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Bardzo aktywny czas wiosennych 
zbiórek za nami. Mimo sporej ak-
tywności z  naszej strony bieżący 

rok pod kątem zbierania sprzętu rozkręca 
się bardzo wolno. Liczymy jednak, że sy-
tuacja polityczna i ekonomiczna się usta-
bilizuje, a  wraz z  tym ekologia również 
wróci na należne jej czołowe miejsce. 

W okresie wiosennym razem z zespołem 
Asekol i  Enviropol przeprowadziliśmy akcje 
edukacyjne i zbiórkowe, wśród których moż-
na wyróżnić m.in. akcję w Westfield Arkadia 
w czasie obchodów Dnia Ziemi, majowe ak-
cje z Galerią Wiślanka, piknik „Kwiaty za elek-
trograty” w Kędzierzynie Zdroju czy też akcję 
„Ursynowskie Kwiaty” realizowaną wspólnie 
z  Urzędem Dzielnicy Ursynów. Zapraszamy 
do zapoznania się z  bardziej szczegółowy-
mi opisami i galerią zdjęć, które publikujemy 
w biuletynie. Bardzo aktywnie rozwija nam się 
nadal projekt czerwonych kontenerów, które 
wstawiamy w Warszawie i na Śląsku. Liczba 
pojemników przekroczyła w  Warszawie już 
140 sztuk, więc przekłada się to już na wy-
mierną zbiórkę i widoczność Asekol w stolicy. 

Ważnym tematem, który się ostatnio 
pojawił, są kontrole inspekcji handlowej 
w  sklepach i  idące w  ślad za nimi kontrole 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środo-
wiska u wprowadzających. Okazuje się, że in-
formacje dla konsumentów, które załączane 
są do sprzętów, nie spełniają wymagań usta-
wy i  inspektorzy WIOŚ mówiąc kolokwialnie 
„wlepiają” kary za brak prawidłowej informacji 
do konsumentów. Zalecamy, aby zapoznać 
się z proponowaną przez nas treścią i dosto-
sować swoje informacje załączane do wpro-
wadzanego sprzętu. 

Jakie mamy cele na najbliższe miesiące? 
Na pewno będziemy bardzo mocno intensy-
fikować zbiórkę zużytego sprzętu elektrycz-
nego i  elektronicznego przez organizację 
odzysku. Jesteśmy pierwszą organizacją na 
rynku polskim, która w  sposób komplekso-
wy i  systematyczny buduje system zbiórki. 
Oprócz czerwonych kontenerów do zbiórki 
na ulicach miast, usługi odbiorów z  gospo-
darstw domowych, otwieramy się na pozy-
skanie sprzętu bezpośrednio od firm zbie-
rających. Zebrane odpady kierowane będą 
zarówno do naszego zakładu ENVIROPOL, 

jak i  do współpracujących z  nami innych 
zakładów przetwarzania. Ma to być również 
ważny benefit współpracy z Asekol – nie tyl-
ko finansujemy zbiórkę i  przetwarzanie, ale 
również sami zbieramy i  zasilamy odpadem 
naszych partnerów. Jest to szczególnie waż-
ne w obecnej sytuacji deficytu odpadów elek-
tronicznych na rynku, które są potrzebne do 
wypełnienia 65% poziomu zbiórki. 

Drugim ważnym projektem jest rozwój 
działu odpadów opakowaniowych. Liczba 
klientów w  zakresie realizacji obowiązków 
w  zakresie wprowadzania opakowań wzra-
sta nam bardzo dynamicznie. Z dużych firm, 
w  tym roku dołączył do nas m.in. JYSK. 
Naszym celem jest zapewnienie komplek-
sowej, rozsądnej ekonomicznie, ale przede 
wszystkim bezpiecznej obsługi w  zakresie 
sprzętu, baterii i  opakowań. Mamy również 
ambicję znaleźć się wśród największych or-
ganizacji odzysku opakowań, podobnie jak 
ma to miejsce w zakresie sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego. 

A  teraz nie pozostaje mi nic innego jak 
tylko zaprosić do lektury naszego biuletynu. 
Mam nadzieję, że spełnia on swój cel edu-
kacyjny i  informacyjny, ale jednocześnie jest 
formą miłej rozrywki. 

Mirosław Baściuk
dyrektor zarządzający, członek Zarządu 

ASEKOL PL oraz ENVIROPOL PL
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Od kiedy pracujesz w Enviropolu i jak się 
znalazłaś w firmie?
W Enviropolu pracuję od 2017 roku. Zaczęłam 

od stanowiska organizacyjno-administracyjnego, 
a następnie przeniosłam się do świeżo tworzone-
go działu logistyki. Obecnie pracuję jako koordy-
nator tego działu. 

Czym dokładnie się zajmujesz?
Koordynuję zadania zespołu logistycznego, 

realizuję zlecenia klientów w  zakresie odbioru 
i transportu odpadów – często jest to komplekso-
wa obsługa począwszy od przygotowania oferty 
dla klienta, pomoc przy dokumentacji, odbiór od-
padów i  ich transport. Nadzoruję również zbiórki 
odpadów w konkursie szkolnym i akcjach zbiórko-
wych. Staram się pomagać w efektywnym zbiera-
niu elektroodpadów, tak aby placówki osiągały jak 
największe korzyści. 

Dział logistyki ENVIROPOL PL słynie 
z  elastycznego podejścia do klientów 
i  skutecznej realizacji nawet najtrudniej-
szych zleceń. Co jest sekretem sukcesu? 
W mojej opinii jest to właściwe podejście do 

obsługi naszych partnerów. Każdy klient jest dla 
nas ważny i otrzymując nawet skomplikowane zle-
cenie, szybko obmyślamy plan, jak je optymalnie 
zrealizować. Staramy się zawsze szukać nowych 
rozwiązań i  nie zamykamy się na żadne rozwią-
zania. W  większości przypadków współpracy 
z  naszymi klientami mamy poziom terminowości 
i  skuteczności odbiorów powyżej 95%, co przy 
specyfice naszej pracy jest naprawdę doskonałym 
wynikiem. Pozytywne opinie klientów jeszcze bar-
dziej nakręcają nas do ciężkiej pracy. W kategorii 
żartu można przytoczyć również  sytuację, kiedy 
byliśmy tak szybcy, że odebraliśmy nowe urzą-
dzenie chłodnicze, które było przygotowane do 
wstawienia do sklepu. Na szczęście takie pomyłki 
zdarzają się incydentalnie.

Jakim taborem samochodowym dysponu-
je Enviropol? 
W tym zakresie współpracujemy z firmą Stala 

Group, która zapewnia nam oznakowane samo-
chody do 3,5 tony, ciężarówki do 7,5 tony, ciągniki 
siodłowe, ruchome podłogi oraz specjalistyczne 
samochody hakowe. Oprócz tego mamy bardzo 
rozwiniętą zewnętrzną sieć firm transportowych 
oraz podwykonawców na terenie całego kraju. 

Z jakim najtrudniejszym zleceniem trans-
portowym przyszło ci się zmierzyć? 
Trudno wymienić jedną taką sytuację. Jednym 

z  trudniejszych przypadków był na przykład od-
biór maszyny drukującej o  wadze około 5 ton. 

KAŻDY KLIENT
JEST DLA NAS WAŻNY
Rozmowa z Magdaleną Huć, koordynatorem ds. logistyki 

w ENVIROPOL PL.
Należało ją na miejscu w warunkach działającego 
przedsiębiorstwa wstępnie przygotować, a  na-
stępnie wynieść w  częściach przez mały otwór 
drzwiowy. Konieczne było również zapewnienie 
dużego wózka widłowego, który był wstanie zała-
dować to na samochód. Bardzo wiele czynników 
musiało zagrać w jednym czasie. Ale udało się! 

W  jaki sposób zareklamowałabyś usługi 
Enviropolu potencjalnym klientom?
Współpraca z naszą firmą z pewnością ściąga 

z głowy problem prawidłowego zagospodarowa-
nia odpadów. Kontakt z  naszej strony następuje 
bardzo szybko, a  później zajmujemy się wszyst-
kim kompleksowo. Zależy nam, aby klienci do nas 
wracali i zamawiali kolejne usługi. 

Poza pracą lubisz podróżować motocy-
klem. Powiedz coś więcej o tej pasji. 
Miłością do motocykli zaraził mnie mój 

mąż i  tak od prawie 15 lat jeździmy razem. Gdy 
wsiadam na motocykl, jestem obecna tu i  teraz, 
wszystko zostawiam za sobą. Być może zabrzmi 
to banalnie, ale czuję się wolna. Jeżdżąc na mo-
tocyklu spotkałam i  nadal spotykam na swojej 
drodze wielu interesujących, pozytywnych i  za-
kręconych ludzi, z  którymi robimy wiele fajnych, 
ciekawych rzeczy, np. dla dzieci z domu dziecka. 
Jazda na motocyklu uczy koncentracji, odpowie-
dzialności za siebie i za innych.

