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Rok 2021 jest dla nas wyjątkowy, właśnie teraz 
mija bowiem 20 lat od rozpoczęcia działalności 
Stena Recycling w Polsce. W tym czasie
przetworzyliśmy setki tysięcy ton odpadów
w cenne surowce, oszczędzając w ten sposób 
zasoby naturalne. 20 lat, to pełna wyzwań droga, 
w czasie której nasza firma bardzo się zmieniła. 
Stena Recycling Polska jest częścią
międzynarodowego koncernu, założonego ponad 
80 lat temu w Szwecji i na co dzień korzysta
z najlepszych, skandynawskich wzorców.
Wspieramy klientów w realizacji celów
środowiskowych, kierując się filozofią CARE
– dbałości o Klientów, Pracowników, Biznes,
Środowisko i Społeczeństwo, inwestujemy
w nowoczesne technologie przetwarzania
odpadów i dbamy o transformację w stronę
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Działalność Stena Recycling w Polsce zaczęła się 
od skupu i przetwarzania metali żelaznych
i nieżelaznych. Firma rozwijała się bardzo
dynamicznie, także dzięki akwizycjom.
W tym czasie poszerzaliśmy działalność o nowe 
obszary biznesowe, takie jak przetwarzanie
odpadów z makulatury, odpadów niebezpiecznych 
oraz innych odpadów produkcyjnych.

Kolejnym obszarem, który został w Stena Recycling
zbudowany od podstaw, jest przetwarzanie
i odzyskiwanie cennych materiałów z urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. W zakładzie firmy 
we Wschowie w lubuskiem powstało Centrum
Recyklingu Elektroniki, które jest drugim pod 
względem wielkości (po szwedzkim Halmstad) 
tego typu zakładem Stena Recycling w Europie.
To nasz flagowy zakład, w który w ostatnich
latach zainwestowaliśmy ponad 50 milionów
złotych. Dzięki temu, w Polsce powstało
najnowocześniejsze centrum, w którym
odzyskujemy cenne metale, a już niedługo
uruchomimy również instalację do przetwarzania 
folii opakowaniowej LDPE.

W najbliższych latach jednym z najważniejszych 
trendów związanych z ochroną środowiska, będzie 
gospodarka o obiegu zamkniętym. Jest to idea 
bezpośrednio powiązana z efektywnym i odpo-
wiedzialnym gospodarowaniem odpadami, choć 
oczywiście ma wiele innych, różnych aspektów.
W odpowiedzi na tego typu wyzwania, od wielu 
lat działamy w obszarze edukacji i propagowania 
właściwych zachowań oraz promujemy rozwój 
modeli ekonomicznych zgodnych z ideą GOZ.

20 LAT STENA RECYCLING W POLSCE

DZIŚ STENA RECYCLING MA ODDZIAŁY ZLOKALIZOWANE
W OKOLICY WIĘKSZOŚCI DUŻYCH MIAST W POLSCE.

TON ODPADÓW ROCZNIE

PRZETWARZAMY OKOŁO

PRACOWNIKÓW KLIENTÓW

ZATRUDNIAMY OBSŁUGUJEMY

800 000500 2000> >
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Od 4 lat prowadzimy konkurs – Stena
Circular Economy Award – Lider Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego. Co roku gromadzi
on najlepsze praktyki w obszarze gospodarki 
cyrkularnej, jest nagradzany oraz doceniany 
przez biznes i ośrodki naukowe. Przyzna-
wane firmie certyfikaty ISO, czy programy 
takie jak „Stena bez wypadków”, „Kodeks 
postępowania” czy „Stena Strefa Zdrowia”
potwierdzają, że do naszych zadań podcho-
dzimy kompleksowo.

Wierzymy, że nie ma bezużytecznych
odpadów. Dostrzegamy wartość i nowe 
możliwości we wszystkim wokół nas. 
Wspólnie z klientami zbieramy i poddajemy 
recyklingowi wszelkie odpady poprodukcyjne,
dając materiałom nowe życie w kolejnych 
produktach. Dzięki temu gospodarowanie 
odpadami jest proste i korzystne
dla przedsiębiorstw, a jednocześnie
umożliwia zrównoważone korzystanie
z ograniczonych zasobów naturalnych.

WSPÓLNIE TWORZYMY WARTOŚĆ.



DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU STENA RECYCLING POLSKA 2020-2021
6

IT STARTS HERE.

“
Nasza firma w dwie dekady przeszła drogę od kilkuosobowej 
organizacji, skoncentrowanej na skupie i przetwarzaniu
złomu, do lidera kompleksowych rozwiązań w dziedzinie
gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych. 
Kiedy dołączyłem do firmy, duże wrażenie zrobiły na mnie 
wzajemne relacje. Przyjacielskie podejście, szacunek oraz 
chęć działania to jest to, co wyróżnia naszą stenowską
społeczność. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom naszej 
firmy za to, że zawsze dbacie, aby klimat jaki panuje w pracy 
nie zmienił się.  Wierzę, że nasza rola w biznesie
i społeczeństwie jest bardzo ważna. Każdego dnia dbamy o to, 
aby czystym środowiskiem naturalnym mogły się cieszyć też 
kolejne pokolenia. Wspólnie zbudowaliśmy pozycję lidera
w Polsce i staliśmy się jedną z tych organizacji, które
wyznaczają kierunek i zmieniają świat, czyniąc go lepszym.

Lars Ibsen, CEO Stena Recycling Polska

Przed założeniem spółki z o.o.  prowadziłam zagraniczne 
przedstawicielstwo handlowe Stena w Polsce. Była to jedno-
osobowa działalność opierająca się na eksportowej sprzedaży 
półwyrobów stalowych (kęsy) i gotowych wyrobów (blachy, 
kształtowniki) jak również imporcie rudy żelaza do Polski.
To był dla mnie czas wielu wyzwań – musiałam być
jednocześnie handlowcem, dyrektorem zarządzającym, 
księgową oraz niejednokrotnie kierowcą.  Mimo wielu trudów, 
zawsze mogłam liczyć na pomoc ze strony Steny
w Goeteborgu. Jestem bardzo dumna z tego, jak zmieniła 
się firma przez te wszystkie lata  i cieszę się, że nadal jestem 
pracownikiem Stena Recycling i biorę udział w jej dalszym 
rozwoju.

Grażyna Ostaszewska, Dyrektor ds. Sprzedaży Złomu
Stalowego, pierwszy pracownik Stena Recycling w Polsce

“



DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU STENA RECYCLING POLSKA 2020-2021
7

IT STARTS HERE.

rozwój kultury organizacyjnej

rozwój biznesu

2018

2019

2016

2014

2012

2009

2005

2007

2002

2020

2017

2015

2021

2013

2011

2008

2003

2001

ROZWÓJ BIZNESU 
ODPADÓW 

NIEBEZPIECZNYCH

CERTYFIKACJA DOT. UTRATY STATUSU 
ODPADU - ZAMIANA ODPADU 
W PRODUKT WE WSCHOWIE

INWESTYCJA W LINIĘ 
DO PRZETWARZANIA 

FOLII LDPE

INWESTYCJA W CENTRUM 
RECYKLINGU BATERII

LINIA DO 
GRANULACJI LDPE

START USŁUGI REUSE 
WE WSCHOWIE

ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, 
W TYM WDROŻENIE TRANSPORT 

MANAGEMENT SYSTEM

AKWIZYCJA 
FIRMY FIRST RECYCLING

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 

MODERNIZACJA I URUCHOMIENIE 
LINII DO PRZEROBU KABLI 

W TRZEBIEŃCZYCACH

PROGRAM STENA 
STREFA ZDROWIA 

REBRANDING I START 
KONCEPCJI KOMUNIKACJI 

"IT STARTS HERE"

KONKURS CARE 
AWARDS DLA 

PRACOWNIKÓW 

STACJA DEMONTAŻU 
POJAZDÓW

WPROWADZENIE USŁUG 
ŚRODOWISKOWYCH 

(KONSULTING)

STENA 
EKOSTACJA

KODEKS 
POSTĘPOWANIA

ZAKŁAD RECYKLINGU 
METALI SZLACHETNYCH 
WE WSCHOWIE (PMR)

ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZSEIE WE WSCHOWIE 
Z PIERWSZĄ W POLSCE LINIĄ RECYKLINGU LODÓWEK 

PROGRAM 
STENA BEZ WYPADKÓW

LINIA DO CZYSZCZENIA ODPADÓW 
POSTRZĘPIARKOWYCH 

W SWARZĘDZU

ZAKŁAD 
PRZETWARZANIA ZSEIE 

W SWARZĘDZU

500 000 TON 
PRZETWORZONYCH ODPADÓW 

W CIĄGU ROKU

ROZWÓJ BIZNESU 
PAPIERU - SIEMIANOWICE 

ŚLĄSKIE

NISZCZARNIA DOKUMENTÓW 
POUFNYCH  W SIEMIANOWICACH 

ŚLĄSKICH

CERTYFIKATY ISO 
14001  I PN-N 18001

INSTALACJA 
STRZĘPIENIA ZŁOMU 

W SWARZĘDZU

POWOŁANIE 
STENA RECYCLING SP. Z O.O. 

W POLSCE

CERTYFIKAT ISO 9001

KOLEJNY ETAP ROZWOJU 
BIZNESU METALI ŻELAZNYCH 

I NIEŻELAZNYCH

LINIA DO PRZETWARZANIA 
METALI KOLOROWYCH 
W TRZEBIEŃCZYCACH

CERTYFIKACJA MASZYN NISZCZĄCYCH W WARSZAWIE, 
CZERWONAKU I SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 
(TUV RHEINLAND) - ZGODNOŚĆ Z DIN 66399

 CERTYFIKAT 
REDCERT

MODERNIZACJA INSTALACJI 
DO RECYKLINGU 

ELEKTRONIKI (PMR 2.0)

rozwój biznesu

rozwój kultury organizacyjnej
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STENA BEZ WYPADKÓW

W trosce o bezpieczeństwo pracowników, w 2009 
roku wdrożono we wszystkich lokalizacjach Stena 
Recycling Polska program „Stena bez wypadków”. 
Od tego czasu odnotowano znaczny spadek liczby 
niebezpiecznych zdarzeń i incydentów w miejscu 
pracy. W ramach programu wdrożyliśmy szereg 
działań, takich jak: cyklicznie obchody
bezpieczeństwa, szkolenia dla pracowników
z zakresu polityki bezpieczeństwa obowiązującej 
w firmie, program NOSAQ oraz audyty SAS (Safety 
Assessment System). Dodatkowo wyposażamy 
nasze oddziały w sprzęt ratujący życie
- defibrylatory AED. Dzięki zaangażowaniu praco-
wników, w oddziale suwalskim, trzebieńczyckim 
oraz rzeszowskim, odnotowaliśmy obecnie blisko 
3800 dni bez wypadków, czyli już od 10 lat nie było 
tam żadnego niebezpiecznego zdarzenia.

