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O ELEKTROEKO

• Największa w Polsce Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego

• Powołana przez organizacje branżowe reprezentujące największych 
producentów i importerów AGD, RTV i oświetlenia

• Działa od 2006 r. w związku z ustawą z 29 lipca 2005 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) na 
zasadach not-for-profit

• Brak dywidendy dla akcjonariuszy

• Wszystkie wypracowane zyski przeznaczone są na rozwój 
systemu zbierania i odzysku ZSEE



ZADANIA ELEKTROEKO

W imieniu naszych klientów:

• organizujemy sprawny i efektywny kosztowo system zbierania 

zużytego sprzętu, odbierania go z punktu zbierania, poddawania 
go procesom przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania

• składamy stosowne sprawozdania i rozliczenia do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska 

• prowadzimy działania edukacyjne popularyzujące ideę 
selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego



ELEKTROEKO W LICZBACH

• Ponad 350 tysięcy ton zebranego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego

• 5 milionów Polaków objętych programem „Elektrośmieci? Przynieś 

z mieszkania do punktu zbierania”

• 500 tys. uczniów, 1 mln. rodziców oraz 7000 szkół podstawowych 

w programach edukacyjnych

• Ponad 20 mln zł nakładów na edukację ekologiczną w zakresie 
ZSEE

• Jedyny polski przedstawiciel w ogólnoeuropejskiej organizacji WEEE 
Forum



DEDYKOWANY SYSTEM ZBIERANIA ZSEE

• Ustalone miejsca i terminy zbierania elektrośmieci

• Wykwalifikowany personel obsługujący punkty zbierania

• Pełna kontrola i bezpieczeństwo – brak ryzyka np. 
samodzielnego demontażu i nielegalnej sprzedaży frakcji

• Brak negatywnego wpływu na środowisko



MOJE MIASTO 
BEZ ELEKTROŚMIECI

15/02/2012



PATRONATY

• Ministerstwo Środowiska

• Ministerstwo Edukacji Narodowej

• Związek Miast Polskich



CEL PROGRAMU

• Stworzenie ogólnopolskiego systemu zbierania ZSEE w Polsce

• Wsparcie gmin w zakresie wdrażania zapisów nowej Ustawy 

o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach

• Zmotywowanie mieszkańców gmin do oddawania elektrośmieci

• Zwiększenie świadomości Polaków w zakresie elektrośmieci



• Profesjonalny i bezkosztowy dla samorządów sposób na 

prowadzenie systemowej i skutecznej gospodarki zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

• Bezpłatny i kompleksowy system zbierania elektrośmieci dla 

mieszkańców.

• Stworzenie Funduszu Oświatowego dla szkół podstawowych.

PROGRAM „MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”



KLUCZOWE ELEMENTY PROJEKTU 

PUBLICZNE
PUNKTY 

ZBIERANIA
ZSEE

BEZPŁATNE
ODBIORY
ZSEE Z 

GOSPODARSTW
DOMOWYCH

FUNDUSZ 
OŚWIATOWY DLA 

SZKÓŁ 
PODSTAWO-

WYCH

PROJEKT MA CHARAKTER BEZTERMINOWY A NIE AKCYJNY



PODMIOTY SYSTEMU

ElektroEko

Gmina

Szkoły 

Operator 



ZADANIA ELEKTROEKO

• Organizowanie w sposób systemowy odbioru ZSEE od 
mieszkańców, w tym z punktów zbierania prowadzonych przez 
ElektroEko

• Prowadzenie kampanii informacyjnych o systemie zbierania 

• Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie 
postępowania z elektrośmieciami

• Przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla 
szkół podstawowych

• Utworzenie Funduszu Oświatowego dla szkół podstawowych, 
biorących udział w programie edukacyjnym

• Finansowanie bezpośrednich odbiorów elektrośmieci 
z gospodarstw domowych



ZADANIA OPERATORA

• Prowadzenie punktów zbierania ZSEE w imieniu ElektroEko

• Stosowanie standardów wizualizacji ElektroEko

• Współudział w realizacji kampanii edukacyjnych dot. ZSEE

• Dystrybucja kuponów w zamian za oddane ZSEE w punktach 
zbierania

• Przekazywanie sprzętu do wskazanego zakładu przetwarzania

• Raportowanie masy strumienia ZSEE odebranego w punktach 
zbierania



PUNKT ZBIERANIA ELEKTROŚMIECI



DZIĘKUJEMY

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl


