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CERTYFIKAT 

 

ISO 45001:2018 

DEKRA Certification GmbH niniejszym potwierdza, że przedsiebiorstow 

STENA RECYCLING SP. Z O.O. 
 
 
 
zakres certyfikacji: 

Zakup, przetwarzanie i sprzedaż  odpadów, świadczenie usług w zakresie doradztwa i szkoleń w 
dziedzinie gospodarki odpadami, niszczenie dokumentów i innych nośników danych, w tym 
demagnetyzacja elektronicznych nosników danych 
 
 
certyfikowana siedziba: 

ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa 
 
 
 
(dalsze lokalizacje patrz załącznik) 

 
  

Wdrożyło system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  zgodnie z ww. Normą i skutecznie 
go realizuje. Zgodność systemu została sprawdzona podczas auditu certyfikacyjnego, wynik auditu 
udokumentowano w raporcie numer N-A627821/A11/45001. 

Nr rejestracyjny certyfikatu: 450521112/1 
Ważność poprzedniego certyfikatu: 2021-06-19 
 

Certyfikat ważny od: 20.06.2021 
Certyfikat ważny do: 19.06.2024 
Ostatnia zmiana: 19.04.2022 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 19.04.2022 
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Załącznik do certyfikatu nr 450521112/1 

 
ważny od 20.06.2021 do 19.06.2024 
 
Powyższym certyfikatem / objęte są następujące lokalizacje: 

 Centrala certyfikowana siedziba zakres certyfikacji 

 STENA RECYCLING  

Sp. z o.o. 

ul. Grójecka 208 

02-390 Warszawa 

Patrz strona 1 

 w następujących miejscach / z firmami w następujących 
lokalizacjach 

zakres certyfikacji 

1.  STENA RECYCLING    
Sp. z o.o 

al. Kasztanowa 21;  

72-005 Przecław 

Zakup, przetwarzanie i sprzedaż  
odpadów, świadczenie usług w 
zakresie doradztwa i szkoleń w 
dziedzinie gospodarki odpadami. 

2.  STENA RECYCLING    
Sp. z o.o 

ul. Rabowicka 2,  

62-020 Swarzędz 

Zakup, przetwarzanie i sprzedaż  
odpadów, świadczenie usług w 
zakresie doradztwa i szkoleń w 
dziedzinie gospodarki odpadami.  

3.  STENA RECYCLING    
Sp. z o.o 

ul. Kazimierza Wielkiego 23;  

67 - 400 Wschowa 

Zakup, przetwarzanie i sprzedaż  
odpadów, świadczenie usług w 
zakresie doradztwa i szkoleń w 
dziedzinie gospodarki odpadami.  

4.  STENA RECYCLING    
Sp. z o.o 

ul Chwaszczyńska 129-149;  

81-571 Gdynia 

Zakup, przetwarzanie i sprzedaż  
odpadów, świadczenie usług w 
zakresie doradztwa i szkoleń w 
dziedzinie gospodarki odpadami.  

5.  STENA RECYCLING    
Sp. z o.o 

ul. Przemysłowa 10D;  

85-758 Bydgoszcz 

Zakup, przetwarzanie i sprzedaż  
odpadów, świadczenie usług w 
zakresie doradztwa i szkoleń w 
dziedzinie gospodarki odpadami.  

6.  STENA RECYCLING    
Sp. z o.o 

ul. Konopnickiej 11;  

41-100 Siemianowice Śląskie 

Zakup, przetwarzanie i sprzedaż  
odpadów, świadczenie usług w 
zakresie doradztwa i szkoleń w 
dziedzinie gospodarki odpadami, 
niszczenie dokumentów i innych 
nośników danych. 

7.  STENA RECYCLING    
Sp. z o.o 

Trzebieńczyce, ul. Milana-
Kamskiego 67 

32-640 Zator 

Zakup, przetwarzanie i sprzedaż  
odpadów, świadczenie usług w 
zakresie doradztwa i szkoleń w 
dziedzinie gospodarki odpadami. 

8.  STENA RECYCLING    
Sp. z o.o 

ul. Chełmżyńska 180; 04-464 
Warszawa 

Zakup, przetwarzanie i sprzedaż  
odpadów, świadczenie usług w 
zakresie doradztwa i szkoleń w 
dziedzinie gospodarki odpadami, 
niszczenie dokumentów i innych 
nośników danych, 
demagnetyzacja elektronicznych 
nosników danych. 
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Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 19.04.2022  