STENA EKOSTACJA

Otwarta w 2012 roku Stena EkoStacja, była
pierwszą w Warszawie stacją recyklingu stworzoną 
dla mieszkańców, umożliwiającą im przekazanie 
odpadów do przetworzenia. Można w niej było 
bezpłatnie oddać wszystkie odpady opakowaniowe 
(butelki PET, puszki, makulatura), elektroodpady 
(RTV i AGD, telefony, świetlówki, komputery) oraz 
odpady wielkogabarytowe (meble, złom, opony) 
i niebezpieczne (tonery, baterie, akumulatory, 
aerozole). Wszystkie przyniesione odpady były 
poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie
z obowiązującymi standardami i normami.
Do stacji można było również przynieść niepo-
trzebne ubrania, które przekazywaliśmy do PCK. 
Aby stworzyć taką stację, grupa pracowników
Stena Recycling odwiedziła podobnie
funkcjonujące miejsca w Szwecji, rozmawiała
z ich pracownikami oraz oglądała wypracowane 
tam rozwiązania. 
Oprócz przyjmowania i zagospodarowania
odpadów EkoStacja miała również za zadanie

edukować mieszkańców na temat recyklingu. 
Powstał specjalny salon pokazowy – Showroom 
– w którym można było dowiedzieć się, na czym 
polega proces recyklingu. Na konkretnych
przykładach wyjaśnione zostały jego poszczególne 
etapy – od produktu wyjściowego do wyrobu,
który może powstać po przetworzeniu.
W zaaranżowanym wspólnie z firmą IKEA
(partnerem projektu) wnętrzu mieszkalnym,
prezentowaliśmy, jak prosto i skutecznie
wprowadzić system segregowania odpadów
nawet w niewielkim pomieszczeniu.
Aby uatrakcyjnić naukę sortowania, stworzyliśmy 
różne materiały edukacyjne oraz grę komputerową 
Recycling Drop, która pozwalała sprawdzić się
w prawidłowym segregowaniu odpadów.
Stena EkoStacja funkcjonowała 5 lat i przez ten 
czas przyczyniła się do zmiany postawy wielu 
warszawiaków. Jednak wraz z rozwojem systemu 
gospodarowania odpadami w Polsce wdrożono 
ustawę o porządku i czystości w gminie, która 
umożliwiła mieszkańcom gmin w Polsce
racjonalne i bezpłatne zagospodarowanie
wszystkich rodzajów odpadów, także
problemowych. W związku z tym, w 2017 roku, 
podjęliśmy decyzję o zamknięciu Stena EkoStacji.

WYBRANE PROJEKTY

Projekt Stena EkoStacja znalazł się
wśród 30 wyróżnionych projektów
społecznych biznesu z największą
wartością dla społeczeństwa,
ogłoszonych w ramach programu
„Społeczne wyzwania biznesu
po 30 latach gospodarki wolnorynkowej
w Polsce”. Organizatorem zestawienia
był ośrodek THINKTANK, a jego
koordynatorem Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.
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W 2012 roku ustanowiono w Stena Recycling 
Kodeks Postępowania (Code of Conduct).
Jest to dokument, w którym zawarte są standardy,
wartości oraz zasady funkcjonowania, jakimi
powinni kierować się wszyscy pracownicy
w firmie. Kodeks Postępowania ma na celu
zwalczanie korupcji, wykluczenie nieetycznych 

działań oraz dbanie o rozwój relacji społecznych
i biznesu z poszanowaniem środowiska.
Dokument jest podzielony na pięć obszarów:
relacje biznesowe i handlowe, relacje
z pracownikami, prawa człowieka, eksport
i handel oraz środowisko.  Każdy pracowni
 rozpoczynający pracę w Stena Recycling musi 
zapoznać się z Kodeksem Postępowania
i respektować jego założenia. 

KODEKS POSTĘPOWANIA
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CARE AWARDS – KONKURS
DLA PRACOWNIKÓW

Fundamentem naszej kultury organizacyjnej
jest CARE – DBAŁOŚĆ. Są to zasady sformułowane
przez założyciela koncernu Dana S. Olssona. 
Czymkolwiek się zajmujemy, jakiekolwiek decyzje 
podejmujemy kierujemy się dbałością o nasz
Biznes i Zasoby, Pracowników, Klientów,
Środowisko i Społeczeństwo. Aby wspierać jej 
rozwój stworzyliśmy konkurs dla pracowników
pod nazwą CARE Awards. 

Do nagrody nominowani mogą być pracownicy 
wszystkich stanowisk, którzy w sposób
wyjątkowy i wykraczający poza obowiązki 
wiązane ze stanowiskiem wykazują się dbałością 
w jednej z poniższych kategorii. Szczególnie cenne 
jest to, że działania i osoby nominowane zgłaszają 
ich współpracownicy.

Po weryfikacji zgłoszonych działań przez Komisję 
odbywa się głosowanie online, w którym każdy
z pracowników Stena może oddać głos. Osoby, 
które nie mają dostępu do komputerów przekazują 
swoje zgłoszenia telefonicznie. Zwycięzcy ogła-
szani są publicznie podczas dorocznego spotkania 
pracowników firmy.

Dzięki nagrodzie, wspieramy i doceniamy tych 
pracowników, którzy proaktywnie działają na rzecz 
poprawy naszej działalności. Jest to szansa na 
wyróżnienie i pokazanie osób, które przy tak dużej 
organizacji mogłyby zostać anonimowe. Wpieramy 
też pozytywną komunikację kreując przestrzeń na 
docenianie i szacunek do współpracowników. 

CARE - DBAŁOŚĆ O:

KLIENTÓW

PRACOWNIKÓW BIZNES I ZASOBY

SPOŁECZEŃSTWO

ŚRODOWISKO

KULTURA
ORGANIZACYJNA

CARE – DBAŁOŚĆ - zasady sformułowane przez założyciela koncernu 
Dana S. Olssona

NAGRODY CARE PRZYZNAWANE SĄ
W 5 KATEGORIACH: 

 – Dbałość o Biznes i Zasoby, 
 – Dbałość o Pracowników, 
 – Dbałość o Klientów, 
 – Dbałość o Środowisko, 
 – Dbałość o Społeczeństwo.

Pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku. 
Łącznie we wszystkich edycjach
współpracownicy nominowali
do konkursu ponad 200 osób! 



DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU STENA RECYCLING POLSKA 2020-2021
11

Prowadzenie każdej działalności ma wpływ 
na środowisko i wymaga znajomości przepisów
prawa ochrony środowiska oraz dopełnienia 
obowiązków z niego wynikających (np. uzyskanie 
pozwoleń, naliczanie opłat za korzystanie
ze środowiska oraz terminowe składanie raportów 
środowiskowych). Zidentyfikowanie tych
obowiązków, a następnie wdrożenie ich w praktyce 
jest często trudne do pogodzenia z bieżącą
działalnością firmy. Usługi środowiskowe
wprowadzone w 2012 roku uzupełniły ofertę
Stena Recycling o istotne wsparcie dla klientów
w obszarze raportowania, audytów środowis-
kowych i wszystkich kwestii formalnych związanych 
z ochroną środowiska. Współpraca z zespołem 
konsultantów Stena, gwarantuje klientom
dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów 
prawa ochrony środowiska i wszelkich innych
regulacji środowiskowych. Działamy w imieniu 
klienta, przejmując kwestie formalne m.in. prowa-
dzenie ewidencji, sporządzanie sprawozdań oraz 
kontakt z właściwymi organami.

WPROWADZENIE USŁUG
ŚRODOWISKOWYCH
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REDcert to standard certyfikacji zrównoważonego 
rozwoju biomasy stosowany w Unii Europejskiej. 
Kilka lat temu po raz pierwszy przeszliśmy audyt 
certyfikacyjny i uzyskaliśmy certyfikat REDCert 
(recertyfikowany w 2021 roku). REDcert daje
możliwość obrotu różnego rodzaju produktami
(zboża, nasiona oleiste, odpady roślinne, olej 
roślinny, spirytus rolniczy) do firm zajmujących się 
wytwarzaniem i dystrybucją biopaliw
transportowych. Posiadanie certyfikatu REDcert 
jest kluczowym warunkiem sprzedaży biomasy
na cele energetyczne. Dla Stena Recycling
certyfikat REDCert oznacza możliwość
zagospodarowania odpadów z przemysłu
piekarniczo-cukierniczego w procesie odzysku
w instalacjach produkujących bioetanol, co wpisuje 
się w gospodarkę obiegu zamkniętego.
Udokumentowane odpadowe pochodzenie
biomasy jest szczególnie promowane w łańcu-
chu produkcji biopaliw transportowych, gdyż ślad 
węglowy dla substratu odpadowego jest znacznie 
niższy niż dla celowej uprawy.

Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki 
transparentnemu procesowi, sprawdzonym
dostawcom oraz spełnieniu wysokich wymagań
w zakresie sposobów postępowania z odpadami. 
Coroczną recertyfikację w Stena Recycling po-
przedza szereg audytów wewnętrznych.
Certyfikacja daje pewność, że firma zachowuje 
najwyższe standardy w tym obszarze.
System REDcert to system certyfikacji zrówno-
ważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów, 
takich jak: estry, etanol, olej roślinny itp. Został 
stworzony w 2010 roku w Niemczech i zyskał 
uznanie Federalnej Agencji ds. Rolnictwa
i Żywności (Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung – BLE). REDCert został opraco-
wany zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 2009/28 w sprawie
promowania energii ze źródeł odnawialnych.
W jej zakres wchodzi cały łańcuch produkcji
biopaliw, w tym biopłynów oraz biogazu,
począwszy od produkcji rolnej i sprzedaży biomasy 
roślinnej, przez jej magazynowanie i przetwarzanie, 
aż po ostateczne wprowadzenie biopaliw
do sprzedaży (handel).

CERTYFIKAT REDCERT
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NASZE USŁUGI

Kompleksowe
gospodarowanie

odpadami i recykling

Kontenery
i sprzęt

Stacja Demontażu
Pojazdów

Optymalizacja
zarządzania odpadami

– Stena Resource
Management

Transport
odpadów

Usługi
środowiskowe
i raportowanie

Zarządzanie
odpadami

niebezpiecznymi

Niszczenie nośników
danych i dokumentów

poufnych

Niszczenie
gotowych
produktów

Stena Recycling przetwarza odpady i dostarcza 
nowe materiały do różnych gałęzi przemysłu
na całym świecie. Zrównoważony rozwój
to oczywisty element naszej działalności,
której podstawę stanowią wartości, dialog
z interesariuszami i Kodeks Postępowania.

