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Fundacja „Ziemia i Ludzie” z dumą prezentuje doskonałe wyniki i wyjątkowe 
sprawozdania z przebiegu projektu edukującego słuchaczy Uniwersytetów 
na temat problemów i postępowania z elektrośmieciami. 

Wiedza i świadomość społeczeństwa polskiego na temat 

gospodarki „elektrośmieciami” nadal jest na niskim 

poziomie. Mimo, że Ustawa o ZSEE (zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny) obowiązuje w Polsce już 

niemal pięć lat a obecnie wdrażamy znowelizowaną 

„ustawę śmieciową” Polacy rzadko segregują i oddają 

ZSEE do specjalistycznych punktów odbioru; wciąż 

często spotykaną praktyką jest wyrzucanie „elektro-

śmieci” wprost do śmietnika lub co gorsze do lasu.

Walkę  z  problemem  elektrośmieci  podjęły 

wraz  z  naszą  Fundacją  Uniwersytety  

Trzeciego Wieku. 

Dlaczego Słuchacze to tak ważna grupa odbiorców? 

Dostrzeżenie potencjału osób starszych - ich wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia życiowego - umożliwia 

wykorzystanie go dla zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego i społecznego kraju. Seniorzy są wciąż 

aktywnymi konsumentami rynku urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych. Do tego pamiętają czasy, gdy sprzęty 

elektryczne i elektroniczne były trudno dostępne ale też 

charakteryzowały się dłuższą żywotnością co wpływa na 

ich gromadzenie w domach. Słuchacze to także grupa 

mająca duży wpływ transpokoleniowy na zachowania 

dzieci i młodzieży, dzięki silnym związkom rodzinnym 

wynikającym z uwarunkowań kulturowych Polaków. 

Edukacja, jak postępować z elektrośmieciami, nie 

sprowadza się tylko do przekazania informacji gdzie 

znajdują się punkty ich odbioru. Aby zrozumieć 

konieczność odpowiedniego zagospodarowania 

zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego trzeba 

poznać cały proces ich produkcji -  od wydobycia 

surowców potrzebnych do produkcji przedmiotu aż po 

sposób zagospodarowania odpadów, którymi ten 

przedmiot się stał. Ważne jest, aby w działania 

edukacyjne włączać całe rodziny a przede wszystkim 

dzieci.

|  Edukacja ekologiczna dla UTW



EkoAnimatorzy  na  63  Uniwersytetach!

Na projekt złożyły się szkolenia dla EkoAnimatorów, 

publikacje dla Słuchaczy, ciekawe wykłady, materiały 

edukacyjne, akcje zbiórek elektrośmieci dla dziadków 

i wnuczków z atrakcyjnymi prezentami dla dzieci.

Na specjalnych szkoleniach dla EkoAnimatorów 

w Warszawie,  Poznaniu,  Krakowie i  Gdańsku 

zaangażowani Słuchacze stali się specjalistami w temacie 

cyklu życia ZSEE i związanych z nim zagrożeń dla 

środowiska. 

Następnie przy pomocy atrakcyjnych materiałów 

edukacyjnych i promocyjnych, realizowali na swoich 

U T W  au to rs k ie  akc j e  ed u kacy j n e  p o łączo n e 

z Elektrozbiórkami. 

Angażowali do nich nie tylko własnych słuchaczy ale też 

społeczność lokalną oraz dzieci ze szkół i przedszkoli. 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi 

sprawozdaniami i wzięcia przykładu z inwencji 

EkoAnimatorów!

Zapraszamy wszystkie Uniwersytety w kraju do korzystania z materiałów projektu.
Na stronie znajdziecie Państwo:www.stop-elektrosmieciom.pl 

- prezentację i film, które można wykorzystać na wykładzie w trakcie roku akademickiego

- książkę „ Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny – wyzwania XXI wieku” 
skierowaną do słuchaczy i ich wnuków, 
w wygodnej do przeglądania formie 
elektronicznej

- broszurę dla Liderów UTW – pomocny 
m a t e r i a ł  d l a  z a r z ą d z a j ą c y c h 
Uniwersytetami o tym jak edukować 
Słuchaczy  na temat ZSEE i gdzie szukać 
wsparcia merytorycznego

Dlaczego problem elektrośmieci jest tak ważny?

