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Niniejszy artyku  porusza wa ny aspekt ochrony rodowiska zwi zany z zu ytym sprz -

tem elektrycznym i elektronicznym. Masowa produkcja tego typu urz dze  we wszyst-

kich ga ziach przemys u, a tak e cz sta wymiana zu ytego sprz tu na nowy generuje 

problem recyklingu wycofanych z eksploatacji „elektro mieci”. Problem ten stanowi 

powa ne zagro enie dla rodowiska naturalnego, st d jednym z celów artyku u jest 

zwi kszenie wiadomo ci ekologicznej zarówno w ród osób prawnych, jak i zwyk ych 

obywateli.W niniejszym opracowaniu przedstawiono problematyk  gospodarki zu y-

tym sprz tem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w Polsce. Omówiono regulacje 

prawne oraz zmiany w zagospodarowaniu tego typu odpadów od momentu przyst -

pienia Polski do Unii Europejskiej, a tak e przedstawiono model zarz dzania odpa-

dami na przyk adzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. W tym kontek cie  arty-

ku  ma na celu zach cenie przedsi biorców do rejestracji swojej dzia alno ci w G ów-

nym Inspektoracie Ochrony rodowiska (GIO ). 

 

 
 

 

1. WPROWADZENIE 
 

 

Post puj cy rozwój technologii sprawia, e niemal 

codziennie w rodkach masowego przekazu oferowane 

s  konsumentom nowe, ulepszone i bardziej nowocze-

sne modele urz dze  elektronicznych i elektrycznych, 

spe niaj ce coraz wy sze parametry techniczne. Ro-

sn cy popyt na nowe urz dzenia elektryczne i elektro-

niczne powoduje wprowadzanie przez producentów 

coraz wi kszej liczby takich urz dze  na rynek.  

Nieustaj cy rozwój nowych technologii spowodo-

wa  skrócenie czasu u ytkowania urz dze , czego 

konsekwencj  jest znaczny wzrost ilo ci odpadów 

powsta ych ze sprz tu elektrycznego i elektroniczne-

go, których rocznie na wiecie przybywa 40 mln Mg. 

S  to przede wszystkim zu yte lub zniszczone kom-

putery, drukarki, monitory, kserokopiarki i wiele 

innych podobnych urz dze , które zosta y wycofane 

z eksploatacji lub uleg y uszkodzeniu. Dodatkowo 

niektóre firmy oferuj  inne specjalistyczne urz dze-

nia wyposa one w wiele rodzajów uk adów elektro-

nicznych, które podlegaj  recyklingowi w my l 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie 

elektrycznym i elektronicznym [1].  

W ostatnich dwóch latach obserwuje si  post puj -

c  recesj  w Europie, równie  w Polsce, jednak pro-

dukcja urz dze  elektrycznych i elektronicznych 

stale ro nie. Niestety, wraz z ni  wzrasta ilo  „elek-

tro mieci”, które zalegaj  w przedsi biorstwach,  

u u ytkowników indywidualnych, a co gorsze – na 

„dzikich” wysypiskach mieci.  

Ustawa o odpadach nak ada na przedsi biorstwa 

szereg obowi zków zwi zanych z zagospodarowaniem 

zu ytego sprz tu elektronicznego, czyli tzw.  

„e-odpadów”. Du e firmy produkcyjne prowadz   

w wi kszo ci aktywn  polityk  proekologiczn ,  

w mniejszych – bywa ró nie. Faktem jest, e cz  

„elektro mieci” trafia na standardowe wysypiska 

mieci lub jest nielegalnie przechowywana. Proceder 
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ten trwa mimo kontroli ze strony odpowiednich s u b. 

W zmianie ludzkiej mentalno ci maj  pomóc coraz 

wy sze kary za nieprawid owe post powanie z zu ytym 

sprz tem elektrycznym i elektronicznym oraz noweliza-

cja ustawy
1
 zmuszaj ca zarówno wprowadzaj cych na 

rynek, jak i recyklerów do prowadzenia odzysku odpa-

dów elektronicznych i ich w a ciwej utylizacji.  

Nie da si  wyobrazi  wspó czesnego górnictwa pod-

ziemnego bez urz dze  i sprz tu elektrycznego oraz 

elektronicznego. Dlatego zarówno w ród producen-

tów, jak i wprowadzaj cych na rynek tego typu urz -

dzenia i sprz t s  tak e jednostki zaplecza górniczego. 

Ich specyfika powoduje, e w zakresie gospodarki  

„e-odpadami” maj  znacz cy udzia  w skali kraju. 

