
Zintegrowane usługi 
środowiskowe



Firma Interzero ma ponad 30-letnie doświadczenie w usługach środowiskowych  
i gospodarce obiegu zamkniętego w Europie. 

Interzero w Polsce to 4 spółki oferujące pełne portfolio usług środowiskowych 
dla biznesu. Od 2006 roku wspieramy przedsiębiorców w realizacji zobowiązań 
środowiskowych wynikających z ustawy, pomagamy im optymalizować gospodarkę 
odpadami oraz działać proekologicznie. Oferujemy zarówno usługi regulowane, 
jak i nieregulowane. 

O NAS

Misja: dostarczamy innowacyjne i kompleksowe 
rozwiązania w zakresie ochrony środowiska.

Wizja: jako lider branży, wspieramy zrównoważony 
rozwój, łącząc ochronę środowiska z biznesem.

Działamy w duchu #ZeroWasteSolutions  
– wspieramy gospodarkę obiegu zamkniętego 
i optymalizujemy gospodarkę surowcami 
wtórnymi u naszych klientów. 

Opracowując dedykowane do potrzeb klientów
zintegrowane rozwiązania środowiskowe,  
zamykamy obieg surowców, zapobiegamy
marnotrawstwu oraz oszczędzamy zasoby.

Doradzamy #RozwiązaniaBezMarnowania 
w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności 
Producenta, recyklingu, gospodarki odpa-
dami, doradztwa środowiskowego, edukacji 
ekologicznej i zrównoważonego rozwoju oraz 
nowoczesnych eko-urządzeń.

Jesteśmy doświadczonym i godnym zaufania 
dostawcą usług środowiskowych dla firm.  
Potwierdza to grono zadowolonych klientów  
– jesteśmy liderem sektora usług środowisko-
wych w Polsce z 32% udziałem w rynku.

udziału w rynku usług 
środowiskowych w Polsce

+32%
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INTERZERO W LICZBACH

Efektywność potwierdzona faktami:

Zamykamy obieg

masa przejętego  
obowiązku recyklingu 
surowców

lata  
doświadczenia

ekspertów  
w Polsce

32 lokalizacje  
w 7 krajach

zadowolonych 
klientów      

udziału w 
polskim rynku

1 mln Mg 

+ 32

+20 tys.

+100 32/7

+32%

Sieci partnerskie

Pr
ze

tw
ar

za
ni

e

Recyklaty

Sortowanie

Rozwiązania 
cyrkularne

Recykling 
plastiku

In
no

w
ac

je

Platfor m
y cyfrow

e

System
y odbioru

Recyk ling materia łów

Cykl produktu

3



ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA 
ŚRODOWISKOWE
Jesteśmy ekspertami środowiskowymi – projektujemy i dostarczamy klientom 
ukierunkowane na przyszłość zintegrowane rozwiązania środowiskowe.

Każdą usługę lub pakiet usług, które dostarczamy firmom ze wszystkich  
sektorów, traktujemy jako integralną część szerszego, zintegrowanego 
modelu biznesowego.

Naszym klientom oferujemy wsparcie w prze-
prowadzaniu ilościowych i jakościowych analiz, 
dostarczaniu raportów oraz w wykonywaniu 
pomiarów zrównoważonych inicjatyw. W ramach 
naszej działalności, proponujemy też alterna-
tywne modele biznesowe. Jesteśmy obecni nie 
tylko na etapie planowania strategicznego, ale 
również na etapie operacyjnym.

Dążymy do realizacji 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju, na których koncentruje się ONZ  
i pomagamy w tym naszym klientom. Skupienie 
się na tak aktualnym temacie sprawia,  
że jesteśmy bardziej atrakcyjni dla konsumentów, 
zajmujemy lepszą pozycję na rynku oraz 
możemy zrezygnować ze stosowania nowych 
surowców co znacząco obniża koszty.

44
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CO OFERUJEMY KLIENTOM?
Oferujemy zrównoważone usługi wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

 z Pełny outsourcing w zakresie ochrony środowiska 
 z Bieżące doradztwo i audyty 
 z Sprawozdawczość środowiskową 
 z Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych. 

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

 z Przejęcie obowiązku recyklingu opakowań, produktów, baterii,  
akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektronicznego 

 z Przejęcie obowiązku realizacji kampanii edukacyjnych. 

ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA (ROP)

 z Odbiór i zagospodarowanie odpadów każdego rodzaju 
 z Optymalizację kosztów gospodarki odpadami 
 z Rozwiązania cyrkularne: zamykanie obiegów
 z Wnioskowanie w imieniu klienta o DPR i EDPR. 

GOSPODARKA ODPADAMI

Dystrybucja, obsługa oraz serwis urządzeń:
 z Butelkomaty Sielaff
 z Kompostowniki Oklin
 z Kosze solarne PEL Brite Bin
 z Samosegregujące kosze Bin-e.

EKO-URZĄDZENIA

 z Dedykowane kampanie eko-edukacyjne 
 z Wsparcie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 z Odkup używanych urządzeń IT
 z Certyfikację redukcji emisji CO2 poprzez odsprzedaż IT.

