
 

CENTRUM PRZYWÓDZTWA I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 
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Recykling Daje Owoce w Toruniu 
 
Studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mieszkańcy Torunia włączają się po raz kolejny do 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Recykling Daje Owoce. Lokalnym koordynatorem akcji jest Centrum Przywództwa 
i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK, które od wielu lat prowadzi na terenie UMK różne proekologiczne inicjatywy. 
Równocześnie ze zbiórką trwa akcja informacyjna na temat elektroodpadów prowadzona wśród społeczności uczelni oraz 
wśród mieszkańców. 
 

ZBIERAMY 

zużyte baterie 
drobne zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne 

 PRZEKAZUJEMY 

dla wszystkich – garść pysznych i zdrowych owoców 
dla pierwszych 25 osób – sadzonki drzew owocowych 

 
 

Termin: 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) 
Godzina: 14:30-18:30 

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, ul. Gagarina 13a (zobacz jak do nas dojechać) 
 

 
 

WARTO PAMIĘTAĆ! 
Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami? 

 Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne 
zasoby naszej Ziemi. 

 Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np.: ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia 
i życia ludzi oraz dla środowiska! 

 Za wyrzucenie zsee (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w miejsca do tego nieprzeznaczone grożą wysokie kary 
pieniężne – do 5000 zł! 

 

 
 

CO MOŻEMY ZROBIĆ Z ELEKTROODPADAMI? 

 Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. 

 Często organizowane są edukacyjne akcje m.in. Recykling Daje Owoce, czy zbiórki elektroodpadów przez gminy. 

 Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw. PSZOK-i - czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
gdzie bezpłatnie można odstawić np. swoją starą lodówkę. 

 Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. 
 

 
Organizowana akcja wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, w tym w poniższe Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu 
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
 
Akcja "Recykling Daje Owoce" organizowana jest dzięki pomocy i zaangażowaniu ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja 
Odzysku Opakowań S.A. - https://erp-recycling.org/pl-pl/ - firmy, która jest liderem zbiórki i recyklingu baterii i elektroodpadów 
w Polsce i Europie. 
Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem akcji "Recykling Daje Owoce" jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski 
www.cycling-recycling.eu. Kontakt: dominik@cycling-recycling.eu, tel. 697 092 978. 
 
W Toruniu akcję organizują Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK, Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania UMK oraz Fundacja Institute of Effective Asset Management. 
Partnerami akcji w Toruniu są: Rada Okręgu Chełmińskie, Stowarzyszenie Chełmińskie Przedmieście – Tu Mieszkam, Młodzieżowa 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. 
 
W tym roku po raz kolejny wydarzenie odbywa się pod patronatem medialnym TV Toruń. 
 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialny WNEiZ UMK”  
dofinansowanego ze środków Fundacji Santander w ramach programu „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam”. 

 

Wydarzenie realizowane w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”. 
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