W XXI wieku żyjemy w czasach niesamowitego rozwoju technologii i wielu dziedzin naukowych. Takie „luksusy” 

jak samochód, telefon komórkowy, komputer stały się przedmiotami codziennego użytku. Kupujemy coraz więcej 

i otaczamy się coraz większą ilością przedmiotów. Jednak konsumpcja, która napędza rozwój gospodarczy przynosi 

również negatywne skutki. Jednym z nich są rosnące góry odpadów, w tym bardzo szczególnych i… nowoczesnych, 

jakimi są zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne (ZSEE), a także zużyte baterie. Doszliśmy do sytuacji, kiedy ogromne 

ilości tych przecież cennych urządzeń stają się zbytecznymi odpadami i trzeba się ich pozbyć. Nie można ich jednak 

wyrzucić po prostu na śmietnik. Zawarte w nich niebezpieczne, trujące substancje przenikną do gleby i wody i będą 

stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich żywych organizmów.  Wyrzucając je, marnujemy także niezwykle 

cenne surowce, z takim trudem zdobyte dla ich wyprodukowania.

Masowa produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie oznacza tylko rosnącej góry niebezpiecznych 

ale i cennych odpadów. Cały cykl ich życia -  od wydobycia surowców potrzebnych do produkcji przedmiotu aż po 

sposób zagospodarowania odpadów, którymi ten przedmiot się stał – nie jest obojętny dla środowiska i ludzi, którzy 

w tym biorą udział.

WARSZAWA

POZNAŃ

GDAŃSK

KRAKÓW

www.ziemiailudzie.pl  |  



W ramach przygotowań do realizacji dokonałem rozeznania wśród instytucji związanych 

z ochroną środowiska, placówek szkolnych, jak również innych organizacji działających na 

terenie miasta i powiatu. Ustaliłem, że na terenie miasta od dłuższego już czasu w kilku 

placówkach handlowych dokonywane są zbiórki baterii a w placówkach szkolnych prowadzone 

są  różnego  rodzaju akcje, w ramach których zbierany jest sprzęt AGD na cele charytatywne.

W związku z tym wspólnie z zarządem SUTW podjęliśmy decyzje o przeprowadzeniu zbiórki 

w ramach SUTW. Zbiórka będzie przeprowadzana na terenie Domu Kultury Sokół w Strzyżowie 

za zgoda Pani dyrektor. W dniu 04.06.2013r o godzinie 11.00 przeprowadzę prezentacje   

korzystając z materiałów dostępnych na stronie internetowej. Pomoc  w realizacji zapowiedział  

z-ca Burmistrza miasta, który będzie obecny na prezentacji.”

EkoAnimator Jan Koziński, UTW Strzyżów

„Informacja o przebiegu szkolenia i elektrozbiórki zrealizowanej na Uniwersytecie Trzeciego  

wieku w Pelplinie:(…) wykład dla słuchaczy UTW (48 osób) na temat wiadomości   

uzyskanych na szkoleniu - lider UTW Jadwiga Wasiuk. Rozdanie materiałów szkoleniowych 

dla słuchaczy z szczególnym podkreśleniem rozmowy z wnukami i rodziną. Zbiórka 

przyniesionych  elektrośmieci i zabezpieczenie miejsca do czasu odbioru przez odpowiednią 

firmę. UTW zwrócił się do Urzędu i Miasta w Pelplinie z prośbą o orientację jak wygląda 

przebieg   elektrozbiórki  na terenie miasta i gminy. Nawiązanie współpracy z zespołem szkół 

nr 1 w  Pelplinie odpowiedzialnym za zbiórkę elektrośmieci na terenie miasta i gminy Pelplin 

na rok 2013.(…) UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU DZIĘKUJE ZA PIĘKNĄ 

INICJATYWĘ I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SŁUCHACZY W REALIZACJĘ TAK 

PIĘKNEJ AKCJI.”

