


działamy od 1991 roku w Europie. W Polsce od 2006 roku 
wspieramy przedsiębiorców w realizacji zobowiązań środo-
wiskowych i pomagamy działać proekologicznie, zgodnie 
z ustawowymi wymogami. W naszych czterech oddziałach - 
w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Katowicach - oddajemy do 
dyspozycji klientów zespół ponad 100 ekspertów i specjalistów.

Interseroh

Interseroh działa w duchu #ZeroWasteSolutions – dbamy o #RozwiązaniaBezMarnowa-
nia w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu, doradztwa środowiskowego i edukacji. 
Wprowadzamy u klientów innowacyjne rozwiązania, które ograniczają marnowanie 
surowców i minimalizują niekorzystny wpływ na środowisko: od optymalizacji proce-
sów odzysku i recyklingu surowców, poprzez fachowe audyty i warsztaty, po maszyny 
kompostujące i inteligentne kosze na odpady ułatwiające wdrożenie zmian w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Oferowane przez nas rozwiązania – jak choćby Oklin GG02 – zdobywają nagrody w dziedzinie 
gospodarki o obiegu zamkniętym i pomagają realizować cele zrównoważonego rozwoju 
(SDGs). Mobilizujemy do dyskusji wokół branżowych wyzwań jak usprawnienie systemu 
gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (stworzyliśmy platformę 
www.UsprawnionySystem.pl), realizujemy badania świadomości zagadnień związanych 
z zamkniętym obiegiem, dzielimy się doświadczeniem i wiedzą podczas seminariów, 
webinariów i licznych konferencji branżowych.

oddziały Interseroh 
w całej Polsce 

4
liczba pracowników
w Polsce

+100
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Przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek produkty 
w opakowa niach i opakowania podlegają obowiązkom 
zawartym w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o go-
spodarce opakowaniami i odpadami opakowa niowymi. 
Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
oraz realizacji publicznych kampanii edukacyjnych nt. 
gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
dotyczy wszystkich podmiotów.
 
Wywiązać się z tych obowiązków można
na trzy sposoby:

1. Samodzielnie, poddając odzyskowi i recyklingowi od-
pady opakowaniowe.

2. Wpłacając opłatę produktową do Urzędu Marszał-
kowskiego.

3. Za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Korzyści ze współpracy z Interseroh:

 ► oszczędzasz pieniądze - nie musisz wnosić wysokiej 
opłaty produktowej do Urzędu Marszałkowskiego;

 ► pomagamy uregulować Ci ewentualne zaległości spra-
wozdawcze względem Urzędu Marszałkowskiego;

 ► oferujemy dopłatę do każdej tony odpadów opakowa-
niowych przekazanych do recyklingu;

 ► realizujemy w Twoim imieniu publiczne kampanie 
edukacyjne;

 ► zoptymalizujesz gospodarkę odpadową w Twojej firmie 
i zmniejszysz jej koszty, przenosząc wszystkie działania 
do jednej, zewnętrznej firmy – specjalisty z zakresu 
ochrony środowiska; 

 ► zyskujesz spokój i czas - nie musisz samodzielnie śledzić 
dynamicznych zmian w prawodawstwie polskim jak 
i europejskim – zrobimy to za Ciebie;

 ► zyskujesz pewność, że Twoje działania to nie tylko pusta 
biurokracja - masz pewność, że opakowania zostały 
faktycznie odzyskane, przy zachowaniu najwyższych 
standardów, a Ty naprawdę chronisz środowisko;

 ► co roku otrzymujesz od nas potwierdzenie realizacji 
obowiązków oraz wykonanych kampanii edukacyjnych 
w Twoim imieniu.

ODZYSK I RECYKLING
OPAKOWAŃ

liczba klientów

masa przejętego obowiązku

+  6 tys.

+1,5 mln Mg



OPAKOWANIA

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 
Interseroh jest współzałożycielem i członkiem Polskiej Izby 
Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO), podobnie jak 
wielu naszych Klientów. Dzięki temu wiemy, że współpraca 
z Izbą gwarantuje bezpieczeństwo w realizacji obowiązków 
ustawowych, transparentne koszty i profesjonalne wsparcie 
dla przedsiębiorców. 

