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Na rynku istnieje wiele firm przedsta-
wiaj¹cych siê jako profesjonalni recyklerzy
przetwarzaj¹cy lodówki zgodnie z polskimi,
a nawet miêdzynarodowymi normami. Jed-
nak w rzeczywistoœci s¹ to najprostsze tech-
nologie, w ¿aden sposób nieodzwierciedla-
j¹ce jakichkolwiek dzia³añ na rzecz ochro-
ny œrodowiska lub metody pozwalaj¹ce na
odzysk freonu jedynie z uk³adu ch³odze-
nia – w wiêkszoœci przypadków oznacza to,
¿e pozosta³a czêœæ tej substancji ulatnia siê
do atmosfery.

Te niebezpieczne zwi¹zki s¹ jednymi z
gazów cieplarnianych przyczyniaj¹cych siê
do globalnego wzrostu temperatury na Ziemi,
jak równie¿ zubo¿aj¹cymi warstwê ozonow¹
chroni¹c¹ nas przed szkodliwym promienio-
waniem UV. Mimo ¿e chlorofluorowêglowo-
dory zosta³y wycofane z u¿ycia, nadal s¹ obec-
ne w starszego typu lodówkach. Konieczne
jest zwrócenie uwagi na ten istniej¹cy pro-
blem i po³o¿enie nacisku na profesjonalne
przetwarzanie, bo tylko taki recykling pozwoli
nam chroniæ nasze œrodowisko i pozostawiæ
je kolejnym pokoleniom w nienaruszonym
stanie.

Klub Publicystów Ochrony Œrodowiska
EKOS zorganizowa³ wyjazd studyjny do Za-
k³adów STENA we Wschowie. To jeden z naj-
wiêkszych zak³adów przetwarzania sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.

Z rozmowy z dyrektorem generalnym
Jaros³awem Piekutem, poprzedzaj¹cej wizy-
tacjê zak³adu przez dziennikarzy i wyjaœnia-
j¹cej idee tego spotkania, wynika³o, ¿e STE-
NA ocenia bardzo negatywnie funkcjonowa-

nie systemu zbierania, a w szczególnoœci prze-
twarzania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego w Polsce.

Tylko profesjonalny recykling pozwoli chroniæ œrodowisko

DZIENNIKARZE W STENIE
Pomimo obowi¹zuj¹cej w Polsce od 4 lat ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym
z 25 lipca 2005 r., tego typu odpady s¹ w dalszym ci¹gu przetwarzane w nieprawid³owy sposób,
wbrew wszelkim wymogom, powoduj¹c olbrzymie zagro¿enia dla œrodowiska. Dotyczy to przede
wszystkim sk³adników niebezpiecznych takich jak freon, stanowi¹cy czynnik ch³odniczy w urz¹-
dzeniach ch³odz¹cych.

STENA ci¹gle ma nadziejê na skuteczne
usuniêcie nieprawid³owoœci w systemie
gospodarowania ZSEE  - mówi Jaros³aw

Piekut, dyrektor generalny STENY.
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Próby naprawiania tego systemu poprzez
kierowanie uwag do odpowiedzialnych za
jego prawid³owe funkcjonowanie podmiotów
zakoñczy³y siê, po czterech latach starañ, kom-
pletnym fiaskiem. W tej chwili system s³u¿y

ju¿ w³aœciwie tylko finansowaniu coraz wiêk-
szej grupy nierzetelnych „przedsiêbiorców”
z szarej strefy, których dzia³anie przyniesie
bardzo negatywne efekty œrodowiskowe.

Nie trzeba ju¿ chyba dodatkowych do-
wodów na to, by stwierdziæ, ¿e stworzenie mo¿-
liwoœci powierzenia ustawowych obowi¹zków
producentów, i zwi¹zanej z tym odpowiedzial-
noœci, organizacjom odzysku w polskich wa-
runkach by³o powa¿nym b³êdem. Brak œwiado-
moœci konsumenckiej oraz s³aba egzekucja i
tak wadliwego prawa, pozwala producentom
„wywi¹zywaæ siê” z obowi¹zku poprzez nawi¹-
zywanie wspó³pracy z firmami nieprzestrzega-
j¹cymi przepisów. W wysoko rozwiniêtych kra-
jach UE patologie tego rodzaju s¹ marginesem,
u nas stopniowo staj¹ siê standardem.

