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 Nr 10, wiosna-lato 2017

Szanowni Państwo,

Witam Państwa serdecznie w wiosenno-letnim wydaniu biuletynu  
„Moje miasto bez elektrośmieci”. Rozpoczął się idealny czas do 
organizacji zbiórek elektrośmieci. Wiele placówek planuje pikni-
ki i imprezy plenerowe, w plan których można włączyć zbiórkę. 
Poza elementem edukacyjnym, związanym z ochroną środowiska, 
każda zbiórka integruje uczniów i całą społeczność szkolną, pracują 
bowiem na jeden wspólny cel. Dla nas, jako organizatorów, każda 
taka inicjatywa daje ogromne zadowolenie. Obserwujemy nie tylko 
wzrost świadomości w zakresie prawidłowego postępowania  
z elektrośmieciami, ale także bardzo duże zaangażowanie w zbie-
ranie elektrośmieci, co przekłada się na przekazywanie bezpłat-
nych pomocy dydaktycznych i wyposażenia z Funduszu Oświatowego.

Katalog pomocy dydaktycznych i wyposażenia oferuje ciekawe 
i przydatne szkołom i przedszkolom pozycje. W tym roku wzbo-
gaciliśmy go o nowe pomoce. Mamy nadzieję, że nowe pufy, dru-
karka, projektor do projekcji tylnej czy programy multimedialne 
zwrócą Państwa uwagę i będą chętnie zamawiane.  Zachęcam rów-
nież do zamawiania gier planszowych z najnowszej promocji.  
Z pewnością ucieszą one dzieci spędzające czas w świetlicy szkolnej.

Do 31 maja br. trwa konkurs „Szkoła w mieście bez elektrośmieci”. 
W tym roku nagrodzimy tablicami interaktywnymi 3 placówki, które 
zbiorą najwięcej punktów Funduszu Oświatowego w okresie od  
1 września 2016 do 31 maja 2017 r. Przygotowaliśmy także nagrodę 
specjalną. Każda szkoła ma szansę ją otrzymać – wystarczy, że przy-
gotuje ciekawy filmik o tematyce elektrośmieci. Warto zatem dołą-
czyć do grupy szkół walczących o tę nagrodę.

Prowadzimy nadal rekrutację Koordynatorów Programu. Wystar-
czy wysłać nam dane koordynatora, a zostanie on włączony do grupy 
programowej. Korzyści płynące z bycia Koordynatorem Programu 
„Moje miasto bez elektrośmieci” prezentujemy na stronie 7.

Przypominam także o możliwości otrzymania dodatkowych punktów 
Funduszu Oświatowego. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie 8.

Zapraszam do lektury niniejszego biuletynu.

Życzę samych słonecznych dni i sukcesów w dalszej realizacji programu.
 

Z pozdrowieniami,
 

Anna Podsiadło
Koordynator Ogólnopolskiego Programu

„Moje miasto bez elektrośmieci”



                    w Katalogu pomocy dydaktycznych i wyposażenia

Najpierw zbieramy, później zamawiamy 

Przygotowaliśmy dla Państwa nowe wydanie  
Katalogu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. 
Pojawiło się w nim sporo nowości, w szczególności  
w dziale multimediów oraz wyposażenia. Z pewno-
ścią przydadzą się w placówce: drukarka, radiood-
twarzacz, ekran projekcyjny czy nowy model pro-

jektora do projekcji tylnej. Dodaliśmy nowe, 
kolorowe pufy, które często Państwo zamawiacie  
a dzieci bardzo je lubią. W grupie nowości znalazły 
się również książki do biblioteki i programy multi-
medialne do nauki języków czy edukacji poloni-
stycznej. Polecamy magnetyczne jabłka, które  
w prosty sposób pozwolą zrozumieć dzieciom czym 
są ułamki. Wszystkie nowości dodaliśmy korzystając 
z Państwa sugestii, za które dziękujemy! Nowy  
Katalog pomocy dydaktycznych i wyposażenia  
dostępny jest na stronie internetowej programu 
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

Nowe zasady organizacji zbiórki elektrośmieci zago-
ściły w programie już na dobre. Procedura jest prosta 
– najpierw zbieramy elektrośmieci, organizując 
ich zbiórkę, a gdy już elektrośmieci są zgroma-
dzone, zamawiamy odbiór poprzez formularz  
dostępny na stronie programu www.moje-miasto-bez-
-elektrosmieci.pl. Istotnym elementem jest sporzą-
dzenie listy zużytych sprzętów i wpisanie ich on-line 
do systemu. Pozwoli to ocenić Operatorowi masę 
zebranych elektrośmieci i wysłanie samochodu 
odpowiedniej wielkości. Nasi konsultanci zawsze 
służą pomocą, zarówno w zamówieniu odbioru, 
jak i w przygotowaniu listy zużytych sprzętów.

