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Odpady elektryczne i elektroniczne 
– podstawy prawne, bariery i zarz dzanie

a obowi zek recyklingu 

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 wszystkich ga -

ziach przemys u, a tak e cz sta wymiana zu ytego sprz tu na nowy generuje problem za-

równo odzysku, jak i recyklingu wycofanych z eksploatacji tzw. „elektro mieci”. Problem 

ten stanowi powa ne zagro enie dla rodowiska naturalnego. Artyku  ma na celu przede 

wszystkim przedstawienie podstaw prawnych reguluj cych obrót i zarz dzanie tego typu 

odpadami oraz zobowi za , jakie ci  na podmiocie wprowadzaj cym. Dodatkowo opi-

sano bariery, obowi zki oraz dzia ania pozwalaj ce potencjalnym producentom post po-

wa  zgodnie z ustaw . Problem odpadów elektrycznych i elektronicznych przedstawiono 

na przyk adzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, który jest wiod c  jednostk  na-

ukow , specjalizuj c  si  w produkcji nowoczesnych urz dze  z bran y górniczej oraz te-

leinformatycznej. Przedstawiaj c obecn  sytuacj  dotycz c  wprowadzania na rynek swo-

ich produktów oraz zasad post powania z chwil  zako czenia eksploatacji w kraju i za 

granic , mamy nadziej  zwi kszy wiadomo  ekologiczn  zarówno w ród osób praw-

nych, jak i zwyk ych obywateli. Artyku  ma na celu zach cenie przedsi biorców do reje-

stracji prowadzonej dzia alno ci w G ównym Inspektoracie Ochrony rodowiska (GIO ). 

Propagujemy równie  proekologiczne dzia ania nastawione na prawid owe post powanie 

z zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym, które automatycznie prze o  si  na 

stan rodowiska naturalnego, a tym samym – na nasze zdrowie. 

1. WPROWADZENIE 

Odpady elektryczne i elektroniczne to przede wszyst-

kim zu yte lub zniszczone komputery, drukarki, moni-

tory, kserokopiarki i wiele innych podobnych urz dze ,

które z ró nych przyczyn zosta y przez przedsi bior-

stwa, jak i osoby prywatne wycofane z eksploatacji. 

Poszczególne firmy posiadaj  tak e w swojej ofercie 

inne specjalistyczne urz dzenia „naszpikowane” elek-

tronik , które w my l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym [1] 

podlegaj  recyklingowi. W dobie rozwoju nowych 

technologii i ci g ego post pu cyfryzacji zak adów oraz 

spo ecze stwa wzrasta potrzeba posiadania dost pnych 

nowinek technologicznych. W ostatnich latach mimo 

globalnego kryzysu produkcja urz dze  elektrycznych  

i elektronicznych stale ro nie. Na ca ym wiecie co-

rocznie produkowane jest ponad 40 milionów Mg tzw. 

„elektro mieci”, z czego w samej Polsce jest to rocznie 

prawie 500 tys. Mg. Stanowi to coraz powa niejszy

problem, gdy  wraz z produkcj  stale wzrasta ilo

elektronicznego z omu, który zalega zarówno w go-

spodarstwach domowych, jak i w firmach. Z roku na 

rok przybywa „elektro mieci”, których nie potrafimy

wykorzysta .

Ustawa o odpadach nak ada na przedsi biorstwa sze-

reg obowi zków zwi zanych z elektronicznymi odpa-

dami. Odbiorca, który posiada odpowiednie zaplecze 

techniczne oraz zezwolenia na prowadzenie odzysku 

odpadów elektronicznych, ma prawo do wystawiania 

karty przekazania odpadu. Dokument ten wykorzystany 

zgodnie z prawem mo e przynie  potencjalnemu 

przedsi biorcy dochody, a rodowisku naturalnemu 

zagwarantowa  ograniczenie zanieczyszczenia ze 

wzgl du na mo liwo  regeneracji niektórych elemen-

tów. Przy zastosowaniu w a ciwych technologii recy-

kling móg by sta  si  szans  na rozwój, stworzenie 

miejsc pracy, a tak e pozyskiwanie cennych metali, 

m.in. miedzi, indu, z ota czy srebra. Dlatego poru-
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szone poni ej aspekty ogólnie poj tego recyklingu 

jednoznacznie przekonuj , e warto jest zainteresowa

si  zwi zanymi z nim dzia aniami. 

2. KRAJOWE  I  MI DZYNARODOWE  AKTY 
PRAWNE  REGULUJ CE  RECYKLING 
ELEKTRONICZNYCH  ODPADÓW 

Zasady recyklingu wys u onych i cz sto bardzo tok-

sycznych urz dze  elektrycznych oraz elektronicznych, 

zawieraj cych substancje niebezpieczne, regulowane s

przez wiele mi dzynarodowych i krajowych aktów 

prawnych. Zagospodarowanie wycofanego sprz tu

wpisuje si  w realizacj  idei „zrównowa onego rozwo-

ju” w procesie gospodarowania zasobami. 

Przepisy dotycz ce zbierania, odbioru, przetwarza-

nia, odzysku i recyklingu zu ytego sprz tu elektrycz-

nego i elektronicznego (ZSEiE) okre laj  trzy unijne 

dyrektywy, przyj te przez Parlament Europejski  

w 2003 roku. Dokument 2002/95/WE (RoHS) z 2003 r. 

zobowi zuje pa stwa cz onkowskie do przyj cia ak-

tów prawnych ograniczaj cych wykorzystanie tok-

sycznych substancji przy produkcji urz dze  elek-

trycznych i elektronicznych. Dyrektywa 2002/96/WE 

definiuje poj cie „sprz tu elektrycznego i elektro-

nicznego” (SEE). W my l artyku u 3. tego dokumen-

tu jest to urz dzenie, którego „prawid owe dzia anie 

uzale nione jest od pr du elektrycznego lub pól elek-

tromagnetycznych”. Wskazuje on ponadto na ko-

nieczno  przyj cia przez wszystkie kraje cz onkow-

skie spójnych uregulowa  prawnych dotycz cych 

ochrony rodowiska naturalnego poprzez w a ciwe 

zagospodarowanie „elektro mieci”. Kluczowe zna-

czenie maj  artyku y 8. i 9. Nakazuj  one pa stwom 

unijnym uchwalenie ustaw, które zobowi zuj  pro-

ducentów elektroniki do finansowania zbierania, 

przetwarzania, odzysku i recyklingu wys u onego 

sprz tu z gospodarstw domowych, instytucji i przed-

si biorstw. Trzeci z dokumentów – 2003/108/WE – 

modyfikuje artyku  9. poprzedniej dyrektywy, zdej-

muj c z producentów sprz tu obowi zek finansowa-

nia recyklingu zu ytych urz dze , które pochodz

z firm i instytucji [2]. 