We współpracy z Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opako wań 
Interseroh oferuje: 

 ► sprawne systemy zbierania, transportu, odzysku lub uniesz-
kodliwiania odpadów z opakowań wielomateriałowych oraz 
z opakowań po środkach niebezpiecznych; 

 ► uczestnictwo w Porozumieniu z Marszałkiem Województwa; 
 ► dobrowolne członkostwo w Polskiej Izbie Odzysku i Recyklin-

gu Opakowań. 

CERTYFIKATY RESOURCES SAVED 
Umożliwiamy Klientom uzyskanie certyfikatu z zastrzeżo-
nym znakiem resources SAVED. Certyfikaty są wystawiane 
dzięki badaniom prowadzonym przez renomowany Instytut 
Fraun hofer UMSICHT i pokazują indywidualny wkład firmy 
w re dukcję emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędności 
surow ców naturalnych w wyniku recyklingu wskazanych 
strumieni materiałów. 

OPAKOWANIA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 
Wprowadzanie i obrót produktami w opakowaniach na rynkach 
europejskich wiąże się z koniecznością poznania systemów 
odzysku i recyklingu w poszczególnych krajach. Dziesiątki 
aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej spra-
wiają, że orientacja w przepisach jest trudna, a działanie 
niezgodne z prawem może spowodować nałożenie na Twoją 
firmę wysokich kar pieniężnych.

Dla firm z oddziałami w różnych krajach, eksporterów i im-
porterów oraz dystrybutorów przygotowaliśmy: 

 ► przegląd prawodawstwa dla wybranego kraju; 
 ► licencjonowanie opakowań - zgodny z regulacjami 

danego kraju obrót opakowaniami;
 ► indywidualne doradztwo dla firm - usługa w pełni 

dostosowana do potrzeb i wymagań Twojego biznesu. 

PRODUKTY

BATERIE I AKUMULATORY
Działając w oparciu o przepisy ustawy „o bateriach i akumu-
latorach” Interseroh - jako podmiot pośredniczący - oferuje 
przejęcie obowiązku zbiórki i przetwarzania zużytych baterii 
i akumulatorów.

Korzyści ze współpracy z Interseroh:
 ► zabezpieczenie osiągania wymaganych poziomów zbiórki 

i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów;
 ► sporządzanie sprawozdań do właściwych urzędów 

marszałkowskich;
 ► prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

OLEJE I OPONY
Interseroh przejmuje obowiązek odzysku i recyklingu 
produktów zgodnie z zapisami ustawy „o obowiązkach 
przedsiębiorców”.

Współpracując w Interseroh, otrzymujesz:
 ► gwarancję realizacji ustawowych obowiązków; 
 ► sporządzenie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego;
 ► pomoc w uregulowaniu ewentualnych zaległości spra-

wozdawczych względem Urzędu Marszałkowskiego.

AUDYT W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I PRODUKTÓW
Na życzenie Klienta sprawdzamy prawidłowość prowadzo nej 
ewidencji opakowań i produktów. Weryfikujemy, czy przyjęte 
do re alizacji obowiązku odzysku i recyklingu opakowania 
i produkty zostały prawidłowo zakwalifikowane, a także 
badamy prawidłowe zaklasyfikowanie opakowań wielo-
materiałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych.

Dla wprowadzających



Firmom współpracującym z Interseroh oferujemy:
 

 ► dofinansowanie do każdej tony odpadów opakowanio-
wych zebranych i przekazanych do recyklingu;

 ► dodatkowe dofinansowanie dla odpadów opakowanio-
wych pochodzących z gospodarstw domowych;

 ► pomoc w zagospodarowaniu odpadów – znajdziemy 
odbiorcę za Ciebie;

 ► elastyczność współpracy – umowa lub zlecenia jed-
norazowe.

Ponadto:
 

 ► współpraca w zakresie projektów dotyczących edukacji ekologicznej; 
 ► cykliczne konferencje z udziałem ekspertów branżowych; 
 ► doradztwo z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym interpretacja przepisów; 
 ► webinaria – szkolenia online;
 ► weryfikacja dokumentacji związana z realizacją umowy z Interseroh;
 ► Infolinia+ – telefoniczne doradztwo środowiskowe.

W zależności od skali współpracy usługi dodatkowe mogą być płatne lub darmowe!