Od 1 marca 2017 r. zbiórkę baterii premiujemy 
punktami Funduszu Oświatowego. Za 2 kg zuży-
tych baterii przysługuje 1 kupon granatowy, czyli  
2 punkty Funduszu Oświatowego. Zbieramy wszyst-
kie baterie, bez względu na wielkość i rodzaj.  
Należy gromadzić je w kartonie. Najlepiej, aby 
karton był oznaczony naklejką, którą otrzymaliście 

Państwo od nas. Przygotowując 
zużyte baterie do transportu 
można przesypać je do mocnego 
worka, który należy dobrze za-
mknąć. Baterie można oddawać tylko przy okazji 
zbiórki elektrośmieci. Nasi operatorzy nie odbie-
rają wyłącznie baterii
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Ogólnopolski Program „Moje miasto bez elektro-
śmieci” jest największym programem w Polsce,  
o tematyce elektrośmieci. 

Pod koniec roku 2016 poprosiliśmy Państwa o wypeł-
nienie ankiety dotyczącej programu. Badanie to 
było dla nas bardzo istotne. Dało nam wiele cennych 
informacji, które posłużą do doskonalenia programu 
i lepszego dostosowania go do Państwa potrzeb. 
Prezentujemy kilka wybranych wyników:

Skąd pozyskujecie Państwo elektrośmieci w cza-
sie zbiórki?*

Na jakie pomoce dydaktyczne planujecie Państwo 
wymienić punkty Funduszu Oświatowego?

Głównie tablice interaktywne, pufy, laptopy i pro-
jektory.

Czy zamawiacie Państwo bezpłatne materiały 
promujące zbiórkę?

Jak wykorzystujecie Państwo bezpłatne materiały 
edukacyjne programu?*
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Program sukcesów… czy wiesz, że?

Wyniki badania satysfakcji, potwierdzeniem zadowolenia

tak 70%

co 5-ta szkoła 
podstawowa  

w Polsce realizuje 
program „Moje miasto 
bez elektrośmieci”?

ponad 30% szkół,  
które aktywnie 

organizują zbiórki 
elektrośmieci,  

otrzymało już bezpłatne 
pomoce dydaktyczne  

z Funduszu Oświatowego?

jedna ze szkół zebrała 
jednorazowo ponad  

11 ton elektrośmieci!

gdyby podzielić 
wszystkie zebrane  

w programie elektro-
śmieci na mieszkań-
ców Polski, co 5-ty 

zutylizowałby czajnik.

a gdyby czajniki te 
ułożyć obok siebie 

wyznaczyłyby drogę  
z Warszawy  
do Paryża :)

 

przynoszą rodzice 92%
własne, placówki 54%
od mieszkańców 36%
z firm 15% wywieszamy w szkole 90%

rozdajemy rodzicom 65%

wywieszamy na osiedlu 19%

wywieszamy w pobliskich 
instytucjach 10%

Mieszkańcy chętnie angażują się w zbiórki 
elektrośmieci. Warto poinformować ich i dodat-
kowo zachęcić by przynieśli posiadane w domach 
zużyte sprzęty na Państwa zbiórkę.

Są szkoły, które otrzymały już kilka tablic inter- 
aktywnych z Funduszu Oświatowego. Aby do 
nich dołączyć wystarczy organizować więcej 
zbiórek elektrośmieci.

Materiały promujące zbiórkę wysyłamy bez-
płatnie. Warto je zamówić. Dzięki nim można 
zebrać więcej elektrośmieci.

Warto informować lokalną społeczność o orga-
nizowanej zbiórce. Poinformować mieszkań-
ców, media i lokalne firmy. Wszyscy chętnie 
włączą się do Państwa inicjatywy.

* możliwa więcej niż jedna odpowiedź
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Kupony Funduszu Oświatowego są drukami ścisłego 
zarachowania i składają się z dwóch części. Jedna 
część zawiera informację o sprzęcie i przyznanych 
punktach za dany kupon, druga część to unikalny 
kod kreskowy.

• Element z kodami kreskowymi należy wkleić do 
zeszytu kuponowego.

• Część z kodem kreskowym należy wysłać do 
Organizatora listem poleconym by mieć dowód 
nadania i móc ubiegać się o ponowne wysłanie 
i naliczenie punktów.

• Drugi element placówka powinna zatrzymać 
aż do momentu naliczenia punktów na swoje 
konto.