Polskie ustawodawstwo reguluj ce sposób post po-

wania z elektronicznymi odpadami opiera si  na sze-

ciu ustawach oraz kilkunastu rozporz dzeniach Mini-

stra rodowiska (tab. 1). Podstawowe znaczenie dla 

funkcjonowania systemu zbierania i przetwarzania 

(ZSEiE) w Polsce ma ustawa o zu ytym sprz cie elek-

trycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 r. [1]. Im-

plementuje ona do polskiego prawa zalecenia unijnej 

dyrektywy 2002/96/WE [7]. Zobowi zuje producen-

tów i importerów sprz tu elektrycznego oraz elektro-

nicznego do organizowania, finansowania, zbierania, 

odbioru, przetwarzania, odzysku i recyklingu wys u-

onych urz dze  [6]. Dyrektywa ta stanowi zdecydo-

wany krok naprzód w dziedzinie ochrony rodowiska  

i niew tpliwie pomo e w oszcz dnym gospodarowa-

niu zasobami w Europie. 

3. OBOWI ZKI PODMIOTÓW  

Na mocy ustawy [1] na producentach oraz importe-

rach wprowadzaj cych na rynek polski urz dzenia 

elektryczne i elektroniczne spoczywa obowi zek 

zorganizowania oraz sfinansowania zbierania, odbio-

ru, przetwarzania, odzysku i recyklingu zu ytego 

sprz tu. Z pocz tkiem 2009 r. przedsi biorcom do-

sz y nowe obowi zki zwi zane z zu ytym sprz tem 

elektrycznym i elektronicznym (rys. 1).  

Rys. 1. Uczestnicy systemu gospodarowania ZSEiE (opracowanie w asne)
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Tabela 1.  
Zestawienie obowi zuj cych rozporz dze  wydanych na podstawie ustawy [1]

Lp. Nazwa rozporz dzenia Dziennik Ustaw z dnia 

1.  Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie szczegó owych stawek op at 
produktowych dla sprz tu

Dz. U. z 2006 r., nr 19,  

poz. 152 (art. 66, ust. 2) 

25 stycznia 2006 r. 

2.  Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie wzoru za wiadczenia potwierdza-
j cego recykling oraz wzoru za wiadczenia potwierdzaj cego inne ni  recykling 
procesy odzysku 

Dz. U. z 2009 r., nr 172,  

poz.  1342 

30 pa dziernika 2009 r. 

3.  Rozporz dzenie Ministra Finansów w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialno ci
cywilnej wprowadzaj cego sprz t za niewykonanie obowi zku zbierania, prze-
twarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu ytego sprz tu 
elektrycznego i elektronicznego 

Dz. U. z 2006 r., nr 46,  

poz. 332 (art. 19, ust. 5) 

9 marca 2006 r. 

4.  Rozporz dzenie Ministra Finansów w sprawie szczegó owych zasad wspó pracy 
pomi dzy instytucjami finansowymi a GIO  i NFO iGW oraz wzorów formula-
rzy zabezpieczenia finansowego 

Dz. U. z  2006 r., nr 95,  

poz. 662 (art. 19, ust. 4) 

30 maja 2006 r. 

5.  Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów 
zbierania zu ytego sprz tu

Dz. U. z 2011 r., nr 3,  

poz. 5 

4 stycznia 2011 r. 

6.  Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie wysoko ci stawek op aty rejestro-
wej oraz op aty rocznej 

Dz. U. z 2008 r., nr 236,  

poz. 1649 (art. 9, ust. 6) 

22 grudnia 2008 r. 

7.  Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru 
oraz wzoru wniosku o zmian  wpisu do rejestru 

Dz. U. z 2009 r., nr 68,  

poz. 582 (art. 8, ust. 9) 

28 kwietnia 2009 r. 

8.  Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie wzoru sprawozdania o ilo ci
i masie wprowadzonego sprz tu

Dz. U. z 2009 r., nr 72,  

poz. 627 (art. 24, ust. 3) 

4 maja 2009 r. 

9.  Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie wzoru sprawozdania o masie 
zebranego i przekazanego do prowadz cego zak ad przetwarzania zu ytego 
sprz tu

Dz. U. z 2009 r., nr 81,  

poz. 682 (art. 40, ust. 2) 

12 maja 2009 r. 

10. Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie wzoru sprawozdania o przetwo-
rzonym zu ytym sprz cie

Dz. U. z 2009 r., nr 81,  

poz. 683 (art. 51, ust. 2) 

12 maja 2009 r. 

11. Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie wzorów sprawozda  o odpadach 
pochodz cych z zu ytego sprz tu

Dz. U. z 2009 r., nr 81,  

poz. 684 (art. 56, ust. 2) 

12 maja 2009 r. 

12. Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie sposobu ustalania numeru reje-
strowego 

Dz. U. z 2009 r., nr 92,  

poz. 760 (art. 10, ust. 3) 

5 czerwca 2009 r. 

13. Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie wzoru wykazu zak adów przetwa-
rzania zu ytego sprz tu

Dz. U. z 2009 r., nr 94,  

poz. 783 (art. 33, ust. 5) 

8 czerwca 2009 r. 

14. Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania 
o wysoko ci nale nej op aty produktowej dla sprz tu

Dz. U. z 2009 r., nr 94,  

poz. 784 (art. 67, ust. 2) 

8 czerwca 2009 r. 