DBAMY O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

PRACOWNIKÓW KLIENTÓWODDZIAŁÓW

PRZETWORZONYCH ODPADÓW

WARTOŚCI:

PROSTOTA, NIEZAWODNOŚĆ, ROZWÓJ

OBROTU

580 2000

557 902 KPLN

16

800 000 TON

>

>
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Stena Recycling należy do szwedzkiego
koncernu Stena Metall, prowadzi działalność
w siedmiu obszarach biznesowych w ponad 200 
zakładach w dziewięciu krajach. Sprzedaż netto 
grupy wynosi prawie 27.4 miliardów SEK .
Każdego roku Stena Metall odzyskuje sześć
milionów ton odpadów i produktów wycofanych
z eksploatacji oraz dostarcza klientom niezbędne
surowce wtórne, produkty stalowe i paliwo. 
Poprzez dział badań i rozwoju pracujemy nad tym, 
aby sprostać wyzwaniom przyszłości oferując 
nowe, zrównoważone rozwiązania. Prawie 3500 
pracowników Stena Metall blisko współpracuje
z partnerami i klientami, tworząc wartość zarówno 
z perspektywy biznesowej, jak i środowiskowej
i społecznej.
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TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

ODPADY
NIEBEZPIECZNE

INNE ODPADY
PRODUKCYJNE

ELEKTRONIKA

Optymalizacja zarządzania odpadami
i podniesienie wartości materiałów, jak 

również utrzymanie wysokich standardów 
bezpieczeństwa, stanowią podstawę
naszej pracy w zakładach klientów.

Dzięki wydajnym procesom recyklingu
i ciągłemu rozwojowi technologicznemu, 

zapewniamy wysokie wskaźniki
recyklingu i ochronę wartości

materiałów.

Mamy wiedzę i doświadczenie w zakresie
doboru materiałów i projektowaniu produktów 

pod kątem ich recyklingu. Dzięki podejmowaniu 
właściwych decyzji od samego początku,

możemy wspólnie tworzyć cyrkularne produkty.

Nasza praca na rzecz wydłużenia cyklu
życia produktów i materiałów zwiększa 

dostępność i jakość zasobów
pochodzących z recyklingu.

METALE ŻELAZNE
I NIEŻELAZNE

PROJEKTOWANIE  DLA RECYKLINGU MATERIAŁY POCHODZĄCE
Z RECYKLINGU

PRODUKCJA RECYKLING

1 4

2 3

Bardziej efektywne i odpowiedzialne
wykorzystanie zasobów ma wpływ zarówno
na wzrost rentowności jak i zmniejszenie
negatywnego wpływu na środowisko.
Pomagamy w tym obszarze klientom z różnych 
branż, od wielkich firm produkcyjnych i centrów 
dystrybucyjnych, po lokalne przedsiębiorstwa. 
Odzyskujemy i przetwarzamy wszystkie rodzaje 
odpadów produkcyjnych: makulaturę, metale 
żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, odpady 
elektroniczne, odpady niebezpieczne i inne odpady 
wytwarzane w firmach. Dzięki temu, odzyskane
surowce wracają do obiegu i mogą ponownie 

zostać wykorzystane w produkcji. Takie działanie 
pozwala ograniczyć zużycie surowców
pierwotnych. Tworzenie optymalnych warunków 
dla efektywnego zarządzania zasobami, wymaga 
dobrze przemyślanych procesów na wczesnych 
etapach rozwoju produktu. Stena Recycling
pomaga klientom zoptymalizować zarządzanie 
zasobami w całym procesie - od produkcji
do recyklingu lub ponownego użycia. W ten sposób 
powstają długoterminowe rozwiązania, które 
przynoszą korzyści zarówno klientom, jak i całemu 
społeczeństwu, pozwalają bowiem budować 
gospodarkę o obiegu zamkniętym.

CENTRUM CYRKULARNYCH MATERIAŁÓW
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TWORZENIE WARTOŚCI

Kompleksowa oferta oraz koncentracja na rozwoju 
i innowacjach stanowią fundament Grupy Stena
Metall. Dzięki ścisłej współpracy z klientami, ciągłym
inwestycjom w badania i rozwój, wprowadzanie 
nowych technologii oraz dbałość o wydajność
procesów, tworzymy wartość dla klientów,
partnerów biznesowych oraz społeczeństwa.

EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE
ZASOBAMI

Naszym celem jest stałe zmniejszanie wpływu
na klimat i środowisko. Koncentrujemy się
na doskonaleniu naszych metod prac
 i działalności. Poprzez kompleksowe podejście
do procesu gospodarowania odpadami znajdujemy 
rozwiązania, które prowadzą do lepszego
zarządzania zasobami naszych klientów
i zwiększenia poziomu odzyskiwanych materiałów.

LUDZIE I KULTURA

Sukces Grupy Stena Metall zależy od zaangażo-
wanych pracowników, którzy mogą rozwijać
z nami swoją wiedzę i umiejętności. Działalność 
wszystkich spółek Grupy prowadzona jest
w oparciu o wspólne wartości, zmysł biznesowy, 
zobowiązanie do ciągłego rozwoju oraz przede 
wszystkim bezpieczne środowisko pracy.

ODPOWIEDZIALNE RELACJE

Promujemy pozytywne zmiany i w sposób
odpowiedzialny przyczyniamy się
do zrównoważonego rozwoju. Nasza działalność 
przynosi korzyść klientom, partnerom biznesowym 
oraz społeczeństwu, wspierając transformację
w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Dbamy o społeczności, w których funkcjonują 
nasze zakłady  i prowadzimy otwarty dialog
ze wszystkimi interesariuszami.

KLUCZOWE OBSZARY W DZIAŁANIACH
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Stena Recycling wspiera zrównoważony rozwój oferując rozwiązania, które pozwalają podnieść poziom 
recyklingu odpadów i umożliwiają ponowne wykorzystanie zasobów. Nasze działania na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju uwarunkowane są tym, co nasi interesariusze uznają za istotne. Prowadzimy stały dialog 
na różnych poziomach z klientami, pracownikami, dostawcami, władzami i sąsiadami naszych zakładów. 
Jednocześnie śledzimy wydarzenia na arenie światowej, które wpływają na naszych klientów i branżę. 
Wszystkie spółki Grupy Stena Metall, w tym również Stena Recycling, zdefiniowały cztery kluczowe
obszary zrównoważonego rozwoju, w ramach których strukturyzujemy nasze działania.
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ANALIZA ISTOTNOŚCI

Analiza istotności stanowi podstawę
do zidentyfikowania kwestii zrównoważonego 
rozwoju, które są najważniejsze dla Grupy Stena 
Metall. Ma ona na celu określenie i ocenę znaczenia 
poszczegónych tematów związanych
ze zrównoważonym rozwojem, na które wpływ
ma nasza działalność oraz tych, które zostały 
uznane przez interesariuszy (klientów,
pracowników, organizacje, władze etc.)
za istotne w kontekście naszej działalności.

Ponieważ każda działalność w Grupie powoduje 
inne skutki, wyzwania i szanse, istotne obszary
są określane lokalnie, przez poszczególne spółki,
w tym także Stena Recycling Polska. Wyniki
lokalnych analiz istotności są następnie
konsolidowane na poziomie Grupy. Pozwalają 
wówczas na przyjęcie odpowiedniej orientacji
strategicznej i koncentracji na kluczowych
obszarach zrównoważonego rozwoju dla całego 
koncernu.

Najnowsza analiza istotności została przeprowadzona  jesienią 2020 r.
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Tworzenie wartości Jakość produktów i usług
Wyniki finansowe
Działania na rzecz gospodarki 
cyrkularnej

Efektywne
gospodarowanie 
zasobami

Emisje do powietrza
Zużycie materiałów
Bioróżnorodność
Chemikalia

Zużycie energii
Emisje do wody i gleby
Zużycie wody

Wpływ na klimat
Efektywność recyklingu
i zarządzania odpadami

Ludzie i Kultura Wolność zgromadzeń i zrzeszeń
Relacje pracodawca
- pracownicy

Zaangażowanie pracowników
Szkolenia i rozwój
Różnorodność i inkluzja

Zdrowie i bezpieczeństwo

Odpowiedzialne
relacje

Zaangażowanie społeczne
Bezpieczeństwo informacyjne
Polityka podatkowa

Etyka biznesu i Kodeks
Postępowania
Działania antykorupcyjne
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Zgodność z prawem
i regulacjami

Niski (zarządzanie i monitoring) Średni (zarządzanie
i raportowanie)

Wysoki (priorytetvzacja,
zarządzanie i raportowanie)

POZIOM ISTOTNOŚCI
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RAPORTOWANIE DANYCH POZAFINANSOWYCH

Stena Recycling jest częścią Grupy Stena Metall
i raportuje dane pozafinansowe w ramach Grupy
w publikowanym każdego roku raporcie zrównowa-
żonego rozwoju. Raport ten uzupełnia
sprawozdawczość finansową Grupy, opisując
nasze ambicje, strategię, zarządzanie, ocenę
ryzyka i możliwości z perspektywy zrównowa-
żonego rozwoju. Grupa publikuje raport raz w roku
i raportuje zgodnie ze standardami GRI Core*,
jak również własnymi wskaźnikami. Grupa odnosi 
się również do Celów Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ, zasad Global Compact i wykorzystuje GHG 
Protocol do obliczania emisji.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy
Stena Metall jest dostępny na stronach
internetowych:

www.stenametall.com

www.stenarecycling.pl

*Global Reporting Initiative - wskaźniki GRI stanowią

międzynarodowy wzorzec raportowania kwestii zrównoważonego 

rozwoju i odpowiedzialnego biznesu dla firm.



DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU STENA RECYCLING POLSKA 2020-2021
20

01
TWORZENIE WARTOŚCI

NOWE CZASY WYMAGAJĄ NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Świat zmienia się w szybkim tempie. Niemal wszystkie rynki i branże są dotknięte nowymi wymaganiami 
klientów, intensywnym rozwojem technologicznym, cyfryzacją, zmieniającymi się przepisami i rosnącą
świadomością zmian klimatycznych. Zmiany te wpływają na oferty, modele biznesowe i procesy
wewnętrzne. Tworzą wyzwania - ale także wielkie możliwości dla tych, którzy odważą się podążać
w nowych kierunkach. Dzięki naciskowi na innowacyjność, proaktywność i współpracę, pomagamy naszym 
klientom lepiej wykorzystywać ich ukryte zasoby. W ten sposób przyczyniamy się do zwiększenia
ich konkurencyjności - ale także do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym i stymulowania
zrównoważonego rozwoju.

Zainwestowaliśmy ponad 50 milionów w nowe 
instalacje we Wschowie, które są jedną
z największych inwestycji Stena Recycling
ostatnich lat. Przetwarzanie sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz folii opakowaniowej to dwa 
bardzo ważne obszary, wymagające konkretnych
rozwiązań na efektywne zagospodarowanie
odpadów. W świetle wchodzącej dyrektywy
o ekoprojektowaniu zakłada się, że będą
to produkty, których prawidłowy recykling
będzie miał szczególne znaczenie.

Dzięki tej inwestycji budujemy nowoczesne
centrum recyklingu, które pozwoli nam
odzyskiwać cenne materiały w jeszcze bardziej 
efektywny sposób. Po zakończeniu inwestycji, 
nasze centrum recyklingu we Wschowie będzie
kolejnym, największym po Stena Nordic
Recycling Center w Halmstad zakładem tego 
typu w Europie

– mówi Lars Ibsen, CEO Stena Recycling Polska.