ZERO WASTE IT

 z Platformę odpadową: kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami w firmie 
 z Moje Interzero: obsługę kontraktu oraz raportowanie online 
 z Interzero Academy: webinary dotyczące zagadnień branżowych 
 z Kalkulator śladu węglowego: wspomagający dążenie do neutralności CO2. 

NARZĘDZIA DIGITAL

5



Wspieramy:
 z firmy wprowadzające opakowania na rynek
 z firmy zbierające i przetwarzające odpady.

W zakresie:
 z koordynacji współpracy z podmiotami przej-

mującymi obowiązki recyklingu
 z zamykania obiegu odpadów 
 z sporządzania wniosków w celu uzyskania 

wpisu do rejestru przedsiębiorców w BDO
 z prowadzenia publicznych kampanii 

ekoedukacyjnych
 z ekoprojektowania opakowań i otrzymania 

Certyfikatu Resources SAVED by recykling.

 z obniżenie kosztów - nie musisz 
wnosić opłaty produktowej do Urzędu 
Marszałkowskiego

 z pomoc w uregulowaniu zaległości 
sprawozdawczych

 z dopłata do każdej tony odpadów opako-
waniowych przekazanych do recyklingu

 z publiczne kampanie ekoedukacyjne 
zrealizowane w Twoim imieniu

 z optymalizacja gospodarki odpadowej  
i zmniejszenie jej kosztów

 z Twoje bezpieczeństwo i czas  
- nie musisz śledzić ciągłych zmian  
w prawodawstwie - zrobimy to za Ciebie

 z pewność, że opakowania zostały 
poddane recyklingowi - naprawdę 
chronisz środowisko

 z coroczne potwierdzenie realizacji  
obowiązków i kampanii edukacyjnych  
w Twoim imieniu.

Korzyści ze współpracy: 

W ramach ROP przejmiemy od Twojej firmy obowiązek recyklingu opakowań,
produktów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ROZSZERZONA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PRODUCENTA

liczba klientów

masa przejętego  
obowiązku

+ 9,5 tys.

+ 2 mln Mg
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OPAKOWANIA

Opakowania 
wielomateriałowe
Jako współzałożyciel i członek Polskiej Izby 
Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO),  
gwarantujemy, że współpraca z Izbą zapewnia 
bezpieczeństwo w realizacji obowiązków  
ustawowych, transparentne koszty  
i profesjonalne wsparcie firm.

 

We współpracy  
z PIOIRO Interzero zapewnia:

 z sprawne systemy zbierania, transportu, 
recyklingu i unieszkodliwiania odpadów 
z opakowań wielomateriałowych  
oraz po środkach niebezpiecznych

 z uczestnictwo w Porozumieniu 
z Marszałkiem Województwa

 z dobrowolne członkostwo w PIOIRO.

DLA FIRM WPROWADZAJĄCYCH

OPAKOWANIA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
Ułatwimy Twojej firmie skomplikowany proces wprowadzania 
i obrotu produktami w opakowaniach na rynkach europejskich.

Oferujemy pakiet usług dla firm z oddziałami w różnych krajach, eksporterów  
i importerów oraz dystrybutorów, obejmujący:

 z przegląd prawodawstwa i systemów recyklingu dla wybranego kraju UE
 z licencjonowanie opakowań - obrót opakowaniami zgodny z regulacjami danego kraju
 z indywidualne doradztwo w pełni dostosowane do wymagań Twojego biznesu.

EKOPROJEKTOWANIE
Usługa Made for Recycling to ocena opako-
wań pod kątem ich przydatności do recyklingu, 
stanowiąca bazę procesu ekoprojektowania. 
Ocena oparta jest na metodologii dwóch  
renomowanych instytutów:  
bifa oraz Fraunhofer IVV. 
Po badaniach, wskazywane są obszary zmian 
w projektowaniu opakowań, mające na celu 
poprawę możliwości możliwości recyklingu. 
Nasz raport zawiera m.in. ocenę w 20-stop-
niowej skali. Opakowania ocenione na  19-20 
punktów otrzymują certyfikat i znak Made for 
Recycling.

Nasze usługi związane  
z ekoprojektowaniem opakowań 
obejmują:

 z konsultacje w zakresie doboru materiałów 
i wytycznych projektowych

 z tworzenie planu działania we współpracy 
z działami zakupów, marketingu  
i projektowania opakowań klienta

 z seminaria i szkolenia
 z wizyty studyjne w nowoczesnych zakładach 

sortujących.

Umożliwiamy uzyskanie certyfikatu z zastrze-
żonym znakiem resources SAVED.  
Takie certyfikaty wystawiane są dzięki badaniom 
renomowanego Instytutu Fraunhofer UMSICHT.  
Pokazują one wkład firmy w redukcję emisji 

gazów cieplarnianych oraz poczynione przez 
nią oszczędności surowców naturalnych 
w wyniku recyklingu wskazanych strumieni 
materiałów.