15.  Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie sposobów obliczania poziomów 
odzysku i recyklingu zu ytego sprz tu

Dz. U. z 2009 r., nr 99,  

poz. 837 (art. 30, ust. 6) 

15 czerwca 2009 r. 

16.  Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie wzorów sprawozda  o zu ytym 
sprz cie

Dz. U. z 2009 r., nr 102,  

poz. 856 (art. 31, ust. 2) 

19 czerwca 2009 r. 

17.  Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie wzoru za wiadczenia o zu ytym 
sprz cie oraz sposobu jego przekazywania 

Dz. U. z 2009 r., nr 122,  

poz.1017 (art. 50, ust. 8) 

16 lipca 2009 r. 

18.  Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym 
sprz cie

Dz. U. z 2009 r., nr 132,  

poz. 1092 (art. 15, ust. 6) 

10 sierpnia 2009 r. 

Do g ównych obowi zków nale :

sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprz tu przezna-

czonego zarówno na rynek, jak i dla gospodarstw 

domowych – informowanie nabywców o kosztach 

zwi zanych z gospodarowaniem odpadami (koszty 

zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego 

ni  recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania 

zu ytego sprz tu),

wprowadzaj cy sprz t – przeznaczenie cz ci swo-

ich pieni dzy na ekoedukacj ,

wpis do rejestru G ównego Inspektora Ochrony 

rodowiska przez: 

przedsi biorc  prowadz cego punkt napraw sprz tu, 

przedsi biorc  prowadz cego punkt skupu z o-

mu – w przypadku, gdy punkt skupu z omu po-

siada zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci w 

zakresie zbierania zu ytego sprz tu; ponadto 

trzeba wskaza  grup  i rodzaj sprz tu, który jest 

zbierany przez dan  firm . Taki wniosek mo na 

przes a  na adres GIO  poczt  lub w postaci do-

kumentu elektronicznego, o ile dysponuje si

podpisem elektronicznym, uprawniaj cym do 

pos ugiwania si  otrzymanym numerem reje-

strowym na dokumentach zwi zanych z obrotem 

odpadami powstaj cymi ze zu ytego sprz tu

elektrycznego i elektronicznego, 

prowadzenie stosownej sprawozdawczo ci. 

Przedsi biorcy zobowi zani s  tak e do ewiden-

cjonowania masy zebranych urz dze . Sprawozdania 

z takimi danymi nale y sk ada  co pó  roku do GIO .

W dokumencie przedsi biorcy musz  poda  (przy-

k ad tab. 2), ile zebrali sprz tu, jakiego rodzaju jest to 

sprz t i do których nale y grup.  
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Tabela 2.  
Grupy sprz tu podlegaj cego zapisom ustawy wg za cznika 1. do ustawy [1]. 

Grupa Nazwa grupy Przyk adowe urz dzenia

Grupa I Wielkogabarytowe urz dzenia 

gospodarstwa domowego 

Ch odziarki, zamra arki, pralki, suszarki do ubra , zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, 

wentylatory elektryczne, urz dzenia klimatyzacyjne 

Grupa II Ma ogabarytowe urz dzenia  

gospodarstwa domowego  

Odkurzacze, zamiatacze dywanów, elazka, tostery, frytkownice, no e elektryczne, wagi 

Grupa III Sprz t teleinformacyjny  

i telekomunikacyjny 

Komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki,  

notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania,  

faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe 

Grupa IV Sprz t audiowizualny Odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprz t hi-fi, wzmacniacze d wi ku

Grupa V Sprz t o wietleniowy Oprawy o wietleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyj tkiem opraw stosowanych  

w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, 

niskopr ne lampy sodowe 

Grupa VI Narz dzia elektryczne  

i elektroniczne 

Wiertarki, pi y, maszyny do szycia 

Grupa VII Zabawki, sprz t rekreacyjny

i sportowy 

Kolejki elektryczne i tory wy cigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo 

Grupa VIII Przyrz dy medyczne Sprz t do radioterapii, sprz t do bada  kardiologicznych, sprz t do wentylacji p uc, analizatory  

Grupa IX Przyrz dy do nadzoru i kontroli Czujniki dymu, regulatory ciep a, termostaty  

Grupa X Automaty do wydawania Automaty do wydawania: napojów gor cych, butelek lub puszek z zimnymi i gor cymi napojami, 

produktów sta ych; bankomaty 

Dodatkowo trzeba przedstawi  dane dotycz ce ilo-

ci urz dze , które zosta y przekazane do zak adów 

przetwarzania. Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 

do 30 czerwca musi by  z o one do 31 lipca. Do 15 

marca trzeba natomiast z o y  takie samo sprawoz-

danie, w którym znajd  si  dane za okres od 1 lipca 

do 31 grudnia. Wniosek o wpis do rejestru w zakresie 

podlegaj cym wpisowi do rejestru musi by  z o ony 

przed rozpocz ciem dzia alno ci. Ustawa nie okre la 

konkretnego terminu dokonania takiego wpisu. 

Tak e od stycznia 2009 r., po nowelizacji ustawy 

[1], wprowadzono kilka zmian maj cych na celu m.in. 

popraw  dzia a  zwi zanych z recyklingiem oraz pod-

niesienie wiadomo ci ekologicznej. Obecnie istnieje 

kilka sposobów legalnego pozbycia si  zb dnych 

urz dze . Przede wszystkim elektryczne i elektronicz-

ne odpady mo na odda  do punktu zbierania tzw. 