 

 

2. „E-SPRZ T” I JEGO RODZAJE 

 

 

Termin „sprz t elektryczny i elektroniczny” (tak e: 

„e-sprz t”, „e-urz dzenia”) oznacza urz dzenia, któ-

rych prawid owe dzia anie jest uzale nione od do-

p ywu pr du elektrycznego lub od obecno ci pól 

elektromagnetycznych, a tak e urz dzenia mog ce 

s u y  do wytwarzania, przesy u lub pomiaru pr du 

elektrycznego b d  pól elektromagnetycznych [2]. 

Natomiast „zu yty sprz t" to taki, który poza warun-

kami okre lonymi wy ej spe nia definicj  odpadu 

zawart  w ustawie o odpadach, tj. którego posiadacz 

pozbywa si , zamierza si  pozby  lub jest zobowi -

zany do jego pozbycia si . Potocznie taki sprz t na-

zywany jest „elektro mieciami”, „elektroodpadami”, 

„e- mieciami” lub „e-odpadami” i takie nazewnictwo 

przyj to w niniejszym artykule. Zawiera on liczne 

elementy charakteryzuj ce si  w a ciwo ciami truj -

cymi i toksycznymi, które po przedostaniu si  do 

rodowiska mog  powodowa  powa ne zagro enie 

dla organizmów ywych, dlatego nale y go umiesz-

cza  w specjalnych pojemnikach, a nie w pojemni-

kach z odpadami komunalnymi. 

Do zu ytego sprz tu elektrycznego i elektroniczne-

go zaliczamy: wielkogabarytowe urz dzenia gospo-

darstwa domowego, ma ogabarytowe urz dzenia 

gospodarstwa domowego, sprz t teleinformacyjny  

i telekomunikacyjny, sprz t audiowizualny, sprz t 

o wietleniowy, narz dzia elektryczne i elektroniczne, 

zabawki, sprz t rekreacyjny i sportowy, przyrz dy 

medyczne, przyrz dy do nadzoru i kontroli oraz au-

tomaty do wydawania. Poszczególne grupy i wa -

niejsze rodzaje sprz tu elektrycznego i elektronicz-

nego przedstawiono w tabeli nr 1.  

 

Tabela 1. 
Grupy i wa niejsze rodzaje sprz tu elektrycznego i elektronicznego [1] 

 

Grupa Rodzaje sprz tu elektrycznego i elektronicznego 

Wielkogabarytowe urz dze-

nia gospodarstwa domowego 

ch odziarki, zamra arki, pralki, suszarki do ubra , zmywarki, urz dzenia kuchenne, w tym kuchenki, piece 

i p yty elektryczne, kuchenki mikrofalowe, elektryczne urz dzenia grzejne, wentylatory elektryczne, urz dzenia 

klimatyzacyjne i sprz t wentyluj cy 

Ma ogabarytowe urz dzenia 

gospodarstwa domowego 

odkurzacze, elazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, m ynki do kawy, no e elektryczne, urz dzenia do 

strzy enia i suszenia w osów, szczotkowania, golenia, masa u, zegary, wagi, wszelkie inne ma ogabarytowe 

urz dzenia gospodarstwa domowego 

Sprz t teleinformatyczny 

i telekomunikacyjny 

komputery, laptopy, notebooki, notepady, drukarki, sprz t kopiuj cy, kalkulatory, maszyny do pisania, terminale, 

faksy, telefony, automaty telefoniczne, pozosta e produkty lub sprz t s u cy do transmisji g osu, obrazu lub 

innych informacji za pomoc  technologii telekomunikacyjnych  

Sprz t audiowizualny odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery i sprz t video, sprz t hi-fi, wzmacniacze d wi ku, instrumenty mu-

zyczne 

Sprz t o wietleniowy oprawy do lamp fluorescencyjnych (z wyj tkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe 

i kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokopr ne lampy wy adowcze, ci nieniowe lampy sodowe i lampy 

metalohalogenkowe, niskopr ne lampy sodowe, pozosta e urz dzenia o wietleniowe (z wyj tkiem arówek) 

Narz dzia elektryczne  

i elektroniczne 

wiertarki, pi y, maszyny do szycia, urz dzenia do skr cania, mielenia, piaskowania, przemia u, pi owania, ci cia, 

nawiercania, robienia otworów, nabijania, sk adania, gi cia, narz dzia do nitowania, przy rubowywania, spawa-

nia, lutowania, urz dzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania, kosiarki do trawy i podobne, pozosta e 

narz dzia elektryczne i elektroniczne 

Zabawki, sprz t rekreacyjny  

i sportowy 

kolejki elektryczne lub tory wy cigowe, kieszonkowe konsole do gier video, gry video, komputerowo sterowane 

urz dzenia do uprawiania sportów, sprz t sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi cz ciami sk adowymi, 

automaty uruchamiane monet , banknotem, etonem, pozosta e zabawki, sprz t rekreacyjny i sportowy 

