
��������			
�
�

Marta STAROSTKA-PATYK 

SPECYFIKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH  
W GOSPODAROWANIU ODPADAMI 

PRZEMYSŁOWYMI 
CZ. I. UJ�CIE ORGANIZACYJNE 

Streszczenie 
Problematyka gospodarowania odpadami, a w szczególno�ci odpadami przemysłowymi, stanowi 

istotne wyzwanie dla współczesnej gospodarki. Maj�c na uwadze uwzgl�dnianie priorytetów 
zrównowa�onego rozwoju organizacja procesów zwi�zanych z zarz�dzaniem przepływami odpadów 
przemysłowych musi uwzgl�dnia� w głównej mierze procesy logistyczne. W tym kontek�cie stanowi�
one nieodł�czny element poprawnego funkcjonowania gospodarki odpadami. Artykuł prezentuje 
modelowe podej�cie do interpretacji procesów logistycznych zwi�zanych z poprawn� realizacj�
gospodarki odpadami przemysłowymi.  

WST�P 
Problematyka ochrony �rodowiska naturalnego jest postrzegana jako �ci�le zwi�zana  

z rozwojem cywilizacyjnym. Ma to swój wyraz w koncepcji rozwoju zrównowa�onego, który 
mo�na okre�li� jako taki sposób prowadzenia działalno�ci gospodarczej, kształtowania  
i wykorzystywania potencjału �rodowiska oraz organizacji �ycia, który jednocze�nie 
zapewnia� b�dzie rozwój nowych procesów produkcyjnych bez szkód w �rodowisku 
naturalnym, trwało�� u�ytkowania zasobów �rodowiska oraz popraw� i zachowanie wysokiej 
jako�ci �ycia. Z koncepcj� ekorozwoju mo�na wi�c powi�za� zarz�dzanie logistyczne 
strumieniami odpadów, szczególnie przemysłowych, które słu�y� ma zachowaniu równowagi 
pomi�dzy �rodowiskiem naturalnym a prowadzeniem działalno�ci gospodarczej. 

Poprawne zagospodarowanie odpadów przemysłowych spoczywa na ich wytwórcach  
i wynika z obowi�zku ustawowego. Jednak poniewa� wytwórcy odpadów, czyli jednostki 
prowadz�ce jak�kolwiek działalno�� gospodarcz�, skupiaj� si� na doskonaleniu głównej 
działalno�ci – produkcyjnej b�d� usługowej, kwestie zagospodarowania odpadów wol�
pozostawi� w gestii wyspecjalizowanych w tym zakresie podmiotów. Z uwagi na 
zapotrzebowanie na tego typu usługi wykreowany został rynek przedsi�biorstw których 
główna działalno�� polega na prawidłowej realizacji gospodarki odpadami przemysłowymi. 
Gospodarowanie odpadami w przedsi�biorstwach zajmuj�cych si� odpadami przemysłowymi 
opiera si� na systemie zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów i składa si�  
z czterech głównych procesów: zbierania odpadów, magazynowania odpadów, 
gospodarowania odpadami i transportu odpadów. 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH 
W GOSPODAROWANIU ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI 
Proces zbierania odpadów przemysłowych wi��e si� z ich gromadzeniem, 

segregowaniem, a tak�e opracowywaniem odpowiedniej dokumentacji z nimi zwi�zanej. 
Polega on na ujednoliceniu przepływów pozostało�ci maj�cym na celu zwi�kszenie ich 
czysto�ci gatunkowej wraz z jednoczesnym zmniejszaniem ich ilo�ci. Dlatego tak wa�ne jest 
odpowiednie zorganizowanie tego procesu. Dodatkowo, nie mniej istotne s� regulacje prawne 
z zakresu odpowiedniego oznaczania i dokumentowania przepływów zbieranych odpadów 
przemysłowych. Konieczno�ci� jest prowadzenie przez ka�dego wytwórc� odpadów 
przemysłowych kart ewidencji odpadów, które zawieraj� dane dotycz�ce rodzajów i masy 
wytwarzanych odpadów w okre�lonym czasie, masy odpadów samodzielnie wykorzystanych 
oraz przekazanych do utylizacji odpowiednim jednostkom, dane dotycz�ce odbiorców 
odpadów, daty i miejsca przyj�� odpadów przez odbiorców oraz ich ilo�ci, a tak�e kart 
informacyjnych o rodzaju i masie odpadów umieszczonych na składowisku odpadów  
i o czasie ich składowania (dokumentacj� t� prowadzi równocze�nie we własnym zakresie 
przedsi�biorstwo gospodaruj�ce odpadami przemysłowymi). 

