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7 sprytnych porad związanych 
z segregowaniem odpadów



Do kosza biurowego zlokalizowanego tuż przy
stanowisku pracy trafiają wszystkie odpady:
mieszają się w nim surowce, które – odpowiednio
posegregowane – mogłyby zostać poddane
recyklingowi. Do tego dochodzą resztki jedzenia:
skórki z bananów, wilgotne torebki z herbatą,
ogryzki, pestki – bywa, że te odpady wydzielają
przykre zapachy. W indywidualnych koszach
biurowych swoje miejsce znajdują też zużyte
chusteczki, dokładając do powyższej mieszanki
ludzkie wydzieliny i zarazki. Brzmi odpychająco?
Dodajmy więc do tego fakt, że kosze przy
biurkach są odkryte i wszystkie zapachy oraz
drobnoustroje pozbawione bariery w postaci
przykrywki, mogą swobodnie roznosić się po
przestrzeni biura.

DLACZEGO TO
JEST ZERO WASTE?

REDUCE – zmniejszasz ryzyko
zmarno wania surowców,
marnotrawstwo zasobów
związane z obsługą  dziesiątek
albo setek małych koszy

RECYCLE – optymalizujesz
szansę na recykling odpadów -
czysty strumień odpadów jest
bardziej cenny.

Nie wiesz, jak postąpić? 
Postąp zgodnie z zasadami
piramidy zero waste 5R, której
piętra pokazują hierarchię
postępowania w drodze do życia
bez marnowania. Zobaczycie
jak te hasła przekładają się na
proste działania i zmiany 
w obrębie biura.

Rozwiązania zero waste -
bez marnowania w biurze mogą
stanowić wyzwanie, ale
ułatwimy Wam to. Tym razem
proponujemy poradnik
dotyczący postępowania
z odpadami.

Usuń kosze stojące przy indywidualnych
stanowiskach pracy

Zagrożenie dla zdrowia pracowników
Gorsze powietrze w biurze
Marnotrawstwo surowców
Generator kosztów

Indywidualny, umieszczony przy stanowisku pracy kosz to zbiór problemów:

Najprostszym i skutecznym rozwiązaniem jest usunięcie koszy spod biurek i zastąpienie ich
stacjami recyklingu.

Czytaj więcej: 
http://biurozerowaste.pl/blog/2020/03/23/kosz-biurowy-wygoda-czy-przeszkoda/

http://biurozerowaste.pl/blog/2020/03/23/kosz-biurowy-wygoda-czy-przeszkoda/


kodowanie kolorami,
tablice informacyjne z ikonkami i
przejrzystymi podpisami,
przykłady,co gdzie wrzucać
wskazówki jak przygotować odpady przed
wyrzuceniem: ucz zgniatać butelki,
sprasowywać kartony. 

Im mniej kombinowania, tym lepiej! Postaw na:

Ze względów higienicznych  postaw na
zamknięte kosze – otwierane automatycznie
albo po naciśnięciu pedału nożnego.

Możesz też ułatwić sprawne segregowanie
korzystając z urządzenia takiego jak BIN-e,
które samodzielnie segreguje odpady na
wybrane frakcje, opierając się na technologii
rozpoznania obrazu.

Czytaj więcej:
http://biurozerowaste.pl/blog/2019/03/29/segre
gacja-odpadow-zachety/
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REFUSE – mówisz
‘nie’ lenistwu
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DLACZEGO TO
JEST ZERO WASTE?

RECYCLE –
optymalizujesz szansę
na recykling odpadów
- czysty strumień
odpadów jest bardziej
cenny.

