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Czołowy

przedstawiciel branży

ki odpadów (tzw. PSZOKi), a także włącza się w akcje o charakterze edukacyjnym.
Profesjonalnym zbierającym ZSEE oraz zużyte baterie i akumulatory oferuje:
odbiór odpadów na terenie całego kraju,
atrakcyjne warunki finansowe,
krótkie terminy płatności i gwarancję finansowania,
kontenery, pojemniki i pudełka do zbierania ZSEE,
baterii oraz świetlówek,
program lojalnościowy,
wsparcie wybranych działań edukacyjnych,
doradztwo w zakresie gospodarki odpadami.

Rozbudowana sieć zbierania

REMONDIS Electrorecycling jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej RETHMANN, działającej w branży gospodarki odpadami, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, transportu i spedycji, a także obsługi instalacji przemysłowych i transportu miejskiego.
W zakresie gospodarki odpadami Grupa świadczy usługi dla ponad
30 milionów mieszkańców w 50 krajach świata. Dysponuje na świecie
siecią kilkuset własnych instalacji i zatrudnia 160 tys. pracowników.

R

EMONDIS Electrorecycling, którego przedmiotem działalności jest zbieranie, transport oraz
przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego
oraz zużytych baterii i akumulatorów, ma w Europie 8 zakładów przetwarzania. Są one zlokalizowane w Niemczech, Francji, Austrii, a także w Polsce. Firma dysponuje rozbudowaną siecią zbierania ZSEE, opartą m.in. na spółkach należących do Grupy.
Polskie zakłady przetwarzania zostały ulokowane w centralnej części kraju – w Błoniu i Łodzi. Otrzymały wpis do
BDO (Baza Danych o Odpadach) oraz pozwolenia zintegrowane na przetworzenie w obu zakładach łącznie blisko 70 tys. ton odpadów elektronicznych rocznie. Wdrożyły i certyfikowały systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 oraz zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001. Uzyskały ponadto certyfikację zgodności z normą ISO 50001 w odniesieniu do recyklingu
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Blisko 150-osobowy zespół pracowników działu produkcji
oraz działu administracji realizuje zadania w zakresie pozyskania i obsługi klientów, logistyki wewnętrznej i zewnętrznej, ewidencji odpadów, a także złożonego procesu przetwarzania i recyklingu odpadów.

Grupa w liczbach
30 – tyle milionów ton surowców rocznie jest zbieranych, przetwarzanych i poddawanych recyklingowi
w zakładach należących do Grupy.
35 – tyle tysięcy ton elektroodpadów rocznie może przetwarzać każdy z zakładów REMONDIS Electrorecycling zlokalizowanych w Polsce.
36  – tyle tysięcy pracowników zatrudnia łącznie
Grupa REMONDIS w Europie.
250 – ponad tyle tysięcy ton elektroodpadów przetworzono łącznie w obydwu polskich zakładach w ciągu pierwszych 13 lat działalności.
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Firma wspiera również sieci handlowe w wykonywaniu wynikającego
z ustawy o zużytym sprzęcie obowiązku bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu w miejscu sprzedaży
w przypadku sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie
przekracza 25 cm.
W ramach współpracy REMONDIS
Electrorecycling dostarcza specjalistyczne pojemniki oraz organizuje odbiór z dowolnego miejsca w kraju
i właściwe zagospodarowanie zebra-

REMONDIS Electrorecycling w Europie
Spółka REMONDIS Electrorecycling ma w Europie łącznie 8 zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z czego dwa na terenie Polski. Dysponuje także rozbudowaną siecią zbierania
ZSEE, opartą m.in. na spółkach należących do Grupy.

„Decydujesz.pl”
Duże elektrośmieci można oddać, nie wychodząc z domu i nie
ponosząc żadnych kosztów.
REMONDIS wspólnie z firmą
ELECTRO-SYSTEM stworzył unikalną w skali kraju usługę bezpłatnego odbioru wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – Decydujesz.pl. Jej
celem jest zapewnienie
użytkownikom wygodnego i bezpiecznego sposobu pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego bezpośrednio z gospodarstwa
domowego.