W procesie magazynowania konieczne jest uwzgl�dnienie aspektów ekonomicznych 
dotycz�cych wielko�ci partii transportowej, gdy� te koszty s� mniej znacz�ce z uwagi na 
nisk� warto�� odpadów przemysłowych. Magazynowanie odpadów przemysłowych 
koncentruje si� na zapewnieniu dostatecznej powierzchni dla odpadów oraz na odpowiednim 
przygotowaniu ich we wła�ciwym czasie do mo�liwie najskuteczniejszego ich wykorzystania 
b�d� usuwania. Magazyny w procesach zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów 
przemysłowych słu�� do koncentrowania odpadów z ró�nych �ródeł, rozdzielaj� je według 
decyzji o ich zagospodarowaniu, ułatwiaj� tworzenie ła�cuchów transportowych, a tak�e 
zapewniaj� bezpiecze�stwo w zakresie usuwania odpadów przy uwzgl�dnieniu wymogów 
prawa. 

Gospodarowanie odpadami jest procesem maj�cym �cisły zwi�zek z rodzajami 
posiadanych odpadów. Decyzja o sposobie ich zagospodarowania nie jest zale�na od 
posiadacza odpadów, gdy� wszelkie kwestie z tym zwi�zane regulowane s� na mocy 
obowi�zuj�cego prawa. W gestii posiadacza odpadów w tym zakresie le�y jedynie podj�cie 
decyzji o punkcie ostatecznym, do którego skieruje on odpady które posiada, czyli decyduje 
do jakich instalacji i urz�dze� przekaza� odpady przemysłowe nadaj�ce si� do odzysku, i na 
które składowisko przekaza� odpady przeznaczone do tego rodzaju unieszkodliwienia. 
Dodatkowo w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi ich posiadacz jest 
zobowi�zany do przekazywania do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów bezpiecznych, 
czyli wszelkie niebezpieczne rodzaje odpadów musz� wcze�niej zosta� poddane procesom, 
które usun� ich niebezpieczne wła�ciwo�ci, a tak�e w procesach wst�pnej obróbki do 
skutecznego zmniejszania masy i g�sto�ci odpadów przede wszystkim tych, które przekazuje 
do składowania, co ma na celu minimalizowania negatywnego oddziaływania na �rodowisko 
naturalne. 

Szczególno�� procesów transportowych w systemie zarz�dzania logistycznego 
strumieniami odpadów polega na niejednorodno�ci obiektów transportu, du�ym zagro�eniu 
zanieczyszczenia �rodowiska naturalnego w przypadku awarii oraz eliminowaniu pustych 
przewozów. Te cechy powoduj� du�y stopie� zło�ono�ci usług transportowych dla odpadów 
przemysłowych, co ma wpływ na znacz�ce koszty transportu. Ponadto transport odpadów 
wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdów, przeszkolenia kierowców w zakresie 
bezpiecznego przewozu odpadów oraz metod działania w razie wypadku. Przy przewozie 
odpadów przemysłowych konieczne s� tak�e odpowiednie dokumenty w postaci dowodów 
utylizacji czy na przykład dowodów obrotu odpadami niebezpiecznymi. 
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2. PROCESY LOGISTYCZNE W GOSPODAROWANIU ODPADAMI 
PRZEMYSŁOWYMI W UJ�CIU MODELU OPISOWEGO 
W celu szczegółowego omówienia i przeanalizowania procesów zarz�dzania 

logistycznego strumieniami odpadów zachodz�cych w przedsi�biorstwach gospodaruj�cych 
odpadami przemysłowymi opracowany został, na podstawie bada� własnych, autorski model 
opisowy. Powstał on w oparciu o przedstawiane w literaturze rozwi�zania z zakresu 
zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów [1,2,3,4,5,6]. Model ten jest rozwini�ciem 
poł�czenia koncepcji zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów przedstawianych w 
literaturze  
z praktyk� działalno�ci przedsi�biorstw gospodaruj�cych odpadami przemysłowymi. Jego 
graficzn� prezentacj� przedstawia rysunek 1. 