CERTYFIKAT  
Resources SAVED by recykling
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PRODUKTY

Baterie i akumulatory
W oparciu o przepisy ustawy o bateriach 
i akumulatorach, Interzero oferuje realizację 
obowiązku ich zbiórki i przetwarzania oraz 
pełną sprawozdawczość, w tym zapewnienie 
dostępu do sieci stacji demontażu pojazdów.

Oleje i opony
Przejmujemy obowiązek recyklingu produktów 
zgodnie z zapisami ustawy o obowiązkach 
przedsiębiorców.

Audyt ROP w zakresie  
opakowań i produktów 
Oferujemy audyt klasyfikacji opakowań  
i produktów oraz prawidłowości prowadzonej 
ewidencji. Odpowiednio prowadzone działania  
w tym zakresie mogą przyczynić się do opty-
malizacji kosztów związanych z wprowadza-
niem na rynek opakowań i produktów.

 z gwarancję osiągnięcia  wymaganych 
poziomów zbiórki i recyklingu

 z gwarancję realizacji ustawowych 
obowiązków

 z sporządzanie sprawozdań do właściwych 
urzędów

 z pomoc w uregulowaniu ewentualnych 
zaległości sprawozdawczych

 z prowadzenie publicznych kampanii 
edukacyjnych.

Korzyści ze współpracy: 
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 z przejęcie obowiązków i uniknięcie 
opłaty produktowej

 z gwarancja odbioru oraz przetworzenia 
odpadów powstałych ze zużytego 
sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego

 z przejęcie sprawozdawczości i gwarancja, 
że obowiązek ten zostanie wykonany  
w prawidłowy i rzetelny sposób 

 z zapewnienie elektrorecyklingu 
zużytego sprzętu, w tym usuwania 
substancji niebezpiecznych oraz ich 
unieszkodliwiania w sposób przyjazny 
dla środowiska

 z przeprowadzenie publicznych kampanii 
edukacyjnych.

Korzyści ze współpracy: 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Usługa dotyczy podmiotów wprowadzających, wytwarzających oraz dystrybuujących sprzęt elek-
troniczny i elektryczny, panele fotowoltaniczne i oświetlenie. Pomagamy w realizacji obowiązków, 
wynikających z ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Sprawdź alternatywne metody 
zagospodarowania!

Więcej:
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 z elastyczność – możliwości wyboru 
warunków współpracy: umowa stała 
lub zlecenia jednorazowe

 z współpraca – udział w projektach  
dotyczących edukacji ekologicznej

 z doradztwo – konsulting z zakresu 
ochrony środowiska (w tym interpretacji 
przepisów) oraz dostęp do naszych 
webinarów 

 z dofinansowanie – obniżenie kosztów
 z weryfikacja – przegląd dokumentacji 
związanej z realizacją umowy.

Korzyści ze współpracy: 

OFERTA DLA ZBIERAJĄCYCH  
I PRZETWARZAJĄCYCH ODPADY

Wspieramy przedsiębiorców  
w zakresie:

 z uzyskania dofinansowania dla każdej tony 
odpadów opakowaniowych zebranych  
i przekazanych do recyklingu

 z uzyskania dodatkowego dofinansowania 
dla odpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych

 z zagospodarowania odpadów  
– znajdziemy odbiorcę za Ciebie

 z przygotowania do audytu recyklera
 z odkupienia nadwyżek  

dokumentów  
DPR i EDPR

 z pozyskania surowca  
do recyklingu.

liczba wystawców 
dokumentów 

+350

+ 1,2 mln Mg 
łączna masa zakupionych  
dokumentów DPR i EDPR
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Zapewniamy ekonomiczne i ekologiczne gospodarowanie odpadami. Pomagamy 
zoptymalizować system i wdrożyć w Twojej firmie rozwiązania, które przyczynią 
się do efektywniejszego odzysku surowców, pozwolą zminimalizować negatywny 
wpływ na środowisko oraz osiągnąć znaczące oszczędności.

GOSPODARKA ODPADAMI

Korzyści ze współpracy:
 z dopasowanie do potrzeb klienta, nieza-

leżnie od branży: obsługujemy zakłady 
produkcyjne, sieci handlowe i usługowe, 
centra logistyczne i inne

 z doskonalenie procesów i szukanie 
najlepszych rozwiązań

 z optymalny recykling surowców wtórnych 
dzięki sieci zaufanych, certyfikowanych 
partnerów

 z dedykowany opiekun dla wskazanych  
lokalizacji - sprawny przepływ informacji

 z terminowe i szybkie działanie 
 – szybki tryb realizacji zgłoszeń klienta

 z automatyzacja obsługi zgłoszeń, w tym 
wystawiania dokumentów w BDO, dzięki 
Platformie Odpadowej. 