„elektro mieci” – mo na tam odda  dowoln  ilo

tego rodzaju odpadów. W my l ustawy o samorz dach

terytorialnych obowi zek posiadania takiego punktu 

ci y na w adzach lokalnych (baza adresów znajduje 

si  na stronie www.elektrosmieci.pl). Punkty zbierania 

zgodnie z przepisami nie pobieraj adnych op at,

jednak trans- port odpadów le y w gestii zdaj cego

elektroniczne mieci. Innym miejscem, w którym 

mo na odda  zu yty sprz t, s  punkty sprzeda y

sprz tu RTV i AGD. Musimy jednak pami ta , e jest 

to mo liwe tylko wtedy, gdy kupujemy nowy sprz t

elektryczny b d  elektroniczny i oddajemy zu yty 

tego samego rodzaju, np.: mo emy odda  stary moni-

tor, gdy kupujemy nowy. Co ciekawe, ustawowy obo-

wi zek przyj cia zu ytego sprz tu ci y tak e na skle-

pach internetowych. W obu przypadkach jest to us uga

ca kowicie bezp atna. Oddawany sprz t musi by

kompletny i nieuszkodzony. Nie mo na rozbiera

i demontowa  zu ytych urz dze . Za nielegalne roz-

kr canie „elektro mieci” mo na równie  zap aci

wysok  grzywn .

W tej kwestii nast pi y kolejne pozytywne zmiany 

poniewa , zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamen-

tu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zu y-

tego sprz tu elektrycznego i elektronicznego mo na

b dzie odda  do sklepu bezp atnie ma y sprz t RTV  

i AGD bez konieczno ci zakupu nowego (rozwi za-

nie to wesz o w ycie 13.08.2012 r., za  na wdro enie 

regulacji Polska ma 18 miesi cy). Poza tym niektóre 

firmy, cz sto wspó pracuj c z urz dami miast i gmin, 

organizuj  zbiórki elektronicznych odpadów, pod-

stawiaj c w wyznaczonych miejscach specjalnie 

oznakowane samochody. Takie akcje ciesz  si  coraz 

wi ksz  popularno ci . Doda  mo na w tym miejscu, 

i  ustawa wprowadzi a tak e obowi zek umieszcza-

nia na obudowie urz dze  symbolu przekre lonego 

kosza na mieci. Znaczek ten jest informacj  dla 

konsumentów, e po zako czeniu u ytkowania sprz -

tu nie wolno wyrzuca  do kontenerów na mieci. 

Celem nowelizacji by o osi gni cie od 2010 r. wy-

znaczonego przez Uni  Europejsk  poziomu 4 kg 

zebranych „elektro mieci” na mieszka ca. Jak pod-

kre la Ministerstwo rodowiska, zmiany przepisów 

by y konieczne, poniewa  w naszym kraju przetwa-

rzano zbyt ma o zu ytego elektrosprz tu – w 2007 r. 

zaledwie 0,71 kg na mieszka ca [2]. 

Znowelizowana ustawa okre la ponadto obowi zek 

rozliczenia masy zebranego sprz tu wed ug grup, na 

jakie podzielony zosta  ZSEiE. W poszczególnych gru-

pach znajduje si  jednak sprz t o ró nym koszcie prze-

tworzenia. Organizacje odzysku, dzia aj c w imieniu 

wprowadzaj cych, finansuj  przede wszystkim zbiera-

nie i przetwarzanie takiego sprz tu, którego koszty 

przetworzenia s  najni sze, natomiast wiadomie rezy-

gnuje si  z finansowania zbierania sprz tu, którego 
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koszt przetworzenia jest wysoki. W ten sposób wpro-

wadzaj cy sprz t wywi zuje si  z ustawowego obo-

wi zku zbierania okre lonej masy sprz tu w ka dej

z grup, chocia  w ramach tych grup nie s  zachowane 

proporcje przetwarzania odpowiadaj ce proporcjom  

wprowadzania sprz tu na rynek. Sprz t o najwy szym 

koszcie przetworzenia to jednocze nie sprz t najbar-

dziej niebezpieczny dla rodowiska naturalnego i zdro-

wia ludzkiego. Wysoki koszt przetworzenia wynika  

w du ym stopniu w a nie z konieczno ci odzyskania  

i unieszkodliwienia substancji niebezpiecznych [3]. 

4. BARIERY W GOSPODAROWANIU ZU YTYM 
SPRZ TEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRO-
NICZNYM 

W ka dej dziedzinie gospodarki mo na wyró ni

kilka barier, które w istotny sposób wp ywaj  na jej 

rozwój, mo liwo ci produkcyjne czy finansowanie. 

Nie inaczej jest w przypadku recyklingu urz dze

elektrycznych i elektronicznych, które s  efektem 

masowej wiatowej produkcji. W kontek cie kilkuna-

stu aspektów wp ywaj cych na poziom odzysku  

i przetworzenia tzw. „elektro mieci” mo na wyró ni

kilka podstawowych barier: 

Prawna. Analizuj c dyrektyw  WEEE [7], która 

dotyczy producentów, dystrybutorów i sprzedawców, 

mo emy zauwa y  luki prawne zwi zane z precyzyj-

nym okre leniem poj cia sprz tu elektrycznego  

i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw 

domowych, a tym samym – okre leniem rodzaju 

sprz tu, który bezpo rednio b dzie podlega  recyklin-

gowi. Wprowadzaj cy na rynek cz sto korzystaj

z braku precyzji i niejednoznacznego nazewnictwa. 

Sprzyja to zatajaniu prawdy o ilo ciach zarówno 

wprowadzonego, jak i poddanego recyklingowi sprz -

tu. Przedstawiane przez podmioty sprawozdania  

z wyprodukowanego sprz tu i jego odzysku niejed-

nokrotnie ró ni  si  od stanu faktycznego, co w przy-

padku wielkich firm produkuj cych np. monitory mo-

e prowadzi  do niebagatelnych rozbie no ci. Aby do 

tego nie dochodzi o prowadzone s  wzmo one kon-

trole przez Departament Kontroli Rynku G ównego 

Inspektoratu Ochrony rodowiska. 

