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WSTĘP

 Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa 
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zwana 
w dalszej części pracy ustawą o ZSEE oraz przepisy wykonawcze. Od 1 stycznia 2009 r. 
obowiązują nowe przepisy wynikające z nowelizacji w/w ustawy. Znowelizowana ustawa 
z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zwana w dalszej części pracy zno-
welizowaną ustawą o ZSEE jest podstawowym aktem prawnym określającym obowiązki 
podmiotów wprowadzających na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przetwarzania, odzysku  
i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również użytkowników 
sprzętu i organizacji odzysku, a ponadto określającym prawne podstawy funkcjonowa-
nia rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Zużyty sprzęt to sprzęt stanowiący odpady, czyli przedmioty należące do jednej z kategorii, 
określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, których 
posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

 Celem wprowadzenia nowelizacji ustawy o ZSEE jest wykonanie przez Polskę pełnej 
transpozycji dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 
2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz Krajowego Planu 
Gospodarki Odpadami 2010.
 Nowe przepisy mają zwiększyć wydajność oraz efektywność systemu gospodarowa-
nia zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym tak, aby uzyskać cel wyznaczony 
przez dyrektywę unijną i już w 2010 r. osiągnąć poziom zbierania zużytego sprzętu - 4 kg 
rocznie na mieszkańca. Istotną zmianą w przepisach jest wdrożenie dla wprowadzają-
cych sprzęt, minimalnych rocznych poziomów zbierania ZSEE, wyrażonych jako odsetek 
masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek – na podsta-
wie wprowadzonego art. 27 a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zu-
żytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

30 grudnia 2008 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 
grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 235, poz. 1615). Wydanie powyższego rozporządzenia określającego 
obligatoryjnie roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych, jest jednym z ważniejszych postanowień zatwierdzonej przez Sejm ustawy 
o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw.
 Niniejsza praca przygotowana została w ramach realizacji projektu „Polsko-norwe-
skie partnerstwo na rzecz transferu wiedzy w zakresie zagospodarowywania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wo-
jewództw mazowieckiego i śląskiego” (WEEEZO), finansowanego ze środków Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z za-
gospodarowywaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), Instytut 
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Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przygotował projekt koncentrujący się 
na upowszechnianiu oraz transferze wiedzy i dobrych praktyk w obszarze zagospoda-
rowywania ZSEE. Projekt uzyskał wsparcie ze strony Norwegii poprzez dofinansowanie 
jego realizacji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (w ramach Prioryte-
tu 2.9. „Polityka regionalna i działania transgraniczne”). Koordynatorem Projektu jest 
Instytut, a partnerem współpracującym przy jego realizacji Sintef Stiftelsen – najwięk-
sza niezależna organizacja badawcza w Skandynawii. Projekt zajmuje się realizacją pro-
gramu edukacyjnego oraz pomocą w wyszukiwaniu i transferze dobrych praktyk oraz 
innowacyjnych technologii zagospodarowywania ZSEE do i z polskich przedsiębiorstw. 
Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej odpowiedniego zago-
spodarowywania ZSEE oraz wsparcie przedsiębiorstw działających w obszarze zagospo-
darowywania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Dla osiągnięcia zamierzonego 
celu podjęto szereg działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i biznesowym. 
Opracowanie niniejszej monografii jest zadaniem przewidzianym do realizacji w pakie-
cie działań o charakterze edukacyjnym. Zasadniczym celem monografii jest zapoznanie 
jej czytelników z systemem zagospodarowywania ZSEE funkcjonującym w Polsce oraz 
w wybranych krajach europejskich, jak również z wybranymi istniejącymi metodami 
– technologiami zagospodarowywania odpadów elektrycznych i elektronicznych, które 
zostały zidentyfikowane w ramach realizacji projektu. W rozdziale pierwszym mono-
grafii wskazane zostały najważniejsze akty prawne dotyczące ZSEE. W rozdziale drugim 
zostały wskazane obowiązujące przepisy prawne na poziomie europejskim, natomiast  
w rozdziale trzecim na poziomie krajowym. W kolejnym rozdziale przedstawione zostały 
kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za wypełnienie obowiązków wynikających 
z ustawy o ZSEE. Rozdział piąty prezentuje inwentaryzację ilościowo-jakościową ZSEE 
opracowaną na podstawie danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W kolej-
nej części przedstawiono poziomy zbierania ZSEE oraz poziomy odzysku i recyklingu dla 
poszczególnych grup sprzętu. Rozdział ósmy dotyczy sprawozdawczości w zakresie zbie-
rania ZSEE, natomiast rozdział dziewiąty – odpowiedzialności finansowej, w tym kar  
i grzywien, uczestników systemu w Polsce. W rozdziale dziesiąty wskazane zostały pod-
mioty odpowiedzialne za edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postę-
powania z odpadami elektrycznymi  i elektronicznymi. Rozdział jedenasty poświęcony 
został omówieniu funkcjonujących systemów zagospodarowywania ZSEE w wybranych 
krajach europejskich. W kolejnym rozdziale przedstawiono system zarządzania ZSEE  
w Norwegii. Rozdział trzynasty stanowi podsumowanie kilkuletniego funkcjonowania 
systemu związanego z gospodarką ZSEE w Polsce. Rozdział czternasty poświęcony zo-
stał przedstawieniu wybranych technologii związanych z przetwarzaniem ZSEE.
W pracach nad monografią uczestniczył zespół pracowników zatrudnionych w projekcie, 
a dodatkowego wsparcia merytorycznego udzielili eksperci z Polski i Norwegii.
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1. ŹRÓDŁA PRAWA

 Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 
r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE)  
ma na celu zapobieganie powstawaniu tego rodzaju odpadów oraz wspieranie ponow-
nego użycia, recyklingu i innych form odzysku tak, aby zmniejszyć ilość składowanych 
lub spalanych odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
Dyrektywa WEEE:
 • zobowiązuje do zbierania, przetwarzania, odzysku i ponownego użycia/recy- 
  klingu, (wskazując jako priorytet ponowne użycie całego urządzenia),
 • wymaga, aby państwa członkowskie zapewniły ustanowienie systemów zbierania  
  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
 • określa szereg nowych obowiązków m.in. zobowiązanie do uchwalenia aktu  
  prawnego nakładającego na producentów obowiązek finansowania kosztów  
  zbierania, przetwarzania, odzysku, recyklingu i przyjaznego dla środowiska  
  usuwania ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych, jak również z innych  
  źródeł np. od instytucji i firm.
 21 października 2005 r. weszła w życie ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (ustawa o ZSEE) (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495), sta-
nowiąca transpozycję dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Ustawa o ZSEE:
 • określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektro- 
  niczny, jak również zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób za- 
  pewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie  
  z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • nakłada na producentów oraz importerów – wprowadzających na rynek sprzęt  
  elektryczny i elektroniczny – obowiązek utworzenia systemu zbierania, odzysku  
  i recyklingu ZSEE,
 • określa również obowiązki innych podmiotów związanych z gospodarowaniem  
  ZSEE – zbierających, przetwarzających, recyklerów, gminy oraz konsumentów.
Nowelizacja ustawy o ZSEE z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 
1464) wprowadza zmiany mające usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarowania 
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w celu osiągnięcia przez Polskę mi-
nimalnego rocznego poziomu zbierania ZSEE w ilości 4 kg/mieszkańca. Nowe przepisy 
obowiązują od 1 stycznia 2009 r.
Do głównych zmian zaliczyć należy:
 • wprowadzenie nowych definicji i zmiana już istniejących (przedsiębiorcy, wpro-
wadzający, zbierający, zakłady przetwarzania),
 • włączenie punktów skupu złomu oraz punktów serwisowych jako zbierających  
  ZSEE,
 • upoważnienie ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporzą- 
  dzenia określającego minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu  
  pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • wprowadzenie degresywnych stawek opłat produktowych,
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 • nowe uregulowania w kwestii uwidaczniania kosztów gospodarowania odpadami  
  (KGO) w cenie produktu,
 • nałożenie na wprowadzających obowiązku organizowania kampanii edukacyjnych.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2005 r., Nr 236, poz. 2008) określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nierucho-
mości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń 
podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy.

2. PRAWO UNIJNE 

 Naczelnym aktem Unii Europejskiej dotyczącym działania systemów zbierania ZSEE 
jest Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). 
Dyrektywa określa realizację celów wspólnotowej polityki ochrony środowiska, do 
których m.in. zalicza się: zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska natural-
nego oraz rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Za główny cel 
Dyrektywy 2002/96/WE uznano „ograniczenie ilości zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych (ZSEE), a ponadto ponowne użycie, recykling oraz inne formy odzysku 
takiego złomu tak, aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów”. Dyrektywa wprowadziła 
szereg podstawowych pojęć dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu 
ZSEE. Część z nich była już określona innymi dyrektywami, część wymagała ponownego 
zdefiniowania (z uwzględnieniem specyfiki ZSEE), część została określona po raz pierw-
szy. Dyrektywa określa także dla każdej z grup wymagane minimalne poziomy odzysku 
oraz minimalne poziomy ponownego użycia i recyklingu ZSEE. Dyrektywa wprowadziła 
wymóg jednolitego oznaczania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wprowadzo-
nych na rynek po 13 sierpnia 2005 r., symbolem przekreślonego kontenera na odpady. 
Państwa członkowskie zobowiązały się do regularnego informowania Komisji Europej-
skiej o efektach realizacji przepisów krajowych wynikających z wytycznych Dyrektywy. 
Kraje UE zobowiązały się również do zapewnienia odpowiedniego nadzoru i kontroli nad 
wykonywaniem tych przepisów oraz do wprowadzenia restrykcji, jakim będą podlegać 
uczestnicy systemów zarządzania ZSEE w przypadku naruszenia przepisów przyjętych 
zgodnie z Dyrektywą. 

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.  
w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)
Celem dyrektywy jest wspieranie ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form 
odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) w celu zmniejszenia 
ilości tych odpadów do unieszkodliwienia oraz poprawę efektów ekologicznych pod-
miotów gospodarczych zaangażowanych w przetwarzanie WEEE. Dyrektywa WEEE 
określa kryteria odnośnie gromadzenia, przetwarzania i odzysku zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Stanowi, że producenci są odpowiedzialni za finansowa-
nie większości tych czynności (odpowiedzialność producenta). Państwa Członkowskie 
są odpowiedzialne za stworzenie systemu zbierania, w którym posiadacz końcowy oraz 
dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego może zwrócić taki sprzęt z gospo-
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darstw domowych nieodpłatnie. Dyrektywa ustanawia cele recyklingu oraz odzyskiwania 
materiałów i części składowych z selektywnie zebranych odpadów. Producenci muszą do-
starczyć informacje wymagane przez użytkowników w celu umożliwienia im określenia 
składników i substancji oraz zawartości substancji niebezpiecznych w sprzęcie. 

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.  
w sprawie odpadów
Zasadniczym celem wszystkich przepisów dotyczących unieszkodliwiania odpadów 
musi być ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami spowodowa-
nymi przez zbieranie, transport, unieszkodliwianie, magazynowanie oraz składowanie 
odpadów. Państwa Członkowskie powinny podjąć odpowiednie kroki w celu wspierania 
zapobiegania powstawania, recyklingu i przetwarzania odpadów, odzysku surowców 
i energii oraz każdego innego procesu ponownego wykorzystania odpadów. W celu 
zapewnienia ochrony środowiska, został ustanowiony system zezwoleń dla przedsię-
biorstw, które unieszkodliwiają, magazynują lub składują odpady w imieniu osób trze-
cich. Został ustanowiony system nadzoru dla przedsiębiorstw, które unieszkodliwiają 
własne odpady lub tych, które zbierają odpady innych, oraz plan obejmujący podsta-
wowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do różnych procesów unie-
szkodliwiania odpadów.

Dyrektywa 2003/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2003 r. 
zmieniająca dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (WEEE)
Najważniejsza zmiana związana była z finansowaniem dotyczącym zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego od innych użytkowników niż prywatne 
gospodarstwa domowe. Artykuł 9 dyrektywy 2002/96/WE został zmieniony na: Pań-
stwa Członkowskie zapewniają, że do 13 sierpnia 2005 r. finansowanie kosztów zbiórki, 
przetwarzania, odzysku i przyjaznego dla środowiska usuwania WEEE pochodzących  
od użytkowników innych niż prywatne gospodarstwa domowe z produktów wprowa-
dzonych do obrotu po 13 sierpnia 2005 r. zapewnią producenci.
Za odpady, które będą zastępowane przez nowe odpowiadające im produkty lub przez 
nowe produkty spełniające te same funkcje, finansowanie kosztów zapewnione jest 
przez producentów tych produktów przy ich dostawie. Państwa Członkowskie mogą, 
jako rozwiązanie alternatywne, zapewnić, że użytkownicy inni niż prywatne gospodar-
stwa domowe również będą częściowo lub całkowicie odpowiedzialni za finansowanie 
funkcjonowania systemu zbiórki.

Dyrektywa Rady 91/689/EEC z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebez-
piecznych
Przedmiotem niniejszej dyrektywy, przyjętej zgodnie z art. dyrektywy 75/442/EWG, 
jest ujednolicenie ustawodawstwa Państw Członkowskich w sprawie gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi.
Państwa Członkowskie zapewniają, że odpady niebezpieczne są rejestrowane i iden-
tyfikowane. Zapewniają także, że różne kategorie odpadów niebezpiecznych nie są 
mieszane oraz że odpady niebezpieczne  nie są mieszane z odpadami innymi niż nie-
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bezpieczne. Każdy zakład lub przedsiębiorstwo wykonujące operacje unieszkodliwiania  
lub odzysku, musi uzyskać zezwolenie. Od wymogu uzyskania zezwolenia można od-
stąpić, jeżeli stosowana metoda odzysku gwarantuje, że nie ma zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego lub środowiska lub jeśli Państwo Członkowskie podejmuje środki określające 
ogólne warunki dla różnych metod odzysku.
Zakłady lub przedsiębiorstwa, które wykonują czynności unieszkodliwiania i odzysku 
oraz producenci odpadów niebezpiecznych podlegają okresowym kontrolom.

Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. 
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym
Dyrektywa RoHS weszła w życie 1 lipca 2006 r. i musi być egzekwowana w każdym 
Państwie Członkowskim. Niniejsza dyrektywa ogranicza stosowanie sześciu materiałów 
niebezpiecznych w produkcji różnego rodzaju sprzętu elektronicznego i elektryczne-
go. Jest ona ściśle związana z dyrektywą (WEEE) 2002/96/WE, która określa cele zbiór-
ki, recyklingu i odzysku dla sprzętu elektrycznego i jest częścią inicjatywy legislacyjnej  
w celu rozwiązania problemu powstawania ogromnych ilości toksycznych odpadów elek-
tronicznych. RoHS jest często określana jako dyrektywa dotycząca ołowiu, ale w rzeczy-
wistości ogranicza ona stosowanie sześciu następujących substancji: ołowiu (Pb), rtęci 
(Hg), kadmu (Cd), chromu sześciowartościowego (Cr6+), polibromowanych bifenyli oraz 
polibromowego eteru. Dwa ostatnie to środki zmniejszające palność, stosowane w wielu 
tworzywach sztucznych. 
Maksymalne dopuszczalne stężenie wynosi 0,1% lub 1000 ppm (z wyjątkiem kadmu, 
który jest ograniczony do 0,01% lub 100 ppm) masy jednorodnego materiału. Ozna-
cza to, że ograniczenia nie mają zastosowania do masy gotowego produktu, a nawet 
części, ale do każdej pojedynczej substancji, które mogą (teoretycznie) być oddzielone 
mechanicznie.

 Kluczowym celem dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego jest zmniejszenie ilości toksycznych odpadów z WEEE trafiających na składo-
wiska, poprzez zachęcanie do podejmowania działań według hierarchii postępowania 
z odpadami - od najmniej korzystnych z punktu widzenia środowiska naturalnego (czyli 
składowania) do zwiększenia odzysku i ponownego wykorzystania produktów, jak tylko 
jest to możliwe.

 Celem dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 
2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) jest rozwią-
zanie problemu niewłaściwego przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicz-
nych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest najszybciej rosnącym strumieniem 
odpadów w UE, który w 2005 r. doprowadził do powstania 8,3-9,1 mln ton odpadów,  
a szacuje się , że wartość ta wzrośnie do 12,3 mln ton w 2010 r. 
Szacuje się, że w roku 2020 ilość odpowiednio przetworzonych odpadów wzrośnie  
do 4,3 mln ton (w stosunku do 3,4 mln ton w roku 2005). Poniżej znajdują się dane 
dotyczące szacunkowego odbioru WEEE w 2020 r.:
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Rys. 2-1. 2020 Przewidywane przeznaczenie

Źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2934:FIN:PL:PDF

Rys. 2-2. 2020 Przewidywana zbiórka

Źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2934:FIN:PL:PDF

Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bez stosowania odpo-
wiednich procedur prowadzi do szkód w środowisku, w szczególności do uwolnienia 
metali ciężkich, np. rtęci z kompaktowych lamp fluorescencyjnych i ekranów telewi-
zorów płaskich. W procesie recyklingu, w którym nie stosuje się najlepszych praktyk, 
następuje utrata cennych metali i tworzyw sztucznych, co z kolei prowadzi do wzrostu 
zużycia energii i szkody w środowisku, w związku z produkcją nowego materiału.
Największe dodatkowe koszty związane ze stosowaniem dyrektywy WEEE związane są 
z nieścisłościami w zakresie wymagań dla producentów w odniesieniu do rejestracji  
i raportowania w Państwach Członkowskich, w których sprzedają swoje produkty. 
Koszty wynikające z konkretnych działań instytucji i inne możliwe do uniknięcia koszty  
administracyjne szacowane są na 66 mln EUR rocznie. 
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Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą transponować przepisy dyrektywy  
w sprawie ZSEE do swoich systemów prawnych. Regulacje ww. dyrektywy wpływają istotnie  
na obowiązki producentów sprzętu elektrycznego, firmy handlujące sprzętem oraz użytkowni-
ków sprzętu elektrycznego. Dla nowych państw członkowskich częstym problemem jest fakt, 
że dyrektywy środowiskowe tworzone są na bazie doświadczeń tych państw Unii Europejskiej, 
które posiadają znacznie większy potencjał finansowy, umożliwiający sprostanie wymogom tych 
regulacji. Przykładem takiej sytuacji jest obowiązek zbierania odpadów ZSEE w wysokości 4 kg 
rocznie na mieszkańca. W Polsce w zakresie selektywnego zbierania odbywającego się dotych-
czas na bazie dobrowolnych działań przedsiębiorców istnieje realne zagrożenie osiągnięcia celów  
w tym zakresie. 

3. PRAWO KRAJOWE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.,  
 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) określa zasady ochrony środowiska oraz warunki ko- 
 rzystania z jego zasobów z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju,  
 sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom, reguluje postanowienia w zakresie po- 
 lityki ekologicznej oraz programów ochrony środowiska, formułu-je ogólne wyma- 
 gania w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów, zwłaszcza do- 
 tyczące ograniczania:
 • zużycia substancji i energii,
 • wykorzystywania substancji i rozwiązań technicznych mogących negatyw 
  nie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania produktu oraz po-  
  jego zużyciu,
 • wykorzystywania substancji i rozwiązań technicznych utrudniających naprawę  
  i demontaż w celu oddzielenia zużytych elementów wymagających szczególne 
  go postępowania albo użycie części produktu w innym produkcie lub ich wyko- 
  rzystanie do innych celów.
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251  
 z późn. zm.) określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający  
 ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrówno- 
 ważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpa- 
 dów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środo- 
 wisko, a także odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie za- 
 warte są m.in. obowiązki posiadaczy odpadów, szczególne zasady gospodarowania  
 niektórymi rodzajami odpadów oraz sposoby składowania i magazynowania odpadów.
3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.  
 z 2003 r., Nr 11, poz. 97) określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowa- 
 nia ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opa- 
 kowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia  
 ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, okre- 
 śla obowiązki producenta, importera, dokonującego wewnątrzwspólnotowego  
 nabycia oraz eksportera, dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opako- 
 wań i produktów w opakowaniach, a także obowiązki sprzedawcy i użytkownika  
 produktów w opakowaniach.
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4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie go- 
 spodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie de- 
 pozytowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607) określa obowiązki importerów oraz  
 wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów  
 w opakowaniach oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej  
 i opłaty depozytowej. Ustawa zobowiązuje również organy administracji publicznej  
 do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami  
 opakowaniowymi.
5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  
 (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008) stanowi dodatkową regulację gospodarki odpa- 
 dami opakowaniowymi w gminach. Zawiera istotne postanowienia dotyczące or- 
 ganizacji selektywnego zbierania odpadów oraz współorganizacji przez gminy za- 
 gospodarowania wyselekcjonowanych odpadów niebezpiecznych. Gmina realizu- 
 je te obowiązki poprzez stworzenie odpowiednich przepisów obowiązujących  
 na jej terenie.
6. Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28 października  
 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.) określa zasady przewozu  
 drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i in- 
 nych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właś- 
 ciwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach.
7. Ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.  
 U. z 2004 r., Nr 97, poz. 962) określa zasady przewozu koleją towarów niebezpiecz- 
 nych, obowiązki uczestników tego przewozu, zasady dokonywania oceny zgodno- 
 ści ciśnieniowych urządzeń transportowych, uprawnienia doradcy do spraw bez- 
 pieczeństwa przewozu oraz organy i jednostki właściwe do sprawowania nadzoru  
 i kontroli w tych sprawach.
8. Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów z dnia 29 czerwca 2007 r.  
 (Dz. U. z 2007 r., Nr 124, poz. 859) określa postępowanie i organy właściwe do wy- 
 konania zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów wynikają 
 cych z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Euro-pejskiego i Rady z dnia  
 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12 lipca  
 2006 r., str. 1) oraz kary pieniężne za naruszanie obowiązków w zakresie międzyna- 
 rodowego przemieszczania odpadów.

 Zestawienie obowiązujących rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 
180, poz. 1495; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464 oraz Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666) 
- stan na dzień 1 września 2009 r.:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szcze- 
 gółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz. U. z 2006 r., Nr 19, poz.  
 152) (art. 66 ust. 2).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wzo- 
 ru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia po- 
 twierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. z 2006 r., Nr 27, poz.  
 203) (art. 55).
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3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpie- 
 czenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie  
 obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkod- 
 liwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. z 2006., Nr  
 46, poz. 332) (art. 19 ust. 5).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie szczegó- 
 łowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym In- 
 spektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowi- 
 ska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego  
 (Dz. U. z 2006., Nr 95, poz. 662) (art. 19 ust. 4).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie mini- 
 malnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz. U. z 2008 r., Nr  
 235, poz. 1615) (art. 27a ust. 4).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wy- 
 sokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 236,  
 poz. 1649) (art. 9 ust. 6).
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzo- 
 ru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do reje- 
 stru (Dz. U. z 2009 r., Nr 68, poz. 582) (art. 8 ust. 9).
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru  
 sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (Dz. U. z 2009 r., Nr 72,  
 poz. 627) (art. 24 ust. 3).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru  
 sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład  
 przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. z 2009 r., Nr 81, poz. 682) (art. 40 ust. 2).
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru  
 sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie (Dz. U. z 2009 r., Nr 81, poz.  
 683) (art. 51 ust. 2).
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów  
 sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu (Dz. U. z 2009 r.,  
 Nr 81, poz. 684) (art. 56 ust. 2).
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu  
 ustalania numeru rejestrowego (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 760) (art. 10 ust. 3).
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wyka- 
 zu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. z 2009 r., Nr 94, poz. 783)  
 (art. 33 ust. 5).
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru  
 rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu  
 (Dz. U. z 2009 r., Nr 94, poz. 784) (art. 67 ust. 2).
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie spo- 
 sobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (Dz. U.  
 z 2009 r., Nr 99, poz. 837) (art. 30 ust. 6).
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzo- 
 rów sprawozdań o zużytym sprzęcie (Dz. U. z 2009 r., Nr 102, poz. 856) (art. 31  
 ust. 2).



14 15

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru  
 zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U.  
 z 2009 r., Nr 122, poz.1017) (art. 50 ust. 8).
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy  
 danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie (Dz. U. z 2009 r., Nr 132, poz. 1092) (art.  
 15 ust. 6).

4. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW  
 WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O ZSEE

 Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
stwarza bezpośrednie zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Niebezpieczne 
i szkodliwe substancje zawarte w urządzeniach, w wyniku ich uszkodzenia mogą prze-
niknąć do gleby, a następnie do wód gruntowych. W konsekwencji mogą być one przy-
czyną zanieczyszczenia środowiska i problemów zdrowotnych. Dlatego ważne jest, aby 
pozbywać się zużytego sprzętu w prawidłowy sposób, poprzez segregację (nie mieszać 
z innymi odpadami), odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie niebezpiecznych 
pierwiastków i substancji oraz oddawać je do punktów zbierania. Z punktów zbiera-
nia elektrośmieci trafią do zakładu przetwarzania, gdzie substancje szkodliwe zostaną 
usunięte i odseparowane, a poszczególne elementy poddane procesom odzysku i prze-
kazane do recyklingu. Ponadto, odzysk surowców mogących zostać ponownie wykorzy-
stanych do produkcji nowych urządzeń, znacznie obniża koszty środowiskowe i techno-
logiczne (nawet 90% zużytej świetlówki może być wykorzystane do produkcji nowej).
 Po wejściu w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464), elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego 
można oddać bezpłatnie do:
 1. punktu skupu złomu, który posiada pozwolenie na prowadzenie działalności  
  w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jest  
  zarejestrowany w GIOŚ. Punkty złomu nie mogą traktować zużytych pralek,  
  lodówek ani zmywarek jako złomu i rozbierać ich na części w nieodpowiednich  
  warunkach. Włączenie punktów skupu złomu ma ograniczyć szarą strefę niere- 
  jestrowanego przepływu elektrośmieci oraz gwarantować ich prawidłowe 
  i bezpieczne przetworzenie,
 2. punktu serwisowego, w przypadku, gdy koszt serwisu jest wyższy niż cena za- 
  kupu nowego urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna. Serwisant może  
  odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, gdy klient przyniesie go z zamiarem po- 
  zbycia się, a nie naprawy oraz gdy stare urządzenie stanowi zagrożenie dla  
  zdrowia lub życia pracowników, 
 3. sklepu lub hurtowni, w momencie zakupu nowych urządzeń na zasadzie wy- 
  miany (1 za 1, czyli stary sprzęt za nowy). Transport trzeba zapewnić we włas- 
  nym zakresie lub uzgodnić w sklepie,
 4. specjalnego punktu zbierania, który znajduje się w gminie. Baza adresów punk- 
  tów zbierania w Polsce znajduje się na stronie www.elektrosmieci.pl. Transport  
  trzeba zapewnić we własnym zakresie.
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 Ustawa o ZSEE określa następujące grupy podmiotów odpowiedzialnych za wypeł-
nienie obowiązków wynikających z ww. ustawy w Polsce:
 1. wprowadzający sprzęt na rynek (producenci i importerzy sprzętu) oraz organi- 
  zacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 2. użytkownicy sprzętu,
 3. podmioty prowadzące selektywne zbieranie ZSEE (w tym sprzedawcy detalicz- 
  ni i hurtowi urządzeń elektrycznych i elektronicznych),
 4. zakłady przetwarzające oraz podmioty zajmujące się odzyskiem i recyklingiem,
 5. prowadzący skupy złomu lub punkty napraw sprzętu,
 6. instytucje monitorujące i kontrolujące realizację obowiązku.
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Rys. 4-1. Uczestnicy systemu gospodarowania ZSEE

Źródło:http://g.infor.pl/p/_wspolne/pliki/95000/praktyczne_aspekty_funkcjonowania_systemu_gospodaro-
wania_zuzytym_sprzetem_elektrycznym_i_elektronicznym_95878.pdf 
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4.1. Obowiązki przedsiębiorców

 Na mocy ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495), na producentach i importerach wprowadzających 
na rynek polski urządzenia elektryczne i elektroniczne spoczywa obowiązek zorganizo-
wania i sfinansowania: zbierania, odbioru, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego 
sprzętu. 
 Z początkiem 2009 r. przedsiębiorcom doszły nowe obowiązki związane ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Do głównych zaliczyć należy fakt, że:
 • sprzedawca detaliczny i hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw do- 
  mowych zobowiązani są informować nabywców o kosztach związanych z go- 
  spodarowaniem odpadami (koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo  
  innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu), 
 • wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych część swoich  
  pieniędzy muszą przeznaczyć na ekoedukację,
 • do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska mają obowiązek wpisać się:
 1. przedsiębiorcy prowadzący punkty napraw sprzętu,
 2. przedsiębiorcy prowadzący punkty skupu złomu – w przypadku, gdy punkt  
  skupu złomu posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  
  zbierania zużytego sprzętu. 
 Oznacza to, że takie firmy zobowiązane są do:
 • zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
 • złożenia wniosku rejestracyjnego do GIOŚ, zawierającego: nazwę firmy,  
  adres siedziby, NIP i REGON. Ponadto trzeba wskazać grupę i rodzaj sprzę- 
  tu, który jest zbierany przez daną firmę. Taki wniosek można przesłać  
  na adres Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub w postaci doku- 
  mentu elektronicznego, o ile dysponuje się podpisem elektronicznym,
 • posługiwania się otrzymanym numerem rejestrowym na dokumentach  
  związanych z obrotem odpadami powstającymi ze zużytego sprzętu ele- 
  ktrycznego i elektronicznego,
 • prowadzić stosowną sprawozdawczość.
 Przedsiębiorcy muszą także ewidencjonować masę zebranych urządzeń. Sprawozda-
nia z takimi danymi należy składać co pół roku do GIOŚ. W dokumencie przedsiębiorcy 
muszą podać, ile i jakiego rodzaju sprzętu zebrali. Dodatkowo trzeba podać dane do-
tyczące ilości starych urządzeń, które zostały przekazane do zakładów przetwarzania. 
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca musi być złożone do 31 lipca. Do 
15 marca trzeba natomiast złożyć takie samo sprawozdanie, w którym znajdą się dane  
za okres od 1 lipca do 31 grudnia.
 Wniosek o wpis do rejestru w zakresie podlegającym wpisowi do rejestru musi być 
złożony przed rozpoczęciem działalności. Ustawa nie określa konkretnego terminu do-
konania takiego wpisu.

4.2. Obowiązki konsumentów, producentów i importerów

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym konsument:
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 • zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
  zbierającemu taki sprzęt (art. 35 ustawy o ZSEE),
 •  nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (art. 36 usta- 
  wy o ZSEE). Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przezna- 
  czonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie  
  w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł (art. 74 ustawy o ZSEE),
 • ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego  
  lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt, w ilości nie więk- 
  szej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie “1 za 1”, czyli lodówka za lodów 
  kę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42, ust. 1 ustawy o ZSEE),
 • ma prawo do nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elek- 
  tronicznego w punkcie serwisowym, jeżeli naprawa sprzętu nie jest możliwa  
  lub jest nieopłacalna (art. 42a, ust. 1 znowelizowanej ustawy o ZSEE),
 • ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punk- 
  cie zbierania (art. 37, pkt 2 znowelizowanej ustawy o ZSEE w związku z art. 35  
  ustawy o ZSEE),
 • ma prawo do informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami (art.  
  25, pkt 7 znowelizowanej ustawy o ZSEE).

 Jednocześnie na mocy tej ustawy na producentach i importerach wprowadzających 
na rynek polski urządzenia elektryczne i elektroniczne spoczywa obowiązek zorganizo-
wania i sfinansowania, zbierania, odbioru, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużyte-
go sprzętu.  Ustawa ta dopuszcza przeniesienie części zobowiązań z wprowadzającego  
na organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w przypadku wpro-
wadzających sprzęt oświetleniowy nawet zobowiązuje do przeniesienia obowiązków 
na organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 34, lit. b znoweli-
zowanej ustawy o ZSEE). Ustawa umożliwia przedsiębiorcom samodzielne organizowa-
nie odzysku zużytego sprzętu, ale często okazuje się, że stworzenie własnego systemu 
odzysku i związanej z nim administracji jest dość drogim i czasochłonnym zadaniem, 
szczególnie dla niewielkich firm. W związku z powyższym, coraz więcej firm decyduje 
się na współpracę z organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
W przypadku podpisania umowy z OSEE, przejmują one na siebie większość obowiąz-
ków nałożonych na producentów i importerów, a przede wszystkim są odpowiedzialne 
za utworzenie systemu zbierania, odzysku oraz recyklingu. W imieniu wprowadzające-
go sprzęt, organizacja raportuje do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) 
ilość i masę wprowadzonego sprzętu, a także wielkość masy zebranej i przetwarzanej. 
Gdy wprowadzający sam organizuje dla siebie system zbierania ZSEE, oprócz zebrania 
zużytego sprzętu powinien go jeszcze przetworzyć tak, aby uzyskać odpowiedni do ro-
dzaju sprzętu procent odzysku i recyklingu (zgodnie z art. 30 ustawy o ZSEE). Prowadzi 
to do tego, że przedsiębiorca, zamiast skupić się na statutowej działalności, koncen-
truje swoje siły na działalności nie związanej ze swoim profilem. Prowadzenie systemu 
odzysku ZSEE na własny rachunek jest możliwe, chociaż nie jest łatwe. Dlatego wszyst-
ko wskazuje na to, że producenci i importerzy będą chętnie korzystać z organizacji 
specjalizujących się w odzysku zużytego sprzętu, aby zmniejszyć ryzyko prowadzenia  
go na własny rachunek. 
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4.3. Obowiązki wprowadzających, zbierających, przetwarzających, prowadzących  
 procesy recyklingu oraz prowadzących inne procesy odzysku

 Nowelizacja ustawy o ZSEE rozszerzyła również grono przedsiębiorców podle-
gających ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ustawodawca 
dokładniej sprecyzował definicję wprowadzającego sprzęt, ujmując w niej nie tylko 
przedsiębiorców importujących oraz produkujących sprzęt, po czym wprowadzających  
go do obrotu w kraju na podstawie umowy sprzedaży i faktury VAT. Zaliczają się do nich 
również wszyscy przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy wprowadzają sprzęt na teryto-
rium kraju odpłatnie bądź nieodpłatnie, w celu jego używania lub dystrybucji. Tak więc 
wprowadzającym sprzęt jest również przedsiębiorca produkujący przez siebie sprzęt 
i wprowadzający go do obrotu w drodze leasingu, jak również przedsiębiorca sprowa-
dzający chociażby jedną sztukę sprzętu elektrycznego i elektronicznego na potrzeby 
własnej działalności w celu jej użytkowania. 

Obowiązki wprowadzającego sprzęt:
 1. Złożenie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o wpis do reje- 
  stru oraz uiszczenie opłaty rejestrowej i opłaty rocznej (art. 7 i 9 ustawy o ZSEE).
 2. Umieszczanie numeru rejestrowego na wszystkich wystawianych przez siebie  
  fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem  
  działalności gospodarczej (art. 21 ustawy o ZSEE).
 3. Informowanie użytkowników wprowadzanego przez siebie sprzętu o obowiąz- 
  ku selektywnego zbierania zużytego sprzętu (art. 22 ust. 1 ustawy o ZSEE).
 4. Informowanie użytkowników wprowadzanego przez siebie sprzętu o systemie  
  zbierania zużytego sprzętu (art. 22 ust 2 ustawy o ZSEE).
 5. Oznakowanie wprowadzanego sprzętu symbolem przekreślonego kosza, co ozna- 
  czać ma zakaz wyrzucania danego sprzętu do zwykłego kosza (art. 23 ustawy o ZSEE).  
  Oznakowanie to powinno być zamieszczone w sposób wyraźny, czytelny i trwały.
 6. Wprowadzający sprzęt ma obowiązek prowadzić publiczne kampanie eduka- 
  cyjne (art. 23a znowelizowanej ustawy o ZSEE). Obowiązek ten może być wy- 
  konany samodzielnie (na poziomie minimum 0,1% swoich przychodów) lub  
  za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 7. Sporządzanie i przedstawianie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska  
  regularnych sprawozdań o ilości i masie wprowadzanego sprzętu (art. 24 usta- 
  wy o ZSEE) do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15  
  marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.
 8. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obejmują 
  cy urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświet 
  leniowy oraz narzędzia elektryczne i elektroniczne jest zobowiązany prze 
  kazać sprzedawcom, zarówno detalicznym, jak i hurtowym, informację  
  o wysokości kosztów gospodarowania odpadami (art. 25, ust 2 ustawy o ZSEE).  
  Natomiast uprawnienie do informowania o kosztach gospodarowania odpa 
  dami przysługuje wprowadzającym sprzęt przeznaczony dla gospodarstw  
  domowych, obejmujący sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, jak  
  również zabawki, sprzęt rekreacyjny, sportowy, wyroby medyczne, przyrządy  
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  do nadzoru i kontroli oraz automaty do wydawania.
 9. Koszty gospodarowania odpadami stanowią część ceny danego sprzętu i mogą  
  być uwidaczniane nabywcom jako składnik tej ceny, np. w postaci oddzielnego  
  elementu ceny wykazanego w wyodrębnionej pozycji na fakturze. Koszty go- 
  spodarowania odpadami nie mogą przekraczać kosztów faktycznie ponoszo- 
  nych przez wprowadzających sprzęt (art. 25 ustawy ZSEE).
 10. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do opracowania, przeznaczonej dla  
  prowadzących zakłady przetwarzania i prowadzących działalność w zakresie  
  recyklingu, informacji dotyczącej ponownego użycia i przetwarzania zużytego  
  sprzętu, w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia nowego typu sprzętu  
  (art. 26 ust 1 ustawy ZSEE).
 11. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowią- 
  zany zorganizować i sfinansować odbieranie ZSEE od zbierających zużyty sprzęt,  
  przetwarzanie, odzysk (w tym recyklingu) i unieszkodliwienie zużytego sprzętu  
  pochodzącego z gospodarstw domowych (art. 27 ustawy ZSEE).
 12. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zobowiąza- 
  ny jest do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego  
  sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, z wyjątkiem opraw oświet- 
  leniowych, w których łączna masa metali, minerałów, szkła lub drewna prze- 
  kracza 90 % masy wyrobu. Obowiązkowe poziomy zbierania liczy się w odnie- 
  sieniu do masy sprzętu wprowadzonego w poprzednim roku kalendarzowym,  
  za wyjątkiem wprowadzającego, który dopiero rozpoczyna działalność i który  
  jest zobowiązany do obliczania poziomów zbierania w odniesieniu do wprowa- 
  dzenia w danym roku kalendarzowym.
 13. Wprowadzający sprzęt inny niż dla gospodarstw domowych jest obowiązany  
  do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym  
  recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowni- 
  ków innych niż gospodarstwa domowe:
 • powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju  
  po dniu 13 sierpnia 2005 r.,
 • powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju  
  do dnia 13 sierpnia 2005 r., jeżeli zużyty sprzęt jest zastępowany przez  
  sprzęt tego samego rodzaju, co sprzęt dostarczony przez tego wprowa- 
  dzającego lub sprzęt spełniający te same funkcje, co sprzęt dostarczony  
  przez tego wprowadzającego. Przy czym obowiązkowe finansowanie  
  zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania  
  tego sprzętu może być również ponoszone jego użytkownika w zakresie  
  określonym w umowie (art. 29 ustawy o ZSEE).
 14. Zarówno wprowadzający, jak też użytkownik sprzętu innego niż przeznaczo- 
  ny dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany przekazać zużyty sprzęt pod- 
  miotom wpisanym do rejestru GIOŚ - zbierającemu zużyty sprzęt lub zakładowi  
  przetwarzania.
 15. Każdy wprowadzający zobowiązany jest do osiągnięcia określonych w ustawie  
  poziomów odzysku i recyklingu wyliczanych jako procent masy zużytego sprzę- 
  tu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisany  



22 23

  do rejestru (art. 30 ustawy o ZSEE).
 16. Wprowadzający powinien sporządzić i przedłożyć Głównemu Inspektorowi  
  Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, pod- 
  danego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu;  
  do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca  
  za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku (art. 31 ust. 1 ustawy o ZSEE).  
  Natomiast do dnia 31 marca powinien złożyć sprawozdanie o osiągniętych po- 
  ziomach zbierania, osiągniętych w poprzednim roku. 
 17. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zawarcia umowy z prowadzącymi za- 
  kłady przetwarzania, wpisanymi do rejestru, o zdolnościach przetwórczych umoż- 
  liwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu (art. 33 ust.1 ustawy ZSEE).  
  Ponadto, do końca lutego każdego roku, wprowadzający powinien sporządzić  
  i przedłożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykaz zakładów prze- 
  twarzania, z którymi zawarł umowę (art. 33 ust. 4 ustawy o ZSEE).

 Obowiązek rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochro-
ny Środowiska w Warszawie oraz spełnienia obowiązków określonych dla zbierające-
go sprzęt w ustawie o ZSEE obejmie nie tylko sprzedawców detalicznych i hurtowych, 
gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbiera-
nia odpadów komunalnych, ale również punkty serwisowe i punkty skupu złomu. 
Do zbierających sprzęt będą zaliczać się również zakłady przetwarzania, do których 
musi trafiać zebrany zużyty sprzęt w celu usunięcia z niego składników niebezpiecz-
nych, demontażu i dalszego przetworzenia.

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt:
 1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do:
 • selektywnego zbierania zużytego sprzętu,
 • przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez  
  pobierania opłaty, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1 ustawy  
  o ZSEE.
 2. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przyjąć każdy zużyty sprzęt przekazy- 
  wany przez użytkownika. Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz  
  prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu  
  w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmują- 
  cych zużyty sprzęt.
 3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany zapewnić, aby transport zużytego  
  sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający po- 
  nowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk, w tym recykling  
  materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu.
 4. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt pro- 
  wadzącemu zakład przetwarzania wpisany do rejestru.
 5. Zbierający zużyty sprzęt, z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy de- 
  talicznego i sprzedawcy hurtowego, jest obowiązany przekazać wójtowi, burmi- 
  strzowi albo prezydentowi miasta, na terytorium którego działa, w terminie 30  
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  dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:  
 • nazwę firmy, oznakowanie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres  
  zbierającego zużyty sprzęt. W przypadku zmiany danych, zbierający zużyty  
  sprzęt jest obowiązany poinformować o tym wójta, burmistrza albo prezy- 
  denta miasta na terenie, którego działa, w terminie 30 dni od dnia nastą- 
  pienia zmiany,
 • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprze- 
  daży sprzętu oraz punktów serwisowych. Zbierający zużyty sprzęt jest obo- 
  wiązany poinformować wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na tere- 
  nie, którego działa, o zakończeniu działalności, w terminie 30 dni od dnia  
  trwałego zaprzestania jej wykonywania.
 6. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głów- 
  nemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres  
  od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grud- 
  nia każdego roku, sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowa- 
  dzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.
 Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przetwarzający 
sprzęt to przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania – instalację, obiekt budow-
lany lub jego część, w których jest prowadzone przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym 
demontaż obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materia-
łów i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy o  ZSEE.

Obowiązki przetwarzającego sprzęt:
 • nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu, w przypadku, gdy naprawa przyjętego  
  do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych  
  lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, 
 • umieszczenie w punkcie serwisowym informacji o punktach zbierania zużytego  
  sprzętu,
 • zapewnienie bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzania zuży- 
  tego sprzętu oraz powstających z niego odpadów,
 • przyjęcie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych od zbie- 
  rającego zużyty sprzęt bez pobierania opłaty oraz usunięcie składników niebez- 
  piecznych,
 • przekazanie odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu  
  prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działal- 
  ność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
 • przedłożenie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wymaganych  
  sprawozdań.
 Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prowadzący 
działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż 
recykling procesów odzysku to przedsiębiorca, który powtórnie przetwarza substancje 
lub materiały zawarte w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substan-
cji lub materiału o pierwotnym przeznaczeniu.
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Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność 
w zakresie innych niż recykling procesów odzysku:
 • wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling, na wniosek prowadzące 
  go zakład przetwarzania przekazujący odpady do recyklingu i przekazanie  
  go Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
 • przedłożenie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wymaganych spra 
  wozdań.

5. INWENTARYZACJA ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWA ZEBRANEGO ZSEE

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464) nakłada na wszystkie zarejestrowane podmioty 
obowiązek sporządzania i przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowi-
ska półrocznych i rocznych sprawozdań, w których wykazywane są poziomy zbierania, 
odzysku i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Na podstawie informacji 
zawartych w przedmiotowych sprawozdaniach oraz zbiorczych raportach, przekazywa-
nych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska z kontroli zakładów przetwa-
rzania, GIOŚ prowadzi bazę danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie, a następnie corocznie 
dokonuje analizy funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym. 

Od dnia 1 lipca 2006 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr: 
 1. Wprowadzających sprzęt. 
 2. Zbierających zużyty sprzęt.
 3. Prowadzących zakład przetwarzania.
 4. Prowadzących działalność w zakresie recyklingu.
 5. Prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.
 6. Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
 Według danych zawartych w „Raporcie o funkcjonowaniu systemu gospodarki zuży-
tym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2009 r.” sporządzonym przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, stan na 31 grudnia 2009 r., do rejestru przedsiębiorców  
i organizacji odzysku prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
wpisanych było 10850 przedsiębiorców, w tym: 
 • 3450 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania  
  sprzętu, 
 • 8399 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego  
  sprzętu,  
 • 137 przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania,
 • 58 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie recyklingu lub innych  
  niż recykling procesów odzysku, 
 • 7 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling  
  procesów odzysku,
 • 8 organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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 Na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wykreślenie z rejestru 
w związku z zakończeniem działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowi wpisu 
do rejestru w 2009 r., wykreślone z niego zostały 173 podmioty.
 W związku z nowelizacją ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2009 r., GIOŚ dokonuje  
z urzędu, w drodze decyzji wykreślenia z rejestru w przypadku stwierdzenia nieprawid-
łowości w wykonywaniu obowiązków lub stwierdzenia trwałego zaprzestania wykony-
wania działalności gospodarczej. Na tej podstawie w 2009 r. GIOŚ wykreślił 30 przed-
siębiorców.
 W 2009 r. z rejestru GIOŚ wykreślił również z urzędu w drodze decyzji Organizację 
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego AE-Centrum. 
 Wśród 3450 zarejestrowanych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakre-
sie wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na koniec 2009 r. - 2736 mia-
ło podpisaną umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
która realizowała za przedsiębiorcę obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami 
określone w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Na dzień 31 
grudnia 2009 r. najwięcej zawartych umów z wprowadzającymi sprzęt miała Organiza-
cja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling – 936, 
natomiast najmniej DROP Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego   
– 52. W przypadku pozostałych organizacji odzysku liczba zawartych umów kształtowa 
 ła się następująco: 
– Auraeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – 605,
– CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – 550, 
– Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko – 209, - IT  
 Recykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – 175,
– Europejska Platforma Recyklingu Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego  
 i Elektronicznego – 141, 
– Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – 68.
 Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
w 2009 r. samodzielnie realizowało 714 przedsiębiorców. 
 Zestawienie danych dotyczących ilości wprowadzonego, zebranego oraz przetwo-
rzonego zużytego sprzętu w 2009 r. zawiera tabela 5-1.
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Tabela 5-1 Roczne sprawozdanie w sprawie ilości wprowadzonego, zebranego oraz  
 przetworzonego zużytego sprzętu w 2009 r.

Źródło: http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/raport_zseie_2009.pdf; „Raport o funkcjonowaniu systemu 
gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2009 r.”, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
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Jak wynika z analizy danych, w 2009 r. na terytorium Polski wprowadzono łącznie 
447 725 396,15 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Największą masę sprzętu 
– 219 269 931,42 kg – wprowadzono w grupie 1 wielkogabarytowe urządzenia gospo-
darstwa domowego (48,97 % łącznej masy) oraz w grupie 4 sprzęt audiowizualny – 58 
459 978,50 kg (13,06 % łącznej masy). Istotny udział w masie wprowadzanego sprzętu 
stanowi również sprzęt z grupy 3 sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, którego 
wprowadzono 50 377 885,65 kg – (11,25 % wprowadzonej masy sprzętu). Najmniej 
wprowadzono sprzętu zaklasyfikowanego do grupy 10 – automaty do wydawania –  
2 435 654,71 kg (0,54 % łącznej masy wprowadzonego sprzętu).
 Odnosząc te dane do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
można stwierdzić, że w 2009 r. największą masę sprzętu wprowadzili przedsiębiorcy, 
którzy podpisali umowy z organizacją ElektroEko, tj. 191 553 634,10 kg, co daje 42,78 
% udziału w rynku pod kątem masy wprowadzonego sprzętu. Dla pozostałych OOSEiE 
dane te przedstawiają się w następujący sposób: 
 1. Biosystem Elektrorecykling – 113 488 448,27 kg – 25,35 %
 2. Europejska Platforma Recyklingu – 44 370 160,54 kg – 9,91 %
 3. CCR RELECTRA – 39 409 662,98 kg – 8,80 %
 4. Auraeko – 27 513 369,33 kg – 6,14 %
 5. Elektro-System – 12 253 906,42 kg – 2,75 %
 6. IT Recykling – 5 383 208,11 kg – 1,20 %
 7. DROP – 2 955 474,79 kg – 0,66 %.

 Masa sprzętu dostarczona przez wprowadzających sprzęt, którzy nie zawarli umów 
z organizacjami odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego, wynosiła 10 797 
531,61 kg, co daje 2,42 % w udziale rynku pod kątem masy wprowadzonego sprzętu. 
 W zakresie zbierania zużytego sprzętu, łącznie zebrano 108 792 525,88 kg zużytego 
sprzętu w 2009 r., w tym z gospodarstw domowych 103 439 060,30 kg, co stanowi 
95,07 % masy zebranego zużytego sprzętu. Z innych źródeł niż gospodarstwa domowe 
zebrano 5 353 465,58 kg, co stanowi 4,93 % masy ww. sprzętu. Najwięcej zużytego 
sprzętu zebrano w grupie 1 wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,  
tj. 51 509 944,00 kg, co stanowi 47,34 % masy zebranego zużytego sprzętu oraz w gru-
pie 3 sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, tj. 15 334 249,61 kg, co stanowi 
14,09 % masy zebranego zużytego sprzętu. Najmniej zużytego sprzętu zebrano w gru-
pie 10 automaty do wydawania, tj. 183 027,50 kg, co stanowi 0,16 % masy zebranego 
zużytego sprzętu. 
 W analizowanym okresie przetworzono łącznie 101 127 770,47 kg zużytego sprzętu, 
najwięcej w grupie 1 wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 50 283 
120,30 kg, co stanowi 49,72 % masy przetworzonego zużytego sprzętu, natomiast naj-
mniej, tj. 76 382,00, w grupie 10 automaty do wydawania (0,07 %). 

5.1. Poziomy zbierania ZSEE

 Według danych GIOŚ, poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego w 2009 r. wyniósł 24,29 %, w tym poziom zbierania sprzętu z gospodarstw 
domowych stanowił 23,10 %. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano 2,70 kg 
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zużytego sprzętu (przyjmując liczbę ludności w 2009 r. równą 38 173 tys. osób - dane 
GUS). W 2009 r. osiągnięto poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego z innych źródeł niż gospodarstwa domowe w wysokości 1,19 %. 
 W tabeli 5-2 zaprezentowano osiągnięte w 2009 r. poziomy zbierania sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego w poszczególnych grupach. 

Tabela 5-2 Poziom zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poszcze-
gólnych grupach w 2009 r.