Jadwiga Wasiuk, EkoAnimator, Koordynator  UTW w Pelplinie

UTW - PELPLIN

STRZYŻOWSKI UTW - STRZYŻÓW

„… w ramach realizacji programu przeprowadziliśmy zbiórkę elektrośmieci małych gabarytowo poprzedzając ją:
-  mini wykładem na temat celowości zbiórki,- wykładem otwockiego radnego Michała Banego na temat nowej ustawy śmieciowej w mieście. Zebraliśmy 2 pudła kartonowe baterii, żarówek, golarek, żelazek itp. Ofiarodawcy otrzymali przysłane przez Fundację prezenty i cieszyli się z nich oraz z tego, że mieli okazję pozbyć się zbędnych w domu rzeczy.(…) Dziękujemy za mobilizację nas w tym jakże aktualnym temacie.”
EkoAnimator  Jola Hermanowicz, UTW "Otwarte drzwi" w Otwocku

UTW - OTWOCK

„Po zapoznaniu słuchaczy UTW w Puławach, uczniów szkoły Podstawowej w Janowcu i dzieci Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach z problematyką dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbyły się zbiórki elektrośmieci. Uczniowie szkoły podstawowej połączyli to z Dniem Ziemi. Wykonali wiele plakatów dotyczących elektrośmieci oraz zebrali zużyte sprzęty oraz baterie. Podobnie odbyło się w MDK. Dzieci przyniosły baterie , żarówki, zużyte telefony do miejsca  zbiórki w Domu Chemika. Tu również odbyła się zbiórka elektrośmieci  przyniesionych przez słuchaczy UTW.”EkoAnimator Józefa Janczura, UTW w Puławach, Filia LUTW

 UTW - PUŁAWY

„Zaczynamy zauważać, że nie warto zagracać naszych mieszkań, że nie warto gromadzić 

ogromnej liczby ,,pamiątek” zdarzeń czy pamiątek z podróży…Owszem, miło jest wspomnieć, 

ale czy koniecznie musimy mieć i wazonik, i magnesik, i misia ,i kubek…a wszystko z napisem 

,,tu byłem” …? Niestety z czasem jest tego coraz więcej… Warto chyba i na to zwrócić uwagę. 

Można akcję ,,Moja Planeta bez elektrośmieci” rozwinąć i o ten aspekt: Nie mnóżmy 

przedmiotów (ciuchów, bibelotów, nawet książek…) wokół nas w nieskończoność … ?”

EkoAnimator Teresa Żelazo, UTW Malbork

 UTW - MALBORK

|  Wyjątki z relacji wybranych UTW

MALBORK PUŁAWY OSTRZESZÓW MIŃSK MAZOWIECKI STRZYŻÓW



NAKŁO NAD NOTECIĄ NOWA DĘBA PELPLIN BIAŁA PODLASKA RYBNIK

W imieniu słuchaczy Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku bardzo serdecznie dziękujemy za inspirację i pomoc w realizacji tematyki dotyczącej ochrony Naszej Planety. W roku 2012/13 przeprowadzone zostały wykłady na temat: Zrównoważony rozwój - szansa i konieczność dla Ziemi i każdego z nas, Moja planeta bez elektrośmieci. Obydwa wykłady poprowadziła Pani Anna Batorczak. Komunikatywność i ekspresja spowodowały duże zainteresowanie problemem. Organizowaliśmy na bieżąco zbiórkę baterii - od lutego do końca roku akademickiego i będziemy kontynuować w roku bieżącym. Poinformowaliśmy słuchaczy o miejskich zbiórkach sprzętu AGD. Zbiórki te organizowane były przez gimnazja miejskie. Z naszej inspiracji Przedszkole Miejskie nr 6 zorganizowało zajęcia edukacyjne /dla 160 dzieci/ pt. Zielona Ziemia.
EkoAnimator Jadwiga Maciejewska, UTW Mińsk Mazowiecki