Technologiczna. Zarówno krajowe, jak i zagraniczne 

zak ady przetwarzania borykaj  si  z niedostatecznym 

wyposa eniem, przez co poddany obróbce sprz t

elektryczny czy elektroniczny w znacznym stopniu 

nie jest przetwarzany. Dodatkowo bardzo ma e wy-

magania wynikaj ce z ustawy [1] (art. 45 i 46), jakie 

nak adane s  na zak ady przetwarzania, mog  sprzy-

ja  powstawaniu „czarnego rynku” oraz „dzikich wy-

sypisk”. Takie dzia ania firm wynika  mog  z niskie-

go poziomu wiedzy na temat selektywnego zbierania 

zu ytego elektrosprz tu. Warto w tym miejscu wspo-

mnie  o odpadach powsta ych z przetworzenia urz -

dze  elektrycznych i elektronicznych, takich jak fre-

on, p yty obwodów drukowanych czy szk a kinesko-

powe. Brak specjalistycznego sprz tu do przetwarza-

nia powy szych odpadów oraz brak instalacji do za-

gospodarowania okre lonych rodzajów gazów po-

wstaj cych po utylizacji tzw. „elektro mieci” znacz -

co wp ywa na rodowisko naturalne.  

Finansowa. W ustawodawstwie polskim nadal nie 

mamy ustanowionych poziomów zbierania zu ytego

sprz tu pochodz cego zarówno od podmiotów gospo-

darczych, jak i gospodarstw domowych. Wi kszo

organizacji odzysku sprz tu elektrycznego i elektro-

nicznego nie chce ponosi  dodatkowych kosztów 

zwi zanych z odpowiednim zagospodarowaniem okre-

lonych rodzajów odpadów. Najistotniejszym proble-

mem jest niech  firm do rejestracji w GIO  jako 

podmiotów wprowadzaj cych na rynek urz dzenia 

elektryczne i elektroniczne (dodatkowe koszty). 

Formalno-prawna (administracyjna). Ta bariera 

dotyczy przede wszystkim zawi ych i trwaj cych 

miesi cami procedur administracyjnych (na poziomie 

samorz dów terytorialnych), które wymagaj  od po-

tencjalnych wprowadzaj cych szereg dokumentów  

i pozwole . Innym przyk adem takich dzia a  mo e

by  rozporz dzenie mówi ce o obowi zku informo-

wania przedsi biorcy o ch ci przeprowadzenia kon-

troli przez Inspektorat Ochrony rodowiska.  

Efektem niezgodnych z prawem dzia a  s  powstaj -

ce nowe „dzikie wysypiska”, które zawieraj c w sobie 

niemal wszystkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa, 

staj  si  bomb  ekologiczn . Wysypiska te powstaj ,

poniewa  kara za utworzenie mietnika na skraju lasu 

jest nieadekwatna do pope nionego czynu. 

Powy sze bariery w istotny sposób wp ywaj  na 

wykonawcz  cze  ustawy o zu ytym sprz cie elek-

trycznym i elektronicznym. Jednak wi kszo  z nich  

w najbli szych latach b dzie usuni ta. Obecnie nowe-

lizacji pod k tem poziomów zbierania okre lonych 

elektronicznych odpadów poddawana jest Dyrektywa 

WEEE [7]. W krajowym ustawodawstwie trwaj  prace 

nad wpisaniem do ustawy definicji sprz tu przezna-

czonego dla gospodarstw domowych. Ministerstwo 

rodowiska zleci o tak e opracowanie wytycznych co 

do najlepszych dost pnych technologii w zakresie 

przetwarzania elektronicznych mieci. Ministerstwo 

Gospodarki planuje wyda  rozporz dzenie dotycz ce 

wyposa enia zak adów przetwarzania oraz stacji de-

monta u urz dze  elektrycznych i elektronicznych. 

Powinno to pozytywnie wp ywa  na jako  samego 

odzysku oraz na jego poziom [5]. 
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5. ELEKTRONICZNE  ODPADY  WCZORAJ, 
DZI   I  JUTRO 

Na pocz tku lat 70. ubieg ego stulecia, kiedy w Euro-

pie istnia y ju  pewne rozwi zania prawne, w Polsce 

problemu z tzw. „elektronicznymi mieciami” w zasa-

dzie nie dostrzegano. Niemniej ówczesne akty prawne 

ze wzgl du na obowi zuj ce wysokie kary odstrasza y

potencjalnych producentów przed tworzeniem „dzikich 

wysypisk” tzw. „elektro mieci”.  

Post p technologiczny w wiod cych krajach Europy 

wymusi  na rz dach uszczegó owienie i doprecyzowanie 

obowi zków wynikaj cych z masowej produkcji, w tym 

maszyn i urz dze  elektrycznych i elektronicznych. Na 

pocz tku lat 90. nast pi  klasyczny boom na urz dzenia 

naszpikowane elektronik , który trwa do dzi , jednak  

w lad za nim nie poszed  poziom odzysku i w 1999 r. 

waha  si  pomi dzy 7-10% [6]. Taki stan rzeczy sta  si

bod cem do kolejnych regulacji prawnych zarówno  

w naszym kraju, w  Europie, jak i na wiecie.

Wspomniana dyrektywa [7] na o y a na pa stwa

cz onkowskie Unii Europejskiej obowi zek wprowa-

dzenia do krajowego prawa regulacji okre laj cych 

zasady funkcjonowania systemów zarz dzania zu y-

tym sprz tem elektrycznym i elektronicznym. Dyrek-

tywa okre la zasadnicze wytyczne, jakie powinny 

znale  si  w ustawodawstwie krajów unijnych. Zo-

stawiono jednak pewn  swobod  pa stwom cz on-

kowskim w transpozycji okre lonych przepisów do 

prawa krajowego. W efekcie w ró nych krajach Unii 

funkcjonuj  ró ni ce si  mi dzy sob  systemy i prze-

pisy zarz dzania ZSEiE. Powy szy stan doprowadzi

do niejednakowego traktowania producentów w po-

szczególnych krajach (ró na skala odpowiedzialno ci

i ró na skala zwi zanych z tym obci e  finansowych) 

oraz do ró nic w efektywno ci funkcjonowania syste-

mów zbiórki zu ytych „elektro mieci”. 

Obecnie w Unii Europejskiej oko o 33% zu ytego 

sprz tu elektrycznego i elektronicznego podlega odr b-

nemu zbieraniu w ramach udokumentowanego systemu. 

Obowi zuj cy docelowy poziom zbiórki w UE wynosi 

4 kg odpadów WEEE na osob , co odpowiada ok.  

