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 Olsztyn, dnia 20 marca 2012 r. 

Szanowni Państwo, 

 

Miniony rok potwierdził dynamiczny rozwój Krynicki Recykling S.A. oraz po raz kolejny dowiódł, 

że Spółka niezwykle skutecznie pozyskuje wsparcie finansowe dla swojej działalności ze 

środków Unii Europejskiej oraz krajowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Tylko w 2011 r. Krynicki Recykling S.A. otrzymał z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka blisko 20 mln zł dofinansowania do 4 projektów, realizowanych w Pełkiniach (woj. 

podkarpackie). Powstaje tam największa i najnowocześniejsza w Europie sortownia stłuczki 

szkła opakowaniowego, oparta o technologię separacji optoelektronicznej na poszczególne 

kolory. Co więcej, wraz z sortownią powstaje jedyny w Polsce zakład badawczo-rozwojowy 

rozwijający innowacyjne technologie separacji kolorystycznej szkła o granulacji poniżej 10 mm 

oraz automatycznej separacji ołowiu ze szkła. 

 

Planowane na czerwiec 2012 r. uruchomienie sortowni oraz pionu badawczo-rozwojowego 

nada działalności Spółki nowy wymiar. Krynicki Recykling S.A. stanie się nie tylko największą na 

polskim rynku, ale i bez wątpienia najnowocześniejszą i najbardziej innowacyjną firmą w 

branży odzysku szkła opakowaniowego. 

 

Rozwojowi organicznemu Spółki towarzyszy stały wzrost wyników finansowych. Jesteśmy 

przekonani, że dynamika wzrostu zostanie utrzymana także w 2012 r., do czego przyczyniły się 

z pewnością zawarte w styczniu br. umowy na dostawę stłuczki szklanej do dwóch 

największych hut szkła w Polsce: Ardagh Glass w Wyszkowie oraz O-I (Owens-Illinois) w 

Jarosławiu. Łącza wartość obu tych umów opiewa na 24,7 mln zł, co w dotychczasowej historii 

naszej Spółki jest absolutnym rekordem. 

 

Realizacja planowanych na 2011 r. wyników finansowych nastąpiła pomimo niekorzystnej 

sytuacji na rynku Dokumentów Potwierdzających Recykling. Szara strefa w tym obszarze 



 

 
 

 

 
KRYNICKI RECYKLING S.A. 
ul. Iwaszkiewicza 48/23 
10-089 Olsztyn 
tel. +48 89 535 25 72 
tel./fax. +48 89 535 32 92 
e-mail: krynicki@krynicki.pl          www.krynicki.pl 
 
NIP 739-33-40-652     Regon 519544043     KRS 0000291772 
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy 1.488.280,00 PLN       Kapitał wpłacony 1.488.280,00 PLN 

 

       

 

przekroczyła już połowę całego wolumenu wprowadzanego do obrotu szkła opakowaniowego. 

Stan ten hamuje szybki wzrost zysku netto rzetelnych firm recyklingowych, w tym naszej 

Spółki. Krynicki Recykling S.A. prowadzić jednak będzie, we współpracy z administracją 

państwową, dalszą konsekwentną walkę z patologiami na rynku DPR-ów. Likwidacja tych 

patologii jest nie tylko w żywotnym interesie Spółki, ale i całej branży oraz organów państwa 

polskiego. Zarząd Krynicki Recykling S.A. jest przekonany, że ostatnio uchwalone przepisy 

prawa w zakresie obrotu odpadami komunalnymi oraz właśnie przygotowywane zmiany w 

zakresie obrotu odpadami opakowaniowymi przyczynią się od 2013 roku do gwałtownego 

wzrostu ilości pozyskiwanego szkła opakowaniowego z odpadów komunalnych, a ponadto 

zredukują lub wręcz wyeliminują fałszowanie Dokumentów Potwierdzających Recykling. 

 

Prognozowane skutki rynkowe powyższych zmian prawnych oraz wieloletni program 

inwestycyjny, który Spółka w bieżącym roku zakończy, pozwolą przedsiębiorstwu Krynicki 

Recykling S.A. umocnić się na pozycji lidera branży, przy jednoczesnej, bardzo dobrej, ocenie 

perspektyw wzrostu tego rynku. 

 

 Z poważaniem, 

 

 Adam Krynicki 

 Prezes Zarządu Krynicki Recykling S.A. 

 

 

 Przemysław Brent 

 Członek Zarządu Krynicki Recykling S.A. 

 

 

 Paweł Kołakowski 

 Członek Zarządu Krynicki Recykling S.A. 


