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Początek roku to dla organizacji 
odzysku okres wytężonej pracy 
związanej ze zbieraniem danych 

o wprowadzeniu od naszych klientów, 
przygotowywaniem i złożeniem rapor-
tów do BDO oraz rozliczeniem publicz-
nych kampanii edukacyjnych. Z drugiej 
strony na podstawie zebranych danych 
znany staje się poziom zbiórki sprzętu, 
baterii i opakowań w danym roku i ko-
nieczne są rozmowy z zakładami, aby 
domknąć kontrakty na zbiórkę, prze-
twarzanie i recykling. W końcu ubiegłe-
go roku ustawodawca zafundował nam 
dodatkowo zmianę sposobu liczenia 
obowiązków dla wprowadzających pa-
nele fotowoltaiczne. Zmniejszy ona pre-
sję rynkową w zakresie zbiórki sprzętu, 
ale powoduje m.in. komplikacje w sys-
temach informatycznych. Konieczna 
stała się modyfikacja posiadanych na-
rzędzi do raportowania i liczenia obo-
wiązków dla klientów. 

W zakresie zbierania sprzętu początek 
roku to zawsze trudny okres. Zbiórki wio-
senne w gminach ruszają dopiero w okoli-
cach marca–kwietnia, więc branża cierpi za-
zwyczaj na niedostatek sprzętu. Możliwości 
produkcyjne zakładów są znacznie wyższe 
niż ilość dostępnych na rynku odpadów. 
Sytuacja ta powtarza się co roku, ale za-
wsze jest związana z tym pewna obawa i 
nerwowość, która przekłada się na zacho-
wania naszej konkurencji. Liczymy na to, że 
rynek jak co roku przyspieszy na wiosnę, a 
ilości zbieranego sprzętu i baterii wrócą do 
rozsądnych poziomów.

Z perspektywy Asekol i Enviropol nie za-
mierzamy oczywiście zwalniać tempa roz-
woju. W 2022 roku udało się zrealizować 
większość celów strategicznych w zakresie 
pozyskania klientów do organizacji odzy-
sku, rozwoju branży opakowaniowej i budo-
wy systemu zbiórki sprzętu. Wzmocniliśmy 
również zasoby kadrowe, ponieważ po-
dwajając co roku nasze obroty musimy 
budować silne i fachowe kadry. Do grona 
naszych klientów dołączyły kolejne znane 
marki, w tym m.in. firma Sony. Rok 2023 to 
dalsze poszerzanie bazy naszych klientów, 

rozwój branży opakowań oraz kontynuacja 
naszych sztandarowych projektów. Projekt 
czerwonych kontenerów, które są ustawia-
ne na ulicach miast, ma zostać rozszerzo-
ny o kolejne miasta. Planujemy wstawie-
nie co najmniej 100 nowych kontenerów. 
Zwiększymy również nacisk na zbiórkę bez-
pośrednią od mieszkańców w Warszawie i 
na Śląsku. Do kompleksowego projektu od-
biorów sprzętów dołączyło kolejne 51 gmin 
w okolicach Częstochowy. 

W zakładzie przetwarzania Enviropol w 
2022 przeprowadzone zostały głównie in-
westycje związane z poprawą jakości pracy. 
Otwarto nowe biura oraz wyremontowano 
części socjalne dla pracowników fizycz-
nych. Zainwestowano w nową ładowarkę 
Manitou oraz nowe wózki widłowe Toyota. 
Wzrosła również ilość  zbieranego i prze-
twarzanego sprzętu. Do obsługi tej zbiórki 
zakupiliśmy 30 kontenerów z zamykanym 
dachem o pojemności 36 m3. W tym roku 
planowane są głównie inwestycje w techno-
logie przetwarzania oraz optymalizację logi-
styki zewnętrznej i wewnętrznej. W związ-
ku ze wzrastającym strumieniem 
urządzeń z płaskimi ekranami, w 
tym roku zaproponujemy naszym 
klientom dedykowane pojemniki 
do zbiórki płaskich telewizorów 
i monitorów oraz nowocze-
sną technologię ich przetwa-
rzania. Promować będziemy 
również dedykowane pojem-
niki do zbiórki baterii litowo-jo-
nowych. Podsumowując 
nasze plany – na pewno 
będzie ambitnie, będzie 
wizjonersko i będzie 
odważnie. Kierujemy 
się jednak dewizą, 
że należy zawsze 
uciekać do przo-
du, nawet gdy 
powoli obserwo-
wane są już symp-
tomy spowolnienia 
gospodarczego.