Wyroby medyczne sprz t do radioterapii, bada  kardiologicznych, dializoterapii, wentylacji p uc, urz dzenia medyczne wykorzystu-

j ce technik  nuklearn , sprz t laboratoryjny do diagnostyki in vitro, analizatory, zamra arki laboratoryjne, testy 

p odno ci, pozosta e urz dzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, agodzenia przebiegu 

choroby, urazów lub niepe nosprawno ci 

Przyrz dy do nadzoru  

i kontroli 

czujniki dymu, regulatory ciep a, termostaty, urz dzenia pomiarowe, wa ce lub do nastawu u ywane w gospo-

darstwie domowym lub jako sprz t laboratoryjny, pozosta e przyrz dy nadzoru i kontroli u ywane w obiektach 

i instalacjach przemys owych  

Automaty do wydawania automaty do wydawania napojów gor cych, butelek lub puszek z zimnymi i gor cymi napojami, produktów 

sta ych, pieni dzy – bankomaty itp. 

 

 
1 23 stycznia 2013 r. wesz a w ycie kolejna nowelizacja Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). 
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Sprz t, którego nie da si  jednoznacznie przypo-

rz dkowa  w obr bie okre lonej grupy, kwalifikuje si  

jako „pozosta y sprz t” z danej grupy. Podmiot wpro-

wadzaj cy na rynek innowacyjny sprz t, którego nie 

da si  zakwalifikowa  do ju  istniej cych grup, nie jest 

zwolniony z obowi zku jego recyklingu. 

   

 

3. OBOWI ZKI PRZEDSI BIORCY  

 

 

W rozumieniu ustawy o zu ytym sprz cie elektro-

nicznym i elektrycznym producent wprowadzaj cy 

sprz t na rynek musi dokona  wyboru, w jakiej for-

mie b dzie zarz dza  odpadami. Przy podejmowaniu 

decyzji musi uwzgl dnia  ich wp yw na rodowisko 

naturalne i skutki gospodarcze. Jest to jednym  

z bod ców zach caj cych do projektowania oraz 

produkcji sprz tu elektrycznego i elektronicznego  

w sposób w pe ni uwzgl dniaj cy oraz umo liwiaj -

cy jego napraw , modernizacj , demonta  oraz recy-

kling. Jednak cz  producentów wprowadza na ry-

nek produkty, których innowacyjne i niekonwencjo-

nalne rozwi zania uniemo liwiaj  ponowne u ycie 

poszczególnych podzespo ów lub napraw . Stosowa-

nie specyficznych rozwi za  projektowych nie 

wp ywa korzystnie na ochron  rodowiska naturalne-

go i wymogów bezpiecze stwa z tym zwi zanych, 

dlatego to na wytwórców na o ony zosta  obowi zek 

finansowania odbioru zu ytego sprz tu elektronicz-

nego i elektrycznego ze sk adowisk oraz jego prze-

tworzenia. 

Obowi zki na o one na firmy produkuj ce i wpro-

wadzaj ce na rynek urz dzenia posiadaj ce w sobie 

elementy elektryczne i elektroniczne (czyli m.in. 

produkuj ce i handluj ce nim pod w asn  mark ) 

maj  ród o w dokumentach polskich i europejskich. 

Pierwszym tego typu nadrz dnym dokumentem eu-

ropejskim by a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 2002/96/WE z 27. 01. 2003 r. nak adaj ca 

na wszystkie pa stwa cz onkowskie obowi zek 

sprawowania cis ego nadzoru nad post powaniem  

z odpadami zu ytego sprz tu elektrycznego i elektro-

nicznego, w szczególno ci nad jego odzyskiem. Dy-

rektywa ta okre la a m.in. zakres oraz terminy wyko-

nania obowi zków ci cych na producentach oraz 

obowi zki odpowiedniego informowania u ytkowni-

ków. W 2012 r. uchylono ww. dyrektyw , zast puj c 

j  now  – Dyrektyw  Parlamentu Europejskiego  

i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego 

(WEEE) (Dz. Urz. UE L 197/38 z 24. 07. 2012 r.). 

