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Wykaz skrótów
AGD – artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego,
APZ – autoryzowane punkty zbierania,
GIOŚ – Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
OO – organizacja odzysku,
OOSEE – organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów,
RIPOK – regionalna instalacja przetwarzania odpadów,
ZSEE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

1. Wstęp
Z każdym rokiem świat zużywa coraz więcej urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
a w konsekwencji obserwuje się lawinowy wzrost ilości odpadów elektronicznych zawierających substancje niebezpieczne. Odpady elektroniczne stanowią obecnie pięć procent
wszystkich stałych odpadów produkowanych przez człowieka. E-śmieci to najszybciej
rosnący składnik wytwarzanych przez nas odpadów. Jest to spowodowane faktem, że
klienci coraz częściej chcą mieć najnowsze i najnowocześniejsze telefony komórkowe,
komputery, telewizory, drukarki czy sprzęty AGD. Największym problemem są telefony komórkowe i komputery, ponieważ są to urządzenia najczęściej wymieniane przez
użytkowników na nowe. Tempo wzrostu ilości e-śmieci wynosi obecnie w Europie trzy
do pięciu procent rocznie i jest niemal trzy razy większe niż tempo wzrostu łącznej ilości
produkowanych odpadów1. Na świecie co roku powstaje około 20-50 mln ton zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego2 .
Sprzęt elektryczny i elektroniczny towarzyszy współczesnemu człowiekowi w wielu
dziedzinach życia, w pracy i w domu. Produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów i baterii stanowiących źródło energii elektrycznej dla ww. urządzeń to najszybciej rozwijająca się gałąź przemysłu. Zastosowanie nowych technologii
i nowych materiałów powoduje, że na rynek wchodzą coraz to nowsze sprzęty, które
wypierają z użytkowania sprzęt starszej generacji, przez co skraca się czas użytkowania sprzętów elektrycznych i elektronicznych3. Dla przykładu – średni okres użytkowania
telefonu komórkowego wynosi 20 miesięcy, tymczasem wśród młodzieży w wieku 12-17
lat telefony komórkowe wymienia się obecnie już po 10 miesiącach. Dodatkowo każdego
roku w Europie powstaje 10 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(dane z 2012 r.) i szacuje się, że do 2020 r. wskaźnik ten wyniesie nawet 12 mln ton. Według niektórych badań, średni okres eksploatacji sprzętu AGD wynosi obecnie 6-8 lat,
podczas gdy 20 lat temu wynosił 10-12 lat4.

1

www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/substancje-toksyczne/odpady-elektroniczne

2

Petranikova M., Treatment od End of Life Computers, Diploma work, Technical University of Kosice, Kosice,
Slovakia 2008.

3

Poradnik Gospodarowania Odpadami, Verlag Dashofer, październik 2014 r.

4

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „W kierunku bardziej zrównoważonej konsumpcji: okres użytkowania produktów przemysłowych oraz informowanie konsumentów w celu
odzyskania zaufania”; CCMI/112 Okres użytkowania produktów przemysłowych oraz informowanie konsumentów; Bruksela, 17 października 2013 r. ; http://www.eesc.europa.eu
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2. Analiza prawna dotycząca zużytych baterii oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Unia Europejska w celu właściwego zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) wprowadziła Dyrektywę 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r., której głównym zadaniem jest ograniczenie ilości ZSEE,
a ponadto ponowne użycie i recykling.
Na państwa Unii Europejskiej został nałożony obowiązek projektowania i produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych w sposób umożliwiający ich demontaż oraz odzysk5.
Natomiast kwestie baterii i akumulatorów uregulowano w Dyrektywie 2006/66/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.
Różnorodność i wieloskładnikowość sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów powoduje, że zagospodarowanie takich odpadów jest procesem
złożonym i trudnym. Odzwierciedla to rozbudowany system aktów prawnych regulujący zagadnienia dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii
i akumulatorów, który przedstawiono w tabeli 16.

5

Woynarowska A., Żukowski W., Współczesne metody recyklingu odpadów elektronicznych, Czasopismo
Techniczne, 1-Ch/2012, 176.

6

Poradnik Gospodarowania Odpadami, Verlag Dashofer, październik 2014 r.
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Tabela 1. Wykaz aktów prawnych dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów

Lp.

Akt prawny

1.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (DzU
2013, nr 0, poz. 1232)

2.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (DzU 2005, nr 180, poz. 1495 ze zm.)

3.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych
ustaw (DzU 2008, nr 223, poz. 1464)

4.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(DzU 2009, nr 79, poz. 666 ze zm.)

5.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DzU 2011, nr 227 poz. 1367 ze zm.)

6.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU 2013, poz. 21 ze
zm.)

7.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu
(DzU 2006, nr 19, poz. 152)

8.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r.
w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (DzU 2006, nr 46, poz. 332)

9.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu
zużytego sprzętu (DzU 2009, nr 99, poz. 837)

7
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10.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie (DzU 2009, nr
122, poz. 1017)

11.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań
o zużytym sprzęcie (DzU 2009, nr 153, poz. 1226)

12.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego
sprzętu (DzU 2011, nr 3, poz. 5)

13.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów (DzU 2014, poz. 1923)

14.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz
wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy
odzysku (DzU 2015, nr 0, poz. 112)

15.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego
sprzętu (DzU 2015, nr 0, poz. 105)

16.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 czerwca 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU 2013, poz.
1155)

17.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU 2013 nr 0, poz.
1399)

2.1. Obowiązki przedsiębiorców związane z wprowadzaniem
do obrotu baterii i akumulatorów – ustawa o bateriach
i akumulatorach
W dniu 24 kwietnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o bateriach i akumulatorach (DzU
z 2009 r. nr 79, poz. 666 ze zm.). Przepisy niniejszej ustawy stanowią transpozycję do
polskiego porządku prawnego wymagań dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych
baterii i akumulatorów.
Celem ww. ustawy jest:
• ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko przez redukcję ilości substancji
niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych,
• zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania,
• zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcia
zniekształcenia konkurencji w obrębie Unii Europejskiej.

2.1.1.

Przedmiot i zakres ustawy o bateriach i akumulatorach

Przepisy ustawy o bateriach i akumulatorach stosuje się do wszystkich rodzajów baterii
i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu,
pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy
stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
Przepisy ustawy regulują zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania
zużytych baterii i akumulatorów.
Z zakresu ustawy zostały wyłączone baterie i akumulatory używane w urządzeniach
związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich,
broni, amunicji i w urządzeniach wojennych, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych, a także w urządzeniach przeznaczonych do
wysłania w przestrzeń kosmiczną.
Ustawa reguluje prawa i obowiązki następujących podmiotów:
• wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory,
• dystrybuujących baterie lub akumulatory, lub sprzęt,

9

• zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
• użytkujących baterie lub akumulatory.
Zgodnie z ustawą, pod pojęciem baterii i akumulatora należy rozumieć źródło energii
elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które
składa się z jednego albo kilku:
• pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania,
• wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania.
W ustawie o bateriach i akumulatorach rozróżnia się następujące kategorie baterii i akumulatorów:
• baterie przemysłowe, akumulatory przemysłowe, tj.: baterie i akumulatory,
które są przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub
do używania w pojazdach elektrycznych, w szczególności:
1. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do awaryjnego lub rezerwowego
zasilania energetycznego, w tym w szpitalach, na lotniskach i w biurach;
2. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w środkach
transportu, w tym w pociągach i w samolotach, na morskich platformach
wiertniczych i w latarniach morskich;
3. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone wyłącznie do podręcznych
terminali płatniczych, w tym w placówkach handlowych i restauracjach, oraz
czytników kodów kreskowych w placówkach handlowych;
4. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego
sprzętu wideo dla stacji telewizyjnych i profesjonalnych studiów;
5. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone wyłącznie do latarek górniczych
i latarek dla nurków umieszczonych na kaskach górników i nurków,
z wyłączeniem baterii i akumulatorów, o których mowa w załączniku nr 2 do
ustawy o bateriach i akumulatorach;
6. Rezerwowe baterie i akumulatory, które są przeznaczone do drzwi
uruchamianych elektrycznie, zapobiegające ich blokowaniu lub przytrzaśnięciu
osób;
7. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w oprzyrządowaniu
lub w różnych rodzajach sprzętu pomiarowego i oprzyrządowania, z wyłączeniem
baterii i akumulatorów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy o bateriach
i akumulatorach;
8. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w powiązaniu z płytką
ogniwa słonecznego, urządzeniami fotogalwanicznymi i innymi urządzeniami
wykorzystującymi energię odnawialną;
9. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w pojazdach
z napędem elektrycznym, w szczególności w wyposażonych w napęd elektryczny
samochodach, wózkach inwalidzkich, rowerach, pojazdach używanych na
lotnisku i pojazdach do transportu automatycznego;
10. Inne baterie i akumulatory, niewymienione w pkt. 1-9 oraz które nie są bate10

riami przenośnymi i akumulatorami przenośnymi oraz bateriami samochodowymi i akumulatorami samochodowymi.
• baterie przenośne, akumulatory przenośne – baterie i akumulatory, w tym
ogniwa guzikowe lub zestawy, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowych i akumulatorów
przemysłowych albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego,
w szczególności:
1. Baterie jednoogniwowe typu AA i AAA;
2. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach
przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych,
zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego;
3. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach
domowych do zwykłych celów;
4. Inne baterie i akumulatory, niewymienione w pkt 1-3, które mogą być bez
trudności przenoszone oraz nie są bateriami samochodowymi i akumulatorami
samochodowymi oraz bateriami przemysłowymi i akumulatorami
przemysłowymi;
• baterie samochodowe, akumulatory samochodowe – baterie i akumulatory,
które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach.
Nowym pojęciem zdefiniowanym na potrzeby ustawy o bateriach i akumulatorach jest
pojęcie miejsca odbioru rozumianego jako wyznaczona część obiektu budowlanego, którym włada podmiot, którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym szkoła, placówka oświatowa lub kulturalno-oświatowa, siedziba urzędu
lub instytucji, punkt świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych
akumulatorów albo placówka handlowa prowadzona przez sprzedawcę detalicznego lub
sprzedawcę hurtowego, do których użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie
przenośne i zużyte akumulatory przenośne. Natomiast przez użytkownika końcowego
należy rozumieć podmiot wykorzystujący energię elektryczną z baterii lub akumulatorów.
Ustawa dotyczy baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu, przy czym wprowadzenie do obrotu należy rozumieć jako odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji. Jednakże już samo pojęcie
wprowadzającego baterie lub akumulatory oznacza przedsiębiorcę, który wykonuje
działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów,
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w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju. Za
wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę:
• dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,
• który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach.

2.1.2. Baterie i akumulatory – wymagania
Ustawa o bateriach i akumulatorach precyzuje wymagania dotyczące wprowadzanych do
obrotu baterii i akumulatorów w zakresie zawartości metali ciężkich oraz szczegóły ich
odpowiedniego oznakowania. Zgodnie ze stanem prawnym na luty 2015 r., obowiązuje
zakaz wprowadzania do obrotu:
• baterii lub akumulatorów zawierających powyżej 0,0005% wagowo rtęci,
z wyjątkiem ogniw guzikowych o zawartości rtęci nie wyższej niż 2% wagowo,
• baterii lub akumulatorów przenośnych zawierających powyżej 0,002% wagowo kadmu, z wyjątkiem baterii lub akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w: systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu
awaryjnym, urządzeniach medycznych, elektronarzędziach bezprzewodowych.
Od 2 października 2015 r. wchodzi w życie nowe brzmienie art. 8 ust. 1 ustawy o bateriach
i akumulatorach, które mówi, że wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym
baterie i akumulatory zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,0005%
wagowo rtęci.
Natomiast od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie zakaz dotyczący wprowadzania do obrotu
baterii lub akumulatorów przenośnych zawierających powyżej 0,002% wagowo kadmu
stosowanych w elektronarzędziach bezprzewodowych.
Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory powinny być oznakowane:
• symbolem chemicznym metalu Cd, jeżeli zawierają powyżej 0,002% wagowo
kadmu,
• symbolem chemicznym metalu Pb, jeżeli zawierają powyżej 0,004% wagowo
ołowiu,
• ogniwa guzikowe dodatkowo symbolem chemicznym metalu Hg, jeżeli zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci,
• symbolem selektywnego zbierania, w postaci przekreślonego pojemnika na
kółkach,
• informacją o pojemności – dotyczy tylko baterii i akumulatorów przenośnych
i samochodowych.
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W ustawie określono również wymagania dla wprowadzanego do obrotu sprzętu, który
jest w całości lub w części zasilany bateriami lub akumulatorami, lub jest przystosowany
do tego rodzaju zasilania. Zgodnie z tymi wymaganiami, do wprowadzanego do obrotu
i dystrybuowanego sprzętu powinna być dołączona instrukcja zawierająca informację o:
• sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatorów z tego sprzętu,
• rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów,
z wyjątkiem:
• sprzętu, który służy ochronie bezpieczeństwa lub porządku publicznego
państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej,
• sprzętu, w którym baterie lub akumulatory są przylutowane, zgrzewane lub
w inny sposób przymocowane na stałe do końcówek zasilających, zapewniając
ciągły dopływ prądu w warunkach nietypowej eksploatacji oraz w podtrzymaniu danych w ich niezmienionym stanie w sprzęcie informatycznym, w którym użycie baterii lub akumulatorów jest technicznie niezbędne,
• sprzętu medycznego, który służy do podtrzymania funkcji życiowych oraz
stymulatorów serca, w których niezbędne jest nieprzerwane źródło zasilania,
a baterie lub akumulatory mogą być usunięte tylko przez wykwalifikowany
personel,
• sprzętu przenośnego, w którym wymiana baterii lub akumulatorów przez personel niewykwalifikowany może stanowić zagrożenie dla użytkownika końcowego lub niekorzystnie wpłynąć na pracę sprzętu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU z 2014 r., nr 0, poz. 1923) zużyte baterie i zużyte akumulatory klasyfikowane są do grupy 16 (odpady nieujęte w innych grupach), w podgrupie 16 06 (baterie
i akumulatory), w zależności od konstrukcji i typu pod rodzajem odpadów:
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

