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Badanie konsumenckie

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. 
Wiedza i postawy Polaków



badanie
próba i sposób przeprowadzenia
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Badanie wykonane przez ośrodek opinii publicznej GfK Polonia dla organizacji odzysku ElektroEko.

Próba badawcza 
Ogólnopolska próba 1000 osób, reprezentatywnej dla populacji Polski w wieku 15+. 

Metoda badawcza
Wywiady osobiste ze wspomaganiem komputerowym (CAPI). 
Dane na podstawie wyników badania Omnibus.

Czas wykonania badania
Badanie wykonane we wrześniu 2019 r.



stopień wiedzy Polaków
o elektrośmieciach
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Tylu Polaków ocenia, że wie dużo 
lub trochę, jak prawidłowo 
postępować ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym

40 proc.



stopień wiedzy Polaków
o elektrośmieciach
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Zdecydowanie największą wiedzę na 
temat odpowiedniego postępowania ze 
zużytym sprzętem mają Polacy w wieku 40 
– 59 lat.

Najmniejszą wiedzę na ten temat mają 
z kolei osoby starsze powyżej 60 roku życia 
i najmłodsze (w wieku 15-29 lat).



stopień wiedzy Polaków
o elektrośmieciach
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Największą wiedzę o postępowaniu 
z elektrośmieciami mają Polacy  mieszkający 
w dużych aglomeracjach miejskich (miasta 
powyżej 500 tys. mieszkańców).

Najmniejszą wiedzę na ten temat 
mieszkańcy mniejszych miast i wsi. 

W większych miastach do 500 tys. 
mieszkańców ta wiedza też wciąż jest 
niewystarczająca – aż 59 proc. konsumentów 
twierdzi, że wie niewiele lub wcale, jak 
pozbywać się elektrośmieci.



Polacy o „chomikowaniu”
elektrośmieci
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Tylu Polaków trzyma w domu, 
piwnicy lub garażu nieużywany, 
zużyty sprzęt elektroniczny51 proc.



ile ZSEE Polacy
„chomikują” w domach?

07Liczby szacunkowe pojedynczych urządzeń danego typu.



Polacy o pozbywaniu się
elektrośmieci
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Tyle Polaków twierdzi, że w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy pozbyło się 
ze swojego gospodarstwa 
domowego co najmniej jednego 
zużytego sprzętu elektrycznego 
lub elektronicznego

23 proc.



ile ZSEE pozbyli się Polacy
w ciągu ostatniego roku?

09Liczby szacunkowe pojedynczych urządzeń danego typu



dlaczego pozbywamy się
zużytego sprzętu elektronicznego?
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Zdecydowana większość Polaków decyduje 
się na taki krok w momencie, gdy sprzęt 
się zepsuje i nie da się go naprawić lub jego 
naprawa jest nieopłacalna.

Co 5 Polak podejmuje taką decyzję, gdy 
kupuje nowy sprzęt, lepszy i np. bardziej 
energooszczędny.



jak pozbywamy się
zużytego sprzętu elektronicznego?
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Tyle Polaków, którzy pozbyli się 
elektrośmieci w ciągu ostatnich 12 
miesięcy, dokonało tego 
niepoprawnie (nielegalnie) 
– wyrzucając ZSEE do kosza na 
śmieci lub zostawiając koło 
śmietnika lub altanki 
śmietnikowej.

21 proc.
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Dlaczego prawidłowe 
postępowanie z ZSEE 
jest tak ważne?



szkodliwość
elektrośmieci
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Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje.

Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami może spowodować zatrucie 
organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie.

Demontaż elektrośmieci może być dokonywany wyłącznie w wyspecjalizowanych 
zakładach przetwarzania, które posiadają stosowne zezwolenia. 



nie wyrzucaj
elektrośmieci
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Na wszystkich sprzętach elektronicznych 
i elektrycznych znajdziemy znak przekreślonego 
kosza, który oznacza zakaz wyrzucania tego 
urządzenia po zużyciu do śmietnika.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego 
śmietnika, porzucać w lesie ani w przydrożnych 
rowach. Grozi za to kara grzywny do 5 tys. zł.



gdzie oddać
elektrośmieci?
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Elektrośmieci należy przekazać do specjalnych 
punktów zbierania. W przypadku dużego sprzętu 
można skorzystać z usługi bezpłatnego odbioru z 
domu.

Zużyte urządzenia można zostawić także w sklepie, 
przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu –
np. można oddać stary telewizor przy zakupie nowego. 
Wystarczy go przynieść do sklepu, w którym kupuje się 
nowy sprzęt. 

Sklepy wielkopowierzchniowe przyjmują 
elektrośmieci bez konieczność zakupu nowego 
sprzętu.



recykling
elektrośmieci
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Kompletne, zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne stanowią źródło wielu surowców, 
np. złota, srebra, miedzi i aluminium, które można 
ponownie wykorzystać. Aby jednak tak się stało, 
muszą najpierw trafić do punktu zbierana 
elektrośmieci, a następnie do zakładu przetwarzania, 
gdzie są demontowane i poddawane recyklingowi.

Odzysk surowców i ich wykorzystanie do produkcji 
nowych urządzeń zdecydowanie zmniejsza stopień 
wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia 
się do obniżenia kosztów technologicznych.


