
ZSEE i zużyte baterie to problem 
współczesnego świata 

 
 

Jak wszyscy wiemy ZSEE i zużyte baterie są problem współczesnego świata. 
Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego świat, który gna ku postępowi technicznemu 
ma problem z tak prostą rzeczą jak utylizacja zużytego sprzętu elektryczno-
elektronicznego i baterii. Otóż problem leży w nas – ludziach. Przykładowo, jeśli 
takiemu Kowalskiemu zepsuje się telewizor lub inny sprzęt elektroniczny, próbuje go 
naprawić, a jeśli się nie uda owy sprzęt elektroniczny ląduje na pobliskim śmietniku 
lub jakimś dzikim wysypisku. Identycznie ma się sprawa ze zużytymi bateriami. Mało 
kto w dzisiejszym świecie, po tym jak jego bateria zużyje się, wyrzuca ją do 
specjalnego pojemnika. Taka bateria trafia po prostu do zwykłego śmietnika razem z 
innymi odpadami. Później wywożona w grupie z innymi śmieciami na wysypisko ma 
pole do popisu.  

Sprzęt elektroniczny pomimo tego, że jest bardzo przydatny i ówczesne 
społeczeństwo nie może się bez niego obejść, zawiera wiele szkodliwych substancji 
takich jak rtęć, kadm, azbest, związki bromu, PCB, R-12 i wiele innych. Wyobraźmy 
sobie nieodpowiednie składowanie sprzętów, w których zawarte są te substancje? 
Tworzy się nam iście mieszanka wybuchowa szkodliwa dla otoczenia i istot w nim 
żyjących, także ludzi. Owe substancje przenikając do gleby i wód gruntowych 
zatruwają nasze środowisko! Wystarczy wpisać w Internecie nazwę którejś z 
powyższych substancji i od razu dostrzeżemy, jak tragiczne są skutki zatrucia nimi. 
Prawda boli, lecz można powiedzieć ze w każdym z nas jest któraś z tych substancji i 
powoli nas zabija. Naukowcy znaleźli owe szkodliwe substancje w ciałach ryb 
oddalonych od brzegu o setki kilometrów. Zaskakujące jest, że znajdowały się one 
także w ciałach zwierząt całkowicie odosobnionych, na terenach wolnych od 
przemysłu i ZSEE. Jeszcze jest czas żeby zacząć naprawiać błędy, lecz postęp 
techniczny i umysły ludzi nie pozwalają zabrać się za to porządnie. W krajach 
rozwiniętych „życie” komputera trwa około 2 lat, wiec jest to bardzo dobra nowina dla 
producenta. Produkuje coraz to nowe sprzęty nie zważając, że w ogromnym stopniu 
przyczynia się do problemu ZSEE. Producenci prześcigają się w technologiach, aby 
przyciągnąć konsumenta, a konsument zafascynowany porzuca swoje 
dotychczasowe sprzęty i kupuje nowe. Właśnie w taki sposób każdy z nas, co 
prawda nieświadomie przyczynia się do powiększania problemu, jakim jest ZSEE.  
 

W wyniku chęci zysku firmy niszowe których nie obowiązują europejskie eko-
restrykcje chcąc powiększyć swoje zyski zmniejszają jednocześnie koszta produkcji. 
Robią to stosując tańsze, ale szkodliwe materiały. Sprzęt staje się również z roku na 
rok coraz mniej trwały i nienaprawialny. Zmusza to konsumenta do kupowania co 
parę lat tego samego sprzętu. 

Kolejnym problemem samonapędzającej machiny e-konsumpcjonizmu są 
media i reklama. W dzisiejszym świecie szary człowiek jest bombardowany 



reklamami o sprzęcie jaki musi posiadać. Po sporej dawce manipulacyjnej kampanii 
reklamowej klient idzie do sklepu i kupuje niepotrzebny mu sprzęt. Najczęściej jest to 
sprzęt tani i produkcji Chińskiej, więc psuje się i ląduje na wysypiskach. 
 

Główną winę śmieciowego problemu ponoszą nie konsumenci, lecz wielkie 
firmy elektroniczne. Dlaczego? Otóż to proste. Większość firm nie zajmuje się 
segregowaniem śmieci oraz ich ponownym przetworzeniem. Producenci baterii nie 
organizują zbiórek swoich zużytych wyrobów. Konsument więc nie ma nawet szansy 
wpłynąć na środowisko. Gdyby firmy zamieszczały do sprzętu instrukcje co robić ze 
starym sprzętem wtedy konsument byłby poinformowany i nie mógłby się tak łatwo 
wywinąć od obowiązku segregacji i utylizacji e-śmieci. 
 

Trudnym zagadnieniem jest segregacja e-sprzętu z wysypisk. Jak wiemy na 
wysypiskach lądują nie tylko e-śmieci, ale także śmieci organiczne. Wiele państw 
zatrudnia ludzi do segregacji, jednak jest to praca niebezpieczna ponieważ  zmusza 
do pracy w warunkach niebezpiecznych. Stare baterie i jarzeniówki są bardzo 
niebezpieczne do segregowania, ponieważ zawierają niebezpieczne pierwiastki 
rakotwórcze. 
 

Z przedstawionym problemem można walczyć w bardzo skuteczny sposób. 
Na sam początek należałoby zacząć pracować u podstaw społecznych. Należy 
uświadomić ludzi poprzez m.in. taki konkurs jak „Drugie życie elektrośmieci” oraz 
różne kampanie. Jednak nie wystarczy wyemitować paru reklam i dać kilka 
wzniosłych przemów. Należy pracować z dziećmi od najmłodszych lat. To zadanie 
dla nauczycieli którzy muszą wyrobić dobre nawyki w dzieciach i młodzieży. 
 

Następnie należałoby zabrać się za producentów. Pierwszym sposobem 
powinno być zaostrzenie prawa i kar wobec firm które prowadzą szkodliwą politykę 
ekologiczną.  
Również powinno się zachęcić konsumenta do segregacji i recyklingu. 
Przykładowo firma SONY zorganizowała zbiórkę starego sprzętu w zamian oferują 
20% rabatu na ich nowy sprzęt. To sprawia że klientowi „chce się” zanieść stary 
telewizor ponieważ, dostanie za to rabat na nowy sprzęt. 
 

Firmy powinny również tworzyć przyzakładowe punkty utylizacji i recyklingu 
śmieci. Pozwoliłoby to im na wykorzystanie starego sprzętu oraz oczyszczenie rynku 
ze zbędnych e-odpadów. 