Źródło: http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/raport_zseie_2009.pdf; „Raport o funkcjonowaniu systemu 
gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2009 r.”, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

1 Uzyskany efekt wynika z faktu porównania masy sprzętu wprowadzonego w latach poprzednich a wycofanego w 2009 r.  

do masy sprzętu wprowadzonego w 2009 r.

L.p. Numer i nazwa grupy wprowadzonego  
sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt

Całkowita masa 
wprowadzonego 

sprzętu
[kg]

Masa zebranego 
zużytego sprzętu

[kg]

Osiągnięty po-
ziom zbierania 

zużytego sprzętu
[%]

1 Wielkogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego 219 269 934,42 51 509 944,00 23,49

2 Małogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego 39 073 229,18 9 082 777,46 23,24

3 Sprzęt teleinformatyczny 
i telekomunikacyjny 50 377 885,65 15 334 249,61 30,43

4 Sprzęt audiowizualny 58 459 978,50 14 281 277,64 24,42

5

Sprzęt oświetleniowy
rodzaje: 2 – 5 2 926 674,17 5 119 902,92 174,93

Sprzęt oświetleniowy
rodzaje: 1 i 6 24 389 612,44 3 183 585,42 13,05

6
Narzędzia elektryczne i elektroniczne, 
z wyjątkiem wielkogabarytowych, 
stacjonarnych narzędzi przemysłowych 37 106 796,03 6 990 494,35 18,84

7 Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 5 991 179,52 1 756 042,50 29,31

8
Przyrządy medyczne, z wyjątkiem 
wszystkich wszczepianych i skażonych 
produktów 3 421 292,62 382 522,27 11,18

9 Przyrządy do nadzoru i kontroli 4 237 161,91 962 707,20 22,72

10 Automaty do wydawania 2 435 654,71 183 027,50 7,92

Ogółem 447 725 396,15 108 792 525,88 -----------
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5.2.  Zużyty sprzęt poddany odzyskowi i recyklingowi

 Całkowita masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych procesowi 
odzysku innemu niż recykling wyniosła 1 516 052,10 kg, przy czym największą część,  
tj. 576 611,70 kg, stanowią odpady powstałe ze zużytego sprzętu z grupy 1 wielko-
gabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (38,03 % całkowitej masy odpadów 
powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesowi odzysku innemu niż recykling). 
W 2009 r. najmniejszą masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych pro-
cesowi odzysku innemu niż recykling stanowiły odpady z grupy 5 sprzęt oświetleniowy, 
źródła światła, tj. 0 kg.

 Całkowita masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesowi  
recyklingu w 2009 r. wyniosła 87 884 383,55 kg. W największym stopniu procesowi recy-
klingu poddano masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu z grupy 1 wielkogabary-
towe urządzenia gospodarstwa domowego tj. 42 493 640,80 kg (48,35 % masy odpadów 
powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesowi recyklingu). Najmniejszą masę 
odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesowi recyklingu stanowiły 
odpady z grupy 10 automaty do wydawania tj. 56 236,10 kg, co stanowi 0,06 %.

 Masa zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia wynosiła 823 129,90 
kg. Największą masę sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia stanowił sprzęt  
z grupy 3 - Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny 386 192,80 kg (co stanowi 
46,91 %). Sprzęt oświetleniowy oraz automaty do wydawania nie został w ogóle użyty 
ponownie w całości.
Zestawienie danych dotyczące masy odpadów zużytego sprzętu poddanych odzyskowi 
i recyklingowi oraz zużytego sprzętu użytego ponownie w całości w 2009 r. zawiera 
tabela 5-3. 
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Tabela 5-3 Roczne sprawozdanie z masy zużytego sprzętu poddanego odzyskowi  
 i recyklingowi oraz użytego ponownie w całości w 2009 r.

Źródło: http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/raport_zseie_2009.pdf; „Raport o funkcjonowaniu systemu 
gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2009 r.”, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
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5.3. Bilans ilościowy powstawania odpadów ZSEE

 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach (IMN) przeprowadził prace badawcze, 
w których analizowany jest problem przetwarzania złomu zespolonego i odpadów elek-
tronicznych. Wykonano analizę jakościową i ilościową odpadów elektrycznych i elek-
tronicznych występujących w kraju oraz przedstawiono bilans jakościowy powstawania 
odpadów w 2018 r.
 Przy wykonaniu bilansu powstających odpadów założono średnie okresy używalno-
ści sprzętu w zależności od jego rodzaju, wprowadzania nowocześniejszych urządzeń 
i technologicznego starzenia się produktu oraz średniego wyposażenia gospodarstw 
domowych. Przy określeniu masy odpadów uwzględniono średnią masę poszczegól-
nych rodzajów sprzętu.

5.3.1. Urządzenia wielkogabarytowe

 W Polsce obecnie użytkuje się ponad 28 mln sztuk wielkogabarytowego sprzętu 
gospodarstwa domowego. Jest to grupa urządzeń, która po okresie użytkowania sta-
nowiła w 2009 r. – 47,3 % masy faktycznie zebranego sprzętu. Ilość eksploatowanego 
ww. sprzętu w 2007 r. wzrosła o ponad 1,25 %. w porównaniu do 2003 r. W latach 2010-
2018 przewiduje się wzrost ilości użytkowanego sprzętu w gospodarstwach krajowych 
o ponad 5 %. Przy założonych średnich masach sprzętu oraz okresie jego użytkowania, 
ilość ta w 2010 r. powinna wynieść 1,5 tys. Mg. 
Analiza przeprowadzona w pracach IMN dowodzi, że przewidywana ilość odpadów 
ww. sprzętu w 2018 r. osiągnie poziom 1 774 tys. Mg. Natomiast ilość użytkowanego 
wielkogabarytowego sprzętu w gospodarstwach domowych będzie wzrastała do 2018 r.
i osiągnie poziom ponad 30 mln sztuk.
Na rysunku 5-1 przedstawiono ilość powstających odpadów wielkogabarytowego 
sprzętu z gospodarstw domowych w latach 2008-2018.

Rysunek 5-1 Ilość wielkogabarytowego sprzętu gospodarstwa domowego w latach 
 2008-2018, który osiągnął założony okres użytkowania, stając się odpadem

Źródło: „Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych. Część I”; Recykling Nr 12(120)2010
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5.3.2. Urządzenia małogabarytowe

 W Polsce obecnie użytkuje się ponad 84 mln sztuk małogabarytowego sprzętu dla 
gospodarstw domowych. Jest to grupa urządzeń, która po okresie użytkowania stanowi-
ła masowo w 2009 r. – 8,3 % ilości odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Analiza przeprowadzona w pracach IMN wykazała, że od 2008-2010 r. odnotowano nie-
wielki – 1,5 % wzrost ilości użytkowanego małogabarytowego sprzętu AGD w kraju.  
Według prognoz, z powodu kryzysu gospodarczego, do 2013 r. udział tego rodzaju 
sprzętu może zmniejszyć się o ok. 2,6 %. Po tym okresie ilość użytkowanego małogaba-
rytowego sprzętu AGD wzrośnie o ponad 1 %. 
Analiza przeprowadzona w pracach IMN wskazuje, że przewidywana ilość odpadów 
ww. sprzętu w 2018 r. osiągnie poziom 253 tys. Mg. 
Na rysunku 5-2 przedstawiono ilość powstających odpadów małogabarytowego sprzę-
tu z gospodarstw domowych w latach 2008-2018.

Rysunek 5-2 Ilość małogabarytowego sprzętu gospodarstwa domowego w latach  
 2008-2018, który osiągnął założony okres użytkowania, stając się odpadem

Źródło: „Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych. Część I”; Recykling Nr 12(120)2010

5.3.3. Sprzęt komputerowy

 W Polsce obecnie użytkuje się ponad 8 mln sztuk sprzętu komputerowego. Według 
prognoz ilość użytkowanego sprzętu komputerowego w 2015 r. osiągnie poziom  
ok. 10,3 mln sztuk, a w 2018 r. ok. 12 mln sztuk. 
 W 2010 r. masa sprzętu komputerowego, który osiągnął założony okres użyt-
kowania wyniesie ok. 35,5 tys. Mg, a w 2018 r. wyniesie 46 tys. Mg, czyli o ok.  
30 % więcej, niż w 2010 r. Według prognoz, w okresie 2010-2014 masa odpadów 
sprzętu komputerowego wzrośnie o ok. 56 % ze względu na wprowadzenie na rynek 
większej ilości komputerów przenośnych o mniejszej masie niż komputery stacjonarne. 
Na rysunku 5-3 przedstawiono ilość powstających odpadów sprzętu komputerowego 
w latach 2008-2018.
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Rysunek 5-3 Ilość sprzętu komputerowego w latach 2008-2018, który osiągnął  
  założony okres użytkowania stając się odpadem

Źródło: „Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych. Część II”; Recykling Nr 1(121)2011

5.3.4. Sprzęt audiowizualny

 W Polsce obecnie użytkuje się ok. 13,3 mln sztuk odbiorników telewizyjnych różne-
go rodzaju. Przewiduje się, że w 2018 r. ilość ta pozostanie na tym samym poziomie. 
W 2010 r. masa sprzętu telewizyjnego, który osiągnął założony okres użytkowania wy-
niesie ok. 204 tys. Mg, a w 2018 r. wzrośnie do 244 tys. Mg. 
 Ponadto, obecnie eksploatuje się ok. 15,3 mln sztuk odbiorników radiowych. Prze-
widuje się, że do 2018 r. ilość tych urządzeń wzrośnie o ok. 1,5 %.
Według prognoz, w okresie 2010-2017 ilość sprzętu RTV, który stanie się odpadem, 
wzrośnie do ok. 390 tys. Mg. Przyczyni się do tego wprowadzenie od 2008 r. nowego 
rodzaju sprzętu zarówno telewizyjnego (LCD, plazma, OLED), jak i radiowego (np. kino 
domowe z tunerem radiowym). Od 2017 r. masa odpadów sprzętu RTV zmniejszy się  
do ok. 360 tys. Mg, na skutek produkowania sprzętu o mniejszej wadze.

Na rysunku 5-4 przedstawiono ilość odpadów odbiorników radiowo-telewizyjnych  
w latach 2008-2018.
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Rysunek 5-4 Ilość sprzętu RTV w latach 2008-2018, który osiągnął założony okres  
 użytkowania stając się odpadem

Źródło: „Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych. Część II”; Recykling Nr 1(121)2011

5.3.5. Sprzęt oświetleniowy

 W Polsce obecnie eksploatuje się ponad 1175 mln źródeł światła. W 2010 r., przy za-
łożonych okresach użytkowania masa sprzętu oświetleniowego, która osiągnęła okres 
użytkowania stając się odpadem, wyniesie 55,6 tys. Mg. Wielkość ta w następnych 
latach będzie wzrastać z uwagi na zastępowanie zwykłych żarówek żarówkami ener-
gooszczędnymi o większej masie. W 2018 r. masa odpadów sprzętu oświetleniowego 
szacowana jest na ok. 74 tys. Mg, czyli zwiększy się o ponad 33 %.
Na rysunku 5-5 przedstawiono ilość wytworzonych odpadów sprzętu oświetleniowego 
ogółem oraz ilość wytworzonych odpadów żarówek zwykłych w latach 2008-2018.

Rysunek 5-5  Ilość sprzętu oświetleniowego ogółem oraz ilość żarówek zwykłych  
w latach 2008-2018, który osiągnął założony okres użytkowania stając się odpadem

Źródło: „Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych. Część II”; Recykling Nr 1(121)2011
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5.3.6. Ogólny bilans odpadów w latach 2008-2018

 Ogólny bilans wybranych grup odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
w latach 2010-2018, wskazuje, że masa ww. urządzeń, które mogą stanowić odpad, 
wyniesie 2,1-2,5 mln Mg. Największą grupę stanowi sprzęt gospodarstwa domowego –  
82 % ogólnej masy odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzęt RTV – sta-
nowi 13 % ogólnej masy odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, natomiast 
najmniejszy masowy udział w ogólnym bilansie odpadów sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego ma sprzęt telefoniczny – 0,06 %.
Na rysunku 5-6 przedstawiono ilość wybranych grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w latach 2009-2018, który osiągnął założony okres użytkowania stając się odpadem.

Rysunek 5-6 Ilość wybranych grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego w latach  
 2009-2018, który osiągnął założony okres użytkowania stając się odpadem

Źródło: „Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych. Część II”; Recykling Nr 1(121)2011
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W tabeli 5-4 przedstawiono ogólny bilans powstających odpadów wybranych grup 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w latach 2009-2018.

Tabela 5-4 Bilans powstających odpadów wybranych grup sprzętu elektrycznego  
 i elektronicznego w latach 2009-2018
Bilans powstających w kraju odpadów wybranych grup sprzętu elektycznego i elektronicznego w latach 2009-
2018

1) Razem wielkogabarytowy i małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego
2) Żarówki zwykłe i energooszczędne, świetlówki

Źródło: „Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych. Część II”; Recykling Nr 1(121)2011

Lata Sprzęt
komputerowy

Sprzęt 
gospodarstwa
Domowego1

Sprzęt
RTV

Telefony
komórkowe

Sprzęt
oświetleniowy2

Ogółem

Mg % Mg % Mg % Mg % Mg % Mg %

2009 31 154 1,6 1 614 646 82,5 256 378 13,1 1 155 0,06 54 833 2,8 1 958 167 100

2010 35 489 1,7 1 751 278 82,4 280 623 13,2 1 363 0,06 55 661 2,6 2 124 413 100

2011 41 058 1,8 1 839 197 81,7 313 771 13,9 1 829 0,08 56 573 2,5 2 252 428 100

2012 46 738 1,9 1 979 297 82,3 320 159 13,3 2 005 0,08 57 511 2,4 2 405 711 100

2013 52 604 2,2 1 948 340 81,5 330 533 13,8 2 103 0,09 58 232 2,4 2 391 812 100

2014 55 259 2,3 1 965 515 81,4 332 839 13,8 2 136 0,09 59 310 2,5 2 415 060 100

2015 49 506 2,0 1 990 183 81,2 347 484 14,2 2 170 0,09 61 573 2,5 2 450 917 100

2016 48 654 2,0 2 002 723 81,7 333 639 13,6 2 207 0,09 62 854 2,6 2 450 076 100

2017 47 440 1,9 2 021 548 80,0 388 545 15,4 2 247 0,09 66 159 2,6 2 525 939 100

2018 45 907 1,8 2 027 513 80,6 366 880 14,6 2 296 0,09 74 086 2,9 2 516 682 100
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6. POZIOMY ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  
 I ELEKTRONICZNEGO ORAZ POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU  
 ZSEE DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wszedł w życie artykuł 30 ustawy o ZSEE mówiący o obo-
wiązkach osiągnięcia przez wprowadzających sprzęt określonych poziomów odzysku  
i recyklingu (wykaz 1), a nie określono ilości, które mają być poddane tym procesom. 
Dlatego też jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian jest zaproponowanie odpo-
wiednich procentowych poziomów zbierania zużytego sprzętu (wykaz 2) dla poszcze-
gólnych grup według załącznika nr 1 (wykaz 3) do ustawy o ZSEE.

Wykaz 1. Poziomy odzysku i recyklingu, na podstawie art. 30 ustawy o zużytym  
 sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz.  
 1464)

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia następujących poziomów:
 1. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 określonych  
  w załączniku nr 1 do ustawy:
  a) odzysku - 80 % masy zużytego sprzętu oraz
  b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zu- 
   żytego sprzętu - 75 % masy zużytego sprzętu,
 2. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 określonych  
  w załączniku nr 1 do ustawy:
  a) odzysku - 75 % masy zużytego sprzętu oraz
  b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zu- 
   żytego sprzętu - 65 % masy zużytego sprzętu,
 3. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5-7 i 9 okre- 
  ślonych w załączniku nr 1 do ustawy:
  a) odzysku - 70 % masy zużytego sprzętu oraz
  b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zu- 
   żytego sprzętu - 50 % masy zużytego sprzętu,
 4. dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - recyklingu części składowych,  
  materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp wyładowczych w wy- 
  sokości 80 % masy tych zużytych lamp.
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Wykaz 2. Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
 tronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych na podstawie rozpo-
 rządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimal-
 nych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu ( Dz. U. z 2008 r., Nr 236, 
 poz. 1615)

L.p. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych

Poziom zbierania
[%]

1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa 
domowego

24

2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa do-
mowego

24

3 Sprzęt teleinformatyczny 
i telekomunikacyjny 

24

4 Sprzęt audiowizualny 24

5
Sprzęt oświetleniowy rodzaj 2-5 40

Sprzęt oświetleniowy rodzaj 6 24

6 Narzędzia elektryczne i elektroniczne,
z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych 
narzędzi przemysłowych

24

7 Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 24

8 Przyrządy do nadzoru i kontroli 24
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Wykaz 3. Grupy sprzętu podlegającego zapisom ustawy wg załącznika 1 do usta- 
 wy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2008 r., Nr 223,  
 poz. 1464)

Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 10 ustawy o ZSEE, za sprzęt uważane są urządzenia, których 
prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obec-
ności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub po-
miaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku 
przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 
V dla prądu stałego.

Grupa I

Wielkogabarytowe 
urządzenia 
gospodarstwa 
domowego

Chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań,
zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, 
wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne

Grupa II

Małogabarytowe 
urządzenia 
gospodarstwa 
domowego

Odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, 
frytkownice, noże elektryczne, wagi

Grupa III
Sprzęt 
teleinformacyjny 
i telekomunikacyjny

Komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), 
stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe 
i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, 
teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe

Grupa IV Sprzęt
audiowizualny

Odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, 
sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku

Grupa V Sprzęt
oświetleniowy

Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem 
opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy 
fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne 
lampy sodowe

Grupa VI
Narzędzia 
elektryczne 
i elektroniczne

Wiertarki, piły, maszyny do szycia

Grupa VII
Zabawki, sprzęt 
rekreacyjny 
i sportowy

Kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe
konsole do gier wideo

Grupa VIII Przyrządy medyczne Sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, 
sprzęt do wentylacji płuc, analizatory

Grupa IX
Przyrządy 
do nadzoru i 
kontroli

Czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty

Grupa X Automaty 
do wydawania

Automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek 
z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty
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7. REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW I ORGANIZACJI ODZYSKU SPRZĘTU  
 ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 Rejestr jest elektroniczną bazą danych skierowaną głównie do przedsiębiorców, któ-
rzy podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym  
i elektrycznym. 
 Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr przedsiębiorców: 
 1. prowadzących działalność w zakresie wprowadzania sprzętu,
 2. prowadzących działalność w zakresie zbierania sprzętu,
 3. prowadzących działalność w zakresie przetwarzania,
 4. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 5.  prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
 6. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego 	
i elektronicznego
	  Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do Głównego Inspektoratu Ochrony  
  Środowiska przed podjęciem działalności gospodarczej.
  Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana  
  złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu  
  do Krajowego Rejestru Sądowego.
  Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w więcej niż jednym za- 
  kresie (np. jest producentem, ale również zbiera zużyty sprzęt) składa jeden  
  wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosków o wpis  
  do rejestru w zakresie wykonywanej działalności.
Wnioski mogą być przekazywane w formie: 
 • pisemnej,
 • dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elek- 
  tronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfi- 
  katu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro- 
  nicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

W celu zarejestrowania się w rejestrze GIOŚ przedsiębiorca powinien:
 1. Wypełnić wniosek właściwy dla prowadzonej przez siebie działalności. Wnio- 
  sek można pobrać ze strony internetowej www.gios.gov.pl
 2. Poprawnie wypełniony wniosek o wpis do rejestru wraz z wymaganymi załącz- 
  nikami złożyć do:
  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922Warszawa
Pismo zwrotne wraz z nadanym numerem rejestrowym zostanie przesłane pocztą. 
Dane o firmie zostaną umieszczone na stronie internetowej www.rzseie.gios.gov.pl
 Na stronie www.gios.gov.pl pod zakładką zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny przedsiębiorcy mogą znaleźć także wszystkie niezbędne formularze wniosków  
i sprawozdań oraz informacje o terminach ich składania.
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7.1. Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego OOSEE to forma spół-
ki akcyjnej, przejmująca od przedsiębiorców obowiązki wynikające z ustawy o ZSEE 
na podstawie umowy i mająca spełniać funkcję wyspecjalizowanego podmiotu, który 
dzięki swojej wielkości i profesji zobowiązany jest zapewnić rzetelne oraz ekonomicz-
ne wykonanie obowiązków związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, odzyskiem 
oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu, a także prowadzenie publicznych kampanii  
edukacyjnych.
 Zgodnie z danymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do rejestru przed-
siębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - stan na 
dzień 17 grudnia 2010 r. wpisanych było 9 organizacji odzysku sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego:
 1. ElektroEko
  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
  Nr rejestrowy - E0000007S
  ul. Hrubieszowska 6A
  01-209 Warszawa
 2. Europejska Platforma Recyklingu S.A. Polska
  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
  Nr rejestrowy - E0000156S
  ul. Kolejowa 5/7
  01-217 Warszawa
 3. AuraEko
  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
  Nr rejestrowy - E0000413S
  ul. Rzymowskiego 30
  02-697 Warszawa
 4. BIOSYSTEM Elektrorecykling S.A
  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
  Nr rejestrowy - E0000628S
  ul. Wodna 4
  30-556 Kraków
 5. CCR RELECTRA 
  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
  Nr rejestrowy - E0008826S
  ul. Słomińskiego 5/42
  00-195 Warszawa
 6. ELECTRO-SYSTEM 
  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
  Nr rejestrowy - E0009822S
  ul. Traugutta 42
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
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 7. DROP 
  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
  Nr rejestrowy - E0010115S
  ul. Syta 114z/1
  02-987 Warszawa 
 8. TOM 
  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
  Nr rejestrowy - E0011772S
  ul. Pomorska 112
  70-812 Szczecin
 9. IT RECOVERY 
  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
  Nr rejestrowy - E0008827S
  ul. Łagiewnicka 54/56
  91-463 Łódź

8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA ZSEE

 Wszyscy wpisani do rejestru przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania do GIOŚ 
sprawozdań i zaświadczeń właściwych dla rodzaju prowadzonej działalności.

Są to, dla wprowadzających:
 1. sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, 
 2. sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu,  
  odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu,
 3. sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużyte- 
  go sprzętu, 
 4. wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania  
  wprowadzającego sprzęt,
 5. sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu  
  określonych w załączniku nr 1 do ustawy informacje o wysokości należnej opła- 
  ty produktowej,
dla zbierających:
 1. sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład  
  przetwarzania zużytego sprzętu,
dla prowadzących zakład przetwarzania:
 1. sprawozdanie o masie przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt oraz  
  o rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu,
dla prowadzących działalność w zakresie recyklingu:
 1. sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu i zaświadczenie  
  potwierdzające recykling,
dla prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku:
 1. sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu i zaświadczenie  
  potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku.
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9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA

 Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464):
 • Wprowadzający sprzęt podlega karze grzywny, jeśli: 
  • nie umieszcza numeru rejestrowego na fakturze,
  • nie dołącza wymaganych informacji do sprzętu przeznaczonego dla go- 
   spodarstw domowych,
  • nie oznakowuje sprzętu oznakowaniem określonym w załączniku 
   nr 3 do Ustawy (przekreślony kosz),
  • nie składa sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu albo  
   składa sprawozdania nierzetelne,
  • nie przekazuje prowadzącemu zakład przetwarzania informacji dotyczą- 
   cych ponownego użycia i przetwarzania sprzętu,
  • nie składa sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, podda- 
   nego przetwarzaniu, odzyskowi, recyklingowi oraz unieszkodliwianiu,  
   o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzę- 
   tu albo składa sprawozdania nierzetelne,
  • nie prowadzi dodatkowej ewidencji oraz nie przechowuje jej przez wy- 
   magany okres albo prowadzi te czynności nierzetelnie,
  • nie przekazuje GIOŚ wykazu zakładów przetwarzania albo przekazuje wy- 
   kaz zawierający nierzetelne informacje.
 • Użytkownik podlega karze grzywny, jeśli: 
  • nie oddaje ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu  
   sprzęt,
  • umieszcza ZSEE łącznie z innymi odpadami.
 • Zbierający zużyty sprzęt podlega karze grzywny, jeśli: 
  • nie prowadzi selektywnego zbierania ZSEE,
  • nie przyjmuje ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych lub przyj- 
   muje go odpłatnie,
  • nie przekazuje ZSEE prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu  
   do rejestru GIOŚ,
  • nie przekazuje wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta informacji  
   o prowadzonej działalności,
  • nie składa sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do zakładu  
   przetwarzania ZSEE albo składa sprawozdania nierzetelne.
 • Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy podlega karze grzywny, jeśli: 
  • nie umieszcza w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania  
   ZSEE,
  • sprzedaje sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych bez dołączonej  
   informacji o zakazie umieszczania ZSEE wraz z innymi odpadami i oznakowa- 
   niem (przekreślony kosz) określonym w załączniku nr 3 do ustawy,
  • nie przyjmuje ZSEE przy sprzedaży albo przyjmuje ten sprzęt odpłatnie,
  • nie przekazuje nieodpłatnie ZSEE prowadzącemu zakład przetwarzania  
   lub sprzedawcy hurtowemu.
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 • Prowadzący zakład przetwarzania podlega karze grzywny, jeśli: 
  • nie przyjmuje ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych od zbierają- 
   cego zużyty sprzęt albo przyjmuje ten sprzęt odpłatnie,
  • nie usuwa składników niebezpiecznych, materiałów lub części składo- 
   wych określonych w załączniku nr 2 do Ustawy,
  • nie przekazuje odpadów powstałych w wyniku przetwarzania ZSEE pro- 
   wadzącemu działalność w zakresie recyklingu, odzysku lub unieszkodli- 
   wiania odpadów,
  • nie przekazuje zaświadczeń o zużytym sprzęcie albo sporządza zaświad- 
   czenia nierzetelne,
  • nie składa sprawozdania o masie przyjętego zużytego sprzętu oraz o masie  
   odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu albo składa spra- 
   wozdania nierzetelne.
 • Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz w zakresie innych niż  
  recykling procesów odzysku podlega karze grzywny, jeśli: 
  • nie przekazuje zaświadczenia potwierdzającego recykling albo sporządza  
   zaświadczenia nierzetelne,
  • nie przekazuje zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy  
   odzysku albo sporządza zaświadczenia nierzetelne,
  • nie składa sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi  
   i innym procesom odzysku odpadów pochodzących z ZSEE albo składa  
   sprawozdania nierzetelne.
 • Każdemu, kto prowadzi demontaż zużytego sprzętu poza zakładem przetwa- 
  rzania grozi kara grzywny w wysokości od 2 000 zł do 100 000 zł.