Zadziwia jednak niefrasobliwoœæ lub te¿
sk³onnoœæ do podejmowania takiego ryzyka

przez kadry zarz¹dzaj¹ce wielu  firm producenc-
kich i importerów, w szczególnoœci du¿ych kon-
cernów miêdzynarodowych, dla których dba-
³oœæ o wizerunek firmy/marki powinna byæ prio-
rytetem niezale¿nie od kraju dzia³ania.

Istnieje zatem koniecznoœæ,
z jednej strony informowania opi-
nii publicznej o tych zjawiskach,
a z drugiej pokazywania decyden-
tom konkretnych mo¿liwoœci
prze³amania impasu w jakim zna-
leŸli siê uczestnicy tego systemu
w Polsce.

STENA ci¹gle ma nadziejê
na skuteczne usuniêcie nieprawi-
d³owoœci w systemie gospodarowa-
nia ZSEE, ale jej zdaniem kluczo-
wa w tej kwestii jest sprawa przy-
wrócenia pe³nej odpowiedzialno-
œci producentów (wprowadzaj¹-
cych) jako podejmuj¹cych bezpo-
œrednio i œwiadomie decyzjê o spo-
sobie realizacji obowi¹zku.

O wra¿enia z pobytu we
Wschowie zapytaliœmy kilku
dziennikarzy bior¹cych udzia³ w
sesji klubu EKOS, poprosiliœmy te¿
o wypowiedŸ burmistrza Wschowy.

J.Z.

Trudno uwierzyæ, ¿e problem niew³aœci-
wego recyklingu i handlu dokumentami od
lat nie zosta³ rozwi¹zany, mimo wielokrotne-
go nag³aœniania go przez dziennikarzy i sze-
rokiego opisywania w mediach. Ci¹gle bez-
karne pozostaj¹ organizacje odzysku, które w
niew³aœciwy, szkodliwy dla œrodowiska spo-
sób poddaj¹ recyklingowi zu¿yty sprzêt elek-
tryczny i elektroniczny. Pozostajemy krajem,
w którym odzysk surowców i substancji nie-
bezpiecznych ze zu¿ytego sprzêtu prawid³o-
wo odbywa siê tylko na papierze, a tak na
prawdê freon, substancja uznana ju¿ w latach
90. ubieg³ego wieku za szkodliw¹ dla war-
stwy ozonowej naszej atmosfery, uwalniany

Aby utrzymaæ ci¹g³oœæ pracy na linii demonta¿u
lodówek, s¹ one sprowadzane z innych krajów Unii,

nawet z odleg³ych.
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jest do œrodowiska. Wszelkie apele do insty-
tucji odpowiedzialnych za ten stan pozostaj¹
bez echa. Pozostaje nam zatem liczyæ na su-
mienie i zdrowy rozs¹dek producentów, któ-
rzy powinni œwiadomie i z pe³n¹ odpowie-
dzialnoœci¹ kierowaæ zu¿yty sprzêt tylko do
tych organizacji odzysku, które zagwarantuj¹
recykling zgodny z prawem i bezpieczny dla
œrodowiska u wyspecjalizowanych w tym za-
kresie recyklerów. Na to te¿ licz¹ w zak³adach
STENA we Wschowie. Zak³ad ten zwiedza-
³am podczas studyjnego wyjazdu z Klubem
Publicystów Ochrony Œrodowiska
EKOS. Kierownictwo STENY odda-
j¹c do u¿ytku nowoczesny zak³ad
przetwarzania zu¿ytego sprzêtu RTV
i AGD s¹dzi³o, ¿e rynek bêdzie ewo-
luowa³ w dobrym kierunku, ¿e bêd¹
przestrzegane pewne standardy, ¿e
producenci odpowiedzialni za zbie-
ranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i jego przetwarzanie bêd¹ to robiæ w
sposób w³aœciwy i legalny, zgodnie z
prawem. Mieli nadziejê, ¿e jeœli pra-
wo jest czytelne, to konkurowaæ bêd¹
z zak³adami przetwarzania z prawdzi-
wego zdarzenia, które prowadz¹ dzia-
³alnoœæ w legalny sposób. Tak siê jed-
nak nie sta³o.