Zarówno uchylona, jak i nowa dyrektywa obejmuje 

ca y sprz t elektryczny i elektroniczny wykorzysty-

wany przez konsumentów (w tym tak e baterie  

i akumulatory). Kolejna Dyrektywa – 91/157/EWG – 

reguluje kwestie zbierania oraz unieszkodliwiania 

zu ytych baterii i akumulatorów zawieraj cych rt , 

kadm lub o ów. 

Wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2012 r. do reje-

stru przedsi biorców prowadzonego przez G ówny 

Inspektorat Ochrony rodowiska wpisanych by o 

kilkana cie tysi cy podmiotów, w tym m.in.: 

 4 597 prowadz cych dzia alno  w zakresie wpro-

wadzania sprz tu, 

 10 458 prowadz cych dzia alno  w zakresie zbie-

rania zu ytego sprz tu, 

 161 prowadz cych zak ady przetwarzania, 

 99 prowadz cych dzia alno  w zakresie recyklin-

gu,  

 12 prowadz cych dzia alno  w zakresie innych ni  

recykling procesów odzysku, 

 8 organizacji odzysku. 

Na wprowadzaj cym sprz t na rynek spoczywa ca-

y szereg obowi zków, w tym m.in.: 

 zorganizowanie i sfinansowanie odbioru zu ytego 

sprz tu, 

 zawarcie umowy z prowadz cymi zak ady przetwa-

rzania, wpisanymi do rejestru, o zdolno ciach prze-

twórczych umo liwiaj cych przetworzenie zebra-

nego zu ytego sprz tu, 

 organizacja kampanii edukacyjnych (publiczne 

kampanie edukacyjne). 

Dodatkowo jest on zobowi zany umie ci  na ta-

bliczce znamionowej lub w innym widocznym miej-

scu trwa  informacj  dotycz c : 

 zakazu umieszczania zu ytego sprz tu cznie  

z innymi odpadami, wraz z wyja nieniem znacze-

nia oznakowania (za cznik nr 3 do ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r.), 

 potencjalnych skutków dla rodowiska i zdrowia 

ludzi wynikaj cych z obecno ci sk adników nie-

bezpiecznych w sprz cie, 

 masy sprz tu.  

Zobowi zany jest te  do osi gni cia okre lonych 

poziomów odzysku i recyklingu. Poziomy te w za-

le no ci od grupy sprz tu wahaj  si  w przedziale 

70-80% dla procesu odzysku i 50-75% – dla procesu 

recyklingu. Doda  w tym miejscu wypada, e do 

masy „e-odpadów” poddanych odzyskowi i recyklin-

gowi wlicza si  zarówno mas  zu ytego sprz tu 

przekazanego do ponownego u ycia, jak i mas  cz -

ci sk adowych pochodz cych z zu ytego sprz tu, 

przekazanych do ponownego u ycia, przy czym do-

tyczy to zu ytego sprz tu przekazanego prowadz -

cemu zak ad przetwarzania wpisany do rejestru.  

Zarówno wprowadzaj cy sprz t, jak i organizacje 

zajmuj ce si  odzyskiem sprz tu elektrycznego  
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i elektronicznego, którzy w danym roku nie dope nili 

obowi zku odzysku i recyklingu swoich produktów 

wprowadzonych na rynek, s  zobowi zani do uisz-

czenia op aty produktowej. Op ata ta liczona jest 

oddzielnie dla poziomu odzysku i recyklingu w ka -

dej grupie sprz tu okre lonego w za czniku nr 1 do 

wspomnianej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

Jednym z istotniejszych obowi zków wprowadza-

j cego sprz t jest sporz dzanie raportów okresowych 

z prowadzonej dzia alno ci i sk adanie w G ównym 

Inspektoracie Ochrony rodowiska nast puj cych 

dokumentów: 

 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 grudnia ka dego roku)  sprawozda-

nia o masie wprowadzonego na rynek sprz tu elek-

trycznego i elektronicznego oraz masie sprz tu ze-

branego z rynku, 

 w terminie do dnia 15 marca po roku, w którym 

nast pi o zebranie lub odzysk, w tym recykling, 

zu ytego sprz tu – sprawozdania o osi gni tych 

poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zu yte-

go sprz tu, 

 w terminie do dnia 15 marca ka dego roku – wyka-

zu zak adów przetwarzania, z którymi zawar  

umow , 

 w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego 

nast puj cego po roku, którego op ata dotyczy – 

informacji o wysoko ci nale nej op aty produkto-

wej (w przypadku nieosi gni cia wymaganych 

progów odzysku i recyklingu „e-odpadów”). 

