
 

Regulamin Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  

 IX edycja Konkursu 

„Elektrośmieci oddajesz - nagrody dostajesz” 

 

1. Celem Programu edukacyjnego „Ze starego nowe!” oraz konkursu „Elektrośmieci 

oddajesz - nagrody dostajesz!”  jest upowszechnienie wiedzy z zakresu postępowania ze 

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (elektrośmieci) oraz zużytymi bateriami i 

akumulatorami poprzez aktywne włączenie się placówek oświatowych w działalność 

ekologiczną polegającą na zbieraniu baterii i elektrośmieci oraz rozwijanie aktywności i 

świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży, jak również dorosłych mających 

bezpośredni wpływ na ich edukację. Ponownie wykorzystujemy surowce, a szkodliwe 

substancje utylizujemy nie zanieczyszczając środowiska.  

2. Organizatorem konkursu „Elektrośmieci oddajesz - nagrody dostajesz!” jest spółka 

Enviropol PL Sp. z o.o., Mechaników 15, 44-109 Gliwice NIP 7010351242, REGON 

146237186, Nr rejestrowy BDO: 000000770, posiadająca wymagane prawem pozwolenia na 

przeprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych 

baterii i akumulatorów, zwany w dalszej części Regulaminu: Organizatorem.  

3. Partnerem programu edukacyjnego jest Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu 

Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w siedzibą w 

Warszawie ul. Komitetu Obrony Robotników 56, Nr BDO: 000006411, NIP 937-267-16-98  

4. Zbiórce podlegają:  

- zużyte baterie - zużyte baterie i akumulatory przenośne, używane w telefonach, 

elektronarzędziach, zabawkach, pilotach, zegarkach, baterie jednoogniowe typu AA, AAA, 

R20, guzikowe i inne które bez problemu można przenieść ręcznie i które były przeznaczone 

do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów, bez akumulatorów 

samochodowych i przemysłowych;  

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zwany dalej „Elektrośmieci” w tym: lodówki, 

pralki, zmywarki, TV/monitory, LCD, odkurzacze, tostery, kuchenki elektryczne, mikrofale, 

wagi, komputery, laptopy, klawiatury, myszki, słuchawki, drukarki, telefony, kamery, odbiorniki 

radiowe, wiertaki i inne elektronarzędzia, gry video, drony, suszarki, młynki do kawy, ekspresy 

do kawy, zabawki elektryczne, sprzęt muzyczny i sportowy, sprzęt oświetleniowy oraz każde 

inne urządzanie które do działania potrzebuje prądu z gniazdka lub z baterii.  

 

Zbieraniu podlega sprzęt kompletny, nie zdemontowany.  

Zbiórce podlegają urządzenia oznaczone znakiem przekreślonego kosza.   



 

 

5. Program ma charakter wieloletni, jednak IX edycja Konkurs realizowany jest w 

terminie od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. Do konkursu można przystąpić w dowolnym 

czasie. Zgłoszenia odbioru baterii i elektrośmieci do 30.06.2023 

6. Organizator Programu dopuszcza organizację dodatkowych akcji edukacyjnych 

ograniczonych czasowo i obszarowo, o czym uczestnicy będą informowani poprzez stronę 

internetową konkursu lub/i mailowo.  

7. W Programie może wziąć udział każda placówka oświatowa, wychowawcza, 

biblioteka klub sportowy, dom dziecka, internat, akademik mające siedzibę na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni warunku udziału, o których mowa w punkcie 8 

niemniejszego dokumentu.  

8. Warunki uczestnictwa:  

8.1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na https://konkurs.enviropol.pl/  

Zgłoszenie musi zawierać nazwę i adres placówki oraz jej NIP, osobę kontaktową 

(koordynatora zbiórki) oraz nr telefonu kontaktowego oraz mail.   

Placówki, które uczestniczyły w poprzedniej edycji nie muszą ponownie wypełniać formularza.  

8.2. Placówki, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach konkursu muszą podpisać 

umowę. Umowy na zbieranie baterii i elektrośmieci stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Prowadzący Miejsce Odbioru tj. Placówka Oświatowa może przyjmować baterie oraz zużyty 

sprzęt od użytkowników końcowych, jeśli ma zawartą umowę ze zbierającym baterie i 

akumulatory oraz zbierający zużyty sprzęt. Podpisaną umowę w 2 egzemplarzach należy 

wysłać na adres podany na umowie.  

9. Obowiązki Placówki Oświatowej:  

9.1. Wyznaczyć miejsca na terenie placówki, w którym będzie się znajdował zbierany sprzęt 

oraz baterie tak, aby nie zagrażał on zdrowiu ani życiu uczniów ani pracowników Placówki;  

9.2. zapewnić nadzór nad pojemnikami do zbiórki baterii w taki sposób, aby do pojemników 

były zbierane wyłącznie zużyte baterie i akumulatory przenośne w stanie nie naruszonym;  

9.3. rozmieścić pojemniki w miejscach dostępnych, w taki sposób, aby był do nich dostęp i tak 

aby korzystający z Palcówki mogli oddać zużyte baterie lub akumulatory przenośne;  

9.4. prowadzić zbiórkę elektrośmieci w sposób ciągły lub akcyjnie;  

9.5. zapewnić, aby informacja na temat możliwości oddania zużytych baterii oraz 

Elektrośmieci była czytelna i dobrze widoczna dla jej adresatów; 

9.6. zgłosić odbiór zebranych elektrośmieci.  

