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Stena Recycling 
 
Stena Recycling w Polsce i Europie 
W Stena Recycling jesteśmy liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania 
odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Przetwarzamy 
wszystkie rodzaje odpadów w ramach siedmiu obszarów biznesowych: metali żelaznych  
i nieżelaznych, papieru i plastiku, odpadów ZSSIE oraz odpadów niebezpiecznych i innych. 
Celem naszych działań jest podniesienie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów 
zmieszanych. Poprzez innowacyjne podejście do procesu gospodarowania odpadami 
znajdujemy rozwiązania, które prowadzą do lepszego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa  
i zwiększenia poziomu odzyskiwanych materiałów. We wszystkich działaniach kierujemy się 
filozofią CARE – dbałości o Klientów, Pracowników, Biznes i Zasoby oraz Środowisko  
i Społeczeństwo. 
 
W Polsce jesteśmy obecni od 19 lat. W Biurze Głównym w Warszawie oraz  
w 16 oddziałach w całym kraju pracuje 550 pracowników. Współpracując  
z ponad 2000 przedsiębiorstwami przetwarzamy łącznie ponad 600 tys. ton odpadów  
w ciągu roku.  
 
Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój 
W naszej działalności, zarówno w Polsce, jak i na świecie, kluczowe znaczenie ma 
zrównoważony rozwój. Podstawę dla działań w zgodzie z nim stanowią wartości, dialog  
z interesariuszami i Kodeks Postępowania. Zaangażowanie naszej firmy przyczynia się do 
realizacji celów ONZ przyjętych na konferencji klimatycznej COP21 oraz wpisuje się  
w działania Unii Europejskiej w zakresie gospodarki cyrkularnej. Na cztery priorytetowe obszary 
rozwoju naszej firmy w ramach zrównoważonego rozwoju składają się: 
 

• Efektywne gospodarowanie zasobami 

• Tworzenie wartości 

• Odpowiedzialne relacje  

• Ludzie i kultura 

 
Angażujemy się także w partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju – jako członek 
międzynarodowej Inicjatywy haskiej zobowiązaliśmy się do zmniejszenia emisji CO2 do 40% do 
2020 roku. W Polsce jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.   
 
Działania wspierające wdrażanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce 
W ramach działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju promujemy ideę gospodarki 
cyrkularnej. W 2016 roku opublikowaliśmy dwa raporty z wynikami badań przeprowadzonych 
wśród przedsiębiorców, przygotowujących się do wdrożenia zasad Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego: „Potrzeby, oczekiwania i obawy przedsiębiorstw wytwarzających odpady”, a także 
„Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami oraz potencjalne inwestycje”1. 
 
 

 
1 Raporty można pobrać na stronie: http://www.stenarecycling.pl/forms/raporty-stena-recycling/  

http://www.stenarecycling.pl/forms/raporty-stena-recycling/
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Kontynuując swoje działania na rzecz zmiany świadomości, zaangażowania biznesu i edukacji 
konsumentów w zakresie gospodarki cyrkularnej, w 2017 roku powołaliśmy konkurs Stena 
Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To pierwsza w Polsce 
inicjatywa skierowana do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, pozwalająca na 
wymianę pomysłów i doświadczeń dotyczących GOZ. Konkurs znalazł się wśród inicjatyw 
uznanych w plebiscycie LISTKI CSR Tygodnika Polityka jako projekt, który może być inspiracją 
dla innych ze względu na tematykę, skalę lub sposób realizacji, a także został wyróżniony jako 
jedna z inicjatyw wspierających startupy pozytywnego Wpływu 2019 (Raport 2019). Konkurs ten 
po III edycjach wzbudza coraz większe zainteresowanie oraz odbija się szerokim echem w 
mediach biznesowych i branżowych.  
 
19 października 2020 roku rusza nabór do IV edycji konkursu. Zgłoszenia konkursowe będą 
przyjmowane do połowy lutego 2021 roku. 
 
Więcej informacji na stronie: http://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award  
 
Kontakt dla mediów 
 
Victoria Żelisławska    Paweł Świąder 
Stena Recycling Sp. z o.o.   Prepare Media i Komunikacja 
victoria.zelislawska@stenarecycling.com  pawel.swiader@prepare.pl
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