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Polska Korporacja Recyklingu to pierwszy w Polsce zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, który został zarejestrowany w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Tym samym, ﬁrma
dołączyła do grona 70 organizacji mogących poszczycić się certyﬁkatem EMAS.
Polska Korporacja Recyklingu otrzymała certyﬁkat podczas otwarcia targów POL-ECO SYSTEM z rąk
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wręczając wyróżnienie Krzysztof Lissowski powiedział: - Polska
Korporacja Recyklingu to ﬁrma, która może szczycić się spełnieniem najbardziej wyśrubowanych wymagań w
ochronie środowiska. Zakład znalazł się w prestiżowym gronie organizacji zarejestrowanych w EMAS, dla
których ochrona środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju są przepisem na sukces zarówno ekonomiczny,
jak i ekologiczny.
Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego, który swoją działalnością obejmuje całe województwo lubelskie, podkarpackie oraz podlaskie i
część świętokrzyskiego oraz mazowieckiego. Firma znajduje się w rejestrze EMAS pod numerem PL
2.06-004-82.
Witold Chemperek, wiceprezes Polskiej Korporacji Recyklingu podkreśla, że w działalności ﬁrmy ważny jest recykling surowcowy, a tym samym gospodarka o obiegu zamkniętym. –
Stosując circular economy, wydłużamy czas życia produktów, ale co ważne również z tych wyrobów, które skończyły cykl życia, wytwarzamy identyczne surowce, lub zbliżone do
pierwotnych, by mogły być ponownie zastosowane. To są elementy, które bezpośrednio wpływają na ﬁlozoﬁę naszej ﬁrmy. Zatem nie tylko przetwarzamy odpady, ale dążymy do tego, by
w wyniku prowadzonych przez nas procesów, uzyskać re-surowce.
EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to promowany przez Komisję Europejską system certyﬁkacji środowiskowej. Jest użytecznym narzędziem tworzenia w organizacjach
kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Przynależność do systemu jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem dla
przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych.
Obecnie w systemie znajduje się 71 organizacji, zarówno instytucji administracji publicznej, jak i ﬁrm prywatnych. Są to liderzy przemian prośrodowiskowych w swoich sektorach w skali
regionu, kraju, a nawet świata. Organizacje te są autorami najlepszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska oraz ekoinnowacji. W swoich branżach ﬁrmy te stanowią punkt
odniesienia przy ocenie efektywności środowiskowej.