Zakład Stena Recycling we Wschowie od lat jest 
liderem na rynku recyklingu elektroodpadów,
wyspecjalizowanym w odzysku materiałów
szlachetnych. Nowa inwestycja ma na celu
modernizację i rozwój instalacji przetwarzania

metali szlachetnych (miedź, srebro, złoto)
oraz wprowadzenie nowych możliwości odzysku 
tworzyw sztucznych, pochodzących ze zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEIE).

INWESTUJEMY W NOWE LINIE DO RECYKLINGU
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przetwarzanej rocznie przetwarzanych rocznie
15 000  ton folii LDPE

50 MLN  PLN - wartość inwestycji

700 000 sztuk monitorów LCD

Druga instalacja, w którą inwestuje Stena to linia, 
która pozwoli na roczne przetwarzanie 15 tysięcy 
ton folii transparentnej (LDPE). Folia LDPE jest 
obecnie powszechnie stosowana do produkcji 
różnych materiałów opakowaniowych. 
Jej zużycie rośnie między innymi poprzez rozwój 
biznesu e-commerce. Wdrażana technologia, 
umożliwi odzyskanie tego surowca i przywrócenie 
go w postaci, pozwalającej na ponowne
wykorzystanie do produkcji kolejnych wyrobów.

Folia, która trafi do naszego zakładu zostanie 
oczyszczona, rozdrobniona i przygotowana do 
dalszej obróbki. Produktem końcowym procesu 
będzie wysokiej jakości granulat, z którego pro-
ducenci będą mogli wytwarzać nowe produkty. 
Dzięki tej instalacji, z wieloma z naszych klientów 
zamkniemy obieg wytwarzanych przez nich
materiałów opakowaniowych

– mówi Lars Ibsen, CEO Stena Recycling Polska.
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DBAMY O SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW
I JAKOŚĆ OBSŁUGI

KLIENTÓW JEST ZADOWOLONYCH

LUB BARDZO ZADOWOLONYCH

ZE WSPÓŁPRACY ZE STENA RECYCLING POLSKA

88  %

Net Promoter Score (NPS)* - narzędzie oceny lojalności klientów 

danej firmy. Istota wskaźnika sprowadza się do badania skłonności 

klienta do rekomendacji produktu lub usługi danej marki. Podczas 

prowadzenia badań klientów dzieli się na trzy grupy: promotorów, 

neutralnych oraz destruktorów. Stosowana skala obejmuje wartości 

od „0” do „10”, gdzie „0” oznacza zerowe prawdopodobieństwa 

rekomendacji, a „10” oznacza pewną rekomendację przez klienta. 

Wyniki 9-10 identyfikują „promotorów”, 7-8 - „neutralnych”, nato-

miast 0-6 wskazują destruktorów. Zadowolonymi klientami

w naszym badaniu byli jedynie promotorzy.

Customer Satisfaction Index (CSI)* - to wskaźnik

wykorzystywany do określenia poziomu satysfakcji klienta

z produktów lub usług oferowanych przez firmę. Określane

są czynniki, które chcemy badać a następnie każdemu z wymie-

nionych czynników klient może przyznać określoną liczbę punktów 

np. od 1 do 10, gdzie 1 może oznaczać całkowity brak satysfakcji, 

a 10 pełną satysfakcję. Po wyliczeniu średniej, czyli zsumowaniu 

wszystkich punktów i podzieleniu ich przez liczbę ocenianych

czynników, powstaje wskaźnik CSI.

Stale monitorujemy poziom zadowolenia naszych 
klientów z prowadzenia biznesu ze Stena Recycling 
i jakości naszych usług. Badanie Satysfakcji
Klienta jest realizowane każdego roku w oparciu
o ustandaryzowany kwestionariusz i wywiady. 
Poziom satysfakcji i lojalności naszych klientów 
znacząco wzrósł w stosunku do czasu sprzed 
pandemii. 

                                          NPS: 38*

                                           CSI: 42*

Odsetek klientów oceniających nas na 5 wzrósł
w ostatnim roku we wszystkich obszarach.
Kwestie, które nasi klienci najbardziej cenią
we współpracy ze Stena Recycling Polska to:
proste zasady współpracy, fachowa wiedza
w zakresie recyklingu, zrównoważonego rozwoju
i materiałów, a także zakres usług gospodaro-
wania odpadami i usług środowiskowych oraz 
sprawna realizacja zadań. Bardzo istotny jest fakt, 
że 62% respondentów było bardzo zadowolonych
z kontaktu z naszym Doradcą Klienta.
80% naszych klientów zgadza się ze stwierdze-
niem, że pracownicy Stena Recycling są pomocni 
i profesjonalni. Punktualność odbiorów i elastycz-
ność to obszar, w którym nieliczni klienci oczekują 
poprawy Stena Recycling (30%), a 20% chciałoby 
poszerzenia naszej oferty.

Kryzys Covid-19 wpłynął na całe nasze życie
i biznes w 2020 roku. Włożyliśmy wiele wysiłku 
w utrzymanie bezpieczeństwa i wysokiej jako-
ści usług podczas pandemii. W tym kontekście 
również badaliśmy poziom zadowolenia naszych 
klientów w obszarach: elastyczności odbiorów, 
procedur bezpieczeństwa, odpowiedniej informacji, 
kontaktu z Doradcą Klienta oraz obsługą klienta. 
Wszystkie te obszary zostały wysoko i bardzo 
wysoko ocenione przez ponad 85% klientów.
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Zmiany rynkowe i legislacyjne w zakresie
gospodarowania odpadami i kwestii środowisko-
wych są w ostatnich latach bardzo dynamiczne. 
Wspieramy naszych klientów nie tylko w proak-
tywnym dostosowaniu się do nich, ale również 
poświęcamy wiele uwagi odpowiedniej edukacji.
W czasie, gdy spotkania, szkolenia i warsztaty
nie mogły być realizowane ze względu na sytuację 
pandemiczną przygotowaliśmy dla współpracu-
jących z nami firm rozwiązania dostosowane
do sytuacji. Kluczowym dla edukacji pracowników 
naszych klientów rozwiązaniem było wdrożenie 
e-learningu „Od odpadów do zasobów”.
Jest to multimedialne szkolenie, które wzmacnia 
zaangażowanie, motywację i zrozumienie kwestii 
środowiskowych, zwłaszcza tematu odpadów
postrzeganych jako zasoby. Dodatkowo,
wyjaśniamyw nim, jaki wpływ na budowanie
zrównoważonej przyszłości mają działania
każdego z nas.  Poprzez filmy, quizy oraz realne 
przykłady uczymy i pokazujemy jak możemy 
wpływać na zamykanie obiegu materiałów.
Dostępność online pozwala na przeszkolenie dużej 
grupy pracowników w dowolnym miejscu i czasie, 
jeżeli tylko mają dostęp do komputerów.

Kwestie zmieniających się wymagań
legislacyjnych i wynikających z nich obowiązków 
przedsiębiorców wyjaśniamy w naszych
materiałach edukacyjnych – e-bookach,

dostępnych na stronie internetowej oraz
dystrybuowanych innymi kanałami.

W ostatnim czasie przygotowaliśmy:
• BDO Rewolucja – Informator o Bazie Danych
   o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce
   Odpadami
• BDO – Sprawozdania odpadowe
• Magazynowanie odpadów – nowe zasady 2021 r.
• Baterie i ZSEiE – obowiązki wprowadzającego
   i wytwórcy
• Liderzy Gospodarki Obiegu Zamkniętego
   w Polsce – dobre praktyki

EDUKUJEMY I WSPIERAMY

Od 1 stycznia 2020 r. firmy mają obowiązek
prowadzenia ewidencji odpadów, w tym kart
przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów,
za pośrednictwem elektronicznej bazy (BDO). 
Przed każdym wydaniem odpadu, przekazujący
ma obowiązek uzupełnić KPO online oraz
wygenerować jej potwierdzenie z BDO.
Dzięki wcześniejszej analizie potrzeb naszych 
klientów, w odpowiedzi na nowe obowiązki,

wdrożyliśmy usługę KPO w BDO, która polega
na przejęciu obowiązku sporządzania kart prze-
kazania odpadu (KPO) i kart ewidencji odpadów 
(KEO) w systemie BDO. Dzięki temu nasi klienci 
spełniają aktualne wymagania prawne, oszczę-
dzają czas oraz wykorzystują kadrę pracowniczą 
do procesów związanych z główną działalnością 
firmy i zabezpieczają prowadzenie działalności 
przed potencjalnymi karami administracyjnymi.

KPO I KEO W BDO – NOWE USŁUGI
NA MIARĘ POTRZEB KLIENTÓW

E-learning „Od odpadów do zasobów” 
Stena Recycling, w którym braliśmy 
udział to kompendium wiedzy na temat 
recyklingu i zrównoważonego rozwoju.
W ciekawy sposób podpowiada,
jak postępować z poszczególnymi
odpadami oraz czym jest gospodarka 
obiegu zamkniętego. Jego multimedialna  
forma ułatwia przyswajanie wiedzy. 

Adam Matusiak, Ekspert ds. Operacji 
Logistycznych, Wydział Centrum Odnowy
Produktów. Orange Polska
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TO N
ODPADÓW

 

 

STRUKTURA
ODPADÓW
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Jako wiodąca firma recyklingowa oferujemy 
kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania 
odpadami, recyklingu i usług środowiskowych,
odgrywając ważną rolę w procesie transformacji 
ku gospodarce o obiegu zamkniętym.  Każdego 
roku przetwarzamy kilkaset tysięcy ton materia-
łów pochodzących od ponad 2 000 klientów
z wielu różnych branż. Nowe surowce wtórne
są produkowane z różnych rodzajów odpadów

i produktów wycofanych z eksploatacji.
Są one następnie sprzedawane i wykorzystywane 
do wytwarzania nowych produktów. Jednocześnie 
prowadzimy działania wewnętrzne, mające na celu 
ciągłe optymalizowanie własnego zużycia
zasobów, a tym samym minimalizowanie wpływu 
na klimat wszystkich naszych obszarów
biznesowych.

