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 O KONKURSIE 

Stena Recycling od kilku lat prowadzi konkurs dla szkół 

i przedszkoli pod hasłem "Zbieramy makulaturę – 

oszczędzamy lasy”. Jego głównym celem jest 

promowanie dbałości o środowisko poprzez oddawanie 

surowców nadających się do recyklingu oraz 

współpraca w zakresie edukacji ekologicznej uczniów.  

 

Konkurs polega na zbiórce makulatury w szkołach  

i przedszkolach. Uczestnicy, których zadaniem jest 

zebranie jak największej ilości materiału do 

przetworzenia, jednocześnie dowiadują się, na czym 

polega recykling i jak ważny jest dla ochrony 

środowiska i naturalnych zasobów Ziemi. 

 

Każdego roku szkoły oraz przedszkola 

uczestniczące w konkursie zbierają łącznie ponad 

2500 ton makulatury, a tym samym przed wycięciem 

możemy ocalić nawet 43 000 drzew! 
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 ZASADY ZGŁOSZEŃ 

Konkurs trwa od 1 października  2018r. do 15 czerwca 2019r. 

Data zakończenia odbioru surowców z placówek do 30 maja 2019. 

 

Aby zgłosić placówkę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

 

PAMIĘTAJ! 

Formularz należy wypełnić dokładnie i czytelnie, drukowanymi literami. 

 

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 1 grudnia 2018 roku,  na adres 

mailowy lokalnego koordynatora (patrz: kontakt), a oryginał należy 

przesłać pocztą na adres oddziału (patrz: kontakt). 

W zgłoszeniu prosimy podać numer konta bankowego, na które Stena 

będzie przelewać wynagrodzenie za zebraną makulaturę. Rozliczenia 

mogą być prowadzone poprzez Radę Rodziców.  
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ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

I KATEGORIA:  

NAJLEPSZA SZKOŁA/PRZEDSZKOLE 

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze szkoły i 3 najlepsze 

przedszkola, które w przeliczeniu na jednego ucznia bądź 

przedszkolaka zebrały największą ilość makulatury. Do 

przeliczeń wskaźnika w I kategorii wykorzystane będą dane z 

formularza zgłoszeniowego . 

 

I miejsce- nagroda rzeczowa o wartości 700 zł 

II miejsce- nagroda rzeczowa o wartości 500 zł 

III miejsce- nagroda rzeczowa o wartości 300 zł 

 

II KATEGORIA:  

NAJLEPSZY UCZEŃ / NAJLEPSZYPRZEDSZKOLAK 

Konkurs wyłoni 3 uczniów i 3 przedszkolaków - którzy 

zebrali największą ilość makulatury Do przeliczeń będą 

wykorzystane dane z Załącznika nr 3, który należy przesłać 

do 30  kwietnia 2017. 

I miejsce - jedna  nagroda o wartości  300 zł  

(w tym nagroda rzeczowa o wartości 270 zł  

i nagroda  pieniężna o wartości 30 zł ) 

II miejsce - jedna nagroda o wartości 200 zł  

(w tym nagroda rzeczowa  o wartości 180 zł  

i nagroda pieniężna o wartości 20 zł )             

III miejsce – jedna  nagroda o wartości 100 zł  

(w tym nagroda rzeczowa  o wartości 90 zł  

i nagroda pieniężna o wartości 10 zł )  

 

III KATEGORIA:  

NAJLEPSZY OPIEKUN 

Nagrodzonych zostanie 3 opiekunów najlepszych 

placówek. 

 

I miejsce -jedna nagroda o wartości 300 zł (w tym 

nagroda rzeczowa o wartości 270 zł  

i nagroda  pieniężna o wartości 30 zł ) 

II miejsce - jedna nagroda o wartości 200 zł (w tym 

nagroda rzeczowa  o wartości 180 zł )             

III miejsce – jedna  nagroda o wartości 100 zł (w tym 

nagroda rzeczowa  o wartości 90 zł  

i nagroda pieniężna o wartości 10 zł )  

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach: 

 

 

 

 

Na dzień pobrania nagrody, jej przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Od nagrody zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w 

wysokości 10%. 

 

W końcowej klasyfikacji będą brane pod uwagę tylko placówki, które terminowo dostarczą czytelnie wypełnione dokumenty. 
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ZASADY ODBIORÓW 

Stena Recycling zapewnia każdej biorącej udział w konkursie placówce odbiór makulatury  

w ustalonym terminie. 

 

Zapewniamy bezpłatny transport z każdej placówki biorącej udział w konkursie przez cały czas 

jego trwania oraz płatny odbiór wg. ustalonych lokalnie stawek tzn. Stena Recycling  płaci 

placówkom za odebrany materiał. 

 

Aby usprawnić odbiór warto przy zgłoszeniu podać warunki odbioru z danej placówki np. brak 

pomocy, brak windy, długi i wąski korytarz. 

 

Stena zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu odbioru makulatury z tygodniowym 

wyprzedzeniem.  Placówki we własnym zakresie przygotowują organizację załadunku. W naszych 

zakładach Stena nie przyjmujemy indywidualnych odbiorów w ramach konkursu. 

 

Za prowadzenie ewidencji zbiórki oraz zabezpieczenie miejsca zbiórki odpowiadają opiekunowie 

zbiórki na terenie danej placówki. 
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 LOKALNI KOORDYNATORZY 

 KONTAKT 

 
Dla regionu północnego Oddziałem koordynującym konkurs „Zbieramy 

Makulaturę Oszczędzamy Lasy” jest Oddział w Siemianowicach Śląskich. 

 

Stena Recycling – Oddział w Siemianowicach Śląskich 

ul. M. Konopnickiej 11 

41-100 Siemianowice Śląskie 

 

Lokalny Koordynator: 

Janusz Paluch 

Tel.: +48606826787 

 

janusz.paluch@stenarecycling.com 

 

 

www.stenarecycling.pl 

 

 

 

http://www.stenarecycling.pl/
http://www.stenarecycling.pl/
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 O STENA RECYCLING 

 
Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania 

odpadami, recyklingu oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim.  

 

Odzyskujemy i przetwarzamy wszystkie rodzaje odpadów w ramach trzech Obszarów 

Biznesowych: Metale Żelazne i Nieżelazne, Papier i Plastik oraz Odpady Niebezpieczne  

i Inne. Naszym celem jest podniesienie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości 

odpadów zmieszanych. 

 

W 18 lokalizacjach w Polsce, każdego roku przetwarzamy 700 tysięcy ton odpadów 

pochodzących z działalności biznesowej i przemysłowej, uzyskując z nich nowe surowce.  

 

Przez ponad 75 lat działania na rynkach międzynarodowych kierujemy się filozofią CARE 

– dbałości o Klientów, Pracowników, Biznes, Środowisko i Społeczeństwo. Nasi 

Pracownicy i Klienci każdego dnia odkrywają wartość efektywnej gospodarki odpadami.  
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