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Informacja dla Klientów, 1 marca 2017 r.  

Zmiana zasad obiegu dokumentów związana z restrukturyzacją spółek      

w grupie First Recycling i Stena Recycling   

 
Szanowni Państwo,  
  
W nawiązaniu do wcześniejszej komunikacji dotyczącej przejęcia szwedzkiej grupy  IL Recycling i jej 
polskiej spółki First Recycling sp. z o.o. przez grupę Stena, informujemy, że działalność spółek z grupy 
First Recycling w Polsce została częściowo skonsolidowana z dniem 1 marca 2017 roku, co oznacza, że 
First Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie straciła odrębny byt prawny i stała się integralną częścią 
Stena Recycling sp. z o.o. 
 
First Recycling Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku będzie kontynuować swoją działalność 
jako odrębny podmiot prawny.  
 
W związku z licznymi zmianami organizacyjnymi (m.in. zmianą systemu finansowo-księgowego  
i rachunków bankowych), poniżej zamieszczamy istotne informacje dotyczące zasad obiegu dokumentów 
obowiązujących od dnia 1 marca 2017 roku. Jednocześnie informujemy, że bieżące działania operacyjne 
First Recycling Poznań sp. z o.o. będą kontynuowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi ustaleniami 
i umowami. 
 
Wszystkie dokumenty dotychczas wystawiane przez Państwa na rzecz First Recycling Poznań sp. z o.o., 
od dnia 1 marca  2017 roku powinny być nadal wystawiane na  First Recycling Poznań sp. z o.o. 
Poniżej przypominamy dane rejestracyjne spółki: 
 
 
 

 

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dot. obiegu dokumentów: 

1. Wystawianie i przyjmowanie faktur 

2. Pozostała korespondencja  

3. Karty Przekazania Odpadów oraz wnioski o wydanie dokumentów potwierdzających odzysk i 

recykling 

IT STARTS HERE 

First  Recycling Poznań sp. z o. o. 

ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak 

NIP: 777 27 41 390 

 

 



 

 

1.Wystawianie i przyjmowanie faktur 

 Dane rejestracyjne spółki, na które należy wystawić faktury: 

First  Recycling Poznań sp. z o. o. 

ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak 

NIP: 777 27 41 390 

 

 Faktury w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Biura Głównego Stena Recycling: 

Stena Recycling sp. z o. o. 

Al. Krakowska 271 

02-133 Warszawa  

 

 Faktury wystawione w wersji elektronicznej  należy kierować na adres: 

faktury@firstrecycling.pl 

 

2. Pozostała korespondencja 

 

 Kontakt w zakresie Obsługi Klienta dotyczący zestawień odebranych odpadów i  bieżącej obsługi: 

Biuro Obsługi Klienta: 

e-mail: bok.swarzedz@stenarecycling.com 
tel.: +48  (61) 652 70 60 

 

3.Karty przekazania odpadów oraz wnioski o wydanie dokumentów potwierdzających odzysk  

i recykling (DPO/DPR) 

W przypadku dostaw i odbiorów do/z  First Recycling Poznań dane posiadacza odpadów, który powinien 

być wskazany na KPO (karcie przekazania odpadów) to: 

 Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przyjmuje odpad: 

First  Recycling Poznań sp. z o. o. 

ul. Gdyńska 131 

62-004 Czerwonak 

 

 

 

mailto:bok.czerwonak@stenarecycling.com


 

 Miejsce prowadzenia działalności: 

First  Recycling Poznań sp. z o. o. 

ul. Gdyńska 131 

62-004 Czerwonak 

 

Korespondencję dot. kart przekazania odpadów oraz wniosków o wydanie dokumentów potwierdzających 

odzysk i recykling należy kierować na adres:  

Zespół Raportowania Środowiskowego 

Stena Recycling Oddział Warszawa II 

ul. Bardowskiego 4  

03-888 Warszawa 

 

Osobą dedykowaną w zakresie raportowania środowiskowego i wszelkich kwestii w tym obszarze jest:  

Beata Cękiel-Kowalska, Specjalista ds. ochrony środowiska 

beata.cekiel-kowalska@stenarecycling.com 

Tel. + 48 510 277 584 

 

 

O powyższych zmianach będziemy jeszcze Państwu przypominać przed 1 marca 2017 roku.  

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje przede wszystkim dedykowany 

doradca Klienta, z którym kontaktują się Państwo obecnie.  

 
Z poważaniem, 
 
Robert Wojtaszek, 
Vice-prezes Zarządu  First Recycling Poznań sp. z o.o. 
 
 
Wspólnie tworzymy wartość. It starts here. 
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