2.1.3. Postępowanie z zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami
Ustawa o bateriach i akumulatorach zakazuje umieszczania zużytych baterii i zużytych
akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.
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Magazynowanie i przetwarzanie zużytych baterii i akumulatorów powinno odbywać się
w miejscach o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni, odpornych na działanie warunków atmosferycznych lub w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu,
odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych. Natomiast magazynowanie zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych powinno odbywać się na nawierzchniach nieprzepuszczalnych, podłączonych do kanalizacji działającej w obiegu zamkniętym, kierującej ścieki
do specjalnych zbiorników lub do instalacji przerabiającej zużyte baterie lub akumulatory.
Zużyte baterie i akumulatory samochodowe przemysłowe powinny być zbierane selektywnie według rodzajów w celu ułatwienia ich przetwarzania za pomocą odpowiednich
technologii i instalacji.
Mówiąc o technologiach i instalacjach należy tutaj rozumieć technologie i instalacje służące do przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, gdzie muszą zostać osiągnięte następujące minimalne poziomy
wydajności recyklingu:
• 65% masy zużytych baterii kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów,
• 75% masy zużytych baterii niklowo-kadmowych lub zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym,
technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu, przy jednoczesnym unikaniu
nadmiernych kosztów,
• 50% masy zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
Sam proces przetwarzania i recyklingu podzielono na dwa etapy:
• pierwszy z nich stanowi sortowanie zużytych baterii i akumulatorów co najmniej na baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe i pozostałe, przy czym minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, inne rodzaje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, które
powinny być wydzielone w procesie sortowania,
• drugim etapem jest przetwarzanie poszczególnych rodzajów zużytych baterii
i akumulatorów na odpowiednie frakcje materiałowe i recykling co najmniej
wyodrębnionych metali w instalacjach i przy użyciu technologii zapewniających osiągnięcie co najmniej minimalnych poziomów wydajności recyklingu.
Powyższych wymagań nie stosuje się do zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych, dla których zostaną określone w sposób bardziej szczegółowy procesy, jakim
powinny być poddawane w trakcie przetwarzania.
Dodatkowo, w ustawie wprowadzono zakaz unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów przez ich składowanie na składowisku odpadów lub termiczne przekształcanie.
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Jednakże odpady powstałe po przetworzeniu zużytych baterii i akumulatorów w drugim
etapie, nienadające się do recyklingu, w zależności od właściwości, mogą zostać unieszkodliwione przez składowanie na składowisku odpadów lub poddane termicznemu przekształcaniu.
Zużyte baterie i akumulatory przeznaczone do przetwarzania i recyklingu mogą być magazynowane nie dłużej niż przez rok łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych
odpadów.
Prowadzący recykling zużytych baterii lub akumulatorów jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań, o których mowa w art. 3 ust.
4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiającego
na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe
przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych
baterii i akumulatorów (DzUrz UE L 151 z 12.06.2012, str. 9.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 493/2012”, na zasadach i w trybie określonych w tym rozporządzeniu.
W przypadku, gdy proces recyklingu zużytych baterii lub akumulatorów jest prowadzony kolejno przez kilku recyklerów, każdy kolejny prowadzący jest obowiązany przekazać prowadzącemu, w którego instalacji rozpoczął się proces recyklingu, informacje
niezbędne do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 493/2012, nie później niż w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok
kalendarzowy.

2.1.4. Rejestr wprowadzających i przetwarzających
Ustawa o bateriach i akumulatorach nakłada na wprowadzających baterie lub akumulatory, jak również prowadzących zakłady przetwarzania, obowiązek rejestracji. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub
akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów,
a także przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych
akumulatorów, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Tak samo podmiot pośredniczący przed rozpoczęciem działalności jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Do czasu zmiany ustawy o odpadach w grudniu 2012 r., na podstawie ustawy o bateriach
i akumulatorach, wprowadzający baterie lub akumulatory, jak również prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, mieli obowiązek rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Aby
się zarejestrować, przedsiębiorcy podlegający wpisowi do rejestru musieli złożyć odpowiedni wniosek oraz uiścić opłatę rejestrową, a w kolejnych latach opłatę roczną. Rejestr
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ten funkcjonował analogicznie jak rejestr dotyczący sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mówi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. nr 223, poz. 1464).
W marcu 2015 r. na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
wciąż obowiązywał komunikat GIOŚ dotyczący prowadzenia przez GIOŚ rejestru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz bateryjnego. Z komunikatu wynika, że
w związku z wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (DzU z 2013 r., poz. 21 ze zm.) stosownie do art. 214 pkt. 4 i art. 220 pkt. 3 i 5 tej
ustawy przepisy o rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zostały uchylone. Zgodnie jednak z art. 235 ust. 2 ww. ustawy o odpadach, Główny
Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych zakończy prowadzenie tego rejestru z dniem utworzenia rejestru, o którym mowa
w art. 49 ust. 1 ww. ustawy o odpadach, zwanego dalej „rejestrem prowadzonym przez
marszałków województw”. Rejestr ten dotychczas nie został utworzony (marzec 2015
r.). Stosownie więc do art. 235 ust. 3 wymienionej ustawy do czasu utworzenia rejestru
prowadzonego przez marszałków województw, do rejestrów prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (DzU nr 79, poz. 666, ze
zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495 ze. zm.) sprzed nowelizacji tych ustaw dokonanych
przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Powyższe oznacza, że do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw mają zastosowanie m.in.
przepisy art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 14a, art. 15 i art. 17
ww. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także przepisy art. 17,
art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24 i art. 25 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach, a co za tym idzie, stosowane są również rozporządzenia dotyczące prowadzonych
przez GIOŚ rejestrów. W dalszym ciągu mają więc zastosowanie rozporządzenia dotyczące prowadzenia rejestru „sprzętowego”, m.in.:
• • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (DzU nr 236, poz. 1649),
• • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie
wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania (DzU nr 68, poz. 582),
• • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (DzU nr 92, poz. 760),
• • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie
bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie (DzU nr 132, poz. 1092),
oraz rejestru „bateryjnego”:
• • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru
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oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (DzU nr 141, poz. 1155),
• • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów (DzU nr 141 poz. 1156),
• • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (DzU nr 149, poz. 1209),
• • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie
rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (DzU nr 162,
poz. 1293).
Powyższe oznacza, że do czasu utworzenia nowego rejestru prowadzonego przez marszałków województw, rejestry, które prowadzi GIOŚ, a więc rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rejestr wprowadzających
baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii
i zużytych akumulatorów prowadzone będą przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na takich samych zasadach jak przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, stosownie do wskazanych powyżej przepisów. Sytuacja taka będzie
istniała stosownie do art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do czasu ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw środowiska komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, o dacie utworzenia rejestru
prowadzonego przez marszałków województw, nie później jednak niż w terminie 36
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czyli do
dnia 23 stycznia 2016 r. Jednocześnie należy wskazać, że sprawozdania i zaświadczenia,
jakie przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu
elektrycznego i elektronicznego obowiązani byli składać do GIOŚ, w dalszym ciągu należy
sporządzać i przesyłać na wzorach i w terminach, jak to miało miejsce przed wejściem
w życie ustawy o odpadach7.

2.1.5. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających do obrotu
baterie lub akumulatory
Przepisy ustawy o bateriach i akumulatorach wprowadzają zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wprowadzone przez niego do obrotu produkty. W związku
z tym przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory zostali zobligowani do:
• zorganizowania i sfinansowania zbierania,
• przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów,
• właściwego gospodarowania nimi,
7

www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/rejestr_ZSEiE_20130201%20.pdf
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• osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania określonych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska,
• prowadzenia ewidencji i corocznej sprawozdawczości w zakresie rodzaju, ilości
i masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów,
• zorganizowania i sfinansowania publicznych kampanii edukacyjnych.
W celu realizacji powyższych obowiązków związanych z przetwarzaniem i recyklingiem
zużytych baterii i akumulatorów każdy wprowadzający będzie musiał zawrzeć umowę
z zakładem ich przetwarzania. Natomiast w przypadku wprowadzających baterie i akumulatory przenośne, przedsiębiorcy ci będą mieli obowiązek zawarcia dodatkowo umowy
ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory w celu osiągnięcia wymaganych poziomów
zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Przez poziom zbierania należy
rozumieć wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zebranych zgodnie z ustawą w danym roku kalendarzowym do średniej masy
baterii i akumulatorów przenośnych wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego
baterie lub akumulatory w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich. Poziomy te zostały określone w ustawie i wynoszą, co najmniej:
• 25% do dnia 26 września 2012 r.,
• 45% do dnia 26 września 2016 r.,
przy czym w latach pośrednich zostały określone, w drodze rozporządzenia, dodatkowe poziomy mające na celu stopniowe tworzenie krajowego systemu zbierania zużytych
baterii i akumulatorów przenośnych oraz zwiększania jego efektywności. W przypadku
nieosiągnięcia wskazanych poziomów zbierania, przedsiębiorcy będą musieli uiścić na
rachunek urzędu marszałkowskiego tzw. opłatę produktową.
Ustawa daje możliwość realizacji tych obowiązków samodzielnie przez wprowadzającego
albo za pośrednictwem innych podmiotów (organizacji odzysku), przy czym odpowiedzialność za ich prawidłową realizację spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory.

2.1.6. Miejsca odbioru
Dla zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zaproponowano utworzenie odrębnego systemu zbierania, gdyż są to odpady małe, o znaczącym stopniu rozproszenia,
jak również w celu wywiązania się z obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów ich
zbierania. Każdy użytkownik takiego rodzaju baterii lub akumulatorów ma obowiązek
przekazania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych do podmiotu zbierającego
tego rodzaju odpady, ale przede wszystkim do wcześniej wspomnianych miejsc odbioru.
W miejscu odbioru zakazuje się zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych
wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Pojemniki służące do zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych powinny być ustawione w taki sposób, aby
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były publicznie dostępne. Zużyte baterie i akumulatory przenośne są tam przyjmowane
nieodpłatnie. W miejscu odbioru powinna znajdować się czytelna i dostępna dla użytkownika końcowego informacja na temat możliwości oddania zużytych przenośnych
baterii i akumulatorów. Informacja ta może być umieszczona na pojemniku służącym do
zbierania tych odpadów.
Miejscami odbioru mogą być np.: szkoły i placówki oświatowe, kulturalno-oświatowe
oraz siedziby urzędów i instytucji. Mogą one zbierać zużyte baterie i akumulatory, jeżeli
wyrażą taką chęć i jeżeli będą mieć zawartą umowę ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory. Umowa ta powinna określać m.in. zobowiązanie zbierającego zużyte baterie
i akumulatory do dostarczenia odpowiednich pojemników służących do ich zbierania oraz
do odbioru tych pojemników.
Zużyte baterie i akumulatory przenośne od użytkowników końcowych muszą obligatoryjnie przyjmować punkty handlowe o powierzchni powyżej 25 m2 , w których odbywa
się handel detaliczny baterii i akumulatorów przenośnych, obiekty handlowe, gdzie prowadzony jest handel hurtowy tych produktów oraz punkty serwisowe (także zaliczane
do miejsc odbioru). W każdym przypadku użytkownik końcowy, oddający zużyte baterie
i akumulatory przenośne, nie będzie ponosić żadnych kosztów z tym związanych. Nie
musi się to także wiązać z obowiązkiem zakupu nowej baterii lub akumulatora. Prowadzący miejsca odbioru nie mają obowiązku:
• uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach,
• uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach,
• zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU
z 2006 r. nr 156, poz. 1118, ze zm.), w związku ze zbieraniem zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów,
• prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

2.1.7. Zbierający baterie i akumulatory
Zgodnie z ustawą, zbierającym zużyte baterie i akumulatory jest:
• przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych
baterii lub akumulatorów,
• gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
• przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory uprawniony jest do zbierania zarówno
baterii i akumulatorów przenośnych, jak i baterii oraz akumulatorów samochodowych
i przemysłowych.
Do obowiązków przedsiębiorców zbierających zużyte baterie i akumulatory, zgodnie
z art. 59 ust. 3 ustawy, należy sporządzanie i przedkładanie rocznych sprawozdań zawierających informacje o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych,
ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi zawarli umowę.
Sprawozdania za poprzedni rok należy złożyć do 15 marca następnego roku, do urzędu
marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania zużytych baterii lub akumulatorów. Wzór sprawozdania został określony
w rozporządzeniu Ministra Środowiska.
Ponadto zbierający mają obowiązek odebrania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych od prowadzącego miejsce odbioru, z którym ma zawartą umowę, oraz obowiązek
przekazania zużytych baterii i akumulatorów bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania (w pierwszej kolejności prowadzącemu zakład przetwarzania, który prowadzi
co najmniej sortowanie zużytych baterii lub akumulatorów).

2.1.8. Opłata depozytowa
W ustawie zdecydowano się na pozostawienie instrumentu finansowego, jakim jest tzw.
opłata depozytowa, która do tej pory funkcjonowała na mocy ustawy produktowej. Opłata depozytowa jest to opłata pobierana przy sprzedaży baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i przemysłowych) przez sprzedawcę detalicznego tych
produktów, jeżeli przy sprzedaży baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu
zużytej baterii lub akumulatora. Zgodnie z art. 55 ustawy o bateriach i akumulatorach,
stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego.

2.1.9. Opłata produktowa
Instrumentem zapewniającym wykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu zbierania
baterii i akumulatorów przenośnych jest opłata produktowa. Rozliczenie wykonania
obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania następuje na koniec roku kalendarzowego. Jeżeli wprowadzający baterie lub akumulatory przenośne nie wykonał
obowiązku zbierania już zużytych na poziomie określonym ustawą, tj. konieczność osiągnięcia do dnia 26 września 2012 r. poziomu zbierania w wysokości co najmniej 25% oraz
do dnia 26 września 2016 r. i w kolejnych latach – w wysokości co najmniej 45%, szczegółowo określone rozporządzeniem Ministra Środowiska, jest obowiązany do ponoszenia
opłaty produktowej. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa zebranych
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zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Należną opłatę
produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą
zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać,
aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym a masą zebranych w tym roku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Stawka opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wynosi od
0,80 zł do 12 zł za kilogram.