Wspieramy przedsiębiorców  
w zakresie:

 z optymalizacji gospodarki odpadami i redukcji 
związanych z nią kosztów

 z zarządzania systemem przyjmowania  
zgłoszeń na odbiór odpadów dzięki  
dostępowi do naszego autorskiego systemu 
– Platformy Odpadowej

 z obsługi KPO i KEO dzięki integracji  
z systemem BDO.

OFERTA DLA ZBIERAJĄCYCH  
I PRZETWARZAJĄCYCH ODPADY

współpracujących 
partnerów

+740 
punktów, z których  
odbieramy odpady

+ 2 800 

Więcej:
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Audyt w zakresie  
gospodarki odpadami: 

 z analiza rodzajów i ilości odpadów  
wytwarzanych w przedsiębiorstwie

 z ocena bieżących rozwiązań
 z doradztwo w zakresie sposobów i metod 

zagospodarowania odpadów.

Wdrożenie modelu  
gospodarki odpadami  
dostosowanego do potrzeb klienta: 

 z wycena odpadów poprzez bieżący moni-
toring rynku - gwarancja najlepszej ceny. 
Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi 
i rzetelnymi partnerami

 z dobór odpowiedniej infrastruktury służącej 
do gromadzenia odpadów

 z tworzenie stref odpadowych powiązanych 
z odbiorem odpadów bezpośrednio 
z miejsc ich wytwarzania

 z kompleksowa obsługa gospodarki odpadami, 
włącznie z zapewnieniem pracowników 
segregujących odpady 

 z usprawnienie procesów odbioru odpadów.

Zarządzanie wszystkimi  
rodzajami odpadów  
we wszystkich lokalizacjach klienta: 

 z odbiór odpadów opakowaniowych
 z odbiór odpadów spożywczych oraz produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
 z odbiór odpadów przemysłowych.

Handel komponentami 
do produkcji paliwa alternatywnego 

Odzysk energetyczny to alternatywa  
dla procesu deponowania odpadów  
na składowiskach. Oferujemy odbiór  
i zagospodarowanie frakcji kalorycznych,  
dzięki czemu: 

 z zoptymalizujesz koszty gospodarowania 
odpadami

 z zwiększysz uzyskiwany poziom 
odzysku odpadów

 z  zniwelujesz negatywny wpływ  
na środowisko.

Handel surowcami wtórnymi 
 z działamy na rynku krajowym i zagranicznym
 z kupujemy i sprzedajemy m.in. makulaturę, 

szkło, opakowania wielomateriałowe,  
tworzywa sztuczne

 z wybieramy dla klientów tylko sprawdzone 
kanały recyklingu.
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 z rozwiązania skrojone na miarę wg. 
potrzeb klienta

 z kompleksowa obsługa z zakresie  
doradztwa środowiskowego

 z oszczędności wynikające z wyboru  
najlepszych ofert

 z wskazanie obszarów wymagających 
poprawy z propozycjami rozwiązań

 z wytyczne do realizacji poszczególnych 
obowiązków prawnych

 z pomoc w otrzymaniu pozwoleń, zezwoleń  
i wpisów, umożliwiających legalną  
działalność gospodarczą

 z pewność rzetelnie prowadzonej 
dokumentacji.

Korzyści ze współpracy: 

Profesjonalny konsulting w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska  
prowadzony przez wykwalifikowany zespół doświadczonych specjalistów  
działających w obszarach emisji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej,  
gospodarki odpadami i rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

DORADZTWO 
ŚRODOWISKOWE

Więcej:
Wspieramy przedsiębiorców  
w zakresie: 

 z zarządzania obszarem ochrony środowiska 
w przedsiębiorstwie (outsourcing)

 z prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej
 z narzędzi ułatwiających realizowanie  

obowiązków z zakresu ochrony środowiska
 z audytów prowadzonej działaności pod 

kątem zgodności z przepisami ochrony 
środowiska

 z sporządzania sprawozdań środowiskowych
 z uzyskiwania decyzji administracyjnych  

i wpisów do rejestrów środowiskowych
 z dostępu do szkoleń oraz webinarów.
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Gospodarka odpadami 
1. sporządzanie wniosków w celu wpisu  

do rejestru przedsiębiorców w BDO
2. sporządzanie wniosków w celu uzyskania 

odpowiednich decyzji w zakresie  
gospodarki odpadami:

 z pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 z zezwolenia na zbieranie odpadów
 z zezwolenia na przetwarzanie odpadów

3. nadzór nad ewidencją odpadów
4. sporządzanie sprawozdań w zakresie 

gospodarki odpadami
5. nadzór nad prawidłowym  

magazynowaniem odpadów
6. weryfikacja kontrahentów w zakresie  

odbiorów odpadów.

Emisja do powietrza 
1. sporządzanie wniosków w celu uzyskania 

decyzji w zakresie wprowadzania gazów  
lub pyłów do powietrza

2. sporządzanie zgłoszeń instalacji  
niewymagających posiadania  
pozwolenia emisyjnego

3. sporządzanie sprawozdań za korzystanie ze 
środowiska

4. sporządzanie raportów do Krajowego 
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania  
Emisjami (KOBIZE)

5. wykonywanie bilansów lotnych związków 
organicznych (LZO)

6. rejestracja urządzeń i systemów chłodniczych 
w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO)

7. sporządzanie sprawozdań  
o SZWO i FGC (BDS)

8. koordynacja wykonywania pomiarów  
oraz przedkładania wyników.