Dziękujemy za rozmowę.
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Zmiany w niemieckich przepisach

Od 1 lipca 2022 r. wejdą w życie zmia-
ny w  niemieckiej ustawie o  opakowaniach 
VerpackG. Zmiany dotyczą wszystkich ro-
dzajów opakowań wypełnionych towarami, 
w  tym opakowań transportowych, zwrot-
nych i/lub opakowań podlegających kaucji. 
Wprowadzający będą musieli zarejestrować 
się w  Rejestrze Opakowań LUCID i  podać 
szczegółowe informacje o  opakowaniach. 
Firmy już zarejestrowane są zobowiązane 
do aktualizacji swoich wpisów. 

ASEKOL PL zapewnia pomoc w rejestra-
cji i aktualizacji wpisów. Zapraszamy do kon-
taktu: kontakt@asekol.pl 

Omawiane wyżej zmiany przepisów oraz 
inne obowiązki w  państwach członkow-
skich Unii Europejskiej były przez nas oma-
wiane podczas webinarium 26 maja 2022 
„Rozszerzona odpowiedzialność producenta 
w  UE. Czyli jakie obowiązki mają ekspor-
terzy w  Niemczech, Francji i  Czechach?”. 
Materiały i nagranie szkolenia jest dostępne 
online. Osoby zainteresowane zapraszamy 
do kontaktu: szkolenia@asekol.pl 

 
Szkolenia ASEKOL PL

Kolejny webinar Asekol odbędzie się 
jeszcze w  czerwcu. Zajmiemy się prawi-
dłowym oznakowaniem 
sprzętu, informacjami 
jakie powinny być dołą-
czone do elektroniki, ja-
kie powinny znajdować 
się w sklepie i na stronie 
www. Z  praktyki rynkowej 
wynika, że brak odpowiedniej informacji za-
łączanej do sprzętu jest przyczyną nałoże-
nia kary na wprowadzających. Szczegóły na 
https://www.asekol.pl/edukacja/

System kaucyjny 

Zgodnie z  informacją ogłoszoną 2 
czerwca br. przez wiceministra Jacka 
Ozdobę, już w  czerwcu pojawi się zmo-
dyfikowany po konsultacjach społecznych 

AKTUALNOŚCI
projekt ustawy „kaucyjnej” o zmianie usta-
wy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. 
Do systemu mają zostać włączone butelki 
z  tworzyw sztucznych do 3 l, jednorazowe 
butelki szklane do 1,5 l oraz puszki alumi-
niowe do 1 l. Wszystkie jednostki handlowe 
będą zobowiązane do pobierania kaucji za 
opakowania objęte systemem kaucyjnym. 
Puszki i butelki, podobnie jak w innych kra-
jach, będzie można bez paragonu zwracać 
do sklepów. Obiekty do 100 m2 będą mogły 
przystąpić do programu dobrowolnie. 
Większe będą miały obowiązek odbiera-
nia pustych opakowań, jeśli mają produkty 
w ofercie. 

Wiceminister poinformował, że  ustawa 
ma wejść w życie w 2023 roku, ale obowią-
zywać będzie okres przejściowy na przygo-
towanie samego systemu.

IFAT Worldwide

Światowe Targi Wiodących Technologii 
Środowiskowych IFAT Worldwide odbyły się 
w dniach 30 maja – 3 czerwca w Monachium. 
Kluczowe firmy zaprezentowały najnowsze 
produkty i  usługi dotyczące rozwiązań śro-
dowiskowych. Wśród wystawców były 2984 
podmioty z  59 krajów. Wśród omawianych 
tematów znajdowały się m.in. zrównowa-
żone projektowanie produktów,  recykling 
chemiczny, produkcja i recykling akumulato-
rów litowo-jonowych, gospodarka o  obiegu 
zamkniętym.  