Mirosław Baściuk
dyrektor zarządzający, członek zarządu 

ASEKOL PL oraz ENVIROPOL PL
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Jesteś od niedawna w firmie ASEKOL PL, 
ale wydaje się, że idealnie wpasowałaś się 
w zespół. Odpowiadasz za finanse spółek 
działających w ramach grupy. Kiedy dołą-
czyłaś do nas i jakie są twoje wrażenia?
Moją asekolową przygodę rozpoczęłam trzy 

miesiące temu z  dużą obawą z  powodu niezna-
jomości branży i  jeszcze większą ciekawością 
projektu recyklingu. Osobiście najlepiej czuję się 
w  dynamicznych warunkach, w  których można 
wykazać się zdecydowaniem, samodzielnością 
i elastycznością myślenia. Łączę w działaniu per-
spektywę relacji międzyludzkich i faktów, idealnie 
czuję się w obszarach zarządczych i projektowych. 

Doceniam w Asekolu relacje ze współpracow-
nikami, wspólne spotkania, wysoką kulturę pracy, 
zaufanie i zielone ukwiecone biuro w Warszawie.

Pracownicy spółki stanowią zespół o  wielu 
różnorodnych talentach, doceniających środowi-
sko naturalne i mocno utożsamiających się z misją 
społeczną firmy. Katalog wartości biznesowych 
we współpracy z naszymi partnerami oparty jest 
na etyce, zrozumieniu potrzeb i budowaniu relacji.

Wcześniej nie znałaś branży odpado-
wej. Co cię najbardziej zasko-

czyło? Co stanowi dla ciebie 
największe wyzwanie? 

Moje doświadczenie 
zawodowe zdobywałam 
w  kilkunastu organizacjach 
o  różnych strukturach wła-
ścicielskich i  organizacyj-
nych. Przeszłam kolejne 
stopnie wtajemniczenia 

w  finansach w  obszarze 
księgowości, controllingu, 
audytu w wielu branżach 
usługowych, handlo-
wych, produkcyjnych. 

Każde wyzwanie 
zawodowe jest od-

mienne i trudne.
Branża recy-

klingowa jest 
mało znana 

i  moim 
zdaniem 
n i e d o -
ceniana 
bizneso-

wo i  spo-
łecznie. Tym 

WYTYCZAMY NOWE 
I WYŻSZE STANDARDY
Systematycznie staramy się prezentować pracowników grupy Asekol PL. Tym 

razem rozmowa z Moniką Kacprzak, menedżerem finansowym.

bardziej wzrasta we mnie ciekawość odkrycia 
w niej zależności biznesowych i finansowych. Fakt 
dynamicznego wzrostu grupy naszych spółek, 
nowe inwestycje, nowe osoby w zespole, czynią 
projekt interdyscyplinarnym i pozytywnie wizjoner-
skim. Dodatkowym interesującym aspektem jest 
także działalność produkcyjna zakładu Enviropol, 
który w  obszarze rachunkowości zarządczej wy-
maga jeszcze kilku udoskonaleń systemowych.

Wyzwaniem dla mnie w  Asekolu jest także 
rewizja procesów, zbudowanie struktur admini-
stracyjno-finansowych oraz udoskonalenie funk-
cjonalności narzędzi controllingowo-finansowych. 

Grupa ASEKOL PL w  ostatnich latach 
bardzo energicznie rozwija się, pozyskuje 
nowych klientów i zwiększa obroty. Jak to 
wpływa na dział, którym zarządzasz? 
Wymarzoną sytuacją dla menadżera jest do-

łączyć do projektu w pierwszych jego fazach roz-
woju. Ważnym jest mieć atrakcyjną wizję i  kom-
pleksowy plan. I  tak też jest w moim przypadku. 
Koncept Działu Finansów i docelowo administracji 
dla wszystkich spółek grupy zaczyna nabierać 
kształtów.

Przejmujemy sukcesywnie obszary odpowie-
dzialności, upraszczamy procedury, ale i wzmac-
niamy kontrole.