DBAMY O ODPADY

ILOŚĆ ZAGOSPODAROWANYCH ODPADÓW 2020/2021: POZIOM RECYKLINGU UWZGLĘDNIAJĄCY 

PONOWNE UŻYCIE, RECYKLING

I KOMPOSTOWANIE (RECYCLING RATE): 

REDUKCJA EMISJI CO2 POPRZEZ

PRZETWARZANIE ODPADÓW: 

Ponowne wykorzystanie

Recykling 

Kompostowanie

Odzysk energetyczny

Spalanie

Składowanie

Inne sposoby zagospodarowania

Metale

Papier

Inne odpady produkcyjne

Odpady niebezpieczne

Elektronika

Tworzywa sztuczne

0,03%

82,8%

2,24%

8,4%

0,2%

4,02%

2,1%

40,2%

35%

14,1%

4,7%

3,4%

2,4%
899 566 ton CO2

EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI
02

888 896

85,17
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10 000 ton złomu z elektroniki przetworzonej
w Centrum Recyklingu Elektroniki Stena
we Wschowie, trafiło w zeszłym roku do polskich 
hut. Co istotne, ten cenny materiał przekazywany 
jest odbiorcom jako produkt a nie odpad.
Jest to możliwe dzięki uzyskaniu przez Stena 
Recycling specjalnego certyfikatu, na podstawie 
którego przetwarzany materiał stracił status 
odpadu, a stał się produktem. 

Proces certyfikacji jest przeprowadzany raz
na 3 lata i jego pozytywny finał potwierdza utrzy-
manie najwyższych standardów przetwarzania
i odzyskiwania materiałów. Samo otrzymanie tego 
dokumentu to ostatni, choć bardzo ważny etap 
wielu lat dbania o najwyższą jakość materiałów 
uzyskiwanych w procesie recyklingu. W naszym 
Centrum Recyklingu Elektroniki Stena we Wscho-
wie przetwarzamy rocznie 30 tys. ton zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Przygotowanie do certyfikacji obejmowało opra-
cowanie niezbędnej dokumentacji oraz poddanie 
się audytowi zewnętrznej jednostki certyfikującej 
TUV Nord. Do procesu utraty statusu odpadu
na rzecz statusu produktu zgłosiliśmy dwa rodzaje 

odzyskiwanych w naszym zakładzie metali: żelaza
i aluminium. Frakcje podlegające certyfikacji
musiały spełniać szereg parametrów
m.in. w zakresie niskiego poziomu zanieczyszczeń 
i braku właściwości promieniotwórczych. Ważnym 
kryterium dla pozytywnego przejścia procesu jest 
również to, aby materiał (dawniej odpad) mógł być 
powszechnie stosowany do konkretnych celów 
oraz aby istniał dla niego rynek zbytu. Istotne jest 
także, aby zastosowanie takiego materiału nie 
prowadziło do negatywnych skutków dla życia, 
zdrowia ludzi lub środowiska. 

Uzyskanie pozytywnego wyniku audytu przepro-
wadzonego przez jednostkę certyfikującą i zmiana 
statusu frakcji aluminium i złomu żelaza z odpadu 
na produkt, pozwala nam na poszerzenie kręgu od-
biorców tego materiału a także wejście na wyższy 
poziom w hierarchii sposobów postępowania
z odpadami. Kluczowy jednak jest fakt, że dzięki 
poszerzeniu kręgu odbiorców, znacznie skracamy 
drogę tych materiałów do ponownego wejścia
do obiegu. To z kolei wspiera tworzenie modelu
gospodarki cyrkularnej, dzięki której dbamy
o zasoby naturalne. 

ZMIENIAMY ODPAD W PRODUKT
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Sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają wiele 
metali szlachetnych i innych materiałów, które 
mogą być ponownie wykorzystane w nowych
produktach. Te cenne zasoby odgrywają ważną 
rolę w zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 
Porównując z eksploatacją złóż nieodnawialnych, 
recykling oszczędza zarówno surowce naturalne,
jak i inne zasoby. Jednakże recykling ZSEIE
to skomplikowany proces, ponieważ tego 

rodzaju odpad jest złożony. W Centrum
Recyklingu Elektroniki znajduje się kilkanaście 
wyspecjalizowanych linii produkcyjnych umożli-
wiających głęboką separację metali bazowych, 
szlachetnych, złomów żelaznych, tworzyw sztu-
cznych i innych frakcji. Dzięki unikalnemu
połączeniu sprawdzonych technologii z ostatnimi 
osiągnięciam techniki, uzyskujemy bardzo wysoki 
stopień recyklingu tych materiałów.  

z podzespołów elektronicznych odzyskuje się: stal, metale
żelazne, nieżelazne oraz szlachetne, przede wszystkim:
miedź, aluminium, żelazo, nikiel, cynk, cynę, złoto, srebro,
platynę, pallad czy tworzywa sztuczne?

zredukować emisję CO2
  o 1.3 mln ton rocznie.

Recykling urządzeń elektronicznych pomaga

Odpowiada to

CZY WIESZ, ŻE

200 000 lotów na całym  świecie.
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Z perspektywy ciągłego doskonalenia istotne
w naszej organizacji są programy inspirowane lean 
management – Stena Way of Production (SWOP) 
dla zakładów produkcyjnych i Stena Way
of Branches (SWOB) dla operacji oddziałów.
Naszym celem jest bycie organizacją uczącą się,
z bezpiecznymi i efektywnymi operacjami. Dlatego 
też wiele uwagi poświęcamy usprawnieniom
procesów i rozwiązywaniu problemów jakie napo-
tykamy w codziennych operacjach – poczynając 
od tych, z którymi mierzą się nasi pracownicy
na placach, kończąc na szerokorozumianych
procesach operacyjno-biznesowych.
W ostatnim roku finansowym, nasi pracownicy 
zaraportowali ponad 130 propozycji usprawnień!
Ponadto zrealizowaliśmy ponad 70 projektów
i warsztatów, których celem było zwiększenie 
efektywności naszych działań, ich efekty
to między innymi:
- dwukrotny wzrost produktywności belownicy
   [Suwałki, warsztat Kaizen]
- redukcja czasu awarii elektrycznych o 97% 
   dzięki czemu dostępność maszyny wzrosła
   o 5% [Sosnowiec]
- reorganizacja magazynu oraz placu skutkująca
   zmniejszeniem kosztów paliwa urządzeń
   transportu bliskiego o 10 tys. zł rocznie
   oraz redukcję ruchu takich urządzeń
   o ponad 80km/rok [Trzebieńczyce]
- 4-krotne zwiększenie wydajności przerobu
   turbin dzięki zakupowi kruszarki [Rzeszów]
- zwiększenie rotacji kontenerów na placu o 60%,
   co ma wpływ na jakość materiału oraz sprawną
   obsługę klientów [warsztat Kaizen, Bydgoszcz]

Ponadto w zespołach interdyscyplinarnych
(logistyka, IT, SWOB, administracja) pracowaliśmy 
nad wskaźnikiem Dispatch Order w oddziałach
w Przecławiu i Wrocławiu w celu zwiększenia 
możliwości analityki logistycznej, prowadząc 
warsztaty ciągłego doskonalenia i wyniki jakie 
uzyskaliśmy to:
• Przecław – zwiększenie wskaźnika
   DO z 57% do 94%

• Wrocław – zwiększenie wskaźnika
   DO z 27% do 85%
W Rzeszowie natomiast w analogicznym
projekcie poprawiliśmy czas księgowania
dokumentów magazynowych o 70%.
 

STALE DOSKONALIMY PROCESY

W maju 2021 roku w ramach usługi 
Stena Resource Management
– optymalizacji systemów
gospodarowania odpadami dla
przedsiębiorstw, Stena Recycling
zrealizowała dla nas projekt
optymalizacji procesu przezbrojenia 
prasy progresywnej. W trakcie
projektu dedykowany zespół wykonał 
pełną analizę czasu przezbrojenia oraz 
zdefiniował główne marnotrawstwa, 
przeprowadził analizę ruchów
operatora, rozdzielił operacje
wewnętrzne i zewnętrzne oraz
opracował standardy, które zwiększyły 
ergonomię i bezpieczeństwo pracy,
a jednocześnie pozwoliły nam
na redukcję czasu przezbrojenia
o 25%. W ramach współpracy zespół 
Stena Recycling przeprowadził także 
warsztat z metodyki SMED (ang. Single 
Minute Exchange of Die), którego celem 
było przeszkolenie naszych

pracowników. 

- opisuje Grzegorz Mudrow,
Quality Manager w firmie Ricor Polska 
sp. z o.o.

w ciągu roku.
propozycji usprawnień 130 
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LUDZIE I KULTURA
03

Bezpieczeństwo pracowników oraz partnerów
i kontrahentów a także osób przebywających
na terenie oddziałów firmy jest dla nas priorytetem.
Natychmiast po ogłoszeniu stanu epidemicznego 
wprowadziliśmy nowe zasady organizacji pracy, 
zarówno w oddziałach jak i te dotyczące pracowników
administracji. Było to możliwe dzięki
zaangażowaniu i ciężkiej pracy całego zespołu, 
które w efekcie pozwoliły zachować ciągłość
produkcji a jednocześnie uniknąć w firmie
przypadków grupowej kwarantanny związanej
z zarażeniem koronawirusem. 

W zapobieganiu skutkom pandemii w firmie, 
wykorzystaliśmy jeden z fundamentów – ugrunto-
waną kulturę bezpieczeństwa. Firma pracuje
nad nią i rozwija od wielu lat. Szeregu środków 
ochrony osobistej pracownicy Stena Recycling
używają na co dzień, te procedury są ściśle 
przestrzegane, stąd dodatkowe zabezpieczenia 
czy na przykład możliwość pracy z domu, którą 
testowano już wcześniej, wprowadziliśmy bardzo 
szybko. Zreorganizowaliśmy także sposoby pracy 
w oddziałach firmy i na placach produkcyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

W ramach ograniczenia kontaktów i utrzymania 
dystansu społecznego wprowadziliśmy
dla pracowników administracji możliwość pracy 
z domu. Testowane już w tym obszarze wcześniej 
rozwiązania, zostały wdrożone z dnia na dzień, 
przy czym w szwedzkiej centrali firmy
– jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii.
W części zakładów wprowadzono obowiązkowe 
sprawdzanie temperatury wchodzących na teren 
osób. Pracownicy w oddziałach firmy otrzymali
środki ochrony indywidualnej oraz dokładne
instrukcje ich stosowania. Do minimum
ograniczono spotkania z klientami i całkowicie

zrezygnowano ze spotkań produkcyjno-handlowych. 
Jedną z istotnych zmian wdrożonych w oddziałach 
produkcyjnych była reorganizacja czasu i systemu 
pracy. Wprowadzono system zmianowy tam, gdzie 
było to możliwe, a odstępy pomiędzy wejściami 
poszczególnych zmian na teren zakładu zwięk-
szono do pół godziny, by wyeliminować możliwość 
kontaktu pomiędzy pracownikami. Każdy
pracownik ma przypisaną własną maszynę, a jeżeli 
dzieli ją z kimś na innej zmianie, ma obowiązek jej 
dezynfekcji.  W zakładach obowiązuje także
zasada utrzymania bezpiecznej odległości,
zarówno w trakcie pracy, jak i w czasie przerw
i posiłków. Oddziały zakupiły również nakładki
na klawiatury oraz szyby plexi, aby oddzielić klienta 
od osoby obsługującej.