Wprowadzaj cy sprz t jest zobowi zany do pro-

wadzenia dodatkowej ewidencji obejmuj cej infor-

macje dotycz ce ilo ci i masy wprowadzonego sprz -

tu. S u y ona do wyliczania osi ganych poziomów 

zebrania i recyklingu zu ytego sprz tu i powinna by  

przechowywania przez okres 5 lat, licz c od ko ca 

roku kalendarzowego, którego dotyczy [5]. 

 

 

4.  NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH  

 

 

Od 23 stycznia 2013 r. obowi zuje znowelizowana 

ustawa o odpadach [2]. Nowa ustawa okre la rodki 

s u ce ochronie rodowiska, ycia i zdrowia ludzi, 

zapobiegaj ce i zmniejszaj ce negatywny wp yw na 

rodowisko oraz zdrowie ludzi, wynikaj cy z wytwa-

rzania odpadów i gospodarowania nimi, a tak e 

ogólne skutki u ytkowania zasobów i poprawiaj ce 

efektywno  takiego u ytkowania. 

Przyj te w ustawie zasady post powania z odpa-

dami maj  na celu przede wszystkim zapobieganie 

ich powstawaniu oraz ograniczanie ich wytwarzania. 

Ustawa implementuje do polskiego porz dku praw-

nego ostatnio wydane akty unijne z tego zakresu,  

w szczególno ci Dyrektyw  Parlamentu Europejskie-

go i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.  

w sprawie odpadów oraz uchylaj c  niektóre dyrek-

tywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22. 11. 2008, s. 3) oraz 

Dyrektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemys owych (zintegrowane zapobieganie 

zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE  

L 334 z 17. 12. 2010, s. 17). Znowelizowana ustawa 

doprecyzowa a obowi zki wytwórców odpadów, 

posiadaczy odpadów gospodaruj cych nimi, sprze-

dawców i po redników w obrocie, a tak e organów 

administracji publicznej. Ustawa wprowadzi a nowe 

definicje oraz wskaza a zasady dokonywania klasyfi-

kacji odpadów i post powania z nimi, jak równie  

szereg nowych rozwi za  prawnych, w tym przede 

wszystkim rozwi za  podkre laj cych konieczno  

zapobiegania powstawaniu odpadów oraz u atwiaj -

cych ich ponowne wykorzystanie. Przepisy nowej 

ustawy zmierzaj  do realizacji za o enia, e podmio-

ty odpowiedzialne za powstawanie odpadów powin-

ny ponosi  pe n  odpowiedzialno  w zakresie zapo-

biegania ich powstawaniu oraz zapewnienia zgodne-

go z zasadami ochrony rodowiska recyklingu urz -

dze  elektrycznych i elektronicznych. 

Zgodnie z powy szym oraz na podstawie przepi-

sów dyrektywy [4] przyj to porz dek dzia a , jaki 

powinien respektowa  wprowadzaj cy sprz t elek-

tryczny i elektroniczny na rynek. W pierwszej kolej-

no ci powinien zapobiega  powstawaniu odpadów 

poprzez modernizacj  i doskonalenie wprowadzane-

go na rynek sprz tu. Nast pnie przedsi biorca zobo-

wi zany jest do przygotowania swoich urz dze   

w taki sposób, aby po ewentualnych naprawach by y 

gotowe do ponownego u ycia. W kolejnym kroku 

powinien zapewni  recykling swoich urz dze  ju  

wycofanych z u ycia. W dalszych dwóch etapach 

podmiot wprowadzaj cy powinien zadba  o proces 

odzysku, a nast pnie o unieszkodliwienie materia ów 

niebezpiecznych. 

Ponadto, na mocy przepisów nowej ustawy, utwo-

rzona b dzie Baza Danych o Produktach i Opakowa-

niach oraz Gospodarce Odpadami (tzw. BDO), która 

zast pi obecn  baz  – Zintegrowany System Odpa-

dowy. Nowa ustawa okre la szczegó owo wymagania 

dotycz ce prowadzenia procesów wytwarzania odpa-

dów. Wprowadzono do niej nowe definicje, takie jak: 