Stwórz dobrą stację recyklingu

Oddziel odpady z działalności firmy 
od odpadów komunalnych

Odpady komunalne to te powstające w gospodarstwach
domowych oraz takie, które ze względu na swój charakter 
lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych.
To znaczy, że w przypadku biur są to odpady powstające 
na skutek bytowania pracowników oraz klientów, czyli np.
odpady „produkowane” w pokoju socjalnym przy spożywaniu
posiłków lub odpady powstające w wyniku przyjmowania
klientów. Oznacza to, że np. zużyte baterie, zużyty sprzęt
elektryczny lub elektroniczny, meble biurowe czy papier 
do drukarek i jego opakowanie nie są w biurze odpadami
komunalnymi tylko odpadami powstającymi w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej. Takie odpady 
każde biuro przekazuje do uprawnionych odbiorców za
pośrednictwem dokumentu – Karty Przekazania Odpadów.

Czytaj więcej:
http://biurozerowaste.pl/blog/2019/02/04/segregacja-smieci-w-biurze/
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Wykorzystuj ponownie
opakowania do przesyłek

Dawaj upominki mądre,
nie śmieciowe

raz użyte, ale wciąż dobre koperty 
folię i folię bąbelkową z przesyłek
przychodzących 
kartony nadające się do ponownego użytku
papier zadrukowany z jednej strony 

Wyznaczcie w biurze miejsce, w którym
będziecie gromadzić: 

Możecie je wykorzystać do własnych
przesyłek wychodzących, a z zadrukowanego
papieru zrobić notesy

Kolejny plastikowy długopis, kolejna nylonowa
smycz. Nie dokładajcie się do strumienia
jednorazowych gadżetów. Zamiast tego
zaproponujcie swoim klien tom i partnerom
upominki ekologiczne: drewniane ołówki,
wieczne pióra, notesy z makulatury szyte
sznurkiem, lniane torby, nasiona i rośliny,
drew niane pudełka. 

Zastosujcie też zasadę: „jeśli chcesz,
to weź” – np.: na konferencjach i spotkaniach
nie szykujcie gotowych teczek z materiałami,
nie przy pisujcie każdej osobie gotowego
pakietu, ale dajcie możliwość swobodnego
wyboru tego, co potrzebne.

DLACZEGO TO
JEST ZERO WASTE?

REDUCE – ograniczasz
zużycie folii i papieru,
oszczędzasz na wysyłce
 fir mowych przesyłek.
 
REUSE – ponownie
wykorzystujesz raz
wyprodukowane materiały.

DLACZEGO TO
JEST ZERO WASTE?

REFUSE  – mówisz ‘nie’
kulturze jednorazowości,
bylejakości

REDUCE – ograniczasz
użycie zasobów.
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ROT – kompostowanie to
wyzwanie, ale jak
najbardziej do zrobienia 
w biurze. Gotowy kompost
można wykorzystać do
nawożenia biurowych
roślin,trawnika.

Puszki aluminiowe – możecie zamówić
specjal ny pojemnik w ramach akcji Every
Can Counts. O zebrane puszki trzeba się
zatroszczyć samemu, szczęśliwie aluminium
to bardzo cenny surowiec, więc jest duża
szansa, że znajdą się chętni by ode brać od
Was puszki.
Zakrętki z tworzyw sztucznych – ustawcie
pudełko po to, by je gromadzić i przekazywać
na cele chary tatywne. Warto napisać, dla
kogo zbieracie zakrętki.

Niektóre typy odpa dów ze względu na ich
wartość można zbierać oddzielnie – bywa, że
ich zbiórka ma – poza ponownym
wykorzystaniem surowców – także wydźwięk
charytatywny, np.:

Zbieraj szczególnie cenne surowce

Kompostuj (to możliwe również w biurze!)

Bioodpady to najbardziej kłopotliwa frakcja.
Resztki jedzenia, skórki, fusy, rozkładając się wydzielają
nieprzyjemne zapachy. Jednak ich obecność w stru mieniu
odpadów zmieszanych to dopiero katastrofa! Dlatego
właśnie zacznijcie oddzielać bioodpady od pozostałych
śmieci. Możecie je później przekazać do społecznego
kompostownika lub kompostować w biurze – w czym
pomaga na przykład maszyna kompostująca Oklin.

https://www.interseroh.pl/uslugi/nowoczesne-urzadzenia-i-maszyny/oklin-gg-02-gg-10s/
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