SKUTECZNE DZIAŁANIA W CZASIE PANDEMII
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PRODUKCJA I LOGISTYKA

Kierowcy używają maseczek ochronnych
oraz rękawiczek jednorazowych. Ograniczyliśmy 
do minimum przekazywanie dokumentów papie-
rowych. Nasi kontrahenci przekazują faktury
drogą elektroniczną a wewnętrzne dokumenty,
tzw. CMR wypełniane są przez nasz dział
administracji, zamiast przez kierowców. Niezbędne 
dokumenty przekazywane są w codziennie
wymienianych koszulkach, natomiast informacje
z systemu BDO przekazywane są drogą mailową
lub z wykorzystaniem MMS bezpośrednio
na telefon.

W ramach dzielenia się dobrymi praktykami,
funkcjonującego od wielu lat w naszej firmie,
Dział Operacji stworzył i raz w tygodniu aktualizuje 
bazę dobrych praktyk dotyczących prewencji
koronawirusa. Pozwala ona oszczędzić managerom 
czas przeznaczony na przeglądanie baz wszystkich
oddziałów, skupiając się na najlepszych
przykładach, możliwych do zaimplementowania
w ich zakładach.

Wszelkie przykłady usprawnień przekazywane 
są również Koleżankom i Kolegom z pozostałych 
krajów grupy Stena Recycling. Współpraca, dzie-
lenie się wiedzą i przede wszystkim bezwzględne 
przestrzeganie wprowadzonych rozwiązań są
w stanie zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania
się wirusa wśród pracowników. Podejmując
je chronimy siebie, współpracowników jak również 
nasz biznes i miejsca pracy.

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ STENA RECYCLING

OGRANICZAJĄCYCH ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ COVID-19
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28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
– proklamowany przez Międzynarodową Organizację
Pracy (MOP) w 2003 r. Wykorzystujemy
to święto, aby podziękować pracownikom
za dbałość w tym obszarze. W Stena Recycling 
dzień bezpieczeństwa obchodzimy codziennie.
W tym zakresie obowiązują nas najwyższe stan-
dardy, a kultura bezpieczeństwa przez lata zako-
rzeniła się w świadomości naszych pracowników.

SAFETY FIRST, CZYLI
ZATRZYMAJ SIĘ I POMYŚL

Uważamy, że wszystkim wypadkom można
zapobiec poprzez zaangażowanie pracowników, 
budowanie świadomości, analizę ryzyka i działania 
prewencyjne. Jest to punkt wyjścia naszej wizji 
„Stena bez wypadków”. Intensywne działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa zaczęliśmy
10 lat temu. Odnotowaliśmy wówczas 11 wypadków
skutkujących zwolnieniem lekarskim i zdecydo-
waliśmy, że chcemy działać kompleksowo,
ustalając wizję zero wypadków.

Poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników 
(od managerów po pracowników produkcji),
zmianę nastawienia i zachowań, zgłaszanie
i analizowanie nie tylko wypadków, ale również
incydentów i niezgodności, na przestrzeni lat
znacząco zredukowaliśmy liczbę wypadków 
skutkujących zwolnieniem lekarskim (82% mniej 
wypadków w zeszłym roku niż w 2009/2010). 
Działamy zgodnie z zasadą „Zatrzymaj i pomyśl”, 
która oznacza, że przed podjęciem się nowego
zadania na placu produkcyjnym, analizujemy
sposób jego wykonania pod kątem bezpieczeństwa.

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA MAMY CODZIENNIE

LTIF (LICZBA WYPADKÓW SKUTKUJĄCYCH 

ZWOLNIENIEM LEKARSKIM X MILION / LICZBĘ 

ROBOCZOGODZIN)
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DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM

W budowaniu kultury bezpieczeństwa w naszej 
firmie kluczowe znaczenie ma wymiana
doświadczeń i wiedzy między oddziałami. Dlatego 
prowadzimy cykliczne telekonferencje i spotkania
managerów rozpoczynające się od obchodu 
bezpieczeństwa w wybranym oddziale, na których 
poruszane są zagadnienia dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa oraz prezentowane są najlepsze 

praktyki i rozwiązania, z których mogą
skorzystać inni. Czasem są to proste usprawnienia 
– np. zmiana oznaczeń pasów ruchu albo
wykonanie wieszaka na narzędzia, a czasem 
bardziej zaawansowane jak na przykład zmiana 
oświetlenia placu, czy też zamontowanie
na pojazdach wolnobieżnych lamp blue spot.
Dzielimy się również swoimi doświadczeniami
w przypadku wystąpienia poważnego incydentu 
lub wypadku. Przedstawiamy wszystkim
pracownikom przyczyny niepożądanych zdarzeń
oraz działania jakie możemy przeprowadzić,
aby uniknąć podobnych sytuacji.

W Stenie mamy również Ambasadorów
Bezpieczeństwa - są to liderzy, którzy aktywnie 
działają w każdej z naszych lokalizacji.
Przedstawiają wiele ciekawych propozycji lub 
uwag, dotyczących usprawnień, które mają
na celu budowanie kultury bezpieczeństwa
w naszej firmie.  Liderzy mają również
możliwość zapoznać się z planowanymi
działaniami tj. wdrożeniem nowych procedur
czy rekomendacji, konsultują je z pracownikami.
Organizują też raz w miesiącu spotkania z kolegami
i koleżankami z produkcji, na których omawiają 
zagadnienia związane z bezpieczeństwem.

CELEBRUJEMY SUKCESY

W dbałości o bezpieczeństwo w pracy najważniejsi 
są ludzie. Po pierwsze dlatego, że wszystkie te 
działania mają na celu ochronę ich zdrowia i życia, 
a po drugie, ponieważ to od nich zależy czy na tym 
polu odnosimy sukces. Dlatego celebrujemy nasze 
osiągnięcia. Tradycyjnie obchodzimy okrągłe liczby 
dni bez wypadków w danej lokalizacji. Obecnie 
oddziały z największą ich liczbą to: Suwałki,
Trzebieńczyce i Rzeszów (ponad 3800 dni), oraz 
Swarzędz i Siemianowice Śląskie (ponad 2900 dni).

Jesteśmy świadomi, że systematyczna praca nad 
poprawą bezpieczeństwa nigdy się nie kończy. 
Naszym niezmiennym celem jest zaangażowanie 
pracowników, poprawa komunikacji, zidentyfiko-
wanie niebezpieczeństw oraz podjęcie odpowiednich
działań, w celu ich usunięcia oraz uniknięcia
podobnych sytuacji w przyszłości.
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WŚRÓD DZIAŁAŃ, KTÓRE WSPIERAJĄ
NASZĄ WIZJĘ SĄ:

• Złote zasady oraz szkolenia dla pracowników
   i podwykonawców, w tym dla kierowców aut
   służbowych

• Szkolenia z pierwszej pomocy oraz wyposażenie
   każdego oddziału w AED

• System motywacyjny, promujący zaangażowanie
   pracowników, oparty o nagrody i kartki (zielone, 
   żółte i czerwone) wyróżniane na forum
   i w biuletynie docierającym do wszystkich
   pracowników

• Ogólnopolskie audyty SAS sprawdzające stopień
   wdrożenia polityki bezpieczeństwa oraz
   świadomości naszych pracowników. Podczas
   audytów mamy również możliwość wskazania
   naszym lokalizacjom obszarów do poprawy.

• Ankiety NOSACQ -50, które pozwalają nam
   zbadać klimat bezpieczeństwa oraz podjąć
   odpowiednie działania tak, aby pracownicy
   postrzegali Stenę jako bezpieczne miejsce
   pracy.

W roku 2020/2021 każdy
z naszych oddziałów

osiągnął wyznaczony
cel audytu SAS

z poprzedniego roku.

14 z 15 oddziałów
osiągnęło w audycie

powyżej 40 punktów. 

Średni wynik
audytów SAS

we wszystkich oddziałach
to 40,52 punktów.

w zakresie bezpieczeństwa
zgłoszonych usprawnień  230 
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W Stena Recycling wierzymy, że dbałość o rozwój 
pracowników jest najlepszą inwestycją w przy-
szłość naszej organizacji. Wiemy, że edukacja jest 
kluczowym aspektem przyczyniającym się do 
efektywności biznesowej, wpływa również
na budowanie bezpiecznego miejsca pracy.
Pomaga rozwijać potencjał pracowników i wspiera 
ich motywację - jest więc istotnym elementem 
naszej działalności, który mimo zagrożeń
wywołanych pandemią wirusa COVID-19,
był kontynuowany w latach 2020/21. 

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych 
pracowników, szkolenia zostały przygotowane tak, 
aby realizować je w formie online i składają się
z II części:

1. platforma e-learningowa - uczestnicy otrzymali
    dostęp w formie online do szkoleń, które
    samodzielnie realizowali.
2. spotkania online, podczas których eksperci
    Stena Recycling odpowiedzieli na pytania
    uczestników szkolenia. Pytania mogły być
    zadawane wcześniej, za pośrednictwem
    platformy w pierwszej części szkolenia lub
    na żywo w trakcie spotkania.

Nasi pracownicy są najcenniejszym źródłem
pozyskiwania wiedzy, dlatego każde szkolenie 
zawiera specjalistyczne treści, przygotowane
w oparciu o wieloletnie doświadczenie ekspertów 
Stena Recycling. Przygotowane materiały znajdują 
się w podzielonych tematycznie szkoleniach 
dotyczących złomu stalowego, makulatury oraz 
odpadów niebezpiecznych i innych. Programy 
zostały wzbogacone zdjęciami i filmami obrazu-
jącymi omawiane zagadnienia, zawierają również 

elementy interaktywne, wspierające
zaangażowanie uczestników szkoleń oraz testy 
podsumowujące wiedzę. 

Nieustannie staramy się ulepszać ofertę szkoleń, 
skierowaną do naszych pracowników, dlatego też 
stworzyliśmy przestrzeń do dzielenia się własnymi 
opiniami i odczuciami pracowników po zakończonym
szkoleniu. Uzyskane informacje umożliwiają nam 
dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb 
naszych pracowników. Dzięki temu realizujemy 
naszą najważniejszą wartość - dbałość o naszych 
pracowników.

W 2020 roku nasi managerowie mieli również
okazję wziąć udział w szkoleniu online, dedykowanym
filozofii i narzędziom lean management.
To kolejny etap naszej wewnętrznej edukacji 
dotyczącej lean, która wspiera wdrożenie nowych 
narzędzi i ich codzienne stosowanie. Tu również 
stworzyliśmy program w oparciu o ekspercką 
wiedzę i kompetencje naszych koordynatorów 
programu i Stena Way of Branches i Stena Way
of Production (SWOB/P) opartą o lean
management. 

Szkolenie Dyrektorów Oddziałów było zakończone 
oceną postępowania, zgodnie z filozofią i zasadami 
(SWOB/P). Oceniane były: poziom wiedzy, stopień 
wdrożenia, utrzymanie i rozwój standardów, świa-
domość pracowników oraz stopień realizacji celów 
wyznaczonych dla oddziału. W oparciu o wynik, 
Moderator SWOB&P wraz z ocenianym mana-
gerem ustalili potrzeby szkoleniowe oraz zaplano-
wali projekty doskonalące. Potrzeby szkoleniowe 
zostały włączone w coroczny plan szkoleń
we współpracy z zespołem HR.