„sprzedawca odpadów” (w ustawie zwany „deale-

rem”), „po rednik w obrocie odpadami” („broker”)  

i „zapobieganie powstawaniu odpadów”. Zakres 

niektórych z wcze niej obowi zuj cych terminów 

(np. „odzysk” czy „recykling”) istotnie zmieniono. 
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Warto zauwa y , e dotychczasowe informacje 

przedsi biorców o wytwarzanych odpadach i o spo-

sobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 

trac  wa no  z dniem wej cia w ycie wspomnianej 

ustawy. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów wyda-

ne w 2012 r. zachowaj  wa no  do dnia wskazanego 

w poszczególnych dokumentach. Podobnie rzecz si  

ma w przypadku pozwole  na zbieranie odpadów  

i ich recykling, jednak ich wa no  nie mo e trwa  

d u ej ni  dwa lata od dnia wej cia w ycie nowej 

ustawy o odpadach. Wprowadzaj cy na rynek odpady 

niebezpieczne w ilo ci powy ej 1 Mg rocznie oraz 

inne ni  niebezpieczne w ilo ci powy ej 5 000 Mg 

rocznie s  zobowi zani do uzyskania nowego pozwo-

lenia na wytwarzanie odpadów. 

Nowelizacja ustawy o odpadach to pocz tek istot-

nych zmian w prawodawstwie polskim. Minister-

stwo rodowiska dnia 5 lutego 2013 r. opublikowa-

o projekt za o e  nowej ustawy o zu ytym sprz cie 

elektrycznym i elektronicznym. Przedmiotowa regu-

lacja ma dokona  transpozycji przepisów prawa 

Unii Europejskiej dotycz cych gospodarowania 

zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym 

do polskiego prawa. Termin implementacji dyrek-

tywy ustalono na 14 lutego 2014 r. Oprócz dosto-

sowania polskiego prawa do zmienionej dyrektywy 

w sprawie zu ytego sprz tu elektrycznego i elektro-

nicznego projekt k adzie du y nacisk na uszczelnie-

nie polskiego systemu i ograniczenie swobody dzia-

alno ci „szarej strefy”. 

W za o eniach Ministerstwa rodowiska nowa 

ustawa o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektro-

nicznym zmieni i doprecyzuje kwestie transgranicz-

nego przemieszczania odpadów, z uwzgl dnieniem 

rodzajów transportu, wprowadzi nowy sposób zbie-

rania zu ytego „e-sprz tu” i na o y obowi zek zbie-

rania zu ytego sprz tu przez du e sklepy bez ko-

nieczno ci zakupu nowego urz dzenia przez kon-

sumenta. Dodatkowo projekt zak ada stworzenie 

specjalnego systemu monitoruj cego przep yw zu-

ytego sprz tu na poszczególnych etapach jego 

zagospodarowywania – pocz wszy od punktu zbiór-

ki, a sko czywszy na ostatecznym jego zagospoda-

rowaniu.  

Nowa ustawa skupi si  tak e na grupie sprz tu  

o najwy szym koszcie przetworzenia. To ten rodzaj 

„e-odpadów” jest najbardziej niebezpieczny dla 

rodowiska i zdrowia ludzkiego. Wysoki koszt prze-

tworzenia wynika bowiem w du ym stopniu z ko-

nieczno ci unieszkodliwienia substancji niebez-

piecznych. 

Potrzeba pilnego uchwalenia projektowanej usta-

wy wynika tak e z konieczno ci zapewnienia pra-

wid owej i terminowej transpozycji przepisów ak-

tów prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego,  

a w szczególno ci wprowadzenia przepisów wyni-

kaj cych z nowej unijnej dyrektywy WEEE [3], 

które umo liwi  polskim podmiotom dzia anie  

w systemie na takich samych zasadach, jak podmio-

ty z pozosta ych pa stw cz onkowskich. 

 

 

5. RECYKLING „E-ODPADÓW” 
 

 

Wprowadzaj cy sprz t jest zobowi zany do zor-

ganizowania i finansowania zbierania zu ytych „e-

mieci” z rynku, a tak e przetwarzania, recyklingu  

i unieszkodliwiania zu ytego sprz tu pochodz cego 

z gospodarstw domowych. W ramach tych dzia a  

powinien zawiera  umowy z prowadz cymi zak ady 

przetwarzania, wpisanymi do rejestru, o zdolno-

ciach przetwórczych umo liwiaj cych przetworze-

nie zebranego zu ytego sprz tu. Je li nie zawiera 

takiej umowy z zak adem przetwórczym, to organi-

zacja odzysku sprz tu elektrycznego i elektronicz-

nego musi przej  jego obowi zki w tym zakresie. 

Podczas przetwarzania odpadów zostaj  z nich 

wyselekcjonowane zarówno frakcje materia owe 

nadaj ce si  do recyklingu i ponownego wykorzy-

stania (tworzywa sztuczne, metale elazne i nie e-

lazne, szk o i inne), jak równie  elementy niebez-

pieczne dla rodowiska, które nale y unieszkodliwi  

(prze czniki i ród a wiat a zawieraj ce rt , kon-

densatory elektrolityczne, baterie, akumulatory fre-

on i inne). 