MIŃSKI UTW - MIŃSK MAZOWIECKI

W dni 18.05.2013 studenci UTW przy PSW im. Papieża Jana Pawła II wraz ze studentami 

akademickimi zorganizowali „Piknik” na terenie PSW połączony z prezentacją 

wystawienniczą bialskich przedsiębiorców i dobrą zabawą.(…) Jednak głównym celem 

naszego pikniku była zbiórka elektrośmieci (…) Nazbieraliśmy tego 400 kg może to niezbyt 

dużo ilościowo, ale aby nasza Ziemia nie była zaśmiecana takimi odpadami to warto zbierać 

każdą ilość.(…) Po szkoleniu jakie zrobiłam naszym słuchaczkom UTW myślę że 

świadomość o nietruciu Naszej Planety zużytym sprzętem bardzo wzrosła. Będziemy 

w przyszłości też robić podobne zbiórki.

 Z pozdrowieniami, przewodnicząca UTW, EkoAnimator Ewa Kuczewska

UTW PRZY PSW IM.PAPIEŻA JP II - BIAŁA PODLASKA

„Jednym z największych problemów naszej cywilizacji są rosnące góry odpadów. Wykład 
p. Panka dotyczył zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz baterii. 
Zebrani słuchacze uzyskali szczegółowe informacje dot. szkodliwych substancji zawartych w 
ZSEE, korzyści płynących z recyklingu oraz informacje o tym, jak należy postępować z ZSEE. 
Każdy uczestnik wykładu otrzymał publikację „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
wyzwania XXI wieku” z prośbą o podzielenie się zawartymi w niej informacjami 
z najbliższymi.”
EkoAnimator Kazimierz Panek - pozdrowienia z Rybnika.

UTW - RYBNIK

W ramach akcji nasz UTW przeprowadził kilka działań:(…) odbył się wykład dla słuchaczy UTW Nowa Dęba  pt. “Zrównoważony  rozwój, szansa i konieczność dla Ziemi i każdego z nas”  przeprowadzony przez ekoAnimatora Teresę Pręga. Słuchacze zostali zaznajomieni z pojęciami zrównoważonego rozwoju oraz z zasadami postępowania, aby jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji planetę Ziemię z myślą o przyszłych pokoleniach.(…) Podczas ostatniego dnia  „Pikniku z rodziną” organizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury  przeprowadzona została pierwsza elektrozbiórka, połączona z propagowaniem zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.(…) Zajęcia edukacyjne dla dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne w Klubie Osiedlowym TSM, związane  tematycznie z Dniem Ochrony Środowiska (…) W Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie w ramach obchodów Dnia Ochrony Środowiska ekoAnimator Teresa Pręga uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez mgr Annę Brzozowską i mgr Dariusza Karnata.(…) Cyklicznie prowadzone przez UTW Spotkania Czwartkowe poświęcone były tematowi „Moja planeta bez elektrośmieci”.(…) Podsumowując: uczestnicy stwierdzili, że konieczne jest przeprowadzenie kolejnych spotkań o tej tematyce.”
Ryszard Janczyk- Prezes UTW Nowa Dęba,  Teresa Pręga - EkoAnimator UTW Nowa Dęba

UTW - NOWA DĘBA

„Projekt realizowany jest w formie rozszerzonej,  wspólnie z miejscową Szkołą Podstawową nr 

2 w Ostrzeszowie i Przedszkolem nr 6 w Ostrzeszowie. Dzięki temu tak ważny temat 

cywilizacyjny za pośrednictwem osób dorosłych,  w tym także seniorów: Babci i Dziadka,  

stanie się inspirującym przekazem dla młodszego pokolenia. W efekcie wspólne rozmowy

i odpowiedzialne działania przyczynią się do tego, aby nasza planeta stała się lepszym 

miejscem do życia dla nas i dla naszych dzieci, wnuków.”

Ekoanimatorka zbiórki z ramienia UTW Ostrzeszów – Beata Cieplik

 UTW - OSTRZESZÓW
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