CSL Behring Sp. z o.o.

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
1
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779. z póżn. zm.).

CSL Behring Sp. z o. o. dystrybuuje na rynek polski zaawansowane
technologicznie produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.
CSL Behring jest częścią międzynarodowej Grupy CSL, będącej światowym
liderem biotechnologicznym.

Grupa oferuje szeroki wybór innowacyjnych leków – w szczególności
produktów leczniczych rekombinowanych i osoczopochodnych.

CSL Behring Sp. z o. o. nie ogranicza wykonywania obowiązków do przypadków,
w których zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski.
CSL Behring Sp. z o. o. nawiązała współpracę z organizacją odzysku opakowań oraz
przedsiębiorstwem utylizacyjnym, które zapewniają odpowiedni system
gospodarowania odpadami w imieniu Spółki.
Spółka współpracując z jednostkami wyspecjalizowanymi w zakresie
gospodarowania odpadami, ma na celu zapewnienie właściwej i optymalnej formy
utylizacji, mając na względzie 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.
CSL Behring Sp. z o. o. wdraża w wewnętrzne procedury działania, mające na celu
ochronę środowiska, m.in. opracowała procedury utylizacyjne zapewniające
bezpieczne zagospodarowanie odpadów w postaci produktów leczniczych.
Starania Spółki są rezultatem świadomego podejścia do kwestii zrównoważonego
rozwoju.

CSL Behring Sp. z o. o. zapewnia odpowiednią dostępność systemu zbierania
odpadów na obszarze, w którym wprowadza produkty do obrotu
Odpady powstałe w wyniku działalności są selektywnie zbierane przez CSL Behring
i przekazywane uprawnionym podmiotom zajmującym się gospodarką odpadami w
celu ich przetworzenia, eliminacji lub dalszego wykorzystania.
Celem Spółki zarówno na poziomie globalnym jak i krajowym jest ograniczenie ilości
powstałych w toku produkcji i dystrybucji odpadów.
Tabela 1. Masa zebranych odpadów w Spółce CSL Behring Sp. z o. o. w 2020 roku
L.p.

Odpady opakowaniowe powstałe z:

Masa odpadów
opakowaniowych w tonach

1

Opakowania z papieru lub tektury

0,119 t

2

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,020 t

3

Leki (inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne)

0,010 t

4

RAZEM

0,149 t

Tabela 2. Porównanie masy powstałych w toku produkcji odpadów oraz osiągniętego
poziomu recyklingu w grupie CSL na przestrzeni ostatnich lat

Całkowita masa
odpadów
Osiągnięty
poziom
recyklingu

Okres kwiecień 2018
– marzec 2019

Okres kwiecień
2019 – marzec 2020

Okres kwiecień
2020 – marzec 2021

61 400 t

66 750 t

59 020 t

42 %

46 %

40 %

CSL Behring posiada środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania
obowiązków

Spółka jest odpowiedzialna finansowo za wszystkie obowiązki nałożone na nią
w ramach regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami.
CSL Behring przeznacza wszelkie niezbędne środki na utylizację i odzysk odpadów
generowanych w toku jej działalności. Dodatkowo, Spółka spełnia obowiązek
realizowania publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie właściwego
gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

CSL Behring stosuje mechanizmy samokontroli 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
Spółka dokonuje gromadzenia dokładnych danych dotyczących rocznych ilości
wytworzonych odpadów.
CSL Behring posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami (BDO) oraz realizuje obowiązek sprawozdawczości w zakresie
wytwarzanych odpadów i gospodarowaniu odpadami.
Spółka jest finansowo i organizacyjnie przygotowana do wypełnienia obowiązków
w zakresie gospodarki odpadami wynikających z wprowadzenia produktów na rynek
polski.