Przedsi biorca wprowadzaj cy na rynek urz dze-

nia elektryczne i elektroniczne powinien zapewni  

odbiorcy ich bezpieczny recykling. Pierwszym kro-

kiem do prawid owego wykorzystania posiadanego 

sprz tu, który uleg  uszkodzeniu, jest jego naprawa  

i regeneracja. Zajmuj  si  tym zarówno autoryzo-

wane serwisy producentów, jak i inne firmy, które 

mog  po naprawie przywróci  dane urz dzenie do 

u ytku zgodnie z przeznaczeniem. W praktyce jed-

nak jest to oko o 2% ca ego sprz tu wprowadzanego 

na rynek. Zwykle naprawa uszkodzonego urz dze-

nia jest nieop acalna, poniewa  sprz t jest przesta-

rza y i nie nadaje si  do ponownego u ycia. Drugim 

krokiem jest recykling, czyli ponowne wykorzysta-

nie cz ci urz dze . W tym celu dokonuje si  wery-

fikacji pozosta ych sprawnych elementów, a nast p-

nie kieruje je do regeneracji lub naprawy. Ostatnim 

krokiem jest w a ciwy odzysk, czyli podj cie dzia-

a  prowadz cych do odzyskania substancji, mate-

ria ów lub energii. Jak wynika z raportu GIO   

z 2011 r. [6], prawie wszystkie „e-odpady” s  prze-

kszta cane w a nie w taki sposób. Efektem tego 
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Poniewa  Instytut EMAG zmieni  profil dzia alno ci, 

skupiaj c si  na badaniach naukowych i pracach rozwo-

jowych, od ko ca ubieg ego roku na mocy podpisanych 

zobowi za , w tym umów licencyjnych, obowi zek ten 

przej o Centrum Transferu Technologii CTT EMAG, 

które sta o si  jednocze nie producentem. Po stronie 

Instytutu sprzeda  urz dze , a tym samym ich wprowa-

dzanie na rynek, ograniczono do minimum. 

 

 

7. EDUKACJA PROEKOLOGICZNA 

 

 

Ustawy, dyrektywy i rozporz dzenia to prawna 

strona polityki dotycz cej „e-odpadów”. Równie 

istotna jest jednak wiadomo  potencjalnego odbior-

cy „e-sprz tu” wzgl dem potencjalnych skutków dla 

rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wynika-

j cych z obecno ci substancji niebezpiecznych  

w urz dzeniach elektrycznych i elektronicznych.  

W Polsce, jak mo na s dzi  na podstawie danych 

statystycznych, cz  firm i konsumentów posiada 

prawdopodobnie niewystarczaj c  wiedz  na temat 

zagro e  wynikaj cych z niew a ciwego post powa-

nia z zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicz-

nym. Wi e si  te  z tym brak w a ciwej wiedzy na 

temat mo liwych sposobów odzysku i utylizacji, jak 

równie  obowi zków, jakie ci  w tym wzgl dzie 

na producentach sprz tu.  

Zu yty i nieprzydatny sprz t elektryczny i elektro-

niczny to odpady szczególnie niebezpieczne dla ro-

dowiska. Zagro enie to stwarzaj  przede wszystkim 

szkodliwe i truj ce substancje (np. rt , freon, kadm), 

stosowane w urz dzeniach produkowanych w latach 

ubieg ych. Substancje te uwolnione z porzuconych 

urz dze  przenikaj  do gleby, wody i powietrza. 

Zu yte sprz ty elektryczne i elektroniczne – zgodnie 

z ustaw  i dyrektyw  unijn  – stanowi  now  katego-

ri  odpadów niebezpiecznych. Powinny by  oddawa-

ne do specjalnych punktów zbierania. Selektywne 

zbieranie, segregacja, odpowiednie przechowywanie, 

przetworzenie i unieszkodliwienie zawartych w nich 

szkodliwych substancji chroni  rodowisko. 

W tym wzgl dzie du  rol  odgrywa informacja 

kierowana do u ytkowników urz dze  elektrycznych 

i elektronicznych o zakazie wyrzucania na mietnik 

„e-odpadów” oraz o wymogu ich selektywnego zbie-

rania oraz o formie zwrotu wycofanego z u ycia 

sprz tu i mo liwo ciach jego oddania w specjali-

stycznych punktach. Warto w tym miejscu wspo-

mnie , e odbiór „elektro mieci” nale y do obowi z-

ków punktów zbierania odpadów na terenie ca ego 

kraju. Co wa ne, odbiór sprz tu jest bezp atny.  

