
Instrukcja przeprowadzenia zbiórki elektrośmieci 
 

Księże Proboszczu! 

 
 W związku ze zbiórką elektrośmieci prowadzoną w całej Polsce przez Stowarzyszenie 

Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz Green Office Ecologic Sp. z.o.o. zwracamy się z prośbą 

o aktywny udział w akcji. Poniższa instrukcja pomoże w przeprowadzeniu zbiórki. 

 

1. Prosimy o podanie informacji o zbiórce elektrosprzętu w ogłoszeniach parafialnych 

przez dwie niedziele poprzedzające akcję. 

 

Ogłoszenie 
 

Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery). 

Zbiórka będzie miała 

 

miejsce  .....................................................................................................................................  
  
od dnia......................... do dnia …......................... do godziny …................... (wyznaczona 

godzina jest godziną zakończenia zbiórki i odbioru zebranego przez Parafię sprzętu, 

przez Green Office Ecologic). 
 

Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych Inkubatorów do Szpitala 

na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce prowadzonego przez Siostry Orionistki 

oraz Akcję „Wyprawka dla dzieci” prowadzoną w Kamerunie przez Siostry Pallotynki. 
 

2. Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie odpowiedniego miejsca zbiórki elektrośmieci, najlepiej 

utwardzony teren  z możliwością wjazdu samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony. Nie musi 

to być plac bezpośrednio przy kościele czy plebanii, może to być np.: baza GS, skład węgla, 

czy inny plac na terenie parafii. Nie musi to być miejsce zadaszone, ponieważ sprzęt 

w większości będzie złomowany. 

 

3. Zachęcamy, aby zbiórka elektrośmieci rozpoczęła się w poniedziałek po pierwszym 

ogłoszeniu i może trwać do dwóch tygodni. Jednak jeżeli jest problem ze składowaniem 

elektrosprzętu lub niebezpieczeństwo kradzieży to prosimy czas składowania skrócić 

do minimum. 

 

4. Można się zwrócić o pomoc do sołtysów, OSP, młodzieży oraz grup parafialnych 

do przeprowadzenia zbiórki u osób starszych, samotnych nie mających własnego transportu. 

 

5. Do rozdawania ulotek można zaangażować ministrantów. 

 

6. Warto zachęcić do współpracy: Gminy, Szkoły, Urzędy, firmy prywatne. Mają one wtedy 



okazję pozbyć się elektrośmieci. Firma po wcześniejszym zgłoszeniu wydaje odpowiednie 

zaświadczenia. 

 

7. W wyznaczonym dla Parafii terminie Firma Green Office Ecologic podjeżdża na wyznaczone 

miejsce samochodem ciężarowym i zabiera elektroodpady. Samochody są oznaczone Logiem 

Firmy a pracownicy mają przy sobie stosowne dokumenty uprawniające do zabrania 

zgromadzonego sprzętu. 

 

8. Na dwa tygodnie przed akcją będzie kontakt telefoniczny od Księdza lub Koordynatora 

oraz Biura  Akcji potwierdzający zbiórkę i ustalający miejsce odbioru elektrośmieci. 

 

9. W razie jakichkolwiek pytań czy problemów można się kontaktować z Biurem Akcji 

nr tel. 663 991 777 ( w godz 8.00 -16.00 , w dniu zbiórki także po godz. 16.00). 
 


