
AbbVie Sp. z o.o.
Informacja o realizacji celów w zakresie 
gospodarowania odpadami

Pojęcie "Spółka" odnosi się do osoby prawnej AbbVie Sp. z.o.o. Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym 
dokumencie odnoszą się do działalności AbbVie Sp. z.o.o. na terenie Polski.
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AbbVie Sp. z o.o. nie ogranicza wykonywania obowiązków 
do przypadków, w których zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi 
największe zyski.

AbbVie Sp. z o.o. w ramach swojej działalności dystrybuuje na rynek 
polski zaawansowane technologicznie produkty lecznicze oraz wyroby 
medyczne.

Produkty dystrybuowane przez Spółkę znajdują swoje zastosowań w wielu 
obszarach terapeutycznych:

AbbVie nawiązała współpracę z organizacją odzysku opakowań oraz 
przedsiębiorstwem utylizacyjnym, które zapewniają odpowiedni system 
gospodarowania odpadami w imieniu Spółki. 

Spółka kooperując 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. 

AbbVie wdraża w swoje procedury działania, mające na celu ograniczenie 
powstawania odpadów – np. uszkodzone urządzenia medyczne są przekazywane 
ich dostawcy w celu naprawy, bądź ponownego użycia komponentów.

Starania Spółki są rezultatem świadomego podejścia do kwestii zrównoważonego 
rozwoju.

neurologiiimmunologii wirusologiionkologii
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Odpady powstałe w wyniku działalności są selektywnie zbierane przez AbbVie
i przekazywane uprawnionym podmiotom zajmującym się gospodarką 
odpadami w celu ich przetworzenia, eliminacji lub dalszego wykorzystania. 

Tabela 1. Osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych AbbVie
w 2020 roku

AbbVie Sp. z o.o. zapewnia odpowiednią dostępność systemu 
zbierania odpadów na obszarze, w którym wprowadza produkty 
do obrotu

* poziom określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2020.1114 t.j. z dnia 2020.06.26).

L.p.
Odpady opakowaniowe 
powstałe z:

Masa odpadów 
opakowaniowych 

Wymagany 
poziom recyklingu

Osiągnięty 
poziom recyklingu

1
Opakowania z papieru lub 
tektury

4 498 kg 61% 2 744 (61%)

2
Opakowania z tworzyw 
sztucznych

141 kg 23,5% 33 kg (23,4%)

3 Opakowania ze szkła 0 kg 61% -

4 Opakowania z aluminium 0 kg 51% -

5
Opakowania ze stali, 
w tym blachy stalowej

0 kg 51% -

6 Opakowania z drewna 7 850 kg 16% 1 256 kg (16%)

7
Opakowania 
wielomateriałowe

0 kg * -

8 Opakowania pozostałe 0 kg - -

9 RAZEM 12 489 kg - 4033 kg
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Tabela 2. Osiągnięty poziom odzysku odpadów opakowaniowych AbbVie
w 2020 roku

Tabela 3. Osiągnięty poziom recyklingu i odzysku w 2020 roku łącznie

W roku 2020 Spółka osiągnęła docelowe poziomy recyklingu i odzysku 
opakowań.

Wykres 1: Ilość generowanych odpadów na przestrzeni ostatnich 5 lat

24 296

18 237

27 940

26 402

12 489

2016 2017 2018 2019 2020

L.p.
Realizacja obowiązku 
odzysku

Masa odpadów 
opakowaniowych 

Wymagany 
poziom odzysku

Osiągnięty 
poziom odzysku

1 RAZEM 12 489 kg - 3 585 kg

L.p.
Realizacja obowiązku 
recyklingu i odzysku

Masa odpadów 
opakowaniowych 

Wymagany 
poziom recyklingu 
i odzysku

Osiągnięty 
poziom recyklingu 
i odzysku razem

1 RAZEM 12 489 kg 61% 7 613 kg (60,96%)Cost in (EUR) in 2016-2020
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Na poziomie grupy AbbVie ustanowione są dodatkowe cele w zakresie 
gospodarki odpadami, m.in.:

Ekomodulacji
procesów
produkcyjnych

1 2 3
Redukcji ilości 
odpadów 
składowanych do zera 
do roku 2035

Regularnego audytu 
dostawców usług 
zarządzania odpadami

Oprócz realizacji obowiązków nałożonych na Spółkę ustawowo, firma ustanawia 
i realizuje własne cele w zakresie zarządzania odpadami.

Spółka jest odpowiedzialna finansowo za wszystkie obowiązki nałożone na nią 
w ramach regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. 

AbbVie przeznacza wszelkie niezbędne środki na utylizację i odzysk odpadów 
generowanych w toku jej działalności. Dodatkowo, Spółka spełnia obowiązki 
finansowania publicznych kampanii edukacyjnych i działań edukacyjnych 
w zakresie właściwego gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

AbbVie Sp. z o.o. posiada środki finansowe i organizacyjne niezbędne 
do wykonywania obowiązków 
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Spółka dokonuje gromadzenia dokładnych danych dotyczących rocznych ilości 
wytworzonych odpadów opakowaniowych.

Spółka prowadzi ewidencję danych dotyczących gospodarki odpadami 
(procentowe wskaźniki recyklingu i ponownego użycia).

AbbVie posiada wpis do Bazy danych o odpadach (BDO) oraz realizuje 
obowiązek sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. 

Spółka posiada oddzielny budżet na działania związane z ochroną środowiska, 
w tym budżet na gospodarkę odpadami.

Spółka jest finansowo i organizacyjnie przygotowana do wypełnienia 
obowiązków w zakresie gospodarki odpadami wynikających z wprowadzenia 
produktów na rynek polski.

AbbVie Sp. z o.o. stosuje mechanizmy samokontroli, w szczególności 
audyty, 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

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 22a pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz.U.2021.779. z póżn. zm.).



AbbVie Polska Sp. z o.o.
Informacja o realizacji celów w zakresie 
gospodarowania odpadami

Pojęcie "Spółka" odnosi się do osoby prawnej AbbVie Polska Sp. z.o.o. Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym 
dokumencie odnoszą się do działalności AbbVie Polska Sp. z.o.o. na terenie Polski.
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AbbVie Polska Sp. z o.o. nie ogranicza wykonywania obowiązków 
do przypadków, w których zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi 
największe zyski

AbbVie Polska w ramach swojej działalności wspiera spółkę 
dystrybucyjną na rynku polskim poprzez podejmowanie działań 
marketingowych

Produkty dystrybuowane przez AbbVie znajdują swoje zastosowań w wielu 
obszarach terapeutycznych:

Ze względu na specyfikę działalności AbbVie Polska, nie generuje dużej ilości 
odpadów, głownie są to odpady w postaci zużytego sprzętu biurowego. 

W zakresie odpadów w postaci sprzętu elektronicznego, AbbVie Polska nawiązała 
współpracę z przedsiębiorstwami utylizacyjnymi, które zapewniają odpowiedni 
system gospodarowania odpadami w imieniu Spółki.

Spółka kooperując 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. 

Starania Spółki są rezultatem świadomego podejścia do kwestii zrównoważonego 
rozwoju.

neurologiiimmunologii wirusologiionkologii
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Odpady powstałe w wyniku działalności są zbierane przez AbbVie Polska 
i przekazywane uprawnionym podmiotom zajmującym się gospodarką 
odpadami w celu ich przetworzenia, eliminacji lub dalszego wykorzystania. 

Ponadto, aktualnie Spółka podejmuje działania w zakresie udoskonalenia 
sposobów oraz poszerzenia zakresu realizowanych obowiązków, m.in. poprzez 
rozpoczęcie gospodarowania nie tylko odpadów w formie zużytego sprzętu, jak 
również odpadów opakowaniowych. 

Oprócz realizacji obowiązków nałożonych na Spółkę ustawowo, firma ustanawia 
i realizuje własne cele w zakresie zarządzania odpadami.

Spółka jest odpowiedzialna finansowo za wszystkie obowiązki nałożone na nią 
w ramach regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. 

AbbVie Polska przeznacza wszelkie niezbędne środki na utylizację i odzysk 
odpadów generowanych w toku jej działalności. Dodatkowo, Spółka spełnia 
obowiązki finansowania publicznych kampanii edukacyjnych i działań 
edukacyjnych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami 
opakowaniowymi.

AbbVie Polska Sp. z o.o. posiada środki finansowe i organizacyjne 
niezbędne do wykonywania obowiązków 

AbbVie Polska Sp. z o.o. zapewnia odpowiednią dostępność systemu 
zbierania odpadów na obszarze, w którym wprowadza produkty 
do obrotu
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Na poziomie grupy AbbVie ustanowione są dodatkowe cele w zakresie 
gospodarki odpadami, m.in.:

Ekomodulacji
procesów
produkcyjnych

1 2 3
Redukcji ilości 
odpadów 
składowanych do zera 
do roku 2035

Regularnego audytu 
dostawców usług 
zarządzania odpadami

Spółka dokonuje gromadzenia dokładnych danych dotyczących rocznych ilości 
wytworzonych odpadów opakowaniowych.

Spółka prowadzi ewidencję danych dotyczących gospodarki odpadami 
(procentowe wskaźniki recyklingu i ponownego użycia).

AbbVie Polska posiada wpis do Bazy danych o odpadach (BDO) oraz realizuje 
obowiązek sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. 

Spółka posiada oddzielny budżet na działania związane z ochroną środowiska. 
Spółka posiada budżet na gospodarkę odpadami.

Spółka jest finansowo i organizacyjnie przygotowana do wypełnienia 
obowiązków w zakresie gospodarki odpadami wynikających z wprowadzenia 
produktów na rynek polski.

AbbVie Polska Sp. z o.o. stosuje mechanizmy samokontroli, 
w szczególności audyty, 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

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 22a pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz.U.2021.779. z póżn. zm.).
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