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INFORMACJA PRASOWA
ElektroEko jest największą Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
w Polsce, która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o
ZSEE z 29 lipca 2005 r.).
ElektroEko to spółka akcyjna działająca według zasady not-for-profit. Oznacza to, że celem akcjonariuszy założycieli spółki - nie było tworzenie organizacji przynoszącej zyski, lecz zorganizowanie podmiotu, który
zapewni sprawne i prawidłowe wykonywanie ustawowych obowiązków przy jednoczesnym minimalizowaniu
kosztów prowadzonej działalności. Wszystkie środki wygenerowane przez spółkę inwestowane są
w

tworzenie

i

rozbudowę

systemu

zbierania,

odbierania,

przetwarzania,

odzysku,

recyklingu

i unieszkodliwiania zużytego sprzętu oraz w edukację ekologiczną.
Od początku swojej działalności w 2006 roku ElektroEko zebrało blisko 400 000* ton zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), co stanowi około 50%* elektrośmieci zebranych w Polsce.
ElektroEko prowadzi również liczne projekty edukacyjne, których celem jest podnoszenie poziomu
świadomości społecznej na temat ZSEE: Najnowszą inicjatywą ElektroEko jest program „Moje miasto bez
elektrośmieci”, którego celem jest stworzenie efektywnego, publicznego systemu zbierania zużytego sprzętu
w gminach oraz edukacja w zakresie właściwego postępowania z tego rodzaju odpadem .

ElektroEko to wiarygodny partner do współpracy z gminami w zakresie gospodarowania elektrośmieciami
oferujący:


wieloletnie doświadczenie w organizowaniu selektywnego zbierania ZSEE na terenie kraju



gwarancję finansowania odbioru całości zużytego sprzętu zbieranego przez Gminy



współpracę z firmami zbierającymi ZSEE obsługującymi systemy gminnej gospodarki odpadowej



długoterminowa i lojalną współpracę z władzami administracji terenowej



gwarancję przetworzenia odebranego ZSEE zgodnie z najwyższymi standardami



realizację działań edukacyjnych wchodzących w zakres obowiązku Gmin w ramach nowej Ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

ElektroEko realizuje zadania statutowe z najwyższą starannością, efektywnością i zadowoleniem Klientów.
Prowadzi wiele inicjatyw, które są zauważane i doceniane m.in. przez Ministerstwo Środowiska. Za
dotychczasowy wkład w budowę systemu zbierania ZSEE ElektroEko otrzymało prestiżowe wyróżnienia:


EkoLaury Polskiej Izby Ekologii



„Przyjaźni Środowisku” – Narodowy Konkurs Ekologiczny



„Najwyższa jakość w ochronie środowiska”



„Gazele Biznesu 2010”



„Certyfikat Wiarygodności Biznesowej”

Ponadto, w 2014 roku, Jednostka Certyfikująca Polska Akademia Jakości Cert zaświadczyła, że w zakresie
organizacji zbierania oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Organizacja
ElektroEko wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania

Jakością i Środowiskowego, zgodny

z wymaganiami norm ISO 9001:2009 i 14001:2005. Przyznany certyfikat, który jest standardem znanym,
akceptowanym i rozpoznawanym na całym świecie, to kolejny dowód na to, że wielokrotnie nagradzana
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko oferuje swoim partnerom
najwyższą jakość usług, rzetelność, doświadczenie oraz wiarygodność.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.elektroeko.pl
Informacji o ElektroEko udziela Multi Communications – Agencja PR dla ElektroEko:
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