IFA 2022

Międzynarodowa Wystawa Elektroniki 
Użytkowej i Sprzętu AGD (IFA) zaplanowa-
na jest na 2–6 września 2022 w Berlinie. To 
wyczekiwane wydarzenie w branży produkcji 
elektroniki, ale również w branży recyklingu. 
Wydarzenie technologiczne IFA oferuje ob-
szerny przegląd rynku międzynarodowego. 
Po dwóch latach ograniczeń pandemicz-
nych spodziewane jest ożywienie połącze-
nia między przemysłem, dystrybutorami 
i konsumentami. 
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W  2021 roku Inspekcja Handlowa 
sprawdziła 1041 dystrybutorów 
sprzętu. Sprawdzano m.in., czy odpo-

wiednio informują oni o utylizacji elektrośmie-
ci oraz miejscach ich zbiórki. Wnioski z  tych 
kontroli są bardzo zastanawiające, a  nawet 
zatrważające. 

Po 16 latach funkcjonowania ustawy nadal co 
czwarty dystrybutor sprzętu (271 podmiotów) nie 
informował prawidłowo klientów o  tym, co zrobić 
ze starym sprzętem przy zakupie nowego. U 207 
podmiotów stwierdzono nieprawidłowości w zakre-
sie obowiązku informowania o nieodpłatnym przyj-
mowaniu i odbiorze zużytej elektroniki. Chodzi np. 
o informację jaka powinna znajdować się w punk-
cie sprzedaży (w widocznym miejscu) o miejscach 
zbiórki zużytego sprzętu oraz o nieodpłatnym od-
biorze elektrośmieci. Warto nadmienić, że mar-
kety o powierzchni ponad 400 m2  muszą przyjąć 
bezpłatnie zużyty sprzęt, bez konieczności zakupu 
nowego, jeżeli każdy z wymiarów tego sprzętu nie 
przekracza 25 cm i taka informacja powinna znaleźć 
się w sklepie. Kolejnym przewinieniem był brak od-
powiednich informacji na stronach internetowych. 
Obowiązku tego nie dopełniło 159 przedsiębiorców.

Kolejnym elementem kontroli były ofero-
wane produkty. Skontrolowano 6031 urządzeń. 
Inspektorzy sprawdzali m.in., czy sprzęt jest wpro-
wadzany do obrotu przez podmiot wpisany do re-
jestru BDO lub podmiot, który wyznaczył autory-
zowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru. 
Weryfikowano również, czy dystrybutor umieścił 
na produktach symbol selektywnego zbierania, 
czy dołączono informacje o zakazie umieszczania 

KONTROLE
INSPEKCJI HANDLOWEJ

zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz 
informację o szkodliwości nieprawidłowego postę-
powania ze zużytymi urządzeniami.

Zakwestionowano 410 partii produktów (6,8%) 
– m.in. za to, że oferowana elektronika nie miała 
symbolu selektywnego zbierania lub dołączona do 
sprzętu informacja nie była w języku polskim, lub 
zawierała niepełną informację dla konsumentów. 
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości ukara-
no łącznie 142 firmy na kwotę 758 tys. zł. W 27 
przypadkach kontrolerzy odstąpili od wymierzenia 
kary, uznając, że przepisy naruszono w znikomym 
stopniu. 

Warto również wspomnieć, że w ślad za kon-
trolą Inspekcji Handlowej stosowne informacje 
o naruszeniach zostały przekazane także do wo-
jewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. 
Mamy już informacje, że trwają pierwsze kontro-
le u wprowadzających sprzęt, które mają na celu 
gruntowne sprawdzenie, czy postępują oni zgod-
nie z  przepisami ochrony środowiska. Niestety 
wiemy również o przypadkach nałożenia kar doty-
czących określonych wyżej naruszeń. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że kary w takich przypadkach 
zaczynają się od poziomu 10 tys. zł, ale mogą się-
gać nawet 300 tys. zł. 

W  tym miejscu jeszcze raz przypominamy, 
że warto zawczasu zweryfikować zgodność dzia-
łalności z  przepisami ochrony środowiska. Firma 
Asekol świadczy usługi doradztwa i  audytu, jak 
również wsparcia w przypadku kontroli ze strony 
WIOŚ. Zapraszamy do współpracy.

Źródło: „Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektro-
niczny – raport z kontroli Inspekcji Handlowej”.
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Dla wytwórców i posiadaczy więk-
szych ilości odpadów, tzn. wy-
kraczających poza limity 100 Mg 

dla odpadów innych niż niebezpieczne 
lub 1 Mg dla odpadów niebezpiecz-
nych wywarzanych rocznie, przepisy 
przewidują szczegółowe obowiązki 
związane z  magazynowaniem i  ozna-
kowaniem odpadów. 