We wschowskim zak³adzie 80% przera-
bianego sprzêtu podlega recyklingowi, 9% to
odzysk energii, 1% podlega spaleniu, a 10%
wêdruje na wysypisko. Oznacza to, ¿e z ka¿-
dego 1 kg urz¹dzeñ elektronicznych przeka-
zanych do STENY 0,9 kg jest odzyskane i prze-
kazane do ponownego u¿ytku. Ju¿ w 2002
roku STENA odnotowa³a w swoich statysty-
kach, ¿e z zebranych przez firmê w Europie
42 tys. ton usuwa siê ponad 300 ton materia-
³ów niebezpiecznych dla œrodowiska.

STENA od momentu rozpoczêcia dzia-
³alnoœci we Wschowie przyjê³a zasadê trans-
parentnoœci i kontrahenci firmy maj¹c wstêp
na teren zak³adu mog¹ œledziæ proces prze-
twarzania sprzêtu. Nie jest to jednak powszech-
ne w Polsce. To zrozumia³e – jeœli firmy dzia-
³aj¹ nierzetelnie czy nawet niezgodnie z pra-

wem – nie jest w ich interesie ujawnianie tego
procederu.

Monika Romañska, miesiêcznik „Eko
i My”

Zak³ad we Wschowie to jedyny zak³ad
w Polsce, który odsysa freon nie tylko z kom-
presorów, ale tak¿e z pianki izolacyjnej. Mo¿-
na by wiêc s¹dziæ, ¿e jako monopolista nie
mo¿e nad¹¿yæ z przerabianiem zu¿ytych lo-

dówek. Niestety tak siê nie dzieje, aby utrzy-
maæ ci¹g³oœæ pracy na linii demonta¿u lodó-
wek s¹ one sprowadzane z innych krajów Unii,
nawet z odleg³ych.

Zak³ad STENY we Wschowie przetwa-
rza rocznie 80 tys. lodówek z rynku krajowe-
go, gdy tymczasem móg³by przerabiaæ nawet
400 tys. Do zak³adu importowane s¹ wiêc lo-
dówki z innych krajów Europy.

We Wschowie brakuje do przetwarza-
nia przede wszystkich tych lodówek, które w
instalacji ch³odz¹cej zawieraj¹ freon, a wiêc
wykonanych ponad 10 lat temu. Powody s¹
dwa. Po pierwsze, czêœæ nieuczciwych zak³a-
dów przetwarzaj¹cych odbiera takie lodówki
i wystawia stosowne zaœwiadczenia, mimo ¿e
nie ma mo¿liwoœci ich utylizacji zgodnie z
zasadami ochrony œrodowiska. Jest to na rêkê

Najpierw sprzêt jest demontowany rêcznie.
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firmom zbieraj¹cym, które oddaj¹ zebrany
sprzêt tam, gdzie bli¿ej. Je¿eli dodamy do tego,
¿e Inspekcja Ochrony Œrodowiska nie wy³a-
puje tych przypadków, to ju¿ wiadomo, dla-
czego taki proceder rozwija siê w najlepsze.
Drugi powód to nieœwiadomoœæ „zbieraczy”.
Pracownicy wielu firm zbieraj¹cych nie s¹ w
stanie odró¿niæ, w których lodówkach jest
pianka nas¹czona freonem, a w których takiej
pianki nie ma. Tak wiêc oddaj¹ zebrany przez
siebie sprzêt nie tam, gdzie powinni, czêsto
nieœwiadomie.

Mieliœmy okazjê zobaczyæ nowoczesny
zak³ad, gdzie zu¿yty sprzêt przetwarza siê z
najwy¿sz¹ starannoœci¹. Móg³by s³u¿yæ za
przyk³ad innym, szkoda tylko, ¿e wci¹¿ nie
mo¿e pracowaæ na pe³nych obrotach.

Aldona Zyœk, dwutygodnik „Œrodowi-
sko”

Odpady elektroniczne s¹ bardzo niebez-
pieczne: zawieraj¹ metale ciê¿kie i toksyczne
chemikalia; trudno je sk³adowaæ czy wpro-
wadzaæ do wtórnego obiegu w sposób bez-
pieczny. Dopóki wielcy producenci sprzêtu
elektronicznego nie zmieni¹ metod produk-
cji, tak aby ograniczyæ iloœæ niebezpiecznych
odpadów, trzeba poddawaæ je recyklingowi w
sposób bezpieczny.