2 mln Mg rocznie [6]. Dla porównania w UE wytarza 

si  ok. 10 mln Mg odpadów WEEE.  

W naszym kraju system zbierania, odzysku i recy-

klingu odpadów elektrycznych oraz elektronicznych 

zaczyna si  dopiero tworzy . W wielu miastach i gmi-

nach jest na razie do  ograniczony. Potrzeba jeszcze 

wielu lat, aby by  skuteczny i efektywny, dorównuj cy

w poziomie zbierania czy odzysku takim krajom euro-

pejskim, jak Norwegia, Szwajcaria czy Szwecja, gdzie 

rocznie zbiera si  kilkana cie kilogramów zu ytego 

sprz tu w przeliczeniu na jednego mieszka ca. Pod-

czas gdy kraje Unii Europejskiej zastanawiaj  si , czy 

zdo aj  wype ni  wymagania dyrektyw dotycz cych 

zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego,  

w Norwegii osi gni to wymagane progi odzysku.  

6. ELEKTRONIKA  A  SUROWCE  NATURALNE 

Niew a ciwe post powanie z zu ytym sprz tem elek-

trycznym i elektronicznym stwarza bezpo rednie zagro-

enie dla rodowiska oraz zdrowia ludzi. Niebezpieczne 

i szkodliwe substancje zawarte w urz dzeniach w wyni-

ku ich uszkodzenia mog  przenikn  do gleby, a na-

st pnie do wód gruntowych. W konsekwencji mog  sta

si  przyczyn  zanieczyszczenia rodowiska i proble-

mów zdrowotnych. Dlatego wa ne jest, aby pozbywa

si  zu ytego sprz tu w prawid owy sposób – segrego-

wa  go (tzn. nie miesza  z innymi odpadami) oraz od-

dawa  do punktów zbierania. Z punktów zbierania 

sprz t trafi do zak adu przetwarzania, gdzie substancje 

szkodliwe zostan  usuni te i odseparowane, a poszcze-

gólne elementy poddane procesom odzysku i przekaza-

ne do recyklingu. Ponadto odzysk surowców, które 

mog  zosta  ponownie wykorzystane do produkcji 

nowych urz dze , znacznie obni a koszty rodowisko-

we i technologiczne (nawet 90% zu ytej wietlówki 

mo e by  wykorzystane do produkcji nowej). Dyrekty-

wa 2002/96/WE [7] wraz w wchodz c  w ycie noweli-

zacj  wprowadza ulepszone przepisy dotycz ce zbiera-

nia oraz przetwarzania zu ytego sprz tu elektrycznego  

i elektronicznego. Obecnie stanowi on jeden z najszyb-

ciej rosn cych strumieni odpadów, z którym wi  si

spore mo liwo ci odzysku surowców wtórnych (przy-

k ady przedstawiono w tabeli 3.). Regularne zbieranie  

i odpowiednie przetwarzanie to jeden z zasadniczych 

warunków umo liwiaj cych recykling takich materia-

ów, jak z oto, srebro, mied  i metale rzadkie, które 

znajduj  si  w monitorach, laptopach czy powszechnie 

u ywanych telefonach komórkowych. 

Tabela 3. 
Przyk adowe koszty zbierania i przetworzenia 

ZSEiE w latach 2006-2010 [2] 

Rok 
Monitory 

[z ]

Lodówki 

[z ]

Pozosta y

sprz t

[z ]

ród a

wiat a

[z ]

2006 800,00 1 100,00 600,00 5 600,00 

2007 800,00 1 000,00 600,00 5 000,00 

2008 750,00 900,00 550,00 5 000,00 

2009 500,00 800,00 450,00 4 500,00 

2010 390,00 600,00 360,00 4 000,00 
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Statystyki dotycz ce elektronicznych odpadów do-

starczaj  zaskakuj cych danych finansowych. Z jednego 

miliona telefonów komórkowych odzyskano 350 kg 

srebra, 34 kg z ota, 15 kg palladu i 15,87 Mg miedzi. 

Warto  odzyskanego poprzez recykling np. srebra to 

nawet 1,23 mln z otych! W jednej tonie przestarza ych 

aparatów znajduje si  oko o 1 kg bia ego metalu  

(o warto ci 3,5 tys. z ). Chyba nikt nie ma w tpliwo ci, 

jak y  z ota (a w a ciwie srebra) s  tzw. „elektro-

niczne mieci” [9]. 

7. EKOEDUKACJA  

Aby nasza planeta nie zosta a zanieczyszczona tzw. 

„elektronicznymi mieciami” odpady tego typu musz

by  poddawane powtórnemu przetworzeniu, a odzyska-

ne w ten sposób surowce powinny by  wykorzystane 

przy produkcji nowych urz dze .

W adze zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej ma-

j  wi c w tej kwestii du e pole do popisu. Tworzenie 

odpowiednich regulacji i egzekwowanie ju  istniej -

cego prawa, a tak e pobudzanie ró nego rodzaju ini-

cjatyw spo ecznych i gospodarczych to wa ne aspekty 

polityczno-prawno-moralne. Powodzenie systemu 

selektywnego zbierania ZSEiE zale y tak e od wzro-

stu wiadomo ci lokalnego spo ecze stwa w tym za-

kresie. Zdecydowanie mo na stwierdzi , e nawet 

najdoskonalej zaplanowany system gromadzenia  

i przetwarzania elektronicznego sprz tu nie b dzie

funkcjonowa  poprawnie bez wsparcia dzia aniami 

edukacyjnymi. Zgodnie z ustaw  z dnia 29 lipca 2005 r. 

o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym 

przedsi biorcy wprowadzaj cy na rynek sprz t elek-

troniczny i elektryczny zobowi zani s  do prowadze-

nia publicznych kampanii edukacyjnych. Obowi zek

ten firma mo e wype ni  samodzielnie albo zleci  go 

organizacji odzysku. Spoczywa on równie  na organi-

zacjach odzysku, które zobowi zane s  przeznaczy

5% swoich przychodów na publiczn  dzia alno  edu-

kacyjn . Wprowadzaj cy sprz t na rynek, którzy nie 

zlec  wykonywania obowi zków ustawowych organi-

zacjom odzysku, zobowi zani s  przeznaczy  na takie

dzia ania minimum 0,1% swoich przychodów. Je eli

sami nie b d  organizowa  publicznych kampanii, to 

w zamian mog  przeznaczy  pieni dze (0,1% przy-

chodu) na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony 

rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ca o  dzia a  proekologicznych w zakresie ZSEiE 

spoczywa jednak na nas samych. Propagowanie do-

brych wzorców, ci g e zwi kszanie wiadomo ci firm  

i osób, które nimi zarz dzaj , a tak e odpowiednia edu-

kacja osób fizycznych w temacie „elektroodpadów” to 

klucz do poprawy rodowiska naturalnego i zatrzymanie 

jego degradacji. 