Dla tej kategorii wytwórców, rozpo-
rządzenie Ministra Klimatu z 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowych wyma-
gań dla magazynowania odpadów do-
kładnie precyzuje warunki: 
n Miejsca magazynowania odpadów 
n Magazynowanie odpadów prowadzi 

się w  instalacji, obiekcie budowlanym 
lub jego części, lub innym miejscu 
magazynowania odpadów, które zo-
stały wydzielone i  przeznaczone do 
magazynowania odpadów oddzielnie 
od magazynowanych substancji lub 
przedmiotów niebędących odpadami.

n Sposobu oznakowania
n Lokalizacja poszczególnych rodzajów 

odpadów w  miejscu magazynowania 
odpadów powinna być oznakowana, 
co najmniej ze wskazaniem kodów ma-
gazynowanych odpadów.

n Kody odpadów nanosi się cyframi kolo-
ru czarnego o wysokości minimum 20 
mm i szerokości linii minimum 3 mm.

n Oznakowanie umieszcza się w  wi-
docznym miejscu, powinno być czytel-
ne i  trwałe, w  szczególności odporne 
na warunki atmosferyczne.  

Ustawodawca wskazuje także na 
konieczność zabezpieczenia miejsc 
i  sposobu magazynowania odpadów 

Szczegółowe wymagania dla posiadaczy

MAGAZYNOWANIE 
ODPADÓW – CZ. 2

przed rozprzestrzenianiem, poprzez 
zapewnienie:
n wyposażenia technicznego do prze-

chowywania odpadów, tj. odpowied-
nich pojemników, zbiorników, worków 
czy też boksów lub sektorów, uwzględ-
niających właściwości chemiczne i  fi-
zyczne, w tym stan skupienia, magazy-
nowanych odpadów;

n utwardzonego podłoża, z użyciem wy-
robów budowlanych;

n zabezpieczenia przed dostępem osób 
nieupoważnionych;

n zabezpieczenia przed rozprzestrze-
nianiem się odpadów poza lokalizację, 
a także przed przypadkowym miesza-
niem się selektywnie magazynowa-
nych odpadów;

n zabezpieczenia odpadów przed wpły-
wem czynników atmosferycznych oraz 
przed uwolnieniem się do gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych wy-
cieków oraz ścieków, w  tym wód od-
ciekowych, z  miejsc magazynowania 
odpadów.

Najbardziej restrykcyjne wymagania 
dotyczące magazynowania i oznakowania 
odpadów obejmują posiadaczy odpadów 
niebezpiecznych, w tym także posiadaczy 
olejów odpadowych.

Strefa odpadów niebezpiecznych

W  przypadku magazynowania od-
padów niebezpiecznych powyżej 1 Mg, 
magazynowanie należy prowadzić w wy-
dzielonej strefie magazynowania odpa-
dów niebezpiecznych, czytelnie ozna-
kowanej tablicą z  napisem „ODPADY 
NIEBEZPIECZNE”.
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Tablica koloru białego powinna posia-
dać minimalne wymiary 400 mm szero-
kości i 250 mm wysokości oraz zawierać 
napis naniesiony wielkimi literami koloru 
czarnego o  wysokości minimum 35 mm 
i szerokości linii minimum 4 mm.

Oznakowanie to powinno być czytelne 
i trwałe, w szczególności odporne na wa-
runki atmosferyczne. 

Etykietowanie

Jeśli odpady niebezpieczne magazy-
nowane są w pojemnikach lub zbiornikach 
o  pojemności powyżej 5 litrów, dodatko-
wo na każdym z opakowań umieszcza się 
etykietę informacyjną. 

Etykieta powinna mieć wymiary mini-
mum 150 mm szerokości i minimum 210 
mm wysokości i zawierać napis „ODPADY 
NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu 
i  rodzaju magazynowanych odpadów, 
zawartości opakowania, pojemnika, kon-
tenera, zbiornika lub worka, adresu miej-
sca magazynowania odpadów i daty roz-
poczęcia ich magazynowania w  danym 
miejscu. 

