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Logistyka zbierania makulatury w XXI wieku
Istotnym problemem ostatnich lat ru oraz druków i zapisanych noÊników do wszelakich pojemników na odpady
jest wzrost masy oraz obj´toÊci odpa- informacji. W 2001 roku wyprodukowa- i nast´pnie trafia na sk∏adowiska. Przedów komunalnych. W 2001 roku by∏o no w Polsce 2086 tys. ton papieru i tek- prowadzone przez autora w ostatnich
ju˝ w Polsce 10361 uporzàdkowanych tury (w 2000 roku – 1934 tys. ton) oraz kilku latach rekonesanse terenowe posk∏adowisk odpadów. Wa˝nym zagad- 256 milionów sztuk zeszytów i brulio- zwoli∏y stwierdziç, ˝e cz´sto osoby ponieniem dla ochrony Êrodowiska przy- nów (w 2000 roku 183 milionów szt.).6 rzàdkujàce otoczenie (dozorcy) wrzurodniczego oraz gospocajà pozostawione rzeczy
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6 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002, G∏ówny Urzàd Statystyczny Warszawa 2002
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Od chwili przej´cia pojemnika ca∏a
Makulatura „tajna i poufna”, ze
Nale˝y podkreÊliç, ˝e bardzo wa˝nym
zagadnieniem w XXI wieku jest zapew- wzgl´du na zawarte tam informacje, odpowiedzialnoÊç za los dokumentów
nienie tajemnicy – zabezpieczenie nie- nie powinna byç zbierana w ogólnie do- spoczywa na podmiocie Êwiadczàcym
potrzebnych dokumentów. W zwiàzku st´pnych miejscach. Tak˝e zainstalowa- us∏ug´. Pe∏ne pojemniki sà wiezione do
z tym makulatura powinna byç dzielona nie w firmie urzàdzenia do niszczenia dobrze strze˝onego zak∏adu.
Wa˝ne zagadnienie, jana „zwyczajnà” oraz „tajkim jest niewàtpliwie
nà i poufnà”. Do makulabezpieczne niszczenie
tury „zwyczajnej” nale˝y
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bywa si´ zgodnie z nordajà si´ wszystkie dokumà DIN 32757 – 1, zachomenty ksi´gowe, zapisy
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o ochronie danych osokooperantów, listy klienDOK¸ADNE JEJ MIELENIE
POJAZDAMI ORAZ
TRANSPORT
bowych, a podmiot gotów, itp. Nale˝y podkrespodarczy zlecajàcy niszÊliç, ˝e obecnie nie powinBELOWANIE
czenie otrzymuje certyfiny one (nawet po okresie
kat oraz nagranie wideo.
obowiàzujàcego okresu
W Polsce instalacja do
przechowywania) trafiaç
TRANSPORT
bezpiecznego przetwado pojemników na odparzania znajduje si´ w Piady komunalne a zw∏aszcza
ZAK¸ADY
secznie i miesi´cznie
do ulicznych pojemników
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SEGREGACJA MAKUL ATURY
przetwarza oko∏o 80000
na makulatur´.
kg makulatury „tajnej
Makulatura „zwyczajna” zbierana by∏aby w zabudowie wie- dokumentów nie zawsze mo˝e rozwià- i poufnej”. System zbierania, transporlorodzinnej w du˝ych pojemnikach zaç problem niszczenia dokumentów. tu i niszczenia dzia∏a sprawnie ju˝ od
przeznaczonych do selektywnej zbiór- Mo˝na w ten sposób niszczyç naraz kil- 2 lat.8
ki. Na osiedlach domków jednorodzin- ka – kilkanaÊcie stron. Pozostaje zaDla ochrony Êrodowiska przyrodninych i szeregowców ka˝da posesja wsze problem pozbycia si´ poci´tych czego bardzo wa˝nym zagadnieniem,
otrzyma pojemnik 120 l, z którego ma- w paski dokumentów. W XXI wieku które zosta∏o w tym przypadku zastokulatura by∏aby nieodp∏atnie zabiera- podmioty gospodarcze mogà skorzy- sowane, jest ponowne wykorzystanie,
na. Takie podejÊcie spowoduje du˝e staç z sprawdzonych i dobrze dzia∏ajà- jako surowców wtórnych, zniszczonych
zainteresowanie w∏aÊcicieli domków cych systemów.
dokumentów. Zbelowana makulatura
Makulatura „tajna i poufna” wrzuca- transportowana jest do zak∏adów pajednorodzinnych, gdy˝ pozwoli im
uniknàç wzrostu op∏at za wywóz odpa- na by∏aby do specjalnie zabezpieczo- pierniczych i zostaje wykorzystywana
nych pojemników (posiadajàcych indy- do produkcji nowego papieru.
dów komunalnych.
Po przetransportowaniu zebranej widualny zamek). Nale˝y podkreÊliç, ˝e
Wraz z rozwojem gospodarczym namakulatury do hali, powinna mieç miej- nic z takiego pojemnika nie mo˝e zo- le˝y spodziewaç si´ zwi´kszenia zu˝ysce dok∏adna segregacja z wykorzysta- staç wyciàgni´te bez zniszczenia lub cia papieru i tektury w Polsce. Zbieraniem urzàdzeƒ i osób pracujàcych uszkodzenia zamka.
nie makulatury „zwyczajnej” nigdy na
Pe∏ne pojemniki b´dà komisyjnie pewno nie b´dzie sprawiaç problemów
w trybunie sortowniczej. Taka operacja
jest konieczna ze wzglàdu na ciàgle przejmowane przez specjalistycznà fir- logistycznych. Wskazanym dzia∏aniem,
zwi´kszajàce si´ warunki przyjmowa- m´ dysponujàcà odpowiednim tabo- które mo˝e byç realizowane raz czy
nia – zakupu makulatury przez zak∏ady rem. Ka˝dy z samochodów jest wyposa- dwa razy w roku szkolnym jest zorgani˝ony w tylni podnoÊnik, co wraz z dwo- zowanie szkolnej zbiórki makulatury.
papiernicze.
Po posortowaniu, poszczególne ro- ma ko∏ami pojemnika pozwoli na Natomiast logistyka zbierania i przedzaje makulatury zostanà sprasowane sprawny transport. W miejsce pe∏nego twarzania makulatury „tajnej i poufnej”
w bele o wymiarach zgodnych z wymo- zabieranego pojemnika firma podsta- powinna w XXI wieku wykorzystywaç
wia od razu identyczny pusty.
gami zak∏adów papierniczych.
najlepsze Êwiatowe rozwiàzania.
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