
Elektroodpady

Baza wiedzy dla nauczyciela

Odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w skrócie WEEE (ang. Waste 


of Electrical and Electronic Equipment ) mają zróżnicowany charakter. Aktualnie stosuje 


się sześć grup sprzętu, które scharakteryzowano, biorąc pod uwagę koszt i sposób 

przetwarzania. Podział ten opiera się na ustawowych regulacjach, obowiązujących do 


1 stycznia 2018 roku. Orientacyjną listę urządzeń, które podlegają odpowiednim przepisom, 

można znaleźć w dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

(WEEE) .


Elektroodpady można podzielić na:


Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: 

chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, wentylatory i grzejniki 

elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne



Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: 

odkurzacze, tostery, frytkownice, wagi, zegarki



Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, telefony, 

teleksy, drukarki, faksy

Definicja:

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/recycling-waste-management/weee-responsibilities/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/recycling-waste-management/weee-responsibilities/index_pl.htm


Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery i sprzęt video, 
instrumenty muzyczne, głośniki



Sprzęt oświetleniowy: lampy i oprawy oświetleniowe, z wyjątkiem żarówek*



Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia 

i wiele innych rodzajów narzędzi



Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy : m.in. konsole do gier, zabawki 

z elektrycznymi częściami



Wyroby medyczne różnego rodzaju urządzenia elektroniczne: m.in. 
analizatory i sprzęt laboratoryjny



Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki, termostaty, urządzenia pomiarowe



Automaty do wydawania: na przykład automaty do wydawania napojów


* Każdy rodzaj żarówek wymaga innego traktowania, w zależności z jakiego rodzaju 
żarówkami mamy do czynienia: klasycznymi, świetlówkami, czy żarówkami LED:



żarówki klasyczne: powinny trafić do kosza z odpadami zmieszanymi, nie nadają się one 

do recyklingu. Można je jedynie wykorzystać jako ozdobę ( zrobić z niej wazonik, czy doniczkę)



świetlówki: nie można wyrzucać do kosza, zawierają w sobie niewielkie ilości szkodliwej rtęci 
oraz luminofory i przez to są one niebezpieczne. Należy oddać do punktu zbierającego 
elektrośmieci, włożyć je do specjalnego pojemnika na tego typu odpady lub zanieść ją do 
sklepu, w którym zamierzasz kupić nową żarówkę. Za nieodpowiednie wyrzucenie świetlówki 
grozi grzywna od 50zł nawet do 5000zł. Świetlówki w 90% nadają się do recyklingu, więc ich 
odpowiednia segregacja jest wskazana.



żarówki LED: nadają się do recyklingu. Jeśli żarówka LED nie jest stłuczona lub posiada 
czujnik ruchu i zmierzchu, należy oddać ją do specjalnego punktu zbiórki elektrośmieci lub 
zanieś do sklepu, w którym chcesz kupić nową żarówkę.




Elektrośmieci stanowią stale rosnący problem w zarządzaniu gospodarką 
odpadami. Ich ilość wzrasta z każdym rokiem wraz z rozwojem nowych 

technologii.



Problemem jest nie tylko ilość, ale i rodzaj tego rodzaju odpadów. Elektrozłom 
zawiera materiały, które są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Chodzi tu 

m.in. o takie substancje jak ołów, rtęć, chrom, kadm, brom.



Do produkcji sprzętów elektronicznych koniecznie jest wydobywanie metali i 
pierwiastków rzadkich (takie jak krzem, skand, neodym, samar, gadolin, holm, tul, 

iterb, lutet) i nieodnawialnych, dlatego niedługo może zacząć ich brakować. – np. 
w 2021 roku brakowało półprzewodników wykorzystujących krzem, co utrudniło 

produkcję nie tylko smartfonów czy laptopów, ale także samochodów.



Obecnie wiele sprzętów jest produkowanych nie po to, by zapewnić im trwałość, 
ale by po upływie gwarancji zostały wymienione na nowe (kupione ponownie). 

Producent często wymusza wymianę poprzez zaprzestanie dostarczania 
aktualizacji, co po pewnym czasie uniemożliwia dalsze korzystanie z urządzenia.



Sprzęty elektroniczne często ulegają uszkodzeniu i pomimo istnienia serwisów, 

niektóre sprzęty zaprojektowane są w taki sposób, że niemożliwe jest ich 
naprawienie. Okresy gwarancyjne są także zdecydowanie zbyt krótkie i często 

producenci skupiają się na tym, by urządzenie funkcjonowało poprawnie do 
momentu upłynięcia tego okresu. Przy braku możliwości naprawy, sprzęt staje 

się odpadem



Wytwarzanie elektroniki jest również problematyczne ze względu na warunki 
zapewniane pracownikom – sprzęty produkowane w mniej rozwiniętych krajach 

podlegają zdecydowanie mniej rygorystycznym regulacjom i często przy ich 
produkcji mogą pracować dzieci, a ich pensja może nie wystarczać nawet na 

wyżywienie.


Elektroodpady – dlaczego stanowią problem?




Jest wiele rozwiązań, które pomagają zmniejszać nasz wpływ na środowisko 
mimo używania elektroniki, ale też kierując się zasadami 3R (reduce – zredukuj, 

reuse – użyj ponownie, recycle – poddaj recyklingowi).



Recykling elektrośmieci pozwala przynajmniej w jakiejś mierze wykorzystać te 
materiały ponownie. Zbiórka elektrośmieci i ich późniejsze przetwarzanie są zaś 

istotnym elementem radzenia sobie z problemem zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.



Elektroodpady nie mogą być wyrzucane na zwykłe śmietniska - należy oddać je 

do punktu zbierania tego rodzaju odpadów lub zawieźć na skup elektrośmieci



Istnieją popularne marki, które w swojej ofercie mają odnowiony stary sprzęt 
elektroniczny. Przykłady takich marek: Swappie (telefony z drugiego obiegu), 

Bose (odnowione słuchawki).



Jednym z ciekawych rozwiązań problemu elektroodpadów są tak zwane Miejskie 
Punkty Elektroodpadów – specjalne budki, umożliwiające segregację 

elektrośmieci. Takie urządzenia są miejscem sortowania zbiórki (żarówki, baterie, 
telefony, ładowarki, płyty cd, tonery itp.), pełnią też funkcję edukacyjną - 

sygnalizują problem elektroodpadów, potrzeby ich osobnej segregacji.



Według Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym:


„Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla 
gospodarstw domowych, jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania 

odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu 
pochodzącego z gospodarstw domowych.” Art. 18. 1



Więcej na temat regulacji UE w sprawie elektroodpadów znajdziesz w linku: 

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/recycling-waste-
management/weee-responsibilities/index_pl.htm


Możliwe rozwiązania problemu

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/recycling-waste-management/weee-responsibilities/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/recycling-waste-management/weee-responsibilities/index_pl.htm
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