2.1.10. Systemy sprawozdawcze
W ustawie ustanowiono również odpowiednie systemy sprawozdawcze skierowane do
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania baterii lub akumulatorów, zbierania oraz przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub
akumulatorów. Sprawozdania te dotyczą m.in.:
• ilości, rodzaju i masy wprowadzonych baterii i akumulatorów,
• osiągniętych poziomów zbierania,
• należnej opłaty produktowej,
• zebranych zużytych baterii i akumulatorów,
• przetworzonych zużytych baterii i akumulatorów.
Powyższe informacje mają służyć m.in. monitorowaniu, czy cele określone w ustawie zostały osiągnięte oraz czy następuje prawidłowa realizacja przepisów ustawy.

2.1.11. Edukacja
Niezbędnym elementem w systemie zbierania i przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów jest prowadzenie odpowiedniej edukacji ekologicznej. Wprowadzający baterie
lub akumulatory jest zobowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.
Przez publiczne kampanie edukacyjne należy rozumieć wszelkie działania mające na celu
podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów oraz wspomagające
osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych
i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Publiczne kampanie edukacyjne powinny udzielać informacji o:
• możliwym wpływie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na
środowisko i zdrowie ludzi,
• zaleceniu prowadzenia selektywnego zbierania,
• dostępnych dla nich systemach zbierania i recyklingu,
• ich roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
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• znaczeniu symbolu selektywnego zbierania baterii i akumulatorów, tak jak na
rysunku 1.
Rysunek 1. Symbol selektywnego zbierania baterii i akumulatorów

Źródło: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Objaśnienie:
1) Symbol powinien zajmować co najmniej 3% największej powierzchni bocznej baterii lub
akumulatora, lub zestawu, osiągając maksymalne wymiary 5×5 cm. W przypadku ogniw
cylindrycznych symbol ten powinien zajmować co najmniej 1,5% powierzchni baterii lub
akumulatora, osiągając maksymalne wymiary 5×5 cm.
W przypadku, gdy wielkość baterii lub akumulatora, lub zestawu jest taka, że symbol
byłby mniejszy niż 0,5×0,5 cm, baterii i akumulatora lub zestawu nie oznacza się, a na
opakowaniu umieszcza się symbol o wymiarze co najmniej 1×1 cm.
Pod symbolem selektywnego zbierania baterii i akumulatorów należy umieścić symbol
rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub symbol ołowiu (Pb). Symbole chemiczne umieszcza się poniżej symbolu selektywnej zbiórki w taki sposób, aby zajmował powierzchnię co najmniej
jednej czwartej wielkości tego symbolu.
Wprowadzający baterie lub akumulatory, wykonując obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych:
• przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca
roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie
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edukacyjne, kwotę co najmniej równą tej opłacie albo
• wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na
publiczne kampanie edukacyjne w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.
Stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynosi 0,03 zł za kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów. Opłata na publiczne kampanie edukacyjne
stanowi iloczyn stawki 0,03 zł oraz masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, przez wprowadzającego baterie lub
akumulatory.
W przypadku, kiedy wysokość środków, które wprowadzający baterie lub akumulatory
jest zobowiązany przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekracza 10 zł
w danym roku kalendarzowym, to wówczas jest on zwolniony z finansowania publicznych
kampanii edukacyjnych.

2.1.12. Nadzór
Marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów ustawy w zakresie objętym właściwością tego organu, w szczególności w zakresie opłaty produktowej,
opłaty depozytowej oraz wykorzystania środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory (0,1% przychodów na kampanie edukacyjne).
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, zbiorczą informację
o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w ustawie
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, skontrolowanych w poprzednim roku kalendarzowym.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, o których mowa
powyżej, oraz posiadanych informacji, w tym danych zawartych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw
środowiska, w terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku, którego dotyczy,
roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi
bateriami i akumulatorami, w tym informacje na temat osiągniętych poziomów zbierania
oraz recyklingu.

2.1.13. Inżynieria recyklingu baterii
Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i dlatego wymagają specjalistycznego sposobu unieszkodliwiania. W zależności od rodzaju odpadów (czy są to ogniwa jednego typu,
czy mieszanina ogniw) w procesie recyklingu baterii wykorzystuje się trzy podstawowe
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typy procesów odzysku materiałów z zużytych baterii: mechaniczne (separacyjne), hydrometalurgiczne oraz termiczne (pirometalurgiczne).
Procesy mechaniczne (separacyjne) stosowane są zazwyczaj do baterii dużych (typu
przemysłowego) oraz jako operacja wstępna w większości technologii przeróbczych.
Polegają na mechanicznym rozluźnieniu struktury (korpusu) baterii i rozdzieleniu komponentów o charakterystycznych właściwościach fizycznych (gęstości, rozmiarze, właściwościach magnetycznych). Czynności te są zwykle prostsze i tańsze od innych procesów i dlatego są wykorzystywane do przygotowania strumienia materiałowego do dalszej
chemicznej przeróbki. Metody mechaniczne najczęściej sprowadzają się do rozdrabniania
i rozdzielania na poszczególne frakcje masy zużytych baterii: ferromagnetyka – stal i inne
metale, diamagnetyka – papier i tworzywa sztuczne oraz paramagnetyka – pozostałe
zanieczyszczenia. Przykład procesu mechanicznego odzysku frakcji bogatej w nikiel ze
strumienia zużytych baterii Ni-MH przedstawiono na rysunku 2.
Rysunek 2. Proces mechanicznego odzysku frakcji niklu z zużytych baterii Ni-MH

ZUŻYTE BATERIE Ni-MH
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Źródło: Sobieniowska-Turek A., 2009, Odzysk cynku i manganu z baterii Zn-C i Zn-Mn, Rozprawa doktorska, Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Procesy hydrometalurgiczne – polegają na kwaśnym lub alkalicznym ługowaniu wcześniej
przygotowanych odpadów bateryjnych (po procesach obróbki mechanicznej). Następnie
zachodzi ciąg operacji fizykochemicznych prowadzących do rozdziału i koncentracji wartościowych lub uciążliwych składników pomiędzy odpowiednie fazy, aż do produktów
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handlowych i półproduktów dla odrębnych procesów technologicznych lub odpadów.
Zaletą tych metod są niskie nakłady energetyczne oraz powstawanie nieznacznej ilości
odpadów wtórnych. Baterie w etapie wstępnym muszą zostać jednak posegregowane ze
względu na rodzaj zastosowanych materiałów elektrodowych. Całkowity proces składa
się zazwyczaj z następujących etapów:
• rozpuszczenie odpowiednich frakcji odpadów,
• oczyszczenie i zatężenie otrzymanego roztworu,
• wydzielenie czystych związków chemicznych.
Do technologii hydrometalurgicznych najczęściej stosowanych w praktyce przemysłowej
należą 8:
• Technologia Batenus jest wielostopniowym procesem hydrometalurgicznym
stosowanym od 1996 r. Pozwala na odzyskanie ponad 99,5% komponentów
z zużytych baterii i akumulatorów, a odzyskiwane metale nadają się bezpośrednio do ponownego użycia. Koszty ruchowe procesu szacuje się na 1,5 tys.
dolarów/mg. Są one trzykrotnie mniejsze od konkurencyjnych procesów recyklingu. Nakłady inwestycyjne dla instalacji o zdolności przerobowej na poziomie 7 tys. mg/rok są niższe nawet o 50%.
• Technologia TNO (Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek) polega na
ługowaniu w kwasie chlorowodorowym, po czym następuje ekstrakcja kadmu
z użyciem fosforanu trójbutylu. Ostatecznie nikiel i kadm odzyskiwane są na
drodze elektrolizy. Metoda TNO pozwala na odzyskanie około 275 kg metalicznego niklu oraz 150 kg metalicznego kadmu z każdego mg baterii.
Procesy pirometalurgiczne – polegają na odzysku materiałów poprzez wytopienie metali
w specjalnych piecach. Wprowadzenie dodatkowego etapu do powyższego procesu pozwala na odzysk tlenków metali (Fe, Mn, Zn). Zaletą jest możliwość poddania recyklingowi
ogniw różnego rodzaju, w tym zawierających elektrolit organiczny. Z kolei stosunkowo
niska wydajność recyklingu oraz możliwość powstawania odpadów wtórnych w trakcie
procesu w znaczny sposób ogranicza stosowanie tych procesów9 .
Przykładem jednej z technologii pirometalurgicznych przeróbki baterii cynkowo-manganowych (Zn-Mn) jest proces Batrec (Sumitomo). Proces można podzielić na kilka etapów,
które przedstawiono na rysunku 3.

8

Sobieniowska-Turek A., 2009, Odzysk cynku i manganu z baterii Zn-C i Zn-Mn, Rozprawa doktorska, Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

9

Kopczyk M., 2005, Technologie recyklingu zużytych baterii i akumulatorów w Polsce, Przegląd Komunalny,
nr 4, s. 78-79.
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Rysunek 3. Schemat technologii procesu Batrec (Sumitomo)
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Źródło: Sobieniowska-Turek A., 2009, Odzysk cynku i manganu z baterii Zn-C i Zn-Mn, Rozprawa doktorska, Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Wykorzystujące omawianą technologię, zakłady Batrec Industrie w Wimmis, Szwajcaria,
w 2002 r. przetworzyły około 5 tysięcy mg odpadowych baterii. Z jednej tony wsadu uzyskano około 360 kg stopu ferro-manganowego (Fe-Mn), 200 kg cynku, 1,5 kg rtęci i 20 kg
żużla. Znane są jeszcze inne metody pirometalurgiczne, jak np. Recytec (przetwarzanie
baterii cynkowo-manganowych) oraz procesy przetwarzania baterii niklowo-kadmowych: Accurec, Everead, Inmetco, Sab Nife, Snam-Savam.
Opisane w niniejszym dziale procesy odzysku materiałów z zużytych i przeterminowanych baterii muszą być poprzedzone kilkoma technikami wstępnymi, do których należą:
• • zbiórka zużytych lub przeterminowanych baterii,
• • segregacja (rozdzielenie) odpadów zawierających różnego rodzaju akumulatory i baterie: ręczna (stosowana aktualnie w Polsce), przy zastosowaniu specjalnych wibrujących sit zawierających różnej wielkości otwory (segregacja wg
wymiarów), przy zastosowaniu czujników wykorzystujących promieniowanie
X (segregacja wg typów układów elektrochemicznych). Wydajność tej metody
wynosi około 12 ogniw na sekundę, przy zastosowaniu czujników UV (segregacja wg typu i składu chemicznego). Od połowy lat 90. XX wieku producenci
europejscy w celu rozpoznania starszych baterii pierwotnych zawierających
rtęć znakują swoje produkty lakierem czułym na promieniowanie UV,
• • rozdrobnienie mechaniczne,
• • recykling termiczny lub hydrometalurgiczny.
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W Polsce zarówno przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory, organizacje prowadzące zbiórkę, jak i podmioty będące właścicielami zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów – działają na podstawie krajowych norm prawnych,
które porządkują za pomocą ustaw i rozporządzeń charakter ich działalności10.

2.2. Analiza prawna dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
2.2.1. Cel budowania systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
W związku ze wzrostem ilości i różnorodności stosowanego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pojawiła się potrzeba wyodrębnienia zagadnień odpadów urządzeń
elektronicznych. Wynika ona przede wszystkim z bardzo dużego tempa wzrostu udziału
tych odpadów w ogólnej masie i szkodliwości substancji w nich występujących. Ważne
jest, aby pozbywać się zużytego sprzętu w prawidłowy sposób, poprzez segregację (nie
mieszać z innymi odpadami), odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie niebezpiecznych pierwiastków i substancji oraz oddawać je do punktów zbierania. Z punktów
zbierania elektrośmieci trafiają do zakładu przetwarzania, gdzie substancje szkodliwe
zostają usunięte i odseparowane, a poszczególne elementy poddane procesom odzysku i przekazane do recyklingu. Ponadto odzysk surowców mogących zostać ponownie
wykorzystanych do produkcji nowych urządzeń znacznie obniża koszty środowiskowe
i technologiczne (nawet świetlówki zużyte w 90% mogą być wykorzystane do produkcji
nowych).
Po wejściu w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2005 r., nr 180, poz. 1495 ze zm.)(zwana dalej ustawą o ZSEE), elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie do:
• punktu skupu złomu, który ma pozwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i jest
zarejestrowany w GIOŚ. Punkty złomu nie mogą traktować zużytych pralek,
lodówek ani zmywarek jako złomu i rozbierać ich na części w nieodpowiednich
warunkach. Włączenie punktów skupu złomu ma ograniczyć szarą strefę nierejestrowanego przepływu elektrośmieci oraz gwarantować ich prawidłowe
i bezpieczne przetworzenie,
• punktu serwisowego, w przypadku, gdy koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna. Serwisant może
10

Maciej Nowacki, Adam Mroziński, 2012, Przykłady procesów recyklingu baterii w Polsce, Inżynieria
i Aparatura Chemiczna, nr 5, s. 239-241.
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odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, gdy klient przyniesie go z zamiarem
pozbycia się, a nie naprawy oraz gdy stare urządzenie stanowi zagrożenie dla
zdrowia lub życia pracowników,
• sklepu lub hurtowni, w momencie zakupu nowych urządzeń na zasadzie wymiany (1 za 1, czyli stary sprzęt za nowy). Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie lub uzgodnić w sklepie,
• specjalnego punktu zbierania, który znajduje się w gminie.
Baza adresów punktów zbierania w Polsce znajduje się na stronie www.elektrosmieci.pl.
Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie.
W celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa:
• wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zwany dalej „sprzętem”,
• zasady postępowania z zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę
zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
W sprawach dotyczących postępowania z zużytym sprzętem w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy o odpadach.