Gospodarka wodno-ściekowa 
1. sporządzanie wniosków w celu uzyskania 

odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego 
w zakresie:

 z wprowadzania ścieków do środowiska 
naturalnego

 z wprowadzania ścieków do kanalizacji 
podmiotu trzeciego

 z odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych

 z zmniejszania naturalnej retencji
 z wykonania urządzeń wodnych
 z poboru wody

2. sporządzanie oświadczeń w zakresie  
korzystania z usług wodnych

3. koordynacja wykonywania pomiarów oraz 
przedkładania wyników.

Wszystkie nasze 
audyty dostępne  
są online

Rozszerzona odpowiedzialność 
1. sporządzanie wniosków w celu uzyskania 

wpisu do rejestru przedsiębiorców w BDO
2. koordynacja współpracy z podmiotami 

przejmującymi obowiązki w zakresie rozsze-
rzonej odpowiedzialności producenta

3. sporządzanie rocznego sprawozdania  
o produktach, opakowaniach  
i o gospodarowaniu odpadami  
z nich powstającymi

4. sporządzanie informacji dla odbiorcy  
opakowań oraz produktów.

Więcej:
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Więcej:

EKOURZĄDZENIA

Korzyści ze współpracy:
 z ekourządzenia wiodących marek  

i najwyższej jakości
 z zwiększenie poziomu recyklingu
 z kompleksowa obsługa urządzeń  

oraz obsługa serwisowa
 z optymalizacja kosztów transportu oraz 

składowania odpadów
 z zmiana postrzegania firmy przez  

konsumentów - budowanie reputacji  
marki proekologiczneji

 z podniesienie poziomu rozpoznawalności 
marki poprzez indywidualny branding 
urządzeń.

Wspieramy przedsiębiorców  
w zakresie:

 z wyboru odpowiedniego ekourządzenia  
do potrzeb firmy lub projektu

 z obsługi oraz serwisu urządzenia przez cały 
okres użytkowania  

 z dostosowania do nowych przepisów,  
np. systemu kaucyjnego

 z optymalizacji gospodarki bioodpadami.

Gospodarka w obiegu zamkniętym to koncepcja, która ma na celu racjonaliza-
cję wykorzystania zasobów, ograniczenie negatywnego wpływu wytwarzanych 
towarów na środowisko oraz zmniejszenie ilości odpadów. Nasze ekourządzenia 
pomogą w utrzymaniu tych standardów w Twojej firmie.
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DYSTRYBUCJA, OBSŁUGA I SERWIS URZĄDZEŃ
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BUTELKOMATY SIELAFF
Idealne rozwiązanie do sklepu czy biura.  
Sielaff to model modułowego butelkomatu, 
który "w najwyższej konfiguracji" zbiera i 
segreguje PET, aluminium i szkło.
Ten zautomatyzowany punkt skupu 
odpadów, można dostosować do potrzeb 
danego biznesu, zarówno pod względem 
wielkości maszyny, jak  
i rodzaju frakcji zbieranych odpadów.

Urządzenia Sielaff 2020 wyróżnia:
 z możliwość przyjmowania i segregacji 
odpadów do 3 frakcji (PET, aluminium, 
szkło)

 z modułowa konstrukcja
 z szybkość działania - wydajność do 60 
butelek/puszek na minutę

 z identyfikacja opakowań omega 360°
 z sidrop® dla butelek szklanych - ochrona 
przed potłuczeniem

 z kilka rozmiarów urządzeń do wyboru. 

Więcej:

Więcej:

Złoty Medal  
MTP – Targi  
POLECO.

Nagroda:

 z automatyczne rozpoznawanie i segrega-
cja odpadów do 4 frakcji: plastik, papier, 
szkło, aluminium

 z urządzenie samouczące się dzięki  
zastosowaniu AI

 z 92% skuteczność rozpoznawania odpadów
 z kompresja 2 frakcji – towrzyw sztucznych i 
papieru

 z 50 calowy monitor, umożliwiający ko-
mercjalizację (udostępnienie powierzchni 
reklamowej) 

 z optymalizacja kosztów gospodarki 
odpadami 

 z zmniejszenie częstotliowści odbiorów 
odpadów możliwość indywidualnego 
zaprogramowania frakcji

 z monitoring i analiza danych w aplikacji  
- ułatwienie raportowania csr

 z dostosowanie do powierzchni biurowych 
hotelowych, gastronomicznych.

