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Zrzuć na wiosnę zbędne kilowaty 
 
W dniach 22-26 maja przeprowadzona zostanie zbiórka elektroodpadów w ramach akcji „Zrzuć zbędne 
kilowaty”. Inicjatorami zbiórki są firmy z branży nieruchomości – Cushman & Wakefield, JLL, Knight 
Frank, NAI Estate Fellows, Savills, Skanska, Grupa Capital Park oraz odpowiedzialna za wywóz 
odpadów firma BYŚ. Dochód z utylizacji elektrośmieci przeznaczony zostanie na wsparcie 
Stowarzyszenia „Przymierze – Ziemia Piska”.  
 
Już po raz piąty w wybranych 70 budynkach biurowych i magazynowych oraz centrach handlowych na terenie 
Warszawy zostaną wystawione specjalne kontenery, do których pracownicy będą mogli wrzucić swoje 
elektroodpady. Cały dochód pochodzący z utylizacji przedmiotów zostanie przeznaczony na cele charytatywne 
– w tym roku będzie to wsparcie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy Stowarzyszeniu 
„Przymierze – Ziemia Piska” w Piszu. Ośrodek zapewnia interdyscyplinarną pomoc niepełnosprawnym 
dzieciom i młodzieży, a pieniądze przeznaczone zostaną na budowę i wyposażenie sal i gabinetów do pracy 
z podopiecznymi.  
 
- Oddając niepotrzebny bądź zużyty sprzęt elektroniczny dbamy nie tylko o otaczające nas środowisko, ale i o 
przyszłość naszej planety. Poza cyklicznymi akcjami ekologicznymi cały czas prowadzimy różnorodne 
działania edukacyjne, które mają na celu uświadamianie zagrożeń, jakie stanowią wyrzucane elektrośmieci 
oraz korzyści, jakie przynosi ich utylizacja – mówi Zuzanna Paciorkiewicz, Partner, Dział Zarządzania 
Nieruchomościami, Cushman & Wakefield. 
 
- Zbiórkę przeprowadzamy co roku w nieruchomościach zarządzanych przez wszystkich partnerów akcji. 
Dzięki tak szeroko zakrojonym działaniom dajemy najemcom budynków biurowych możliwość pozbycia się 
elektroodpadów. Dodatkowo budujemy świadomość wśród firm z różnych branż oraz ich pracowników, że 
elektrośmieci nie należy wyrzucać do zwykłego kosza. Nie w każdym budynku biurowym czy magazynowym 
znajdują się specjalne kontenery na elektroodpady, dlatego warto skorzystać z możliwości wzięcia udziału w 
akcji. Tym bardziej, że możemy pomóc innym. Pieniądze z odzyskanych surowców przeznaczymy jak w 
poprzednich latach na cele charytatywne. Zapraszamy również wszystkich do szukania partnerów, sponsorów 
akcji, którzy dodatkowo wspomogą tegorocznego beneficjenta finansowo lub rzeczowo – mówi Łukasz Dreger, 
Key Account Manager w Knight Frank. 
 
Co wrzucać do kontenerów? 
- wielkogabarytowe urządzenia elektryczne i elektroniczne (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe, 
klimatyzatory itp.); 
- telefony, monitory, tablety, drukarki, komputery; 
- drobne urządzenia elektryczne i elektroniczne (żelazka, ekspresy do kawy, odbiorniki radiowe, wiertarki, 
kolejki elektryczne, konsole do gier, czujniki dymu, termostaty, itp.); 
- wyroby medyczne (sprzęt do radioterapii, sprzęt do dializy);  
Akcją nie są objęte źródła światła – żarówki, świetlówki, itp. 
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W 2016 roku dzięki akcji „Zrzuć zbędne kilowaty” zebrano ponad 10 ton elektrośmieci. Kwota uzyskana z 
odzysku elektrośmieci oraz darowizn wyniosła 9 500 zł i w całości została przekazana Świetlicy 
Wychowawczo-Terapeutycznej „Smurfy” w Piszu. 
 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w 
podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają wolny czas. Dogłębna znajomość rynków 
lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy 
nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do 
grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. Do 
najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarządzanie 
nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, 
zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji 
najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga 
klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com   
i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake. 
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