Rys. 1. Modelowa koncepcja realizacji procesów zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów w 
przedsi�biorstwach gospodaruj�cych odpadami przemysłowymi.

	ródło: Opracowanie własne. 

Opracowana koncepcja przedstawiona jest w postaci schematu przepływów fizycznych 
odpadów przemysłowych i wyja�nia istot� poszczególnych procesów oraz ich wzajemne 
powi�zania. Dodatkowo nale�y zaznaczy�, �e przedstawiony model jest odpowiedni dla 
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odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. Post�powanie z odpadami komunalnymi 
musiałoby zosta� przedstawione w inny sposób. Poza tym przedsi�biorstwa zajmuj�ce si�
gospodarowaniem odpadami s� z reguły nastawione na odbiór odpadów przemysłowych  
i niebezpiecznych, co automatycznie eliminuje konieczno�� dopasowywania procesów do 
odpadów komunalnych.  

Oznaczenia P1, P2, P3, … i Pn oznaczaj� poszczególnych klientów, którzy korzystaj�  
z usług przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami. Klientami s� małe, �rednie i du�e 
przedsi�biorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe. Przedsi�biorstwa te wytwarzaj� odpady 
przemysłowe i niebezpieczne, które zgodnie z ustaw� o odpadach przekazuj�
wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmuj�cemu si� ich zagospodarowaniem w celu 
zminimalizowania negatywnego wpływu na �rodowisko naturalne. Przekazanie odpadów od 
klienta do przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami jest jednocze�nie ich wej�ciem do 
systemu procesów zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów.  

3.  AKTYWNO�� WYTWÓRCÓW ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH 
Przedsi�biorstwa produkcyjne, handlowe czy usługowe, je�li wytwarzaj� jakiekolwiek 

odpady, s� obowi�zane przez polskie prawo do ich ewidencji i do ustalenia odpowiedniego 
planu ich zagospodarowania. Poniewa� działania zwi�zane z gospodarowaniem odpadami s�
kosztowne i cz�sto pracochłonne, przedsi�biorstwa wol� zamiast prowadzi� je samodzielnie, 
zleca� je wyspecjalizowanym podmiotom. Przedsi�biorstwa, które chc� korzysta� z usług 
wyspecjalizowanego podmiotu w celu dbało�ci o ochron� �rodowiska (i zgodnie z wymogami 
prawa) musz� posiada� odpowiednie dokumenty oraz przedstawi� list� rodzajów 
wytwarzanych odpadów wraz z ich mas�. Przedsi�biorstwo gospodaruj�ce odpadami na tej 
podstawie sporz�dza wycen� gospodarowania tymi odpadami i przedstawia kosztorys, czyli 
wycen� swoich usług, która mo�e by� zaakceptowana przez klienta lub odrzucona. Je�li klient 
nie godzi si� na dane warunki to zmuszony jest szuka� innego przedsi�biorstwa posiadaj�cego 
korzystniejsz� ofert�. Je�li za� obie strony uznaj� ustalone warunki za satysfakcjonuj�ce – 
podpisuj� umow�. W momencie zawarcia umowy i rozpocz�cia jej realizacji przedsi�biorstwo 
gospodarowania odpadami przemysłowymi zaczyna realizowa� procesy wchodz�ce w skład 
systemu zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów. 

Zanim jednak odpady przemysłowe zostan� przekazane do przedsi�biorstwa 
specjalizuj�cego si� w procesach gospodarowania nimi, podlegaj� segregacji. Zgodnie  
z ustaw� o odpadach, przedsi�biorstwa wytwarzaj�ce odpady przemysłowe i niebezpieczne s�
obowi�zane do ich samodzielnej segregacji, w zwi�zku z czym do przedsi�biorstw 
gospodaruj�cych odpadami trafiaj� one z rozró�nieniem na poszczególne rodzaje, 
odpowiadaj�ce kodom odpadów z Katalogu Odpadów. Oczywi�cie przedsi�biorstwo 
gospodarowania odpadami mo�e pomaga� swoim klientom w tych czynno�ciach poprzez 
udost�pnienie ró�nego rodzaju pojemników czy kontenerów na ró�nego rodzaju odpady,  
a tak�e udziela� informacji o najbardziej korzystnych sposobach ich segregacji i czasowego 
magazynowania. 