Oleje odpadowe

Specjalne miejsce w  przepisach do-
tyczących postępowania z odpadami po-
święca się odpadom olejowym. Zgodnie 
z  rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z 5 października 2015 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu postępowania z  ole-
jami odpadowymi, wytwórca powinien 
magazynować przepracowane oleje 
w sposób:
n zapewniający selektywną zbiórkę, nie 

dopuszczając do mieszania z  innymi 
odpadami bądź substancjami;

n z wykorzystaniem szczelnych pojemni-
ków, wykonanych z materiałów co naj-
mniej trudno zapalnych, odpornych na 
działanie olejów odpadowych, odpro-
wadzających ładunki elektryczności 
statycznej, wyposażonych w szczelne 
zamknięcia i  zabezpieczonych przed 
stłuczeniem;

n w  miejscach utwardzonych, zabez-
pieczonych przed zanieczyszczeniami 
gruntu i  opadami atmosferycznymi, 
wyposażonych w urządzenia lub środki 
do zbierania wycieków tych odpadów.

Na pojemnikach umieszcza się w  wi-
docznym miejscu:
n czytelny napis „OLEJ ODPADOWY”,
n kod odpadu,
n oznakowanie wymagane przepisa-

mi dotyczącymi transportu odpadów 
niebezpiecznych.

Rozporządzenie Ministra Klimatu usta-
la także szczegółowe przepisy dla odpa-
dów wrażliwych na podwyższoną tempe-
raturę, odpadów medycznych i zakaźnych 
czy odpadów powodujących uciążliwości 
zapachowe.

Akt wszedł w  życie już 1 stycznia 
2021 r., jednak dla części wymogów obo-
wiązuje okres przejściowy, posiadacze 
odpadów otrzymali możliwy termin 12, 24 
lub 48 miesięcy na dostosowanie miejsc 
magazynowania odpadów.

Jak sprostać wszystkim przepisom 
i dostosować się do wymagań?

W prawidłowym magazynowaniu i za-
rządzaniu wytworzonymi odpadami po-
mocne będzie:
n prowadzenie bieżącego monitoringu 

wytwarzanych odpadów, w celu okre-
ślenia właściwego momentu rozpoczę-
cia prowadzenia ewidencji odpadów 
i zakwalifikowania podmiotu do właści-
wej kategorii, pod względem wymagań 
w sprawie magazynowania odpadów;

n śledzenie zmian dotyczących okresów 
magazynowania odpadów oraz mo-
nitorowanie terminów wytworzonych 
i zmagazynowanych opadów; 

n dokonanie przeglądu wymagań wo-
bec przedsiębiorstwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem terminów dostosowa-
nia miejsc magazynowania odpadów; 

n przeprowadzenie audytu gospodarki 
odpadami.
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Na początku roku 2022 ASEKOL 
PL, wychodząc naprzeciw po-
trzebom klientów, nabył w  ra-

mach pilotażowego projektu kilka-
dziesiąt pojemników przeznaczonych 
do zbierania zużytego sprzętu, baterii 
oraz żarówek – tzw. e-boxów. 

Naszym celem było zaproponowanie 
rozpoznawalnych pojemników, których 
wysoka jakość wykonania i estetyka odpo-
wiadałaby standardom naszych klientów. 
Zdawaliśmy sobie sprawę, że pojemniki 
muszą być zarówno funkcjonalne, łatwe 
w użytkowaniu, jak i najzwyczajniej ładne. 

POJEMNIKI E-BOX – 
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE DO 
PRZESTRZENI WEWNĘTRZNYCH

W  tym przypadku, w  znalezieniu roz-
wiązania przyszedł nam z pomocą czeski 
oddział spółki Asekol, który podzielił się 
z nami pomysłem na pojemniki, z których 
sam już z powodzeniem korzystał.

W  ubiegłych latach oferowaliśmy już 
czerwone kontenery, które służą głównie 
mieszkańcom dużych osiedli i  stanowią 
swoistą wygodniejszą alternatywę dla 
punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK) w  zakresie po-
zbywania się drobnego zużytego sprzętu 
oraz baterii. Mimo że czerwone kontenery 
świetnie sprawdzają się jako punkty osie-
dlowych zbiórek, mieliśmy przekonanie, 

a także otrzymywaliśmy sygna-
ły od kontrahentów, że brakuje 
nam rozwiązania przeznaczo-
nego do przestrzeni biurowych. 
E-boxy zaoferowaliśmy więc 
urzędom, zaprzyjaźnionym fir-
mom, centrom kultury, biblio-
tekom, a  także administracjom 
tych osiedli, które z  uwagi na 
bardzo ograniczoną przestrzeń 
nie mogą pozwolić sobie na 
ulokowanie na swoim terenie 
kontenerów zewnętrznych. 