• Stanowi on także podstawę do reklamacji.

W programie „Moje miasto bez elektrośmieci” zbiórki można organizować przez cały rok, także w wakacje.

Kartka z Kalendarza Koordynatora - Konkurs „Szkoła w mieście bez elektrośmieci”

Bezpieczne przechowywanie Kuponów Funduszu Oświatowego

31
MAJA

Środa

Ostatni dzień zbierania 

przez placówki kuponów 

Funduszu Oświatowego

6
CZERWCA

Wtorek

Ostatni dzień 
przyjmowania kuponów przez Organizatora

12
CZERWCA

Poniedziałek

Godzina 15:00 

ogłoszenie wyników 

konkursu  

28
CZERWCA

Środa

Do tego dnia zwycięskie szkoły otrzymają nagrody

część kuponu  
do odesłania  
do Organizatora

Zagubione kupony i co dalej

W przypadku zagubienia kuponów należy:

• złożyć pisemną reklamację na poczcie lub  
u kuriera,

• wysłać w formie pisemnej do Organizatora  
informacje o zaginięciu kuponów, kopię rekla-
macji złożonej na poczcie lub u kuriera,  
kopię dokumentu nadania przesyłki z kuponami, 
drugą część kuponów,

• w przypadku spełnienia wszystkich powyż-
szych kroków, Organizator wyda placówce  
ponownie kupony.

    PAMIĘTAJ:

 P Kupony Funduszu Oświatowego 
należy przechowywać w miejscu 
dostępnym tylko dla osób 
upoważnionych!

 P Wysyłaj kupony zawsze listem 
poleconym!

 P Upewnij się, że kupony dotarły  
do Organizatora!



Zorganizuj zbiórkę elektrośmieci  
w szkole/przedszkolu

Zbierz nie mniej niż 500 kg 
elektrośmieci w jednym miejscu
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Organizując zbiórkę elektrośmieci warto zazna-
czyć rodzicom, iż za zużyte sprzęty pochodzące  
z firm, w których pracują, placówka może otrzy-
mać kupony Funduszu Oświatowego. Sprzęty  
takie mogą być przywiezione bezpośrednio na 

zbiórkę lub może je odebrać Operator. Zamawia-
jąc odbiór bezpośrednio z firmy należy poprosić  
o kupony Funduszu Oświatowego. Kupony zostaną 
przesłane do firmy wraz z Kartą Przekazania Odpa-
dów. A Firma przekaże je wybranej placówce.

Placówki oddające sprzęt szkolny czy przedszkol-
ny do utylizacji potrzebują mieć w dokumentacji 
Kartę Przekazania Odpadów. Jest to dokument za-
wierający poza danymi placówki i informacją, 
kiedy odbył się odbiór starego zużytego sprzętu, 
także informację o tym, ile kilogramów oddała do 
utylizacji dana placówka. Szkoła czy przedszkole 
po otrzymaniu tego dokumentu może go zdjąć ze 
stanów magazynowych placówki.

Jak otrzymać Kartę Przekazania Odpadów za 
sprzęt szkolny i przedszkolny?

Organizując w placówce zbiórkę elektrośmieci war-
to zastanowić się czy w szkole nie znajdują się ja-
kieś zniszczone sprzęty. Jeżeli uznamy, że rzeczywi-
ście jest kilka takich urządzeń i chcemy na nie 
otrzymać Kartę Przekazania Odpadów to należy:

• sporządzić oddzielną listę ze sprzętem 
szkolnym,

• podczas zamawiania odbioru elektrośmieci 
trzeba zaznaczyć, że sprzęt z danej listy jest 
sprzętem szkolnym i potrzebna jest oddzielna 
Karta Przekazania Odpadów,

• podczas oddawania sprzętu Operatorom trzeba 
wręczyć obie listy z zaznaczeniem na jednej 
„Sprzęt szkolny/przedszkolny – Karta Przekaza-
nia Odpadów”.

W terminie do 7 dni roboczych Operator wyśle Karty 
razem z kuponami. Ważne jest aby podpisać 
wszystkie otrzymane dokumenty i wysłać po jed-
nym egzemplarzu Operatorowi – on również pro-
wadzi swoją dokumentację.

Firmy wspierają szkolne zbiórki elektrośmieci

Karta Przekazania Odpadów – czy placówka może ją otrzymać i kiedy?