EDUKACJA I ROZWÓJ W FORMIE ONLINE



DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU STENA RECYCLING POLSKA 2020-2021
34

W Stena Recycling dbamy o rozwój naszych
pracowników już od pierwszych dni pracy.
Przez ostatni rok kontynuowaliśmy zapoczą-
tkowany w 2018 roku onboarding dla nowych
pracowników w formie online, który podzielony
jest na trzy bloki:
• pierwszy dzień pracy,
• pierwszy tydzień, 
• i pierwszy miesiąc.

Program wspiera wdrożenie nowych pracowników, 
przekazując najważniejsze informacje o działalności
Stena Recycling - nasze wartości i kulturę
organizacyjną, podejście do bezpieczeństwa,
ważne zasady i reguły (jak np. Kodeks

Postępowania czy Biała Księga).
Naszą intencją było stworzenie programu wdroże-
niowego, który w jednym miejscu skupia najważ-
niejsze informacje i pozwala nowym pracownikom 
powracać do nich zawsze, kiedy tego potrzebują.
W ostatnim roku zebraliśmy opinie nowych 
pracowników, którzy ukończyli program wdroże-
niowy online. Umożliwiło nam to poznanie nowych 
potrzeb oraz ocenę programu wdrożeniowego
pod kątem przydatności dla nowozatrudnionych. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiedzieć
na potrzeby nowego pracownika, wprowadzając 
zmiany i systematycznie ulepszając oraz posze-
rzając oferowane w szkoleniu wdrożeniowym 
treści.

osoby przeszły

osób wzięło udział

osób wzięło udział

osób wzięło udział

managerów przeszło

Szkolenie Product Material Knowledge online  

w szkoleniu dotyczącym metali żelaznych  

w szkoleniu dotyczącym odpadów niebezpiecznych  

w szkoleniu dotyczącym odpadów z makulatury

Szkolenie SWOB/P

Liczba godzin szkoleniowych: 18h/uczestnik 

Liczba godzin szkoleniowych: 8h/uczestnik 

84 

49 

68 
55 

44 
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Do realizacji agendy 2030 zostało już niecałe
10 lat. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 
stworzone przez ONZ mają nas przybliżyć
do spełnienia zawartych w agendzie postulatów.
W Stena Recycling również realizujemy działania 
na rzecz celów SDG i promujemy je w ramach 
Kampanii 17. Celów. Jednym z nich jest partnerstwo
w Kampanii 17. Celów, która mobilizuje
i angażuje polski biznes do tworzenia inicjatyw 
wpisujących się w Agendę 2030. Tworzy ona też 
parasol dla takich działań, służy do wymiany
doświadczeń, inspiracji oraz jest miejscem, 
gdzie eksperci mogą wspierać firmy swoją wiedzą
i doświadczeniem. 

Dzięki temu, że Kampania 17. Celów zrzesza
315 firm i 21 inicjatyw, ma możliwość realnie
wpłynąć na zmiany zarówno biznesu jak
i konsumentów.

W ramach Kampanii bierzemy udział w licznych 
konferencjach oraz angażujemy się w projekty 
realizowane przez Kampanię takie jak Akademia 
Celów. W lutym odbyło się także szkolenie
dla naszych pracowników z działów sprzedaży, 
ochrony środowiska oraz ekspertów materia-
łoznawstwa. Na spotkaniu poruszane były tematy 
z zakresu 17 celów SDG, Agendy 2030, zrównowa-
żonego rozwoju oraz gospodarki obiegu
zamkniętego. Dyskutowaliśmy również jak
możemy wesprzeć naszą organizację oraz naszych 
klientów w dążeniu do realizacji celów. 
W szkoleniu wzięło udział 59 pracowników
Stena Recycling. 

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

(SZKOLENIE W RAMACH KAMPANII)
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Okres pandemii oraz nowe zasady pracy związane 
z COVID-19 nie przeszkodziły nam w kontynu-
owaniu badań satysfakcji pracowników. Coroczna 
ankieta „At Stena it starts with me” jest dla nas 
bardzo ważnym narzędziem, które wspiera rozwój 
ludzi, firmy i biznesu. 

Każda osoba, poprzez udział w ankiecie i wyrażenie 
swojej opinii, pomaga określić, co i w jaki sposób 
należy poprawić w funkcjonowaniu organizacji, 
abyśmy osiągali lepsze wyniki i tworzyli pozytywne 
oraz zrównoważone środowisko pracy. Co roku po-
szczególne zespoły, wraz ze swoimi managerami,
przygotowują i realizują plany działań, na podsta-
wie otrzymanych wyników badania. M.in. dzięki 
temu nasza organizacja staje się bardziej efektywna,
co pozytywnie wpływa na wynik firmy.

Po ponad 10 latach od wprowadzenia badania pra-
cowników w Stenie, w 2019 roku ankieta pojawiła 
się w nowej odsłonie. Zaktualizowaliśmy wskaźniki 
i zmodyfikowaliśmy pytania, aby lepiej odpowia-
dały badaniu potrzeb związanych ze zrównoważo-
nym środowiskiem pracy i rozwojem biznesowym. 
Wdrożyliśmy również nowy system, który daje 

więcej możliwości pracy online i jest przyjazny 
użytkownikom. Pozwala też m.in. na prowadzenie 
dodatkowych, mniejszych ankiet monitorujących 
postępy w realizacji planów działań
w poszczególnych zespołach.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O BADANIU
I PRACY Z WYNIKAMI ANKIETY
„AT STENA IT STARTS WITH ME”:

• wysoki poziom zabezpieczeń oraz anonimowość
   odpowiedzi 
• ankiety online dla wszystkich grup stanowisk
• możliwość przedstawienia wyników w ramach
   najważniejszych wskaźników (Zaangażowanie,
   Wydajność Zespołu, Przywództwo
   oraz Środowisko pracy) lub na poziomie
   pojedynczych pytań 
• wyniki dostępne online oraz w formie PDF
• analiza wyników dla różnorodnych grup (zespół,
   stanowisko, staż pracy etc.) oraz porównanie
   ze wskaźnikami z grupy oraz całego rynku
• opracowywanie planów działań online
   w systemie (przejrzyste informacje
   i prowadzenie krok po kroku) 

BADANIE PRACOWNIKÓW
„AT STENA IT STARTS WITH ME” W CZASIE PANDEMII
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Ponowne użycie to jeden z najbardziej zrównowa-
żonych sposobów zagospodarowania przedmio-
tów, których już nie używamy oraz ważny element 
gospodarki obiegu zamkniętego. Dlatego też wraz 
z naszymi pracownikami postanowiliśmy przy-
stąpić do zbiórki obuwia dla osób potrzebujących 
zamieszkujących domy samotnej matki, domy 

dziecka, bądź też walczących z kryzysem
bezdomności. Akcję przeprowadzała firma Wosh 
Wosh. W ciągu dwóch tygodni udało nam się
zebrać 193 pary butów, a cała akcja zebrała ponad
12 000 par butów, które zostały przekazane
potrzebującym.

PRACOWNICY W AKCJI „PRZEKAŻ WIOSNĘ”

Za nami już dwa duże badania w nowej odsłonie 
oraz nowa forma pracy z wynikami. W związku
z pandemią dla stanowisk biurowych oraz zespołu 
sprzedaży zapoczątkowaliśmy warsztaty zespo-
łowe prowadzone zdalnie, online. Zespół produkcji 
pracował stacjonarnie ze względu na specyfikę 
zadań, a warsztat z wynikami ankiety został
podzielony i odbywał się na kilku krótszych spotka-
niach. W efekcie spotkań zdalnych i stacjonarnych, 
wszystkie zespoły przygotowały plany działań.
W 2021 pojawiło się kilka nowości. Dodaliśmy
pytania związane z pandemią COVID-19
oraz pracą zdalną, aby poznać opinie i nastroje 
pracowników. Chcieliśmy też dokładniej zbadać 

obszar środowiska pracy, którego zmiana dotknęła 
w dużym stopniu.
W maju 2021 roku po raz pierwszy odbyło się
też drugie, krótsze badanie At Stena. To nowy
element całego procesu, który pozwala
monitorować postępy w pracy z planami
działań na poziomie każdego zespołu oraz całej
organizacji.
Wyniki majowej ankiety pokazały znaczący wzrost 
wskaźnika eNPS z poziomu 14 do poziomu 33,
co przewyższa średnią wśród firm na rynku euro-
pejskim. Z 42% do 51% wzrosła liczba osób, które 
czują się ambasadorami firmy i polecają Stenę, 
jako pracodawcę.
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WSPIERAMY TRANSFORMACJĘ W KIERUNKU GOZ

ODPOWIEDZIALNE RELACJE
04

Od lat prowadzimy szereg inicjatyw wspierających 
ideę GOZ. Jedną z nich jest konkurs Stena
Circular Economy Award – Lider Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego. Konkurs cieszy się dużym 
zainteresowaniem, do ostatniej, IV edycji, tego 
konkursu przyjęliśmy aż 57 zgłoszeń w 3 kate-
goriach konkursowych, przyznaliśmy 4 nagrody 
główne i 5 wyróżnień. 

W tej edycji pierwsze miejsce w kategorii
„Wdrożone praktyki z obszaru GOZ” otrzymały 
ex-aequo trzy firmy: Carrefour Polska Sp. z o.o.
i Swapp! Sp. z o.o. za wspólne uruchomienie
refillomatów kosmetyków, które zachęcają klientów
do ograniczania użycia jednorazowych opakowań 
plastikowych podczas zakupów oraz startup
Creative Publishing Katarzyna Drewniany
za projekt „Circular Scrap” czyli pierwszą platformę
w branży modowej, specjalizującą się
we włączaniu w ponowny obieg poprodukcyjnych 
odpadów tekstylnych. Dodatkowo, wyróżnienia
za wdrożone praktyki GOZ otrzymali:
BASF Polska Sp. z o.o oraz Żywiec Zdrój S.A. 

Naszym celem jest promowanie pozytywnych zmian i odpowiedzialny, aktywny wpływ na budowanie
świata w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Dbamy o naszych klientów, partnerów
oraz społeczeństwo jako całość, poprzez koncentrowanie się na wspólnych wartościach oraz prowadzenie 
otwartego dialogu ze światem zewnętrznym.
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W 2021 roku otrzymaliśmy Biały Listek CSR oraz wyróżnienie za dobrą praktykę

- konkurs „Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego”

w plebiscycie przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie organizowanym przez Tygodnik Polityka

we współpracy z firmą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to zestawienie firm,

które w swoim funkcjonowaniu kierują się ideą zrównoważonego rozwoju i mają realny wpływ

na poprawę otoczenia, dzięki wdrażaniu dobrych praktyk. Wskaźnikiem miary zestawienia jest wartość 

ESG, czyli brane są pod uwagę takie aspekty jak pozytywny wpływ na środowisko (environmental),

społeczna odpowiedzialność (social responsibility) i ład korporacyjny (corporate governance).

