
 

 

 
 
Informacje o ElektroEko 
 
 
ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zajmuje się organizowaniem 

i finansowaniem systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Jako 

jedna z nielicznych działa na zasadach not-for-profit, co oznacza, że wszystkie generowane zyski 

przeznacza na budowę efektywnego systemu zbierania elektrośmieci. Punkty zbierania elektrośmieci, 

finansowane przez ElektroEko, bezpłatnie odbierają od mieszkańców zużyty sprzęt w kilkudziesięciu 

polskich miastach. Następnie elektrośmieci przewożone są do specjalnych zakładów, w których 

poddawane są procesom odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania. 

 

Adresy oraz terminy otwarcia punktów zbierania elektrośmieci można sprawdzić na stronie 

www.elektrosmieci.pl  

 

Inicjatywy edukacyjne ElektroEko 

 

Jak wykazały badania opinii społecznej mniej niż połowa Polaków wie jak należy postępować z 

elektrośmieciami. Aby to zmienić ElektroEko prowadzi liczne działania edukacyjne, skierowane zarówno 

do uczniów, jak i osób dorosłych. W tym celu organizuje kampanie edukacyjne i bierze udział w licznych 

piknikach, koncertach czy też organizuje tematyczne wystawy.  

 

„Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE” to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych, 

realizowany przez ElektroEko. Dotychczas wzięło w nim udział 360 000 uczniów oraz 700 000 

rodziców. W III edycji, przeprowadzonej w roku szkolnym 2009 / 2010, wzięło udział 5 000 szkół, czyli 

1/3 wszystkich placówek tego typu w Polsce. Uczniowie korzystali z bezpłatnych materiałów 

edukacyjnych, a także dedykowanej strony www.szkolaZSEE.pl, na której znajdują się dodatkowe 

informacje oraz gry on-line. Program „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE” realizowany jest we 

współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Politechniką 

Warszawską.  

ElektroEko organizuje również wystawy edukacyjne o tematyce ZSEE. Największa z nich - „Dwa 
Światy Elektrośmieci” - była prezentowana w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 

w 2009 roku Odwiedziło ją ponad 60 000 osób. W drugiej połowie 2010 roku eksponaty były dostępne 

również w innych polskich miastach – w Płocku, w Tarnowie oraz w Koszalinie. Na stronie 

www.dwaswiatyelektrosmieci.pl znajdują się dodatkowe informacje dotyczące wystawy i miejsc 

ekspozycji. 

 
W lutym 2008 roku na Placu Zamkowym w Warszawie ElektroEko zorganizowało pierwszy Dzień troski 
o środowisko. Celem pikniku była edukacja w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi 

świetlówkami. Podczas imprezy prowadzono zbiórkę zużytych świetlówek. Odbywały się również 

koncerty i liczne konkursy.  



 
 
 
  
Najnowszy program ElektroEko: „Masz ZUŻYTĄ ŚWIETLÓWKĘ? Wrzuć ją do pojemnika z tym 

znakiem” jest wdrażany w największych miastach w Polsce. Ma on na celu ułatwienie mieszkańcom 

pozbycia się zużytych świetlówek.  

 

Dodatkowe informacje na temat postępowania z elektrośmieciami znajdują się na stronach 

www.elektrosmieci.pl oraz www.elektroeko.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 