2.2.2. Uczestnicy systemu
Ustawa o ZSEE określa następujące grupy podmiotów odpowiedzialnych za wypełnienie
nałożonych obowiązków:
• wprowadzający sprzęt – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który: produkuje
i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem, wprowadza sprzęt
do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, importuje sprzęt, z wyjątkiem przedsiębiorcy, który zapewnia wyłącznie finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie finansowania,
• punkt serwisowy – miejsce, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza polegająca na naprawie sprzętu,
• punkt skupu złomu – miejsce zbierania odpadów metali, którego prowadzący ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
w postaci zużytego sprzętu,
• sprzedawca detaliczny – przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zbywa sprzęt w celu użytkowania tego sprzętu,
• sprzedawca hurtowy – przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zbywa sprzęt w celu dalszego zbycia tego sprzętu,
• zakład przetwarzania – instalację, obiekt budowlany lub jego część, w których
jest prowadzone przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż obejmują28

cy usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części
składowych,
• przez zbierającego zużyty sprzęt należy rozumieć: prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania, gminną jednostkę
organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
prowadzącego punkt serwisowy, sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

2.2.3. Obowiązki wprowadzającego sprzęt
Na mocy ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(DzU z 2005 r., nr 180, poz. 1495 ze zm.), wprowadzający zużyty sprzęt podlega wpisowi
do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU
z 2013 r., poz. 21 ze zm.) oraz jest zobowiązany umieszczać numer rejestrowy na fakturach i innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem.
Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany dołączyć do tego sprzętu informację:
• dotyczącą zakazu umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
wraz z wyjaśnieniem znaczenia specjalnego oznakowania,
• dotyczącą potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających
z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie,
• o systemie zbierania zużytego sprzętu,
• o roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego
użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.
Dodatkowo wprowadzający sprzęt ma obowiązek:
• umieszczać na sprzęcie oznakowanie dotyczące selektywnego zbierania tego
typu odpadów,
• umieszczać na sprzęcie w sposób wyraźny, czytelny i trwały oznakowanie dotyczące producenta,
• prowadzić publiczne kampanie edukacyjne,
• sporządzać sprawozdania zawierające informacje, o których mowa w art. 73
ust. 2 pkt 1 i pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie,
• opracować informację przeznaczoną dla prowadzących zakłady przetwarzania i prowadzących działalność w zakresie recyklingu, dotyczącą ponownego
użycia i przetwarzania zużytego sprzętu, w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia nowego typu sprzętu,
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• osiągać minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu,
• prowadzić dodatkową ewidencję obejmującą informacje dotyczące ilości
i masy wprowadzonego sprzętu oraz oblicza osiągnięte poziomy zbierania,
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu na podstawie dodatkowej ewidencji,
którą przechowuje przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego
dotyczy,
• zawarcia pisemnej umowy z prowadzącym zakład przetwarzania wpisanym
do rejestru o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu,
• sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia
15 marca każdego roku, wykazu zakładów przetwarzania, z którymi zawarł
umowę.
Wprowadzający sprzęt typu:
• liniowe lampy fluorescencyjne,
• kompaktowe lampy fluorescencyjne,
• wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz
lampy metalohalogenkowe,
• niskoprężne lampy sodowe,
jest obowiązany do przekazania, w drodze umowy, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązków określonych w ustawie.
Ustawa o ZSEE precyzuje poziomy odzysku i recyklingu dla zużytego sprzętu.

2.2.4. Obowiązki konsumentów, producentów i importerów
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, konsument:
• zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierającemu taki sprzęt (art. 35 ustawy o ZSEE),
• nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (art. 36 ustawy o ZSEE),
• ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt, w ilości nie
większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za
lodówkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42, ust. 1 ustawy o ZSEE),
• ma prawo do nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub
elektronicznego w punkcie serwisowym, jeżeli naprawa sprzętu nie jest możliwa lub jest nieopłacalna (art. 42a, ust. 1 znowelizowanej ustawy o ZSEE),
• ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
w punkcie zbierania,
• ma prawo do informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami (art.
25, pkt. 7 znowelizowanej ustawy o ZSEE).
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Jednocześnie na mocy tej ustawy na producentach i importerach wprowadzających na
rynek polski urządzenia elektryczne i elektroniczne spoczywa obowiązek zorganizowania i sfinansowania, zbierania, odbioru, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego
sprzętu. Ustawa ta dopuszcza przeniesienie części zobowiązań z wprowadzającego na
organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w przypadku wprowadzających sprzęt oświetleniowy nawet zobowiązuje do przeniesienia obowiązków na organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ustawa umożliwia przedsiębiorcom samodzielne organizowanie odzysku zużytego sprzętu, ale często okazuje się, że
stworzenie własnego systemu odzysku i związanej z nim administracji jest dość drogim
i czasochłonnym zadaniem, szczególnie dla niewielkich firm. W związku z powyższym,
coraz więcej firm decyduje się na współpracę z organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku podpisania umowy z organizacją odzysku ZSEE,
przejmują one na siebie większość obowiązków nałożonych na producentów i importerów, a przede wszystkim są odpowiedzialne za utworzenie systemu zbierania, odzysku
oraz recyklingu. Dotychczas w imieniu wprowadzającego sprzęt, organizacja raportuje
do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ilość i masę wprowadzonego sprzętu,
a także wielkość masy zebranej i przetwarzanej. Gdy wprowadzający sam organizuje dla
siebie system zbierania ZSEE, oprócz zebrania zużytego sprzętu powinien go jeszcze
przetworzyć tak, aby uzyskać odpowiedni do rodzaju sprzętu procent odzysku i recyklingu. Prowadzi to do tego, że przedsiębiorca, zamiast skupić się na statutowej działalności,
koncentruje swoje siły na działalności niezwiązanej ze swoim profilem. Prowadzenie systemu odzysku ZSEE na własny rachunek jest możliwe, chociaż nie jest łatwe.

2.2.5. Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do:
• selektywnego zbierania zużytego sprzętu,
• przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty,
• uzyskania wpisu do rejestru.
Zbierający zużyty sprzęt ma obowiązek przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt, z wyjątkiem sytuacji, kiedy to sprzedawca detaliczny, sprzedawca
hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu
w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty
sprzęt. Jednocześnie jest on zobligowany zachować niezbędne środki ostrożności, aby
chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
Zbierający zużyty sprzęt jest zobowiązany zapewnić, aby transport zużytego sprzętu do
zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk, w tym recykling, materiałów oraz substancji
pochodzących z zużytego sprzętu. Ponadto ma obowiązek przekazać zebrany zużyty
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sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru.
Zbierający zużyty sprzęt, z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego, jest obowiązany przekazać wójtowi, burmistrzowi albo
prezydentowi miasta, na terytorium którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia
działalności, informację zawierającą:
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt,
• adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.
W przypadku zmiany danych lub zaprzestania działalności informuje on o przedmiotowej
sytuacji w terminie 30 dni od jej zaistnienia.
Zbierający zużyty sprzęt sporządza sprawozdanie na zasadach i w trybie określonych
w ustawie o odpadach.
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych są zobowiązani do:
• sprzedaży wyłącznie sprzętu wprowadzanego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru,
• umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego
sprzętu,
• sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z dołączoną informacją i oznakowanego zgodnie z ustawą o ZSEE.
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego
sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego
samego rodzaju.
Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu.
Sprzedawca hurtowy jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania.
Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku, gdy naprawa przyjętego do
punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel
sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia
zużytego sprzętu.
Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do umieszczenia w tym miejscu informacji
o punktach zbierania zużytego sprzętu.
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2.2.6. Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania
Prowadzący zakład przetwarzania powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska
i zdrowia ludzi przetwarzanie zużytego sprzętu oraz powstających z niego odpadów oraz
jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Jeżeli prowadzący zakład przetwarzania zawarł umowę z wprowadzającym sprzęt, to ma obowiązek przyjąć zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych od zbierającego bez pobierania opłaty. Po przyjęciu
zużytego sprzętu prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do niezwłocznego
usunięcia składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych.
Miejsce, w którym prowadzący zakład przetwarzania magazynuje zużyty sprzęt, powinno być wyposażone w:
• nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do usuwania wycieków, separatorem cieczy, o ile w czasie magazynowania może nastąpić wyciek,
• zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych,
• zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.

Zakład przetwarzania musi być wyposażony w:
• urządzenie ważące do ustalenia masy odpadów,
• magazyn na zdemontowane części składowe przeznaczone do ponownego
użycia,
• pojemniki do magazynowania baterii, kondensatorów zawierających PCB
w rozumieniu ustawy o odpadach oraz innych odpadów zawierających składniki niebezpieczne, o ile w procesie przetwarzania powstają takie odpady,
• nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do usuwania wycieków, separatorem cieczy, o ile w czasie magazynowania może nastąpić wyciek,
• urządzenia zapewniające oczyszczenie wód opadowych i roztopowych w stopniu określonym w art. 41, 45 i 45a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(DzU z 2012 r. poz. 145, ze zm.).
Prowadzący zakład przetwarzania:
• jest obowiązany przekazać odpady powstałe w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, wpisanym
do rejestru,
• może dokonać eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi do instalacji spełniających wymagania nie niższe niż określone dla
instalacji eksploatowanych na terytorium kraju,
• odpady powstałe w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu nieprzekazane
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do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku jest obowiązany przekazać prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów,
jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów
zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
jest obowiązany podać we wniosku o wydanie decyzji w zakresie gospodarki
odpadami numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, z którego
powstaje przetwarzany przez niego zużyty sprzęt,
w dokumentach ewidencji odpadów i w sprawozdaniach, o których mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest obowiązany podać numer
i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, z którego powstały odpady
z przetwarzanego przez niego zużytego sprzętu,
jest obowiązany, w terminie do dnia 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30
czerwca i do dnia 10 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku,
wydać wprowadzającemu sprzęt, z którym zawarł umowę dotyczącą przetwarzania odpadów, zaświadczenie o zużytym sprzęcie,
sporządza zaświadczenie o zużytym sprzęcie w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający sprzęt, drugi jest przekazywany
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u prowadzącego zakład przetwarzania,
masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania ustala się na
podstawie kart przekazania odpadu,
masę odpadów pochodzących z zużytego sprzętu poddanych recyklingowi
i poddanych innym niż recykling procesom odzysku ustala się odpowiednio
na podstawie zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia
potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku,
masę odpadów pochodzących z zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu ustala się na podstawie kart przekazania odpadu sporządzonych przez
prowadzącego zakład przetwarzania, potwierdzonych przez prowadzącego
działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów,
musi przechowywać zaświadczenia o zużytym sprzęcie, zaświadczenia potwierdzające recykling, zaświadczenia potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia.

W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania musi przekazać wprowadzającemu sprzęt
pisemne oświadczenie, że odzysk lub recykling odbywają się w instalacjach spełniających
wymagania nie niższe niż określone dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju.
Zaświadczenia o zużytym sprzęcie i oświadczenia mogą być wydawane wyłącznie przez
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prowadzącego zakład przetwarzania, wpisanego do rejestru.
Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do sporządzania sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 7 Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.

2.2.7. Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie recyklingu
oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz w zakresie innych niż recykling procesów odzysku jest obowiązany wydać zaświadczenie potwierdzające recykling lub inne
niż recykling procesy odzysku na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady, w terminie do dnia 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do
końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. Ponadto sporządza zaświadczenie potwierdzające recykling lub inne niż recykling procesy odzysku w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania przekazujący
odpady, drugi jest przekazywany Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci
pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub inne niż recykling procesy odzysku. Zaświadczenie to może być wydawane wyłącznie przez prowadzącego
działalność w zakresie recyklingu lub inne niż recykling procesy odzysku wpisanego do
rejestru. Takie zaświadczenia muszą być przechowywane przez 5 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, którego dotyczą.
Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie
innych niż recykling procesów odzysku sporządzają sprawozdania zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt. 1 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.

2.2.8. Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Rejestr jest elektroniczną bazą danych skierowaną głównie do przedsiębiorców, którzy
podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o odpadach oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
W kompetencji marszałka województwa jest dokonanie wpisu do rejestru na wniosek,
z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
• wprowadzających sprzęt i przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu,
• zbierających zużyty sprzęt,
• prowadzących zakład przetwarzania,
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• organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
• prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

2.2.9. Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (OOSEE) to forma spółki akcyjnej, przejmująca od przedsiębiorców obowiązki wynikające z ustawy o ZSEE na
podstawie umowy i mająca spełniać funkcję wyspecjalizowanego podmiotu, który dzięki
swojej wielkości i profesji zobowiązany jest zapewnić rzetelne oraz ekonomiczne wykonanie obowiązków związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu, a także prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.
Kapitał zakładowy organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinien
wynosić nie mniej niż 5 000 000 zł i nie może być zebrany w drodze subskrypcji otwartej.
Zgodnie z danymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – stan na dzień 23 marca 2015 r. – wpisanych było 8 organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tabela 2.).
Tabela 2. Zestawienie organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Firma

Oznaczenie
siedziby organu
zarządzającego

NIP /
NIP Europejski

ELEKTROEKO Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
S.A.

Warszawa

527-249-89-56

Europejska Platforma Recyklingu Polska
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Warszawa

526-290-55-84

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Warszawa

527-251-22-31

BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A.

Kraków

945-205-99-30
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CCR RELECTRA Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
S.A.

Warszawa

521-347-49-83

ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
S.A.