Tak¹ firm¹ prowadz¹c¹ recykling odpa-
dów elektronicznych w sposób bezpieczny
jest STENA, lider recyklingu i us³ug ekolo-
gicznych na rynku europejskim. Mia³am mo¿-
liwoœæ zwiedziæ zak³ad STENY we Wschowie
i przyjrzeæ siê stosowanym tam metodom.

Zak³ad zosta³ uruchomiony w 2007 roku
w opuszczonych, niszczej¹cych budynkach
by³ej cukrowni. Przetwarza sprzêt gospodar-
stwa domowego (telewizory, komputery, DVD,
lodówki). Z lodówek odzyskuje freon (ok.
65% z pianki izolacyjnej i 35% z uk³adu ch³o-
dz¹cego). Ma najnowoczeœniejsz¹ liniê w kra-
ju, pozwalaj¹c¹ w sposób bezpieczny na od-
sysanie freonu, spe³niaj¹c¹ wszelkie kryteria
krajowe i europejskie. Szkoda tylko, ¿e nie

mo¿e wykorzystaæ swego potencja³u – ma
mo¿liwoœæ recyklingu 250 tys. lodówek rocz-
nie.

Powsta³o wiele firm zajmuj¹cych siê
utylizacj¹ odpadów, niestety najczêœciej po-
lega to na odbiorze sprzêtu od klienta i odda-
niu w punkcie skupu z³omu, którego pracow-
nicy czêsto nie maj¹ wiedzy o tym, jak po-
winno siê w sposób w³aœciwy utylizowaæ taki
sprzêt. Pracownicy STENY zostali przeszko-
leni, bezb³êdnie oceniaj¹, która pianka zawie-
ra freon, a która nie, potrafi¹ te¿ fachowo roz-
³o¿yæ sprzêt komputerowy.

W Polsce sprzedaje siê ponad milion
sztuk lodówek rocznie, lecz niestety tylko
czêœæ starych trafia do recyklingu. Szczegól-
nie gospodarstwa wiejskie maj¹ zazwyczaj
wiêcej miejsca na przechowywanie ró¿nych
rupieci i dlatego czêsto stare lodówki nie s¹
oddawane do recyklingu, tylko stoj¹ gdzieœ
w k¹tach, czy wrêcz pod chmurk¹, zatruwaj¹c
powietrze, wodê i glebê przez powolne uwal-
nianie freonu, amoniaku, ró¿nych toksycz-
nych olejów zawieraj¹cych m.in. polichloro-
wane bifenyle, czy metali ciê¿kich.

Ewa Sieniarska, Spo³eczny Instytut
Ekologiczny

Co mo¿na wydobyæ ze starych kompu-
terów? Otó¿ komputerowa elektronika zawie-
ra metale szlachetne. S¹ to np. z³oto, srebro,
pallad. ¯eby odzyskaæ te cenne pierwiastki,
zdemontowane elementy elektroniczne wysy-
³a siê z Polski do specjalistycznych firm w
Szwecji. W Polsce te¿ mo¿na zlecaæ wymon-
towanie niektórych cennych metali, robi to
siê w STENIE we Wschowie. Nie wszystkie
jednak udaje siê wydobyæ, dlatego bogaty w
nie odpad jedzie za granicê. Na jeden pier-
œcionek potrzeba z³ota z kilkudziesiêciu sta-
rych komputerów. Tak wiêc recykling kom-
puterów siê op³aca. Widzieliœmy to podczas
sesji EKOS-u we Wschowie. Widzieliœmy nie-
stety równie¿, ¿e gorzej jest z wykorzystywa-
niem i odzyskiwaniem surowców wtórnych ze
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starych lodówek. STENA zainstalowa³a
specjalistyczn¹ aparaturê do odzyskiwania
i magazynowania freonu, ale brakuje... lo-
dówek. Przyczyn jest kilka, ale chyba naj-
wa¿niejsza to patologia na rynku zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego,
która sprawia, ¿e producentom op³aca siê
bardziej, gdy sprzêt poddawany jest recy-
klingowi nieprofesjonalnie, ale za to tro-
chê taniej. Rol¹ dziennikarzy jest m.in.
piêtnowanie takich sytuacji i wskazywanie
na zagro¿enia, jakie one nios¹.

