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Drodzy Rodzice!

Uczniowie klas trzecich publicznych szkół podstawowych w wybranych miastach zostali objęci  
ogólnopolskim programem edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”. Podstawą metodyczną 
jest bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych przygotowanych specjalnie na potrzeby realizacji 
programu, umożliwiający nauczycielom przeprowadzenie zajęć lekcyjnych. 

Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie 
uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowią elektrośmieci, wskazanie, w jaki sposób można  
te zagrożenia zminimalizować, oraz motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie 
środowiska. 

Kluczowym elementem programu jest konkurs dla szkół „Dzień otwarty – Moje miasto bez 
elektrośmieci”, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość przekazania świeżo zdoby-
tej wiedzy swoim kolegom, a także Wam, Rodzicom, oraz innym mieszkańcom lokalnej spo-
łeczności. Najciekawiej przeprowadzone konkursy wyróżnimy atrakcyjnymi nagrodami dla szkół 
i uczniów. Nagrodą główną są m.in. tablice multimedialne oraz pakiety wartościowych pomocy 
naukowych. 

Zapraszamy Rodziców do współpracy przy realizacji programu edukacyjnego oraz konkursu. 
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl, 
na której znajdą Państwo więcej informacji o programie.

Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa. Mamy nadzieję, iż przekazywane  
w niej treści pozwolą zrozumieć, jak ważne jest prawidłowe postępowanie z elektrośmieciami. 
Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska natural-
nego, jakie niosą z sobą substancje zawarte w elektrośmieciach. Dlatego tak ważne jest prze-
kazywanie ich do recyklingu. To od nas samych zależy, w jakim środowisku żyjemy. Wystarczy 
niewiele, by żyć bez elektrośmieci. 
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RODZINNY PORADNIK O ELEKTROŚMIECIACH

1. ELEKTROŚMIECI – CO TO TAKIEGO?

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, 
od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządze-
nia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś 
na prąd lub na baterie – zepsute komputery,  
zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. 

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika razem z innymi odpadami. Są to odpady 
niebezpieczne, które zawierają substancje trujące. Elektrośmieci należy segregować  
i przekazywać do recyklingu, bo właściwe zagospodarowanie zużytych urządzeń uchroni 
środowisko przed skażeniem. Uzyskane w ten sposób surowce przekazywane są do tzw. 
recyklerów, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, 
np. kołpaków, żagli, naczyń żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.

Gdyby wszyscy Europejczycy wymienili tradycyjne żarówki na świetlówki 
energooszczędne, zmniejszyliby roczną emisję dwutlenku węgla o 57 milionów 
ton. Jest to ilość pochłaniana w ciągu roku przez niemal 3 miliardy dorod-
nych drzew rosnących na obszarze 9 milionów hektarów lasu – tyle ile wynosi 
powierzchnia wszystkich lasów w Polsce.

Ciekawostka 

2. DLACZEGO ELEKTROŚMIECI SZKODZĄ?

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, np.: rtęć, freon, azbest, kadm czy związki 
bromu, które po wydostaniu się ze zardzewiałej lodówki, stłuczonego kineskopu  
telewizora lub rozbitych świetlówek przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. 
Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spo-
wodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym 
sprzęcie. 

Świetlówki zawierają trującą rtęć (od 3 do 15 mg). Każda rozbita zużyta świetlówka  
to poważny problem i szkoda dla środowiska. Szacuje się, że w Polsce rocznie przybywa  
około 30 milionów sztuk zużytych świetlówek, oblicza się zatem, że do środowiska trafia 
rocznie około 1,5 tony rtęci.
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Jeden mały telefon komórkowy zawiera całą tablicę Mendelejewa, 
m.in.: kadm, ołów, rtęć, polichlorek winylu, złoto, tantal i chrom.  
Jedna bateria srebrowa jest w stanie zanieczyścić około 1 m3 gleby  
oraz 400 litrów wody.

Ciekawostka 

Ołów ma właściwości toksyczne. Wchłonięty do organizmu, najpierw dostaje się z krwią 
do wątroby, płuc, serca i nerek. Potem kumuluje się w skórze, mięśniach i tkance kostnej.

Rtęć jest bardzo szkodliwa. Powoduje uszkodzenia nerek, zaburzenia wzrostu, słuchu, mowy 
i koordynacji ruchów, deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych. 

Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych. Zakłóca funkcjonowanie nerek, 
zaburza metabolizm wapnia oraz przyśpiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

3. CO ZROBIĆ Z ELEKTROŚMIECIAMI?

Obieg materii w przyrodzie powoduje, że to, co dzisiaj wyrzucimy w niedozwolonym 
miejscu, jutro może do nas wrócić. Dbajmy więc o nasze środowisko i prawidłowo 
pozbywajmy się elektrośmieci, by w przyszłości nie wypić skażonej wody, nie zjeść 
zatrutego jedzenia, nie oddychać brudnym powietrzem. 