Kary finansowe za niedopełnienie obowiązków ustawowych:
 • Wprowadzający sprzęt podlega karze pieniężnej: 
  • w wysokości od 5 000 zł do 5 000 000 zł, jeśli wprowadza do obrotu sprzęt  
   nie będąc wpisanym do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
  • w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł, jeśli nie dopełnia obowiązku wnie- 
   sienia zabezpieczenia finansowego,
  • w wysokości od 5 000 zł do 2 000 000 zł, jeśli nie przekazuje sprzedawcom  
   detalicznym i sprzedawcom hurtowym informacji o wysokości kosztów go- 
   spodarowania odpadami,
  • w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł, jeśli nie dopełnia obowiązku orga- 
   nizowania i finansowania odbierania od zbierających, przetwarzania, od- 
   zysku, recyklingu i unieszkodliwiania ZSEE.
 • Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy podlegają karze pieniężnej: 
  • w wysokości od 5 000 zł do 2 000 000 zł, jeśli nie informują dokonujących  
   zakupu sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami,
  • w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł, jeśli prowadzą sprzedaż sprzętu  
   pochodzącego od wprowadzającego sprzęt niezarejestrowanego w reje- 
   strze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 • Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlega karze  
  pieniężnej: 
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  • w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł, jeśli nie przeznacza co najmniej  
   5% swoich przychodów na publiczne kampanie edukacyjne.
 
Ustalając wysokość kary pieniężnej, bierze się pod uwagę stopień szkodliwości czynu, 
zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu, a w szczególności masę sprzę-
tu, którą wprowadzający wprowadził do obrotu.

10. EKOEDUKACJA

 Powodzenie systemu selektywnego zbierania ZSEE zależy w głównej mierze 
od wzrostu świadomości lokalnego społeczeństwa w tym zakresie. Dlatego też 
najdoskonalej zaplanowany system nie będzie funkcjonował poprawnie bez wsparcia 
działaniami ekoedukacyjnymi
 Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464):
 • Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek sprzęt elektroniczny i elektryczny zo- 
  bowiązani są prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.
 • Obowiązek ten firma może wykonać samodzielnie albo zlecić to organizacji odzysku.
 • Organizacja odzysku zobowiązana jest przeznaczyć 5% swoich przychodów  
  na publiczną działalność edukacyjną.
 • Wprowadzający sprzęt na rynek, którzy nie zlecą wykonywania obowiązków  
  ustawowych organizacjom odzysku, zobowiązani są przeznaczyć na takie dzia- 
  łania minimum 0,1% swoich przychodów. Jeżeli sami nie będą organizować  
  publicznych kampanii, to w zamian mogą przeznaczyć pieniądze (0,1% przycho- 
  du) na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
  Wodnej.

11. SYSTEMY ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  
 ELEKTRONICZNEGO

 Rozwój technologii w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego powoduje 
powstawanie w coraz krótszym czasie nowych urządzeń, czego konsekwencją jest zna-
czący wzrost ilości odpadów.
Dotychczas znaczna część zużytego sprzętu trafiała do strumienia odpadów komu-
nalnych i ostatecznie była deponowana na składowiskach odpadów komunalnych lub 
unieszkodliwiana w spalarniach odpadów komunalnych. Z uwagi na konieczność ogra-
niczenia ilości składowanych nieprzetworzonych odpadów, pochodzących ze zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz zawartych w nich substancji niebezpiecz-
nych, nastąpiła potrzeba wprowadzenia niezbędnych uregulowań formalno-prawnych 
i organizacyjnych związanych z gospodarką zużytym sprzętem. Z tego powodu wiele 
krajów europejskich zaczęło wprowadzać zmiany w istniejącym ustawodawstwie, aby 
wymusić podjęcie działań zmierzających do ograniczenia składowania ww. odpadów  
w całości lub w częściach, i odzysku zawartych w nich surowców wtórnych. W oparciu 
o przeprowadzoną analizę aktualnego stanu i tendencji w zakresie gospodarki wycofy-
wanymi z eksploatacji urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, można stwierdzić, 
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że szereg państw UE ma już gotowe rozwiązania przygotowane w oparciu o własne 
regulacje.
 W celu wdrożenia ekologicznych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań doty-
czących recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, poszczególne 
kraje UE połączyły wysiłki, tworząc w tym celu Forum Wykonawcze WEEE (Waste of 
Electrical and Electronical Equipment). Głównym celem forum jest zbieranie, wymiana  
i analiza pozyskiwanych od członków forum informacji w zakresie sprawności istniejących 
systemów WEEE zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Tworzona  
w ten sposób baza danych jest wykorzystywana do podejmowania właściwych decyzji 
przez organy odpowiedzialne za zarządzanie systemami recyklingu WEEE. Grupy bi-
znesowe skupiające producentów, przedstawicieli rynku, zakłady odzysku/unieszkod-
liwiania oraz władze lokalne przyjęły inicjatywę mającą na celu rozwiązanie problemu 
odpadów elektronicznych. Potrzeba taka wynikała między innymi z faktu, że wg raportu 
Basel Action Network (BAN) w USA powszechnie stosowana jest niebezpieczna prak-
tyka polegająca na tym, że większość odpadów elektronicznych jest eksportowana  
do Chin, Indii czy Tajlandii i poddawana procesom recyklingu w warunkach zagrażają-
cych zarówno zdrowiu ludzi, jak i środowisku. 
 Ponadto w 2002 r. powstała European Recycling Platform – ERP, jako odpowiedź  
na dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment. Europejska Platforma Recyklingu 
została utworzona przez następujące firmy: Braun (obecnie Procter & Gamble - Braun), 
Electrolux, Hewlett Packard i Sony. Misją ERP jest wprowadzanie w życie dyrektywy WEEE 
w sposób efektywny kosztowo tak, by przynieść korzyści zaangażowanym firmom i ich 
klientom. W tym celu ERP wykorzystuje innowacyjne strategie zarządzania odpadami  
i zachęca poszczególne kraje do wprowadzania w życie dyrektywy. Wszelkie działania  
są zgodne z podstawowymi zasadami istotnymi z punktu widzenia ochrony zarówno kon-
sumentów, jak i środowiska. Działalność ERP jest ukierunkowywana na stały wzrost i co-
raz bardziej efektywną organizację, a przede wszystkim wdrożenie i utrzymanie europej-
skiego poziomu jakości. ERP funkcjonuje obecnie w 11 krajach: Francji, Hiszpanii, Anglii, 
Irlandii, Portugalii, Austrii, Niemczech, Danii, Włoszech, Polsce i Finlandii. Skupia ponad 
1300 członków (stron umowy). Platforma ERP jest pierwszym systemem zajmującym 
się WEEE, który działa w wielu krajach europejskich i przejawia się międzynarodowymi 
działaniami związanymi z recyklingiem - nastawionymi na klienta. Platforma ERP zebrała  
i przetworzyła już ponad 260 tys. ton odpadów elektrycznych i elektronicznych.
14 listopada 2005 r. ERP - European Recycling Platform ogłosiła utworzenie polskiej spółki 
akcyjnej, zajmującej się zbieraniem i recyklingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elek-
trycznego ZSEE w Polsce. Pełna nazwa - Europejska Platforma Recyklingu Polska Organi-
zacja Odzysku Spółka Akcyjna. Europejską Platformę Recyklingu SA w Polsce tworzą Elec-
trolux Poland, Hewlett-Packard, Procter & Gamble - Braun (dawniej Braun) i Sony Poland.  
Europejska Platforma Recyklingu zajmuje się odzyskiem i ponownym przetwarzaniem 
części odpadów elektronicznych i elektrycznych, które co roku powstają w Polsce. Pro-
wadzi działalność w pełnym zakresie wymaganym prawem, w tym w szczególności: 
 • wykonuje cały szereg złożonych czynności związanych z przygotowywaniem rapor- 
  tów na podstawie informacji uzyskanych od partnerów handlowych o ilości sprzętu  
  elektrycznego i elektronicznego wprowadzanego przez nich na polski rynek,
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 • organizuje i prowadzi zbieranie oraz przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycz- 
  nego i elektronicznego,
 • rozlicza się przed głównym inspektorem ochrony środowiska w zakresie okre- 
  ślonych wskaźników odzysku i recyklingu,
 • inicjuje edukację ekologiczną, bazując przede wszystkim na przykładach po- 
  chodzących z doświadczeń ze zużytym sprzętem.
EPR Polska realizuje zbieranie ZSEE poprzez sieć punktów firmy Stena Sp. z o.o. Punkty 
zbierania zlokalizowane są nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w małych miej-
scowościach. Sprzęt odbierany jest także bezpośrednio ze sklepów, gdzie oddawany jest 
przez klientów przy zakupie nowych produktów, jak również z punktów serwisowych.  
Od 1 stycznia 2008 r. głównym partnerem ERP w całej Europie, a także w Polsce jest  
Stena Sp. z o.o. - firma odpowiadająca za logistykę związaną ze zbieraniem i gwarantu-
jącą właściwy odzysk i recykling ZSEE.
 
 Poniżej przedstawiono analizę stanu i tendencji w zakresie gospodarki zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym w wybranych krajach europejskich, w tym  
w Polsce.

11.1. Austria 

 Problematyka związana z odpadami pochodzącymi ze zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego została ujęta w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Informa-
cje zawarte w dokumencie nie odzwierciedlają faktycznych problemów związanych  
z różnorodnością asortymentu tego rodzaju odpadów, dużym rozproszeniem posiadaczy 
(wytwórców) oraz bardzo wysokimi kosztami unieszkodliwiania związanymi między innymi  
z koniecznością stosowania ręcznego demontażu.
 Wychodząc naprzeciw problemom oraz zapisom zawartym w prawodawstwie Unii 
Europejskiej związanym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, Federalne 
Ministerstwo Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadziło szereg 
zaleceń dotyczących m.in.:
 • zbierania zużytych urządzeń i elementów elektrycznych i elektronicznych, ich  
  unieszkodliwiania oraz odzysku surowców z tego typu odpadów,
 • zapobiegania powstawaniu tego rodzaju odpadów poprzez preferowanie pro 
  dukcji urządzeń pozwalających na łatwe naprawy, demontaż i ponowne użycie  
  całych urządzeń bądź ich elementów,
 • maksymalizacji odzysku metali nieżelaznych,odzysku energii z pozostałości,  
  które nie nadają się do recyklingu ze względów ekonomicznych,
 • zapobiegania składowania nieprzetworzonych odpadów.
 Wdrożenie powyższych zaleceń wymaga jednak, zdaniem Federalnego Ministerstwa 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadzenia:
 • selektywnego zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na te- 
  renie całej Austrii,
 • obowiązku zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w punk- 
  tach sprzedaży przy wymianie na nowe.
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 Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych i elektronicz-
nych oparte o lokalne punkty zbierania, centra recyklingu i częściowo o punkty sprze-
daży detalicznej. Można wyróżnić następujące rodzaje systemów:
 1. system zbierania oparty o gminne punkty nadzorowane przez władze lokalne,
 2. system zbierania oparty o firmowe punkty sprzedaży detalicznej,
 3. system zbierania oparty o punkty sprzedaży detalicznej,
 4. zintegrowany system zbierania zorganizowany przez władze lokalne,
 5. zintegrowany system zbierania organizowany przez punkty sprzedaży detalicznej.
 Zbieranie odpadów odbywa się poprzez „system donoszenia”. Zużyty sprzęt po-
chodzący z gospodarstw domowych wrzucany jest do specjalistycznych zamykanych 
kontenerów, dowożone bezpośrednio do lokalnych (gminnych) punktów zbierania 
lub oddawany w punktach sprzedaży detalicznej. Przedmiotem zbierania są następu-
jące grupy odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: sprzęt gospo-
darstwa domowego, monitory, telewizory, komputery, sprzęt komunikacyjny, filmy  
i wyposażenie fotograficzne, drobny sprzęt elektroniczny. Zorganizowany system zbie-
rania wykazał, że warunkiem powodzenia przedsięwzięcia zarówno z punktu widzenia 
ekologicznego, jak i ekonomicznego jest:
 • informowanie mieszkańców o możliwości oddania zużytego sprzętu (harmo-
nogram czasowy, rodzaje zbieranych odpadów, sposób zbierania),
 • gwarancja nieodpłatnego przekazywania odpadów ww. sprzętu,
 • wysoko kwalifikowana kadra obsługująca system,
 • powiązanie systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
  z innymi systemami zbierania (surowców wtórnych, odpadów wielkogabaryto- 
  wych, odpadów niebezpiecznych).
Zaobserwowano także zjawiska negatywne, do których zaliczyć należy m.in.:
 • niedostateczną obsługę i dozór w lokalnych (gminnych) punktach zbierania,
 • zbieranie tylko wybranych rodzajów odpadów,
 • pobieranie opłat za przyjęcie odpadów na niektórych obszarach działania  
  systemu,
 • możliwość łatwego eksportu ww. odpadów do innych krajów np. Europy  
  Wschodniej, Azji.
Badania lokalnych systemów zbierania pozwoliły na sformułowanie następujących 
wniosków:
 1. System zbierania oparty o gminne punkty zbierania nadzorowane przez władze  
  lokalne;
 Władze lokalne organizują zbieranie i ponoszą całkowity koszt łącznie z kosztami 
odzysku/unieszkodliwiania. Zalety: system efektywny pod względem kosztów, brak nie-
uczciwej konkurencji. Wady: brak zainteresowania do wprowadzania rozwiązań ekolo-
gicznych.
 2. System zbierania oparty o firmowe punkty sprzedaży detalicznej;
 Odpady zbierane są przez firmowe punkty sprzedaży detalicznej. Koszty zbierania 
ponoszone są przez stosownych producentów/importerów. System finansowany jest  
z opłat pobieranych przy zakupie nowego produktu. Zalety: w przypadku systemu obej-
mującego wszystkich producentów/ importerów – istnieją warunki do wprowadzania 
rozwiązań ekologicznych. Wady: występują elementy nieuczciwej konkurencji w seg-
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mencie rynku elektrycznych i elektronicznych urządzeń domowych (brak możliwości 
objęcia systemem wszystkich producentów/importerów działających na rynku). Nega-
tywny wpływ na środowisko związany ze zwiększonym transportem odpadów. Mniejsza 
sprawność recyklingu. Koszty działania systemu są ośmiokrotnie wyższe w stosunku  
do kosztów systemu zarządzanego przez władze lokalne. 
 3. System zbierania oparty o punkty sprzedaży detalicznej;
 Odpady odbierane są przez punkty sprzedaży detalicznej nowych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych. System finansowany jest z opłat pobieranych przy 
sprzedaży nowego urządzenia. Wady: występują elementy nieuczciwej konkurencji  
w stosunku do rynków w sąsiednich krajach, brak zainteresowania do wprowadzania 
rozwiązań ekologicznych, brak możliwości zwrotu (usuwania, unieszkodliwiania) zuży-
tych urządzeń nieporównywalnych z urządzeniami aktualnie nabywanymi przez klien-
ta. Koszty działania systemu są czterokrotnie wyższe niż koszty systemu zarządzanego 
przez władze lokalne.
 4. Zintegrowany system zbierania zorganizowany przez władze lokalne;
 W tym systemie odpowiedzialność została podzielona na organizacje zbierania  
i odzysku/unieszkodliwiania. Władze lokalne ponoszą koszty związane ze zbieraniem  
i transportem odpadów wyeksploatowanego sprzętu do zakładów odzysku/unieszkodli-
wiania. Włączone do systemu zakłady odzysku/unieszkodliwiania ponoszą koszty związane  
z odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Koszty ponoszone przez władze lokalne pokry-
wane są z podatków mieszkańców, natomiast koszty odzysku/unieszkodliwiania –  
ze składek wnoszonych przez producentów wprowadzających nowe urządzenia na ry-
nek. Zalety: prostota wprowadzania systemu. Wady: występują elementy nieuczciwej 
konkurencji, brak zainteresowania do wprowadzania rozwiązań ekologicznych. Koszty 
działania systemu są dwukrotnie wyższe niż  koszty działania systemu zarządzanego 
tylko przez władze lokalne. 
 5. Zintegrowany system zbierania organizowany przez punkty sprzedaży detalicznej;
 Punkty sprzedaży detalicznej powołują konsorcjum odpowiedzialne za nadzór nad 
właściwym funkcjonowaniem systemu. Są one są odpowiedzialne za zbieranie zużytych 
urządzeń  i w momencie zgromadzenia wymaganej ich ilości zawiadamiają konsorcjum. 
Konsorcjum organizuje transport odpadów do zakładów odzysku/unieszkodliwiania. 
System finansowany jest poprzez składki wnoszone na rzecz konsorcjum przez produ-
centów wprowadzających nowe urządzenia na rynek. 
Wady: występuje nieuczciwa konkurencja, brak zainteresowania do wprowadzania roz-
wiązań ekologicznych, bardzo skomplikowana struktura systemu, konieczność stoso-
wania rozbudowanej kontroli, co wpływa na wzrost kosztów. Koszty działania systemu 
są ponad trzykrotnie wyższe niż koszty działania systemu zarządzanego przez władze 
lokalne.
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami dla Austrii, pomimo dużego stopnia uogólnienia, 
jednoznacznie określa zakres obowiązków dla poszczególnych elementów systemu:
 • wytwórcy urządzeń elektrycznych i elektronicznych - zobowiązani są do stoso- 
  wania takich rozwiązań projektowych, które zapewnią osiągniecie maksymalnego  
  stopnia recyklingu oraz odzysk surowców wtórnych z powstających odpadów,
 • punkty sprzedaży detalicznej – powinny informować klientów o aspektach  
  ekologicznych nabywanych przez nich urządzeń elektrycznych i elektronicznych  
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  oraz zapewnić odbieranie wyeksploatowanych urządzeń w momencie zakupu  
  nowego (obowiązek odbierania w stosunku 1:1),
 • konsumenci (użytkownicy urządzeń) – zobowiązani są do zwrotu zużytych  
  urządzeń do punktu zbierania, ponoszenia kosztów zbierania, transportu od- 
  zysku/unieszkodliwiania w sposób bezpośredni bądź pośredni, zależnie od  
  przyjętego systemu finansowania (opłata w cenie produktu, podatek od odpa- 
  dów wnoszony do władz lokalnych),
 • władze lokalne i podległe im organizacje gospodarki odpadami – odpowiedzialne  
  są za zorganizowanie systemu zbierania przyjaznego (wygodnego) dla konsumen- 
  tów oraz prowadzenie ustawicznej akcji informacyjnej na temat systemu i szkodli- 
  wości tego rodzaju odpadów,
 • zakłady odzysku/unieszkodliwiania – zobowiązane są do prowadzenia procesów  
  odzysku/unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

11.2. Dania 

 Za odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych uważa się w Danii zużyte urzą-
dzenia radiofoniczne, odbiorniki telewizyjne, komputery i urządzenia peryferyjne, urzą-
dzenia kontrolno - pomiarowe, elektryczne urządzenia domowego użytku i urządzenia 
biurowe.
 Obecnie odpady tego rodzaju kierowane są do istniejącego ogólnego systemu gospo-
darki odpadami. Ocenia się, że znaczna część tych odpadów kierowana jest na składowi-
ska odpadów. Przeprowadzone badania występujących w odpadach metali nieżelaznych, 
takich jak miedź i ołów, wykazały że 60% miedzi i 40% ołowiu wprowadzanych na składowi-
ska bądź kierowanych do spalarni pochodzi z wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych. Uchwalona w 1998 r. ustawa o gospodarce odpadami zużytych urzą-
dzeń elektrycznych i elektronicznych nakłada na producentów i dystrybutorów obowią-
zek przetwarzania ww. odpadów zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Opracowany  
w 1998 r. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami nałożył pewne zobowiązania na nabyw-
ców elektronicznego sprzętu biurowego oraz ustalił kryteria ekologicznego znakowania 
produktów. Prowadzona od wielu lat zintegrowana polityka ochrony środowiska zakła-
da uwzględnienie, już na etapie projektowania urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych, obowiązku maksymalizacji stopnia recyklingu urządzeń, szczególnie po zakończe-
niu ich użytkowania. 
 Obecnie w Danii działa 10 firm zajmujących się demontażem wyeksploatowanego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o łącznej wydajności ok. 12 tys. Mg. Przewidu-
je się wzrost stopnia selektywnego zbierania i specjalistycznego przetwarzania ukierun-
kowanego na odzysk metali ciężkich. Rozważa się również możliwości recyklingu żużli 
z instalacji termicznego unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów. W wyniku wdrożenia 
zasad zawartych w ustawie o gospodarce zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elek-
tronicznymi zakłada się wyodrębnienie ok. 25 tys. Mg zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego ze strumienia odpadów przeznaczonych do spalania lub składowania. 
Z tej ilości przewiduje się odzysk około 40% masy miedzi trafiającej do spalania lub 
składowania. 
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 Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami dla Danii, władze lokalne są zo-
bowiązane do zorganizowania selektywnego zbierania zużytych urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych oraz zapewnienia, że odpady te kierowane będą do odpowiednich 
zakładów unieszkodliwiania.

11.3. Francja 

 Bezpośrednimi przyczynami podjęcia we Francji działań w zakresie zbierania  
i unieszkodliwiania odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych były:
– wzrastająca ilość tego rodzaju odpadów spowodowana szybkim rozwojem technologii,
– wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju,
– uchwalenie dyrektyw w sprawie WEEE.
Oszacowano, że w 2000 r. we Francji poddano odzyskowi lub unieszkodliwianiu (w tym 
składowaniu) ok. 1,5 mln Mg odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Sza-
cuje się, że w 2010 r. ilość tych odpadów osiągnie blisko 500 tys. ton. 
W związku z tym, większość instytucji oraz podmiotów gospodarczych i ich stowarzy-
szeń zainteresowanych zagadnieniami zbierania, odzysku i unieszkodliwiania WEEE 
podpisała porozumienie w sprawie opracowania systemu zbierania, odzysku lub unie-
szkodliwiania zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Celem tego porozu-
mienia jest stworzenie przejrzystego systemu obciążania konsumentów uzasadniony-
mi, dodatkowymi kosztami.
Zgodnie z tym systemem, ostateczne koszty zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania od-
padów urządzeń elektrycznych i elektronicznych będą ponoszone przez ich użytkowników. 
Natomiast producenci, importerzy i dystrybutorzy urządzeń będą współfinansować zbie-
ranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów tych urządzeń w fazie wstępnej, a koszty ponie-
sione przez podmioty gospodarcze będą im zwracane. W ramach systemu przewidziano 
stworzenie organizacji zajmującej się wprowadzeniem i pobieraniem podatku na odzysk  
i unieszkodliwianie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Podatek ten bę-
dzie pobierany podczas sprzedaży nowych produktów i będzie pozwalał na równorzędne 
traktowanie krajowych i zagranicznych urządzeń sprzedawanych we Francji. Dodatkowo 
organizacja ta stworzy dla każdego sektora przemysłu system zarządzania zbieraniem  
i odzyskiem odpadów ZSEE. Tego rodzaju organizacja (SCRELEC) została już stworzona  
w sektorze przemysłu elektronicznego, elektrycznego i telekomunikacyjnego przez FIEEC 
(Federation for the Electronics, Electric and Communications Industries - Federacja Prze-
mysłów Elektronicznego, Elektrycznego i Telekomunikacyjnego). Celem działania SCRELEC 
jest wdrożenie systemu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów urządzeń produ-
kowanych przez podmioty należące do FIEEC, zaraz po ustanowieniu podstaw prawnych. 
Opracowany system będzie także obejmował gospodarowanie pozostałymi odpadami 
urządzeń elektronicznych i elektrycznych wymienionymi w odpowiednich aktach praw-
nych, jak: komputery, lodówki, telewizory, telefony, telefony komórkowe, sprzęt oświet-
leniowy oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Obciążanie użytkownika kosztami odzy-
sku i unieszkodliwiania WEEE zostało krytycznie przyjęte przez inne kraje europejskie. Ich 
zdaniem sytuacja ta będzie powstrzymywać wprowadzanie innowacyjnych technologii  
i produktów przyjaznych środowisku.
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11.4. Holandia 

 System zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w Holandii 
działa od 1999 r. i jest finansowany w oparciu o jasne zasady opłat. Problem zbierania  
i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych omawiany jest w Holandii 
od wielu lat. 
W wyniku dyskusji wprowadzone zostały następujące zasady:
 1. Zasada odpowiedzialności producenta, która rozszerza odpowiedzialność pro- 
  ducenta również na jego produkty po zużyciu przez użytkownika.
 2. Zasada – zanieczyszczający płaci.
 3. Zasada kosztów składowych, związanych z odpowiedzialnością określoną w pkt.  
  1 i 2. Koszty składowe uwzględnione są w cenie produktu, a środki te przezna 
  czane są np. na projekty związane z recyklingiem. Transpozycja tych zasad  
  do prawa była i jest podstawą dyskusji w wielu krajach europejskich. 
 W 1996 r. uruchomiono pilotażowy system zbierania i recyklingu. System ten był fi-
nansowany przez Ministerstwo Środowiska, władze lokalne (w zakresie zbierania), produ-
centów/importerów i punkty detaliczne. Doświadczenia systemu pilotażowego pozwoliły 
na zdefiniowanie celów i zakresu odpowiedzialności w przyszłym systemie zwrotu i re-
cyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Podstawy prawne systemu 
zwrotu i recyklingu zostały uchwalone przez Parlament Holenderski w 1998 r. System uru-
chomiono w 1999 r.
 Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie 
dwoma sposobami:
 • do punktów sprzedaży detalicznej, które przekazują dalej zużyty sprzęt do lo- 
  kalnych punktów zbierania – magazynowanie),
 • bezpośrednio do lokalnych punktów zbierania.
 Zorganizowany system wymiany starych urządzeń na nowe daje możliwość uzyska-
nia używanych urządzeń w dobrym stanie technicznym nadających się do ponownego 
użycia tzw. „second hand”. Urządzenia te mogą być także źródłem części zamiennych 
na potrzeby serwisu. Zebrane odpady transportowane są do centrali regionalnych za-
rządzanych przez NVMP (Holenderskie Stowarzyszenie Recyklingu Urządzeń Metalowo 
- Elektronicznych). W centralach regionalnych zużyte urządzenia elektryczne i elektro-
niczne sortowane są na kategorie i przesyłane do odpowiednich zakładów recyklingu 
zrzeszonych w NVMP. 
Podstawą finansowania systemu jest opłata wnoszona przez konsumenta w momencie 
zakupu nowego urządzenia. Wielkość opłaty dla danej kategorii urządzenia jest niezależ-
na od znaku firmowego, wagi i ceny nabywanego produktu. Zasada wnoszenia opłaty przy 
zakupie jest bardziej preferowana  niż wnoszenie opłat przy oddawaniu urządzenia zużyte-
go. Powoduje to również wzrost zainteresowania zwrotem wyeksploatowanych urządzeń  
w stosunku do nielegalnego ich unieszkodliwiania. Dodatkowym efektem tego sposobu 
ponoszenia opłat jest możliwość pozyskania do systemu bardzo starych urządzeń oraz 
urządzeń, których producenci lub importerzy nie są już obecni na rynku.
 Wprowadzony w Holandii system zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych oraz sposób poboru opłat przyniósł następujące rezultaty:
 • uzyskano poziom recyklingu wyższy od wymaganego,
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 • uzyskano niższe od oczekiwanych koszty działalności, co w rezultacie pozwoliło  
  na obniżenie wysokości opłat.
Dalszy rozwój systemu w Holandii ukierunkowany jest na wdrażanie rozwiązań ekolo-
gicznych, zwiększanie stopnia odzysku i wprowadzenie pojęcia sprawności ekologicznej 
definiowanej jako stosunek zysków ekologicznych do poniesionych kosztów.