Strategia rozwoju organizacji wymaga stabil-
nych, uporządkowanych funkcji wspierających 
działania operacyjne. Jesteśmy w  trakcie mapo-
wania procesów, zmian funkcjonalności systemu 
finansowego, budowania Działu Finansów i mode-
lu raportowania zarządczego.

Przed nami doskonalenie kompetencji w  za-
kresie współpracy między spółkami i  budowania 
zaangażowania zespołowego.

Wytyczamy nowe i  wyższe standardy, jeste-
śmy coraz lepszym wsparciem merytorycznym dla 
rozwijającej się organizacji. 

W pracy zajmujesz się finansami i księgo-
wością. A  przecież nie samą pracą czło-
wiek żyje. Jakie są twoje zainteresowania 
i hobby? 
Mój styl życia to wachlarz mindfulnessowy: 

celebracja chwil, joga Kundalini i medytacja, kul-
tura Japonii i ceremonia herbaty, rozwój osobisty, 
pisanie, akwarele, muzyka, żeglarstwo.

Jestem miłośniczką książek, ogrodów, morza 
i długowłosych kotów Brytyjskich.

Moja ostatnia fascynacja to Włochy ze swoim 
pełnym temperamentu i emocji językiem, sztuką, 
kulturą, kuchnią i ukochanym makaronem.
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Mniej odpadów opakowaniowych – 
przegląd przepisów

Podstawowym celem w  gospodarce 
o obiegu zamkniętym jest zmniejszanie ilo-
ści odpadów, które, jeśli powstaną, należy 
poddać recyklingowi. Opakowań ma być 
mniej i muszą być łatwiejsze w recyklingu.   

Elementami przeglądu realizowanego 
przez Unię Europejską, w  którym zostaną 
podane wymogi dotyczące opakowań i od-
padów opakowaniowych, będą:
n poprawa projektów opakowań w celu 

wspierania ich ponownego wykorzy-
stania i poddawania recyklingowi,

n zwiększenie zawartości nadającej 
się do recyklingu w opakowaniach,

n rozwiązanie problemu zbęd-
nego opakowania,

n zmniejszenie ilości odpa-
dów opakowaniowych.
Jeśli chcesz wziąć udział w debacie, mu-

sisz się zarejestrować – szczegóły na stronie 
Komisji Europejskiej w  zakładce Inicjatywy 
opublikowane Mniej odpadów opakowanio-
wych – przegląd przepisów (europa.eu).

Okres nadsyłania opinii został wydłużo-
ny do 25 marca 2023 r.

Rozporządzenia w sprawie opakowań 
i odpadów opakowaniowych

30 listopada 2022 r. ukazał się projekt 
rozporządzenia w sprawie opakowań i od-
padów opakowaniowych. Nie jest to projekt 
dyrektywy, którą każdy kraj musi implemen-
tować, a rozporządzenie, które nie wymaga 
implementacji. Taka decyzja jest wynikiem 
słabego wdrażania i  egzekwowania przez 
poszczególne kraje dyrektyw UE, np. dy-
rektywa w  sprawie produktów jednorazo-
wego użytku z  tworzyw sztucznych (SUP) 
z 2019 r w Polsce jest nadal na etapie pro-
jektu ustawy. Przepisy krajowe nie są na 
bieżąco z najnowszymi trendami rynkowy-
mi. W rezultacie rośnie ilość odpadów opa-
kowaniowych. Przewiduje się, że całkowita 

AKTUALNOŚCI
ilość generowanych odpadów opakowanio-
wych wzrośnie z 78 mln ton w 2018 r. do 92 
mln ton w 2030 r. i 107 mln ton w 2040 r. 
Konsekwencją jest zwiększone wykorzysta-
nie zasobów nieodnawialnych. 

Przepisy rozporządzenia wejdą w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
i będą bezpośrednio stosowane we wszyst-
kich państwach członkowskich po 12 mie-
siącach od wejścia w życie. 

Nowa metoda obliczania poziomu 
zbierania sprzętu 

Minister klimatu i środowiska opubliko-
wał 13 grudnia 2022 r. rozporządzenie w 
sprawie metody oraz szczegółowego spo-
sobu obliczania minimalnego rocznego po-
ziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego. Dotychczasowa 
metoda oparta na średniorocznej masie 
sprzętu wprowadzonego do obrotu była 
niedostosowana do sytuacji, kiedy w krót-
kim czasie na rynku pojawia się duża masa 
sprzętu o długim czasie życia produktu jak 
np. panele fotowoltaiczne. W rozporządze-
niu panele fotowoltaiczne wyodrębnia się 
jako oddzielną kategorię sprzętu, dla której 
roczny poziom zbierania oblicza się jako 
procent masy zużytego sprzętu wytworzo-
nego na terytorium kraju. Rozporządzenie 
weszło w życie 1 stycznia 2023 r.

