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MB RECYCLING

kim jesteśmy i co robimy
• Działamy od 2008 roku;

• Jesteśmy jedną z największych 

spółek w zakresie przetwarzania 

ZSEiE oraz baterii i akumulatorów 

przenośnych;

• Współzałożyciel Klastra 

Odpadowego

• Funkcjonujemy zgodnie 

z najwyższymi standardami, 

wdrożyliśmy i stosujemy system 

zarządzania środowiskowego 

zgodny z wymaganiami normy 

PN-EN ISO 14001:2015, 

certyfikat



MB RECYCLING

gdzie działamy
Działamy w całej Polsce

3 zakłady przetwarzania:

• dwa w województwie 

świętokrzyskim:  

Piekoszów, Micigózd;

• jeden w województwie 

łódzkim: Kleszczów

- cztery oddziały regionalne 

z bazami przeładunkowymi 

i flotą transportową –

w Warszawie, Toruniu, 

Gdańsku i Chorzowie.



Nowa Instalacja w Kleszczowie



Z kim współpracujemy? 
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GOZ 

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

• GOZ to już nie tylko 

moda, ale potrzeba, 

która w coraz 

większym stopniu 

jest regulowana, ale 

również 

stymulowana przez 

Unię Europejską
GOZ
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ELEKTRYCZNE ŚMIECI NA ŚWIECIE

Ile wytwarzamy i czego?

*źródło: A New Circular Vision for ElectronicsTime for a Global Reboot
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf

http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
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ELEKTRYCZNE ŚMIECI NA ŚWIECIE

Stały, Duży PRZYROST 
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ELEKTRYCZNE ŚMIECI NA ŚWIECIE

WYZWANIA
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ELEKTRYCZNE ŚMIECI NA ŚWIECIE

WYZWANIA

*źródło: GFMS, Thomson Reuters, USGS

❑ Obawy dotyczą dostępności i dostaw surowców do

produkcji urządzeń elektrycznych w przyszłości.

❑ W tonie zużytych telefonów (nie dot. 

smartfonów) jest 100 razy więcej złota 

niż w tonie rudy złota.

❑ W skali globalnej 80% ZSEiE jest źle 

zagospodarowywane lub w ogóle.

❑ 7% globalnych zasobów złota na świecie 

może obecnie znajdować się w e-

odpadach

❑ W 2015 r. Wydobycie surowców 

stanowiło 7% światowego zużycia 

energii



ELEKTRYCZNE ŚMIECI NA ŚWIECIE

„dzień wydajności Ziemi”

*źródło: Global Footprint Network

❑ Zapotrzebowanie wszystkich

mieszkańców naszej planety na jej

surowce tzw. dzień wydajności Ziemi,

oznaczający moment, w którym

zapotrzebowanie ludzkości na zasoby

naturalne planety przewyższają jej

możliwości ich uzupełnienia w ciągu

roku, przypadł w 2017 na 2 sierpnia

❑ Ludzkość wykorzystała równowartość

rocznych zapasów zasobów

naturalnych w nieco ponad pół roku. To

najszybciej od ponad 40 lat, gdy

wydajność Ziemi zaczęła spadać w

wyniku boomu ekonomicznego i

populacyjnego



Właściwe postępowanie z odpadami

• Obowiązek ustawowy

• Niebezpieczne odpady

• Wiarygodność biznesowa u swoich klientów 

• Przyszłość Ziemi – czynnik ekologiczny



Jak współpracujemy z serwisami? 

• Indywidualnie

• Elastycznie

• Dajemy możliwość samodzielności 



Dlaczego trzeba płacić za odbiory ZSEiE?

Nie trzeba, pod warunkiem, że odpad zostanie 

dostarczony bezpośrednio do Zakładu Przetwarzania

Istnieje szereg czynników mających wpływ na koszt 

odbioru, należą do nich m.in.:
– Pośrednictwo

– Minimum logistyczne

– Logistyka

– Odległość od instalacji

– Odpad niebezpieczny

– Problemy technologiczne



Korzyści dla serwisów

✓ Przyjmujemy każdy rodzaj ZSEiE

(w tym elementy zużytego sprzętu)

✓ Indywidualne podejście/Elastyczność 

oferty

✓ Bliskość instalacji

✓ Brak minimum logistycznego

✓ Szybki odbiór/Własne zaplecze 

logistyczne

✓ Brak kosztów pośrednictwa

✓ Bezpieczeństwo/Wiarygodność



Gdzie nas można znaleźć?

www.mbrecycling.pl



Dziękuję za uwagę!

Michał Jurczok

michal.jurczok@utylizacja.org

mailto:Michal.jurczok@utylizacja.org

