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Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
a ochrona środowiska 

 

 
Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska związany ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Masowa produkcja tego typu urządzeń 
we wszystkich gałęziach przemysłu oraz częsta wymiana zużytego sprzętu na 
nowy powoduje zaleganie na wysypiskach „elektrośmieci”, które stanowią po-

ważne zagrożenie dla środowiska naturalnego jak i nas samych. W 2005 roku 
nałożono na przedsiębiorców obowiązek zbierania, przetwarzania oraz odzyski-

wania elektroniki z wszystkich produkowanych urządzeń. Jednak nie wszystkie 
firmy stosują się do tego obowiązku. Niejednokrotnie dochodzi do omijania pra-

wa, poprzez masowe wyrzucanie na wysypiska miejskie dużych ilości odpadów 
elektrycznych oraz masowe „kupowanie” dokumentów poświadczających prze-

prowadzenie obowiązkowego recyklingu. Co gorsza, część tego rodzaju odpa-

dów wyrzucana jest bezpośrednio do lasu, tworząc dzikie wysypiska śmieci, któ-
re po kilku latach stanowią swoistą „bombę ekologiczną”. Aby tego uniknąć w 
artykule opisano obowiązki, metody oraz działania pozwalające potencjalnym 
producentom postępować zgodnie z ustawą, a co za tym idzie  – zgodnie z pra-

wem. Przedstawiono również jakie urządzenia codziennego użytku podlegają 
obowiązkowemu przetworzeniu oraz jakie kary grożą za jego niedopełnienie. 
Przedstawiając obecną sytuację w Instytucie EMAG, dotyczącą ogólnopojętego 
recyklingu, zachęcamy do rejestracji swojej działalności w Głównym Inspekto-

racie Ochrony Środowiska (GIOŚ). Propagujemy również proekologiczne dzia-

łania mające na celu prawidłowe postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym  
i elektronicznym, co automatycznie przełoży się na środowisko naturalne, a tym 
samym na nasze zdrowie. 

 

 

 

1. WPROWADZENIE 

 

 

29 lipca br. upłynęło 5 lat odkąd zakończono pra-

ce nad ustawą [1] o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (ZSEE). Jednak świadomość firm, 

które wprowadzają na rynek urządzenia elektryczne 

i elektroniczne, a także zwykłych ludzi, że tego typu 

„śmieci” trzeba poddawać obowiązkowemu recy-

klingowi w specjalnie do tego celu przeznaczonych 

punktach – jest nadal niewielka. Postęp technolo-

giczny sprawia, że niemal codziennie w Polsce 

sprzedaje się kilkadziesiąt tysięcy ton sprzętu na-

szpikowanego elektroniką. Warto więc zadbać o to, 

co się będzie działo z tymi urządzeniami jak prze-

staną działać lub zostaną wymienione na inne, bar-

dziej nowoczesne modele.  

2. ŚRODOWISKO, JAKO MIEJSCE 

CHRONIONE  

 

 

Ochrona środowiska to całokształt środków mają-

cych na celu zachowanie podstaw życia i zdrowia 

ludzi, jak również funkcjonowania układu przyrodni-

czego [2]. Przedmiotem uwagi są tu zarówno po-

szczególne składniki środowiska, jak np. powietrze, 

woda, klimat, gleba, jak też ich wzajemne oddziały-

wania. W centrum dzisiejszych zainteresowań znaj-

duje się przede wszystkim zanieczyszczenie środowi-

ska poprzez działalność produkcyjną i odpady, które 

są pozostałością po ich skonsumowaniu. Mimo że 

zużyty komputer czy układ scalony nie powinien 

trafiać na śmietnik, a za umieszczanie zużytego 

sprzętu elektronicznego w pojemnikach na śmieci 
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łącznie z innymi odpadami grozi kara grzywny do  

5 tys. zł, niewiele firm oraz osób się tym przejmuje. 

Taka opinia panuje zarówno u producentów tego typu 

artykułów, jak i wyspecjalizowanych firm, które 

zajmują się zbiórką odpadów elektrycznych i elek-

tronicznych oraz ich przetwarzaniem.  