11.5. Niemcy

 W Niemczech zbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego pocho-
dzącego z gospodarstw domowych przeprowadza się w kilku regionach, stosując zbie-
ranie prowadzone przez wydziały gospodarki komunalnej (podczas trwania projektów 
pilotażowych) oraz przez regularny serwis. 
 Zauważono, że najbardziej popularną formą zbierania jest zwrot używanego sprzętu 
wielkogabarytowego przy wymianie na nowy. W niektórych regionach wprowadzono 
tzw. system zbierania odpadów od końcowego użytkownika. Polega on na zbieraniu  
od mieszkańców zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
 • na życzenie (w szczególności dotyczy to sprzętu wielkogabarytowego),
 • z wykorzystaniem istniejących systemów zbierania odpadów wielkogabarytowych,
 • z wykorzystaniem żółtych worków stosowanych w systemie dualnym, do których  
  wrzucony jest małogabarytowy zużyty sprzęt,
 • z wykorzystaniem ogólnodostępnych koszy na śmieci usytuowanych w widocz- 
  nych miejscach, do których wrzucony jest małogabarytowy zużyty sprzęt.
 System dostarczania odpadów przez użytkowników końcowych organizowany jest 
przez gminne punkty zbierania, serwisy usługowe, punkty sprzedaży bądź z wykorzysta-
niem rozwiązań podobnych jak w systemie zbierania odpadów chemicznych. W wyniku 
poczynionych obserwacji stwierdzono, że na powodzenie działań związanych ze zbiera-
niem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego istotny wpływ ma współistnie-
nie kilku równoległych systemów zbierania, przyjmowanie wyeksploatowanego sprzętu 
bez opłat, ilość i jakość informacji kierowanej do mieszkańców.
 W 1990 r. producenci utworzyli Wspólny System Niemiecki (DSD) działający jako 
organizacja odzysku. DSD zapewnia odzysk i unieszkodliwianie wyrobów będących  
w obiegu na terenie Niemiec bądź wyprodukowanych na licencji.  Produkty opatrzone 
zostały znakiem Green Dot System. Producenci za używanie znaku uiszczają opłatę li-
cencyjną. Opłaty przeznaczone są na zbieranie, transport i recykling.

11.6. Szwajcaria 

 Szwajcaria posiada długoletnią tradycję w systemowych rozwiązaniach w zakresie 
gospodarki odpadami. Nadrzędnym celem działania w tej dziedzinie jest odzysk su-
rowców wtórnych z odpadów. Recykling jest traktowany jako podstawowe rozwiązanie 
problemu zagospodarowywania odpadów, natomiast składowanie traktowane jest jako 
ostateczność. Od 1 stycznia 2000 r., zgodnie z obowiązującym w Szwajcarii prawem, 
składowanie odpadów bez wstępnego przetworzenia jest nielegalne. W wyniku nacisku 
wywieranego przez użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego producenci 
tacy jak: IBM, HP, DEC i CANON stworzyli własne systemy zbierania zużytych urządzeń 
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elektronicznych i systemy specjalistycznych firm recyklingu tego rodzaju odpadów. Po-
mimo wzrostu ilości odpadów, użytkownicy napotykali na trudności ze zwrotem zu-
żytych urządzeń do różnych dostawców. Zaistniała sytuacja była głównym powodem 
wprowadzenia systemu zunifikowanego, a następnie stworzenia Konwencji Recyklingu 
i Unieszkodliwiania. Członkiem Konwencji może być jako wolontariusz każdy producent 
i importer. Obecnie w związku z powstawaniem odpadów zawierających tzw. „white 
goods” (elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego) użytkownicy 
obowiązani są do ponoszenia kosztów recyklingu.
 W Szwajcarii działa również system opracowany przez SWICO (Szwajcarskie Towa-
rzystwo Informacji, Kontaktów i Organizacji), do którego przynależy ok. 200 firm. Orga-
nizacja SWICO została oparta na następujących założeniach:
 • wytwórcy/importerzy przenoszą swoją odpowiedzialność na system,
 • wszyscy konsumenci mogą oddawać zużyte urządzenia elektryczne i elektro- 
  niczne bez dodatkowej opłaty,
 • proces odzysku/unieszkodliwiania prowadzony jest na terenie Szwajcarii i kon- 
  trolowany przez neutralną organizację,
 • system finansowany jest przez konsumentów i jest organizacją typu „non profit”,
 • odpowiedzialność jest ściśle określona.
 Wytwórca jest odpowiedzialny za finansowanie przetwarzania zużytych urządzeń 
własnej produkcji oraz zużytych urządzeń innych producentów wymienianych na nowe 
urządzenia jego produkcji. 
W Szwajcarii istnieją trzy warianty zwrotu zużytych urządzeń:
 • zwrot do wytwórców, 
 • zwrot do punktów handlowych, 
 • zwrot do punktów zbierania SWICO .
 W Szwajcarii nie istnieje państwowa organizacja, która gwarantowałaby odpowiedni 
poziom przetwarzania odpadów ze zużytego sprzętu, dlatego też Komisja Środowiska SWI-
CO opracowała kryteria dla zakładów odzysku/unieszkodliwiania. Na ich podstawie SWICO 
udziela licencji, a licencjonowane przedsiębiorstwa współpracują z zakładami demontażu, 
gdzie zużyte urządzenia są rozbierane, usuwane są z nich substancje niebezpieczne, a po-
zostałość przygotowywana jest do dalszej przeróbki. Kontrolą objęte są wszystkie strumie-
nie materiałów, tzn. materiały kierowane do ponownego użycia, materiały kierowane do 
przerobu oraz materiały kierowane do składowania jako bezużyteczny odpad. Podstawo-
wą zasadą stosowaną w systemie jest to, że wszystkie materiały i surowce powinny być 
przetwarzane na terenie Szwajcarii.
 Finansowanie systemu realizowane jest poprzez tzw. opłatę przetwórczą - „recycling 
fee”. Ten sposób finansowania jest najbardziej akceptowany przez firmy, konsumentów, 
przedstawicieli podmiotów działających na rynku i władze lokalne.
 Konsument uiszcza opłatę, tzw. ARF, w momencie nabycia nowego urządzenia. 
Opłata ta transferowana jest poprzez wytwórców na konto SWICO. Tak zgromadzone 
środki wykorzystywane są na pokrycie aktualnych kosztów recyklingu, logistyki, wyna-
grodzenia personelu punktów zbierania, monitoringu i administracji. Obserwuje się,  
że konsumenci preferują uiszczanie opłat przy zakupie nowego urządzenia, natomiast 
nie akceptują ponoszenia opłat przy zwrocie zużytego sprzętu.
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11.7. Szwecja

 Podstawą gospodarki zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi w Szwecji 
jest „Zarządzenie o obowiązkach wytwórców urządzeń elektrycznych i elektronicznych” - 
(SFS 2000:208), które przyznaje konsumentom prawo do zwrotu tej samej ilości starych 
urządzeń przy zakupie nowych urządzeń, pod warunkiem, że spełniają one te same funk-
cje, co produkt nabywany. Producenci są zobowiązani do bezpłatnego odbioru zwraca-
nych zużytych urządzeń oraz do ich przetwarzania. Zebrane zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne muszą być przetwarzane w odpowiednich warunkach. Producenci mają 
również obowiązek:
 • informowania konsumentów o możliwości bezpłatnego zwracania starych  
  urządzeń,
 • konsultowania z władzami miast / gmin lokalizacji miejsc zbierania zużytych  
  urządzeń,
 • składania do SEA (Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska) informacji niezbęd- 
  nych do przeprowadzania monitoringu.
W celu realizacji zadań zawartych w zarządzeniu SFS 2000:208, powołano organizację 
El-Kretsen AB, której twórcami i właścicielami są 23 stowarzyszenia branżowe produ-
centów. Stowarzyszenia te reprezentują wszystkich zainteresowanych producentów 
komputerów i urządzeń peryferyjnych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu 
radiowo-telewizyjnego i innego elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, sprzę-
tu oświetleniowego, medycznego, laboratoryjnego itp. Organizacja El-Kretsen AB jest 
dostawcą usług w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych.
System jest finansowany z opłat pobieranych przy sprzedaży nowych produktów. Pro-
ducenci należący do organizacji są zobowiązani do składania oświadczeń w El-Kretsen  
o wielkości swojej sprzedaży. Szacuje się, że producenci zrzeszeni w tej organizacji do-
starczają na rynek Szwecji ponad 90% urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
El-Kretsen posiada zorganizowany ogólnokrajowy system odbierania urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, który pozwala na ich dogodne zbieranie, odzysk i unie-
szkodliwianie. Wszystkie zebrane urządzenia są transportowane do wysoko wyspecjali-
zowanych stacji demontażu posiadających certyfikat i kontrakt z El-Kretsen. Podzespoły 
(komponenty) i substancje niebezpieczne są usuwane i wysyłane do odpowiednich,  
i posiadających zezwolenie, zakładów końcowego odzysku/unieszkodliwiania lub spa-
larni. Metale i inne surowce wtórne są wykorzystywane, podczas gdy odzysk mate-
riałów takich, jak: tkaniny, guma, tworzywa sztuczne i drewno jest ukierunkowany  
na odzysk energetyczny. Wszyscy zakontraktowani przewoźnicy, stacje demontażu, za-
kłady recyklingu i przeróbki działają zgodnie ze szwedzkim prawem ochrony środowi-
ska. Organizacja El-Kretsen regularnie monitoruje system, szczególnie w zakresie trans-
portu, magazynowania i przetwarzania zbieranych zużytych urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych oraz prowadzi akcję informacyjną dla konsumentów, gospodarstw 
domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o prawie do zwrotu 
starych urządzeń i miejscach ich odbioru. 
 Organizacja El-Kretsen jest honorowana przez instytucje nadzorujące ochronę 
środowiska, a przystąpienie do niej jest dobrowolne. Każdy producent ma możliwość 
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organizacji i stworzenia własnego systemu odbierania starych urządzeń. Tworzenie 
indywidualnie takiego systemu jest jednak niezwykle kosztowne i wymaga wykazania 
dobrej znajomości szwedzkiego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska.

11.8. Polska

 Podstawą gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce 
jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464) oraz przepisy wykonawcze. Ustawa o ZSEE nakła-
da na wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny obowiązek utwo-
rzenia systemu zbierania i odzysku oraz recyklingu ZSEE. Do sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania systemu niezbędny jest także odpowiedni poziom wiedzy i motywacji 
wszystkich grup uczestniczących w systemie. Budowanie świadomości w zakresie pra-
widłowego pozbywania się ZSEE jest przede wszystkim konieczne w przypadku konsu-
mentów – indywidualnych i instytucjonalnych - znajdujących się na początku łańcucha 
powiązań systemowych. Konsumenci muszą znać swe prawa i obowiązki wynikające  
z ustawy oraz mieć motywację, by ZSEE nie wyrzucać do śmietnika, lecz oddawać  
do wyznaczonych punktów zbierania. Organizacja takich punktów to obowiązek gmin. 
Nawet najlepiej przygotowany od strony logistycznej system gospodarowania ZSEE nie 
będzie działał bez odpowiedniego poziomu świadomości obywatelskiej i ekologicznej 
oraz wynikającej z niej chęci do działania. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prze-
kazany do przetworzenia, poddawany jest demontażowi, a pozyskane z niego surowce 
do odzysku i recyklingu. Selektywne zbieranie, demontaż w wyspecjalizowanych zakła-
dach przetwarzania oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji pierwiastków, 
chroni środowisko naturalne przed skażeniem. Z kolei, odzysk surowców i wykorzysta-
nie ich do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania 
zasobów naturalnych, jak również przyczynia się do obniżenia kosztów technologicz-
nych.
Inicjatorem i organizatorem tej formy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego jest ElektroEko, największa w Polsce organizacja odzysku sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (OOSEE), która w imieniu swoich klientów realizuje ich zobowiązania 
wynikające z ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:  
 • organizuje sprawny i efektywny system gospodarowania zużytym sprzętem elek- 
  trycznym i elektronicznym - czyli system zbierania, odbierania, poddawania pro- 
  cesom przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania elektrośmieci, 
 • składa do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stosowne sprawozdania  
  i rozliczenia,
 • prowadzi działania edukacyjne popularyzujące ideę selektywnego zbierania ZSEE.
Zdobyte przez ElektroEko doświadczenia w tworzeniu infrastruktury zbierania ZSEE 
oraz jasno zdefiniowany cel działania, pozwalają spółce przedstawiać konkretną ofer-
tę współpracy przy tworzeniu infrastruktury Autoryzowanych Punktów Zbierania  
ElektroEko (APZ) na terenie kraju. Celem tworzenia APZ jest zbudowanie w gminach i 
miastach niezależnej struktury zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego. APZ pozwalają na stworzenie, niezależnego od struktur handlowych, ogólnie do-
stępnego systemu dla najważniejszego ogniwa systemu, jakim są konsumenci. 
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W wyniku sukcesywnego wdrażania tego projektu, w Polsce powstaje ogólnopolska 
sieć punktów zbierania autoryzowanych przez ElektroEko, które spełniają wszelkie na-
rzucone ustawą wymogi. Autoryzowane Punkty Zbierania tworzone są w dogodnych 
dla mieszkańców lokalizacjach. Obsługiwane są przez przeszkolonych pracowników, 
którzy pomagają w odbiorze zużytych sprzętów. Punkty zbierania mogą być stałe lub 
czasowe. W stałych punktach APZ obsługujący jest zobowiązany przynajmniej pięć dni  
w tygodniu prowadzić zbieranie elektrośmieci pochodzących z gospodarstw domowych. 
Natomiast obsługujący prowadzący czasowy APZ zobowiązany jest do cyklicznego prze-
prowadzania zbierania zużytego sprzętu (nie rzadziej niż raz w miesiącu). We wszyst-
kich Autoryzowanych Punktach Zbierania ElektroEko, mieszkańcy oraz instytucje mogą 
bezpłatnie oddać zużyty sprzęt. W pierwszym etapie, ElektroEko zawiera porozumienie 
z miastem lub gminą. Następnie podpisuje umowę z firmą zewnętrzną (obsługującym 
APZ), czyli zakładem komunalnym lub zakładem gospodarki odpadami prowadzącym 
działalność na danym terenie. Obsługującym może być również firma przetwarzająca. 
Przystępując do współpracy, obsługujący zobowiązuje się do wypełnienia wymaganych 
przez ElektroEko warunków, m.in. odnośnie do zapewnienia sprawnego transportu zu-
żytego sprzętu, oznakowania punktu według standardów ElektroEko oraz przestrzega-
nia założeń umowy. Natomiast ElektroEko w ramach współpracy zapewnia obsługują-
cym finansowanie całego przedsięwzięcia oraz wyposażenie autoryzowanych punktów. 
ElektroEko uczestniczy też w różnych wydarzeniach ekologicznych dla społeczności oraz 
realizuje programy edukacyjne. Przygotowuje ulotki, plakaty, naklejki oraz broszury 
edukacyjne, które dystrybuowane są w urzędach, budynkach mieszkalnych, punktach 
zbierania ZSEE oraz w sklepach. 
Na rysunku 11-1 przedstawiono system odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego wraz z obiegiem finansów.
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Rysunek 11-1 System odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
wraz z obiegiem finansów

Źródło: www.elektroeko.pl
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OOSEE DROP S.A. w imieniu swoich klientów również realizuje ich zobowiązania wyni-
kające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 • poprzez sieć własnych oddziałów organizuje sprawny i efektywny kosztowo  
  system zbierania zużytego sprzętu, odbierania go z punktu zbierania, podda- 
  wania go procesom przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania, 
 • składa do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stosowne sprawozdania  
  i rozliczenia, 
 • prowadzi działania edukacyjne popularyzujące ideę selektywnego zbierania  
  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Podstawowym celem działania jest tworzenie i rozbudowa systemu zbierania, odbiera-
nia, przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu oraz edu-
kacja ekologiczna.
Zadania o podobnym charakterze realizuje również organizacja AURAEKO, zapewnia-
jąca rzetelną obsługę firmom działającym na polskim rynku minimalizując ich koszty.  
W imieniu wprowadzających zbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i przewozi 
do zakładu przetwarzania, gdzie rozkładany jest na części. Następnie elementy powstałe 
w wyniku przetwarzania trafiają do recyklerów; natomiast elementy, których nie można 
inaczej wykorzystać, w tym substancje niebezpieczne, do unieszkodliwienia.
Dużą rolę w propagowaniu systemu zbierania ZSEE odgrywa firma REMONDIS Electrore-
cycling, która poprzez działania edukacyjne oraz stworzenie mechanizmu finansowania 
w/w systemu, przyczynia się do jego szybkiego rozwoju. Korzystając z międzynarodowych 
doświadczeń firmy REMONDIS eksploatuje się w Polsce różne instalacje do przetwarzania 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Sieć urządzeń to m.in. linie 
sortownicze, urządzenia do produkcji paliw zastępczych, niszczenia dokumentów oraz 
magazyny odpadów niebezpiecznych. 
W trosce o środowisko REMONDIS zbiera oraz poddaje przetwarzaniu w swoich insta-
lacjach zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Celem firmy jest budowa i rozwój 
różnorodnych systemów zbierania zużytego sprzętu od mieszkańców (tzw. strumień 
B2C), pokrycie siecią zbierania całego kraju oraz wybudowanie najnowocześniejszego 
w Polsce zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
REMONDIS jest prekursorem w rozwijaniu nowych metod przetwarzania odpadów i od-
zyskiwania surowców. Zakłady REMONDIS wyposażone są w instalacje automatycznego 
przetwarzania telewizorów i monitorów, sprzętu chłodniczego oraz odpadów wielko-  
i małogabarytowych. Instalacje REMONDIS spełniają najwyższe technologiczne stan-
dardy. Proces jest zautomatyzowany i monitorowany na każdym etapie. W przypadku 
recyklingu lodówek, na podkreślenie zasługuje fakt, iż nie tylko freony z układu chłod-
niczego, ale również z obudowy lodówek są ujmowane i odzyskiwane. Przyjęte lodówki 
poddawane są wstępnemu demontażowi na specjalnej linii. W tej fazie odsysany jest 
również olej z układu chłodniczego i usuwany jest kompresor. Następnie pozostała część 
urządzenia poddawana jest rozdrabnianiu w hermetycznym młynie, a uwalniające się 
z obudowy freony są ujmowane i odzyskiwane w specjalnej instalacji. Całość procesu 
neutralizowana jest przez azot, aby zapobiec powstawaniu stężeń wybuchowych ga-
zów. Powstałe w ten sposób surowce, takie, jak np. metale żelazne i nieżelazne, tworzy-
wa sztuczne i polistyren, dzięki swojej bardzo wysokiej czystości przekraczającej 95%,  
są bardzo cennym towarem dla recyklerów.
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REMONDIS świadczy również usługi dla gmin, spółdzielni i mieszkańców w zakresie 
zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych tj.: 
 • objazdowe zbieranie,
 • organizowanie stacjonarnych punktów zbierania dla mieszkańców, 
 • bezpośrednie odbieranie sprzętu od klientów indywidualnych,
oraz usługi dla firm tj.:
 • odbieranie sprzętu z biur i instytucji, sklepów i sieci handlowych, 
 • demontaż sprzętu bezpośrednio u klienta, 
 • odbieranie sprzętu medycznego ze szpitali i ośrodków zdrowia,
 • dokumentowanie fotograficzne procesu przetwarzania sprzętu.
 Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, strumień sprzętu groma-
dzony jest w dwóch głównych miejscach: w punktach handlowych (ok. 48% wagowo) 
oraz w gminnych czy komunalnych punktach zbierania (ok. 45% wagowo). Z tego po-
wodu firma starała się w sposób zrównoważony rozwinąć oba systemy. Przy współpracy 
z punktami handlowymi postawiono na szybkość oraz wygodę usługi. Odbiory reali-
zowane są w ciągu maksymalnie pięciu dni od daty otrzymania zlecenia z dowolnego 
miejsca w kraju. Ponadto, realizacja następuje już po zgromadzeniu minimalnej partii 
transportowej, czyli ok. 150 – 200 kg. W drugim przypadku firma oparła system na sieci 
własnych punktów zbierania (35 oddziałów w Polsce) i firm współpracujących. Firma 
REMONDIS stworzyła cztery systemy zbierania. Pierwszy oparty jest na stacjonarnych 
punktach zbierania, do których mieszkańcy przynoszą bezpośrednio ZSEE. Drugi system 
to mobilne punkty zbierania, czyli specjalnie oznaczone samochody, które podstawiane 
są zgodnie z harmonogramem w określonych dzielnicach lub gminach. Harmonogram 
jest publikowany w lokalnej prasie i na stronie urzędu miasta lub gminy. Trzeci system 
oparty jest na zamykanych pojemnikach umieszczanych na terenach spółdzielni miesz-
kaniowych. Ostatni polega na bezpośrednim odbiorze ZSEE z domów i mieszkań.

12. Zarządzanie ZSEE w Norwegii

12.1. Norweskie instytucje zaangażowane w proces gospodarowania odpadami

Norweski Urząd Kontroli Zanieczyszczeń (Agencja do Spraw Klimatu i Zanieczyszczenia) 
Norweski Urząd Kontroli Zanieczyszczeń to instytucja w Ministerstwie Środowiska  
zajmująca się między innymi zagadnieniami związanymi ze zużytym sprzętem elektrycz-
nym i elektronicznym oraz substancjami niebezpiecznymi (WEEE, RoHS). Jest to organ 
odpowiedzialny za certyfikację firm, które chcą przystąpić do systemu odbioru (take-
back/collection system).
Urząd Kontroli Zanieczyszczeń ma obowiązki wykonawcze w odniesieniu do:
 1. instrukcji i kontroli w zakresie zwalczania zanieczyszczeń przemysłowych,
 2. ostrych zanieczyszczeń,
 3. substancji chemicznych i produktów,
 4. monitorowania zanieczyszczenia powietrza i wody.
Agencja do Spraw Klimatu i Zanieczyszczeń jest upoważniona do wydawania po-
leceń Wydziałowi Spraw Środowiska i biurze gubernatora Svalbardu dotyczących  
np. zanieczyszczenia, odpadów i produktów.
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Główne strategie Agencji do osiągnięcia celów to:
 1. Skoncentrowanie się na prewencyjnej ochronie środowiska i aktywne wykorzys- 
  tanie dotacji zwiększających wysiłki w zakresie współpracy międzynarodowej.
 2. Zmiana działania władzy wykonawczej poprzez nałożenie łatwiej kontrolowa- 
  nych i długoterminowych wymagań, jak również przeniesienie kontroli działań 
  w kierunku systemów kontroli.
 3. Przyczynianie się do zapewnienia odpowiedzialności i wdrażania środków  
  zmierzających do osiągnięcia celów środowiskowych przez gminy i inne organy  
  rządowe.
 4. Poprawa wiedzy o stanie środowiska i raportowanie wyników w odniesieniu  
  do celów ekologicznych.
 5. Współpraca z Dyrekcją ds. Ochrony Przyrody w celu wzmocnienie jej roli jako  
  organu wydającego polecenia dla okręgów.
 6. Rozwój Norweskiego Urzędu Kontroli Zanieczyszczeń jako organizacji.

Norweskie Ministerstwo Środowiska
Norweskie Ministerstwo Środowiska jest odpowiedzialne za realizację polityki ochrony 
środowiska rządu Norwegii. Niezależnie od inicjowania, opracowywania i realizacji swoich 
obowiązków poprzez własne instrumenty, Ministerstwo Środowiska odgrywa ważną rolę  
w kształtowaniu polityk sektorowych na poziomie krajowym.
Współpraca międzynarodowa jest niezbędna, by sprostać regionalnym i globalnym wy-
zwaniom środowiskowym..