W tym samym roku Konkurs Stena Circular Economy Award otrzymał certyfikat

Świadomy Wybór Newsweeka 2021 w kategorii Zmieniamy Świat Na Lepsze (B2B).

PROJEKTÓW NA RZECZ GOZ ZGŁOSZONYCH DOTYCHCZAS W KONKURSIE SCEA130>

Jako najlepsze rozwiązanie w kategorii „Wdrożone 
działania promujące GOZ” jury konkursu uznało 
inicjatywę „Naprawiaj, nie wyrzucaj” realizowaną 
przez platformę edukacyjno-sprzedażową
North.pl, która stawia na wielokrotne użytkowanie
i wymianę uszkodzonych części w sprzętach AGD
i RTV. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały
również firmy: Jeronimo Martins Polska S.A.
oraz Amazon Fulfillment Poland. 

Spośród „Propozycji wdrożeń GOZ” zgłoszonych 
przez studentów, nagrodę główną otrzymał
Łukasza Ziemba (Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach) za projekt „Łach”, który angażuje 
osadzonych w produkcję pokrowców na telefony, 
laptopy czy tablety z resztek materiałów
powstających podczas produkcji odzieży
roboczej. Dodatkowe wyróżnienie otrzymali
Piotr Długosz i Jacek Organiściak (Politechnika 
Łódzka).
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STAWIAMY WYSOKIE WYMAGANIA

Dostawcy, podwykonawcy, partnerzy, klienci
i inne podmioty, z którymi współpracuje Stena 
Recycling, są ważnymi interesariuszami i stanowią 
integralną część sukcesu naszej firmy.
Dlatego oczekujemy od naszych Partnerów
Biznesowych spełnienia równie wysokich
standardów, jak w naszej działalności. 
W tym roku przygotowaliśmy i rozpoczęliśmy 

wdrożenie Kodeksu Postępowania dla Partnerów 
Biznesowych – jest to początek rozszerzonej
oceny partnerów w naszym łańcuchu wartości, 
pod kątem aspektów środowiskowych,
społecznych i etycznych. Kolejnym krokiem
w tym kierunku będzie wdrożenie platformy
oceny dostawców, której uruchomienie
planujemy w 2022 roku.  
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INSPIRUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ GOZ

W 2021 roku zorganizowaliśmy konkurs grantowy 
„GOZpodarne wyzwanie”, który był skierowany
do organizacji pozarządowych, jednostek samo-
rządowych, placówek oświatowych oraz innych 
instytucji zgromadzonych wokół naszych oddzia-
łów. Jego głównym celem było zachęcenie do pro-
mowania oraz realizacji idei gospodarki o obiegu 
zamkniętym. W ten sposób chcieliśmy wesprzeć 
lokalne społeczności w poznawaniu dobrych
praktyk, na rzecz zrównoważonej przyszłości. 

Z okazji 20-lecia firmy, nagrodziliśmy 20 projektów
grantami do 5 000 złotych. Wśród wygranych 
znalazł się projekt serii warsztatów

międzypokoleniowych, podczas których uczestnicy 
będą mogli zapoznać się z ideą ecodesignu, tak aby 
np. meble zyskały po renowacji nowy blask.
Inną zwycięską inicjatywą było stworzenie 
miejsca, gdzie mieszkańcy Warszawy będą mogli 
zostawiać swoje stare, niepotrzebne przedmioty, 
które po odrestaurowaniu zostaną przekazane
do sklepu charytatywnego. Kolejnym nagrodzonym
pomysłem było tworzenie publikacji w formie 
e-booka na temat niemarnowania żywności. 
Dzięki ogólnej dostępności materiałów, więcej 
osób pozna sposoby na wykorzystywanie resztek 
pożywienia. To tylko kilka przykładów projektów, 
które zostały wykonane w ramach konkursu. 

Według badania przeprowadzonego w ramach konkursu „GOZpodarne wyzwanie”:

Wyniki badania wskazują na duże zapotrzebowanie związane ze zwiększaniem świadomości na temat

gospodarki o obiegu zamkniętym oraz sposobach realizacji tej idei na co dzień.

respondentów uważa,

że produkty, z których

korzystamy na co dzień,

powinny być używane

wielokrotnie i naprawiane.

badanych nie zna żadnego

miejsca w okolicy, gdzie

można by naprawić swój

sprzęt.

 ankietowanych nie spotkało się

z działalnością edukacyjną na tematy

proekologiczne wśród instytucji

działających w ich obszarze zamieszkania. 

4 na 5 44 % 70 %



DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU STENA RECYCLING POLSKA 2020-2021
42

DBAMY O POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI

Wspieramy lokalne społeczności zgromadzone 
wokół naszych oddziałów, dlatego w latach
2020-2021 odpowiedzieliśmy na potrzeby 
uczniów, służb medycznych oraz strażaków.

W 2020 roku Stena Recycling sfinansowała zakup 
odzieży ochronnej oraz maseczek dla medyków
ze wschowskiego szpitala. Dodatkowo, aby 
wesprzeć służbę medyczną w trakcie pandemii 
Covid-19, zostały opłacone rachunki za paliwo
dla samochodów medycznych i ratowniczych.
W tym samym roku, zakupiliśmy  20 nowych

komputerów dla dzieci ze szkoły podstawowej
we Wschowie. 

W 2021 roku ze środków Stena Recycling zakupiono 
specjalistyczny sprzęt dla strażaków z OSP
w Swarzędzu, Poznaniu, Gdyni oraz w Policach 
(koło Szczecina). Ponadto, kolejna szkoła, tym
razem I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza 
Zana we Wschowie, otrzymała 16 nowych
laptopów z oprogramowaniem, aby wspomóc 
uczniów w rozwoju, a także wesprzeć ich
w nauczaniu zdalnym. 
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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
05

Nasz model operacyjny i związany z nim
zintegrowany system zarządzania, zgodny jest
ze standardami ISO 9001, ISO 14001, oraz ISO 
45001. Elementami modelu operacyjnego
i związanego z nim zintegrowanego systemu
zarządzania są 4 obszary odzwierciedlające
cykl PDCA, tj.:
1. Procesy i instrukcje pracy (PLAN)
2. Narzędzia i systemy IT (DO)
3. Wspólne KPI i kontrola wewnętrzna (CHECK)
4. Zaangażowanie pracowników (ACT).

Nasza organizacja pracuje według ściśle
określonych zasad, ze szczególnym uwzględnieniem
wysokiej jakości świadczonych usług i dbałości 
o naszych pracowników oraz partnerów bizne-
sowych. Cały czas doskonalimy nasze procesy 
i staramy się spełniać nowe wymagania, czego 
przykładem jest uzyskanie w roku 2020
certyfikatu ISO 45001 i przejście tym samym
na nowy poziom zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy. Standard ten wymaga od nas
m.in. wysokiego poziomu zaangażowania
zarówno ze strony pracowników, jak i przedsta-
wicieli firm zewnętrznych – naszych podwyko-
nawców, dostawców usług i innych podmiotów. 
Wspólnie z nimi podejmujemy działania na rzecz 
zapewnienia komfortowych, bezpiecznych
i przyjaznych warunków pracy dla wszystkich
zainteresowanych stron.

W roku finansowym 2020/2021 przeprowadzono 
15 audytów wewnętrznych we wszystkich
oddziałach Stena Recycling w ramach

zintegrowanego systemu zarządzania. Mimo 
trwającej pandemii udało się zrealizować wszystki 
działania zaplanowane w rocznym harmonogramie 
audytów, co było możliwe dzięki opracowaniu
formy zdalnej procesu audytowania. Ten sposób 
prowadzenia audytów sprawdził się w okresie 
nadal trwającej pandemii, co pozwoliło
na utrzymanie właściwego poziomu wewnętrznej 
oceny procesów w organizacji bez narażania osób 
uczestniczących w działaniach audytowych.
Ponadto w trakcie roku odbyło się szereg audytów 
drugiej strony – przede wszystkim klientów Stena 
Recycling, większość z nich również miała formę 
zdalną, z nielicznymi wyjątkami. W maju 2021 
ponownie odnowiliśmy nasze certyfikaty
potwierdzające zgodność z normami ISO,
poddając się szczegółowej weryfikacji jednostki 
certyfikującej DEKRA Certification. Dzięki temu
po raz kolejny uzyskaliśmy obiektywne
potwierdzenie ciągłego doskonalenia naszych 
procesów i całej organizacji.

Nasz system zarządzania opiera się o wymagania międzynarodowych norm ISO w zakresie jakości,
środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. System ten nieprzerwanie od 2002 r. jest pozytywnie
oceniany przez niezależne jednostki certyfikujące w trakcie rocznych audytów, które potwierdzają
jego skuteczność w utrzymywaniu wysokich standardów zarządzania organizacją. 
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WSKAŹNIKI/KPI

PODSUMOWANIE DANYCH 2020-2021
06

TWORZENIE WARTOŚCI

EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Satysfakcja Klienta

Ilość zagospodarowanych odpadów 888 896 ton

NPS

CSI

Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych klientów ze współpracy

Podział wg frakcji:

Metale

Papier

Inne odpady produkcyjne

Odpady niebezpieczne

Elektronika

Tworzywa sztuczne

Poziom recyklingu (reuse, recykling, kompostowanie)

Redukcja emisji Co2 poprzez przetwarzanie odpadów

Zużycie energii

Zużycie wody

38

42

88%

199

382

266

28

109

19

7

82

21

40,2%

35%

14,1%

4,7%

3,4%

2,4%

85,17 %

899 566 ton

1 0271 566 kWh

21  530 m3

LUDZIE I KULTURA

Liczba pracowników 581

Kobiety

Mężczyźni

Pracownicy administracyjni

Kobiety < 30

Kobiety 30 - 50 

Kobiety > 50

Mężczyźni < 30

Mężczyźni 30 - 50 

Mężczyźni > 50
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315

3

15

25

27

164

81

1

1,0

3800  [Suwałki, Trzebieńczyce, Rzeszów]

5,9

33

10,3%

99,8%

Pracownicy produkcji

Kobiety < 30

Kobiety 30 - 50 

Kobiety > 50

Mężczyźni < 30

Mężczyźni 30 - 50 

Mężczyźni > 50

LTI

LTIF

Oddziały z największą liczbą dni bez wypadku 

Liczba obchodów bezpieczeństwa na pracownika/ rocznie

Satysfakcja pracowników eNPS

Fluktuacja pracowników

Odsetek pracowników, którzy podpisali Kodeks Postępowania

ODPOWIEDZIALNE RELACJE

Satysfakcja klienta [CSI] 42

Liczba audytów wewnętrznych

Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

15

Brak tego typu zdarzeń 

Izba Przemysłowo - Handlowa Gospodarki Złomem

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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