E-boxy są pojemnikami, 
w  których umieszcza się 
kartonowe wkłady w  trzech 
różnych przegrodach dosto-
sowanych do zbierania trzech 
rodzajów odpadów. Od góry 
wrzuca się baterie i w osobnym 
kartonie żarówki, zaś najwięk-
szy karton ulokowany z przodu 
pojemnika służy do zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Takie rozwią-
zanie pozwala na wymienianie 
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w 100% zapełnionych wkładów. Co wię-
cej, klient ma możliwość samodzielnie 
dokonać wymiany, jeśli np. wcześniej nie 

zgłosił nam wymiany, a dysponuje otrzy-
manymi od nas kartonami na wymianę. 
W  takim przypadku użytkownicy nadal 
bezproblemowo korzystają z  pojemni-
ka, a  w  międzyczasie nasza logistyka 

organizuje odbiór zapełnionego kartonu, 
przechowanego przez klienta.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
pojemniki świetnie nadają się do placówek 
handlowych, które mają obowiązek zbie-
rania sprzętu o wymiarach nieprzekracza-
jących 25 cm. 

Otwierając nasz pilotażowy pro-
jekt przyjęliśmy założenie, że pojemniki 
w  trakcie realizacji tego pilotażu będzie-
my oferować bezpłatnie. Chcieliśmy w ten 
sposób zachęcić do współpracy również 
takie instytucje, które wcześniej z nami nie 
współpracowały. 

Jedną z  instytucji, które zdecydowały 
się na nasz pojemnik w swojej przestrzeni, 
jest Urząd Dzielnicy Bielany. E-box znalazł 
swoje miejsce w  głównej sali na parte-
rze nowoczesnego gmachu. Mieszkańcy 
dzielnicy przychodząc załatwiać swoje 
sprawy, wiedzą już, że pojemnik znajdu-
je się w  tym miejscu i chętnie zostawiają 
w nim swoje elektrośmieci. 

Kolejnym miejscem, w którym znalazł 
się nasz pojemnik jest biuro Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w  War-
szawie. Nasz e-box od kwietnia służy 
pracownikom Lasów Państwowych, któ-
rzy wykazując wysoką ekoświadomość 
bardzo chętnie korzystają z  możliwości 
prawidłowego pozbywania się zużytego 

sprzętu. 
Mieszkańcy Warszawy 

mogą skorzystać z  po-
jemników e-box również 
w  prestiżowych przestrze-
niach handlowych, takich 
jak Centrum Handlowe 
Westfield Arkadia czy Plac 
Unii City Shopping. 

Podsumowując pierwszy 
okres dostępności e-boxów 
w  Polsce, z  optymizmem 
patrzymy w  przyszłość 
pod kątem rozwijania sieci 
zbiórki ZSEE i  chęci anga-
żowania się w  nasze pro-
ekologicznie projekty coraz 
szerszej grupy firm, instytu-
cji i organizacji.
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Wiosna to dla zespołu ASEKOL PL 
i ENVIROPOL PL bardzo inten-
sywny czas prowadzenia edukacji 

ekologicznej. Poniżej prezentujemy w te-
legraficznym skrócie główne akcje, które 
były naszym udziałem.

Dzień Ziemi zobowiązuje
Dzień Ziemi świętowaliśmy zbiórką i 

edukacją wspólnie z centrum handlowym 
Westfield Arkadia w Warszawie.

Na naszym stoisku przed centrum handlo-
wym można było oddać elektroodpady i zuży-
te baterie, a w zamian otrzymać sadzonki nie-
zapominajki lub stokrotki. Dzień spędziliśmy 
edukując o recyklingu zużytego sprzętu, baterii 
oraz opakowań. Zorganizowaliśmy atrakcje dla 

WIOSENNE 
KAMPANIE EDUKACYJNE

dzieci małych i dużych: Tor przeszkód „droga 
do recyklingu”, gigantyczne warcaby z pionkami 
wykonanymi z ładowarek oraz quizy o tematyce 
ekologicznej z nagrodami. Rysowanie znaczków 
recyklingu oraz malowanki dawały okazję do 
dłuższej rozmowy o systemie zbiórki i dostęp-
nych sposobach pozbycia się elektroodpadów. 
Przygotowane konkursy podkręcały emocje, 
szczególnie że do wygrania były atrakcyjne 
narody. Próbki recyklingowe dostępne do obej-
rzenia na stoisku pozwoliły w obrazowy sposób 
opowiedzieć o recyklingu zgodnie z hasłem 
przewodnim firmy Asekol: „Ze starego nowe”.

