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SYSTEMY 



ENVIRA - DLA KOGO? 

• Zakłady Zagospodarowania 

Odpadów (ZZO) 

• RIPOK & PSZOK 

• recyklerzy (huty, odlewnie, 

przetwórnie) 

• spalarnie 

• firmy wytwarzające: 

– odpady niebezpieczne 

– odpady medyczne 

– odpady przemysłowe 

 

  

UŻYTKOWNICY BENEFICJENCI 

• właściciele firm i zakładów 

• instytucje kontrolujące i 

nadzorcze 

• gminy i urzędy 

marszałkowskich 

• społeczności lokalne 



Korzyści dla Państwa 

ZGODNOŚĆ Z 
PRAWEM 

NIEZAWODNOŚĆ 

WYDAJNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ EKONOMICZNOŚĆ 

PROSTA  
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

EKOLOGIA INNOWACYJNOŚĆ RZETELNOŚĆ 



Prosta sprawozdawczość 

ENVIRA umożliwia: 

• automatyczne tworzenie sprawozdań 

wymaganych regulacjami prawnymi 

• tworzenie automatycznych raportów  

w różnych perspektywach 

sprawozdawczości  

• generowanie raportów z operacji  

w poszczególnych instalacjach i 

obiektach zakładu 

• dostarcza wieloaspektowych analiz i 

raportów 



Zgodność z prawem 

ENVIRA gwarantuje: 

• zgodność z ustawą o odpadach 

• zgodność z rozporządzeniem w sprawie 

ewidencji odpadów (KPO, KEO) 

• zgodność z rozporządzeniem w sprawie 

opłat środowiskowych 

• sprawozdanie zbiorcze zestawienie 

danych o odpadach… 

• sprawozdanie odbierającego odpady 

komunalne 

• spełnianie wymogów RODO 



Wydajność 

ENVIRA: 

• usprawnia i automatyzuje procesy 

przyjmowania, przetwarzania, odzysku i 

unieszkodliwiania  odpadów 

• posiada aplikację umożliwiającą 

automatyczną wysyłkę raportów na 

wskazane adresy e-mail 

• oferuje możliwość tworzenia eksportu 

wszystkich widoków do plików 

zewnętrznych MS Office  



Elastyczność 

ENVIRA umożliwia: 

• elastyczność dzięki modułowej 

strukturze systemu 

• mapowanie decyzji i pozwoleń  

• dowolne formułowanie nazw kodów 

rozszerzonych i biznesowych 

• wytwarzanie produktów z odpadów 

(utrata statusu odpadu) 

• automatyczne rejestrowanie działalności 

wszystkich użytkowników wraz z 

dostępem do historii operacji 

• generowanie raportu z operacji w 

poszczególnych instalacjach i obiektach 

zakładu 



Ekonomiczność 

ENVIRA: 

• wzmacnia zadowolenie i przywiązanie klientów i 

partnerów dzięki krótszemu procesowi obsługi 

Klientów na bramie 

• wspomaga kontrolę rzeczywistych kosztów 

przetwarzania  

• ułatwia i usprawnia procesy planowania i 

budżetowania w Zakładzie 

• pomaga oszczędzić czas pracownikom i 

kierownictwu 

• automatycznie kontroluje poziom wykorzystania 

limitu - zmniejsza ryzyko ponoszenia kar 

pieniężnych 

• usprawnia przebieg i skraca czas kontroli organów 

nadzorujących i kontrolujących 



Rzetelność 

ENVIRA: 

• zapewnia spójność i kompletność danych 

• ogranicza możliwość popełnienia błędów 

przez użytkowników 

• gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę 

danych poprzez zamykanie (zamrażanie) 

minionych okresów 

• poprawia wizerunek firmy w zakresie  

transparentności i nowoczesności 

• zapewnia prawidłowość danych w KPO, 

KEO oraz w sprawozdaniach z 
posiadanymi pozwoleniami i decyzjami 

 



Innowacyjność 

ENVIRA: 

• automatyzuje procesy poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych rozwiązań (terminale mobilne, 

czytniki NFC/RFID, itp.) 