Wyższe poziomy recyklingu opakowań 
w 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem z 19 grud-
nia 2021 r. w  sprawie rocznych pozio-
mów recyklingu odpadów opakowanio-
wych w poszczególnych latach do 2030 r. 
z  dniem 1 stycznia 2023 nastąpił kolejny 
wzrost wymaganego poziomu recyklin-
gu odpadów opakowaniowych – z  30% 
w 2022 r. do 40% w 2023 r., analogicznie 
wzrosły wymagane poziomy dla innych ro-
dzajów opakowań. 
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Początek roku to dobry czas, aby zwery-
fikować wpis w BDO i zrobić wniosek aktu-
alizacyjny. Warto podkreślić, że wpis w BDO 
nie aktualizuje się automatycznie po doko-
naniu zmian w KRS czy rejestrze działalno-
ści gospodarczej. Każdorazowo należy do-
konać aktualizacji poprzez złożenie wniosku 
aktualizacyjnego.  

Co należy aktualizować? 

n informacje dotyczące danych podmiotu, 
np. nazwa firmy, adres siedziby, miejsca 
prowadzenia działalności;

n zakres prowadzonej działalności wyma-
gającej wpisu do rejestru BDO.

Informacje dotyczące danych podmiotu

Jeśli firma zmieniła nazwę lub siedzibę, 
należy niezwłocznie złożyć wniosek aktuali-
zacyjny. Aktualizacji podlega również adres 
korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba 
firmy. Po dodaniu nowego miejsca prowa-
dzenia działalności podmiot jest zobowią-
zany do złożenia wniosku aktualizacyjnego 
do właściwego urzędu marszałkowskiego 
w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany.

Zakres prowadzonej działalności

Zachęcamy do zweryfikowania planów 
rozwoju firmy. Jeśli planujecie państwo po-
szerzyć zakres działalności, np. wprowa-
dzenie nowych produktów na rynek, nale-
ży zweryfikować, czy podlegają one pod 
przepisy Rozszerzonej Odpowiedzialności 
Producenta (ROP). Należy zweryfikować, 
do której grupy sprzętowej klasyfikowa-
ny jest wprowadzany sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny. Czy wpis w  dziale IV tabeli 
1 oraz umowa z organizacją odzysku sprzę-
tu obejmuje wszystkie wprowadzane grupy 
sprzętu. Analogicznie należy zweryfikować 
wszystkie działy dotyczące wprowadzenia 
produktów: pojazdy, opony, oleje i preparaty 
smarowe, baterie i akumulatory oraz opako-
wania. Jeśli wpis jest nieaktualny, nie obej-
muje wszystkich zakresów, należy to nie-
zwłocznie zmienić poprzez złożenie wniosku 
aktualizacyjnego. 

AKTUALIZACJA WPISU 
W BDO

Zmiana organizacji odzysku 

Jeśli firma zawarła umowę z  inną or-
ganizacją odzysku lub po raz pierwszy 
powierzyła swoje obowiązki organizacji 
odzysku, jest zobligowana do aktualizacji 
wpisu w  BDO. Aktualizacji wymaga nazwa 
organizacji odzysku, data zawarcia umowy 
i  zakres umowy oraz załączenie skanu za-
wartej umowy (w  przypadku powierzenia 
obowiązków w zakresie sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego).  

Wykonanie wniosku aktualizacyjnego

Wniosek aktualizacyjny można wykonać 
z  poziomu użytkownika podrzędnego oraz 
głównego. Jednak wysłać wniosek może 
użytkownik główny zalogowany przez profil 
zaufany. Dodatkowo użytkownik główny 
musi być upoważniony do reprezentowania 
firmy – wymieniony w KRS do samodzielnego 
reprezentowania firmy lub właściciel jed-
noosobowej działalności gospodarczej. 
W  przeciwnym razie wniosek można zło-
żyć pod warunkiem posiadania pisemnego 
pełnomocnictwa. Ze względu na doręcze-
nie wniosku aktualizacyjnego za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej pełno-
mocnictwo powinno być wydane w  formie 
dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobi-
stym weryfikowanym za pomocą certyfikatu 
podpisu osobistego.