Posegregowane odpady przemysłowe s� przekazywane przedsi�biorstwom 
gospodaruj�cym odpadami. W praktyce przekazanie partii odpadów zazwyczaj ma miejsce 
wtedy, gdy ich wytwórca zgromadzi odpowiedni� ilo�� danego rodzaju odpadu. Jest to dla 
niego o tyle korzystnym rozwi�zaniem, �e zapewniaj�c pełny załadunek samochodu 
transportuj�cego odpady minimalizuje ponoszone koszty transportu. Niemniej jednak to 
rozwi�zanie wi��e si� z konieczno�ci� posiadania wydzielonego miejsca, gdzie mo�liwe jest 
czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadów zgodnie z zasadami ich przechowywania  
w celu zgromadzenia partii zapewniaj�cej ekonomicznie efektywny załadunek. Je�li 
wyst�puj� du�e ilo�ci rodzajów odpadów i maj� one du�� mas�, wtedy cz�stotliwo�� ich 
odbierania jest wi�ksza. Je�li natomiast ilo�� odpadów jest niewielka i ma mał� mas� to mog�
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by� odbierane rzadziej. Wi��e si� to �ci�le z transportem odpadów, gdzie koszty transportu s�
zwi�zane z ładowno�ci� pojazdów przewo��cych odpady.  

Dysponuj�c odpowiedni� mas� danego rodzaju odpadu, jego wytwórca kontaktuje si�  
z przedsi�biorstwem gospodaruj�cym odpadami przemysłowymi i informuje jego 
pracowników o konieczno�ci odbioru tego odpadu. Ten moment kontaktu mi�dzy 
przedsi�biorstwami mo�e by� uznawany za pocz�tek procesów zwi�zanych z zarz�dzaniem 
logistycznym strumieniami odpadów przemysłowych. Odbiór odpadów przemysłowych od 
jego wytwórcy oznacza proces zbierania odpadów przez przedsi�biorstwo gospodaruj�ce 
odpadami. O ile wytwórcy odpadów nie zawsze maj� mo�liwo�ci ich czasowego 
magazynowania w celu zebrania pełnego załadunku, b�d� te� zebranie pełnego ładunku nie 
jest mo�liwe w czasie 1 roku (taki czas magazynowania odpadów jest zgodny z prawem),  
o tyle przedsi�biorstwo gospodaruj�ce odpadami musi gromadzi� odpady tak, aby zapewni�
pełn� ładowno�� swoich transportów a jednocze�nie nie przekracza� pojemno�ci 
magazynowej. Tylko takie prowadzenie działalno�ci gwarantuje jej racjonalno��  
i ekonomiczn� efektywno��. 

4. PRZEBIEG PROCESÓW ZARZ�DZANIA LOGISTYCZNEGO 
STRUMIENIAMI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH 

W zwi�zku z powy�szym, odpady przemysłowe zebrane od ich wytwórców s�
przewo�one do magazynu przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi, 
gdzie s� dokładnie ewidencjonowane i czasowo składowane w wyznaczonym miejscu, a� do 
momentu kiedy zbierze si� okre�lona ich masa, nadaj�ca si� do efektywnie ekonomicznego 
przekazania odpadów do odzysku lub składowania. Je�li załadunek odpadów odbieranych od 
klienta jest pełny to równie� przewo�ony jest do magazynu przedsi�biorstwa, z t� ró�nic�, �e  
w zale�no�ci od rodzaju odpadu niekoniecznie musi tam nast�pi� jego wyładowanie, a mo�e 
tylko zosta� podj�ta decyzja o dalszym post�powaniu z tym transportem i przekazaniu 
odpadów do odzysku lub składowania. Niemniej jednak wszystkie odpady odbierane od 
klientów w pierwszej kolejno�ci przewo�one s� do magazynu przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami, gdzie poddawane s� ko�cowej segregacji – na odpady, które nie 
nadaj� si� do ponownego wykorzystania i b�d� skierowane do unieszkodliwienia na 
składowisku, oraz te, które mog� zosta� poddane odzyskowi. Dodatkowo składowane na 
magazynie odpady cz�sto poddane zostaj� w trakcie segregacji procesom wst�pnej obróbki, 
takim jak mia�d�enie czy belowanie, co w pó�niejszych fazach pozwala na łatwiejsze ich 
transportowanie i unieszkodliwianie czy odzyskiwanie. S� to tak�e konieczne procesy  
w przypadku oddawania odpadów na składowisko, poniewa� pozwalaj� one na istotne 
zmniejszenie obj�to�� odpadów. Poza tym, wysypiska nie przyjmuj� odpadów 
niebezpiecznych, wi�c je�li takie wyst�puj�, a nie nadaj� si� do odzysku, to musz� zosta�
najpierw unieszkodliwione i dopiero w takim stanie dostarczone na wysypisko. Wszystkie te 
procesy mog� równie� odbywa� si� u klienta, to jednak zale�ne jest ju� od tego czy dysponuje 
on odpowiednimi mo�liwo�ciami technicznymi i technologicznymi. 