Firmom współpracującym z Interseroh oferujemy:

 ► dofinansowanie do każdej tony odpadów poddanych 
recyklingowi i odzyskowi;

 ► przygotowanie do tzw. audytu recyklera; w tym pomoc 
w znalezieniu jednostek, które mogą przeprowadzić 
roczny audyt zewnętrzny; 

 ► możliwość odkupienia nadwyżek dokumentów DPR i DPO;
 ► pomoc w pozyskaniu surowca do recyklingu i odzysku;
 ► elastyczność współpracy – umowa lub zlecenia jed-

norazowe.

Dla firm 
zbierających 
odpady

Dla firm 
przetwarzających 
odpady

łączna masa zakupionych 
dokumentów DPR i DPO ilość wystawców  

dokumentów

+900 tys. Mg

+300



WEBINARY

Webinary, czyli szkolenia online to szybki i wygodny sposób 
na zdobywanie wiedzy i kontakt z ekspertami:

 ► udział z dowolnego miejsca i urządzenia (komputer, 
telefon, tablet);

 ► możliwość zadawania pytań prowadzącemu poprzez 
czat online;

 ► dostęp do nagrania i skryptów edukacyjnych także po 
zakończeniu szkolenia.

Webinary organizowane przez Interseroh z myślą o przed-
siębiorcach są prowadzone przez ekspertów w swoich 
dziedzinach i w przystępny sposób przybliżają:

 ► zmieniające się przepisy prawne związane z ochroną 
środowiska;

 ► trendy w zakresie odzysku i recyklingu opakowań;
 ► możliwości związane ze stosowaniem innowacyjnych 

maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami;
 ► najlepsze rynkowe praktyki.

www.srodowiskowy.expert 

SPOTKANIA BRANŻOWE

Spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń nie tylko w ra-
mach branży, ale i pomiędzy nimi – wszystko to sprzyja 
edukacji przedsiębiorców. 
 
Na co dzień prowadzimy ► www.UsprawnionySystem.pl, 
platformę do regularnego dialogu. Jej celem jest wypraco-
wanie rozwiązań usprawniających system gospodarowania 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce.
 
Dwa razy do roku organizujemy konferencje, zapewniając 
osobisty kontakt między ekspertami i specjalistami:

Konferencja dla recyklerów – wydarzenie edukacyjne 
dla specjalistów zajmujących się przetwarzaniem odpadów, 
organizowane od 2017 roku. Formuła wydarzenia łączy 
prezentację najlepszych praktyk rynkowych z dyskusją nad 
problemami dotykającymi branżę recyklingową.

Konferencja Środowiskowa – wydarzenie organizowa-
ne raz do roku od 2013 r., kierowane do specjalistów ds. 
ochrony środowiska, menedżerów CSR, ekspertów zaintere-
sowanych trendami środowiskowymi. Program konferencji 
łączy elementy szkolenia z forum wymiany doświadczeń.
 
www.UsprawnionySystem.pl
 
EKOPROJEKTOWANIE 

Usługa Made for Recycling to ocena opakowań pod kątem 
przydatności do recyklingu stanowiąca bazę procesu eko-
projektowania. Ocena oparta jest na metodologii dwóch 
renomowanych instytutów: bifa oraz Fraunhofer IVV. Po 
serii badań opakowania – także laboratoryjnych – klient 
otrzymuje analizę ze wskazaniem możliwych zmian w pro-
jektowaniu opakowania i idących za tym zmian w możli-
wościach recyklingu. Analiza plasuje każde badane opa-
kowanie na 20-stopniowej skali. Opakowania otrzymujące 
19-20 punktów są nagradzane certyfikatem i znakiem 
Made for Recycling. 

Edukacja 
przedsiębiorców

uczestników webinariów 
w 2018 roku

większy zasięg szkoleń 
online rok do roku

2454

+97%



Ekonomiczne i ekologiczne gospodarowanie odpadami 
w firmie to klucz do przyszłości. Interseroh pomaga zopty-
malizować system i wdrożyć u Klienta rozwiązania, które 
przyczynią się do efektywniejsze go odzysku surowców 
i tym samym pozwolą zminimalizować negatywny wpływ 
na środowisko oraz wykazać znaczące oszczędności.