SAMOSEGREGUJĄCY  
KOSZ BIN-E

dokładniej możesz segregować 
odpady dzięki pomocy BIN-e

280 l 

47% 

odpadów zmieści 
się w BIN-e
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Więcej:

KOMPOSTOWNIKI OKLIN

 z przetwarza wszystkie rodzaje odpadów 
biodegradowalnych 

 z oferuje przyspieszony i kontrolowany 
rozkład organiczny w ciągu 24 godz.  
dzięki mikroorganizmom AciduloTM 

 z redukuje o 80-90% masę i objętość 
odpadów, co umożliwia obniżenie kosztów 
gospodarki odpadami

 z przerpowadza higienizację  
w 75 stopniach w każdym cyklu

 z wolny od nieprzyjemnych zapachów
 z występuje w kilku wariantach  

i rozmiarach do wyboru
 z przetwarza od 5 do 1 350  

kg/dziennie.

Laureat konkursu  
„Zaprojektowane  
po ludzku”  
Wydawnictwa 
Agora 

Zwycięzca  
konkursu 

„Produkt w obiegu”  
Ministerstwa  
Środowiska 

System pojemników na odpady PEL:
 z monitoruje w czasie rzeczywistym  
stopień zapełnienia koszy

 z przesyła dane o poziomie wypełnienia 
przez platformę online

 z zmniejsza częstotliwość odbioru odpadów  
i w konsekwencji wpływa na redukcję 
śladu węglowego

 z obniża koszty gospodarowania odpadami
 z opcjonalnie kompresuje odpady za 
pomocą prasy

 z jest zasilany akumulatorem ładowanym 
energią słoneczną, który ładuje się do 
pełna w zaledwie godzinę.

KOSZE SOLARNE PEL BRITE BIN
Inteligentna gospodarka odpadowa

Efektywne przetwarzanie bioodpadów 

Nagroda:

Nagroda:

Więcej:
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Wspieramy przedsiębiorców 
w zakresie:

 z realizacji obowiązku prowadzenia  
publicznych kampanii edukacyjnych 

 z kreacji i prowadzenia indywidualnych  
kampanii edukacyjnych o zasięgu  
ogólnopolskim, regionalnym lub  
na wewnętrzne potrzeby partnera.

 z optymalizacja kosztów związanych 
z realizacją obowiązku prowadzenia 
publicznych kampanii edukacyjnych

 z ograniczenie wykorzystania zasobów 
ludzkich Twojej firmy

 z zwiększenie poziomu świadomości 
ekologicznej pracowników oraz klientów

 z kreowanie wizerunku firmy odpowie-
dzialnej społecznie.

 Korzyści ze współpracy:

Wsparcie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju
Razem z naszymi partnerami biznesowymi prowadzimy kampanie edukacyjne, 
których celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej klientów i pracowników 
oraz wsparcie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Firmy, które angażują 
się w tego typu projekty, pozytywnie wpływają na środowisko i budują wizerunek marki 
odpowiedzialnej społecznie.

Współpracujemy z branżami: chemiczną, HoReCa, kosmetyczną, mleczarską, 
samochodową, spożywczą i wieloma innymi.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Więcej:
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Więcej:

Więcej:

Zrównoważone miejsce pracy oznacza dla nas 
mądre zarządzanie zasobami, odpowiedzialny 
zespół oraz uważność na kwestie środowisko-
we. Uwzględnienie w biznesie takiej szerszej 
perspektywy bardzo często pozwala znaleźć 
oszczędności i nowe potencjały rozwoju 
poprzez wzmocnienie komunikacji oraz współ-
pracy. Biuro Zero Waste jest kompleksową 
usługą, której punkt wyjścia stanowi ocena 
przestrzeni biurowej pod kątem zrównoważo-
nego rozwoju. Badanie, od którego wychodzimy, 
ma bardzo szeroki zakres – poza kwestiami 
organizacji miejsca pracy, rozpatruje również 
sposoby funkcjonowania czy nawyki pracowni-
ków. Zmiana kultury organizacji na przyjazną 

środowisku naturalnemu stanowi wyzwanie. 
Dlatego oferujemy wsparcie w projektowaniu 
procesu transformowania biur oraz eduka-
cji wewnętrznej pracowników. Dostarczamy 
również technologie ułatwiające radzenie 
sobie z odpadami oraz budujące świadomość 
ekologiczną.  

W projekcie „Okrąglak. Eko bez kantów” 
zależy nam na edukacji w zakresie podejmo-
wania świadomych i nieszkodliwych dla środo-
wiska wyborów zakupowych oraz przekonaniu 
producentów do odpowiedzialnego projekto-
wania opakowań. 

Sam Okrąglak to innowacyjna idea, zbudowa-
na wokół niskoemisyjnego, lokalnego sklepu, 
osadzonego obecnie w metaversum, który 
został zaprojektowany zgodnie z założeniami 
zrównoważonego rozwoju przez studio  
A8 Architektura.  

Na projekt składają się również:  

 z ekomanifest  
 z podkast „GOZ do dechy”  
 z ekoedukacyjne media społecznościowe  
– Facebook oraz Instagram. 

Biuro Zero Waste to usługa skalowalna, którą możemy dopasować zarówno  
do dużej, jak i małej firmy. Mamy również doświadczenie we współpracy 
z sektorem publicznym. Z naszym wsparciem każde biuro może uzyskać  
certyfikat Biura Zero Waste.