Warszawa

529-176-26-44

DROP Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Warszawa

9 5 1 - 2 2 7- 5 5 55

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Szczecin

95 5-228-0999

Źródło: www.gios.gov.pl

2.2.10. Ekoedukacja
Powodzenie systemu selektywnego zbierania ZSEE zależy w głównej mierze od wzrostu
świadomości lokalnego społeczeństwa w tym zakresie. Dlatego też najdoskonalej zaplanowany system nie będzie funkcjonował poprawnie bez wsparcia działaniami ekoedukacyjnymi.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
• przedsiębiorcy wprowadzający na rynek sprzęt elektroniczny i elektryczny zobowiązani są prowadzić publiczne kampanie edukacyjne,
• obowiązek ten firma może wykonać samodzielnie albo zlecić to organizacji
odzysku,
• organizacja odzysku zobowiązana jest przeznaczyć 5% swoich przychodów na
publiczną działalność edukacyjną,
• wprowadzający sprzęt na rynek, którzy nie zlecą wykonywania obowiązków
ustawowych organizacjom odzysku, zobowiązani są przeznaczyć na takie
działania minimum 0,1% swoich przychodów. Jeżeli sami nie będą organizować publicznych kampanii, to w zamian mogą przeznaczyć pieniądze (0,1%
przychodu) na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która wbrew
przepisowi nie dopełnia obowiązku przeznaczenia co najmniej 5% swoich
przychodów na publiczne kampanie edukacyjne, podlega karze pieniężnej
w wysokości od 10.000 zł do 1.000.000 zł.
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Publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytego sprzętu oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego
poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, w tym
informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze
informacyjno-edukacyjnym. Publiczne kampanie edukacyjne powinny uwzględniać informowanie użytkowników w szczególności o:
• możliwym wpływie substancji stosowanych w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi,
• metodach prowadzenia selektywnego zbierania,
• dostępnych dla nich systemach zbierania,
• ich roli w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu,
zużytego sprzętu.
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3. System zbierania i odzysku baterii i akumulatorów
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
3.1. System zbierania i odzysku baterii i akumulatorów
System zbierania baterii i akumulatorów umożliwia realizację obowiązków zapisanych
w ustawie o zużytych bateriach i akumulatorach oraz w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach:
• konsumenci, pracownicy, mieszkańcy, dzieci, młodzież mają możliwość wyrzucenia zużytych baterii do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników,
• gminy, szkoły, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, sieci handlowe, punkty
sprzedaży detalicznej i inni – mają możliwość realizacji swoich obowiązków
w zakresie zbierania baterii dzięki włączeniu się do systemu zbiórki prowadzonego przez organizacje ekologiczne, zakłady zagospodarowania odpadów,
organizacje odzysku.
Szacuje się, że rocznie sprzedaje się około 300 mln sztuk (7,5 tys. ton) baterii i akumulatorów małogabarytowych. W Polsce przeprowadzana jest zbiórka baterii. Znaczącą rolę
w dziedzinie zbiórki zużytych baterii pełnią tzw. organizacje odzysku. Wśród nich jest Organizacja Odzysku REBA S.A., założona przez pięciu największych producentów baterii
obecnych na polskim rynku. Organizacja ta podejmuje szereg działań mających na celu
promocję zbiórki baterii wśród osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
Przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek baterie i akumulatory na mocy ustawy
z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach mogą powierzyć REBA O.O. S.A. realizację usług określonych w art. 27 i 37 tej ustawy, a mianowicie:
• selektywne zbieranie zużytych baterii i akumulatorów przenośnych,
• zawarcie umów z takimi podmiotami zbierającymi zużyte baterie i akumulatory, które zapewnią osiągnięcie wymaganego poziomu zbiórki,
• skierowanie zebranych baterii i akumulatorów do właściwych zakładów przetwarzania tych odpadów,
• przeprowadzenie wymaganych działań edukacyjnych,
• przygotowanie wszystkich wymaganych raportów i sprawozdań, które przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć w urzędzie marszałkowskim.
Schemat funkcjonowania Organizacji Odzysku REBA przedstawiono na rysunku 4.
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Rysunek 4. Schemat funkcjonowania Organizacji Odzysku REBA

Źródło: www.reba.pl

3.2. System zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na wprowadzających
na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny obowiązek utworzenia systemu zbierania
i odzysku oraz recyklingu ZSEE. Do sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu
niezbędny jest także odpowiedni poziom wiedzy i motywacji wszystkich grup uczestniczących w systemie.
Największą w Polsce organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest
ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Jest ona
inicjatorem i organizatorem tej formy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która w imieniu swoich klientów realizuje ich zobowiązania wynikające z ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
• organizuje sprawny i efektywny system gospodarowania zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym – czyli system zbierania, odbierania, poddawania procesom przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania elek-
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trośmieci,
• składa do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stosowne sprawozdania
i rozliczenia,
• prowadzi działania edukacyjne popularyzujące ideę selektywnego zbierania
ZSEE.
Zdobyte przez ElektroEko doświadczenia w tworzeniu infrastruktury zbierania ZSEE
oraz jasno zdefiniowany cel działania pozwalają przedstawiać konkretną ofertę współpracy przy tworzeniu infrastruktury Autoryzowanych Punktów Zbierania ElektroEko
(APZ) na terenie kraju. Celem tworzenia APZ jest zbudowanie w gminach i miastach niezależnej struktury zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W wyniku
sukcesywnego wdrażania tego projektu w Polsce powstaje ogólnopolska sieć punktów
zbierania autoryzowanych przez ElektroEko, które spełniają wszelkie narzucone ustawą
wymogi. Autoryzowane Punkty Zbierania tworzone są w dogodnych dla mieszkańców
lokalizacjach. Obsługiwane są przez przeszkolonych pracowników, którzy pomagają
w odbiorze zużytych sprzętów. Punkty zbierania mogą być stałe lub czasowe. W stałych
punktach APZ obsługujący jest zobowiązany przynajmniej pięć dni w tygodniu prowadzić
zbieranie elektrośmieci pochodzących z gospodarstw domowych. Natomiast obsługujący prowadzący czasowy APZ zobowiązany jest do cyklicznego przeprowadzania zbierania zużytego sprzętu (nie rzadziej niż raz w miesiącu). We wszystkich Autoryzowanych
Punktach Zbierania ElektroEko mieszkańcy oraz instytucje mogą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt. W pierwszym etapie ElektroEko zawiera porozumienie z miastem lub gminą.
Następnie podpisuje umowę z firmą zewnętrzną (obsługującym APZ), czyli zakładem
komunalnym lub zakładem gospodarki odpadami prowadzącym działalność na danym
terenie. Obsługującym może być również firma przetwarzająca.
Przystępując do współpracy, obsługujący zobowiązuje się do wypełnienia wymaganych
przez ElektroEko warunków, m.in. odnośnie do zapewnienia sprawnego transportu zużytego sprzętu, oznakowania punktu według standardów ElektroEko oraz przestrzegania
założeń umowy. Natomiast ElektroEko w ramach współpracy zapewnia obsługującym
finansowanie całego przedsięwzięcia oraz wyposażenie autoryzowanych punktów.
ElektroEko uczestniczy też w różnych wydarzeniach ekologicznych dla społeczności
oraz realizuje programy edukacyjne. Przygotowuje ulotki, plakaty, naklejki oraz broszury
edukacyjne, które dystrybuowane są w urzędach, budynkach mieszkalnych, punktach
zbierania ZSEE oraz w sklepach.
Sposób funkcjonowania systemu odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedstawiono na rysunku 5.
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Rysunek 5. System odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

IMPORTER/PRODUCENT
(wprowadzający)

ORGANIZACJA ODZYSKU
ZSEE
odbiór i przetwarzanie ZSEE

ORECYKLER
Prowadzący działalność
w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów

HURTOWNIK (zbierający)
ZAKŁAD PRZETWARZANIE ZSEE
(przedwarzający)
Oddaje ZSEE
w stosunku 1:1

DETALISTA (zbierający)
Gminny punkt zbierania ZSEE (PSZOK)/zbierający
Oddaje ZSEE
w stosunku 1:1

Możliwość oddania każdej
ilości ZSEE

KONSUMENT
może oddać ZSEE do sklepu (przy zakupie 1:1) lub do PSZOK, lub innego gminnego wyznaczonego punktu zbiórki ZSEE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.elektroeko.pl/4,schemat.html

OOSEE DROP S.A. w imieniu swoich klientów również realizuje ich zobowiązania wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
• poprzez sieć własnych oddziałów organizuje sprawny i efektywny kosztowo
system zbierania zużytego sprzętu, odbierania go z punktu zbierania, poddawania go procesom przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania,
• składa do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stosowne sprawozdania
i rozliczenia,
• prowadzi działania edukacyjne popularyzujące ideę selektywnego zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Podstawowym celem jej działania jest tworzenie i rozbudowa systemu zbierania, odbierania, przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu oraz
edukacja ekologiczna.
Zadania o podobnym charakterze realizuje również organizacja AURAEKO OOSEE S.A.,
zapewniająca obsługę firmom działającym na polskim rynku minimalizując ich koszty.
W imieniu wprowadzających zbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i przewozi
do zakładu przetwarzania, gdzie rozkładany jest na części. Następnie elementy powstałe
w wyniku przetwarzania trafiają do recyklerów, natomiast elementy, których nie można
inaczej wykorzystać, w tym substancje niebezpieczne, do unieszkodliwienia.
Dużą rolę w propagowaniu systemu zbierania ZSEE odgrywa firma REMONDIS Electrore-
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cycling, która poprzez działania edukacyjne oraz stworzenie mechanizmu finansowania
systemu przyczynia się do jego rozwoju. Korzystając z międzynarodowych doświadczeń
firmy REMONDIS eksploatuje się w Polsce różne instalacje do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Sieć urządzeń to m.in. linie sortownicze, urządzenia do produkcji paliw zastępczych, niszczenia dokumentów oraz magazyny
odpadów niebezpiecznych. W trosce o środowisko REMONDIS zbiera oraz poddaje przetwarzaniu w swoich instalacjach zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Celem
firmy jest budowa i rozwój różnorodnych systemów zbierania zużytego sprzętu od mieszkańców, pokrycie siecią zbierania całego kraju oraz wybudowanie najnowocześniejszego w Polsce zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zakłady REMONDIS wyposażone są w instalacje automatycznego przetwarzania telewizorów i monitorów, sprzętu chłodniczego oraz odpadów wielko- i małogabarytowych. Instalacje te spełniają najwyższe technologiczne standardy. Proces jest zautomatyzowany
i monitorowany na każdym etapie. W przypadku recyklingu lodówek, na podkreślenie zasługuje fakt, że nie tylko freony z układu chłodniczego, ale również z obudowy lodówek
są ujmowane i odzyskiwane. Przyjęte lodówki poddawane są wstępnemu demontażowi
na specjalnej linii. W tej fazie odsysany jest również olej z układu chłodniczego i usuwany jest kompresor. Następnie pozostała część urządzenia poddawana jest rozdrabnianiu
w hermetycznym młynie, a uwalniające się z obudowy freony są ujmowane i odzyskiwane w specjalnej instalacji. Całość procesu neutralizowana jest przez azot, aby zapobiec
powstawaniu stężeń wybuchowych gazów. Powstałe w ten sposób surowce, takie jak np.
metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne i polistyren, dzięki bardzo wysokiej czystości przekraczającej 95%, są bardzo cennym towarem dla recyklerów.
REMONDIS świadczy również usługi dla gmin, spółdzielni i mieszkańców w zakresie zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, tj.:
• objazdowe zbieranie,
• organizowanie stacjonarnych punktów zbierania dla mieszkańców,
• bezpośrednie odbieranie sprzętu od klientów indywidualnych oraz usługi dla
firm, tj. odbieranie sprzętu z biur i instytucji, sklepów i sieci handlowych, demontaż sprzętu bezpośrednio u klienta, odbieranie sprzętu medycznego ze
szpitali i ośrodków zdrowia, dokumentowanie fotograficzne procesu przetwarzania sprzętu.
Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, strumień sprzętu gromadzony jest w dwóch głównych miejscach: w punktach handlowych (ok. 48% wagowo) oraz
w gminnych czy komunalnych punktach zbierania (ok. 45% wagowo). Przy współpracy
z punktami handlowymi istotna jest szybkość i wygoda usługi. Odbiory realizowane są
w ciągu maksymalnie pięciu dni od daty otrzymania zlecenia z dowolnego miejsca w kraju.
Ponadto realizacja następuje już po zgromadzeniu minimalnej partii transportowej, czyli
ok. 150-200 kg. W drugim przypadku firma oparła system na sieci własnych punktów
zbierania (33 oddziały w Polsce) i firm współpracujących. Firma REMONDIS utworzy-
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ła cztery systemy zbierania. Pierwszy oparty jest na stacjonarnych punktach zbierania,
do których mieszkańcy przynoszą bezpośrednio ZSEE. Drugi system to mobilne punkty
zbierania, czyli specjalnie oznaczone samochody, które podstawiane są zgodnie z harmonogramem w określonych dzielnicach lub gminach. Harmonogram jest publikowany
w lokalnej prasie i na stronie urzędu miasta lub gminy. Trzeci system oparty jest na zamykanych pojemnikach umieszczanych na terenach spółdzielni mieszkaniowych. Ostatni
polega na bezpośrednim odbiorze ZSEE z domów i mieszkań.
System zbiórki ZSEE realizowany przez REMONDIS obejmuje wszystkie grupy interesariuszy, tj.:
Producentów/importerów, gdzie zapewnione jest wypełnienie wszystkich obowiązków zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dzięki występowaniu tylko jednego partnera system jest sprawny, przejrzysty i ekonomiczny.
Dla wprowadzających sprzęt B2C (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych)
oraz Organizacjom Odzysku system zapewnia:
• zorganizowanie sieci zbierania sprzętu i osiąganie wymaganych poziomów
zbierania,
• zapewnienie przetwarzania sprzętu i osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu,
• wykonywanie niezbędnej dokumentacji dla Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Wprowadzającym sprzęt B2B (sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych) system oferuje:
• zapewnienie odbioru odpadów od użytkowników według jednolitych standardów jakościowych i cenowych na terenie Polski,
• ilości minimalne, nawet 200-300 kg,
• krótki czas odbioru: około 3 dni roboczych,
• różnorodne środki transportu (m.in. odbiór kontenerów samochodami hakowymi),
• zapewnienie odbioru odpadów od użytkowników według jednolitych standardów jakościowych i cenowych na terenie Polski,
• wykonywanie niezbędnej dokumentacji.
Sieci handlowe – zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
punkty handlowe zobowiązane są do bezpłatnego odbioru od klienta zużytego sprzętu
w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny (pod
warunkiem, że nowy sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje, tzw. zasada 1:1 – „stare za nowe”). W ramach współpracy REMONDIS dostarcza specjalistyczne
pojemniki oraz zapewnia odbiór i właściwe zagospodarowanie zebranego materiału. Odpady są następnie transportowane do miejsc przetwarzania, gdzie podlegają zgodnemu
z prawem demontażowi, a następnie odzyskowi i recyklingowi.
Firmy i instytucje – REMONDIS przejmuje obowiązki związane z odbiorem i utylizacją
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odpadów i wykonuje za firmę. Współpraca z firmami obejmuje odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: monitorów, komputerów, drukarek itp., świetlówek, lamp kompaktowych i wyładowczych, baterii wszystkich typów,
tonerów i kartridży.
Jednostki samorządowe – współpraca z jednostkami samorządowymi opiera się na
następujących działaniach:
• organizacja punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• obsługa punktów zbiórki,
• organizacja zbiórki odpadów „od drzwi” – tzw. „wystawka”.
Klienci indywidualni – zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest zobowiązany oddać go do:
• sprzedawcy detalicznego lub
• prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