Pełnomocnictwo udzielone w  sprawie 
z  zakresu administracji publicznej podlega 
opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę 
skarbową uiszcza się na rachunek organu 
podatkowego właściwego ze względu na 
miejsce złożenia dokumentu – czyli urząd 
miasta, w którym jest siedziba urzędu mar-
szałkowskiego; np. beneficjentem jest Urząd 
Miasta Stołecznego Warszawy dla Urzędu 
Marszałkowskiego Mazowieckiego. 

Wniosek przedsiębiorca może wykonać 
samodzielnie lub powierzyć zespołowi do-
radczemu ASEKOL PL. Zapraszamy do kon-
taktu: szkolenia@asekol.pl 
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Okres sprawozdawczości środowisko-
wej przypada w dużej mierze na pierwszy 
kwartał roku. Przypominamy o ustawo-
wych terminach i zakresie sprawozdań 
oraz zapraszamy do współpracy z zespo-
łem doradczym ASEKOL PL w zakresie 
następujących sprawozdań:
n raport do KOBiZE oraz sprawozdania 

o korzystaniu ze środowiska;
n raporty BDS (F-gAZy i substancje zu-

bażające warstwę ozonową); 
n sprawozdania produktowe: opakowa-

nia, sprzęt, baterie, pojazdy, opony, 
oleje i preparaty smarowe; 

n wyliczenia opłat produktowych oraz za 
publiczne kampanie edukacyjne;

n wnioski pomocy de minimis; 
n sprawozdania z wytworzonych 

odpadów 

do 31 stycznia 2023 r.

n Wprowadzający sprzęt, którzy realizu-
ją obowiązek samodzielnie, zobligowa-
ni są do realizacji publicznej kampanii 
edukacyjnej (PKE) lub wniesienia opła-
ty za PKE do marszałka województwa

do 28 lutego 2023 r.

n Opłata roczna za utrzymanie wpisu 
w rejestrze BDO
l Opłatę należy wnieść na konto 

urzędu marszałkowskiego właści-
wego ze względu na siedzibę pań-
stwa firmy.

l Obowiązek obejmuje podmioty fi-
gurujące w rejestrze BDO jako: 

l wprowadzający sprzęt elektryczny 
i elektroniczny (rejestracja w dziale 
IV tabela 1);

l wprowadzający baterie lub akumula-
tory (rejestracja w dziale V tabela 1),

l wprowadzający na terytorium 
kraju produkty w  opakowaniach 

KALENDARZ 
SPRAWOZDAWCZY

(rejestracja w dziale VI tabela 4);
l producenci, importerzy i  podmioty 

dokonujące wewnątrzwspólnoto-
wego nabycia opakowań (rejestra-
cja w dziale VI tabela 5);

l wprowadzający na terytorium kraju 
pojazdy (rejestracja w dziale III ta-
bela 1), opony i oleje smarowe (re-
jestracja w dziale II tabela 1).

n Raport KOBiZE 
l Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o sys-

temie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji 
podmiot korzystający ze środowi-
ska, którego działalność powoduje 
emisje, sporządza i wprowadza do 
krajowej bazy, w terminie do końca 
lutego każdego roku, raport zawie-
rający informacje dotyczące po-
przedniego roku kalendarzowego.

l Najczęściej raportowane sposoby 
korzystania ze środowiska:
m emisja z pojazdów firmowych 

lub wykorzystywanych na cele 
firmowe;

m emisja z klimatyzacji biurowo-
-magazynowej lub w pojazdach;

m ogrzewanie – własne źródła cie-
pła ogrzewane paliwem stałym, 
płynnym lub gazowym; 

m urządzenia, których eksploata-
cja powoduje emisje, np. kosiar-
ka, piła spalinowa;

m emisja z instalacji, w tym zbior-
niki na paliwo.

n Sprawozdanie o  substancjach zu-
bożających warstwę ozonową
l Sprawozdanie powinien przekazać 

podmiot, który:
m przywozi F-gAZy lub SZWO 

również w produktach i 
pojazdach;

m wywozi F-gAZy lub SZWO rów-
nież w produktach i pojazdach;

m stosuje F-gAZy lub SZWO. 
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l Sprawozdanie za  rok 2022  należy 
złożyć w Bazie Danych Sprawozdań, 
za  pomocą elektronicznego formu-
larza (poprzez BDS)

do 1 marca 2023 r. 

