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Posiadamy certyfikat 

ISO 9001:2000 w zakresie: 

Rehabilitacja medyczna, społeczna 

i zawodowa osób niepełnosprawnych 

intelektualnie. Działalność edukacyjno - 

rehabilitacyjno - wychowawcza 

 

 

 

 

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej 
 

■ Niszczenie dokumentów 
 

 

 
Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej oferuje profesjonalne usługi 
niszczenia dokumentów (w tym odbiór dokumentów). 

Posiadamy wysokiej klasy system niszcząco-prasujący SP 4040 firmy HSM, 
który umożliwia niszczenie w ciągu godziny ponad 100 kg papieru, starych 
folderów, błędnych wydruków i innej zbędnej dokumentacji (bez względu 
na format czy sposób łączenia, np. spinacze, zszywki), a także: kart 
plastikowych, płyt CD/DVD, dyskietek, pamięci przenośnych USB itp. 

Praca koordynowana jest przez osobę posiadającą poświadczenia 
bezpieczeostwa z klauzulą: ŚCIŚLE TAJNE, NATO SECRET i SECRET EU. 

Usługa wykonywana jest z zachowaniem następujących stopni 
bezpieczeostwa: 
1. Według normy DIN32751 - trzeci. 
2. Zgodnie z normą DIN 66339: 
 informacje w oryginalnym rozmiarze - P-4; 
 optyczne nośniki danych - O-3; 
 magnetyczne nośniki danych - T-4; 
 elektroniczne nośniki danych - E-3; 
 informacje w zmniejszonej postaci - F-1. 

Ponad to: 
 zachowujemy wymogi wynikających z ustawy o ochronie danych 

osobowych; 
 prowadzimy  pełną dokumentację przebiegu całości procesu; 
 wystawiamy certyfikat zniszczenia (na życzenie niszczenie 

dokumentów może odbywad się w obecności Klienta) 
 

We wszystkich obszarach działalności świadczymy usługi w ramach 
podwykonawstwa na rzecz innych firm. 

Zakres zlecenia i koszt ustalany jest indywidualnie. 
 
Możliwość odpisania ulgi na PFRON, dla firm zatrudniających powyżej 25 pracowników. 
 

Kontakt ws. zamówień: 

Ryszard Kolmer, tel. 505 936 084 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Spełnionych Marzeń 3 72-003 Dobra k. Szczecina 

www.mzaz.psouuszczecin.org.pl 

mail: mzaz@psouuszczecin.org.pl 
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