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ElektroEko jest największą organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, która działa 

na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 11 września 2015 

r.). W imieniu swoich klientów – producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizuje 

zbiórkę, odbiór, przetwarzanie, odzysk, recykling zużytych urządzeń. W porozumieniu z gminami organizacja 

prowadzi nieodpłatnie punkty zbierania elektrośmieci a także udostępnia usługę odbioru dużych elektrośmieci 

bezpośrednio z domów mieszkańców. Od początku istnienia systemu zbierania ZSEE w Polsce, ElektroEko jest 

niekwestionowanym liderem w zbiórce elektrośmieci. Od 2006 roku ElektroEko zebrało już blisko 700 tysięcy 

ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co stanowi ponad 50% wszystkich zebranych odpadów 

tego typu w Polsce. Jako jedyna polska organizacja jesteśmy członkiem WEEE Forum. ElektroEko prowadzi 

także kampanie edukacyjne, stawiając sobie za cel, podnoszenie świadomości Polaków, w zakresie 

prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 

 

„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. mieszkańców 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. 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 działać 

prowadzonych  w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

 

Informacji o ElektroEko udziela: 

Anna Podsiadło 
Koordynator Programu „Moje miasto bez elektrośmieci” 
ElektroEko SA 
Tel. (22) 375 92 78 
e-mail: anna.podsiadlo@elektroeko.pl 
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