Czy wiesz, że?
W procesie przetwarzania urządzeń chłodniczych
można odzyskać m.in. aluminium, złom żelazny,
tworzywa sztuczne oraz piankę poliuretanową.
Z jednej prawidłowo przetworzonej lodówki można odzyskać szacunkowo 15–20 kg stali, 3–8 kg
aluminium i miedzi, 5–9 kg tworzyw sztucznych,
0,5–3 kg oleju mineralnego i 10–12 kg stali i miedzi pochodzących z agregatu.
REMONDIS Electrorecycling zapewnia klientom:
prawidłową rejestrację i bezpieczny transport zużytego sprzętu elektrycznego przez certyfikowanych przewoźników,
udokumentowanie przyjęcia i ważenia odpadów,
sortowanie elektroodpadów na odpowiednie grupy rodzajowe,
usunięcie substancji szkodliwych i ich unieszkodliwienie
zgodnie z zasadami ochrony środowiska,
profesjonalne zarządzanie przepływem materiałów i procesem przetwarzania,
dokumentację potwierdzającą przetworzenie sprzętu.

Baterie, akumulatory i nie tylko
REMONDIS Electrorecycling jest wiarygodnym partnerem dla organizacji odzysku. Firma dysponuje własną siecią zbiórki, flotą transportową i zakładami przetwarzania pozwalającymi zapewnić organizacjom bezpieczne wykonanie ciążących na nich obowiązków.
Realizuje również, jako podmiot pośredniczący, ustawowe obowiązki producentów i importerów baterii
i akumulatorów, takie jak zbiórka, przetwarzanie, recykling i unieszkodliwianie zużytych baterii oraz akumulatorów, sprawozdawczość oraz kampanie edukacyjne.
Współpracuje z jednostkami samorządowymi, organizując punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, obsługując gminne punkty zbiór-

ma ta została utworzona przez REMONDIS Electrorecycling w 2009 r. Od 10 lat zapewnia kompleksowe usługi dla wprowadzających, czyli producentów
i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także pełni funkcję autoryzowanego przedstawiciela dla przedsiębiorców mających siedzibę poza terytorium Polski i wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny
na polski rynek.

Organizacja koordynuje także współpracę w zakresie
obowiązków związanych z wprowadzaniem produktów
w opakowaniach oraz baterii i akumulatorów. W zakresie obowiązków związanych z wprowadzeniem baterii i akumulatorów obowiązki te realizuje REMONDIS
Electrorecycling, a w zakresie obowiązków wynikających z wprowadzania produktów w opakowaniach Organizacja Odzysku Opakowań EKO-PUNKT S.A. Każdy przedsiębiorca jest dla ELECTRO-SYSTEM równie
ważny – bez względu na potrzeby i wielkość wprowadzenia. Organizacja koncentruje się na potrzebach
i oczekiwaniach klientów, zapewniając im możliwie
najlepsze rozwiązania merytoryczne i ekonomiczne.
Jakość usług potwierdzona jest przez międzynarodowe certyfikaty ISO. Przestrzeganie ustalonych procedur i procesów, szkolenia pracowników, przeprowadzanie audytów u podwykonawców oraz szybka reakcja na uwagi i wymagania klientów pozwalają organizacji na ciągłe doskonalenie, podnoszenie jakości świadczonych usług i podejmowanie skutecznych
działań w celu minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Wiarygodność i profesjonalizm

nych elektroodpadów. Odpady są transportowane do zakładów przetwarzania, gdzie podlegają zgodnemu z prawem
demontażowi, odzyskowi i recyklingowi. Dzięki doskonale
zorganizowanej sieci odbioru – w przypadku sprzedaży na
odległość – firma jest w stanie zapewnić odbiór zużytego
sprzętu bezpośrednio od klienta.
REMONDIS Electrorecycling zapewnia na terenie
całego kraju odbiór i zagospodarowanie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii
od firm i instytucji, m.in. zużytych monitorów, komputerów, drukarek itp., a także świetlówek, lamp kompaktowych i wyładowczych, baterii wszystkich typów
oraz tonerów i kartridży.

