
 

Kk 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Klientów, 1 marca 2017 r.  

Zmiana zasad obiegu dokumentów związana z połączeniem  firm  

First Recycling sp. z o.o. oraz Stena Recycling sp. z o.o. 

 
Szanowni Państwo,  
  
W nawiązaniu do wcześniejszej komunikacji dotyczącej przejęcia firmy IL Recycling i jej polskiej spółki 
First Recycling sp. z o.o. przez firmę Stena, informujemy, że działalność spółek została w pełni 
skonsolidowana z dniem 1 marca 2017 roku. Oznacza to, że od dnia 1 marca 2017 roku, spółka First 
Recycling sp. z o.o. straciła osobny byt prawny na rzecz firmy Stena Recycling sp. z o.o. 
 
W związku z tym, poniżej zamieszczamy istotne informacje dotyczące zmiany zasad obiegu dokumentów 
od dnia 1 marca br.  Jednocześnie informujemy, że bieżące działania operacyjne będą kontynuowane 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi ustaleniami i umowami. 
 
Wszystkie dokumenty dotychczas wystawiane przez Państwa na rzecz First Recycling sp. z o.o., od dnia 
1 marca  br. powinny być wystawiane na  Stena Recycling. Poniżej podajemy dane rejestracyjne spółki: 
 
 
 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dot. obiegu dokumentów: 

1. Wystawianie i przyjmowanie faktur 

2. Możliwość skorzystania z usługi Autowypłaty 

3. Pozostała korespondencja  

4. Karty przekazania odpadów oraz wnioski o wydanie dokumentów potwierdzających odzysk i 

recykling 

 

 

IT STARTS HERE 

Stena Recycling sp. z o. o. 

ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa 

NIP: 527-23-46-985, KRS nr 0000027111 

Konto bankowe: Svenska Handelsbanken AB S.A. 

PL 84 2250 0001 0000 0040 0053 1251 

 



 

1.Wystawianie i przyjmowanie faktur 

 Dane rejestracyjne spółki, na które należy wystawić faktury po 1 marca 2017 r.: 

Stena Recycling sp. z o. o. 

ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa 

NIP: 527-23-46-985, KRS nr 0000027111 

 

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

Stena Recycling sp. z o. o. 

Al. Krakowska 271 

02-133 Warszawa  

 

Ważne: W celu usprawnienia obiegu dokumentów prosimy umieścić na fakturach informację: 
dotyczy  Oddziału Warszawa II 
 

 

 Faktury w formie elektronicznej  

Informujemy, że zgodnie z art.106 n ustawy o podatku VAT ( Dz.Uz 2011r nr 177, poz.1054)  Stena 

Recycling wysyła/przyjmuje faktury w wersji elektronicznej. Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego 

oświadczenia o zgodzie na korzystanie z e-faktur. Faktury wystawione na Stena Recycling należy 

kierować na adres: faktury@stenarecycling.com. 

Ważne: W celu usprawnienia obiegu dokumentów prosimy umieścić na fakturach informację: 
dotyczy  Oddziału Warszawa II 
 

Prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia określonego jako Załącznik 1 „Porozumienie  

w sprawie przesyłania e-faktur” oraz  przesłanie go na adres Biura Głównego ( Stena Recycling sp. z 

o.o., Al. Krakowska 271, 02-183 Warszawa) 

 

2. Możliwość skorzystania z usługi Autowypłaty 

Jako Klienci Stena Recycling mają Państwo możliwość skorzystania z usługi Autowypłaty. Jest to forma 

wypłat gotówkowych polegająca na rozliczaniu transakcji przy pomocy zleceń wypłaty gotówki  

w placówkach banku Pekao S.A. Realizując płatność za pomocą Autowypłaty, mają Państwo możliwość 

otrzymania zapłaty za dostarczony materiał w przeciągu 5 dni poczynając od dnia następnego od 

godziny 10.00 w dowolnej placówce Banku Pekao S.A., okazując dowód osobisty. 
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Aby mieć możliwość korzystania z usługi Autowypłaty uprzejmie prosimy o wypełnienie: Załącznika nr 2 

„Klauzula i upoważnienie do pobrania gotówki” oraz  przesłanie do lokalizacji, do której dostarczany 

jest materiał/towar na adres: 

Stena Recycling sp. z o.o. Oddział Warszawa II 

Ul. Bardowskiego 4  

03-888 Warszawa 
 
 
 

3. Pozostała korespondencja 

 

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

Biuro Obsługi Klienta: 

e-mail: bok.warszawa@stenarecycling.com 

tel.: +48 724 000 402 

 Kontakt w zakresie logistyki odbioru odpadów: 

e-mail: logistyka.warszawa@stenarecycling.com 

 

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

i recykling (DPO/DPR) 

Wskutek wstąpienia Stena Recycling w całokształt praw i obowiązków First Recycling, z dniem 1 marca 

2017 r. dokumenty ewidencji odpadów (KPO) i wnioski o wydanie dokumentów potwierdzających odzysk i 

recykling powinny być wystawiane na Stena Recycling Sp. z o.o. ze wskazaniem adresu zakładu. 

