
➔ Lider dystrybucji sprzętu 
RTV i AGD w Polsce

➔ > 20 ton odpadów / miesiąc
➔ Kontenery 34m3, 

prasokontener
➔ Potrzeba: wygoda 

i terminowość w gospodarce 
odpadami

ACTION S.A.: GOSPODARKA ODPADAMI 
case study



ROZWIĄZANIEPROBLEM

Przygotowanie raportów do Urzędu 
Marszałkowskiego

Brak zagospodarowania folii mix i folii 
transparentnej

Uciążliwe zarządzanie kilkunastoma 
odbiorcami

Wdrożenie kontenerów otwartych na folię + 
odbiór

Zarządzanie Kartami Przekazania Odpadu

Wynajem prasokontenera na karton 

+ odbiór

Czasochłonne prowadzenie dokumentacji

Mało wydajne zagospodarowanie kartonu

Dla wszystkich 
odbiorców 
odpadów - nie 
tylko karton i 
folia

Niespodziewana sytuacja: kontener na 
karton zdemontowany 3 dni przed 
ustalonym terminem. 

Utrudnione operacje na palcu

W Action 
powstaje 
kilkaset kg 
kartonu 
dziennie...

Przygotowanie tymczasowego rozwiązania: 
wykorzystanie jednego z kontenerów na 
folię do tymczasowego gromadzenia 
kartonu. Reakcja w tym samym dniu 
roboczym.



PRIORYTETY ACTION S.A.: TERMINOWOŚĆ i ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ 
ŚRODOWISKOWĄ

WYGODA

OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU

“Gospodarka odpadami jest jednym z obszarów, którym zarządzam 
w ACTION S.A. U dostawców tych usług najbardziej cenię sobie 
dobrą organizację pracy i rozwiązania, które oszczędzają mój czas.

Firma ZEME Technologies poza terminowym odbiorem odpadów 
kartonu i folii wyręcza mnie w raportach środowiskowych. Jest to 
uciążliwa, a konieczna czynność. Wolę ją zlecić, a zaoszczędzony 
czas przeznaczyć na działania bezpośrednio zwiększające wynik 
firmy.

Znaczenie ma również codzienna komunikacja - działa ona sprawnie 
- krótko po zamówieniu odbioru wiem już, kiedy mogę się go 
spodziewać. Usprawnia to nasze codzienne operacje.” 
Maciej Kazimierczuk, Dyrektor Działu 

Administracji i Bezpieczeństwa w Action S.A. Z uwagi na skalę działania i skomplikowane procesy 
operacyjne ACTION S.A. największą uwagę położyło na 
oszczędności czasowe. Wyzwaniem dla ZEME jest 
błyskawiczna realizacja odbiorów oraz opieka nad 
wszystkimi dokumentami Klienta.
Kacper Adamowicz, 

Prezes Zarządu ZEME Technologies Sp. z o.o.



KORZYŚCI ACTION ZE WSPÓŁPRACY Z ZEME TECHNOLOGIES

Wygoda i oszczędność czasu na czynnościach 
administracyjnych

Dedykowany opiekun Klienta. 
Natychmiastowa pomoc w niespodziewanej sytuacji

Zagospodarowanie trudniejszych odpadów: odbiór 
folii mix

Gwarancja terminowych odbiorów odpadów (reakcja 
na zgłoszenie 24h)

Dostępność kontenerów, prasokontenerów, koszy 
siatkowych i big-bagów. Doradztwo techniczne.



ZAINTERESOWAŁY CIĘ KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NAMI? 

Dział Wsparcia Sprzedaży

Urszula Głuch

+48 531 995 454
urszula.gluch@zeme.com.pl

Zadzwoń / napisz do nas!

Dostaniesz ofertę na odbiór kartonu i folii w 
ciągu 1 dnia