Od 21 października 2005 r. obowiązuje w Polsce 
ustawa [1] o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elek-

tronicznym (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.), we-

dług której, wszystkie zużyte urządzenia działające 
na prąd lub zasilane bateriami to odpady, których nie 

można wyrzucać razem z innymi, ponieważ ogólnie 
mówiąc zanieczyszczają środowisko – m.in.: kompu-

tery, monitory, odtwarzacze CD/DVD, pralki, lo-

dówki, mikrofalówki, kondensatory, czujniki, wy-

świetlacze ciekłokrystaliczne, elektroniczne akumu-

latory i zasilacze, a nawet wiertarki, telefony komór-

kowe czy żarówki i świetlówki. Zgodnie z ustawą [1] 

te „elektryczne śmieci” posiadają w swojej cenie 
podatek recyklingowy, który dodawany jest do ceny 
podczas zakupu nowego sprzętu. Teoretycznie po-

zwala to na bezpłatne oddanie zużytego sprzętu za-

równo do sklepu, jak i w wyznaczone miejsca zbiór-

ki, np. firmom recyklingowym przetwarzającym 

sprzęt elektryczny i elektroniczny. Niestety w prakty-

ce sprawa ta wygląda zupełnie inaczej. Odpady elek-

tryczne i elektroniczne wyrzucane są zazwyczaj do 

śmietnika. Często jednak bywają porzucane na łonie 
natury, tworząc dzikie wysypiska śmieci oraz bezpo-

średnio zanieczyszczając środowisko, stwarzając 
poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Szkodliwe 

substancje w postaci freonu w lodówkach czy rtęci  
w kineskopach i świetlówkach po kilku latach wydo-

stają się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub 
zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie prze-

nikają z deszczem do gleby i wód gruntowych.  
W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zuży-

tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może 
być w przyszłości przyczyną poważnych problemów 
zdrowotnych u ludzi i zwierząt. Warto nadmienić, iż 
przeciętny komputer osobisty zawiera m.in. toksycz-

ny ołów, który powoduje trwałe uszkodzenie central-

nego i obwodowego układu nerwowego. Tony nieza-

bezpieczonego sprzętu w postaci komputerów, zale-

gające na miejskich wysypiskach śmieci, a także na 
tych „dzikich” – to tykająca bomba ekologiczna. 

 

 

3. GOSPODARKA ODPADAMI ELEKTRYCZ-

NYMI I ELEKTRONICZNYMI  

 

 

Świadomość ekologiczna w społeczeństwie jest 
na tyle niska, że nawet firmy, które masowo 

wprowadzają sprzęt na rynek w postaci zarówno 
specjalistycznych urządzeń jak i tak podstawowych 
produktów, jak monitory czy komputery unikają 
rejestracji w Głównym Inspektoracie Ochrony 
Środowiska (GIOŚ) jako wprowadzający sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. Oszczędzają od 2000 
do 4000 złotych, nie płacąc za rejestrację swojego 

przedsiębiorstwa, jednocześnie pobierają opłatę 
recyklingową za produkt sprzedawany! Inna grupa 

przedsiębiorców to tacy, którzy rejestrują się, lecz 

ich recykling i odzysk występuje tylko na papierze. 
Właściciele takich firm umawiają się z zakładem 
zbierania i przetwarzania „elektronicznych śmieci” 
i za drobną opłatą dostają wymaganą przez GIOŚ 
dokumentację, która potwierdza zebranie i prze-

tworzenie nawet kilkuset ton zużytej elektroniki. 

Niestety jest to masowe zjawisko, które można 
spotkać na polskim rynku. Pozytywną wiadomo-

ścią jest to, że świadomość kadry zarządzającej 
oraz świadomość społeczna dotycząca prawidło-

wego postępowania ze zużytym sprzętem elek-

trycznym i elektronicznym jednak stale rośnie. 
Powodów jest kilka. Po pierwsze – zmiany w po-

stępowaniu „proekologicznym” jako efekt inten-

sywnie prowadzonych działań edukacyjnych  
i promocyjnych. Drugim, bardziej mobilizującym 
bodźcem do prawidłowego działania są coraz 
częstsze kontrole prowadzone przez pracowników 
GIOŚ zarówno u wprowadzającego sprzęt na rynek 

jak i w firmach zajmujących się odzyskiem zuży-

tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które 
wystawiają zaświadczenia o zebraniu i przetwo-

rzeniu podanej przez producenta ilości elektroniki. 
Kary jakie mogą spotkać nieuczciwego producenta, 
kilkadziesiąt razy przerastają koszty rejestracji 
jego przedsiębiorstwa w GIOŚ i ewentualnych 
opłat związanych z zebraniem i odzyskaniem 

wprowadzanego sprzętu. W tym miejscu można 
zadać pytanie: czy warto ryzykować? 

