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Informacja specjalna dla Opiekunów zespołów konkursowych
Szanowni Państwo,
zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie jest trudna, ale jak uczy doświadczenie, może
przynieść niekonwencjonalne sytuacje, a szczególnie jedną z nich, która zdarzyła się już wielokrotnie
i dlatego opisem poniżej pragniemy przygotować Państwa do jej wystąpienia. Zapraszamy do
zapoznania się z opisem przypadku poniżej i wskazówek mówiących o tym, jak postępować w takiej
sytuacji.

Opis przypadku
Gimnazjum X z miejscowości Y było uczestnikiem konkursu, w ramach, którego odbywała się zbiórka
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Młodzież tego gimnazjum
wykonała wszystkie zadania konkursowe i zorganizowała zbiórkę, która zgodnie z konkursową tabelą
punktacji, miała przynieść dużo dodatkowych punktów, dających szansę na liczące się miejsce
w konkursie. Tata jednego z uczniów uzgodnił w swoim zakładzie pracy, że ten zakład przekaże na
zbiórkę 5 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 10 kg zużytych baterii. W dniu
zbiórki wspomniany zakład przywiózł wymienioną uprzednio masę zużytego sprzętu i chciał go oddać
na konkursową zbiórkę, ale wynikł problem. Zakład pracy przekazując zużyty sprzęt wymagał oficjalnego
potwierdzenia przekazania tego sprzętu w postaci Karty Przekazania Odpadu (KPO).To był warunek
przekazania go na zbiórkę. Jak wówczas powinien się zachować Opiekun zespołu konkursowego?

Opis prawidłowego postepowania Opiekuna
W przypadku takiej sytuacji Opiekun zespołu konkursowego, powinien poinformować dostawcę
zużytego sprzętu, że kierowca samochodu odbierający przekazywany sprzęt wystawi dostawcy
zużytego sprzętu, dokument przyjęcia zewnętrznego (PZ), i jednocześnie będzie prosił dostawcę o dane
firmy, wymagane do wystawienia Karty Przekazania Odpadu (KPO). Oznacza to tyle, że przekazanie
i przejęcie zużytego sprzętu oraz wydanie dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadu, odbywa
się pomiędzy przedstawicielem firmy przekazującej odpad i przedstawicielem (w przypadku naszego
konkursu będzie to kierowca samochodu MAYA VICTORY Sp. z o.o.) przejmującej odpad. Opiekun
zespołu konkursowego nie uczestniczy w tym, jednak, jak uczy praktyka, powinien wiedzieć, jak
stanowią przepisy, a stanowią tak, jak zostało to opisane.
Opiekun zespołu konkursowego może się spotkać z sytuacją, w której jakiś zakład pracy chce przekazać
zużyty sprzęt, ale chce mieć pewność, że otrzyma KPO. W takim przypadku, Opiekun powinien
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zapewnić dostawce zużytego sprzętu o tym, że na pewno otrzyma Kartę Przekazania Odpadu oraz
dokument PZ, jednak musi podać kierowcy samochodu odbierającego (MAYA VICTORY Sp z o.o.)
następujące dane:
1. Wykaz przekazywanego zużytego sprzętu (np. 3 komputery, 2 drukarki, 7 radioodbiorników
i 2 kuchenki mikrofalowe, lub podanie łącznej masy przekazywanego zużytego sprzętu (np. 37 kg).
2. Dokładna nazwa firmy oddającej zużyty sprzęt, jej adres, REGON i NIP.
3. Nazwisko i kontakt telefoniczny do osoby, która podpisze w imieniu przekazującego zużyty sprzęt
KPO.
Firma przekazująca zużyty sprzęt, otrzymuje od kierowcy samochodu, który sprzęt przyjmuje
dokument - Przyjęcie Zewnętrzne (PZ). Kartę Przekazania Odpadu MAYA VICTORY Sp z o.o.,
przesyła przekazującemu zużyty sprzęt pocztą, na podstawie podanych przez przekazującego
danych.
4. Kierowca samochodu (MAYA VICTORY Sp. z o.o.) przyjmującego zużyty sprzęt, będzie rozdawał
przynoszącym zużyty sprzęt ulotki związane ze szkodliwością zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i zużytych baterii, a także śliczne i ekologiczne torby na zakupy, które cieszą się
wielką popularnością na wszystkich zbiórkach.
5. Opiekun zespołu konkursowego powinien wiedzieć to, co napisane zostało powyżej po to, by
wiedział, kto jest, a kto nie jest stroną przekazania zużytego sprzętu. Wiedzieć również powinien,
że: zużyty sprzęt odbierać będzie kierowca samochodu MAYA VICTORY Sp. z o.o., który wystawi
potwierdzenie przyjęcia zewnętrznego (PZ), ale po otrzymaniu niezbędnych danych, spowoduje, że
przekazujący odpad, otrzyma z MAYA VICTORY Sp. z o.o., dokument - Kartę Przekazania Odpadu
(KPO).

Wykorzystanie utworów lub
intelektualną osób trzecich.

ich

fragmentów

stanowiących

własność

Dotychczasowe edycje konkursu pozwoliły zauważyć, że młodzież do raportu końcowego załącza pokaz
slajdów często zawierających muzykę, wiersze, zdjęcia które stanowią własność intelektualną osób
trzecich. Jest to działanie nielegalne, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę młodzieży. Organizatorzy
nie zamierzają nikogo karać. Jednak przy współudziale was Nauczycieli- opiekunów pragniemy uczulić
młodzież na poszanowanie praw własności intelektualnej osób trzecich. Jest to szczególnie ważne,
przy korzystaniu z zasobu internetu.
Dla potrzeb konkursu proponujemy następującą zasadę: „Przy każdym wykorzystaniu utworu (muzyka,
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zdjęcie, wiersz będącego własnością osób trzecich podajemy imię, nazwisko, autora i nazwę dzieła
z którego dany fragment pochodzi. Brak tych danych uniemożliwia wykorzystanie danego fragmentu
dzieła.

Podsumowanie
Świadomość podmiotów uczestniczących w obrocie odpadami, jest w Polsce jeszcze stosunkowo
niska, dlatego zapraszając Państwa do konkursu, postanowiliśmy przygotować Was na sytuację, która
nie musi, ale może zaistnieć właśnie na Waszej zbiórce. Mając wiedzę przedstawioną powyżej, jesteście
w znacznie lepszej sytuacji niż wtedy, kiedy działoby się to z zaskoczenia.
Życzymy powodzenia, najlepszych miejsc w konkursie, zaangażowania młodzieży, uznania dyrekcji
szkoły i lokalnej społeczności. Spotkamy się na finale XI edycji konkursu w Centrum Nauki Kopernik.
Będzie to miłe spotkanie i nagrody będą miłe.
Z wyrazami szacunku,
Gabriela Leszczyńska
Prezes Zarządu
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