W obliczu powa nych problemów gospodarczych  

i wzrostu cen surowców warto propagowa  oszcz d-

ne gospodarowanie zasobami, które czy korzy ci

dla rodowiska z nowatorskimi metodami pobudzania 

wzrostu gospodarczego. Trzeba zapewni  nowe mo -

liwo ci zbiórki odpadów WEEE i poprawi  wydaj-

no  istniej cych rozwi za . W dyrektywie, która 

wesz a w ycie, wprowadzono od 2016 r. docelowy 

poziom zbiórki w wysoko ci 45% sprzedanego sprz -

tu elektronicznego. Nast pnie w ramach drugiego 

etapu od 2019 r. b dzie obowi zywa  poziom wyno-

sz cy 65% sprzedanego sprz tu lub 85% wytworzo-

nych elektronicznych odpadów. Pa stwa cz onkow-

skie b d  mog y wybra  jedn  z tych dwóch równo-

wa nych metod na potrzeby sprawozdawczo ci. Od 

2018 r. ograniczony obecnie zakres dyrektywy ule-

gnie rozszerzeniu na wszystkie kategorie odpadów 

WEEE, przy czym wcze niej poddane to zostanie 

ocenie skutków. Dyrektywa zapewnia pa stwom 

cz onkowskim skuteczniejsze narz dzia zwalczania 

nielegalnego eksportu odpadów. Nielegalne prze-

mieszczanie odpadów elektrycznych i elektronicz-

nych stanowi powa ny problem, zw aszcza gdy  

w celu obej cia przepisów UE dotycz cych uniesz-

kodliwiania odpadów odbywa si  pod pretekstem 

legalnego przemieszczania u ywanego sprz tu. Nowa 

dyrektywa zobowi zuje eksporterów do sprawdzania, 

czy sprz t dzia a, a tak e do przedstawiania doku-

mentacji dotycz cej charakteru przemieszczania, 

które wydaje si  niezgodne z prawem. Dlatego recy-

kling zu ytych urz dze  elektrycznych i innych po-

dobnych odpadów jest istotnym wyzwaniem dla 

wszystkich produkuj cych, zbieraj cych, jak i wtór-

nie obracaj cych tego typu odpadami.  

Ponadto oczekuje si , e harmonizacja krajowych 

wymogów w zakresie rejestracji i sprawozdawczo ci

zmniejszy obci enia administracyjne. Wymogi reje-

strów pa stw cz onkowskich obowi zuj ce producen-

tów tego rodzaju odpadów b d  od tej pory zbli one.

8. ZARZ DZANIE  ELEKTRONICZNYMI  
ODPADAMI  NA  PRZYK ADZIE  INSTYTUTU  
TECHNIK  INNOWACYJNYCH  EMAG  

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest jednost-

k , która wprowadza na rynek wysokiej klasy urz dze-

nia z zakresu automatyki przemys owej, informatyki 

czy elektrotechniki, przeznaczone g ównie dla przemy-

s u górniczego. Zawieraj  one elektronik , zatem s

traktowane jako sprz t elektryczny i elektroniczny.  
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Obecnie EMAG wprowadza na rynek od 5 do 7 Mg 

innowacyjnego i nowoczesnego sprz tu, który kwalifi-

kowany jest w dwóch grupach: 

sprz t teleinformatyczny i telekomunikacyjny, 

przyrz dy do nadzoru i kontroli, w tym:  

sprz t s u cy do transmisji g osu, obrazu lub 

innych informacji za pomoc  technologii tele-

komunikacyjnej,  

urz dzenia pomiarowe, wa ce lub do nastawu, 

u ywane w gospodarstwie domowym lub jako 

sprz t laboratoryjny, 

pozosta e przyrz dy nadzoru i kontroli, u ywane

w obiektach i instalacjach przemys owych (np.  

w panelach sterowniczych). 

Temat zu ytego sprz tu oraz odpadów powstaj cych 

w procesie podstawowej dzia alno ci Instytutu zawsze 

by  traktowany priorytetowo. Od pocz tku lat 70. dzia-

alno  firmy by a zwi zana z przemys em wydobyw-

czym, a wprowadzane na rynek urz dzenia zawiera y

elektronik . Zanim wszed  w ycie obowi zek ogólnie 

poj tego recyklingu urz dze  elektrycznych i elektro-

nicznych, EMAG podpisa  w 2008 r. umow  z firm ,

której obowi zkiem by o zebranie raz na kwarta  ze

specjalnie przygotowanych pojemników baterii, akumu-

latorów czy wietlówek oraz ich przetworzenie [8].  

Dokumentem potwierdzaj cym dokonanie recy-

klingu odpadów jest karta przekazania odpadów do 

recyklera oraz faktura VAT. Dokumenty te przesy a-

ne s  przez firm  na adres Instytut EMAG i s  jedno-

cze nie potwierdzeniem spe nienia obowi zku wyni-

kaj cego z ustawy [1]. Bardzo skrupulatnie prowa-

dzona jest tak e sprawozdawczo  wprowadzanego  

i odzyskiwanego z rynku sprz tu elektrycznego oraz 

elektronicznego. Specjalnie wyznaczona komórka 

prowadzi sta y monitoring wszystkich danych i pa-

rametrów sprzedawanych urz dze , które po przeli-

czeniu staj  si  danymi wsadowymi do sprawozda

okresowych.  