n Wprowadzający baterie, który realizuje 
obowiązek samodzielnie, zobligowany 
jest do realizacji publicznej kampanii 
edukacyjnej (PKE) lub wniesienia opła-
ty za PKE do marszałka województwa 

do 15 marca 2023 r. 

n Złożenie rocznego sprawozdania o 
wytwarzanych odpadach (WO) i go-
spodarowaniu nimi w BDO

 Sprawozdanie należy złożyć, jeśli w 
firmie w roku 2022 były wytworzo-
ne (fizycznie powstały) odpady, które 
wymagały ewidencji, w tym zostały 
przekazane z KPO (Kartą Przekazania 
Odpadów). Sprawozdanie składają 
również podmioty prowadzące dzia-
łalność w zakresie zbierania i przetwa-
rzania odpadów, zobowiązane do pro-
wadzenia ewidencji.

n Złożenie rocznego sprawozdania o 
produktach i opakowaniach w BDO

 Podmioty, które nie mają umowy z or-
ganizacją odzysku, są zobligowane do 
samodzielnego wykonania sprawozdań 

w zakresie objętym rejestracją w BDO. 
Dla firm, które mają podpisaną umo-
wę na realizację obowiązków, umowa 
obejmuje również prowadzenie spra-
wozdawczości. ASEKOL PL złoży w 
imieniu swoich klientów sprawozdania 
w zakresie wprowadzanego sprzętu, 
baterii i opakowań.

n Opłaty produktowe i pomoc de 
minimis

 Uiszczenie opłaty produktowej przez 
podmioty wprowadzające do obrotu 
produkty w opakowaniach, baterie i 
akumulatory, sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (rozliczenie samodzielne), 
w tym złożenie wniosku o pomoc de 
minimis

do 31 marca 2022 r.

n Opłata za korzystanie ze środowiska 
 Podmioty korzystające ze środowiska 

zobligowane są do wykonania zbior-
czego wykazu informacji o korzystaniu 
ze środowiska i wyliczenia należnej 
opłaty za korzystanie ze środowiska. 
l Należna opłata 
m poniżej 100 zł: sprawozdanie 

należy wykonać, ale nie wysyła 
się go do marszałka wojewódz-
twa, należy pozostawić je przez 
5 lat w dokumentach firmy;

m pomiędzy 100 a 800 zł: należy 
sprawozdanie złożyć do urzędu 
marszałkowskiego bez wnosze-
nia opłaty;

m powyżej 800 zł: należy sprawoz-
danie złożyć do urzędu mar-
szałkowskiego i wnieść opłatę.

n Złożenie rocznego sprawozdania o 
produktach: opony, oleje, preparaty 
smarowe

 Złożenie sprawozdania rocznego o 
wysokości opłaty produktowej przez 
podmioty wprowadzające na rynek 
opony, oleje, preparaty smarowe oraz 
realizujące obowiązek samodzielnie. 

Kontakt:
szkolenia@asekol.pl 

tel. 882 067 884 
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Asekol w  2023 roku będzie kontynu-
ować swoją strategię rozwoju kom-
pleksowej obsługi gmin w  zakresie 

zużytego sprzętu elektrycznego i  elektro-
nicznego. Zdobyte w  ubiegłych latach do-
świadczenia pozwalają nam zaproponować 
bezpieczne i  skuteczne rozwiązania, któ-
re gmina może wdrożyć bezkosztowo dla 
mieszkańców. Oferta Asekol opiera się na 4 
głównych filarach:

1) Usługa bezpłatnego odbioru sprzętu wielko-
gabarytowego od mieszkańców.

2) Rozwiązanie zbiórki sprzętu małogabaryto-
wego w oparciu o czerwone kontenery.

3) Włączenie do systemu zbiórki szkół, warsz-
tatów terapii zajęciowej, klubów sportowych, 
a nawet ogródków działkowych.

4) Akcje edukacyjne i  promocja prawidłowego 
postępowania ze zużytym sprzętem elek-
trycznym i elektronicznym.

Nasza oferta jest doskonałym uzupełnieniem 
działającego na terenie gminy PSZOK i stanowi 
duże ułatwienie dla mieszkańców w  zakresie 
prawidłowego pozbywania się elektroodpadów. 

