
 
 

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI 

Ogólnopolski program edukacyjny 

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl 
 
ElektroEko jest największą Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w 
Polsce, która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

ElektroEko to spółka akcyjna działająca według zasady not-for-profit. Co oznacza, że wszelkie środki 
finansowe przeznaczane są na realizację przejętych od klientów obowiązków ustawowych, a także 
prowadzenie kampanii edukacyjnych i tworzenie systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego (ZSEE), by zagwarantowad wykonanie rosnących obowiązków ustawowych. 

Od 2006 roku, czyli początku działalności, ElektroEko jest liderem w branży, co do jakości 

świadczonych usług, a także zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Dotychczas 

zebraliśmy ponad pół miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – co stanowi 

niemal 50% ogólnej masy elektrośmieci zebranej dotychczas na rynku.  

ElektroEko to wiarygodny partner do współpracy z gminami w zakresie gospodarowania ElektroEko 

to wiarygodny partner do współpracy z gminami w zakresie gospodarowania elektrośmieciami 

oferujący: 

• wieloletnie doświadczenie w organizowaniu selektywnego zbierania ZSEE na terenie kraju, 

• gwarancję finansowania odbioru całości zużytego sprzętu zbieranego przez Gminy, 

• współpracę z firmami zbierającymi ZSEE obsługującymi systemy gminnej gospodarki 

odpadowej, 

• długoterminową i lojalną współpracę z władzami administracji terenowej, 

• gwarancję przetworzenia odebranego ZSEE zgodnie z najwyższymi standardami, 

• realizację działao edukacyjnych wchodzących w zakres obowiązku Gmin w ramach nowej 

Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

„Moje miasto bez elektrośmieci” – edukacja, CSR, ekologia 

ElektroEko jest autorem i realizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez 

elektrośmieci”, który swoim zasięgiem objął ponad 3,5 tys. placówek oświatowych, blisko 250 

polskich miast powyżej 20 tys. mieszkaoców i 10 mln Polaków. 

Program łączy zbieranie ZSEE  z edukacją ekologiczną. Program realizowany jest w dwóch wymiarach 

– bezpośredniej współpracy z gminami oraz z placówkami oświatowymi w całej Polsce. Aby umożliwid 

mieszkaocom prawidłowe pozbycie się elektrośmieci, w ramach projektu ElektroEko tworzy na 

terenach gmin i miast własne punkty zbierania elektrośmieci oraz oferuje mieszkaocom usługę 

bezpłatnych odbiorów dużych elektrośmieci z domu. Placówki oświatowe biorące udział w programie 

otrzymują specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne. Elementem programu jest Fundusz 

Oświatowy, generowany ze zbiórek elektrośmieci, a przeznaczony na pomoce dydaktyczne oraz 

wyposażenie sal lekcyjnych. 

Program został objęty patronatem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej  

i Związku Miast Polskich. Został doceniony przez Ministra Środowiska, który w liście gratulacyjnym 

wyraził uznanie dla działao prowadzonych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

 



 
 
 

Za dotychczasowy wkład w budowę systemu zbierania ZSEE ElektroEko otrzymało prestiżowe 

wyróżnienia: 

 II miejsce w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie – Odpowiadam Polsce 

 Ekolaury Polskiej Izby Ekologii, 

 „Przyjaźni Środowisku” – Narodowy Konkurs Ekologiczny, 

 Najwyższa jakośd w ochronie środowiska, 

 Mecenas Polskiej Ekologii, 

 Eko Jakośd Roku, 

 Gazele Biznesu, 

 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. 
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