3.3. Opracowanie systemu zbiórki e-odpadów, ich magazynowania, opcjonalnie poddania wstępnej fazie rozbiórki, logistyka,
dostarczanie do punktu skupu/zbytu na bazie jednostki samorządowej – powiat
Niezależnie od rodzaju baterii czy akumulatorów nie wolno wyrzucać ich wraz z innymi
odpadami. Należy gromadzić je w sposób selektywny.
Zasady zbierania baterii i akumulatorów:
• należy oddzielać wszystkie baterie i akumulatory od pozostałych odpadów
i zbierać je selektywnie,
• należy dokładnie sprawdzić wyrzucane przedmioty, gdyż baterie mogą być
ukryte we wnętrzu,
• należy zbierać baterie i akumulatory w specjalnie do tego przeznaczonych
miejscach i punktach zbiórki,
• pojemniki na baterie mogą znajdować się w szkołach, punktach handlowych,
urzędach, PSZOK-ach,
• zużyte baterie i akumulatory można oddać w punktach prowadzących sprzedaż, gdy kupujemy nowy sprzęt,
• zbiórka baterii i akumulatorów może być prowadzona również w formie akcji
ekologicznych, podczas których można pozbyć się tego rodzaju odpadów bez
zagrożenia dla ludzi i środowiska,
• nie wolno łamać, kruszyć i otwierać zebranych baterii.
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Schemat obiegu baterii oraz życie akumulatora kwasowo-ołowiowego przedstawiono na
rysunku 6. i 7.
Rysunek 6. Schemat obiegu baterii

Źródło: www.volkswagen.pl
Rysunek 7. Życie akumulatora kwasowo-ołowiowego

Źródło: http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/1279/akumulatory-zawsze-pod-kontrola.html
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Na terenie każdej gminy powinno być wyznaczone miejsce do selektywnego gromadzenia zużytych baterii i akumulatorów. Może być ono zorganizowane w ramach PSZOK-ów.
Przykładowe pojemniki do zbierania baterii i akumulatorów pokazuje zdjęcie 1., 2.
Zdjęcie 1. Pojemnik do zbiórki baterii w Centrum Recyklingu dla Regionu Manchester (Anglia)

fot. Beata Gładkowska-Chocian
Zdjęcie 2. Zbiórka baterii i akumulatorów w Centrum Recyklingu dla Regionu Manchester (Anglia)

fot. Beata Gładkowska-Chocian
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Zużyte akumulatory powstające u indywidualnych lub zbiorowych użytkowników transportu samochodowego, w punktach serwisowych oraz w zakładach demontażu samochodów (autozłomach, autoszrotach) powinny być zwracane do punktu sprzedaży (sklep
motoryzacyjny, serwis samochodowy, hipermarket, stacja benzynowa) w terminie do 30
dni od dnia zakupu nowego akumulatora. Mogą być również odbierane w innych punktach
przewidzianych przez producenta lub importera akumulatorów. Zużyte akumulatory odbierane są również w gminnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych lub innych
miejscach zbiórki tych odpadów organizowanych przez gminy.
Odpady te klasyfikowane są jako niebezpieczne, więc należy je magazynować i transportować w opakowaniach lub pojemnikach transportowych odpornych na działanie
składników odpadów, mających szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe
przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu
i rozładunku. Do zbierania akumulatorów należy wykorzystywać szczelne pojemniki wykonywane z polipropylenu lub blachy kwasoodpornej. Przykładowy pojemnik pokazuje
zdjęcie 3.
Zdjęcie 3. Przykład pojemnika do magazynowania i transportowania zużytych akumulatorów

Źródło: http://www.topserw.com.pl/

Dostawy akumulatorów do punktów sprzedaży i innych punktów zbiórki powinny być
wykonane transportem własnym użytkownika akumulatora. Przekazywany akumulator
nie powinien być uszkodzony i powinien zawierać elektrolit. W przypadku uszkodzenia,
przecieków, akumulator powinien być transportowany w opakowaniu uniemożliwiającym wycieki elektrolitu i gromadzony w punkcie zbiorczym w specjalnym pojemniku.
Przekazujący akumulator powinien dostarczyć go do punktu zbiorczego na własny koszt
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lub pokryć koszty jego dostawy.
Baterie i akumulatory muszą być transportowane zgodnie z zasadami transportu odpadów niebezpiecznych.
System zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może funkcjonować
jako:
• stacjonarne punkty zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, tzw. PSZOK-i,
• cykliczne zbiórki tych odpadów organizowane przez firmy zajmujące się zbieraniem tego rodzaju odpadów, które zapewniają bezpośredni odbiór ZSEE
z domu, po ustaleniu z mieszkańcem dogodnego dla niego terminu,
• zbiórki ZSEE prowadzone przez wprowadzających i zbierających sprzęt
RTV i AGD oraz IT. Sprzedający ww. sprzęt są zobowiązani do umieszczania
w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu,
• cykliczne zbiórki organizowane przy centrach handlowych.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w ramach zadań gminy udostępniają informacje o zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
W Unii Europejskiej każdy kraj członkowski indywidualnie ustala zasady funkcjonowania systemu zbierania ZSEE. W Anglii w regionie Manchester system zbiórki ZSEE działa
opierając się na centrach recyklingu, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać ZSEE.
Na zdjęciach 4., 5. i 6. przedstawiono sposób zbierania ZSEE na przykładzie Manchesteru
w Anglii.
Zdjęcie 4. Zbiórka sprzętu AGD w Centrum Recyklingu dla Regionu Manchester (Anglia)

fot. Beata Gładkowska-Chocian
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Zdjęcie 5. Zbiórka sprzętu RTV, IT w Centrum Recyklingu dla Regionu Manchester (Anglia)

fot. Beata Gładkowska-Chocian
Zdjęcie 6. Zbiórka lamp fluorescencyjnych w Centrum Recyklingu dla Regionu Manchester (Anglia)

fot. Beata Gładkowska-Chocian
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3.4. Analiza uzyskanych wyników przeglądu prawodawstwa dotyczącego baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach zawiera szereg regulacji dotyczących prawidłowego postępowania z zużytymi bateriami i akumulatorami.
Poprzez swoje przepisy promuje wysoki poziom zbierania i recyklingu zużytych baterii
i akumulatorów, a także usprawnione działania na rzecz środowiska podejmowane przez
wszystkie podmioty zaangażowane w cykl życia baterii i akumulatorów, np. producentów,
wprowadzających baterie lub akumulatory, dystrybutorów i użytkowników końcowych,
a w szczególności podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przetwarzanie i recykling zużytych baterii i akumulatorów. Regulacja wprowadza zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wprowadzone przez niego do obrotu produkty. Dlatego też
wprowadzający baterie lub akumulatory są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotami
zbierającymi i prowadzącymi zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Nowym obowiązkiem dla przedsiębiorców jest również wymóg osiągnięcia
odpowiednich poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Natomiast zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, w których odpady powstałe w wyniku procesów technologicznych poddawane są procesom recyklingu, muszą
osiągać konkretne poziomy wydajności tych procesów.
Ponadto ustawa wprowadza wiele wymagań w zakresie edukacji ekologicznej, za finansowanie której odpowiedzialni są przedsiębiorcy wprowadzający baterie lub akumulatory. Dodatkowo na mocy ustawy powstaje wiele nowych miejsc odbioru, do których każdy
z nas może oddać zużyte baterie i akumulatory przenośne. Należy również pamiętać
o zakazie umieszczania zużytych baterii i akumulatorów razem z innymi odpadami pod
karą grzywny.
Obowiązująca ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa obowiązki wprowadzających, zbierających, przetwarzających, prowadzących działalność w zakresie recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku
sprzętu oraz użytkowników sprzętu. Ustawa reguluje zobowiązania organizacji odzysku
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zasady wpłacania opłaty produktowej.
Obecnie (czerwiec 2015 r.) trwają prace legislacyjne nad nową ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która ma usprawnić funkcjonowanie dotychczasowego systemu i wyeliminować nieprawidłowości. Zgodnie z Raportem o gospodarowaniu
ZSEE w Polsce w 2013 r. opracowanym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
w 2013 r. na terytorium Polski wprowadzono ponad 486 tys. ton sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, a zebrano zaledwie 172 tys. sprzętu zużytego, co pokazuje, że w bilansie brakuje 300 tys. ton ZSEE. Raport pokazuje, że łączna moc przetwórcza zakładów
zajmujących się ZSEE wynosiła 613 tys. ton, co w pełni zaspokaja potrzeby Polski. Raporty GIOŚ pokazują, że obowiązujący system prawny w zakresie ZSEE wymaga zmiany.
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Projekt nowej ustawy ZSEE zakłada wprowadzenie audytu zewnętrznego, zasady działania organizacji odzysku w formule non profit, wyłączenia pewnych ograniczeń w prowadzeniu kontroli, zakazu łączenia funkcji organizacji odzysku, zakładu przetwarzania,
recyklera, czyli tworzenia struktur konglomeratowych, wprowadzenia monitoringu
przepływu ZSEE, określenia limitu możliwości przyjmowania przez organizację odzysku
obowiązków wprowadzających do wysokości wprowadzania akcjonariuszy tej organizacji
odzysku11.

3.5. Model wdrażania na inne regiony w Polsce
Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów komunalnych jest gmina. Gmina
jest zobowiązana do budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Ustawa zakłada rezygnację z zezwoleń na prowadzenie
działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych na rzecz wpisu do rejestru działalności regulowanej. Opłata za gospodarowanie odpadami jest pobierana przez gminę.
Aktualny system gospodarki odpadami komunalnymi, z mocy ustawy, obejmuje odpady komunalne wytwarzane na nieruchomościach zamieszkanych przez mieszkańców,
przy czym rada gminy jest uprawniona do objęcia systemem odpadów wytwarzanych na
nieruchomościach niezamieszkanych przez mieszkańców poprzez przyjęcie stosownej
uchwały.
Istotnymi elementami obecnego systemu są przetargi na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z danego terenu oraz przetargi na budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnych instalacji przetwarzania odpadów.
W przypadku pierwszego z przetargów, jego celem jest wybór jednego podmiotu świadczącego usługi odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów na danym terenie.
Większe gminy, liczące powyżej 10.000 mieszkańców, mogą podzielić gminę na sektory.
W takim przypadku przetargi są organizowane oddzielnie dla każdego sektora. Uczestnikami przetargu mogą być przedsiębiorcy, w tym spółki gminne, z wyłączeniem jednakże
gminnych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Drugi z przetargów dotyczy wyboru podmiotu, który wybuduje oraz będzie utrzymywał
lub eksploatował regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych. Wybór jest
dokonywany w ramach przetargu, na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie
publiczno-prywatnym lub na zasadach określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Ustawa zakłada, na potrzeby prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, formalny
podział terytorium Polski na tzw. regiony. Regionem gospodarki odpadami komunalnymi jest obszar liczący co najmniej 150.000 ludzi. Podział kraju został formalnie przepro11
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Rudyk T., Balicki A., Opoka F., Prace legislacyjne nad projektem ustawy o ZSEE (opracowanie przygotowane
dla Piper Wiater sp.k. na posiedzenie Komisji środowiska senatu RP, 4 lutego 2015 r.).

wadzony w ramach wojewódzkich planów gospodarki odpadami. W ramach regionów
gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonują regionalne instalacje przetwarzania
odpadów komunalnych. Zakłady zagospodarowania odpadów muszą spełniać wymagania najlepszych dostępnych technik lub technologii. Instalacjami regionalnymi mogą być
spalarnie odpadów, kompostownie lub składowiska odpadów, o ile są wskazane w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
Analizując kwestie logistyczne związane z transportem odpadów AGD/RTV, należy
zwrócić szczególną uwagę na zasadę koncentracji odpadów przy przetwarzaniu.
Istniejąca sieć Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych stanowi
punkt wyjścia do analiz i wyboru najlepszego modelu obsługi rynku odbioru i zagospodarowania baterii/akumulatorów oraz odpadów ZSEE.
Rysunek 8. Mapa Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Źródło: http://www.rceeplock.nazwa.pl/blizejsmieci/files/ripoki/ripok.swf

Istnieją trzy podstawowe sposoby zbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz ZSEE.
Wariant 1. Poprzez sieć sklepów, punktów sprzedaży hurtowej AGD/RTV (obligatoryjny
obowiązek odbioru od klienta starego i zużytego sprzętu). System nie jest zbyt atrakcyjny,
gdyż sieci handlowe (ogólnie sprzedawcy indywidualni również, aczkolwiek w mniejszym
stopniu) tworzą bariery finansowo-formalne w celu zniechęcenia do oddawania starego
sprzętu do sklepu.
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Wariant 2. Poprzez system selektywnego zbierania od mieszkańców – za pomocą niezależnego od sieci sprzedaży systemu zbiórki zużytego sprzętu. Wariant aktualnie reprezentowany przez organizacje odzysku powołane przez producentów celem zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku nałożonych przez ustawodawcę. System składa
się z odbioru odpadów u źródła (bezpośrednio od mieszkańca) lub ustaleniu pewnych
miejsc, gdzie są terminowe zbiórki nieodpłatne sprzętu.
Wariant 3. Najbardziej optymalny – łączący element zbiórki u źródła, omijający sieci
handlowe oraz organizacje odzysku. Jednak najważniejszym argumentem przemawiającym za tym sposobem jest wsparcie zapewnienia gminie właściwych poziomów odzysku
materiałowego (recyklingu) oraz możliwość uzyskania dodatkowych przychodów w skali
gminy mogących mieć wpływ na obniżenie opłaty odpadowej dla mieszkańców. System
odbioru odpadów AGD/RTV w ramach sieci RIPOK oraz PSZOK za pośrednictwem firm
zbierających odpady komunalne zmieszane.
Wobec powyższego, rekomendowanym rozwiązaniem jest najbliższy modelowi samorządowemu wariant 3.