Dyrekcja do spraw Ochrony Środowiska
Dyrekcja do spraw Ochrony Środowiska jest organem doradczym i wykonawczym Mi-
nisterstwa Środowiska w zakresie gospodarowania środowiskiem. Dyrekcja posiada 
interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną w dziedzinie ekologii, zarządzania gruntami 
i rekreacji, a także jest centrum informacji na temat ekologii i biologii. Dyrekcja Ochrony 
Przyrody działa na rzecz zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony i wzmoc-
nienia praw publicznych.

Główne działania Dyrekcji dla osiągnięcia celów to:
 1. Zachowanie dużej różnorodności środowiska naturalnego i krajobrazu Norwegii  
  oraz utrzymanie naturalnej zdolności produkcyjnej.
 2. Zapewnienie, że długoterminowe wykorzystanie zasobów naturalnych jest roz- 
  ważane w powiązaniu z planowaniem wykorzystania gruntów i cieków wod- 
  nych oraz planów, które wpływają na środowisko naturalne.
 3. Promowanie możliwości wykorzystania przyrody do rekreacji, szkolenia i zbiorów.
 4. Nabywanie i rozpowszechnianie wiedzy jako podstawy do aktywnego i pre- 
  wencyjnego zarządzania przyrodą.

12.2. Ogólny opis gospodarowania ZSEE w Norwegii

 W Norwegii sektor przedsiębiorstw jest odpowiedzialny za produkowane odpady. 
Producenci i importerzy niektórych produktów, takich jak samochody i produkty elek-
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tryczne, ponoszą odpowiedzialność za zbieranie i właściwe przetwarzanie tych pro-
duktów w chwili zakończenia ich użytkowania. Gminy są odpowiedzialne za odpady 
wytwarzane przez konsumentów, a przedsiębiorstwa muszą pozbywać się odpadów  
w odpowiedni sposób. 

Większość urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawiera substancje niebezpieczne, 
takie jak ołów, rtęć, kadm, chrom sześciowartościowy, polibromowane bifenyle (PBB), 
polibromowany eter (PBDE).

Zgodnie z przepisami, ZSEE może być dostarczany bezpłatnie do instalacji przetwarza-
nia odpadów komunalnych lub do dystrybutorów, którzy sprzedają podobne produkty. 
Dystrybutorzy zobowiązani są do odebrania ZSEE. Kosztami zbierania i przetwarzania 
odpadów ZSEE są obciążeni importerzy i producenci tych produktów. Za odpowied-
nie zarządzanie ZSEE odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, które produkują urządze-
nia elektryczne i elektroniczne lub importują je do Norwegii. Pomiędzy producentami 
a Ministerstwem Środowiska zawierane są umowy, zgodnie z którymi producenci zo-
bowiązani są do uzyskania poziomu zbierania ZSEE w wysokości przynajmniej 80% oraz  
do podjęcia kroków w celu zminimalizowania problemów związanych z gospodarowa-
niem ZSEE.

Firmy Renas AS i Elretur, zajmujące się zbieraniem ZSEE, powstały w celu uporania  
się z nieprawidłowym gospodarowaniem sprzętem elektronicznym i AGD. Pozostałe 
firmy zajmujące się zbieraniem ZSEE zostały powołane niezależnie od władz. Należą  
do nich: Eurovironment AS i Ragn Sells Elektronikkgjenvinning AS.

Od  1 lipca 2007 r. firmy zbierające ZSEE muszą posiadać zezwolenie Norweskiego Urzę-
du Kontroli Zanieczyszczeń. Zezwolenie wydawane jest w oparciu o system certyfikacji 
(opisany w załączniku do rozdziału 1 ustawy o odpadach). Każdy importer i producent 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego musi być członkiem wyspecjalizowanej firmy 
zbierającej.

12.3. Zbieranie ZSEE w Norwegii

 Od kiedy uruchomiono system zbierania w Norwegii w 1999 r., poziom zbierania 
ZSEE wzrósł (rysunek poniżej). W 2009 r. zebrano 153 000 ton zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Jest to ok. 32 kg na mieszkańca, czyli siedem razy więcej 
niż zakłada UE.
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Rysunek 12-1 Poziom zbierania ZSEE w Norwegii w latach 1999 – 2009: całkowity  
 oraz na osobę

Źródło: http://www.environment.no/

12.4. Przetwarzanie ZSEE w Norwegii

 Po zebraniu zużytego sprzętu jest on demontowany (często manualnie) w specjal-
nych placówkach. Składniki, które zawierają substancje niebezpieczne są traktowane 
jako odpady niebezpieczne i w miarę możliwości odzyskiwane. W sumie około 90% ze-
branego ZSEE jest wykorzystywana ponownie, poddana recyklingowi lub przetworzona 
w celu odzysku energii. Pozostałe 10% zebranego ZSEE jest składowana lub spalana bez 
odzysku energii.
W 2002 r. UE przyjęła nową dyrektywę ZSEE. Rozdział 1 ustawy o odpadach w Norwegii 
włącza te przepisy. Zmienione rozporządzenia weszły w życie 1 lipca 2006 r. 
Najważniejsze zmiany to:
 1. Firmy odbierające muszą posiadać zezwolenie Norweskiego Urzędu Kontroli  
  Zanieczyszczeń.
 2. Każdy producent i importer musi być członkiem w przedsiębiorstwie zbierania  
  ZSEE.
 3. Stworzenie rejestru ZSEE, który jest rejestrem producentów wszelkiego rodzaju  
  SEE.

12.5.  Rozwiązania systemowe w zakresie zbierania ZSEE oraz rejestr ZSEE w Norwegii

 Norweski Urząd Kontroli Zanieczyszczeń stworzył rejestr ZSEE (EE-registeret) w celu 
identyfikacji krajowych producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego. Rejestr ZSEE zawiera wytyczne dotyczące ich praw i obowiązków, jak również 
zawiera wykaz krajowych producentów i importerów, którzy nie spełniają wymogów 
rozporządzenia w sprawie odpadów, i raportuje o tym do Norweskiego Urzędu Kontroli 
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Zanieczyszczeń. Ponadto rejestr ZSEE otrzymuje i zestawia dane z przedsiębiorstw zbie-
rających ZSEE, w celu tworzenia statystyk dotyczących zbierania, gospodarowania oraz 
ilości odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Zadania rejestru ZSEE to:
 1. Zbieranie danych z Dyrekcji Cła i Akcyzy w celu określenia krajowych producen- 
  tów i importerów, którzy nie wypełniają swoich zobowiązań i informowanie  
  tych jednostek o ich obowiązkach.
 2. Zbieranie danych z systemów odbioru o ilości zebranych i przetwarzanych  
  odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 3. Określenie ilości urządzeń elektrycznych i elektronicznych wprowadzanych  
  na rynek norweski.
 4. Informowanie na temat prawa producentów i importerów sprzętu elektry- 
  cznego i elektronicznego.
W celu zapewnienia selektywnego zbierania, sortowania oraz przetwarzania sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, norweskie przepisy dotyczące recyklingu odpadów 
zawierają odrębne przepisy dotyczące odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego. Właściwe zarządzanie elektrycznymi i elektronicznymi odpadami jest odpowie-
dzialnością producenta, czyli przedsiębiorstw, które produkują urządzenia elektryczne  
i elektroniczne lub importują je do Norwegii. Odpowiedzialność za rzeczywistą zbiór-
kę i utylizację odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego spoczywa na firmach 
zbierających ZSEE.

12.6.  Obowiązki uczestników norweskiego systemu

Obowiązki producentów i importerów
 Wszyscy producenci lub dystrybutorzy, którzy wytwarzają lub importują do Norwegii 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, są zobowiązani do finansowania zbierania i przetwarza-
nia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez: 
 1. Członkostwo we wspólnie finansowanej firmie odbioru, która jest zatwierdzo-
na przez Norweski Urząd Kontroli Zanieczyszczeń (członkostwo we wspólnie finanso- 
wanej firmie odbioru oznacza, że krajowy producent/importer zawiera umowę na za-
kup usług i przekazuje większość kompetencji, wynikających z rozporządzenia w sprawie  
odpadów, do spółki odbioru).
 2. Członkostwo w indywidualnie finansowanej spółce odbioru, która jest zatwier-
dzona przez Norweski Urząd Kontroli Zanieczyszczeń (członkostwo w indywidualnie fi-
nansowanej spółce odbioru oznacza, że krajowy producent/importer ponosi odpowie-
dzialność za poszczególnego producenta. Oznacza to, że krajowy producent/importer 
jest zobowiązany do finansowania zbierania i przetwarzania ich produktów, gdy pro-
dukty te staną się  jako odpadami).
Krajowi producenci/importerzy są również zobowiązani do przekazywania informacji,  
że odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie powinny być wyrzucane wraz 
z innymi odpadami. Informacje powinny zawierać wykaz punktów skupu złomu oraz 
powinno z nich wynikać, że dany sprzęt objęty jest systemem zwrotu i odbioru.
Norweskie przepisy mają szerszy zakres niż dyrektywa ZSEE. Wszystkie urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne są objęte rozporządzeniem w sprawie odpadów.
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Kategorie ZSEE i ich opis w Norwegii

Kategoria Opis

1. Wielkogabarytowe urządzenia  
gospodarstwa domowego

 

1a. Chłodziarki i zamrażarki  

1b. Inne wielkogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego

Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa 
domowego obejmują kuchenki mikrofalowe, pralki, 
klimatyzatory i inne urządzenia o podobnym rodzaju i 
wielkości.

2. Drobny sprzęt gospodarstwa  
domowego 

Drobny sprzęt gospodarstwa domowego obejmu-
je odkurzacze i inne urządzenia do czyszczenia, że-
lazka, perkolatory kawy, tostery, maszynki do gole-
nia, zegarki i inne urządzenia o podobnym rodzaju 
i wielkości.

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny  

3a. Monitory komputerowe  

3b. Inny sprzęt teleinformatyczny  
i telekomunikacyjny 

Inny sprzęt IT i telekomunikacyjny obejmuje kom-
putery, drukarki, kserokopiarki, kalkulatory, telefo-
ny, telefony komórkowe, zegarki i inne urządzenia  
o podobnym rodzaju i wielkości.

4. Sprzęt audiowizualny  

4a. TV  

     4b. Inny sprzęt audiowizualny Inne urządzenia konsumenckie obejmują radioodbior-
niki, kamery, wzmacniacze dźwięku, instrumenty mu-
zyczne i inne urządzenia o podobnym rodzaju i wiel-
kości.

5.  Oświetlenie Oświetlenie to oprawy oświetleniowe, lampy i inne 
urządzenia podobnego rodzaju.

6.  Źródła światła Obejmuje lampy wyładowcze, fluoroscencyjne pasy 
światła, światło żarówek, małe źródła energii, żarówek 
i sprzętu podobnego rodzaju.

7. Narzędzia elektryczne i elektroniczne Narzędzia elektryczne i elektroniczne to wiertar-
ki, szlifierki, narzędzia do spawania, urządzenia  
do spryskiwania, kosiarki do trawy i inne produkty lub 
urządzenia podobnego rodzaju.

8.  Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy to: pociągi elek-
tryczne, gry wideo, automaty do gier i inne urządzenia 
o podobnym rodzaju.

9.  Urządzenia medyczne Urządzenia medyczne obejmują sprzęt do radioterapii, 
sprzęt do dializy, wyposażenie laboratoryjne, zamra-
żarki oraz inne urządzenia i wyposażenie podobnego 
rodzaju.
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Trzy ostatnie kategorie nie są zawarte w dyrektywie ZSEE, ale objęte są tymi samymi 
obowiązkami, zgodnie z norweskim prawodawstwem.

Obowiązki firm odbierających ZSEE
Ustawa o odpadach nakłada obowiązki na firmy związane z odbiorem ZEEE. Obowiązki 
dotyczą firm zbierających, finansowanych zarówno zbiorowo, jak i indywidualnie.
Wszystkie przedsiębiorstwa zbierające powinny:
 1. rejestrować się jako oddzielne jednostki (zgodnie z ustawą nr 15 z dnia 3 czer- 
  wca 1994 r. odnosząca się do Centralnego Rejestru Koordynacyjnego w przy- 
  padku osób prawnych),
 2. posiadać zezwolenie Norweskiego Urzędu Kontroli Zanieczyszczeń, 
 3. upewnić się, że odpady są transportowane, przetwarzane i usuwane zgodnie  
  z obowiązującymi przepisami,
 4. podać informację, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzu- 
  cać wraz z innymi odpadami,
 5. pokryć koszty związane ze sprawozdaniem dotyczącym ZSEE,
 6. wprowadzić do sprawozdania ZSEE informacje o:
  a) producentach, którzy zostali członkami lub rezygnują z członkostwa 
   w firmie zbierającej ZSEE,
  b) całkowitej ilości odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które  
   zostały zebrane i przetworzone,
  c) ilości sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest ponownie 
   wykorzystywany,
  d) ilości produkcji i eksportu sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez  
   członków firmy zbierającej.

10. Przyrządy nadzoru i kontroli  

10a. Detektory dymu  

10b. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli obejmują re-
gulatory ogrzewania, termostaty, urządzenia i dosto-
sowania urządzeń i innych dokumentów podobnego 
rodzaju.

11. Automaty Automaty obejmują automatyczne dozowniki do żyw-
ności i napojów, automaty do rozmieniania pieniędzy 
i inne urządzenia, które automatycznie dostarczają 
produkty

12. Kable i przewody Kable i przewody, izolowane przewodów, przewody  
z włókien optycznych lub kable i przewody podobnego 
rodzaju.

13. Sprzęt elektrotechniczny Sprzęt elektrotechniczny obejmuje dźwigi, schody ru-
chome, windy i inne urządzenia o podobnym rodzaju.

14. Stałe urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji 
i wentylacji.

Stałe urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i wentyla-
cji to podgrzewacze wody, różnego rodzaju klimatyza-
tory, pompy ciepła, termometry i inne stałe wyposaże-
nie podobnego rodzaju.
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Obowiązki wspólnie finansowanych firm odbioru
W finansowanych wspólnie spółkach odbioru jeden lub kilku krajowych producen-
tów/importerów finansuje przetwarzanie odpadów w wysokości odpowiedniej do jego 
udziału w rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ilości odpadów sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego wytwarzanych w tym samym roku.
Ponadto wszystkie przedsiębiorstwa zbierające ZSEE powinny:
 1. upewnić się, że odpady są zbierane bezpłatnie od dystrybutorów i gmin (od- 
  biór odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest bezpłatny z przed- 
  siębiorstw, które zbierają odpady),
 2. w każdej chwili mieć środki finansowe, które stanowią zabezpieczenie, że firma  
  może spełnić obowiązki członków,
 3. upewnić się, że zebrane odpady były przetwarzane zgodnie z wymogami okre- 
  ślonymi w § 18/01 ustawy o odpadach,
 4. zebrać i wykorzystać część ilości zebranych odpadów sprzętu elektrycznego  
  i elektronicznego, która jest odpowiednia do udziału członków w całkowitej  
  podaży towarów w tym samym obszarze geograficznym,

Obowiązki indywidualnie finansowanych firm odbioru
W indywidualnie finansowanej spółce odbioru, jeden lub kilku krajowych producentów/
importerów finansuje przetwarzanie swoich odpadów lub produktów. 
W Norwegii nie ma obecnie indywidualnie finansowanych spółek odbioru. 
Obowiązki indywidualnie finansowanych przedsiębiorstw odbioru:
 1. indywidualnie finansowane spółki odbioru ponoszą odpowiedzialność za sprzęt  
  elektryczny i elektroniczny, który każdy z ich członków wyprodukował w Nor- 
  wegii lub przywiózł do Norwegii, po tym jak wspomniani krajowi producenci/ 
  importerzy, stali się członkami spółki odbioru,
 2. firmy zajmujące się zbieraniem ZSEE muszą ustanowić system zbierania, który  
  sprawi, że sprzęt elektryczny i elektroniczny, za który firma jest odpowiedzialna,  
  wróci do firmy odbioru, gdy zostanie przetworzony.
Spółka odbioru nie może nakładać na dystrybutorów lub gminy obowiązku posortowania  
i/lub dostarczenia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego określonej marki 
lub wprowadzenia do firmy odbierającej.

Prawa i obowiązki konsumenta
 1. Konsument może dostarczyć wszystkie rodzaje ZSEE bezpłatnie dystrybutorom,  
  którzy sprzedają produkty tego samego rodzaju.
 2. Konsumenci indywidualni mogą dostarczyć ZSEE bezpłatnie do punktów zbierania.

Prawa i obowiązki firm
 1. Przedsiębiorcy oraz użytkownicy są zobowiązani do przechowywania i gospo- 
  darowania ZSEE do momentu dalszego odbioru.
 2. Firma odbierająca może oferować bezpłatny odbiór od firm i użytkowników  
  publicznych, zgodnie z określonymi wytycznymi.
 3. Przedsiębiorcy oraz użytkownicy mogą również dostarczyć wszystkie ZSEE dystrybuto 
  rom w zamian za nowo zakupiony produkt tego samego rodzaju i w tej samej ilości.
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 4. Przedsiębiorcy oraz użytkownicy mogą również dostarczyć za opłatą wszystkie  
  ZSEE do gminnych punktów zbierania.

Prawa i obowiązki gmin
 1. Gminy mają obowiązek przyjęcia wszystkich ZSEE bezpłatnie od konsumentów.
 2. Gminy mają obowiązek przyjąć wszystkie ZSEE pochodzące z przedsiębiorstw,  
  ale mogą pobierać za to opłaty.
 3. Gminy mają obowiązek informowania obywateli i przedsiębiorstw w swoich  
  materiałach informacyjnych o obowiązku przyjmowania ZSEE.
 4. Gminy mają obowiązek przechowywania i przewozu ZSEE odpowiednio do dal- 
  szego gromadzenia przez firmy odbierające.

12.7. Informacje na temat głównych przedsiębiorstw działających na rynku norweskim

 Wszystkie firmy zajmujące się odbiorem, finansowane zarówno zbiorowo, jak i in-
dywidualnie, są zobowiązane do uzyskania legalizacji przez Norweski Urząd Kontroli 
Zanieczyszczeń. W celu uzyskania pozwolenia, przedsiębiorstwo musi przedstawić ze-
staw dokumentów, który potwierdzi, że firma spełnia określone kryteria. Należy to udo-
kumentować poprzez proces certyfikacji. Firmy pokrywają wszystkie koszty związane  
z certyfikacją i regularnymi przeglądami.
W celu spełnienia wymogów rozporządzenia w sprawie odpadów, producenci krajowi  
i importerzy sprzętu elektrycznego i elektrycznego mogą przystąpić do wspólnie finan-
sowanej firmy odbioru. Lista wspólnie finansowanych firm odbioru podana jest poniżej.

Norweski Urząd Kontroli Zanieczyszczeń zatwierdził następujące firmy:

Elretur AS - Norwegia
Elretur AS to firma o krajowym zasięgu, działająca w zakresie zbierania, recyklingu  
i przyjaznego dla środowiska przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego. Przepisy dotyczące przetwarzanego ZSEE czynią producentów i importerów 

Elretur AS Postboks 6454 Etterstad
N-0605 Oslo Norway

Tel: (+47) 23 06 07 40
Fax: (+47) 23 06 07 41
E-mail: adm@elretur.no
Strona: http://www.elretur.no/

Eurovironment AS, Snarøyveien 73
N-1367 Snarøya Norway

Tel: (+47) 800 82 090
Fax: (+47) 67 59 10 88
E- mail: post@evm.no
Strona: http://www.eurovironment.no

RENAS AS Postboks 268 Skøyen
N-0212 Oslo Norway

Tel: (+47) 22 13 52 00
Fax: (+47) 22 12 15 07
E- mail: renas@renas.no
Strona: http://www.renas.no/

Ragn-Sells 
Elektronikkretur AS

Postboks 49
N-2001 Lillestrøm Norway

Tel: (+47) 67 97 10 10
Fax: (+47) 67 97 46 70
E- mail: post@ragnsells.no
Strona: http://www.ragnsells.no
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w Norwegii odpowiedzialnymi za wpływ na środowisko. Największe związki zawodowe 
związane z branżą wzięły na siebie odpowiedzialność za stworzenie krajowego syste-
mu odbioru w drodze porozumienia między organizacjami i Ministerstwem Środowi-
ska. Elretur został powołany w celu zapewnienia jak najlepszej, praktycznej realizacji 
niniejszej umowy. Umowa ustanawia docelową wielkość zbierania ZSEE na poziomie 
80%. Elretur jest własnością: Consumer Electronics Trade Foundati on (30%), Norske 
Elektroleverandørers Landsforening - NEL (30%), ICT Norway (30%) i Abelia (10%). El-
retur AS działa przy pomocy podwykonawców w całym kraju. Firma podpisała umowy 
z operatorami w celu wspólnego gromadzenia i przetwarzania złomu elektronicznego. 
Umowy są sporządzane i sformułowane w taki sposób, aby operatorzy byli odpowie-
dzialni za odpady wytworzone w swoich powiatach. Wszyscy operatorzy są certyfi ko-
wani zgodnie z ISO-9001 i ISO-14001, i koncentrują się na ochronie zdrowia, bezpie-
czeństwie i środowisku naturalnym.

Podwykonawcy fi rmy Elretur – odbiór
Źródło: htt p://ewasteguide.info/fi les/ElRetur_2006_EnvReport2005.pdf

Zbiórka
Stena Milja AS: (+47) 80 04 04 50

Elektra Miljatransport: (+47) 74 83 40 20

Veidekke Gjenvinning AS
Telemark: (+47) 33 06 60 60
Rogaland: (+47) 51 43 58 00

Retura AS: (+47) 37 07 66 00

Østbø AS: (+47) 75 50 09 00

WEEE Recycling AS
Via Berstad Transport AS: (+47) 74 83 40 00

O. Tenden Transport AS: (+47) 57 87 45 30

Podwykonawcy-
zbiórka 2006-2009
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Podwykonawcy fi rmy Elretur  przetwarzanie 
Źródło: htt p://ewasteguide.info/fi les/ElRetur_2006_EnvReport2005.pdf

Eurovironment AS - Norwegia
Firma Eurovironment realizuje zobowiązania producentów nałożone na importerów
i producentów wszystkich kategorii produktów elektrycznych i elektronicznych. Eurovi-
ronment jest certyfi kowana w Norwegii i zatwierdzona jako fi rma odbierająca odpady 
przez Norweski Urząd Kontroli Zanieczyszczeń (SFT) i dyrekcję w Ministerstwie Środo-
wiska. Rozwiązanie Eurovironments odnosi się do rozporządzenia odnośnie zbierania
i recyklingu wszystkich rodzajów odpadów elektrycznych i elektronicznych. Firma ofe-
ruje bezpłatne zbieranie i recykling od odpadów przejętych od dystrybutorów, fi rm pry-
watnych i komunalnych oraz ze składowisk odpadów. Eurovironment oferuje wszystkie 
usługi związane z usuwaniem zużytych produktów: zbieranie, transport, odbiór, sor-
towanie, rejestrację, bezpieczne usuwanie danych, sprzątanie, oczyszczanie, ponowne 
użycie, odsprzedaż, rozdrobnienie i recykling.

RENAS AS - Norwegia
RENAS AS jest spółką non-profi t, administrującą ogólnokrajowym systemem zbierania 
i końcowego zagospodarowywania usuwanych odpadów elektrycznych i elektronicz-

Przetwarzanie
Stena Milja AS
Sorum

Elektrogjenw inning Norge AS
Varidal
Gjevik
Cooling appliances go ta Stena Milja AS
TV/monitors go ta Sims Mirec in Sweden

Norsk Metallretur AS
Tensberg
Revetal
Skien
Kristiansand
Stavanger

WEEE Recycling AS
Dysand

Ostbe AS
Fauske

● Instalacje przetwarzania

Podwykonawcy-
przetwarzanie 
2006-2009

Przetwarzanie
Stena Milja AS
Sorum

Elektrogjenw inning Norge AS
Varidal
Gjevik
Cooling appliances go ta Stena Milja AS
TV/monitors go ta Sims Mirec in Sweden

Norsk Metallretur AS
Tensberg
Revetal
Skien
Kristiansand
Stavanger

WEEE Recycling AS
Dysand

Ostbe AS
Fauske

● Instalacje przetwarzania

Podwykonawcy-
przetwarzanie 
2006-2009
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nych. Importerzy i producenci urządzeń elektrycznych i elektronicznych jako członkowie 
RENAS zobowiązują się do przestrzegania przepisów krajowych odnoszących się do zło-
mu elektrycznego i elektronicznego. Członkowie wnoszą opłaty recyklingowe w związku  
z wprowadzaniem nowych produktów na rynek norweski. To finansuje system zbierania 
zużytych produktów do końcowego przetwarzania. W imieniu swoich członków, RENAS 
wysyła corocznie sprawozdania o ilości zebranych odpadów elektrycznych i elektronicz-
nych do norweskiego Urzędu Kontroli Zanieczyszczeń. RENAS AS została założona przez 
Elektroforeningen, organizację norweskich producentów, agentów i hurtowników sprzętu 
elektrycznego oraz Norsk Industri, stowarzyszenie producentów elektroniki. Jest wspólną 
własnością tych dwóch organizacji handlu. Na koniec 2008 r. członkami RENAS było po-
nad 2100 przedsiębiorstw. 

Ragn-Sells Elektronikkretur AS - Norwegia
Ragn-Sells Elektronikkretur AS została założona w 1966 r. Ragn-Sells to szwedzka spółka, 
która działa na terenie całego kraju, służąc gospodarstwom domowym, komunalnym  
i odbiorcom przemysłowym. Firma posiada również siedziby w Danii, Estonii, Norwegii, 
na Łotwie i w Polsce. Firma prowadzi także projekty doradcze w Europie, Azji i Ameryce 
Południowej.