• wykorzystuje urządzenia mobilne do 

weryfikacji odpadów oraz raportowania 

• umożliwia generowanie i przechowywanie 

dokumentacji multimedialnej (zdjęcia/filmy) 

• oferuje on-linowe ofertowanie sprzedaży 

surowców 

• gwarantuje ciągłość przyjęć podczas braku 

sieci dzięki modułowi off-line (stacje 

przeładunkowe, PSZOK) 



Ekologia 

Rozwiązania zastosowane w 

systemach ENVIRA usprawniają 

zarządzanie strumieniami odpadów i 

pomagają Zakładom odpadowym 

działać zgodnie z zasadami 

ochrony środowiska naturalnego 



Niezawodność 

Dzięki trójwarstwowej architekturze i 

nowoczesnym metodologiom wytwarzania 

oprogramowania, ENVIRA umożliwia szybką 

eliminację ewentualnych usterek i zapewnia 

pracę Zakładów bez przestojów. 

Ponadto, Solwit.eko oferuje usługi 

wsparcia gwarantujące sprawność i 

niezawodność działania systemu, tj: 

• osobistą asystę merytoryczną i 

techniczną podczas wdrożenia systemu 

• wsparcie merytoryczne i informatyczne 

dzięki Serwis Desk  
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ENVIRA.RIPOK – integracja w ZZO 

ZDALNY DOSTĘP 

• KLIENCI/ 
SPEDYTORZY 

• URZĘDY 
GMIN/POWIATÓW 

• RECYKLERZY 
• GIEŁDY SUROWCÓW 

KOMPUTERY PC, 
TERMINALE MOBILNE, 
DRUKARKI 

WAGI  
SAMOCHODOWE, 
ŚWIATŁA/SZLABANY, 
CZYTNIKI RFID, NFCm 
DRUKARKI KODÓW 
KRESKOWYCH, SCADA 

SYSTEM 
FINANSOWO- 

KSIĘGOWY 

INNE APLIKACJE BIUROWE 
(E-MAIL, MS OFFICE, …) 



ENVIRA.RIPOK już pracuje dla: 

ZGOK 

OLSZTYN 

PGK 

SŁUPSK 

ZKGZL  

ZZO WÓLKA ROKICKA 

PGK 

KOSZALIN 

FINALIZUJEMY 

WDROŻENIE  

W 3 ZAKŁADACH 

MIĘDZYNARODOWEJ 

GRUPY  

Z BRANŻY ODPADOWEJ 
ZGO 

ŁOMŻA 
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ENVIRA.PSZOK – innowacja w zarządzaniu 

PSZOKI WZROST  

ODZYSKU 

I 

RECYKLINGU 

WIĘCEJ  

KORZYŚCI  

DLA GMINY 

 

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ 



ENVIRA.PSZOK – prostota i intuicyjność 



ENVIRA.PSZOK – korzyści użytkowników 

• bieżący dostęp  

do raportów i 

sprawozdań 

• podgląd przyjętych 

odpadów z 

podziałem na 

gminy 

• kontrola nad 

operacjami i 

działalnością 

PSZOK 

 

• rejestracja 

bieżących operacji 

• wystawianie 

dokumentów 

(faktura, paragon, 

dok. ważenia, KPO) 

• sprawozdawczość i 

ewidencja 

• weryfikacja limitów 

na mieszkańca/ 

gospodarstwo 

domowe 

• konto z dostępem 

on – line 

• bieżący podgląd 

przekazanych 

odpadów oraz limity 

• mapa i dane dot. 

PSZOK-ów 

• przydatne 

informacje o 

odpadach 

PSZOK GMINY MIESZKAŃCY 
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GLOBALNE TRENDY  

W GOSPODARCE ODPADAMI 



GLOBALNE  

TRENDY  

W GOSPODARCE  

ODPADAMI 

NADĄŻYĆ ZA GLOBALNĄ ZMIANĄ 

http://markets.businessinsider.com/news/stocks/the-impact-of-digital-transformation-on-the-waste-recycling-industry-1015635423 
https://waste-management-world.com/a/digital-strategy-for-the-waste-recycling-industry 
https://waste-management-world.com/a/wastebox-biz-app-links-waste-producers-with-managers 

CELE 

ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU 

GOSPODARKA O 

OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

ROZWÓJ 

TECHNOLOGICZNY  

W RECYKLINGU  

MAKSYMALIZACJA 

ODZYSKU 

EKONOMIA 

ODPADOWA 

CYFROWA 

TRANSFORMACJA  



GLOBALNE  

TRENDY  

W GOSPODARCE  

ODPADAMI 

NADĄŻYĆ ZA GLOBALNĄ ZMIANĄ 

partner innowacyjnej 

gospodarki odpadami 



www.solwit-eko.com                    
www.envira.com.pl 

ZAPRASZAMY 

DO WSPÓŁPRACY ! 