W przypadku dostaw i odbiorów do/z Oddziału Warszawa II dane posiadacza odpadów, który 

powinien być wskazany na KPO (karcie przekazania odpadów – wzór stanowi Załącznik nr 3) to: 

 Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przyjmuje odpad: 

Stena Recycling sp. z o. o. 

ul. Ogrodowa 58 

00-876 Warszawa,  

 Miejsce prowadzenia działalności: 

Stena Recycling sp. z o.o. Oddział Warszawa II 

ul. Bardowskiego 4,  

03-888 Warszawa 

mailto:bok.warszawa@stenarecycling.com
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Korespondencję dot. Kart Przekazania Odpadów oraz wniosków o wydanie dokumentów 

potwierdzających odzysk i recykling należy kierować na adres:  

Zespół Raportowania Środowiskowego 

Stena Recycling sp. z o.o. Oddział Warszawa II 

ul. Bardowskiego 4,  

03-888 Warszawa 

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

Łukasz Miszkurka, Specjalista ds. ochrony środowiska 

Lukasz.miszkurka@stenarecycling.com 

Tel. + 48 508 046 164 

 

*** 

 

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, 
 
Joanna Kułaga, 
Dyrektor Oddziału Stena Recycling w Warszawie 
 
 
Wspólnie tworzymy wartość. It starts here. 
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Zgodnie z art.106 n ustawy o podatku VAT ( 

Dz.Uz 2011r nr 177, poz.1054) od 1 stycznia 

2013 r. zliberalizowane zostały zasady dot. 

faktur elektronicznych. Zmiany mają na celu 

dostosowanie przepisów polskich do 

dyrektywy unijnej (Dyrektywa Rady 

2010/45/UE) i zmierzają do dalszego 

upraszczania zasad obiegu faktur  

i obniżenia kosztów poprzez redukcję 

obciążeń administracyjnych  i formalnych 

dotyczących fakturowania. W efekcie od 1 

stycznia 2013 r. faktury przesyłane 

elektronicznie, w dowolnym formacie 

elektronicznym, są w Polsce traktowane na 

równi z papierowymi, przy spełnieniu 

warunku autentyczności pochodzenia, 

integralności treści i czytelności faktury.  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1: Porozumienie w sprawie przesyłania e-faktur 

 

Wybierz e-fakturę i odetchnij… tlenem i z ulgą! 

Czy wiesz, że 4000 faktur to 1 drzewo, które produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób ? 

Wspólnie, tylko w tym roku, możemy uratować minimum 10 drzew! 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, 

 jak również biorąc pod uwagę korzyści  

i usprawnienia, jakie niosą ze sobą faktury elektroniczne, 

dostosowaliśmy nasze rozwiązania systemowe  

i organizacyjne do wysyłania i odbierania e-faktur. 

Jesteśmy gotowi wysyłać do Państwa oraz przyjmować od 

Państwa faktury w formacie elektronicznym.  

Przyjęty przez nas model e-faktur w zakresie faktur 

sprzedażowych i zakupowych zakłada, że po zawarciu  

z Klientem krótkiego porozumienia, faktury wystawiane 

przez obie strony będą przesyłane w formacie PDF 

(portable document format) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na podane przez obie strony adresy 

mailowe. 

To bardzo proste! Prosimy o wypełnienie i podpisanie 

oświadczenia zamieszczonego na drugiej stronie tego 

listu i przesłanie do nas na adres biura głównego. 

Zalety korzystania z systemu e-faktur: 

 Wygoda - uproszczenie procesów związanych z przetwarzaniem dokumentów papierowych i 

archiwizacją, fakturę możesz przechowywać na serwerze, do którego zawsze i wszędzie będziesz 

mieć dostęp. 

 Oszczędność czasu - faktura dociera praktycznie natychmiast po wystawieniu, co wpływa na 

poprawienie płynności finansowej i zwiększa szanse na dochowanie uzgodnionych terminów 

płatności. Dodatkowo usprawnia proces przesyłania faktury do innego działu.  