Zamówienie odbioru elektrośmieci w kilku krokach

Przygotuj listę wszystkich 
zebranych zużytych sprzętów  
na formularzu „Zlecenie odbioru 
elektrośmieci”

Zamów odbiór elektrośmieci w formula-
rzu on-line na www.moje-miasto-bez-
-elektrosmieci.pl lub e-mailem:  
szkola@mmbe.pl lub  
przedszkole@mmbe.pl lub prześlij 
zamówienie faksem pod numer  
22 885 60 99, wskazując dogodny 
termin odbioru

Oczekuj kontaktu ze strony 
Operatora programu „Moje miasto 
bez elektrośmieci”, w celu 
potwierdzenia terminu odbioru

1

3

2

4 5
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Konkurs „Szkoła w mieście bez elektrośmieci” 
trwa. Każda placówka, która od września 2016 roku 
do 31 maja 2017 roku, zorganizuje zbiórkę i odeśle 
kupony, zyska możliwość otrzymania tablicy multi-
medialnej. W tym roku podobnie jak w latach po-
przednich, mamy aż trzy tablice dla najlepszych – 
czyli tych, którzy odeślą największą ilość punktów. 
Nowością są nagrody dla placówek, które zajmą IV, V 
i VI miejsce. Te szkoły lub przedszkola otrzymają 
zestawy książek do biblioteki.

O czym warto pamiętać?

• im większa zbiórka tym więcej kuponów i punktów,

• za zbiórkę powyżej 750 kg placówka otrzymuje 
dodatkowy kupon zielony o wartości 25 punktów,

• nie zostawiajcie zbiórki na ostatni tydzień maja 
– możecie nie zdążyć z odesłaniem kuponów,

• kupony najlepiej wysłać listem poleconym,

• adres do wysyłki kuponów to: Adliner Sp. z o.o., 
ul. Locci 18, 02-928 Warszawa, kupony przyj-
mowane będą do 6 czerwca – decyduje data 
wpływu do Organizatora,

• 12 czerwca o godzinie 15:00 koniecznie zaj-
rzyjcie Państwo na stronę www.moje-miasto-
-bez-elektrosmieci.pl na wyniki konkursu  
– może to właśnie Państwa placówka otrzyma 
jedną z sześciu nagród!

• Wyznacz Koordynatora Programu, który 
zaangażuje całą placówkę do zbierania zu-
żytych sprzętów!

• Wykorzystaj stronę internetową, regionalne 
media, plakaty i ulotki do nagłośnienia zbiórki!

• Zaangażuj całą szkołę i społeczność lokalną do 
włączenia się do zbiórki!

• Nie zapominaj o lokalnych firmach – one także 
posiadają elektrośmieci!

W tym roku szkolnym każda placówka może 
otrzymać nagrodę specjalną w postaci tablicy 
multimedialnej. Nie ma znaczenia wielkość pla-
cówki ani miejscowość. Nie ma też znaczenia 
liczba zebranych kuponów. Wygrać może każdy, 
kto w tym roku szkolnym 2016/2017 zorganizuje 
zbiórkę elektrośmieci i przygotuje filmik z prze-
prowadzonego w szkole pikniku lub przedstawie-
nia o tematyce elektrośmieci.

Jak można otrzymać nagrodę specjalną?

• placówka przesyła na adres szkola@mmbe.pl 
lub przedszkole@mmbe.pl filmik (nie dłuższy 

niż 5 minut) lub prezentację przygotowaną  
w PowerPoint skonwertowaną na filmik,

• filmik umieszczony zostanie przez nas na ka-
nale YouTube.pl, a link do filmiku – na Facebo-
oku, na profilu Elektrośmieci – placówka może 
sama umieścić filmik na kanale YouTube.pl,  
a nam przesłać tylko link do niego,

• zwycięża ta Placówka, której filmik zbierze 
najwięcej polubieni na Facebooku, na profilu 
Elektrośmieci.

Zachęcamy wszystkie placówki do przygotowy-
wania prac – liczba miejsc jest nieograniczona!

Konkurs „Szkoła w mieście bez elektrośmieci” trwa

Zwiększ zbiórkę elektrośmieci:

Nagroda specjalna – szansą dla każdej placówki
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Program „Moje miasto bez elektrośmieci” łączy  
w sobie kilka elementów. Przede wszystkim eduka-
cja ekologiczna! Uczymy, jak prawidłowo postępo-
wać z elektrośmieciami, by nie zanieczyszczały  
naszego środowiska naturalnego. Organizacja zbió-
rek uczy porządku, ale i pokazuje, jak duże korzy-
ści można odnieść ze wspólnych działań. Zyskuje 
szkoła i zyskują uczniowie, którzy mogą uczyć się  

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i wypo-
sażenia, którego w szkole nie było. I wreszcie każda 
taka akcja integruje różne grupy – uczniów, rodzi-
ców, często okolicznych mieszkańców, a nawet firmy 
– wszyscy bowiem pracują na jeden cel. Zapraszamy 
wiec do wspólnego zbierania elektrośmieci!  
Wiosna, to najlepszy czas na tego typu aktywności.