Atuty Interseroh:

 ► szerokie doświadczenie w obsłudze firm z różnych 
branż: zakłady produkcyjne, sieci handlowe i usługowe, 
centra logistyczne;

 ► jeden opiekun Interseroh dla wskazanych lokalizacji – 
sprawny przepływ informacji w sprawach związanych 
z gospodarką odpadami;

 ► optymalny odzysk surowców wtórnych dzięki sieci 
zaufanych i certyfikowanych partnerów;

 ► szukanie najlepszych rozwiązań do skutku – ciągłe 
doskonalenie procesów;

 ► terminowe i szybkie działanie – przyspieszony tryb 
realizacji zgłoszeń Klienta.

GOSPODARKA 
ODPADAMI

ilość odbiorców 
współpracujących

ilość lokalizacji w Polsce 
(punktów) z których 
odbieramy odpady 

683

545



AUDYT W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI:
 ► analiza odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie;
 ► ocena bieżących rozwiązań;
 ► doradztwo w zakresie sposobów i metod zagospodaro-

wania odpadów.
 
WDROŻENIE MODELU GOSPODARKI ODPADAMI 
DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB KLIENTA:

 ► wycena odpadów poprzez bieżący monitoring rynku to 
gwarancja najlepszej ceny. Współpracujemy tylko ze 
sprawdzonymi i rzetelnymi partnerami;

 ► dobór odpowiednich typów kontenerów oraz sprzętów;
 ► tworzenie stref odpadowych powiązanych z odbiorem 

odpadów bezpośrednio z miejsc ich wytwarzania;
 ► kompleksowa obsługa włącznie z zapewnieniem pra-

cowników oraz maszyn i urządzeń;
 ► usprawnienie procesów odbioru odpadów.

 
ZARZĄDZANIE WSZYSTKIMI RODZAJAMI ODPADÓW 
WE WSZYSTKICH LOKALIZACJACH KLIENTA:

 ► odbiór odpadów opakowaniowych;
 ► odbiór odpadów spożywczych: BIO, KAT 3;
 ► odbiór odpadów przemysłowych;
 ► odbiór produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

 
HANDEL SUROWCAMI WTÓRNYMI

 ► działamy zarówno na rynku krajowymi, jak i zagra-
nicznym;

 ► kupujemy i sprzedajemy makulaturę, szkło, opakowania 
wielomateriałowe oraz tworzywa sztuczne;

 ► dla naszych Klientów wybieramy tylko sprawdzone 
kanały recyklingu.

 
HANDEL KOMPONENTAMI DO PRODUKCJI PALIWA 
ALTERNATYWNEGO
Odzysk energetyczny to alternatywa dla procesu deponowania 
odpadów na składowiskach. Oferujemy odbiór i zagospoda-
rowanie frakcji kalorycznych, w tym:

 ► optymalizację kosztów gospodarowania odpadami;
 ► zwiększenie uzyskiwanego poziomu odzysku odpadów;
 ► stałe niwelowanie negatywnego wpływu na środowisko.

PLATFORMA DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA 
GOSPODARKĄ ODPADAMI

Internetowa platforma, dzięki dostosowaniu do potrzeb 
Klienta, umożliwia sprawne i kompleksowe prowadzenie 
gospodarki odpadami w firmie sieci oraz jej oddziałach.

Korzyści płynące ze stosowania platformy dla 
zarządzających firmą:

 ► oszczędność czasu, dzięki ujednoliconemu oraz szybkiemu 
dostępowi do wszystkich danych;

 ► elektroniczne zarządzanie dokumentacją środowiskową;
 ► kontrola przepływu strumieni odpadów wpływająca na 

redukcję kosztów i zwiększenie przychodów z tytułu 
sprzedaży surowców;

 ► tworzenie raportów i statystyk;
 ► możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb 

i preferencji. 
 
Dla personelu oddziału:

 ► powiadomienia o planowanym odbiorze odpadów;
 ► możliwość wykonywania szybkich zleceń odbioru odpa-

dów i surowców, a także bezpośredni kontakt w sytu-
acjach awaryjnych.



Profesjonalne doradztwo w obszarze szeroko pojętej ochrony 
środowiska, doświadczenie bazujące na wieloletniej współ-
pracy z przedstawicielami licznych branż i dziedzin gospo-
darki. Interseroh to wykwalifikowany zespół specjalistów 
działających w obszarach emisji do powietrza, gospodarki 
wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i opakowaniami.