 Bezpieczeństwo - E-faktura to pełnoprawny dokument finansowy, który spełnia wymogi przepisów 

podatkowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 

 

    

Informacja prawna 



 

 

 

          Porozumienie w sprawie przesyłania e-faktur 
 
 
 
z dnia                 zawarte pomiędzy: 
 
Stena Recycling sp. z o.o. zwaną dalej wystawcą, 
a  
…………………………………… zwaną dalej nabywcą. 
 
Niniejsze porozumienie zawierane jest na podstawie art.106 m i art. 106 n  ustawy o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2016  poz. 710). 

§ 1 
1. Nabywca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez 

wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. 
2. Wystawca zobowiązuje się przesyłać wyłącznie faktury drogą elektroniczną. 
3. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i 

duplikaty faktur. 
 

§ 2 
1. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e- mail:  

Sales.Poland@stenarecycling.com 
 

2. Nabywca oświadcza, że adresem e- mail właściwym do przesyłania faktur jest: 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
3. Nabywca oświadcza, że zobowiązuje się przesłać potwierdzenie otrzymania faktur drogą 

elektroniczną na adres e- mail wskazany w pkt 1. 
4. Strony zobowiązują się co najmniej na siedem dni przed zmianą danych określonych w pkt 1 i 2 

poinformować o tym drogą stronę drogą elektroniczną. 
 

§ 3 
Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub 
elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 
 

§ 4 
1. W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, wystawca traci prawo do 

wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 15 dni od dnia 
następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od nabywcy o cofnięciu zezwolenia. 

2. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. 
 
 
………………………..                                                                           ……………………… 
 (podpis wystawcy)         (podpis nabywcy)   

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2: Klauzula i upoważnienie do pobrania gotówki 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci 

………………………………………………………………………………………….… w celu 

……………………………………………………………………………….… przekazanych firmie Stena 

Recycling sp. z o.o. oraz za jej pośrednictwem bankowi Pekao S.A. na potrzeby realizacji płatności za 

pomocą usługi „Autowypłata”, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. 2016 poz. 22 z zm.) 

 

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Stena Recycling sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie (00-876). Posiadam prawo dostępu do treści moich danych 

oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

                               

Z poważaniem, 

Podpis: ________________________ 

 

Upoważnienie 

 

 

Ja, niżej podpisany, działając we własnym imieniu/imieniu firmy…………………………., niniejszym 

upoważniam ………………………………………………………….legitymującego się dowodem osobistym 

nr. ………………………………….. do odbioru gotówki w rozliczeniu za dostarczony przez firmę  

……………………. materiał do zagospodarowania, na podstawie wystawianych przez nas faktur. 

Upoważnienie obowiązuje do odwołania w formie pisemnej. 

     

Podpis: ________________________     

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3: Wzór karty przekazania odpadów (KPO) 

 



 

  

 

 

  



 

ZAŁACZNIK NR 4: Wzór wniosku o wydanie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling 

 

Prowadzący odzysk i recykling:     (miejscowość), dn. (data) 

Stena Recycling Sp. z o.o. 

Oddział Warszawa II 

03-888 Warszawa 

Ul. Bardowskiego 4 

 

WNIOSEK O WYDANIE DOMUMENTÓW  

POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE OBOWIĄZKU ODZYSKU/RECYKLINGU  

na rzecz (nazwa firmy) 

 

 Na podstawie art.23 ust. 4 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami (Dz. U. 2016, poz. 1863 ze zm.)  wnioskujemy o wydanie dokumentów potwierdzających 

odzysk/recykling w (wpisać kwartał, rok), zgodnie z poniższymi danymi: 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Masa lub ilość odpadu w Mg. 

   

 

Na dokumencie potwierdzającym wykonanie obowiązku odzysku/recyklingu należy wpisać: 

Przedsiębiorca (organizacja odzysku) przekazujący odpad: 

Adres: 

Nr REGON: 

NIP: 

Telefon: 

Przedsiębiorca przekazujący odpad :……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych: 

TAK       NIE 

 



 

 

Podmiot zbierający odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych: 

Adres: 

Nr REGON: 

NIP: 

 

Dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązku recyklingu i odzysku winny być przekazane na : 

     

Dane firmy (Nazwa, adres) 

 

 

 

……………………………….. 

Podpis i pieczęć Wnioskującego 

 


