
NIECHLUBNA 
CZOŁÓWKA

Jak podaje WWF Polska jest 
szóstym krajem w Unii, jeśli 

chodzi o wykorzystanie plastiku: 
wyprzedzają nas tylko Niemcy, 

Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka 
Brytania. Podczas gdy Polak, 

Portugalczyk lub Słowak zużywa 
rocznie średnio 490 torebek 

foliowych, to Fin czy Duńczyk 
tylko 4. 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce 
www.naukawpolsce.pap.pl

SKAZANI NA 
PLASTIK?

Więcej, więcej  
i więcej…

Światowa produkcja plastiku 
nieustannie wzrasta: w 2005 roku 
wynosiła 230 mln ton, natomiast 

w 2017 roku już 348 mln ton. 
Niemal 40% produkcji przypada 

na branżę opakowań!

Źródło: www.plasticseurope.org

CIEKAWOSTKI
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ŚMIECIOWA WYSPA
W północnej części Pacyfiku znajduje się tzw. Great Pacific Garbage Patch – Wielka Pacyficzna Plama 
Śmieci, czyli skupisko śmieci utworzone przez prądy oceaniczne. Szacuje się, że ma ona powierzchnię 
1,6 mln km2: ponad 5 razy większą niż wynosi powierzchnia Polski!

CIEKAWOSTKI

DZIEŃ DŁUGU 
EKOLOGICZNEGO

Tzw. Dzień Długu Ekologicznego to dzień, 
w którym ludzkość wykorzystała zasoby, które 
planeta byłaby w stanie odtworzyć. Można 
uznać, że od tego dnia żyjemy na kredyt 
i eksploatujemy Ziemię ponad jej możliwości. Co 
gorsza, z każdym rokiem ten dzień wypada coraz 
wcześniej: w 1987 roku był to 23 października, 
natomiast w 2019 roku już 29 lipca.

WIECZNY PLASTIK
Plastik, w zależności od rodzaju materiału 
z jakiego jest wykonany, rozkłada się od 100 
do nawet 1000 lat. Szacuje się, że przeciętna 
reklamówka rozkłada się około 400 lat, 
a papierek po cukierku 450 lat. Dla porównania, 
degradacja papieru trwa od kilku tygodni do 
kilku miesięcy.  

Great Pacific 
Garbage 

Patch
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ZBIERAJ NAKRĘTKI
Zbieranie nakrętek to akcja ekologiczno-
charytatywna. Trafiają one do firm zajmujących 
się ich przetwarzaniem na plastikowy granulat, 
z którego można ponownie wyprodukować 
nowe nakrętki, doniczki, wiadra itp. Dochód 
z ich sprzedaży wspomaga m. in. różne 
fundacje i ich podopiecznych. 

38% Polaków przyznaje się do kupowa-
nia zbędnych produktów. W większości 
przypadków powodem takich zachowań 
są promocje (52%), złe nawyki (39%), na-
tomiast znaczna część (25%) nie potrafi 
ocenić, ile w rzeczywistości potrzebuje.  

Źródło:  http://odpowiedzialnybiznes.pl

WYBÓR MA ZNACZENIE
Staraj się wybierać produkty w większych opakowaniach, zwłaszcza w przypadku produktów nie 
psujących się szybko. Rozmiar opakowania nie rośnie proporcjonalnie do jego pojemności, co 
oznacza, że często między mniejszym a większym opakowaniem nie ma znacznej  różnicy w ilości 
plastiku użytej do jego produkcji. Produkty, na które szczególnie warto zwrócić uwagę to: proszki 
i płyny do prania, mydło do rąk, płyn do mycia naczyń, szampony, żele pod prysznic, balsamy itp., 
karma dla zwierząt, ale także herbata, kawa, produkty sypkie, przyprawy czy woda. Ogranicz zakup 
produktów w saszetkach i małych opakowaniach, jeżeli nie jest to konieczne. Nie bierz bezpłatnych 
próbek, jeżeli nie jest to niezbędne i nie masz pewności, że je wykorzystasz. Pamiętaj, każda nawet 
najdrobniejsza decyzja ma znaczenie!

CIEKAWOSTKI
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TAK
• Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach.
• Plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. 

kartony po sokach po mleku, opakowania po jogurtach, 
śmietanie, margarynach itp.).

• Plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach oraz 
środkach czystości (np. po proszku do prania, paście do 
zębów, szamponach, tuszach do rzęs).

• Nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików.
• Aluminiowe puszki po napojach.
• Puszki po konserwach.
• Plastikowe torby, folie, siatki.
• Folię aluminiową, w tym wieczka, np. od jogurtów.
• Inne (np. plastikowe doniczki, nożyczki, blachy kuchenne, 

wiadra, miski).

NIE
• Plastikowe zabawki.
• Opakowania po 

lekach.
• Puszki po farbach 

i lakierach.
• Opakowania po 

olejach spożyw-
czych, przemysło-
wych, samocho-
dowych.

• Sprzęt AGD. 
• Zużyte baterie, 

akumulatory i ła-
dowarki.

Połowa Polaków uważa, że 
konieczne jest mycie opa-
kowań metalowych oraz 
wykonanych z tworzyw 
sztucznych przed ich wyrzu-
ceniem, a 25% nie wie, czy 
jest to zalecane. Zaledwie ¼ 
ankietowanych wskazuje, że 
nie trzeba tego robić. 

Źródło:  http://odpowiedzialnybiznes.pl
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NIE MUSISZ MYĆ PLASTIKOWYCH 
I METALOWYCH OPAKOWAŃ: 

np. kartonów po sokach, mleku, kubeczków po jogurtach itp. 
Ich myciem zajmują się oczyszczalnie: robiąc to dodatkowo 
w domu niepotrzebnie marnujemy wodę. Ze względu na 
obowiązek osobnego wyrzucania papieru i szkła nie ma ryzyka 
zabrudzenia tych surowców przez resztki jedzenia, znajdujące 
się w opakowaniach z tworzyw sztucznych. 

Metale i tworzywa 
sztuczne

co wyrzucamy, a czego nie?
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