Filar pierwszy – czyli zbiórka sprzętu 
wielkogabarytowego

We współpracujących gminach Asekol uru-
chamia infolinie, na których mieszkańcy mogą 
zgłaszać odbiory zużytego sprzętu. Dodatkowo 
działa dedykowana strona internetowa do zgło-
szeń online: www.elektrosegregacja.pl. Należy 
podkreślić, że niewielu mieszkańców posiada 
odpowiednie zasoby, aby samodzielnie zawieźć 
sprzęt do PSZOK. Wystawienie sprzętu w oko-
lice wiaty śmietnikowej skutkuje natomiast jego 
dewastacją. Asekol załatwia ten temat komplek-
sowo. Odbieramy zgłoszenie, wysyłamy kie-
rowcę z  pomocnikiem, którzy wynoszą sprzęt 
bezpośrednio z  domów. Sprzęt transportujemy 
następnie do zakładu przetwarzania, a  gmina 
otrzymuje raporty o  ilościach zebranych na jej 
terenie odpadów elektronicznych. 

Filar drugi – zbiórka sprzętu 
małogabarytowego

Tego typu urządzenia bardzo często lądują 
w koszu na zwykłe odpady, ponieważ zazwyczaj 
trudno o przystępne dla mieszkańców rozwiąza-
nia. W sukurs temu problemowi idzie propozycja 
Asekol oparta o  czerwone kontenery umiesz-
czane na ulicach miast oraz dodatkowe e-boxy 

KOMPLEKSOWA 
OFERTA DLA GMIN

dedykowane do zbiórki w biurach i instytucjach. 
Aktualne lokalizacje czerwonych pojemników 
można sprawdzić na stronie www.czerwone-
kontenery.pl. Wyszukiwarka jest skonstruowana 
w taki sposób, że pokazuje najbliższe kontenery 
lub kontenery w określonym promieniu od wska-
zanej lokalizacji. Projekt rozwija się i  w  pierw-
szym kwartale bieżącego roku do zbiórki włącza-
my miasto Opole wraz z sąsiednimi gminami. 

Filar trzeci – zbiórka ze szkół, klubów 
sportowych, warsztatów terapii zajęciowej itp.  

Aktywne włączenie młodzieży w zbiórkę przy-
nosi pozytywny efekt edukacyjny, ale też wymier-
ne rezultaty w postaci masy zbieranego sprzętu. 
W konkursie realizowanym przez Asekol, wspól-
nie z zakładem przetwarzania Enviropol w  roku 
2022 zebranych zostało ponad 200 ton zużytego 
sprzętu. Suma nagród dla szkół wyniosła około 
150 tys. zł. Co ważne konkurs jest realizowany 
na zasadzie rywalizacji – szkoły zdobywają pie-
niądze nie tylko za zebraną masę odpadów, ale 
również za osiągnięcie najlepszych rezultatów na 
poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Więcej 
szczegółów na www.konkursy.enviropol.pl. 
Zbiórka jest wspierana przez opracowane przez 
Asekol materiały edukacyjne. 

Filar czwarty to edukacja i informacja
Strategia marketingowa jest ustalana wspól-

nie z  gminą, ponieważ zależy nam na najwyż-
szej skuteczności działań. W ramach współpra-
cy gminy otrzymują m.in. materiały drukowane 
w postaci plakatów i ulotek. Informacje ukazują 
się również w  prasie lokalnej, mediach interne-
towych czy w  lokalnych środkach transportu. 
Środki przekazu dobierane są indywidualnie dla 
danej gminy. 

Raz lub dwa razy do roku organizowa-
ne są eventy ze zbiórką sprzętu i  nagrodami 
dla uczestniczących w  nich mieszkańców. 
Nagrodami mogą być kwiaty, sadzonki drzew, 
torby ekologiczne i wiele innych. Nasze najlepsze 
akcje potrafią zagwarantować zbiórkę nawet na 
poziomie 6 do 10 ton w czasie jednego dnia akcji.  

