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Informacja o realizacji 
celów w zakresie 
gospodarowania 
odpadami

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa
w art. 22a pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
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ISS Polska w ramach swojej działalności zapewnia swoim klientom 
kompleksowe zarządzanie usługami dla obiektów

Wśród oferowanych usług znajdują się m.in. utrzymanie 
czystości, wsparcie administracyjne, obsługa techniczna 
oraz usługi żywienia

ISS Polska planuje nie tylko osiągać zamierzone obecnie 
cele środowiskowe, ale również aktualizować i rozwijać 
strategie zrównoważonego rozwoju

Ważnym celem ISS Polska jest prowadzenie działalności 
w sposób etyczny z troską o środowisko

ISS Polska jest częścią międzynarodowej Grupy ISS, 
specjalizującej się w kompleksowym zarządzaniu 
nieruchomościami biznesowymi

Jako firma tworząca przestrzeń biurową dla swoich 
klientów ISS Polska dąży do tego aby ograniczać szkodliwy 
wpływ na środowisko zarówno w zakresie własnej 
działalności jak i życia biurowego swoich klientów

Grupa oferuje szeroki wachlarz tradycyjnych oraz 
nowoczesnych usług nakierowanych na obsługę 
nieruchomości

Pomimo faktu, że zasadniczą działalność Grupy stanowią 
usługi, ISS Polska podejmuje działania zmierzające 
do uważnej analizy sposobu realizacji swoich usług 
oraz tego jaki mają one wpływ na środowisko
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ISS Polska nie ogranicza wykonywania obowiązków do przypadków, 
w których zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski

Spółka współpracuje z jednostkami wyspecjalizowanymi 
w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami, co ma 
na celu zapewnienie właściwej i optymalnej formy utylizacji, 
uwzględniając hierarchię postępowania odpadami

Spółka podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić odzysk 
oraz ponowne użycie odpadów powstałych w toku 
działalności firmy, zarówno na rynku krajowym, 
jak i globalnym

ISS Polska wdraża w swoje procedury działania mające na 
celu ograniczenie powstawania odpadów – np. w przypadku 
usług żywienia w zakresie usług cateringowych Spółka 
zastąpiła jednorazowe pojemniki zastawą porcelanową

Starania Spółki są rezultatem świadomego podejścia 
do kwestii zrównoważonego rozwoju

Utrzymanie 
czystości

Wsparcie
administracyjne

Obsługa
techniczna

Usługi
żywienia

Rodzaje wytwarzanych odpadów

Materiały biurowe 
i zużyte sprzęty

Pojemniki po 
środkach czystości 

Produkty zużywane 
w celach konserwacji

Opakowania 
na żywność

Selektywna zbiórka

Jednostki gospodarujące odpadami
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Doskonalenie procesów z myślą o środowisku

ISS Polska stale doskonali swoje usługi nie tylko celem podwyższania ich jakości dla klientów, ale również kierując się dobrem planety. 
ISS Polska wierzy, że systematyczne stosowanie zrównoważonych rozwiązań przyczyni się do zmniejszenia używanych zasobów oraz emisji CO2.

Obsługa techniczna Usługi żywieniaWsparcie
administracyjneUtrzymanie czystości

Projektowanie techniki utrzymania czystości 
powierzchni wymierzone w ograniczenie 
zużycia wody oraz detergentów 

Digitalizacja procesów 
administracyjnych nakierowana 
na rozwiązania minimalizujące 
zużycie papieru

Doskonalenie obsługi technicznej 
w celu wprowadzania rozwiązań 
energooszczędnych 

Serwowanie posiłków 
z wykorzystaniem wysokiej jakości 
opakowań, stworzonych 
z certyfikowanych materiałów 
ze sprawdzonych źródeł, 
zdatnych do recyklingu
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Ograniczenie 
zużycia 
plastiku
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ISS Polska nabywając opakowania wybiera wyższej jakości pojemniki kompostowalne
lub zdatne do ponownego przetworzenia czy odzysku, kierując się zasadami ekologii, 
pomimo ich wyższej ceny w stosunku do opakowań mniej przyjaznych środowisku.
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Spółka w zakresie w jakim działa jako podmiot wprowadzający produkty 
w opakowaniach, tj. realizując usługi żywieniowe, stosuje:

wielokrotny 

użytek

Tworzywa 
sztuczne

Papier Bio

Przy usługach cateringowych

Przy wydawaniu posiłków w kantynach

• Z tworzyw sztucznych całkowicie zdatnych do  recyklingu
• Z papieru całkowicie zdatnego do recyklingu
• Z materiałów biodegradowalnych całkowicie 

kompostowalnych w krótkim czasie

• Zastawę porcelanową oraz szklane pojemniki oraz słoiki 
wielokrotnego użytku, które zastępują jednorazowe naczynia, 
dzięki czemu ISS Polska poprzez swoje wybory ogranicza 
wprowadzanie jednorazowych opakowań i wytwarzanie 
odpadów
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Selektywna 
zbiórka odpadów

Proces 
recyklingu
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ISS Polska w ramach swojej działalności zapewnia swoim klientom 
kompleksowe zarządzanie usługami dla obiektów