 

 

https://konkurs.enviropol.pl/


 

10. Obowiązki Organizatora:  

10.1. Po otrzymaniu podpisanej Umowy, zapewnić placówce zbierającej baterie pojemników 

do zbiórki baterii;  

10.2. wesprzeć merytorycznie w zakresie organizowania zbiórki Elektrośmieci i baterii poprzez 

elektroniczne udostępnienie materiałów edukacyjnych;  

10.3. zapewnić udział oraz korzyści wynikające z Konkursów organizowanych przez Enviropol 

– informacje o Konkursach w stronie internetowej Organizatora https://konkurs.enviropol.pl/ 

10.4. zapewnić bezpłatny odbiór w ciągu 14 dni roboczych zgłoszonych Elektrośmieci oraz 

baterii.  

Minimum logistyczne wynosi 200 kg Elektrośmieci lub co najmniej 20 kg baterii;  

11. Odbiór Elektroodpadów i baterii następuje po zgłoszeniu elektroniczną na stronie 

https://konkurs.enviropol.pl/ 

Zgłoszenie musi zawierać:  

- nazwa i adres placówki (ulica, kod pocztowy),  

- numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego;  

- ilości zebranego sprzętu  

- baterie będą odbierane tylko z Placówek Oświatowych, które zawarły umowę z 

Organizatorem;  

12. Odebrane baterie oraz Elektrośmieci zostaną przez Organizatora zważone. 

Organizator informuje poprzez stronę https://konkurs.enviropol.pl/ placówkę o masie 

zebranego sprzętu oraz sumie zebranych środków uzyskanych dzięki zbiórce. Informacja 

zostanie zamieszczona w formie zestawienia wciągu 14 dni od chwili odebrania odpadów. 

13. Przelicznik masy na środki  

- gdy placówka przekazuje jednorazowo mniej niż 1000 kg (minimum logistyczne to 200 kg 

elektrośmieci): 1 kg = 0,20 zł; 

- gdy placówka przekazuje jednorazowo pomiędzy 1000 kg, a 2000 kg: 1 kg = 0,30 zł; 

- gdy placówka przekazuje jednorazowo powyżej 2000 kg: 1 kg = 0,40 zł 

Przykład – placówka oświatowa przekaże w sumie 5 t, w transzach 500kg, 1500 kg, 3000 kg 

to otrzyma: 500 x 0,2 + 1500 x 0,3 + 3000 x 0,4 = 100+450+1200 = 1750 zł 

Za sprzęt niekompletny tzn. pozbawiony istotnych elementów np. brak agregatu  

w lodówce, brak silnika w pralce lub zmywarce, nie będą naliczane korzyści finansowe.  

Za odbiór świetlówek oraz tonerów będzie pobierana opłata – o stawce opłaty Placówka 

Oświatowa będzie informowana podczas zgłaszania odbioru.   



 

14. Zebrane środki Placówka Oświatowa ma prawo wymienić na nagrody zgodnie z 

Katalogiem Nagród dostępnym na stronie https://konkurs.enviropol.pl/ poprzez przysłanie 

elektronicznie wykazu zamawianych nagród.  

15. Placówka dokonuje wyboru sposobu rozliczenia zgromadzonych środków, poprzez 

przesłanie do 17.10.2023 informacji o wybranym nagrodach. Organizator dopuszcza podział 

zgromadzonych środków na różne cele tzn. Placówka ma prawo część środków wymienić na 

Nagrody zgodnie z Katalogiem Nagród, a część środków przeznaczyć na Cel Charytatywny. 

16. Środki nie wykorzystane do dnia 30.11.2023 zostaną wyzerowane.  

17. Placówki Oświatowe które przeprowadzą zbiórkę baterii i/lub elektrośmieci i zgłoszą do 

obioru (minimum logistyczne 200 kg) w terminie do 30.06.2023 mają szansę na otrzymanie 

dodatkowych nagród za zebranie największej masy na dwóch poziomach: 

- ogólnopolskim; 

- wojewódzkim.  

 

Nagroda na poziomie ogólnopolskim: 

I miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 5000 złotych brutto 

II miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 3000 złotych brutto 

III miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 2000 złotych brutto 

 

Nagroda na poziomie wojewódzkim: 

I miejsce w swoim województwie: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 2000 

złotych brutto 

II miejsce w swoim województwie: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 1500 

złotych brutto 

III miejsce w swoim województwie: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 1000 

złotych brutto 

Ogłoszenie Laureatów konkursu na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim 22 sierpnia 

2023. 

Laureaci nagród głównych otrzymają nagrodę zgodnie z ustaleniami z Organizatorem. 

18. Nagrody można łączyć, można wygrać na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim, 

wówczas: 2000 zł + 5000 zł = 7000 zł 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i regulaminu podczas trwania 

konkursu w tym do ogłoszenia czasowych promocji lub dodatkowych elementów 

edukacyjnych i rywalizacyjnych. 



 

20. Organizator ma prawo ogłaszać cykliczne promocje, dodatkowe akcje o charakterze 

edukacyjno-konkursowych.  

21. Placówka oświatowa ewentualny podatek dochodowy rozliczy według obowiązujących 

przepisów prawnych. 

22. Wszelkie wątpliwości co do sposobu rozliczenia Konkursu, rozstrzyga Organizator 

Konkursu tj. Enviropol PL Sp. z o.o. oraz partner ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu 

Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

 

 

 

23. Postanowienia końcowe.  

23.1. Dane uczestników przetwarza się zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEW (określane jako RODO lub ogólne Rozporządzenie o 

Ochronie Danych Osobowych).  

23.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie zbiórki 

zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o czym uczestnicy będą 

informowani poprzez umieszczenie na stronie internetowej konkursu lub/I drogą mailową.  

23.3. Udział w programie edukacyjnym jest dobrowolny i zgoda na udział oznacza akceptację 

warunków Programu;  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku. 