„Eko Wiosna” w Galerii Wiślanka
W piątek 20 maja odbyło się z kolei wydarze-

nie „Eko Wiosna” w Galerii Wiślanka w Żorach.
Przez dwa dni odbywała się wielka zbiór-

ka elektroodpadów. W zamian za przyniesio-
ny zepsuty sprzęt lub baterie rozdawaliśmy 
kwiaty i zioła. Równolegle na scenie centrum 
handlowe przygotowało gry i konkursy z na-
grodami. W sumie wydaliśmy ponad 500 ro-
ślin, a wśród uczestników konkursów rozdy-
sponowane zostały nagrody: smartwatche i 
smartbandy. Zebraliśmy 1290 kg elektrood-
padów, w tym 460 kg baterii i 830 kg sprzętu 
elektronicznego.
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Włącz stary telefon
Pracownicy Galerii Plac Unii zostali za-

proszeni do akcji ekologicznej „Włącz stary 
telefon”. W dniach 23–26 maja trwała zbiórka 
uszkodzonych lub niechcianych smartfonów 
oraz telefonów komórkowych starszej gene-
racji. Akcja miała na celu nie tylko promować 
działania ekologiczne, ale także wesprzeć pod-
opiecznych warszawskiej Fundacji Sedeka. Za 
każde 10 dostarczonych elektroodpadów Plac 
Unii zakupił nowe smartfony, który przekaże se-
niorom Sedeki. Eleganckie pojemniki do zbiórki 
typu e-box zapewnił Asekol. Utylizacją sprzę-
tu zajął się zakład przetwarzania Enviropol, 
który posiada specjalistyczną instalację do 
przetwarzania tego typu urządzeń, zapewnia-
jącą również zniszczenie danych wrażliwych na 
telefonach. 

Ursynowskie Kwiaty
Motywacją do planowania działań w ple-

nerze jest perspektywa długich i słonecznych 
dni. Tegoroczna wiosna niestety płatała nam 
figle. 28 maja na chwilę przed rozpoczęciem 
wydarzenia „Ursynowskie Kwiaty” padał grad, 
deszcz i wiał silny wiatr. Na szczęście nie znie-
chęciło to setek mieszkańców do ustawienia 
się w długiej kolejce, aby oddać elektroodpady 
i zużyte baterie. Nagrodą były pięknie pach-
nące 5000 sadzonek kwiatów ufundowanych 
przez Dzielnicę Ursynów i 2500 sadzonek ro-
ślin od Centrum Ursynów. Do recyklingu tra-
fiło 6012 kg zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz 803 kg zużytych baterii. 
Brawa dla organizatorów i uczestników. 

Recykling Rejs
W czerwcu zapraszamy do udziału w ak-

cjach Recykling Rejs, których jesteśmy głów-
nym partnerem. Rozpoczniemy 14 czerwca 
wielką zbiórką elektroodpadów we Wrocławiu 
w Odra Centrum. W nagrodę za przekazane 
elektroodpady będzie można bezpłatnie wy-
pożyczyć kajak i popływać po rzece. Akcję bę-
dziemy kontynuować 17 czerwca – inaugurując 
III Międzynarodowy Spływ Ekologiczny szla-
kiem Odry i Szprewy z Wrocławia do Berlina. 
Na trasie spływu prowadzone będą zbiórki 
elektroodpadów. Zapraszamy do śledzenia 

wydarzenia na naszej stronie Love Recykling 
na FB. Będą tam publikowane informacje o pla-
nowanych zbiórkach.

„Elektrośmieci oddajesz – nagrody 
dostajesz”

Coraz większych rumieńców nabiera kon-
kurs szkolny „Elektrośmieci oddajesz – nagrody 
dostajesz”. Setki szkół zbierają elektrośmieci, 
zgłaszają odbiory i rywalizują o nagrody ogól-
nopolskie i wojewódzkie. Do konkursu można 
przystąpić jeszcze do końca czerwca, a następ-
nie oddać zużyty sprzęt oraz odebrać nagrody. 
Każda placówka zdobywa punkty za każdy ki-
logram przekazanych odpadów. Punkty można 
zamienić na pomoce szkolne. Szkoła, która 
przekaże najwięcej sprzętu, wygrywa dodatko-
wą nagrodę o wartości 7 tys. zł. 

Relacje z wydarzeń na profilu @Love 
Recykling




