami.
Dzięki naszym własnym grupowym działaniom oraz
globalnej sieci fabryk możemy zagwarantować
naszym klientom, że materiał przekazany przez nich do
recyklingu trafi do konkretnie wyznaczonego miejsca
docelowego. Nasze połączone rozwiązania zapewniają
większą wartość i pomagają różnej wielkości firmom
osiągać coś, co określamy zwrotem „Mniej znaczy
więcej”: mamy na myśli mniej złożoności, mniej kosztów,
mniej odpadów, mniej wpływu na środowisko i więcej
recyklingu.
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jak i Twoje cele w zakresie
zrównoważonego
rozwoju
Dzisiejsi klienci, pracownicy, inwestorzy i udziałowcy oczekują od
Ciebie, że przyjmiesz bardziej zrównoważone podejście do rozwoju.
Ponieważ zrównoważony rozwój leży u podstaw wszystkiego,
co robimy, współpracujemy z Tobą, aby ustanowić łatwe do
skontrolowania procedury recyklingu i ścieżki odzyskiwania,
które będą odpowiadać na nasze potrzeby biznesowe. Jest to
doskonały sposób na poprawę wyników w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu i ochrony środowiska naturalnego.
Znajomość miejsca docelowego, do którego trafia każdy materiał
w Twoim łańcuchu odpadów, wraz z bardziej skuteczną strategią
zarządzania odpadami, mogą sprawić, że wyprzedzisz konkurencję.
Pomogliśmy już wielu naszym klientom zdobyć prestiżowe branżowe
nagrody za ich starania w dziedzinie recyklingu, i możemy też pomóc
Tobie. Zapewnimy Ci wszelkie potrzebne wsparcie, aby pomóc Ci
osiągnąć i poprawić swoje cele dotyczące recyklingu.
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Ulepszenie procesu
recyklingu, krok po kroku
Ciężko pracujemy, aby zadowolić naszych
klientów i stać się godnym zaufania
partnerem Twojej firmy. Do tworzonych
przez nas rozwiązań z dziedziny
recyklingu i zarządzania odpadami
podchodzimy w sposób elastyczny.
Działamy tam, gdzie nas potrzebujesz.
Wykazujemy też postawę proaktywną. Polecamy i
montujemy dopasowany do Twoich potrzeb sprzęt –
od opakowań poprzez zagęszczarki aż po całościowe
systemy prasowania. Zawsze zadbamy o to, aby Twoja
firma dysponowała odpowiednim sprzętem. Dzięki temu
zaoszczędzisz pieniądze i zwiększysz swoje dochody.
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Staramy się zrozumieć

Zwiększ recykling

Mierz i zarządzaj

Oceniamy, w jaki sposób Twoja

Tworzymy Twoje systemy recyklingu

Nasza wydajność jest mierzona za

firma radzi sobie z odpadami,

tak, aby maksymalna ilość materiału

pomocą wskaźników KPI oraz SLA,

odkrywając u Ciebie różne

została przekazana do recyklingu.

a regularne przeglądy strategii

przepływy odpadów, aby ocenić,

Skupiając się na jakości, zmniejszamy

sprawiają, że osiągasz coraz

w jaki sposób możemy zmniejszyć

zanieczyszczenie i upewniamy się,

większą wydajność w zakresie

ilość odpadów i zatrzymać

że wszystkie materiały, które można

recyklingu.

potencjalnie wartościowe zasoby,

przekazać do recyklingu, faktycznie są

które wysyłane są na spalenie lub

mu poddawane.

wysypisko śmieci.
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Kierujemy się
hierarchią odpadów
Nasze strategiczne podejście do
eliminowania niepotrzebnych
odpadów i przekazywania jak
największej ilości materiałów do
recyklingu napędzane jest przez
hierarchię odpadów:
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WYDŁUŻANIE OKRESU
UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