Po co nam koordynator?

 Wiosenne zbiórki integrują

PAMIĘTAJ!

 P Odbioru elektrośmieci dokonuje zawsze wyspecja-
lizowany Operator wskazany przez ElektroEko.

 P Zbiórce podlegają każde elektrośmieci wymie-
nione w formularzu „Zlecenie odbioru elektro-
śmieci”.

 P Odbieramy minimum 500 kg!

 P Powyżej 750 kg dodatkowe 25 punktów!

 P Organizując zbiórkę można oddać zużyte sprzęty 
posiadane przez placówkę.

 P Odbiór elektrośmieci zawsze jest bezpłatny.
Źródło: Szkoła Podstawowa w Złotorii

Koordynator pełni bardzo istotną funkcję  
w programie. Jest nie tylko osobą kontaktową, 
ale i motorem wszelkich działań prowadzonych na 
terenie placówki a związanych z „Moje miasto 
bez elektrośmieci’. 

Blisko 40% placówek biorących udział w pro-
gramie wyznaczyło koordynatora. Nadal moż-
na zgłosić taką osobę. Wystarczy wysłać dane 
e-mailem na adres szkola@mmbe.pl. 

Warto wyznaczyć koordynatora programu w pla-
cówce, bo:

• pierwszy otrzyma informacje o promocjach,

• materiały programu kierowane są do rąk koor-
dynatora,

• koordynatorowi wysyłamy zamówione pomoce,

• tylko Koordynatorzy otrzymują od nas dodatko-
we materiały pomocne w prowadzeniu programu,

• organizując zbiórkę elektrośmieci, rodzice 
wiedzą do kogo mogą kierować pytania.
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Pomoce z Katalogu pomocy dydaktycznych – FAQ

W każdej świetlicy szkolnej nie może zabraknąć 
aktualnych gier planszowych. Polecamy zestaw 
gier, które obecnie są dostępne za 850 punktów 
Funduszu Oświatowego: „Zgadnij kto to”, „5 se-
kund”, „Układanie zdań”, „Kreator słów i mistrz 
matematyczny”. 

Promocja trwa do 23 czerwca 2017 r.

Gry planszowe do świetlicy szkolnej

Warto zyskać dodatkowe punkty Funduszu Oświatowego

850 
pkt

• Czy pomoce objęte są gwarancją? 

Tak, wszystkie pomoce dydaktyczne i wyposa-
żenie objęte są gwarancją producenta.

• W jakim czasie od zamówienia pomocy pla-
cówka je otrzyma?

Pomoce dydaktyczne dostarczane są do pla-
cówki w terminie 21 dni od dnia złożenia zamó-
wienia. W przypadku wystąpienia problemów  
z dostępnością pomocy u producenta, Organiza-
tor uzgadnia z placówką nowy termin dostawy.

• Czy przesyłka jest bezpłatna?

Przesyłka z pomocami i wyposażeniem zawsze 
jest bezpłatna.

• Czy placówka ponosi jakiekolwiek koszty 
związane z zamówieniem pomocy?

Placówka nie ponosi żadnych kosztów związa-
nych z zamówieniem pomocy dydaktycznych czy 
wyposażenia  w ramach Funduszu Oświatowego.

•  Przesyłka dotarła uszkodzona – co dalej?

Jeżeli przesyłka dotarła uszkodzona, należy 
od razu zgłosić ten fakt kurierowi, który ją 
dostarcza i nie przyjmować takiej przesyłki, 
podając za powód „uszkodzenie przesyłki”. 
Warto wykonać zdjęcie przesyłki i wysłać je do 
Organizatora, to przyspieszy proces reklamacji. 
Koszty reklamacji ponosi Organizator. Placówka 
otrzyma nową zamówioną pomoc.

infolinia 509 856 509 od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9:00-16:00

Facebook.com/Elektrośmieci.ElektroEko

e-mail: szkola@mmbe.pl / przedszkole@mmbe.pl 
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Zbiórka 
powyżej  
750 kg

Sprawozdanie 
z realizacji 
programu

Polubienie  
profilu Elektrośmieci 

na Facebooku  
z profilu szkoły

Zdjęcia  
ze szkolnej 

zbiórki 
elektrośmieci

+25 
pkt

+10 
pkt

+10 
pkt

+10 
pkt