13. EFEKTYWNOŚĆ POLSKIEGO SYSTEMU 

 Nowelizacja ustawy o ZSEE nie wyeliminowała wszystkich problemów związanych  
z gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Ustawa rozsze-
rza zakres podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Nowymi kategoriami są punkty skupu złomu, zakłady 
przetwarzania oraz punkty serwisowe. Największe nadzieje na istotny wzrost pozio-
mu zbierania odpadów w postaci ZSEE wiązano z włączeniem punktów skupu złomu 
w regulowany ustawą system gospodarowania zużytym sprzętem. Początkowo projekt 
rządowy zakładał traktowanie wszystkich punktów skupu złomu jako zbierających, 
jednakże w trakcie prac sejmowych ograniczono definicję zbierających tylko do tych, 
które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 
w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Skupy złomu, chcąc zbie-
rać ZSEE, muszą zarejestrować się w rejestrze prowadzonym przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska oraz przedstawiać raporty o masie zebranych odpadów. Punkty 
skupu złomu nie mają jednak obowiązku uzyskania wpisu do rejestru GIOŚ. Punkty sku-
pu złomu (tylko te, które mają pozwolenie na prowadzenie działalności zbierania elek-
trośmieci i są zarejestrowane w GIOŚ), powinny przyjmować od konsumentów zużyty 
sprzęt bezpłatnie, w ilości bez ograniczeń. Nie mogą traktować zużytych pralek, lodó-
wek ani zmywarek jako złomu i rozbierać ich na części w nieodpowiednich warunkach. 
Włączenie punktów skupu złomu ma ograniczyć szarą strefę nierejestrowanego prze-
pływu elektrośmieci oraz gwarantować ich prawidłowe i bezpieczne przetworzenie.
 Analiza danych zawartych w corocznych raportach GIOŚ o funkcjonowaniu syste-
mu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, nie przedstawia  
w pełni rzeczywistości rynkowej. Przyczyną jest poruszona w raportach GIOŚ, niedo-
skonałość systemu sprawozdawczego. Nie wszystkie podmioty zobligowane ustawą  
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do rejestracji w systemie i składania sprawozdań, wywiązują się ze swoich obowiązków 
sprawozdawczych, a część nadsyłanych sprawozdań jest niekompletna lub nierzetelnie 
wypełniona. Ponadto, nie wszystkie podmioty zobowiązane do rejestracji w systemie 
takiej rejestracji dokonały. Kolejną przyczyną jest patologia w funkcjonowaniu systemu 
zbierania i przetwarzania ZSEE, która oddala oficjalne statystyki od stanu faktycznego. 
Największą niedoskonałością w polskim systemie zagospodarowania ZSEE jest zjawisko 
kreowania fałszywej dokumentacji przetwarzania odpadów – zwane potocznie han-
dlem kwitami. Polega ono np. na poświadczeniu przetworzenia innego rodzaju sprzętu, 
niż to miało miejsce w rzeczywistości. Nie wiadomo tak naprawdę, ile i jakiego rodzaju 
odpady ZSEE są w Polsce przetwarzane. 
 Głównym celem nowelizacji ustawy o ZSEE było stworzenie warunków dla osiągnięcia 
poziomu zbierania ZSEE określonego w dyrektywie unijnej, tj. 4 kg rocznie w przeliczeniu 
na mieszkańca. W 2009 r. w Polsce udało się zebrać 2,7 kg zużytego sprzętu na miesz-
kańca. Obowiązujące do tej pory przepisy obligują producentów sprzętu do zebrania 
24% zużytego sprzętu, który rok wcześniej wprowadzili na rynek. Dążymy do zbliżenia się  
do unijnych wymogów - w resorcie środowiska trwają konsultacje w sprawie podniesie-
nia poziomu zbierania zużytego sprzętu do 39% 
Ponadto, ustawa określa obowiązek rozliczenia masy zebranego sprzętu według grup, 
na jakie podzielony został ZSEE. W poszczególnych grupach znajduje się jednak sprzęt 
o różnym koszcie przetworzenia. Organizacje odzysku, działając w imieniu wprowadza-
jących, finansują przede wszystkim zbieranie i przetwarzanie takiego sprzętu, którego 
koszty przetworzenia są najniższe, natomiast świadomie rezygnuje się z finansowania 
zbierania sprzętu, którego koszt przetworzenia jest wysoki. W ten sposób wprowadza-
jący sprzęt wywiązuje się z ustawowego obowiązku zbierania określonej masy sprzętu 
w każdej z grup, chociaż w ramach tych grup nie są zachowane proporcje przetwarzania 
odpowiadające proporcjom we wprowadzeniu sprzętu na rynek. Sprzęt o najwyższym 
koszcie przetworzenia to jednocześnie sprzęt najbardziej niebezpieczny dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego. Wysoki koszt przetworzenia wynika w dużym stopniu 
właśnie z konieczności odzyskania i unieszkodliwienia substancji niebezpiecznych.
(źródło: raport „Funkcjonowanie i nieprawidłowości w systemie zarządzania ZSEE w Polsce” opracowany 
przez IBnGR. 
 Próby poprawy systemu funkcjonowania ZSEE poprzez zwiększenie odpowiedzialności  
i wprowadzenie nowych obowiązków dla podmiotów tworzących ww. system, nie przy-
niosły oczekiwanych efektów:
1. nie wszystkie podmioty zobligowane ustawą do rejestracji w systemie i składania  
 sprawozdań wywiązują się ze swoich obowiązków sprawozdawczych, a część nad- 
 syłanych sprawozdań jest niekompletna lub nierzetelnie wypełniana. Co więcej,  
 nie wszystkie podmioty zobowiązane do rejestracji w systemie takiej rejestracji  
 dokonały.
2. konsumenci mają bardzo małą wiedzę na temat zagrożeń związanych z nieodpowied 
 nim postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, na temat  
 sposobów przetwarzania i recyklingu oraz obowiązków, jakie ciążą w tym względzie  
 na producentach sprzętu. Najczęstszym zamierzonym działaniem jest wyrzucanie ZSEE  
 na śmietnik. W przypadku dużego sprzętu AGD najczęstszymi formami planowanego  
 pozbywania się ZSEE jest wywóz na złomowisko lub oddanie do sklepu. 
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3. producenci, kierując się najczęściej chęcią ograniczenia kosztów recyklingu, decy- 
 dują się na korzystanie z usług firm działających nieuczciwie czyli kreujących fał- 
 szywą dokumentację przetworzenia odpadów. Producenci nie ponoszą jednak  
 bezpośredniej odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzanie i odzysk  
 urządzeń, ponieważ swoje obowiązki powierzają organizacjom odzysku. 
4. producenci, kierowani chęcią ograniczenia kosztów, przechodzą od firm rzeczywi- 
 ście i prawidłowo przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
 do organizacji odzysku i zakładów przetwarzania, które funkcjonują niezgodnie  
 z prawem. 
(źródło: raport „Funkcjonowanie i nieprawidłowości w systemie zarządzania ZSEE w Polsce” opracowany 
przez IBnGR)

 Dyrektywa 2002/96/WE nałożyła na państwa członkowskie obowiązek wprowadze-
nia do krajowego prawa regulacji określających zasady funkcjonowania systemów zarzą-
dzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywa określa zasadnicze 
wytyczne, jakie powinny znaleźć się w ustawodawstwie krajów unijnych. Zostawiono 
jednak pewną swobodę państwom członkowskim w transpozycji do prawa krajowego. 
W efekcie, w różnych krajach Unii Europejskiej funkcjonują różniące się między sobą 
systemy zarządzania ZSEE. Doprowadziło to m.in. do niejednakowego traktowania pro-
ducentów w różnych krajach (różna skala odpowiedzialności i różna skala związanych  
z tym obciążeń finansowych) oraz do różnic w efektywności funkcjonowania systemów 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
System zbierania, odzysku i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych zaczyna 
się w Polsce dopiero tworzyć. W wielu miastach i gminach nie funkcjonuje w ogóle. Po-
trzeba jeszcze wielu lat, aby był skuteczny i efektywny. Trudno będzie Polsce dorównać 
takim krajom europejskim, jak Norwegia, Szwajcaria czy Szwecja, gdzie rocznie zbiera 
się kilkanaście kilogramów zużytego sprzętu w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Podczas gdy kraje Unii Europejskiej zastanawiają się, czy zdołają wypełnić wymagania 
dyrektyw dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w Norwegii 
osiągnięto wymagane progi odzysku. Dyrektywy nakładają na producentów obowią-
zek wzięcia odpowiedzialności za to, co produkują, czyli ponownego wykorzystania lub 
przetworzenia 80% komponentów oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych zuży-
tych urządzeń. Zbieranie i przetwarzanie elektrycznych i elektronicznych odpadów jest 
najważniejszym osiągnięciem w gospodarce odpadami w Norwegii. Niemal wszystkie 
niepotrzebne domowe urządzenia, komputery oraz sprzęt oświetleniowy są oddawane 
producentom. W 2009 r. ilość oddanego do przetworzenia zużytego sprzętu wyniosła 
aż 32 kg na mieszkańca. 
Źródło: Edie News

Porównując dane z 2009 r. w stosunku do 2008 r. można wyciągnąć następujące wnioski:
 • masa wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2009 r. jest  
  ponad 20% mniejsza niż masa sprzętu wprowadzonego w 2008 r. Wynika to głów- 
  nie z kryzysu gospodarczego w Polsce i mniejszego wzrostu gospodarczego.
 • masa zebranego zużytego sprzętu w 2009 r. jest dwukrotnie większa niż masa   
  sprzętu zebranego w 2008 r. Wynika to przede wszystkim z nowelizacji ustawy  
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  o zużytym sprzęcie, w której nałożono na wprowadzających sprzęt przezna- 
  czony dla gospodarstw domowych obowiązek osiągnięcia minimalnych pozio- 
  mów zbierania zużytego sprzętu. Ponadto na wzrost masy zebranego zużyte 
  go sprzętu miała wpływ większa liczba podmiotów zarejestrowanych w 2009 r.  
  jako zbierających zużyty sprzęt, oraz niewielka poprawa w zakresie przekazy- 
  wania do GIOŚ sprawozdań przez te podmioty.

Kilka lat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami elektrycznymi  
i elektronicznymi ujawniło wiele niedociągnięć w prawodawstwie polskim związanym  
z systemem ZSEE.
 1. Największą niedoskonałością w polskim systemie zagospodarowania ZSEE jest  
  zjawisko kreowania fałszywej dokumentacji przetworzenia odpadów. Konse- 
  kwencją opisanego zjawiska jest problem z rzeczywistym ustaleniem poziomu  
  zbierania ZSEE w Polsce, ponieważ istniejące statystyki tworzone są częściowo  
  na podstawie fałszywej dokumentacji. 
 2. Kolejną niedoskonałością systemu gospodarowania ZSEE w Polsce jest funk- 
  cjonowanie szarej strefy, która w tym przypadku polega na demontowaniu ze- 
  branego sprzętu poza zakładami przetwarzania. Miejscami takimi są najczęś- 
  ciej punkty skupu złomu, punkty zbiórki odpadów lub nielegalne zakłady prze- 
  twarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które nie są przy- 
  stosowane do demontażu sprzętu. 
 3. Czynnikiem utrwalającym nieprawidłowości na rynku zbierania ZSEE jest brak  
  rzeczywistej i kompleksowej kontroli nad systemem ze strony uprawnionych  
  organów. 
 4. Ustawa o ZSEE wprowadziła obowiązek rozliczenia zebranej masy sprzętu we- 
  dług 10 grup asortymentowych określonych w ww. ustawie. W każdej grupie  
  znajdują się jednak z kategorie sprzętu o różnym koszcie przetworzenia. Or- 
  ganizacje odzysku finansują więc przede wszystkim zbieranie i przetwarzanie  
  sprzętu, którego koszty przetworzenia są najniższe, natomiast świadomie re- 
  zygnuje się z finansowania zbierania sprzętu, którego koszt przetworzenia jest  
  wysoki. 
 5. Wg raportów Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wprowadzenie  
  do ustawy o ZSEE poziomów zbierania, spowodowało zwiększenie zbierania zu- 
  żytego sprzętu z 1,48 kg/mieszkańca/rok w 2008 r. do 2,7 kg/mieszkańca/rok  
  w 2009 r. Z uwagi na fakt, że nie zapewnia to wymaganego poziomu zbierania  
  4 kg/mieszkańca/rok, pojawił się projekt rozporządzenia obligujący producen- 
  tów do zbierania ZSEE w wysokości 39%
 6. Podmioty zobowiązane do rejestracji w systemie GIOŚ i składania sprawozdań  
  nie wywiązują się w pełni ze swoich obowiązków sprawozdawczych, a część  
  nadsyłanych sprawozdań jest niekompletna lub nierzetelnie wypełniana. Po- 
  nadto, nie wszystkie podmioty zobowiązane do rejestracji w systemie takiej  
  rejestracji dokonały.
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Wadliwość obecnego systemu powoduje konieczność wprowadzenia zmian, mających 
na celu wyeliminowanie lub ograniczenie niedoskonałości w sektorze gospodarowania 
ZSEE. (wg raportu „Funkcjonowanie i nieprawidłowości w systemie zarządzania ZSEE  
w Polsce” opracowanego przez IBnGR).
W tabeli 13-1 przedstawiono propozycje zmian, które mają na celu wyeliminowanie  
lub ograniczenie niedoskonałości w sektorze gospodarowania ZSEE.

Tabela 13-1 Zmiany mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie niedoskonałości 
w sektorze gospodarowania ZSEE

-

Źródło: Raport „Funkcjonowanie i nieprawidłowości w systemie zarządzania ZSEE w Polsce” opracowany 
przez IBnGR).

 Podmiot Rekomendacje działań
1 Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska, 
Wojewódzkie  
Inspektoraty Ochrony 
Środowiska

Skuteczniejsza kontrola: 
– kontrola potencjału przerobowego zakładów przetwarzania: powierzch-  
   nia zakładu, wielkość placu, baza transportowa, park maszynowy, liczba  
   pracowników, posiadana technologia (np. czy zastosowana aparatura słu- 
   ży do jednostkowego przetwarzania ZSEE czy do seryjnego),
– dokładna kontrola przepływu frakcji, w szczególności substancji niebez- 
   piecznych i takich, za których unieszkodliwianie trzeba płacić (np. freony,  
  szkło kineskopowe) w połączeniu z kontrolą przepływów finansowych,  
   kontrolą przepływu masy frakcji, kontrolą zaświadczeń od recyklerów itp.,
– kontrola krzyżowa między zakładami przetwarzania a recyklerami – spra- 
   wdzenie czy dokumenty posiadane przez zakład przetwarzania są tożsame  
    z dokumentami posiadanymi przez recyklerów,
– sprawdzanie, czy zakłady przetwarzające lodówki posiadają instalacje  
   do odzysku freonu z pianek chłodniczych – cofnięcie zezwoleń na prze- 
    twarzanie sprzętu chłodniczego w przypadku braku takich instalacji,
– sprawdzanie, czy zakłady przetwarzające kineskopy i świetlówki posiadają  
    instalacje do odzysku i szczelnego przechowywania luminoforu – cofnię- 
    cie zezwoleń w przypadku braku takich instalacji.

2 Sejm Zmiany w ustawie o ZSEE: 
– zastąpienie obecnych grup produktowych ZSEE, grupami kosztowymi    
    (według kryterium kosztu przetworzenia),
– ustawowe rozdzielenie ogniw systemu ZSEE, przede wszystkim rozdziele- 
    nie funkcji zakładu przetwarzania i recyklera,
– stworzenie systemu informatycznego, w którym będą rejestrowane kolej- 
    ne etapy odzysku ZSEE

3 Ministerstwo  
Środowiska 

Zmiany w rozporządzeniach: 
– wprowadzenie obowiązku zbierania i wstępnej selekcji ZSEE według ro- 
    dzaju zawartej substancji niebezpiecznej i technologii przetwarzania,
– wprowadzenie dla organizacji odzysku obowiązku finansowania odzysku  
    ZSEE zgodnych z rodzajami sprzętu zawartych w umowach z wprowadza- 
    jącymi, np. obowiązek finansowania odzysku lodówek
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14. TECHNOLOGIE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ZSEE

 Zakłady przetwarzania, do których trafia zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
mają obowiązek demontażu tego sprzętu oraz niezwłocznego usunięcia z niego skład-
ników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, tj. metali ciężkich (rtęć, kadm, 
ołów czy chrom), związków chlorowcowych (CFC, PCB I PCV), oraz poddania ich dal-
szemu recyklingowi lub innemu procesowi odzysku, z zapewnieniem bezpieczeństwa 
dla środowiska i zdrowia ludzi. Ustawa określa także wymagania, jakie musi spełniać 
taki zakład i w jakie urządzenia powinien być wyposażony (nieprzepuszczalne podłoże, 
zadaszenie, separator cieczy z odstojnikiem i odolejaczem). Wszystkie zakłady przetwa-
rzania ZSEE mają obowiązek posiadania stosownych decyzji i pozwoleń na prowadzenie 
takiej działalności, wydawanych przez odpowiednie jednostki organizacyjne, jak rów-
nież powinny być zarejestrowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, po-
siadać numer rejestrowy oraz sporządzać wymagane ustawą sprawozdania ze swojej 
działalności, co dla przedsiębiorców stanowi niejednokrotnie poważny problem.
 Zakład przetwarzania ma także obowiązek prowadzenia dokładnej i systematycz-
nej gospodarki odpadami przyjmowanymi i oddawanymi do następnego posiadacza. 
Taka gospodarka opiera się na sporządzaniu kart ewidencji i kart przekazania odpadów. 
Podstawowym zadaniem zakładów przetwarzania jest osiągnięcie prawidłowych pozio-
mów recyklingu i odzysku wszystkich 10 grup odpadów ZSEE z załącznika nr 1 do ustawy  
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zakłady stosują coraz to nowsze tech-
nologie przetwarzania, recyklingu i odzysku. Technologie te wprowadzane są w celu wy-
odrębnienia z odpadów poszczególnych frakcji możliwych do dalszego wykorzystania, 
tj. frakcji metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, w tym plastiku, a nawet 
metali szlachetnych stosowanych podczas produkcji tego sprzętu. Dzięki takim rozwią-
zaniom większość odpadów powstałych ze zużytego sprzętu trafia z powrotem na rynek  
w postaci surowców wtórnych. Działanie to przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzi oraz zanieczyszczenia środowiska. Przetwarzanie zużytego sprzętu 
EiE rozpoczyna się od segregacji na poszczególne grupy sprzętu oraz demontażu ręczne-
go w celu usunięcia z urządzeń substancji i składników niebezpiecznych dla środowiska, 
baterii, kondensatorów, akumulatorów czy przełączników rtęciowych zawierających PCB. 
Substancje te i składniki są bezpiecznie magazynowane w zakładach, a następnie prze-
kazywane innym jednostkom specjalizującym się w ich recyklingu bądź odzysku. Skład 
zdemontowanych urządzeń należy odpowiednio przeanalizować na specjalistycznych 
stanowiskach, a następnie posegregować według frakcji: metale, tworzywa sztuczne, 
kable i szkło. Frakcje metalowe mogą być poddawane różnym procesom mielenia oraz 
strzępienia i przekazywane są przez zakład przetwarzania do hut lub firm specjalizują-
cych się w odzysku tego typu odpadów. Podobne działania mogą dotyczyć pozostałych 
elementów, jakimi są płytki drukowane, kineskopy, drewno czy tworzywa sztuczne. Po-
szczególne zakłady posiadają wiele technologii do odzysku i recyklingu, a ich efektywność 
zależy głównie od zużytego sprzętu trafiającego do zakładu, gdyż nie zawsze znana jest 
zawartość substancji niebezpiecznych, ich lokalizacji oraz składu. Dlatego przy tego rodza-
ju działalności niezmiernie ważnym zadaniem jest osiągnięcie dialogu między zakładem 
przetwarzania a producentem danego zużytego sprzętu.
Źródło: http:// www.ekologia-info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=48
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14.1. „KÜHLTEG” system likwidacji zużytych urządzeń chłodniczych (lodówek 
 i zamrażarek) w sposób nieszkodliwy dla środowiska

 System likwidacji lodówek i zamrażarek „KÜHLTEG” to urządzenie wielostopniowe 
pracujące w fazach: magazynowania, demontażu, rozdrabniania, oddzielania, praso-
wania i odsysania freonu. Znajdujący się w obiegu chłodniczym lodówek freon i olej 
sprężarkowy z obiegu silnika, jest odsysany półautomatycznie, a następnie oddany  
do dalszego przetworzenia. Propelenty zawarte w pianie izolacyjnej uwalniane są na 
drodze rozdrabniania mechanicznego i prasowania. Następnym etapem ich odzysku 
jest kondensacja. Złom metalowy i resztki piany można przerabiać lub składować. 
Urządzenie służy do bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwienia zużytych urządzeń 
chłodniczych. 

1. Stacja podająca
Przygotowane urządzenie chłodnicze jest podawane ręcznie lub przy pomocy podnośnika 
na pierwszy odcinek taśmociągu, a następnie transportowane do kolejnego stanowiska.
2. Stacja ssąca
Urządzenie chłodnicze jest zablokowane na stole przechylnym w sposób umożliwiają-
cy nakłucie systemu chłodzenia i silnika w najniższym punkcie. Proces wysysania fre-
onu następuje za pomocą centralnie sterowanego systemu umożliwiającego równo-
legła pracę z kilkoma urządzeniami chłodniczymi. Podczas tego procesu nie dochodzi 
do ulatniania się żadnych gazów poza urządzenie. Kontrola stanu napełnienia nastę-
puje w wyniku pomiaru masy. Odzyskany olej maszynowy z silnika i środki chłodzące 
są przetwarzane w przemyśle i ponownie wykorzystane.
3. Stacja demontażu
Następuje tu demontaż silnika, krat chodzących, istniejącego ewentualnie przełącznika 
rtęciowego oraz nieżelaznych części z obudowy urządzenia chłodniczego. Wszystkie  
te części mogą zostać dostarczone do zakładów przetwarzających.
4. Stacja przekazująca oraz dalszy transport
Po demontażu kompresora i wymiennika ciepła obudowa lodówki przekazywana jest 
ręcznie na taśmociąg podający. Z taśmociągu odbierana jest automatycznie i następnie 
dostarczona do rozdrabniacza.
4a. Zamknięta jednostka przetwarzająca
Dzięki niej następuje zmniejszenie poziomu hałasu i ilości kurzu. Pomieszczenie to jest 
zamknięte i zaryglowane.
5. Pierwszy etap rozdrabniania
Na tym etapie obudowa lodówki zostaje rozdrobniona wstępnie w rozdrabniaczu. Roz-
drobnione części, wielkości ziarna ok. 60-80 mm, są doprowadzane do drugiego roz-
drabniacza przenośnikiem korytkowym.
6. Drugi stopień rozdrabniania
Następuje rozdrabnianie za pomocą nożyc wirnikowych do wielkości ziarna 0-20 mm. 
Rozdrobniony materiał transportowany jest taśmociągiem do młyna prętowego.
7. Stopień oddzielający
W młynie prętowym następuje podział materiału na metale, materiały izolacyjne i two-
rzywa sztuczne.
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8. Oddzielanie piany poliuretanowej
W szybie opadowym piana poliuretanowa zostaje wyssana z mieszanki materiałowej  
i doprowadzona do urządzenia brykietującego.
9. Separator metali
Części żelazne i nieżelazne oddzielane są za śluzą bębna z przegrodami i transportowa-
ne taśmociągiem do kontenerów transportowych stojących poza urządzeniem.
10. Urządzenie brykietujące
Rozdrobniona piana poliuretanowa i tworzywa sztuczne są zagęszczane w prasie,  
co powoduje oddzielenie freonu R11. Materiał poddany takiej obróbce traci 95% swo-
jej poprzedniej objętości. Wychodzący materiał (piana i resztki) jest transportowany  
do kontenera przez śluzę i taśmociąg.
OPIS KONDENSACJI NIKOTEMPERATUROWEJ
Hermetyczne urządzenie kondensujące pracuje w pełni automatycznie. Cały uwolniony 
freon odzyskiwany jest do wartości poniżej 20 mg/m3. Urządzenie monitorujące reje-
struje w sposób ciągły skład powietrza odlotowego. 
Roczna wydajność urządzenia, rzędu 40-60 tys. szt., jest opłacalna ekonomicznie. Moc 
przyłączeniowa całego urządzenia: ok. 200 kW, Wydajność: ok. 30 szt./h lub 0,9 Mg/h.

14.2. Instalacja do utylizacji sprzętu chłodniczego

 Instalacja służy do bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwienia zużytych urzą-
dzeń chłodniczych – prawie 100% odzysk freonu lub pentan.
Technologia charakteryzuje się tym, że w procesie przetwarzania odzyskuje się ze sta-
rego sprzętu chłodniczego niemal 100% freonu lub pentanu. Efekt stosowania tej tech-
nologii nie tylko przewyższa normy wymagane przez Unię Europejską, ale przyczynia się 
do ochrony warstwy ozonowej. Instalacja charakteryzuje się dużą zdolnością przetwa-
rzania – ok. 400 tys. urządzeń/rok, co powoduje, że jest opłacalna ekonomicznie.

Źródło: www.mewa-recycling.de/

Instalacja
do utylizacji
sprzętu
chłodniczego.

 Najprecyzyjniejsza
 technologia MeWa.