Biuro Zero Waste  
– jak stworzyć ekologiczne  
miejsce pracy?              

Okrąglak. Eko bez kantów, czyli jak  
nie dać się greenwashingowi             
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WSPARCIE W OSIĄGANIU CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Prowadzimy kampanie z naszymi partnerami 
biznesowymi, których celem jestzwiększanie 
świadomości ekologicznej klientów i pracowni-
ków oraz wsparcie w osiąganiu celów zrówno-

ważonego rozwoju. Firmy, które angażują się 
w tego typu projekty pozytywnie wpływają na 
środowisko i budują wizerunek
marki odpowiedzialnej społecznie.

EkoPaka to wielowymiarowy program eduka-
cyjny skierowany do nauczycielek i nauczycieli 
oraz do dzieci w wieku szkolnym. EkoPaką 
nazywamy box, którego zawartość pomaga  
w realizacji aktywnych, angażujących zajęć  
z uczniami. Składają się na niego gotowe sce-
nariusze warsztatów oraz materiały, narzędzia 

i gry edukacyjne, pozwalające na efektywne 
kształcenie w zakresie ekologii. EkoPaka  
to również program Ekoedukatorzy, którego 
celem jest przekazanie edukatorom i nauczy-
cielom wiedzy eksperckiej z zakresu ochrony 
środowiska.

Potencjał programu rośnie z roku na rok. 
Nasze doświadczenia współpracy ze szko-
łami, bibliotekami, placówkami kultury czy 
przedsiębiorcami potwierdzają, że najszyb-
ciej i najlepiej uczymy się doświadczając. 
EkoPaka umożliwia tworzenie właśnie takiej 
mądrej edukacji, którą łatwo włączyć zarówno 
w większe inicjatywy, jak pikniki szkolne lub 
firmowe, akcje pracownicze, konkursy ekolo-
giczne, ale również w te mniejsze jak edukacja 
domowa.

Dotychczas stworzyliśmy siedem EkoPak 
skupionych na frakcjach odpadowych:

 z aluminium
 z baterie
 z drewno
 z elektroodpady
 z papier
 z szkło
 z tworzywa sztuczne.

EkoPaka – jak wytłumaczyć dzieciom  
co to jest recykling? 

Więcej:
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W ramach gospodarki obiegu zamkniętego, dajemy drugie życie sprzętowi IT. 
Proponujemy odkup zbędnych, sprawnych urządzeń elektronicznych – komputerów, 
laptopów, smartfonów, drukarek, monitorów i innych w korzystnej, atrakcyjnej 
cenie. W trosce o środowisko, odbieramy też wszystkie inne odpady elektro-
niczne i utylizujemy je zgodnie z regulacjami prawnymi. #keepITcircular

Więcej:

Skupujemy już od 30 szt. urządzeń  
- prześlij do nas listę dostępnego  
sprzętu i sprawdź naszą ofertę.

Korzyści ze współpracy:
 z oferta dopasowana do Twoich potrzeb
 z najlepsza cena rynkowa za sprawny sprzęt 
 z Certyfikat środowiskowy przygotowany 

przez Instytut Fraunhofera - do wprowa-
dzenia wprost do raportu zrównoważonego 
rozwoju ESG

 z bezpieczeństwo – dane usuwamy  
profesjonalnie i bezpowrotnie  
(używamy Blancco)

 z możliwość odbioru każdej ilości sprzętu 
z dowolnej lokalizacji

 z przygotowanie procesu odsprzedaży 
wewnętrznej.

Wspieramy  
przedsiębiorców w zakresie:

 z odbioru i zagospodarowania niepotrzebne-
go sprzętu elektronicznego, zgodnie  
z indywidualnymi potrzebami Twojej firmy

 z usuwania danych z sprzętu
 z przygotowania danych do wprowadzenia  
do raportu zrównoważonego rozwoju.

ZERO WASTE IT
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 z prawidłowej gospodarki odpadami za 
pomocą Sprawdź Magazynowanie  
Odpadów (SMO)

 z edukacji ekologicznej za pomocą  
Interzero Academy

 z identyfikacji obowiązków środowiskowych 
firmy, oceny stopnia przestrzegania prawa z 
zakresu ochrony środowiska  
za pomocą Audytów Interzero

 z raportowania za pomocą Moje Interzero
 z kompleksowego zarządzania gospodarką 

odpadami za pomocą Platformy odpadowej 
Interzero

 z realizacji obowiązków dla firm wprowadza-
jących produkty na rynek UE za pomocą 
Opłaty Produktowej.

Chcemy stworzyć świat bez odpadów, dlatego staramy się przenieść jak najwięcej 
naszych usług do sieci. Sprawdź magazynowanie odpadów, Interzero Academy, 
Audyty Interzero, Moje Interzero, Platforma odpadowa Interzero, Opłata produktowa 
– to nasze cyfrowe platformy, które już teraz ułatwią życie naszym klientom. Z ich pomocą 
kontakt z Interzero staje się jeszcze łatwiejszy, a raportowanie - proste i przyjemne.