3.6. Rola samorządów w gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
Jednym z wielu zadań, za które odpowiadają samorządy lokalne, jest gospodarka odpadami, regulowana ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gminy są zobowiązane do zapewnienia wszystkim mieszkańcom odbioru
wszystkich odpadów komunalnych oraz utworzenia funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów. Równocześnie jednostki samorządu terytorialnego mają dbać o:
• ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych,
• wydzielenie odpadów niebezpiecznych,
• osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są również do budowy, utrzymania
i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Przepisy nakazują gminom utworzenie systemu gospodarki odpadami uwzględniającego również zagadnienia związane z postępowaniem z zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym. Koniecznością jest zatem zorganizowanie przez gminy selektywnej
zbiórki i przekazanie tych odpadów właściwym odbiorcom zajmującym się ich przetwarzaniem. Do podstawowych zadań gmin należy również utrzymanie porządku i czystości
w gminach, co określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podstawowym zadaniem gminy wynikającym z tych ustaw
jest obowiązek ustanowienia gminnego regulaminu utrzymania porządku i czystości. Zatwierdzony uchwałą rady gminy regulamin, będący prawem lokalnym, reguluje sprawy
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związane z elektroodpadami:
• częstotliwość odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• procedurę lub tryb postępowania z ZSEE przez mieszkańców gminy.
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach jest swoistym kodeksem regulacji
prawnych na poziomie gminy, który przede wszystkim uwzględnia specyfikę lokalnych
warunków ujętych i opisanych przez radę gminy.
Dodatkowo gmina jest zobowiązana do udostępniania mieszkańcom (na stronie internetowej urzędu) informacji o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: nazwę firmy, oznaczenie siedziby
i adres albo imię i nazwisko odbierającego ZSEE oraz adres punktu zbierania ZSEE.
Rada gminy ustala w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych. Organ ten ma obowiązek
określenia niższych stawek za odbiór odpadów posegregowanych, może także zróżnicować stawki w zależności od czynników demograficznych, technicznych lub organizacyjnych, np. rozpatruje przyjęcie odrębnych maksymalnych opłat za odbieranie papieru,
odpadów ulegających biodegradacji i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Na terenie gminy w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego bardzo często dopuszcza się zbieranie ZSEE w punktach serwisowych wykonujących naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne omawianych urządzeń.
Punkty te na mocy ustawy o odpadach są zwolnione z obowiązku uzyskiwania decyzji
administracyjnych.

3.7. Założenia podstawowe do gminnego systemu zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii
i akumulatorów
Gminny system zbiórki ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów powinien uwzględniać
zarówno działania związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem zdrowia ludzi oraz
zapobiegać (łagodzić) negatywne skutki działań związanych z ich zbiórką, magazynowaniem oraz ich niezbędnym przetwarzaniem (np. sortowaniem).
Opracowanie systemu zbiórki ma na celu:
• przyczynienie się do stworzenia zielonych miejsc pracy w ramach systemu
zbiórki,
• opracowanie skutecznych i wydajnych procedur w zakresie zbierania, magazynowania i przygotowania do sprzedaży ZSEE oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
• ograniczenie do minimum zagrożeń dla zdrowia ludzi i negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie zbiórki, magazynowania i przygotowywania do sprzedaży ww. odpadów,
• zapobieganie niewłaściwemu unieszkodliwianiu ZSEE oraz zużytych baterii
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i zużytych akumulatorów przenośnych,
• zapobieganie nielegalnemu przemieszczaniu (transgranicznemu) ZSEE oraz
zużytych baterii i zużytych akumulatorów przenośnych,
• prowadzenie systematycznych działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy w zakresie właściwego postępowania z ww. odpadami.

3.8. Koncepcja systemu zbiórki ZSEE oraz zużytych baterii
i akumulatorów
System tworzyć mają punkty zbiórki rozmieszczone na terenie objętym projektem. Zakłada się, że na kilka punktów zbiórki ZSEE i zużytych baterii przypadać powinien jeden
magazyn do gromadzenia zebranych odpadów do czasu ich przekazania przedsiębiorcom
zajmującym się przetwarzaniem i recyklingiem. Na terenie magazynu prowadzone będzie sortowanie odpadów według przyjętych kryteriów.
Zakłada się, że mieszkańcy oddawać będą zużyty sprzęt oraz zużyte baterie i akumulatory przenośne w punktach sieci zbiórki, których liczba zależeć będzie od wielkości obsługiwanego obszaru. W punktach zbiórki przyjmowane będą bezpłatnie dostarczone przez
mieszkańców wszystkie zużyte sprzęty oraz zużyte baterie i akumulatory. W ramach
systemu zbiórki ZSEE zakłada się prowadzenie zbiórki mobilnej. Duży sprzęt AGD i RTV
będzie możliwy do oddania przez gospodarstwa domowe po wcześniejszym zgłoszeniu
lub zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru dla danego obszaru objętego systemem. W ramach systemu zbiórki mobilnej przewiduje się wykorzystanie odpowiednio
przystosowanych samochodów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, punkty zbiórki prowadzić będą ewidencję zebranych odpadów. Z punktów zbiórki odpady przekazywane będą do magazynu/ów, gdzie
prowadzony będzie wstępny podział na grupy i rodzaje oraz odpowiednie przygotowanie
do transportu lub załadunku. W magazynie prowadzona będzie ewidencja ilości i jakości
odpadów, co umożliwi uzyskanie niezbędnych danych do sporządzenia zestawień zbiorczych dla sprawozdawczości. Przewiduje się zawarcie współpracy handlowej z firmami
prowadzącymi zakłady przetwarzania i prowadzącymi działalność w zakresie recyklingu
i/lub innych niż recykling procesów odzysku.
Dla zwiększenia efektywności zbiórki w ramach przyjętego systemu zbiórki przewiduje
się prowadzenie cyklicznych akcji edukacyjnych w formie konkursów. Za zużyty sprzęt
i baterie uczestnicy konkursu nagrodzeni zostaną nagrodami, które powiązane będą ze
wspieraniem ochrony środowiska (sadzonki drzew w sezonie, żarówki energooszczędne,
biodegradowalne worki na śmieci, torby ekologiczne itp.). Rozważa się ponadto wprowadzenie programu lojalnościowego, w ramach którego mieszkańcy będą mogli uzyskać
punkty za oddanie odpowiedniej ilości zużytych baterii lub ZSEE. Punkty te następnie
będą wymieniane na atrakcyjne nagrody. Wymienione wyżej działania mogą istotnie poprawić efektywność zbiórki odpadów oraz zwiększyć świadomość w zakresie prawidło56

wego postępowania z tymi odpadami.
Finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat
postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami, ze względu na ich szkodliwy wpływ na środowisko, pochodzić
będą ze środków organizacji odzysku, które można uzyskać w dwojaki sposób:
• od organizacji odzysku, które mają obowiązek corocznie przeznaczyć na ten
cel 5% przychodów,
• od wprowadzających sprzęt, niezrzeszonych w organizacjach odzysku – którzy mają obowiązek corocznie przeznaczyć na ten cel 0,1% przychodów.

3.9. Uwarunkowania administracyjne i organizacyjne
Administrujący systemem zbiórki ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów ma obowiązek funkcjonować zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem prawnym, modelem
zarządzania gwarantującym możliwość zmian, pracować zgodnie z wytycznymi najlepszych dostępnych technik, dbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz prowadzić niezbędną dokumentację sprawozdawczą.
A. Zgodność z prawem
Podmiot administrujący system zbiórki, zwany dalej administratorem, powinien działać
zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty Europejskiej i ich odpowiednią transpozycją na
polskie regulacje. Administrator powinien prowadzić rejestr dokumentujący zgodność
z prawem i obowiązkami regulacyjnymi mającymi zastosowanie do wszystkich działań
podejmowanych w zakładzie. Administrator powinien ustanowić i stosować procedurę
mającą na celu określenie wymogów prawnych, które mają zastosowanie do aspektów
środowiskowych, zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich działań, usług i procesów podejmowanych w zakładzie. Rejestry działalności administratora i powiązanych przepisów
prawnych powinny być kontrolowane, a ważne zezwolenia wymagane przez odpowiednie władze powinny być przechowywane.
B. Zasady zarządzania
Administrator powinien stworzyć system zarządzania, który będzie zgodny w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz będzie spełniał wymogi związane z ochroną środowiska. Powinien dostosować system zarządzania do zapewnienia efektywnego zbioru
odpadów oraz zapewnić najwyższą jakość stosowanych procedur związanych z magazynowaniem i przygotowaniem do sprzedaży, prowadzenie monitorowania procesów
zarządzania i wprowadzania niezbędnych zmian.
C. Warunki wstępne techniczne i dotyczące infrastruktury
Administrator systemu zbiórki ZSEE i zużytych baterii i akumulatorów powinien mieć
infrastrukturę, która nie będzie stwarzała niebezpieczeństwa dla zdrowie ludzi i nie
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wpłynie negatywnie na środowisko, a jednocześnie zapewni odpowiednią efektywność
na poszczególnych fazach systemu, tj. na etapie:
• zbiórki,
• transportu do magazynów,
• magazynowania,
• przygotowania odpadów do sprzedaży.
Punkty zbiórki/magazyny powinny być zaprojektowane, zorganizowane i utrzymywane
tak, aby zapewnić bezpieczny dostęp i wyjście z obiektu. Punkty zbiórki/magazyny powinny zostać zabezpieczone, aby zapobiec uszkodzeniu lub kradzieży ZSEE i jego składników.
Administrator/koordynator logistyki powinien zapewnić ubezpieczenie lub inne środki
finansowe adekwatne do charakteru i rozmiaru procesów. Ubezpieczenia lub środki finansowe powinny obejmować wymogi prawne.
D. Przygotowanie pracowników
Wszyscy pracownicy wykonujący swoje obowiązki w ramach sieci zbiórki mają obowiązek zapoznać się z polityką zakładu dotyczącą środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa
ludzi. Pracownicy i wykonawcy zaangażowani do procesów powinni być poinstruowani
i przeszkoleni, aby móc wykonywać powierzone im zadania. Szkolenie powinno obejmować planowanie reakcji kryzysowej, działania z zakresu BHP i szkolenie dla odpowiednich
procesów wykonywanych w zakładzie. Skuteczność i odpowiednie dostosowanie szkolenia muszą być regularnie sprawdzane. Programy szkoleniowe muszą być przeprowadzane na poziomie odpowiednim dla osoby szkolonej pod względem formy, sposobu i języka.
E. Wymogi techniczne
Magazynowanie oraz przygotowanie do transportu ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Należy zachować
szczególną ostrożność w celu zapobiegnięcia przedostawania się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody lub gleby w efekcie uszkodzenia i/lub przecieku.
Miejsca magazynowania wyznaczone dla ZSEE i zużytych baterii i akumulatorów powinny
mieć osłonę zapobiegającą skutkom warunków atmosferycznych. Budynek magazynu
powinien zostać wyposażony w odpowiednie środki techniczne i urządzenia, a teren, na
którym odbywać się będzie przechowywanie odpadów, powinien być zadaszony z utwardzoną powierzchnią. Ponadto magazyn powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia do usuwania wycieków z przechowywanych ww. odpadów.
Załadunek, rozładunek i transport ZSEE powinien być prowadzony przy użyciu odpowiednich narzędzi, urządzeń oraz maszyn, tak by nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia
ludzi oraz środowiska.
F. Prowadzenie dokumentacji
Administrator systemu zbiórki powinien prowadzić ewidencję ilości, źródła pochodzenia
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zebranego i przekazanego dalej ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów.
Kopie elektroniczne i papierowe rejestrów powinny być dostępne przez co najmniej 5 lat,
chyba że władze, organizacje przyjmujące zwroty ZSEE lub inni klienci wyznaczą dłuższy
okres.
Dalsze przekazanie odpadów powinno odbywać się na podstawie kart przekazania odpadów, zawierających takie dane jak waga, rodzaj odpadu (kod odpadu), miejsce docelowe
oraz dane odbiorcy.
Prowadząc działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych należy prowadzić dokumentację i rejestry zgodnie z międzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi wymogami prawnymi (zastosowanie tutaj mają minimalne wymogi monitoringowe
zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE i rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów).
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4. Dobre praktyki (przykład niemiecki)
Odkąd w 2006 r. wprowadzono w Niemczech ustawę dotyczącą złomowania sprzętu
elektrycznego, nie może on trafiać bezpośrednio na śmietnik. Dotyczy to również małych
sprzętów jak telefon komórkowy czy budzik. Dla uświadomienia skali problemu można
przytoczyć następujące porównanie: nowy Boeing 747-8 waży bez paliwa napędowego
295 ton – to jednak w porównaniu do elektrycznego złomu, który zbiera się corocznie,
wydaje się lekką wagą: w roku 2010 w Niemczech znalazło się na śmietniku 217.916 ton
telefonów komórkowych, komputerów i tabletów – odpowiada to wadze prawie 740
samolotów typu Boeing! Do 2020 r. ilość ta w Europie ma się podwoić. I tylko niewiele
ponad 3% usuniętych sprzętów trafi do ponownego użytku. Reszta ogromnego stosu
złomu zostanie ponownie użyta w częściach, zutylizowana lub całkowicie zezłomowana.
Zepsuty sprzęt elektryczny definitywnie nie powinien lądować na wysypiskach. Podczas
jego spalania wydzielana jest wywołująca raka dioksyna; stare akumulatory zawierają
ponadto trujący ciężki metal kadm (zabroniony w 2003 r.). Wydobycie lub wytworzenie
surowców i metali szlachetnych pociąga za sobą ogromny wkład pracy i energii. A telefony komórkowe składają się z około 60 różnych materiałów, w tym z plastiku, miedzi,
szkła i ceramiki. Do tego dochodzi kilka wartościowych metali szlachetnych jak złoto
i srebro. Ażeby wydobyć gram złota producenci muszą wydobyć i przerobić około tony
rudy złota. Podobna ilość znajduje się w 40 starych telefonach komórkowych. Dla środowiska to katastrofa, od strony gospodarczej prawdziwa strata: na wysypisku śmieci lądują
nie tylko trujące substancje, ale również wartościowe surowce – a przede wszystkim masowo sprawne sprzęty. Czas więc zacząć działać. Istnieje kilka możliwości prawidłowego
złomowania zużytego sprzętu. Złomowanie przyjazne dla środowiska jest obowiązkiem
każdego obywatela. Jakie prawa i obowiązki mają producenci i użytkownicy?
Handlowcy w Niemczech do tej pory nie mają takiego obowiązku jak w niektórych innych
krajach Unii Europejskiej, gdzie przynajmniej podczas zakupu nowego sprzętu handlowcy zobowiązani są do odbioru starego. Jednak niektóre sklepy z telefonami dobrowolnie
oferują taką usługę. W Vodafone i T- Shops stare telefony są brane na poczet zapłaty, gdy
klient zawiera nową umowę. Jak zapewnia przedstawiciel Związku Handlowców, również
odbiór większych sprzętów, jak lodówki, pralki, suszarki, należy „do serwisu”. Podczas
dostawy nowego sprzętu dostawca jednocześnie zabiera stary. Stary sprzęt, jeżeli nie
kupuje się nowego, można zwracać na składowisku surowców wtórnych. Na obszarach
wiejskich, które są oddalone od takich składowisk, samorządy zapewniają zbiór zużytego
sprzętu w kontenerach wystawianych na terenie jakiegoś budynku. Niemcy zobowiązały
się do tego w 2005 r. jako członek Unii Europejskiej. Problem ten już w obecnej chwili
jest rozwiązywany przez niektóre samorządy, które np. wykorzystują do tego celu specjalny samochód, który raz w miesiącu ustawia się w centralnym punkcie wsi. W niektó-
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rych dzielnicach Berlina miejski odbiorca śmieci oferuje rażący pomarańczowy kontener
wyłącznie na surowce wtórne, takie jak sprzęt elektroniczny, ale również na większe
elementy starych mebli, które normalnie trafiłyby do odpadów wielkogabarytowych.
W Lipsku z kolei do tego celu służy żółty kontener plus. Funkcjonuje to dobrze, obecnie
dyskutuje się nad przeniesieniem tych pomysłów na cały obszar Niemiec. Jednak, jak do
tej pory, odbiorcy odpadów nie chcą się zgodzić na jednakowy system. I nie wygląda na to,
żeby tak się stało w najbliższym czasie.
Elektrorecykling możliwy jest w Niemczech również poprzez pocztę. Stare telefony komórkowe, części obudowy komputerów, puste naboje do drukarek i inny złom elektroniczny można włożyć do koperty i bez opłaty wysłać do prywatnego utylizatora surowców wtórnych. Zamiast znaczka potrzebuje się wówczas nalepki „Electroreturn”, która
jest do wydrukowania na stronie internetowej poczty. Poczta dostarczy te koperty bezpłatnie bezpośrednio do utylizatora odpadów.
Ktoś, kto chce zrobić coś dobrego, nie powinien wyrzucać starych sprzętów, które po prostu wyszły z mody. Stare sprzęty, które jeszcze dobrze funkcjonują, mogą zostać przekazane, wymienione albo sprzedane innym. Charytatywne instytucje ucieszą się, środowisko również. Im dłużej sprzęt jest wykorzystywany, tym mocniej chroni się surowce,
oszczędza się energię, która jest niezbędna do produkcji nowych sprzętów.
Poza tym istnieje inna możliwość polegająca na sprzedaży zużytego sprzętu, niezależnie
od tego, czy jest on sprawny, czy nie, dla firmy online Flip-4New (www.flip4new.de), która
to doprowadza je do używalności i sprzedaje we własnym sklepie Ebay-Shop flip4shop.
Unia Europejska przygotowała zarządzenie, które miałoby ułatwić sprawę odbioru
zepsutych sprzętów dla użytkowników – plan Unii Europejskiej był następujący: wszyscy handlowcy sprzedający większy sprzęt elektryczny powinni zostać zobowiązani do
bezpłatnego odbioru małego sprzętu o długości do 25 cm, niezależnie od producenta
i miejsca zakupu. W ten sposób Unia Europejska chce chronić środowisko i oszczędzać
surowce. Rząd Niemiec gruntownie zajął się ustawą dotyczącą sprzętu elektronicznego
i dostosował ją już do ww. wytycznych unijnych. Dzięki nowej ustawie coraz mniej starych sprzętów będzie trafiało do śmieci, lecz będzie utylizowanych przyjaźnie dla środowiska. Dzięki nowej ustawie dla wszystkich użytkowników będzie prościej utylizować
elektrośmieci. Na podstawie ustawy hurtownie i sklepy specjalistyczne są zobowiązane
bezpłatnie odbierać stare sprzęty elektryczne i elektroniczne. Jako hurtownie rozumiane są sklepy o powierzchni więcej niż 400 mkw. „Małych” handlowców rozporządzenie
nie dotyczy. Małe, stare sprzęty (żaden bok sprzętu nie może być dłuższy niż 25 cm) duzi
handlowcy muszą odebrać również wtedy, gdy klient kupuje nowy sprzęt. Również handlowcy internetowi są zobowiązani do odbioru sprzętu. Stare sprzęty elektryczne mogą
być nadal oddawane w składowiskach złomu. Ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie
z końcem 2015 r. Do 2016 r. powinna ona objąć przynajmniej 45% powstających elektrośmieci, które powinny zostać ponownie wykorzystane, do 2019 r. kwota ta powinna
wzrosnąć do 65%. Do tej pory nie ma w Niemczech jednolitego systemu postępowania