Mimo wszystko w dalszym ciągu znaczny pro-

cent „elektrośmieci” jest niewłaściwie przetwarza-

ny i nie zostaje przekazany do recyklingu. Tema-

tyka recyklingu urządzeń elektrycznych i elektro-

nicznych jest bardzo trudna i często lekceważona. 
Powodem takiego zachowania jest przede wszyst-

kim specyfika i złożoność procesu przetworzenia 

zużytego sprzętu oraz koszty, których jak do tej 
pory nikt nie chce ponosić, uznając je za niepo-

trzebne. Szacuje się, że jedynie ok. 15% wszyst-

kich produkowanych w naszym kraju urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych przekazywane jest 

do recyklingu. Pozostałe 85% wcześniej czy póź-
niej wyrzucana jest do śmieci lub tworzy nielegal-

ne składowiska odpadów.  
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Rys. 1. Waga ochrony środowiska w życiu codziennym dla przeciętnego Polaka w [%]  

(źródło: SMG/KRC) 

 

4. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPA-

DAMI W PRAKTYCE  

 

 

Badania przeprowadzone na początku 2008 roku po-

twierdziły [3], że świadomość istnienia ustawy  

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest 

w Polsce bardzo niska. 69% respondentów nie zna 

swoich praw i obowiązków wynikających z ustawy  

o ZSEE. Niepokojący jest także fakt, że aż 81% społe-

czeństwa – w tym niestety także firmy – w dalszym 

ciągu pozbywa się elektroniki w sposób niezgodny  

z prawem, czyli wyrzuca je do śmietnika.  

Uzyskane wyniki badań są więc szokujące. Szcze-

gólnie, że zapytany przeciętny przedsiębiorca lub 

osoba fizyczna potwierdza, że ochrona środowiska 

jest dla niego ważna. 

Warto zauważyć, że znani producenci, którzy posia-

dają swoje zakłady na całym świecie (w tym także  

w Polsce) mają podpisane w naszym kraju umowy  

z firmami zewnętrznymi na świadczenie usług utyliza-

cji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

 

 

5. RECYKLING NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW 
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRO-

NICZNEGO  

 

 

Dbałość o środowisko naturalne to nie tylko nie-

bezpieczeństwo skażenia metalami ciężkimi ziemi 

czy wód gruntowych. Zużyty sprzęt IT, RTV czy 

AGD, przekazany przez firmę lub osobę prywatną do 

przetworzenia, poddawany jest demontażowi, a na-

stępnie uzyskuje się z niego surowce, które podlegają 

ponownemu wykorzystaniu. Selektywna zbiórka, 

demontaż w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania 

oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji  

i pierwiastków, chroni środowisko naturalne przed 

skażeniem, a odzysk surowców i wykorzystanie ich 

do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie 

zmniejsza stopień wykorzystania zasobów natural-

nych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów tech-

nologicznych. Na przykład, do wyprodukowania 

komputera konieczne jest użycie nieodnawialnych 

paliw kopalnych w postaci węgla kamiennego. Zuży-

cie tego surowca kształtuje się na poziomie dziesię-

ciokrotnie większym, niż wynosi masa jednego kom-

putera osobistego! W przypadku recyklingu przecięt-

nego zużytego komputera osobistego możemy odzy-

skać takie surowce jak aluminium, ołów czy miedź. 

Dodatkowo recykling oszczędza energię elektryczną 

potrzebną do wyprodukowania konkretnych podze-

społów lub chemicznych produktów, które w prosty 

sposób można odzyskać. Odmienną sprawą jest fakt, 

iż w Polsce sprzęt komputerowy używany jest za-

równo w firmach jak i przez osoby fizyczne relatyw-

nie dłużej, niż w krajach zachodnich. Nawet jeśli 

sprzęt nie jest używany nadal zalega w biurze lub  

w domu nawet 10–15 lat, a następnie podczas więk-

szych prac porządkowych ostatecznie trafia wraz  

z innymi tego typu urządzeniami na składowisko  

(w domyśle zarejestrowane) lub niestety zazwyczaj 

na najbliższe wysypisko śmieci.  