Generalnie magazynowanie danego rodzaju odpadu zwykle nie trwa dłu�ej ni� do 
momentu zebrania od wytwórców odpadów masy pozwalaj�cej na pełny załadunek 
transportowy. Wtedy mo�liwe jest usuni�cie go z ewidencji magazynowej i przekazanie do 
odpowiedniej instalacji lub urz�dzenia do odzysku, b�d� unieszkodliwienie poprzez 
składowanie na wysypisku. Przedsi�biorstwa gospodaruj�ce odpadami przemysłowymi d���
do minimalizacji procesu magazynowania, głównie ze wzgl�dów finansowych, ale tak�e  
z uwagi na fakt, �e pewne rodzaje odpadów w trakcie „le�akowania” w magazynie mog�
znacznie traci� na warto�ci (np. mokra makulatura, pordzewiały złom, itp.). 

Analizuj�c proces zagospodarowania odpadów, z punktu widzenia przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi, istniej� dwie mo�liwo�ci w tym zakresie: 
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przekazanie odpadów na odzysk, lub zdeponowanie ich na składowisku odpadów. Obecnie 
zauwa�alna jest coraz silniejsza tendencja zmierzaj�ca ku temu, aby gospodarowa� odpadami 
przemysłowymi poprzez poddawanie ich odzyskowi. Jest to korzystne z punktu widzenia 
ochrony �rodowiska naturalnego, gdy� mniejsze masy odpadów zalegaj� na ziemi, a tak�e z 
ekonomicznego punktu widzenia – odzysk umo�liwia uzyskanie surowców wtórnych, które 
wymagaj� du�o ni�szych nakładów finansowych na ich zakup ni� na oryginalne materiały,  
a jednocze�nie mog� posiada� nawet do 100% wła�ciwo�ci surowca pierwotnego. Procesy 
zwi�zane z odzyskiem warto�ci z odpadów przemysłowych ko�cz� faz� gospodarowania 
odpadami w procesie zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów, a powstałe w tych 
procesach surowce wtórne stanowi� element wej�ciowy w odwrotnym ła�cuchu dostaw i s�
dystrybuowane do klientów wykazuj�cych zapotrzebowanie na te materiały. Dystrybucj�
odwrotn� mo�na traktowa� jako ostatni etap systemu zarz�dzania logistycznego strumieniami 
odpadów przemysłowych, przy czym nale�y tu zaznaczy�, �e nie ka�dy podmiot realizuj�cy 
zadania tego systemu realizuje równie� zadania zwi�zane z t� dystrybucj�.  