NARZĘDZIA DIGITAL

 z internetowa platforma ułatwiająca codzienną 
współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami  
a Interzero

 z bezpłatny portal klienta, za pomocą którego 
już teraz z łatwością zaraportujesz masę 
wprowadzonych opakowań, produktów lub 
baterii za dany rok kalendarzowy

 z idealne rozwiązanie dla firm ceniących 
sobie czas, wygodę i bezpieczeństwo

 z łatwość dostępu oraz wyszukiwania danych 
z każdego miejsca i urządzenia z dostępem 
dostępem do Internetu

 z jedno miejsce, gdzie znajdziesz: urzędowe 
poświadczenia odbiorusprawozdań w BDO, 
certyfikaty środowiskowe, raporty i wiele 
materiałów edukacyjnych

 z dbałość o środowisko dzięki stosowaniu 
elektronicznych dokumentów, które prze-
kłada się na zmniejszenie zużycia papieru.  
 
Rozwijamy się dla Was!

MOJE INTERZERO
Moje Interzero to portal, który udostępniamy naszym klientom w ramach zawartych z nimi umów  
o współpracy. Działa on jako aplikacja webowa umożliwiająca zalogowanie się w systemie przy 
użyciu bezpiecznego protokołu SSL

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie:

 z optymalizacja procesów  
zarządzania w firmie

 z zmniejszenie kosztów

 z łatwa i intuicyjna obsługa
 z szybki całodobowy dostęp. 

 Korzyści ze współpracy:
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Platforma online, która, dzięki dostosowaniu do potrzeb klienta, umożliwia sprawne  
i kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami w siedzibie firmy oraz w jej oddziałach. 

INTERZERO ACADEMY

PLATFORMA ODPADOWA 
Kompleksowe zarządzenie gospodarką odpadami 

Od tysięcy lat klimat naszej błękitnej planety 
pozostawał w równowadze. Obecnie, na skutek 
działań człowieka, wszystko się zmienia. Gazy 
cieplarniane, głównie szkodliwy dla atmosfery 
dwutlenek węgla (CO2), przyczyniają się do 
ocieplenia klimatu. Dlatego już teraz powinniśmy 
podjąć działania mające na celu redukcję 
emisji dwutlenku węgla.

Kalkulator śladu węglowego to narzędzie, 
które wylicza całkowitą ilość emisji gazów 
cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia 
produktu danego przedsiębiorstwa. Platforma 
zbiera dane o wielkościach emisji CO2 gazów 
i sugeruje odpowiednie działania dla zmniej-
szenia ich ilości. 

KALKULATOR ŚLADU WĘGLOWEGO  
Wspomagamy dążenie do neutralności CO2

Chcesz dowiedzieć się więcej: skontaktuj się z nami biuro@interzero.pl

 z optymalizacja gospodarki odpadami 
dzięki integracji z BDO, w tym 

 z automatyzacji wystawiania KPO 
 z wystawiania i tworzenia zapisów  

na KEO
 z oszczędność czasu
 z  raporty dopasowane do potrzeb klienta
 z zgłoszenia online - 24h/dobę
 z kontrola przekazywanych odpadów oraz 

usług związanych z gospodarką odpadami 
- wpływ na redukcję kosztów i zwiększenie 
przychodów z sprzedaży surowców

 z zarządzanie odbiorami odpadów  
komunalnych wraz z ewidencją 
płatności dla gmin

 z kontrola posiadanej infrastruktury 
 z łatwy wgląd do kalendarza zaplanowanych 

odbiorów wraz z wysyłaniem powiado-
mień przypominających o odbiorach

 z możliwość określenia różnego 
poziomu dostępu do danych dla 
poszczególnych użytkowników.

 Korzyści płynące z korzystania  
z Platformy Odpadowej::

Platforma edukacyjna online, dzięki której 
uzyskasz dostęp do materiałów, kursów 
i webinarów prowadzonych przez doradców 
środowiskowych. Dostępne materiały zawie-
rają szkolenia z zakresu przepisów szeroko 
rozumianej ochrony środowiska, gospodarki 
odpadami, edukacji ekologicznej i zrównowa-
żonego rozwoju. 

Interzero Academy

Webinary interzero  
Wygodny sposób na zdobywanie 
wiedzy online z dowolnego miejsca 
i urządzenia. Możliwość zadawania 
pytań, bieżąca  komunikacja z eksper-
tami poprzez czat online oraz dostęp  
do prezentacji zakończonych szkoleń.
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Więcej:

Grupa Interzero w Polsce 

ul. Wiertnicza 165
02-952 Warszawa
+48 22 742 10 22
biuro@interzero.pl

company/interzero-zero-waste-solutions

Interzero Polska

InterzeroPolska

InterzeroPolska

Znajdź
nas

Zachęcamy do niedrukowania.

https://interzero.pl/

