
 
Rozpoczynamy Akcję Ekologiczną!!! 

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” 

to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego 
celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do 

promowania zachowań proekologicznych oraz 
podnoszenia świadomości ekologicznej na temat 

szkodliwości składowania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.  

Praktyczną stroną jest zbiórka minimum 500kg 
elektrośmieci prowadzona we współpracy z 
Publicznym Przedszkolem nr 11 w Pile. W 

zamian za uzbierane kilogramy nasze 
przedszkola otrzymają nagrody rzeczowe na 
przykład w postaci sprzętu sportowego lub 

materiałów biurowych 

 za każdą 1 tonę elektrośmieci uczestnik 
otrzymuje bon o wartości 100zł brutto 

Czynny udział w Akcji przyniesie korzyści nie 
tylko dzieciom, które utrwalą swoją wiedzę 

dotyczącą szkodliwego wpływ na środowisko 
składowanych elektrośmieci, ale również 

rodzicom, nauczycielom czy firmom prywatnym. 
Każda osoba zainteresowana nieodpłatnym 

oddaniem elektrośmieci na rzecz przedszkola, nie 
tylko przyczyni się do poprawy jakości naszego 
środowiska, ale również będzie miała możliwość 

pozbycia się niepotrzebnych, zalegających 
sprzętów. Firmy prywatne bądź instytucje 

zainteresowane pomocą przy zbiórce zachęcamy 
do oddawnia zużytego sprzętu przeznaczonego 

do likwidacji, gwarantujemy otrzymanie 
wymaganych prawem dokumentów 

środowiskowych, czyli Karty Przekazania 
Odpadów 

Zbiórka zużytego sprzętu, zawierającego 
istotne części składowe odbywa się  

od 01.06.21r. do 22.06.21r.(godz.15.00) 
przy wejściu bocznym do Publicznego 

Przedszkola nr 11 przy ul.Jana Bosko 2 
 

 Serdecznie zachęcamy do zapoznania sie z 
rodzajami elektrośmieci☺ 

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
podlegającego zbiórce: 

 
Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: 

pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, urządzenia kuchenne, w tym 
kuchenki, piece elektryczne, elektryczne płyty grzejne, 
mikrofalówki, urządzenia używane do gotowania i innego typu 
przetwarzania żywności, elektryczne urządzenia grzejne do 
ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych, 
wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, sprzęt 
wentylujący, wyciągi wentylujące i sprzęt konfekcjonujący 

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: 
odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia czyszczące, 
urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu 
przetwarzania wyrobów włókienniczych, żelazka i pozostałe 
urządzenia do prasowania, maglowania i urządzenia służące do 
pielęgnacji ubrań, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, młynki do 
kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i 
opakowań, noże elektryczne, urządzenia do strzyżenia włosów, 
suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz  
urządzenia do pielęgnacji ciała, zegary, zegarki oraz urządzenia do 
celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu, wagi 

Sprzęt teleinformatyczny i 
telekomunikacyjny:komputeryduże stacjonarne, stacje robocze, 
jednostki drukujące, komputery osobiste i stacjonarne, w tym 
procesor, mysz, monitor i  klawiatura, laptopy, w tym procesor, 
mysz, monitor i klawiatura, notebooki, drukarki, puste cartridge 
do drukarek, notepady, sprzęt kopiujący, elektryczne i 
elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i 
biurowe, pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, 
przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą 
elektroniczną, terminale i systemy użytkownika, faksy, telefaksy, 
telefony, automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe, 
telefony komórkowe, systemy zgłoszeniowe/sekretarki 
automatyczne, sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub 
innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej 

Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki 
telewizyjne, kamery video, sprzęt video, sprzęt hi-fi, wzmacniacze 
dźwięku, instrumenty muzyczne, pozostałe produkty lub 
urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania 
dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące 
technologie przesyłu dźwięku i obrazu inne niż telekomunikacyjne 

Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, 

maszyny do szycia, narzędzia do nitowania, przybijania lub 
przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ lub śrub, narzędzia 
do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań, narzędzia do 
rozpylania, kosiarki i inne narzędzia służące do prac ogrodowych, 
narzędzia elektryczne i elektroniczne 

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne 

lub tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier video, gry video, 
sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami 
składowymi, zabawki z mechanizmem elektrycznym lub 
elektronicznym 

Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki 

dymu,regulatory,ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe   

 
 



 