[ ]
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14.3. System unieszkodliwiania odpadów zawierających związki rtęci ze zużytych  
 lamp rtęciowych i jarzeniowych oraz popularnych baterii rtęciowych z zastoso- 
 waniem urządzenia EKOTROM-2

 Urządzenie „EKOTROM-2” zapewnia najwyższej jakości technologię neutralizacji 
zużytych lamp jarzeniowych. Konstrukcja urządzenia zapewnia pełne bezpieczeństwo 
jego obsługi oraz środowiska naturalnego.
 • Neutralizacja (oczyszczanie z Hg) lamp składa się z następujących procesów  
  jednostkowych: 
 • rozkruszanie (niszczenie) wibracyjne,
 • selekcja luminoforu z Hg, części metalowych (oprawki aluminiowe) i stłuczki  
  szklanej,
 • obróbka hydromechaniczna,
 • gromadzenie Hg z luminoforem, stłuczki szklanej i części metalowych,
Poprodukcyjna stłuczka szklana i aluminiowe oprawy lamp są cenionymi surowcami 
wtórnymi. 
Przeładunek z pojemników transportowych całych, oczyszczonych lamp do podajnika 
zainstalowanego w urządzeniu „EKOTROM-2” odbywa się ręcznie. Pozwala to na osta-
teczną kontrolę ich jakości i ewentualną selekcję. Od tego momentu rozpoczyna się 
całkowicie zautomatyzowany proces demerkuryzacji. 
Podajnik umieszcza lampę w rurowej śluzie załadowczej. Hermetyczny zawór, bezpośrednio 
po przejściu lampy, ulega automatycznemu zamknięciu. W trakcie procesu demerkuryza-
cji wytwarzane jest przez pompę próżniową podciśnienie. Lampa po zassaniu do wnętrza 
maszyny zostaje rozkruszona. Wielkość poszczególnych elementów szkła nie przekracza 
wymiarów 10x15 mm. Oprawy aluminiowe oddzielane są od szkła na wibrujących sitach 
i odprowadzone do zbiornika. Zawierający rtęć luminofor odsysany jest od szkła, które 
po oczyszczeniu gromadzone jest w pojemniku, będącym integralną częścią urządzenia.  
Strumień powietrza oczyszczany jest z luminoforu i par Hg w kilku etapach: 
 • cyklon (efektywność 95%),
 • filtr rękawowy (99,6%),
 • filtr kasetowy (99,98%),
 • adsorber roboczy, wypełniony aktywowanym węglem z siarką do pochłaniania  
  rtęci - 0,1-0,5 mg/kg,
 • adsorber zasadniczy - 0,01-0,02 mg/kg,
 • adsorber sanitarny - 0,0002-0,0003 mg/kg.
Opróżnianie filtrów rękawowych z nadmiaru nagromadzonego luminoforu dokonywa-
ne jest sprężonym powietrzem. Przepracowany węgiel aktywny, pyły i woda (zawierają-
ca środki chemiczne) używana do zmywania urządzenia, mieszane są z cementem oraz 
Na2S i formowane w bloki, w których zawartość rtęci nie przekracza 1%. Ogólnie rzecz 
ujmując, związanie Hg z Na2S przeprowadza rtęć w nierozpuszczalny HgS, którego pręż-
ność par jest pomijalna w odniesieniu do prężności par metalicznej Hg.
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Parametry poutylizatu: 
 • oprawki aluminiowe < 2,1 mg Hg/kg,
 • stłuczka szklana < 1,7 mg Hg/kg,
 • przewód gazowy z pompą próżniową < 0,0003 mg Hg/m3.

Rozchód poutylizatu przy neutralizacji 6000 tys. lamp - 1800 Mg (wydajność na rok): 
 • luminofor - 60 Mg,
 • stłuczka szklana- 1704 Mg,
 • oprawki aluminiowe - 36 Mg.

14.4. Ekosystem redystrybucji zużytych świetlówek

Proces unieszkodliwiania polega na: rozkruszeniu świetlówek w kruszarkach, oddzie-
leniu na specjalnych sitach w układzie separująco-kruszącym elementów składowych 
świetlówek, tj.: stłuczki szklanej powstałej z rury jarzeniowej, aluminiowych końcówek 
świetlówki, tzw. trzonków stanowiących zamknięcie rur, luminoforu z rtęcią, który pod-
dany destylacji rozdzielany jest na luminofor i rtęć.
Cały proces jest przeprowadzany w układach podciśnieniowych zapobiegających emi-
sji rtęci na zewnątrz linii technologicznej. Rtęć po powtórnej destylacji wykorzystywa-
na jest do produkcji nowych świetlówek. Aluminiowe końcówki kierowane są do hut 
aluminium. Luminofor gromadzony jest oddzielnie w pojemnikach, z przeznaczeniem  
do późniejszego wykorzystania.
System redystrybucji zużytych świetlówek składa się z trzech etapów:
 1. stosowania sprawdzonych opakowań (kontenerów) do gromadzenia, magazy- 
  nowania, transportu i rozładunku zużytych świetlówek,

NORMY TECHNOLOGICZNE URZĄDZENIA:

Nazwa wskaźnika i aparatu Wielkość

1. Urządzenie do rozdrabniania lamp i segregacji komponentów lamp: 
    •podciśnienie w strefie oczyszczania
    •podciśnienie powietrza na wyjściu z części rozdrabniania

0,04-0,06 kPa
5-15 kPa

2. Filtr mechanicznego oczyszczania strumienia powietrza po przejściu    
     przez komorę rozdrabniania: 
    •podciśnienie powietrza na wyjściu z filtra 10-20 kPa

3. Adsorber węglowy: 
    •podciśnienie na wyjściu 10-22 kPa

4. Pompa próżniowa: 
    •podciśnienie powietrza przed pompą
    •podciśnienie powietrza przy przetłaczaniu roztworu Na2S

12-25 kPa
>40 kPa

5. Zbiornik: 
    •poziom stłuczki szklanej w zbiorniku (stopień napełnienia) >1800 mm

6. Zbiornik powietrza w pompie próżniowej : 
    • ciśnienie powietrza za zbiornikiem 25-35 kPa
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 2. unieszkodliwienia na linii posiadającej pełny zakres zabezpieczeń przed ulat- 
  nianiem się rtęci w procesie neutralizacji,
 3. zagospodarowania odpadów powstałych w procesie unieszkodliwiania.
System zakłada:
 1. rozprowadzenie specjalnych kontenerów,
 2. gromadzenie zużytych świetlówek,
 3. odbiór i transport kontenerów ze zużytymi świetlówkami,
 4. unieszkodliwienie ich na linii typu MRT,
 5. zagospodarowanie odpadów powstałych w procesie unieszkodliwiania.
Proces unieszkodliwiania polega na:
 1. rozkruszeniu świetlówek w kruszarkach,
 2. oddzieleniu na specjalnych sitach w układzie separująco-kruszącym elementów  
  składowych świetlówek, tj.:
 – stłuczki szklanej powstałej z rury jarzeniowej,
 – aluminiowych końcówek świetlówki, tzw. trzonków stanowiących zamknięcie rur,
 – luminoforu z rtęcią, który poddany destylacji rozdzielany jest na luminofor 
  i rtęć.

14.5. Utylizacja odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 W pierwszej kolejności przy demontażu usuwane są ze zużytego sprzętu wszystkie  
składniki niebezpieczne, natomiast pozostałe elementy są rozdzielane i sortowane 
w celu wydzielenia materiałów nadających się do dalszego użytku lub przetworzenia 
na nowe surowce służące do produkcji nowych urządzeń.
 Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są poddawane procesowi 
odzysku R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części 
oraz R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym recy-
klingu. Odpady ZSEE bezpośrednio po przyjęciu do zakładu przetwarzania są ważone, 
segregowane i umieszczane na paletach lub w pojemnikach i czasowo magazynowane 
przed demontażem w wydzielonym sektorze hali magazynowej. Następnie za pomocą 
wózka platformowego odpady przewożone są do pomieszczenia demontażu. Technolo-
gia demontażu polega na ręcznym demontowaniu ZSEE za pomocą prostych narzędzi. 
Ze zużytych urządzeń zawierających elementy niebezpieczne w pierwszej kolejności 
usuwane są składniki niebezpieczne, materiały lub części składowe określone w załącz-
niku nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEE. Są to przede wszystkim: części składo-
we zawierające rtęć, w tym wyłączniki, podświetlacze, płytki obwodów drukowanych, 
tworzywa sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność, wyświetlacze 
ciekłokrystaliczne oraz zewnętrzne okablowania elektryczne. Po usunięciu elementów 
niebezpiecznych następuje wymontowanie pozostałych części składowych ZSEE.
 W wyniku przetwarzania ZSEE mogą powstawać odpady inne niż niebezpieczne 
(np. w postaci metali żelaznych, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych), odpady nie-
bezpieczne (np. wyłączniki rtęciowe, płytki obwodów), a także elementy pełnowartoś-
ciowe. Jeśli wymontowane elementy, po sprawdzeniu stanu technicznego, nadają się  
do dalszego użytkowania, mogą być sprzedawane jako pełnowartościowe części. 
Do czasu sprzedaży elementy te są magazynowane w specjalnych pojemnikach. 
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 Odpady są w pierwszej kolejności przekazywane do recyklingu lub do procesu odzy-
sku innego niż recykling. Odpady, których wykorzystanie jest niemożliwe, są przekazy-
wane do unieszkodliwienia.

14.6. Technologia i linia do utylizacji kineskopów

 Przedmiotem wynalazku jest sposób unieszkodliwienia zużytych kineskopów, 
zwierających substancje szkodliwe, oraz sposób odzyskiwania związków itru i europu  
z wydzielonych substancji szkodliwych. Zużyte kineskopy są uwalniane od elementów 
i tworzyw. Przez odcinanie oddziela się szkło ekranu od szkła stożka. Szkło z ekranów 
i stożków jest separowane. Przed dalszym przetwarzaniem powierzchnia szkła jest 
oczyszczana. Szkło z ekranów rozdrabnia się na frakcje >niż 50 mm i oczyszcza z war-
stwy luminescencyjnej. Warstwa luminescencyjna zawiera związki itru i europu oraz 
substancje toksyczne, jak związki baru, chromu, siarczki cynku, kadmu, miedzi i srebra. 
Odpad luminoforu poddaje się stabilizacji chemicznej oraz odzyskuje się z niego związ-
ki itru i europu. Szkło ze stożków kineskopów jest rozdrabniane na frakcje <15 mm  
i oczyszczane.
Wydzielony z kineskopu – w postaci pyłów – odpadowy luminofor utylizuje się, unie-
szkodliwiając najpierw związki niebezpieczne poprzez ich stabilizację chemiczną i ze-
szkliwienie. Następnie wytrąca się i oczyszcza cenne szczawiany itrowo-europowe. 
Roztwory poreakcyjne wykorzystuje się ponownie do rozpuszczania kolejnych partii 
odpadu. Metoda jest tania, bezpieczna i ekologiczna. Dotychczas luminofory były skła-
dowane bez utylizacji, powodując zagrożenie dla środowiska.
Linia utylizacji kineskopów metodą suchą polega na rozwarstwianiu i rozbrajaniu ki-
neskopu oraz separacji materiałowej trzech rodzajów szkła (ekranu, stożka i działa), 
metali, plastiku oraz suchym usuwaniu luminoforu ze szkła ekranu (czystość szkła 98%). 
Linia umożliwia utylizację od 50 tys. do 100 tys. sztuk kineskopów w ciągu roku czyli  
od 500 ton do 1 000 ton szkła, które będzie zagospodarowane przemysłowo.
Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji zużytych kineskopów, zawierajacych sub-
stancje szkodliwe, oraz sposób odzyskiwania związków itru i europu z wydzielonych 
substancji szkodliwych.
Na rysunku 14-1 przedstawiono schemat procesu technologicznego o wydajności od 50 
do 100 tys. kineskopów rocznie.
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Rysunek 14-1 Schemat procesu technologicznego o wydajności od 50 do 100 tys.  
 kineskopów rocznie

Źródło: www.imbigs.org.pl

14.7. Unieszkodliwianie lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających  
 rtęć (metoda “mokra”)

 Technologie “mokre” polegają na przeprowadzeniu rtęci w postać nierozpuszczal-
ną za pomocą reakcji chemicznej, w której dochodzi do związania rtęci znajdującej się  
w odpadach w siarczek rtęci (HgS), przez dodanie związków chemicznych, np.: podchlo-
rynu sodu, tiosiarczanu potasu lub nadmanganianu potasu.
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Proces technologiczny polega na wypłukiwaniu luminoforu, zawierającego związki rtęci,  
z wyselekcjonowanej i rozdrobnionej masy szklanej przy użyciu odpowiedniego roztwo-
ru oraz na odfiltrowaniu osadu tych związków rtęci z roztworu. 
Odpady zużytych źródeł światła magazynowane są w punkcie zbierania i przyjmowania 
odpadów do przetwarzania, a następnie przekazywane do pomieszczenia przetwarza-
nia ZSEE. W pierwszej kolejności, z odpadów poddanych procesowi odzysku, zostają 
usunięte składniki niebezpieczne oraz materiały i części składowe. Odzyskane elementy 
porcelanowe i metalowe niezwierające substancji niebezpiecznych oraz stłuczka szkla-
na pozbawiona związków rtęci magazynowane są w specjalnych kontenerach. Pozo-
stałe elementy szklane zawierające związki rtęci, poddawane są dalszemu procesowi 
odzysku stłuczki szklanej w przeznaczonej do tego celu instalacji.
Proces odzysku stłuczki szklanej składa się z następujących etapów:
 1. załadowanie elementów szklanych lamp do hermetycznego bębna rozdrabniacza,  
  w którym następuje rozdrobnienie szkła do granulacji nie przekraczającej 16 mm,
 2. płukanie kruszywa – stłuczki szklanej, po grawitacyjnym wprowadzeniu kruszywa  
  do bębna mieszalnika płuczki, gdzie następuje trzykrotne wypłukanie związków  
  rtęci i pozostałych zanieczyszczeń za pomocą doprowadzonego do płuczki roztwo- 
  ru kwasu cytrynowego i sody kaustycznej o temp. 35-400C i ciśnieniu 0,7 MPa,
 3. zbieranie w zbiorniku przejściowym zawiesiny, powstałej w wyniku trzykrotnego  
  płukania kruszywa (grawitacyjny przelew płuczki po każdym płukaniu), skąd zawie 
  sina poddawana jest pompą do układu filtrującego,
 4. filtrowanie roztworu z zawiesiną w układzie trzech filtrów,
 5. próżnianie bębna płuczki po każdym cyklu wypłukiwania zanieczyszczeń przy uży- 
  ciu sita wibracyjnego, gdzie resztki roztworu płuczącego spływają do zbiornika  
  umieszczonego pod sitem i ponownie zwracane są do obiegu.

14.8. Systemy oczyszczania szkła pochodzącego m.in. ze zużytego sprzętu  
 elektrycznego i elektronicznego poprzez proces implozji

 Implozja szkła to proces kruszenia szkła zastępujący tradycyjne technologie polega-
jący na zastosowaniu wycelowanych wibracji dźwiękowych, w wyniku którego powstaje 
nieostra stłuczka szklana.
Obecność szkła w procesach odzyskiwania surowców wtórnych zwiększa zużycie sprzę-
tu nawet do 100 % i zanieczyszcza segregowany papier, plastik oraz inne surowce, ob-
niżając ich wartość handlową. Aby tego uniknąć, celowe staje się usunięcie szkła z tych 
procesów. Implodery serii K działające w instalacjach do odzysku surowców wtórnych 
redukują straty oraz zwiększają współczynnik czystości innych odzyskiwanych surow-
ców. Implodery przetwarzają odpady mieszne zawierające do 60 % materiałów innych 
niż szkło, dlatego też urządzenia te doskonale nadają się także do segregacji surowców. 
Odzyskane odpady szklane są przetwarzane w wartościową nieostrą stłuczkę szklaną. 
Implodery serii K mogą przetwarzać szkło CRT w nieostrą stłuczkę szklaną zwiększając 
możliwość jej recyklingu. Otrzymana stłuczka jest następnie przetwarzana przez system 
sortowania Varicon-X, który za pomocą promieniowania rentgenowskiego oddziela 
szkło ołowiowe od wysokiej jakości szkła.
Implozja zużywa około 50 % mniej energii niż kruszenie. Urządzenia do implozji są kom-
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paktowe, dlatego też przetwarzanie może odbywać się w miejscach odbioru surowca, 
co obniża koszty transportu i odbioru oraz oszczędza czas.
Implozji mogą być poddawane wszystkie rodzaje szkła – pojemniki, szkło płaskie, szkło 
float, CRT, szkło samochodowe. Szkło nie musi być w żaden sposób przygotowywane  
do kruszenia. Szkło CRT może być przetwarzane wraz z metalowymi i plastikowymi 
częściami. Pojemniki mogą być przetwarzane pełne lub puste, wraz z zakrętkami, ob-
rączkami, pokrywkami, korkami, etykietami.
Wydajność imploderów do 30 ton/h oraz łatwa do adaptacji konstrukcja pozwala 
na dogodne instalowanie urządzenia w działających liniach produkcyjnych.

14.9. Recykling monitorów 

Podstawą tego rozwiązania jest proces cięcia laserowego. Przed przystąpieniem do cię-
cia obudowy telewizora lub monitora, elektronika z wnętrza obudowy musi być wy-
montowana. Potem sam kineskop wchodzi do jednostki z laserem tnącym, który mierzy 
wielkość i wybiera odpowiedni program cięcia pasujący do tej wielkości. Następnie kine-
skop trafia do obszaru cięcia, gdzie wiązka światła z lasera 1.5kW Rofin-Sinar CO2 rozcina 
kineskop na dwie części. Laser może ciąć od 1 do 2 monitorów kineskopowych na minu-
tę w zależności od ich wielkości. Następnie szkło z przodu i z tyłu na wewnętrznej strony 
kineskopu wymaga oczyszczenia. Metalowe części są usuwane, fosforowy materiał jest 
odkurzany i bezpiecznie przechowywany, a w kolejnym etapie jest przetwarzany jako od-
pad niebezpieczny. Lejek ze szkła ołowiowego i szklany panel są następnie oczyszczane  
w bębnie czyszczącym, po czym szkło jest sprzedawane producentom nowych monitorów 
kineskopowych.
Zastosowanie lasera w porównaniu do konkurencyjnych technologii z wykorzystaniem 
piły diamentowej jest korzystniejsze. Po pierwsze, jest bardzo szybki; jedna linia laserowa 
może osiągnąć roczną wydajności przetwarzania 500 000 monitorów kineskopowych. Po 
drugie, efektem zastosowanie rozwiązania jest powstanie wysokiej jakości rozdzielonego 
szkła kineskopowe, które może być sprzedawane producentom telewizorów. Jest to bar-
dzo ważne z punktu ekonomicznego. Po trzecie, rozwiązanie charakteryzują niskie koszty 
operacyjne, a ceny zbiorników CO2 i  luster są znacznie niższe niż regularna wymiana pił 
diamentowych. Cięcie laserowe produkuje znacznie mniej kurzu w procesie skrawania, 
zatem zmniejsza zagrożenie dla zdrowia pracowników.
Technologia pozwala spełnić wymagania Dyrektywy WEEE, jest tańsza i szybsza od al-
ternatywnych procesów recyklingu monitorów kineskopowych. Łączy się to z pozytyw-
nymi aspektami ekonomicznymi.

14.10. Recykling żarówek z ich własnym automatycznym procesem utleniania

Proces likwidacji żarówek zawierających rtęć odbywa się z wykorzystaniem z trzech me-
tod. Dwie pierwsze wymagają ręcznego wprowadzania, natomiast w trzecim - nowym 
procesie utleniania automatycznie tworzone są  zupełnie czyste oddzielone odpady.

Proces obejmuje:
Kruszenie (proces suchy)



86 87

Żarówki są ręcznie oddzielane od zbędnych odpadów i suszone. Potem są rozdrab-
niane za pomocą sprężarek śrubowych, a metale są usuwane za pomocą magnesów. 
Szkło, proszki i inne materiały z żarówki są rozdzielane w bębnie. Ta technika jest uży-
wana do lamp fluorescencyjnych, krótkich lamp fluoroscencyjnych oraz stłuczonych 
żarówek. Ze względu na duże ilości pyłu rtęci, należy używać masek ochronnych.

Cięcie (proces suchy)
Czyste, całe świetlówki są suszone i sortowane ręcznie według długości, a następnie 
pojedynczo wkładane do maszyny, która odcina ich końcówki. Sprężone powietrze 
wypycha proszek fluorescencyjny, który zawiera rtęć, do pojemnika. Teraz szkło może 
być pokruszone i posortowane zgodnie z czystością. Końce są składowane osobno. 
Metoda ta jest stosowana tylko do całych i długich świetlówek. Z powodu formowa-
nia się pyłu, należy używać środków ochrony indywidualnej

Recykling w procesie utleniania
Wszystkie rodzaje żarówek mogą być przetworzone w procesie utleniania bez sorto-
wania. Żarówki są kruszone w zamkniętym pojemniku i myte w płynie, który utlenia 
się i wiąże rtęć. Proszek fluorescencyjny i rtęć są w oddzielnych zamkniętych pojem-
nikach do recyklingu. Umyte  szkło, metale i inne materiały są wolne od rtęci. Metoda 
ta jest bardzo wydajna i zapewnia bezpieczne środowisko pracy.

Proszek rtęci jest wiązany w płyn w momencie rozdrobnienia żarówek i świetlówek. 
Pozwala to na całkowicie zmycie proszku fluorescencyjnego, w którym rtęć jest związa-
na. W przeciwieństwie do efektów uzyskiwanych w suchym procesie, który nie spełniał  
w pełni wymogi ochrony środowiska, materiały powstające w procesie utleniania  
są czyste i gotowe do ponownego wykorzystania.
Proces utleniania wiąże się również z niższym stopniem separacji. Ta nowa metoda 
może być używana do wszystkich typów żarówek i świetlówek, ograniczając do mini-
mum proces ręcznego sortowania.

14.11. Odzysk metali z odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)  
w wyniku ługowania i elektrolizy

Technologia działa w oparciu o proces wchłaniania chloru przez wodny, kwasowy chlo-
rek elektrolitu służący do rozpuszczania metali z rozdrobnionego WEEE - rozdrobnio-
nych odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lub innych źródeł wtórnych 
metali) w reaktorze ługowania. Rozpuszczone metale są umieszczane na katodzie błony 
reaktora elektrochemicznego, co umożliwia ich późniejsze odzyskanie i rafinację, gdzie 
chlor jest ponownie generowany na anodzie. W wyniku tego procesu, stężenia jonów 
metali z reaktora ługowania są stosunkowo niskie (np. <20 ppm złota). Eksperymenty 
wykazały istotne, pełne nieselektywne rozpuszczanie metali w reaktorze ługowania. 
Reaktor elektrochemiczny z powodzeniem przetwarza 1 kg WEEE dziennie. Modele zo-
stały opracowane w celu przewidzenia zachowań reaktorów elektrochemicznych.
Obecnie, w celu odzyskania metali z WEEE, stosowane są piece do wytopu miedzi, ale 
jest to kapitałochłonny, silnie scentralizowany proces na dużą skalę - jedynie kilka kra-
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jów posiada takie huty. Alternatywnym sposobem odzyskiwania metali jest ich rozpusz-
czanie w roztworach wodnych, a następnie ich skroplenie, jak np. w wypadku wodoro-
tlenków  - produkuje się odpad do dalszego przetwarzania.
Opracowanie ogólnego procesu hydrometalurgicznego wymaga wprowadzenia energii 
elektrycznej, aby przenieść metale z rozdrobnionych odpadów WEEE do katody, co skut-
kuje produkcją pozbawionych metali odpadów WEEE do dalszej przeróbki. 
Cząsteczki metali, osadzając się na katodzie, mogą być łatwo zebrane dzięki hydrau-
licznemu transportowi i kontroli, co umożliwia ciągłą pracę reaktora. Ciągły ruch i zde-
rzenia cząstek poprawiają morfologię depozytu metali, co prowadzi do produkcji bar-
dziej spójnych i skomasowanych depozytów. Zależności pomiędzy stopniem osiadania 
poszczególnych metali a potencjałem elektrody prowadzą do częściowo selektywnego 
odzysku metali, poprzez kontrolę potencjału katody. Depozyty stopów mogą być na-
stępnie poddane elektrorafinacji.
Elektro-hydro-metalurgiczny proces odzysku metali jest czystym procesem, w trak-
cie którego nie powstają żadne opady lub ścieki. Proces daje się łatwo dopasowywać  
do potrzeb, ma określone zużycie energii elektrycznej (ok. 3000 kWh na tonę obję-
tych procesem odpadów WEEE), charakteryzują go niskie koszty kapitału, a tym samym 
krótki czas zwrotu.

14.12. Demontaż telefonów komórkowych z zastosowaniem podgrzewacza 
 indukcyjnego

Technologie recyklingu odpadów elektronicznych koncentrują się głównie na zbiórce 
metali, szczególnie szlachetnych. Dla niektórych grup produktów może to być wystar-
czająca metoda. Sprzęt komputerowy zawiera przeciętnie 64% metali, 4% PWB, 17% 
tworzyw sztucznych i 15% innych substancji. 
Inaczej jest w przypadku telefonów komórkowych, które zawierają średnio 58% two-
rzyw sztucznych, 16% ceramiki, 15% miedzi i tylko 6% żelaza i innych metali. Ozna-
cza to, że aby zwiększyć możliwości recyklingowe materiałowych części wymiennych  
telefonów komórkowych, należy poddać utylizacji tworzywa sztuczne.
Stare metody odzysku, nakierunkowanie na metale, takie jak miedź, aluminium, że-
lazo, powodowały znaczny ubytek ilości plastiku w materiałach wyjściowych procesu 
recyklingu. Ponieważ ilość metali i stopów w telefonie komórkowym jest mała, meto-
da tradycyjna okazuje się zaskakująco niewydajna.
Technologia demontażu bazuje na dwóch etapach: podgrzania indukcyjnego i uderze-
nia mechanicznego. W procesie tym indukcja magnetyczna jest stosowana do pod-
grzania w trzy sekundy metalowych śrub mocujących telefon komórkowy do temp. 
4000 C. W tym czasie plastik wokół śrub topi się, a szybkie mechaniczne uderzenie 
pozwala rozbić telefon komórkowy na 6 lub 7 części. Głównymi frakcjami są ciekłe 
kryształy, PWB i obudowa. Te części mogą być odseparowane przy użyciu kilku proce-
sów separacji magnetycznej czy na sitach wibracyjnych. Przy stosowaniu technologii 
odzysku możliwy jest demontaż telefonów komórkowych i innych podobnych prze-
nośnych produktów elektronicznych.
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