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AKTUALNOŚCI

Już 8-9 marca 2023  zapraszamy Cię, na nasze stoisko podczas targów  

EKOTECH w Kielcach. Poznaj, uznane w Europie rozwiązania Globtrak, do zarządzania 

odbiorem odpadów. Stwórz z nami unikalny klimat spotkań biznesowych.  

Czekamy na Ciebie niecierpliwie. 

Dziękujemy za waszą obecność oraz wspólnie spędzony czas podczas tegorocznych Targów Poleco. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, 
odwiedzicie nas również tak licznie! Kolejna edycja 17-19. 10. 2023. 
DO ZOBACZENIA !

Pamiętaj o możliwości 
spotkania  z naszym DORADCĄ 
HANDLOWYM !

XXIII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (8-9.03.2023) KIELCE 

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO (19-21.10.2022) POZNAŃ

KRZYSZTOF ZDUN

Doradca Handlowy
Telematyka Komunalna
POLSKA PÓŁNOCNA

+48 690 503 915
k.zdun@globtrak.pl

ROBERT  PAWEŁKIEWICZ

Doradca Handlowy
Telematyka Komunalna
POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

+48 504 149 568
r.pawelkiewicz@globtrak.pl

będziemy

byliśmy

DAMIAN  PYTEL

Doradca Handlowy
Telematyka Komunalna
POLSKA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

+48 514 761 389

d.pytel@globtrak.pl

TOMASZ MISZTAL

Doradca Handlowy
Telematyka Komunalna
POLSKA CENTRALNA

+48 573 490 162

t.misztal@globtrak.pl
MARIUSZ PUSZKO

Manager Produktu

Telematyka Komunalna

MATEUSZ  CHABA

Manager Produktu

Telematyka Wizyjna

+48  501 601 040

m.puszko@globtrak.pl

+48 662 133 221

m.chaba@globtrak.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Zeskanuj kod QR
i zobacz więcej
naszych aktualności 



TOMASZ MISZTAL

Doradca Handlowy
Telematyka Komunalna
POLSKA CENTRALNA

+48 573 490 162

t.misztal@globtrak.pl

Organizacja odbioru odpadów
z wykorzystaniem podstawowej telematyki
schemat w odniesieniu do wytycznych ustawy

GMINA
PRZETARG IN HOUSE

ZUK GZUK

INFORMACJA
DLA OBYWATELIHARMONOGRAM ODBIORU

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

RAPORT 1
HARMONOGRAM

RAPORT 2
WAGA BDO

Rys. 1.1



Zarządzanie technologiami nie jest zagadnieniem nowym.  Sta-
le zwiększające się tempo rozwoju gospodarczego oraz lawinowo 
wzrastająca liczba pojawiających się na rynku światowym techno-
logii, wymusiły podjęcie działań zmierzających do ich analizy i upo-
rządkowania. Prawa i obowiązki w zakresie technologicznej organi-
zacji odbioru odpadów w Polsce reguluje Ustawa z dnia 13 września 
1996 r. – „O  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach”. – noweli-
zacja z dnia 05 września 2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549. Jed-
nakże dynamika pojawiających się zmian, zarówno w obszarze tech-
nologicznym, wymaga przeprowadzenia głębszej analizy sytuacji 
i dostosowywania modeli do aktualnie panujących warunków oto-
czenia w jednostkach samorządu terytorialnego. Nie bez znaczenia, 
pozostaje też coraz większy wpływ współpracy pomiędzy przed-
siębiorstwami i  pozostałymi jednostkami z  potrójnej helisy, czyli  
nauki–biznesu–administracji na sferę technologiczną. 

Model zobrazowany na Rys. 1.1 prezentuje wykorzystanie dostęp-
nych technologii komunalnych w najmniejszym stopniu. Nadzór 
nad procesem odbioru i  transportu odpadów w  modelu podsta-
wowym, koncentruje się na prostocie organizacji oraz założeniach 
teoretycznych i prawnych. Każdy etap procesu jest tworzony ręcz-
nie przez pracowników gminy a następnie przekazywany do ręcz-
nego przetworzenia przez wykonawcę. Założenia polityki śmie-
ciowej tworzone są na podstawie statystyk z  lat poprzednich bez 

uwzględniania jakichkolwiek mechanizmów regulacyjnych bądź 
nadzorczych. Zakłada się, iż wszystkie śmieci wpisane do raportu 
przez wykonawcę pochodzą z  terenu tejże gminy. Stąd strumień 
odpadów oraz harmonogram odbioru planowany jest wyłącznie 
teoretycznie bez większej kontroli. Wykonawca, wysyłając pojazdy 
na teren gminy każdego dnia, opróżnia pojemniki w  oparciu o  har-
monogram teoretyczny bez uwzględniania ilości odbieranych od-
padów, a  załoga śmieciarki tworzy ręczne zestawienie wystawio-
nych pojemników. W  tym miejscu, najczęściej dochodzi do błędów. 
Mamy tutaj do czynienia z  najmniej zautomatyzowanym planowa-
niem oraz rozliczaniem wykonanych usług. Najczęściej taki model 
wybierają gminy najmniejsze lub słabo zinformatyzowane. Jest to 
częsty błąd logiczny z punktu widzenia opłacalności finansowej. Im 
większy stopień wprowadzanych automatyzacji i  informatyzacji 
w zakresie odbioru odpadów, tym większy poziom nadzoru. Czasami 
inwestycja w technologie komunalne, kojarzy się wszystkim jedynie 
z horrendalnymi kosztami, rzadko z zyskiem w postaci danych odpa-
dowych lub materiału do rozpatrywania reklamacji.  

W następnym numerze : 4 modele technologicznego zastosowania Telematyki Komunalnej w odbiorze odpadów 
               Cz. 2  Organizacja odbioru odpadów z wykorzystaniem telematyki użytkowej RFID

ORGANIZACJA
ODBIORU ODPADÓW

EKO EDU

W zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, rozróżniamy cztery modele możliwości technologicznego zastosowania 
telematyki użytkowej. Uwzględniony podział, wyróżnia stopnie zaangażowania i  rozbudowanie technologii, która pozwala 
na automatyzowanie procesów, skuteczniejszą i  bardziej szczegółową kontrolę realizacji zadań oraz właściwy nadzór nad 
powierzonymi zadaniami. Z  naszego artykułu, dowiesz się, jak wygląda organizacja odbioru odpadów z  wykorzystaniem 
PODSTAWOWEGO modelu technologicznego TELEMATYKI KOMUNALNEJ.

Jak wybrać lepszy model niż podstawowa Telematyka 
Komunalna? Dowiecie się w kolejnych trzech numerach
Eko-Wydania.!



KIM JESTEŚMYNASZE SUKCESY

Jako zespół Globtrak, zawsze dbamy, aby wszystkie działania były spójne i uzupełniały się wzajemnie.  
Dajemy z siebie wszystko, realizujemy wysoko stawiane cele, nieustannie podnosząc poprzeczkę w działaniu.

Nasza wytrwałość, zaangażowanie w rozwój produktów, oraz upór w promowaniu innowacji, został 
dostrzeżony podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska- POLECO 2022. 
Aż dwie niezwykle cenne nagrody uwieńczyły naszą pracę w branży komunalnej.

Pierwszą nagrodą Złotym Medalem Targów Poznańskich został uhonorowany System Komunalny Globtrak. 
Jest to najbardziej rozpoznawalne w Polsce wyróżnienie, przyznawane za wysoki poziom innowacyjności 
produktów. Laureatów z każdej branży, wybiera prestiżowe grono ekspertów. W konkursie nagradzana jest 
innowacyjność, pomysłowość i nowoczesność.

Drugą cieszącą serce nagrodą ACANTHUS AUREUS czyli ZŁOTY AKANT zostało uhonorowane Stoisko 
Globtrak Polska, przyznawane przez Grupę MTP wyróżnienie ma na celu nagradzanie najlepszych rozwiązań 
architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają 
pozytywny wizerunek firmy, wystawiającej swoją ofertę na poszczególnych targach.

Te niezwykłe wyróżnienia dedykujemy Wam drodzy Klienci.  
Współpraca z Wami jest dla Nas najlepszym potwierdzeniem 
sensu podejmowanych działań.

Globtrak ZŁOTYM medalistą targów ! 

Statuetka ACANTHUS AUREUS

Złoty Medal

 2022 
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Skontaktuj się z nami

MONIKA
tel.: 504 664 028
e-mail: m.armata@globtrak.pl

KINGA
tel.: 504 664 037
e-mail: k.ciszek@globtrak.pl

SYLWIA
tel.: 514 761 431
e-mail: s.ptak@globtrak.pl

ALEKSANDRA
tel.: 573 490 113
e-mail: a.kobryn@globtrak.pl

Globtrak Polska Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 65/2
25-561 Kielce

Nasza siedziba:

nasze nowe www:

obserwuj nas na :

Skanuj
i dowiedz się

więcej