Dział Doradztwa Środowiskowego wspiera przedsiębiorców 
w zakresie:
1. Zarządzania obszarem ochrony środowiska w przedsię-

biorstwie (outsourcing);
2. Sprawdzenia prowadzonej działalności pod kątem zgod-

ności z przepisami ochrony środowiska (audyty);
3. Uzyskiwania decyzji administracyjnych i wpisów do 

rejestrów środowiskowych;
4. Prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej;
5. Sporządzania sprawozdań środowiskowych.

DORADZTWO 
ŚRODOWISKOWE

audytów obszaru ochrony 
środowiska rocznie na terenie 
całego kraju

porad w zakresie ochrony  
środowiska rocznie

+ 60

+3500 

Atuty Interseroh: 
 ► rozwiązanie typu „jeden kontakt” i dogłębna znajomość 

potrzeb, wytycznych oraz zasad propagowanych przez 
Klienta;

 ► wszechstronna obsługa;
 ► oszczędności oparte na dogłębnych analizach i licznych 

porównaniach ofert.

Interseroh jako partner zagwarantuje:
 ► wiedzę i świadomość, jak Twoja firma oddziałuje na 
środowisko oraz jakim przepisom podlega;

 ► wytyczne, jak realizować poszczególne obowiązki prawne;
 ► niezbędne pozwolenia, zezwolenia i wpisy, umożliwiające 

legalną działalność gospodarczą; 
 ► źródło wiedzy w stale zmieniającym się otoczeniu prawnym;
 ► pewność rzetelnie prowadzonej dokumentacji;
 ► zapobiegnięcie zbędnym kosztom związanym z karami 

finansowymi oraz zatrudnieniem nowych pracowników;
 ► wiarygodność wobec klientów i kontrahentów firmy.



GOSPODARKA ODPADAMI
1. Sporządzanie wniosków w celu uzyskania wpisu do re-

jestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO;
2. Sporządzanie wniosków w celu uzyskania odpowiednich 

decyzji w zakresie gospodarowania odpadami:
 ► pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
 ► zezwolenie na zbieranie odpadów;
 ► zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

3. Nadzór nad ewidencją odpadów;
4. Sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki od-

padami.

EMISJA DO POWIETRZA
1. Sporządzanie wniosków w celu uzyskania decyzji w za-

kresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
2. Sporządzanie zgłoszeń instalacji niewymagających po-

siadania pozwolenia emisyjnego;
3. Sporządzanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska;
4. Sporządzanie raportów do Krajowego Ośrodka Bilanso-

wania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE);
5. Wykonywanie bilansów lotnych związków organicznych 

(LZO);
6. Rejestracja urządzeń i systemów chłodniczych w Cen-

tralnym Rejestrze Operatorów (CRO);
7. Sporządzanie sprawozdań o SZWO i FGC (BDS);
8. Koordynacja wykonywania pomiarów oraz przedkła-

dania wyników.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
1. Sporządzanie wniosków w celu uzyskania odpowiedniej 

zgody wodnoprawnej:
 ► wprowadzanie ścieków do środowiska naturalnego;
 ► wprowadzanie ścieków do kanalizacji podmiotu 

trzeciego;
 ► odprowadzanie wód opadowych i roztopowych;
 ► pobór wody.

2. Sporządzanie oświadczeń w zakresie korzystania 
z usług wodnych;

3. Koordynacja wykonywania pomiarów oraz przedkła-
dania wyników.

ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Sporządzanie wniosków w celu uzyskania wpisu do re-

jestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO;
2. Koordynacja współpracy z podmiotami przejmującymi 

obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu;
3. Sporządzanie sprawozdań w zakresie opakowań:

 ► wytwarzanie opakowań;
 ► sprowadzanie pustych opakowań z zagranicy;
 ► wysyłanie opakowań za granicę;
 ► prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

4. Sporządzanie informacji dla odbiorcy opakowań oraz 
produktów.



Edukacja ekologiczna od Interseroh:
 ► odzwierciedla Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs); 
 ► jest zgodna z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym;
 ► podąża za konsumentem: trendami, potrzebami, sty-

lem życia;
 ► ma różnorodne i ciekawe formy;
 ► pomaga firmom budować świadomość marki w kon-

tekście ekologii;
 ► odpowiada na potrzeby przedsiębiorców.

 
Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji – 
12. Spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju - przekłada 
się na promowany przez nas model edukacyjny oparty na 
budowaniu świadomości, angażowaniu odbiorców, zachę-
caniu do zmiany stylu życia w myśl zasady zero waste 
solutions (rozwiązania bez marnowania).
 