 

 

6. EDUKACJA PROEKOLOGICZNA 

 

 

Aby zmienić tę mentalność, a także przyzwyczaje-

nia wśród dzisiejszych przedsiębiorców oraz osób 

prywatnych należy zacząć od zwiększenia ich świa-
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domości, że wprowadzając na rynek sprzęt możemy 
zadbać o jego późniejsze losy. Niestety badania 
pokazują, że 75% osób nawet nie myśli o recyklingu 
swoich urządzeń, a prawie połowa nie zdaje sobie 
sprawy, że to możliwe. Tymczasem – jak twierdzą 
światowe koncerny produkujące elektronikę – ko-

rzystając z recyklingu możemy odzyskać do 80% 
surowców i podzespołów, które nadają się do po-

wtórnego przetworzenia. Mało tego, odzyskane 
materiały można wykorzystać do wytwarzania no-

wych produktów, takich jak naczynia żaroodporne, 
czajniki, instrumenty muzyczne, a nawet plomby 

dentystyczne.  

Poprzez działania promocyjne, edukacyjne, kam-

panie ekologiczne prowadzone przez organizacje 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
akcje zbiórek zużytego sprzętu, informowanie o ne-

gatywnym wpływie zużytego sprzętu na środowisko 
naturalne coraz więcej osób dowiaduje się o obo-

wiązku oddawania zużytego sprzętu do punktu zbie-

rania ZSEE i zakazie umieszczania zużytego sprzętu 
z innymi odpadami. Także nasilone kontrole ze stro-

ny uprawnionych do tego instytucji państwowych 
znacznie wpłynęły na segregację i dostarczanie 
sprzętu elektronicznego do zakładów zajmujących się 
ich utylizacją. Do spełnienia poziomu odzysku 4 kg 
na jednego mieszkańca wyznaczonego przez dyrek-

tywę unijną jeszcze nam sporo brakuje (w 2009 roku 

poziom ten w Polsce przekroczył tylko 1 kg [4]).  

Wzrasta świadomość przedsiębiorców i osób pry-

watnych jak należy postępować z pewną grupą urzą-
dzeń, a powszechne zjawisko symulowania realizacji 

obowiązków ustawowych „Kupowanie dokumentów” 
potwierdzających zebranie i przetworzenie zużytego 
sprzętu będzie ulegało zmniejszeniu wraz z wprowa-

dzeniem obowiązkowej kontroli wyznaczonych 

podmiotów i grup zajmujących się wprowadzaniem 
na rynek elektroniki przez uprawnione podmioty, 

takie jak GIOŚ, NIK, urzędy skarbowe, Polska Izba 
Handlowa.  

 

 

 
 

Rys. 2. Znak przekreślonego kontenera na śmieci 

zamieszczany na wszystkich sprzętach  

elektrycznych  i elektronicznych  

Nasze zadanie na przyszłość wydaje się niezwykle 
trudne. Ochrona środowiska to sprawa nas wszyst-

kich. Zachowanie i ochrona naturalnej podstawy 

naszego życia pozostaje trwałym wyzwaniem. Jeśli 
chcemy pozostawić przyszłym pokoleniom środowi-

sko w stanie nienaruszonym, to musimy dzisiaj nadać 
właściwy kierunek sprawom recyklingu. Skuteczna 

ochrona środowiska nie jest do pomyślenia bez ja-

snych celów, wytycznych i odpowiedzialności. Dziś 
już nie wystarczy umieścić na wprowadzanym sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym napisu bądź sym-

bolu zakazującego wyrzucania tego urządzenia czy 

świetlówki do śmieci (rys. 2). Nasza wiedza na temat 

ochrony środowiska i postępowania z ogólnopojętą 
elektroniką stale wzrasta, jednak jej poziom nadal 

pozostawia wiele do życzenia. 
 