 Elektrośmieci można bezpłatnie oddać w punktach zbierania elektrośmieci  
(listę punktów zbierania można sprawdzić na stronie www.elektrosmieci.pl  
oraz www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl). 

 Zużyte urządzenia można zostawić także w sklepie, 
ale tylko przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, 
np. można oddać stary telewizor przy zakupie nowego. 
Wystarczy go przynieść do sklepu, w którym kupuje się 
nowy sprzęt.

 O zakazie wyrzucania elektrośmieci do śmietnika informuje 
 znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach 
 elektrycznych i elektronicznych.

SKLEP
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UWAGA! Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, porzucać  
w lesie ani w przydrożnych rowach – grozi za to kara grzywny nawet do 5000 złotych!

 

Gdyby wymieniane rocznie telefony komórkowe ustawić jeden na drugim, 
utworzyłyby kolumnę 1000 razy wyższą niż Pałac Kultury i Nauki  
w Warszawie! Jeśli podobnie postąpilibyśmy z wymienianymi każdego roku 
telewizorami, utworzyłyby one kolumnę 50 razy wyższą niż Mount Everest.

Ciekawostka 

Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki 
czemu zostaną one poddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje 
zostaną unieszkodliwione.

4. ŻYCIE PO ZUŻYCIU ELEKTROŚMIECI

Aby elektrośmieci trafiły do zakładu przetwarzania, muszą zostać oddane do punktu 
zbierania lub do sklepu zamiast wyrzucone do śmietnika. 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne mają skompli-
kowaną budowę. Ich demontaż to trudny proces, który 
musi zostać wykonany w specjalistycznych zakładach 
przetwarzania przy zachowaniu wszelkich środków 
ostrożności. Elektrośmieci oddawane do punktów 
zbierania czy do sklepu powinny być kompletne.  
Demontaż poza zakładem przetwarzania jest niebez-
pieczny i niezgodny z prawem. 

 

Zużytą świetlówkę możemy aż w 90 procentach wykorzystać do produkcji 
nowej lampy. W procesach odzysku otrzymuje się wiele cennych surowców: 
szkło, aluminiowe końcówki, luminofor i metaliczną rtęć – nic się nie marnuje. 

Ciekawostka 

ŚMIETNIK
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5. RECYKLING ELEKTROŚMIECI!

Recykling to proces odzyskiwania i przetwarzania surowców oraz wykorzystywanie 
ich do produkcji nowych urządzeń. Ze zużytego komputera i monitora możemy 
odzyskać cenne surowce: szkło i tworzywo sztuczne oraz metale szlachetne: 
aluminium, stal, ołów i miedź. Z tych surowców może być wyprodukowany 
nowy komputer. Ponowne użycie odzyskanych surowców zdecydowanie zmniejsza  

stopień wykorzystania zasobów naturalnych, ogranicza  
zanieczyszczenie środowiska i przyczynia się do obniżenia 
kosztów technologicznych, dzięki czemu nowe sprzęty są 
tańsze. 

Recykling elektrośmieci jest pożyteczny. Materiały ze zużytych 
telefonów komórkowych: złoto, platynę, srebro, miedź, 
można wykorzystać do produkcji czajników, plomb denty-
stycznych oraz instrumentów muzycznych. 

TO WARTO WIEDZIEĆ! 
Od stycznia 2009 r. sklepy mają obowiązek obok ceny nowych urządzeń podać 
wysokość opłaty recyklingowej (KGO, czyli koszt gospodarowania odpadami), 
która jest przeznaczona na koszty procesu zbierania, odzysku i przetwarzania zuży-
tych sprzętów.
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PORADNIK DOMOWY:

 Robiąc porządki w domu, przejrzyj wszystkie szafy i zakamarki w poszukiwaniu 
starych, zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Nie przechowuj 
ich w domu. Zanieś do punktu zbierania elektrośmieci.

 Lista punktów zbierania dostępna jest na stronach www.elektrosmieci.pl 
oraz www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl. Kupując nowy sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, masz prawo oddać bezpłatnie w sklepie stary sprzęt,  
w stosunku 1:1.

 Podobnie postępuj ze zużytą świetlówką energooszczędną.

 Zużyte świetlówki można także wrzucać do specjalnie oznaczonych 
pojemników. Lista pojemników na zużyte świetlówki dostępna jest na stronach 
www.zuzyteswietlowki.pl oraz www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

NOTATNIK



Poradnik Domowy  
dla Rodziców

organizator

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

organizator

Patronat honorowy

Materiał edukacyjny wydrukowano na papierze wyprodukowanym 
z surowców przyjaznych środowisku naturalnemu.

PartnErzy