EDUKACJA 
EKOLOGICZNA

Dokładamy wszelkich starań, aby działania edukacyjne 
Interseroh były pomocą dla konsumentów gotowych zrobić 
kolejny krok w ochronie środowiska, ale i dla przedsiębior-
ców, którzy muszą odnaleźć się w rzeczywistości rządzonej 
przez zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 
Przekładamy naszą ekspercką wiedzę i doświadczenie 
na różnorodne działania dopasowane do odpowiednich 
grup odbiorców. 
 
Przekonujemy, że edukacja ekologiczna nie musi być nudna 
i sztampowa! Od 2014 roku publikujemy raport prezentujący 
nasze działania w ramach publicznej kampanii edukacyj-
nej – pliki PDF można znaleźć na stronie www.interseroh.pl.

zebranych surowców w Strefie Eko 
podczas Pol’and’Rock Festival 2019

uczestników programu EkoPaka 
przeszkolonych podczas zajęć 
w bibliotekach publicznych,  
szkołach oraz w czasie lokalnych  
i firmowych pikników.

2654 kg

+20 tys.



2654 kg

EkoPaka to:
 ► seria edukacyjno-zabawowych zestawów pokazujących 

jak zamykać obieg poszczególnych surowców (drewno, 
tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale) lub radzić 
sobie ze specyficznymi odpadami (elektroodpady, bio-
odpady);

 ► program kierowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym;
 ► materiały edukacyjne powstające pod nadzorem peda-

gogicznym Fundacji Rozwoju Dzieci: scenariusze zajęć, 
gry, kolorowanki, zadania.

Interseroh przy wsparciu Klientów finansuje produkcję 
i wysyłkę zestawów, gwarantując odpowiedni poziom 
merytoryczny.

Jak firmy mogą się włączyć:
 ► wspierając produkcję EkoPaki na temat konkretnego 

surowca – partnerstwo;
 ► zlecając stworzenie EkoPaki na wybrany przez siebie 

temat wraz z opcją opracowania działań komunika-
cyjnych – budowanie marki;

 ► zamawiając gotowe EkoPaki lub jedynie wybrane ele-
menty, np.: gry, kolorowanki dla dzieci pracowników 
lub okolicznych placówek edukacyjnych – społeczna 
odpowiedzialność biznesu.

www.EkoPaka.org

Biuro Zero Waste
Projekt Biuro Zero Waste to źródło kompleksowej wiedzy 
na temat tego, jak wdrażać zmiany w miejscu pracy, m.in.: 
zużywać mniej opakowań, poddawać odpady opakowaniowe 
recyklingowi. Udział w projekcie pozwala dokonać pozytyw-
nych zmian w miejscu pracy, daje szansę na oszczędności 
(ekologiczne i finansowe) oraz pomaga w przejrzysty spo-
sób raportować osiągnięcia ekologiczne wpisane w Cele 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).
 
Jak firmy mogą się włączyć:

 ► samodzielnie zrealizować zadania prezentowane w wy-
zwaniu #BiuroZeroWaste, wybierając odpowiedni dla 
siebie poziom: Starter, Smarter lub Super;

 ► zorganizować warsztaty Biuro Zero Waste dla pra-
cowników;

 ► skorzystać ze wsparcia konsultantów Interseroh w ra-
mach audytu, raportu lub badań;

 ► uzyskać certyfikat Biuro Zero Waste STAR.

www.BiuroZeroWaste.pl

Poradniki konsumenckie
 ► Prowadzimy badania konsumenckie, śledzimy tren-

dy. Bazując na wiedzy i doświadczeniu opracowuje-
my własne poradniki dla konsumentów, jak choćby 
www.ZrownowazoneSwieta.pl, ale też poradniki dla 
odbiorców różnych branż, jak na przykład „Kieruj się na 
eko!” powstały z myślą o konsumentach odwiedzających 
stacje benzynowe.

W ramach współpracy oferujemy:
 ► przygotowanie koncepcji publikacji dla dowolnej branży;
 ► napisanie treści;
 ► ekspercką konsultację środowiskową;
 ► oprawę graficzną;
 ► przygotowanie komunikatów promujących poradnik.