Dostępność 
i gospodarowanie specjalnymi koszami

Przekazywanie odpadów uprawnionym 
podmiotom do ich przetworzenia

Odpady powstałe w wyniku działalności są selektywnie 
zbierane przez ISS Polska i przekazywane uprawnionym 
podmiotom zajmującym się gospodarką odpadami w celu ich 
przetworzenia, eliminacji lub dalszego wykorzystania

Na terenie nieruchomości gdzie ISS Polska prowadzi usługi 
znajdują się specjalne kosze, umożliwiające segregację 
odpadów, opatrzone intuicyjnymi instrukcjami

Dzięki selekcji odpadów przez osoby przebywające na terenie 
nieruchomości, w tym pracowników biurowców oraz klientów 
kantyn pracowniczych, możliwe jest odpowiednie rozdzielenie 
frakcji odpadów i przekazanie ich do recyklingu
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ISS Polska posiada środki finansowe i organizacyjne 
niezbędne do wykonywania obowiązków 

Finansowanie 
przez ISS Polska

Kampanie 
Edukacyjne

Opłaty 
środowiskowe

Dedykowany 
zespół 

środowiskowy

Koszty 
Prowadzenia 

Ewidencji

Rozwój procesów 
ekologicznych

Obowiązki 
sprawozdawcze

Dodatkowo, ISS Polska spełnia obowiązki finansowania 
publicznych kampanii edukacyjnych i działań edukacyjnych 
w zakresie właściwego gospodarowania odpadami 
opakowaniowymi

Planując przyszłość firmy, ISS Polska pragnie wciąż rozwijać 
obszar zrównoważonego rozwoju, i w tym celu zatrudnia 
również pracowników dedykowanych właśnie sprawom 
związanym ze środowiskiem

ISS Polska jest odpowiedzialna finansowo za wszystkie 
obowiązki nałożone na nią w ramach regulacji prawnych 
dotyczących gospodarki odpadami, co przekłada się 
na m.in. opłacanie odpowiednich opłat środowiskowych
oraz składanie sprawozdawczości środowiskowej

Poczuwając się do odpowiedzialności za planetę i środowisko, 
ISS Polska przeznacza wszelkie niezbędne środki 
na gospodarowanie odpadami generowanymi 
w toku jej działalności
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Własne cele
środowiskowe
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Oprócz realizacji obowiązków nałożonych na Spółkę ustawowo, firma 
ustanawia i realizuje własne cele w zakresie zarządzania odpadami, w tym 
aktywnie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 oraz 
zużycia energii i wody w toku prowadzonej działalności. Dzięki zmianom 
polegającym m.in. na zastąpieniu fizycznych podróży służbowych na 
telekonferencje, wyposażaniu nieruchomości w energooszczędne urządzenia 
oraz edukacji użytkowników powierzchni biurowych ISS Polska udało się 
osiągnąć zadawalające wyniki na poziomie Grupy.

Tabela 1. Wyniki pomiarów na poziomie Grupy ISS

2019 2020

Emisja CO2 z użytkowania 
samochodów służbowych 
[t CO2]

91 199 70 084

Emisja CO2 
z podróży służbowych
[t CO2]

21 263 5 814

Zużycie 
energii elektrycznej
[MWh]

39 903 28 133

Zużycie wody
[m3]

307 758 207 071
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Inicjatywy proekologiczne

Na poziomie Grupy, ISS podejmuje również liczne inicjatywy proekologiczne mające na celu 
ciągłe poszukiwanie nowych sposobów na zrównoważony rozwój dla siebie i swoich klientów.

Zakładanie lokalnych 
ogrodów na terenie 
zarządzanych 
nieruchomości dla 
ekologicznego źródła 
żywności

Obliczanie i analiza śladu 
węglowego dla 
poszczególnych 
czynności 
wykonywanych 
w ramach działalności 
ISS Polska

Prowadzenie bloga 
uwzględniającego 
tematy organizacji 
przestrzeni biurowej 
w sposób przyjazny dla 
środowiska 
i pracowników

Organizowanie 
wewnętrznych 
konferencji 
ekologicznych 
zmierzających do 
zintegrowanych działań 
prośrodowiskowych
wewnątrz Grupy

Udział w kampaniach 
prośrodowiskowych, np. 
World Clean-up Day
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ISS Polska stosuje mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie zarządzania finansami 
przeznaczonymi na realizację obowiązków, gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań dotyczących 
produktów wprowadzanych do obrotu oraz zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów

Dokonuje gromadzenia dokładnych danych dotyczących 
rocznych ilości wytworzonych odpadów opakowaniowych

Posiada wpis do bazy danych o odpadach (BDO) oraz 
realizuje obowiązek sprawozdawczości w zakresie gospodarki 
odpadami

Posiada budżet na działania związane z ochroną środowiska
oraz na gospodarkę odpadami

Jest finansowo i organizacyjnie przygotowana do wypełnienia
obowiązków w zakresie gospodarki odpadami wynikających
z wprowadzenia produktów na rynek polski

ISS Polska:

Prowadzi ilościową ewidencję danych dotyczących gospodarki 
odpadami
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