Surowce wtórne
REMONDIS Electrorecycling wykorzystuje technologię
i kompetencje tworząc indywidualne rozwiązania precyzyjnie dostosowane do wymagań i potrzeb klientów. Odzyskuje doskonałej jakości surowce wtórne
pochodzące ze zużytego sprzętu. Trafiają one do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, takich jak huty żelaza i aluminium, odlewnie żeliwa czy zakłady przetwarzające tworzywa sztuczne.
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Wieloletnie doświadczenie, profesjonalny zespół, ogólnopolski system zbierania ZSEE i własne zakłady przetwarzania REMONDIS Electrorecycling gwarantują realizację obowiązków wynikających z ustawy o ZSEE w sposób
efektywny, bezpieczny i zgodny z prawem. Firma
zapewnia ponadto pomoc merytoryczną we właściwym wypełnianiu obowiązków w zakresie gospodarki odpadami i ogólnopolski system zbiórki zużytego sprzętu przez liczne oddziały grupy
REMONDIS w Polsce.

Ilości ZSEE zebrane i przetworzone dla klientów ELECTRO-SYSTEM [Mg]
35000

Zakłady przetwarzania zlokalizowane w Polsce
pozwalają na przetworzenie w ciągu roku nawet
do 70 tys. ton odpadów elektrycznych
i elektronicznych.

Projekt Decydujesz.pl promuje ekologiczne nawyki przez wskazywanie potrzeby selektywnej zbiórki urządzeń i zwiększanie ilości zużytego sprzętu trafiającego we właściwe miejsce
w celu jego dalszego przetworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt ten zdobył II miejsce w konkursie
„Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2017” w kategorii
„EKO-Hit Usługa”. Więcej informacji o nim dostępnych jest
na stronie internetowej decydujesz.pl.

ELECTRO-SYSTEM
A dokładniej ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Firwww.infomarket.edu.pl
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Ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przetworzonego dla klientów firmy
ELECTRO-SYSTEM rośnie wraz ze wzrostem ilości wprowadzonego przez klientów sprzętu oraz wzrostem ustawowych poziomów zbiórki i recyklingu. W 2018 r. było to ponad 30 tys. ton.
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Działania edukacyjne

Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem jest obszarem, w którym nadal pozostaje wiele
do zrobienia. REMONDIS Electrorecycling i ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
regularnie prowadzą publiczne akcje edukacyjne, w które aktywnie angażują się również sami pracownicy. Dzięki
ich działaniom wzrasta świadomość społeczeństwa w zakresie wpływu wywieranego przez zużyty sprzęt na
środowisko i zdrowie człowieka.
Najskuteczniejsze działania edukacyjne to te, które zmieniają nawyki i zachowania, a najlepszym sposobem na
to jest bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. Nie wystarczą publikacje, audycje i mądre wywody ekspertów.
Trzeba pokazać, że prawidłowe pozbycie się zużytego sprzętu nie jest trudne, czasochłonne oraz nie wymaga
znacznych nakładów finansowych. Każdy może przyczynić się do tego, by przyszłe pokolenia mogły cieszyć się
tym, co zostało nam dane przez naturę, a co możemy utracić przez nierozsądne gospodarowanie odpadami,
które sami generujemy.
REMONDIS Electrorecycling i ELECTRO-SYSTEM sprawiają, że edukacja ekologiczna dociera tam, gdzie nie
docierają konwencjonalne metody. Swoimi działaniami firmy te pokazują, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy, i jesteśmy w stanie wspólnie o nie dbać.

Wyprawa Rejs

Cycling Recycling

Cycling Recycling

TrashTag Challenge

Piknik z klimatem
EkoWalentynki

Naładuj akumulatory

Warszawski Dzień Energii
Edukacja RTS Widzew

Świeć przykładem

www.electro-system.pl