Zapraszamy gminy do kontaktu i wdrażania 
na swoim terenie kompleksowej gospodarki zu-
żytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 
Przynosi to bardzo wymierne efekty w  postaci 
ilości odebranego sprzętu, ale również zwięk-
szania świadomości mieszkańców w  zakresie 
szeroko pojętej ochrony środowiska i gospodar-
ki odpadami.
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IX edycja Konkursu „Elektrośmieci 
oddajesz – nagrody dostajesz” 

„Elektrośmieci oddajesz – nagrody 
dostajesz” to ogólnopolski program edu-
kacyjny dla placówek oświatowych, kul-
turalnych i  terapeutycznych realizowany 
przez zakład przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i  elektroniczne-
go ENVIROPOL PL oraz Organizację 
Odzysku ASEKOL PL. 

Partnerem projektu został 
Mercedes-Benz Polska Sp. 
z  o.o., a  wraz z  pojawieniem 
się partnera projektu dostęp-
ne są nowe, ciekawe materia-
ły edukacyjne. 

Celem programu jest upo-
wszechnienie wiedzy z  za-
kresu postępowania ze zuży-
tym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym (elektrośmie-
ci) oraz zużytymi bateriami 
i akumulatorami. 

Zachęcamy do aktywne-
go udziału wszystkie przed-
szkola, szkoły, biblioteki, 

PUBLICZNE KAMPANIE 
EDUKACYJNE

kluby sportowe oraz warsztaty terapii 
zajęciowej. 

Zebrane przez placówkę elektrośmieci 
odbieramy własnym transportem, następ-
nie ważymy i przeliczamy na punkty, które 
wprowadzamy na konto podmiotu w kon-
kursie. Zebrane na koncie środki można 
zamienić na nagrody lub przekazać na cel 
charytatywny. 

Dla placówek najbardziej zaangażowa-
nych, które zbiorą najwięcej elektroodpa-
dów, czekają nagrody specjalne: na pozio-
mie ogólnopolskim i wojewódzkim. 

Szczegóły konkursu na https://kon-
kurs.enviropol.pl/ 

Operacja Czysta Rzeka 

W  tym roku ponownie weźmiemy 
udział w największej skoordynowanej ak-
cji społecznej sprzątania rzek w  Polsce 
pod hasłem „Operacja Czysta Rzeka”. 
Uczestnikom projektu umożliwimy przeka-
zanie do recyklingu zalegających w miesz-
kaniach elektrogratów. Oficjalna zbiórka 
odbędzie się 22 kwietnia w sztabie głów-
nym Operacji Czysta Rzeka. Dodatkowo 
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wszystkim partnerom tej akcji pomożemy 
zorganizować zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i  elektronicznego w  firmie. 
Szczegóły na stronie www.elektrosegre-
gacja.pl oraz www.operacjarzeka.pl

Posprzątaj ROD – edycja 2022

Celem konkursu „Posprzątaj ROD” 
było upowszechnienie wiedzy z  zakresu 
postępowania z  elektrośmieciami po-
przez aktywne włączenie ROD w  dzia-
łalność ekologiczną polegającą na se-
lektywnym zbieraniu zużytych baterii 
i elektrośmieci.

gratulujemy najaktywniejszym uczest-
nikom oraz szczególnie laureatom, 
którzy otrzymali nagrody finansowe. 
Najaktywniejszy ogród w  edycji 2022 to 

ROD „Elektron” w Szczakach. Wyniki kon-
kursu www.elektrosegregacja.pl 

Edukacja lokalna 

W tym roku będziemy realizować pro-
jekty ogólnopolskie, ale również lokal-
ne. „Ursynowskie Kwiaty” od lat cieszą 

się ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców południowej 
Warszawy. Projekt jest konty-
nuowany i  27 maja przy ratuszu 
Dzielnicy Ursynów będzie można 
wymienić elektroodpady na 
kwiaty. W tym roku włączamy się 
aktywnie i  wspieramy projekty 
realizowane przez gminy oraz lo-
kalne firmy gospodarki odpadami. 
Zapraszamy do współpracy i kon-
taktu: kontakt@asekol.pl

Publiczna Kampania 
Edukacyjna z Dominikiem 

Dobrowolskim

Kontynuujemy z  Dominikiem 
Dobrowolskim projekt „Śmieci skrzydeł 
nie mają”, który ma zachęcać do segre-
gacji odpadów i walki z zaśmieceniem gór 
poprzez zabieranie ich ze sobą w doliny. 
Pierwsza w  tym roku tabliczka została 
umieszczona w pięknym schronisku PTTK 
Harcówka Wałbrzych.