Niestety obecnie nie ma jeszcze mo�liwo�ci przekazywania wszystkich  rodzajów 
odpadów do odzysku, poniewa� instalacje i urz�dzenia odzyskuj�ce cz�sto nie odpowiadaj�
technicznie i technologicznie wymaganiom koniecznym do odzysku warto�ci z pewnych 
rodzajów odpadów przemysłowych. Dodatkowo instalacje i urz�dzenia do odzysku zazwyczaj 
s� przystosowane do odzyskiwania warto�ci z jednego lub co najwy�ej kilku ró�nych 
rodzajów odpadów. Przekazuj�c wi�c odpady na odzysk konieczne jest ich rozwo�enie po 
cz�sto znacznie rozległym geograficznie terenie, jednocze�nie dziel�c na wymagane rodzaje 
odpadów dla danej instalacji lub urz�dzenia do odzysku, co mo�e znacznie zwi�ksza� koszty 
zwi�zane z magazynowaniem i transportowaniem. Cz�sto te� odpady mog�ce zosta� poddane 
odzyskowi trafiaj� mimo to na składowisko odpadów z uwagi na zbyt wysokie koszty 
zwi�zane z ich odzyskiem. Dlatego obserwuj�c działalno�� przedsi�biorstw gospodaruj�cych 
odpadami przemysłowymi zauwa�alne jest, �e mimo wielu pozytywnych zmian w tym 
zakresie nadal wi�kszo�� zbieranych przez nie odpadów od ich wytwórców zostaje 
zdeponowanych na składowiskach odpadów przemysłowych. 

W praktyce zazwyczaj dane przedsi�biorstwo gospodaruj�ce odpadami przemysłowymi 
współpracuje z jednym, wybranym składowiskiem (w niektórych przypadkach mo�liwa jest 
szersza współpraca z wi�cej ni� jednym składowiskiem, np. wtedy, gdy ilo�ci deponowanych 
odpadów mog� przekroczy� okre�lon� pojemno�� wyznaczon� dla składowiska  
i składowania, lub składowisko nie ma warunków i mo�liwo�ci na przyjmowanie pewnych 
rodzajów odpadów). Współpraca taka jest korzystnym rozwi�zaniem z uwagi na mo�liwo�ci 
negocjowania warunków deponowania odpadów na składowisku, ł�cznie z negocjacjami 
dotycz�cymi aspektów finansowych na pierwszym miejscu. 

PODSUMOWANIE
Przedstawiona w artykule analiza procesów logistycznych jakie towarzysz� prawidłowej 

gospodarce odpadami przemysłowymi pozwala na wyszczególnienie kilku uogólnionych 
wniosków w tym zakresie. 

Po pierwsze, usystematyzowanie informacji zwi�zanych z gospodarowaniem odpadami 
przemysłowymi zgodnie z procesami zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów przy 
wykorzystaniu modelu opisowego umo�liwia dokładniejsze zobrazowanie logistycznej 
działalno�ci zwi�zanej z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi w przedsi�biorstwach 
gospodaruj�cych nimi. 

Po drugie, konsekwentna realizacja procesów zarz�dzania logistycznego strumieniami 
odpadów przemysłowych w przedsi�biorstwach gospodaruj�cych nimi według modelu 
opisowego sprzyja uzyskaniu przez te przedsi�biorstwa stabilnej i konkurencyjnej pozycji na 
rynku w obszarze ich działalno�ci. 
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Na tej podstawie mo�na zatem stwierdzi�, �e zarz�dzanie logistyczne strumieniami 
odpadów, w kontek�cie problematyki gospodarowania odpadami, jest obecnie, i b�dzie  
w przyszło�ci, coraz bardziej rozpowszechnione i ch�tnie stosowane przez ró�norodne 
podmioty gospodarcze, jako efekt wzrostu �wiadomo�ci społecznej w dziedzinie ochrony 
�rodowiska oraz pewnego rodzaju wymuszeniem ze strony rynku konkurencyjnego, na 
którym powinny na coraz szersz� skal� pojawia� si� produkty i inne dobra wytwarzane  
z ukierunkowaniem na ich ponowne wykorzystanie, b�d� odzyskanie warto�ci z powstałych 
w wyniku ich produkcji i u�ytkowania odpadów w przyszło�ci. 
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SPECIFICITY OF LOGISTICS PROCESSES  
IN INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT 

P. I. ORGANIZATIONAL APPROACH 

Abstract 
The issue of waste management, and in particular industrial waste, represents a significant 

challenge for today's economy. Given the priorities of sustainable development taking into account the 
organization of the processes related to the management of industrial waste flows must take into 
account mainly logistics processes. In this context, they are an integral part of the proper functioning 
of waste management. This paper presents a model approach to the interpretation of logistics 
processes associated with the correct implementation of the industrial waste management.  
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