Po nowelizacji ustawy o zu ytym sprz cie elektrycz-

nym i elektronicznym ka dy potencjalny klient infor-

mowany jest o mo liwo ci zwrotu wycofanego z u ycia

sprz tu. Dodatkowo na wszystkich urz dzeniach wpro-

wadzanych do obrotu, które posiadaj  cz ci elektrycz-

ne, elektroniczne, akumulatory, baterie czy zwi zki 

ogólnie uznane jako niebezpieczne, znajduje si  infor-

macja o zakazie wyrzucania sprz tu na ogólnodost pne 

wysypiska mieci.  

Nowelizacja ustawy ZSEiE zbieg a si  równie  ze

zwi kszeniem publicznej proekologicznej dzia alno ci 

Instytutu EMAG. G ówne dzia ania skupi y si  na od-

biorcach rynkowych, którzy oprócz informacji o obo-

wi zku recyklingu nabytego sprz tu dodatkowo s

informowani (dokumentacja sprz towa i finansowa)  

o nadaniu przez G ówny Inspektorat Ochrony rodowi-

ska numeru rejestrowego. Powy sza informacja jedno-

znacznie wskazuje, e firma obj a swoje wyroby pe n

procedur  zbierania i recyklingu zu ytego sprz tu elek-

trycznego i elektronicznego. 

Wszystkie powy sze dzia ania jednoznacznie wska-

zuj  na to, e Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 

jest w pe ni przygotowany do wype niania zapisów 

ustawy o ZSEiE, a troska o rodowisko naturalne jest 

bliska wszystkim jego pracownikom i kontrahentom. 

9. PODSUMOWANIE 

Elektroniczne odpady to narastaj cy problem wie-

lu krajów na wiecie. Coraz wi cej pa stw wprowa-

dza regulacje prawne okre laj ce zasady gospoda-

rowania elektronicznym z omem. Zarówno w Euro-

pie, jak i Polsce coraz cz ciej d y si  do wprowa-

dzenia zapisów prawa, nak adaj cych na producen-

tów sprz tu elektronicznego i elektrycznego obo-

wi zek poddania ich produktów procesowi recy-

klingu. Cz  firm ju  wprowadzi a lub w a nie

wprowadza programy zbiórki zu ytego sprz tu, ale 

cz , nawet w krajach Unii, nie jest ci gle wia-

doma wchodz cych w a nie w ycie nowych regu-

lacji prawnych. Najwi kszy problem dla producen-

tów sprz tu elektronicznego b d  stanowi  wysokie 

koszty recyklingu wytworzonych produktów, a tak-

e ograniczenia lub zakazy w stosowaniu niektórych 

materia ów do ich produkcji. 

Maj c na wzgl dzie przysz o  naszego rodowiska

naturalnego oraz nas samych, nale y zach ca  wszyst-

kich producentów, konsumentów i przedsi biorców do 

propagowania proekologicznej produkcji elektronicz-

nego sprz tu, jego prawid owego i oszcz dnego wyko-

rzystywania oraz pó niejszego recyklingu. Równie 

istotna wydaje si  te  potrzeba ci g ego informowania  

i utrwalania wiedzy oraz podnoszenia wiadomo ci 

ludzi w zakresie prawid owego pozbywania si  odpa-

dów elektrycznych i elektronicznych.  

Ochrona rodowiska to sprawa powszechna, 

wszak zachowanie naturalnej podstawy naszego 

ycia pozostaje trwa ym wyzwaniem dla nas 

wszystkich. Skuteczna ochrona rodowiska niew t-

pliwie b dzie zwi zana zarówno z nowymi obo-

wi zkami, w tym prawnymi, jak równie  b dzie 

zale a a od naszej wiadomo ci i odpowiedzialno-

ci. Dzisiejsze akty prawne i otwarte rozmowy  

o degradacji rodowiska naturalnego ju  nie wystar-

cz . Od wszystkich osób prawnych oraz fizycznych 

wymagane jest aktywne uczestnictwo w zbiórce, 

selekcji i recyklingu wszelkich odpadów, w tym 

elektrycznych i elektronicznych.  
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4. Funkcjonowanie i nieprawid owo ci w systemie zarz dzania ZSEiE  

w Polsce (raport opracowany przez Instytut Bada  nad Gospodark

Rynkow ). Publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: 

„Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz transferu wiedzy w zakresie 

zagospodarowywania zu ytego sprz tu elektrycznego i elektroniczne-

go w Polsce, ze szczególnym uwzgl dnieniem województw: mazo-

wieckiego i l skiego”, finansowanego ze rodków Norweskiego Me-

chanizmu Finansowego, Warszawa 2011 r. 

Nasza wiedza na temat ochrony rodowiska i po-

st powania z ogólnie poj t  elektronik  stale wzra-

sta, jednak jej poziom nadal pozostawia wiele do 

yczenia. Analizuj c opisane wy ej dzia ania doty-

cz ce elektronicznych odpadów, mo na stwierdzi ,

i  regulacje prawne i rzetelna dokumentacja z nimi 

zwi zana jest ukierunkowana na ochron rodowi-

ska oraz zachowanie surowców naturalnych. Jednak 

w ca ej tej legislacyjnej procedurze pierwszorz dn

rol  odgrywa nadal cz owiek. St d szeroko rozu-

miany recykling powinien by  dla nas szczególnie 

wa ny. 

5. Zy k J.: Nieprawid owo ci w systemie zarz dzania ZSEiE w Polsce. 

Odpady i rodowisko, 2010 r. nr 2 (62). 

6. Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania 

systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach euro-

pejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycz-

nych i elektronicznych, praca zbiorowa, wspó praca Sintef Stiftelsen, 

wyd. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 

Warszawa 2011 r. 

7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE

z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu ytego sprz tu elektrycznego.

8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi zkach przedsi biorców  

w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2001 r., nr 63,  

poz. 638; z 2003 r., nr 7, poz. 78; z 2004 r., nr 11, poz. 97; nr 96,  

poz. 959; z 2005 r., nr 175, poz. 1458).  
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