WYKORZYSTYWANIE ODPADÓW
NIENADAJĄCYCH SIĘ DO R
ECYKLINGU – NP. DO WYTWARZANIA
ENERGII

4
POWTÓRNE UŻYCIE

ODZYSKIWANIE

RECYKLING

OGRANICZANIE

1

OGRANICZENIE ŁĄCZNEGO
PRZEPŁYWU ODPADÓW

3

SPRAWIANIE, BY
MATERIAŁY BYŁY
ZNÓW PRZYDATNE
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Budujemy lepszy
biznes
Zrównoważony rozwój znajduje się w sercu modelu biznesowego DS Smith. Naszym
zdaniem wartość zrównoważonego rozwoju leży tam, gdzie równoważone się potrzeby
naszej firmy, naszego środowiska i naszych ludzi. To podejście, które poprowadziło do
włączenia nas do indeksu FTSE4Good – serii indeksów etycznego inwestowania opartej na
szeregu kryteriów z dziedziny społecznej odpowiedzialności korporacyjnej.
Nasza firma
Tworzymy współdzieloną wartość poprzez odpowiedzialny recykling i
wspieranie naszych klientów, aby działali w sposób bardziej zrównoważony
dzięki zastosowaniu naszego okrężnego modelu biznesowego.
Nasze środowisko
Minimalizujemy nasz wpływ na środowisko poprzez myślenie o cyklu dostawy.
Naszym celem jest ograniczanie ilości odpadów przekazywanych na wysypiska
śmieci, a także zwiększanie ilości materiałów poddawanych recyklingowi.
Nasi ludzie
Zapewniamy bezpieczeństwo, dobrobyt i rozwój naszych współpracowników
i wspieramy miejscowe społeczności i fundacje poprzez naszą fundację
dobroczynną.
Jesteśmy też dumnymi partnerami Ellen MacArthur Foundation. Wspierając ich dążenia w kierunku
przejścia na gospodarkę cyrkulacyjną. Współpraca z władzami, firmami i placówkami edukacyjnymi
daje nam możliwość zbudowania struktury dla gospodarki, która jest z natury wzmacniająca i
odradzająca.

14

Wprowadzamy
innowacje z Tesco
Tesco i DS Smith wprowadzają razem
innowacyjne rozwiązania od ponad 20 lat.
Zamknięty obieg recyklingu i pokonanie wyzwań
dotyczących recyklingu i zarządzania odpadami
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju to
nasze priorytety.

Umieszczenie zrównoważonego rozwoju w sercu silnego
partnerstwa opartego na współpracy pozwoliło firmom DS
Smith i Tesco na odmienne myślenie i innowacyjność, aby
stworzyć wiodące w branży, nagradzane praktyki. Wśród nich
znajduje się bardziej skuteczna segregacja materiałów, by
zwiększyć recykling i transmisję, a tym samym zmniejszyć
koszty.
Rezultaty to m.in.:
• Osiągnięcie celu zera odpadów przekazywanych na
wysypisko śmieci
• Ponad 300 tysięcy ton rocznie tektury poddawanej
recyklingowi
• Wdrożenie segregacji i utylizacji odpadów z żywności
fermentacji anaerobowej
•	Zmniejszony ruch pojazdów, ograniczenie emisji węgla i
kosztów paliwa
Dziś nasza współpraca oznacza, że Tesco nadal nie przekazuje
odpadów na wysypiska. W wyniku tego pracujemy razem w
całej środkowej części Europy, by dalej poprawiać działania
Tesco w dziedzinie recyklingu i odpadów, jak i ślad węglowy.
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Współpraca, by
osiągnąć więcej

Odkryj „Mniej znaczy
więcej” już dziś

Zapewniamy zintegrowane rozwiązania z zakresu zarządzania recyklingiem i

Aby dowiedzieć się, jak DS Smith może
pomóc Ci osiągnąć mniej odpadów i więcej
recyklingu, skontaktuj się z nami dzisiaj:

odpadami firmom wszystkich rozmiarów w Wielkiej Brytanii i Europie. Dzięki
doświadczeniu i specjalizacji pomagamy im osiągnąć ich cele w recyklingu, poprawić
wydajność biznesową, jak i spełnić cele dotyczące zrównoważonego rozwoju.

+44 (0)2920 718587
recycling@dssmith.com
www.dssmith.com/recycling

Dowiedz się, w jaki sposób DS Smith może pomóc Ci osiągnąć
mniej odpadów i poddawać więcej materiałów recyklingowi:
+44 (0)2920 718587
recycling@dssmith.com
@dssmithgroup
DS Smith

www.dssmith.com/recycling

DS Smith Recycling UK Limited (numer firmy: 214967)
Firma zarejestrowana w Anglii i Walii z siedzibą przy 350 Euston Road, Londyn NW1 3AX, Wielka Brytania