61

odnośnie do odbioru elektrośmieci, chociaż już teraz wielu handlowców odbiera stare
sprzęty. Zgodnie z szacunkami, średnio w Niemczech przypada 23 kg złomu elektrycznego na 1 mieszkańca. Wg danych Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska, w roku 2010
zebrano 780.000 ton starego sprzętu elektronicznego, z tego 723.000 ton z prywatnych
gospodarstw domowych. Handlowcy nie są zachwyceni nową ustawą. Opozycja krytykuje, że właściwym problemem jest przede wszystkim krótki okres trwałości produktów.
Fakt ten został potwierdzony przez Federalny Urząd Ochrony Środowiska – w ostatnich
latach wzrosła liczba sprzętów, których okres trwałości nie przekracza pięciu lat. Planowa przestarzałość sprzętu jest przemyślaną strategią przedsiębiorstw, które świadomie
skracają okres życia swoich produktów, żeby klienci mogli nabywać coraz to nowsze artykuły. Wyniki badań prowadzonych przez Federalny Urząd Ochrony Środowiska, Ekoinstytut i Uniwersytet w Bonn potwierdziły, że okres życia dużych sprzętów, jak pralki, suszarki
i lodówki, między 2004 a 2012 r. przeciętnie skrócił się o rok, do łącznie 13 lat. Liczba
sprzętów, które już po 5 latach nie nadają się do użytku, wzrosła radykalnie z 3,5 do 8,3%.
Do tej pory nie udowodniono, że w sprzęcie zostały świadomie wbudowane „słabsze”
części, które powodują, że sprzęt po paru latach, a najczęściej tuż po okresie gwarancji,
ulega zniszczeniu. Ta część analizy zostanie jeszcze przeprowadzona w bieżącym roku,
a jej wyniki zostaną przedstawione pod koniec 2015 roku.
Baterie
Ustawa o wprowadzeniu do obrotu, przyjęciu zwrotu i przyjaznym dla środowiska usuwaniu odpadów baterii i akumulatorów z dnia 25.06.2009 r. definiuje obowiązek nieodpłatnego odbioru i utylizacji przez producentów odpadów w postaci baterii i akumulatorów
od dystrybutorów oraz jednostek publicznoprawnych odpowiedzialnych za usuwanie
odpadów. Producenci przenośnych baterii powinni gwarantować wywiązanie się z tych
obowiązków poprzez stworzenie wspólnego, nienastawionego na zyski i ogólnokrajowego systemu odbioru zużytych baterii przenośnych (tzw. Wspólny system odbioru) oraz do
uczestniczenia w nim. Każdy uczestniczący producent jest zobowiązany do sprawozdawczości w zakresie prowadzonych działań, tj. do przedłożenia na żądanie wymaganych
informacji dotyczących wspólnego systemu odbioru. Producenci, którzy wystąpią ze
wspólnego systemu odbioru, powinni niezwłocznie zawiadomić o tym władze. Wspólny
system odbioru musi: być dostępny dla wszystkich producentów baterii przenośnych na
równych warunkach, oferować wszystkim dystrybutorom przenośnych baterii, wszystkim jednostkom publicznoprawnym odpowiedzialnym za usuwanie odpadów i wszystkim
zakładom opieki lekarskiej nieodpłatny odbiór zużytych baterii i akumulatorów przenośnych niezależnie od ich rodzaju, marki i pochodzenia z punktów zwrotu, zapewnić nieodpłatnie punktom zwrotu odpowiednie pojemniki do transportu, rozpisywać konkursy na
przetargi na usługi usuwania odpadów, takie jak odbiór, transport, sortowanie i recykling
zużytych baterii oraz unieszkodliwianie niemożliwych do ponownego wykorzystania odpadów na maksymalnie 5 lat.
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Ważne wskazówki odnośnie do utylizacji sprzętu elektrycznego na baterie akumulatorowe, które są częścią wielu sprzętów, które wykorzystujemy każdego dnia. Na podstawie
swojej wysokiej gęstości energii baterie litowe są określane również jako baterie wysokoenergetyczne. Znajdują się one w sprawnie (wydajnie) funkcjonujących i możliwych do
ponownego naładowania sprzętach jak notebooki, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe, wkrętarki, wiertarki, piły, kosiarki, rowery elektryczne:
—— Po skończonym okresie użytkowania baterie litowe muszą zostać poddane bezpiecznej utylizacji. Te wydajne systemy bateryjne stawiają wysokie wymagania związane
z bezpieczeństwem zarówno odnośnie do odbioru, jak i ich ponownego wykorzystania. Dlatego w punktach odbioru są żółte pojemniki przeznaczone do oddzielnego odbioru baterii litowych o większych rozmiarach. Baterie litowe muszą zostać zabezpieczone na wypadek zwarcia i przed uszkodzeniami. W tym celu bieguny muszą zostać
zaklejone taśmą, a cały system baterii musi zostać zamknięty w torebce plastikowej.
—— Uszkodzoną baterię litową rozpoznaje się np. po zdeformowanej obudowie metalowej,
po zaśniedziałych miejscach na częściach metalowych, po miejscach stopniałych na
obudowie z tworzywa sztucznego, po wycieku płynu oraz po cieple baterii w stanie
wyłączenia. Uszkodzona bateria musi zostać dostarczona do punktu odbioru oddzielnie w dodatkowym pojemniku z suchym piaskiem.
—— Rozładowane baterie wysokoenergetyczne z rowerów elektrycznych powinny zostać
zwrócone bezpośrednio w sklepie branżowym.
—— W przypadku zwrotu zepsutego sprzętu w punkcie odbioru bateria lub akumulator
powinny zostać wyjęte ze sprzętu i zwrócone oddzielnie do punktu odbioru. Sprzęt
elektroniczny z trwale wbudowanym akumulatorem (np. notebook) należy przekazać
oddzielnie personelowi w punkcie odbioru.
Sporządzono na podstawie:
http://www.rh-entsorgung.de/de/Home/rhe-Meldungen-Hinweise/Wichtiger-Hinweis-zur-Entsorgung-von-Elektrogeraeten-mit-Akku-Batterien.html
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/wohin-mit-alten-elektrogeraeten-tonne-oder-umschlag-1.1449987
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article116956027/Geld-verdienen-mit-alten-Elektrogeraeten.html
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Hobbys/Elektronik/Artikel/16206.php
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2015/03/2015-03-11-elektroschrott.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/alte-elektrogeraete-sollen-per-gesetz-wieder-zu-haendlern-a-1023022.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/geraete-gehen-laut-umweltbundesamt-immer-schneller-kaputt-a-1020996.html
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5. Podsumowanie
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory stanowią
jeden z najszybciej rozwijających się strumieni odpadów we współczesnym świecie. Ze
względu na fakt, że okres eksploatacji komputerów spadł w krajach rozwiniętych z sześciu lat w 1997 roku, do zaledwie dwóch lat w 2005 roku, a telefony komórkowe mają
żywotność nawet mniej niż dwa lata, ilość wytwarzanych odpadów elektronicznych rośnie gwałtownie z roku na rok 12 . W roku 2014 wytworzono na świecie około 41,8 mln ton
e-odpadów13 .
System zbiórki i zagospodarowania ZSEE i zużytych baterii i akumulatorów nie funkcjonuje jeszcze w sposób gwarantujący zebranie i zagospodarowanie 100% tego rodzaju
odpadów wytwarzanych na rynku. Polski system prawny określa regulacje dotyczące
zbiórki, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów oraz
ZSEE, niemniej jego całkowite wdrożenie wymaga czasu.
Istotne jest, aby system zbiórki ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów uwzględniał
działania związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem zdrowia ludzi oraz zapobiegał negatywnym skutkom działań związanych z ich zbiórką, magazynowaniem oraz ich
niezbędnym przetwarzaniem i unieszkodliwianiem. Niezmiernie ważną sprawą jest również prowadzenie działań edukacyjnych, które zwiększają efektywność systemu zbiórki
i zagospodarowania ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów.
Właściwie zaprojektowany system zbiórki ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów
powinien zapewniać:
• tworzenie zielonych miejsc pracy,
• opracowanie skutecznych i wydajnych procedur w zakresie zbierania, magazynowania i przygotowania do sprzedaży ZSEE oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
• ograniczenie do minimum zagrożeń dla zdrowia ludzi i negatywnego oddziaływania na środowisko,
• zapobieganie niewłaściwemu unieszkodliwianiu ZSEE oraz zużytych baterii
i zużytych akumulatorów przenośnych,
• zapobieganie nielegalnemu przemieszczaniu ZSEE oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów przenośnych,
• prowadzenie systematycznych działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców w zakresie właściwego postępowania z ww. odpadami.
Analizując zagadnienia związane z elektroodpadami, każdy użytkownik urządzenia elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstwa domowego w przypadku, gdy
12

http://www.unep.org/gpwm/FocalAreas/E-WasteManagement/tabid/56458/

13

Balde C.P., Wang F., Kuehr R., Huisman J., 2015, The global e-waste monitor-2014, United Nations University,
IAS-SCYCLE, Bonn, Germany, s. 22.
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uzna go za odpad, może oddać go:
• przedsiębiorstwu prowadzącemu punkt zbierania zużytego sprzętu
• do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
• do punktu skupu złomu (taki punkt musi mieć decyzję administracyjną na
przyjmowanie ZSEE),
• do zakładu przetwarzającego ZSEE, który funkcjonuje jako zbierający omawiane odpady,
• jednostce w gminie, która prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
• przedsiębiorstwu, które prowadzi odbiór odpadów,
• do punktu serwisowego, jeżeli sprzęt został przyjęty przez niego do naprawy
i został uznany za „niewarty” tej naprawy,
• sprzedawcy hurtowemu lub detalicznemu w systemie jeden za jeden, czyli
można pozostawić jedną sztukę zużytego sprzętu za jedną zakupioną.
Sprzedawcy mają prawo odmówić oddającemu sprzęt w przypadku, kiedy klient zechce
oddać np. dwie lodówki przy zakupie jednej lub gdy urządzenia chłodzące będą uszkodzone i sprzedawca stwierdzi wyciek substancji, która może być potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia personelu.
Za umieszczenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w jednym pojemniku
z odpadami komunalnymi lub w miejscach do tego nieprzeznaczonych grozi kara grzywny14 .

14

http://www.akademiaodpadowa.pl/
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