Wydarzenia edukacyjne w trybie „AŻ tyle”!
We współpracy z klientami lub na ich zlecenie pracujemy 
w trybie AŻ tyle. Od A do Ż, od koncepcji programów 
lub akcji edukacyjnych (warsztatów, pikników, działań 
w szkołach), przez opracowanie materiałów, po nadzór 
realizacyjny i podsumowanie rezultatów. Robimy AŻ tyle 
dla edukacji i dla Klientów.



OKLIN
 
Nie marnuj resztek żywnosci! Postaw na nowoczesne, 
ekologiczne rozwiązania kompostujące.

Interseroh jest wyłącznym dystrybutorem maszyn kom-
postujących Oklin w Polsce. Urządzenia Oklin łączą in-
nowacyjne podejście do kompostowania z potrzebami 
biznesowymi – pomagają minimalizować ilość bioodpadów, 
a tym samym wpływać na koszty gospodarki odpadami.
 
Maszyna dzięki działaniu temperatury i mikroorganizmów 
Acidulo™ nawet w 24 godziny rozkłada resztki żywności 
oraz bioodpady z biurowej kuchni i kantyny.
 
Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami 
w domu i firmie!
Maszyny kompostujące marki OKLIN mogą - w zależności 
od modelu - przetworzyć rocznie od 1 do 500 ton resztek 
żywności, odpadów biodegradowalnych i odpadów KAT3.
 
Urządzenia przetwarzają odpady żywnościowe w prekom-
post - wartościowy, organiczny surowiec do wykorzystania 
na terenach zielonych czy nawożenia roślin doniczkowych.
 

NOWOCZESNE
MASZYNY

Co wyróżnia urządzenia OKLIN?
 ► skuteczne, szybkie kompostowanie – od bioodpadów 

do prekompostu nawet w 24h;
 ► innowacyjna technologia kompostowania z wykorzy-

staniem opatentowanych mikroorganizmów Acidulo™;
 ► cicha praca;
 ► łatwość w obsłudze;
 ► przetwarzanie odpadów w miejscu ich powstania (zgod-

nie z wytycznymi ustawodawcy).

Nagrody:

Zwycięzca konkursu „Produkt w obiegu” 
zorganizowanego przez Ministerstwo 
Środowiska.

Laureat konkursu „Zaprojektowane po 
ludzku” zorganizowanego przez Wydaw-
nictwo Agora S.A.

Dzienny wkład od 5 kg do 1350 kg

Redukcja do 90% wagi i objętości 
resztek żywności nawet w 24h!

do 

1350 kg

1350 kg
90%



do 

1350 kg

dokładniej możesz segregować 
odpady dzięki pomocy BIN-e

odpadów zmieści się w BIN-e

47%
280 l

BIN – e
 
Innowacyjna segregacja odpadów w przestrzeni biurowej. 
Bin-e to inteligentny, samouczący się kosz na odpady.
 
Urządzenie stworzone przez polskich inżynierów i produ-
kowane lokalnie ułatwia życie pracowników, samodzielnie 
sortując odpady na wybrane grupy. Segreguje wrzucane 
odpady do 4 frakcji - papier, szkło, plastik, puszki. Dzięki 
temu łatwiej efektywnie wykorzystać surowce wtórne. 
 
Lepsza segregacja z Bin-e oznacza lepszy recykling, a lepszy 
recykling oznacza optymalizację gospodarki odpadami oraz 
lepszy i czystszy świat. Oferta Interseroh dotyczy limitowanej 
liczby urządzeń. Chcemy, aby trafiły one do miejsc przyjaznych 
środowisku – inteligentnych biurowców, otwartych na nowe 
pomysły przestrzeni, inteligentnych budynków.
 

Bin-e pozwala:
 ► zwiększyć poprawność segregowania opadów; 
 ► ograniczyć przestrzeń potrzebną do składowania 

odpadów - Bin-e kompresuje papier i tworzywa;
 ► monitorować rodzaje i ilości odpadów trafiających 

do kosza;
 ► lepiej zarządzać gospodarką odpadami, m.in. zmniej-

szyć częstotliwość wywozu odpadów;
 ► zwiększyć poziom świadomości pracowników, jak być 

przyjaznym dla środowiska.
 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

INTERSEROH
Polska
ul. Wiertnicza 165
02-952 Warszawa
+48 22 742 10 22

www.interseroh.pl
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