 

7. PRZYKŁAD STWORZENIA GOSPODARKI 

ODPADAMI  

 

 

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest jed-

nostką, która wprowadza na rynek wysokiej klasy 

urządzenia z zakresu automatyki przemysłowej, in-

formatyki i elektrotechniki dedykowane głównie dla 
przemysłu górniczego. Są one „naszpikowane” elek-

troniką, zatem są traktowane jako e-sprzęt.  
Rocznie Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 

wprowadza na rynek około 7 ton urządzeń elektrycz-

nych i elektronicznych. Wprowadzany sprzęt zali-
czamy do dwóch grup: sprzęt teleinformatyczny  
i telekomunikacyjny oraz przyrządy do nadzoru  
i kontroli, w tym:  

- sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub in-

nych informacji za pomocą technologii telekomu-

nikacyjnej,  

- urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu 
używane w gospodarstwie domowym lub jako 
sprzęt laboratoryjny,  

- pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane  
w obiektach i instalacjach przemysłowych (np.  
w panelach sterowniczych.  

Zanim wszedł w życie obowiązek recyklingu urzą-
dzeń elektrycznych i elektronicznych Instytut podpi-

sał umowę z firmą, której obowiązkiem było zebranie 
raz na kwartał ze specjalnie przygotowanych pojem-

ników baterii, akumulatorów czy świetlówek i ich 
przetworzenie. 

Wraz z wejściem ustawy o Zużytym Sprzęcie Elek-

trycznym i Elektronicznym [1], EMAG wystąpił do 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o nada-

nie numeru rejestrowego. GIOŚ dokonał wpisu do 
rejestru, nadał numer rejestrowy i pisemnie zawia-
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domił o tym Instytut. Numer ten składa się z litery E 

oraz 7 cyfr arabskich, stanowiących kolejną liczbę  
w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy o zuży-

tym sprzęcie [1].  

Od tej pory Instytut EMAG oficjalnie widnieje  

w rejestrze przedsiębiorców wprowadzających na 
rynek urządzenia elektryczne i elektroniczne. Spraw-

dzany jest też potencjalny kontrahent wprowadzający 
sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek, czy po-

siada numer rejestrowy. Dane takie można uzyskać 
na stronie internetowej GIOŚ oraz w jego siedzibie.  

Wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt podlega 
opłacie rejestrowej, która wynosi od 50 do 4000 zł. 
Wpisany do rejestru podmiot w terminie do końca 
lutego każdego roku musi uiścić opłatę roczną 
(oprócz roku, w którym wnosi się opłatę rejestrową). 
Szczegółowe stawki opłat rejestrowych i opłat rocz-

nych, określone w rozporządzeniu Ministra Środowi-

ska z 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości sta-

wek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej [1], uza-

leżnione są od rocznego obrotu netto ze sprzedaży  
e-sprzętu w poprzednim roku obrotowym i od tego, 
do jakiej grupy przedsiębiorstw kwalifikuje się 
przedsiębiorca (zgodnie z przepisami ustawy o swo-

bodzie działalności gospodarczej). W zależności od 
obrotu wprowadzanego sprzętu na rynek przedsię-
biorca wnosi roczną opłatę w wysokości od 50 do 
4000 złotych (tab. 1). 

 

Tabela 1  

Wysokość stawki opłaty rejestrowej  

oraz wysokość stawki opłaty rocznej [1] 

 

Lp. 

Roczny obrót netto*) 
Stawki opłaty rejestrowej 

i opłaty rocznej [zł] 

wprowadzającego 
sprzęt 

dla mikro- 

przedsiębiorców 

dla pozostałych 
przedsiębiorców 

1 poniżej 500 000 zł 50 500 

2 
od 500 000 zł  

do 5 000 000 zł 
100 2000 

3 powyżej 5 000 000 zł 200 4000 

 

Objaśnienie: 
*) Przez  roczny  obrót  netto  rozumie się obrót netto ze  

    sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

     w poprzednim roku obrotowym. 

 

 

KONKLUZJA  

 

 

Mając na względzie przyszłość nas samych, a także 
następnych pokoleń, zachęcać należy wszystkich 

przedsiębiorców do propagowania oszczędnej pro-

dukcji i późniejszego proekologicznego wykorzysta-

nia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Rozszerzać i utrwalać też należy świadomość ludzi  
w zakresie prawidłowego pozbywania się odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, wg poniższych źró-
deł prawa: 
- Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym  

i Elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.  

(obowiązuje od 21 października 2005 r.).  

- Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa  
z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

- Badania przeprowadzone przez Instytut 

SMG/KRC w 2008 r.  

- Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
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