Kazimierz Netka, Dziennik Ba³tycki

Wiedzieæ z technicznego opisu, jak
wygl¹da przemiana zu¿ytej lodówki w to, co
jeszcze raz mo¿na u¿yæ, a widzieæ wielk¹ lo-
dówkê poch³anian¹ przez szczêki strzêpiarki,
to du¿a ró¿nica. Nie zdawa³em sobie dot¹d
sprawy, mimo ¿e d³ugo piszê o ekologii, ¿e
problemem przy takim recyklingu nie s¹
tylko same czêœci lodówki, ale te¿ to, czym
izolowane s¹ jej œciany. Nie wiedzia³em, ¿e
wci¹gniêcie freonu z agregatu nie za³atwia
sprawy.

Zdziwi³a mnie zasada, ¿e nie wolno
przywiezionego do Wschowy sprzêtu pod-
³¹czyæ do sieci i sprawdziæ czy dzia³a. Po
zastanowieniu i wyjaœnieniach – sta³o siê
to logiczne – to nie punkt napraw, tylko
recyklingu zu¿ytego sprzêtu – ktoœ ju¿ zde-
cydowa³, ¿e siê zu¿y³.

Jako u¿ytkownikowi komputerów ser-
ce kraja³o mi siê, gdy widzia³em rozk³adanie
ich na czêœci przy pomocy m³otka. Wiem jed-
nak po co siê to robi i czekam, kiedy do
Wschowy zaprosicie dziennikarzy, by otwie-
raæ liniê odzysku materia³ów z tej czêœci elek-
troœmieci.

W zak³adzie poinformowano nas, ¿e do
STENY Wschowa trafia zu¿yty sprzêt elek-
tryczny i elektroniczny zbierany w ca³ej Pol-
sce. Zak³ad ma podpisane umowy z organiza-
cjami odzysku specjalizuj¹cymi siê w zbiór-
ce takiego sprzêtu. Niestety, zainteresowanie

oddawaniem tego typu sprzêtu do recyklin-
gu nie jest w naszym kraju jeszcze tak du¿e,
jak byæ powinno. Brakuje szczególnie lo-
dówek. Dlaczego tak siê dzieje? Myœlê, ¿e
to wa¿ne pytanie, na które powinni szukaæ
odpowiedzi nie tylko przedsiêbiorcy, ale rów-
nie¿ dziennikarze.

Aleksander G³ówczewski, PAP

Wschowa to miasto o wielowiekowej
historii, mo¿na tu zobaczyæ prawdziwe per³y
architektury barokowej, pos³uchaæ o wizytach
królów w tym mieœcie (tu bra³ œlub Kazimierz
Wielki), ale Wschowa to przede wszystkim
miasto nowoczesne, przyk³adaj¹ce ogromn¹
wagê do ochrony œrodowiska, a w szczegól-
noœci do jednej ze zmór wspó³czesnego œwia-
ta – odpadów. W naszym mieœcie zorganizo-
waliœmy bardzo sprawnie system segregacji
odpadów, a tak¿e zbiórkê odpadów elektrycz-
nych i elektronicznych. To ostatnie nie jest
przypadkiem, bo w³aœnie we Wschowie na te-
renach dawnej cukrowni od dwóch lat dzia-
³a najnowoczeœniejszy w Polsce zak³ad prze-
twarzania odpadów elektrycznych i elek-
tronicznych STENA. Daje zatrudnienie
mieszkañcom naszego miasta, ale te¿ wdra-
¿a w nas dba³oœæ o œrodowisko naturalne.
Ka¿dy mieszkaniec mo¿e oddaæ elektrood-
pady do specjalnych pojemników wysta-
wionych przy zak³adzie. Zbiórkê prowadzi
te¿ Spó³ka Komunalna Wschowa. Od 2006
roku organizujemy Wschowskie Dni Recy-
klingu, pierwsze by³y poœwiêcone odpa-
dom opakowaniowym, a rok póŸniej we
wspó³pracy ze STEN¥, która fundowa³a
nagrody, m.in. drzewka, zorganizowaliœmy
zbiórkê elektroœmieci. Du¿e zainteresowa-
nie wzbudzi³ konkurs Recyklmen, w któ-
rym konkurencjami by³y m.in. rzut... pralk¹
Frani¹, pchanie samochodu pe³nego elektro-
œmieci czy noszenie telewizora marki Rubin
(70 kg!). Nagrod¹ w konkursie by³o kino do-
mowe ufundowane równie¿ przez STENÊ.

Krzysztof Grabka, burmistrz Wschowy