Jak twierdz  wiatowe koncerny produkuj ce 

sprz t elektroniczny, korzystaj c z recyklingu, mo-

emy odzyska  do 80% surowców i podzespo ów, 

które nadaj  si  do powtórnego przetworzenia. W ten 

sposób mo na zmniejszy  wykorzystanie w przemy-

le nowych surowców naturalnych oraz ograniczy  

emisj  CO2 co najmniej o 20%. Niestety badania 

pokazuj , e 75% u ytkowników nie stosuje naj-

prostszych form recyklingu w postaci segregacji 

mieci, a prawie po owa nie zdaje sobie sprawy, e to 

mo liwe. W prosty sposób przek ada si  to na zu yty 

sprz t elektryczny i elektroniczny. Wed ug danych 

GIO  w Polsce w 2011 r. wprowadzono na rynek 

515 tys. Mg nowego sprz tu, a zebrano 143 tys. Mg 

„elektroodpadów” [5]. W przeliczeniu na jednego 

mieszka ca Polski da o to 3,55 kg zebranego sprz tu 

elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw do-

mowych. Zgodnie z unijnymi przepisami wynik ten 

powinien osi gn  pu ap 4 kg na osob , a po 2016 

roku – 8 kg.  

Wed ug nowych planów ustawodawczych niektó-

rym pa stwom UE przys ugiwa  b dzie pewien za-

kres elastyczno ci w osi ganiu za o onych celów. 

Dziesi  krajów (w tym Polska), które nie maj  jesz-

cze wystarczaj cej infrastruktury do przetwarzania 

ZSEE, a jednocze nie wytwarzaj  ich mniej ni  naj-

bardziej rozwini te pa stwa UE, b dzie mog o usta-

nowi  nieco mniejszy limit zbiórki. Poziom ten usta-

lono na 40% masy sprz tu wprowadzonego na rynek 

(w 2016 r.), a termin osi gni cia docelowej warto ci 

(65% lub 85%) przed u ono do roku 2021. Obecnie 

w Polsce zbiera si  oko o 30% masy sprz tu wpro-

wadzonego na rynek [7]. 

 

 

8. PODSUMOWANIE 

 

 

Problem „e- mieci” narasta wraz z rozwojem tech-

nologicznym, st d konieczno  odpowiedniego po-

st powania z uszkodzonym lub przestarza ym sprz -

tem elektrycznym i elektronicznym nie powinna by  

jedynie kwesti  wymogów prawa, ale przede wszyst-

kim osobistej odpowiedzialno ci za rodowisko ka -

dego z jego u ytkowników. 

Maj c na wzgl dzie przysz o  naszego rodowiska 

naturalnego oraz nas samych, stale nale y zach ca  

wszystkich producentów do propagowania proekolo-

gicznej produkcji „e-sprz tu”, jego prawid owego  

i oszcz dnego wykorzystywania oraz – przy wspó -

pracy z u ytkownikami – pó niejszego recyklingu. 

Projekt nowelizacji ustawy o zu ytym sprz cie 

elektrycznym i elektrycznym wprowadzi w Polsce 
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nowe standardy. W lad za nowymi wytycznymi 

zmianie ulegn  tak e przepisy wykonawcze, które 

na o  na producentów i wprowadzaj cych sprz t na 

rynek nowe obowi zki. Doprecyzowanie istniej cych 

i na o enie nowych obowi zków na producentów, 

recyklerów i organizacje odzysku pozwoli na wi k-

sz  kontrol  nad „e-odpadami” i dokumentacj  z nimi 

zwi zan . Obecnie kluczowe znaczenie dla wprowa-

dzaj cych na rynek ogólnie rozumian  elektronik  

ma zarz dzanie produkcj  oraz dystrybucj  sprz tu,  

a nast pnie recyklingiem „e-odpadów”. Nie inaczej 

b dzie w przysz o ci. Wprowadzenie nowej ustawy 

wymusi na wszystkich wprowadzaj cych i producen-

tach inwestycje zwi zane z odpowiednim zarz dza-

niem, co przyniesie wymierne efekty dla samego 

przedsi biorcy i rodowiska naturalnego. Nie bez 

znaczenia pozostanie tak e obowi zek ci g ego in-

formowania i utrwalania wiedzy oraz wiadomo ci 

ludzi w zakresie prawid owego pozbywania si  od-

padów elektrycznych i elektronicznych. 
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