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https://cumulusgreen.org/dairy-pad/

WSTĘP

SPOJRZENIE UN GLOBAL COMPACT 
POLSKA

PLASTIK A ŚRODOWISKO

6 PYTAŃ DO PROJEKTANTÓW

STRATEGIE DZIAŁANIA. PRZYKŁADY

ZMIANA PARADYGMATU

POLAK POTRAFI

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO  
W PRAKTYCE

PODSUMOWANIE

5

8

16

22

30

48  

64
   

68

74



4 5

1 KANTAR - Ziemianie Atakują (str 46)
2 czytaj więcej: https://eko-pak.biz/wydarzenia/plastikowa-rewolucja-przemyslo-
wa-czyli-dyrektywa-sup-po-trilogu/ oraz rethinkplasticalliance.eu/wp-content/upload-
s/2019/05/ZWE_Unfolding-the-SUP-directive.pdf
3 ↗ czytaj więcej w suplemencie prawnym „Co na to prawo”

WSTĘP

Raport Ziemianie 
Atakują! to nie tylko 
zapis stanu wiedzy 
Polaków na temat 
kryzysu klimatycznego, 
ale również zestaw 
danych, które pokazują 
pola do pracy i głównych 
odpowiedzialnych
za jej wykonanie. 
Choć produkcja opakowań nie stanowi przyczyny kryzysu 
klimatycznego, to jednak ze względu na ich wszechobec-
ność i konieczność korzystania z nich przy sprzedaży,
a następnie konsumpcji różnego rodzaju dóbr, stają się one 
symbolami zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
a głębiej jego skrajną eksploatacją. Dotyczy to przede 
wszystkim opakowań jednorazowych, ropopochodnych. 

Raport „Ziemianie Atakują!” wskazuje, że ponad 50% 
Polaków jest gotowych zrezygnować z plastiku1. Jakby na 
poparcie tych danych, Unia Europejska wprowadziła dyrek-
tywę eliminującą jednorazowe wybrane opakowania plasti-
kowe z rynku do 2021 roku. (tzw. dyrektywa SUP - Single 
Use Plastics, przyjęta w maju 2019 r)2.

„Ścieżka plastikowa” jest najłatwiejszą drogą, którą mogą 
podążać konsumenci, coraz bardziej zaniepokojeni biegiem 
spraw na Ziemi.

Jest to jednocześnie zmiana symboliczna i najmniej bolesna 
społecznie, ponieważ odpowiedzialni za nią będą producen-
ci opakowań ↗ 3.

Potencjalny i ukryty problem innowacji i infrastruktury
z łatwą deklaracją konsumentów, polega na kosztach oraz 
przetransformowaniu wielu doświadczeń konsumpcyjnych. 
Bez masowego wdrażania alternatywnych, najlepiej lokal-
nie powstających rozwiązań w opakowaniach, ich koszty 
będą wyższe od obecnych, a tym samym produkty mogą 
być droższe dla końcowego nabywcy. Dodatkowo może 
ulec zmianie sposób podania produktów: choćby woda 
mineralna może być za jakiś czas pakowana w nieprzezro-
czysty karton. Dlatego też zmiany mogą mieć zarówno 
charakter ekonomiczny jak i stricte poznawczy.

Niniejszy suplement do raportu „Ziemianie Atakują!” 
powstał dzięki współpracy w ramach inicjatywy Food 2050, 
w której udział biorą: Brandy Design, Centrum Prawa 
Żywnościowego, Fundacja BrandyLab, Kantar Polska oraz 
Lata Dwudzieste. Owocem tej współpracy jest interesująca 
analiza trendów, nowych technologii i inspiracji w dziedzinie 
opakowań.

Zapraszam do lektury!

Mateusz Galica
Lata Dwudzieste
Lider projektu „Ziemianie Atakują!”

Suplement do raportu Ziemianie Atakują przygotowany
we współpracy: 
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„Sprzątnięcie wszystkich przedmiotów latających na zdjęciu zajęłoby 40 godzin - teraz żadna pani domu, nie musi 
się już tym przejmować” Throwaway society, X/1955, Life Magazine

Throwaway society, 
czyli społeczeństwo
jednorazówek
W 1955 roku L I F E  M AG A ZI N E przedstawił nową 
wizję konsumpcji, a zarazem zde�niował na 
lata kapitalistyczne społeczeństwo, nazywając 
je „throwaway society” (w wolnym tłumacze-
niu: społeczeństwo jednorazówek).

W latach 50. zupełnie inaczej niż dzisiaj, to 
określenie i wizja nieskrępowanej, łatwej 
konsumpcji były pełne optymizmu. Jej symbo-
lem były jednorazowe naczynia i pojemniki, 
ułatwiające funkcjonowanie domu.

Artykuł wraz z sesją fotogra�czną promował 
wolność od ciągłego zmywania, porządkowa-
nia i gotowania. Przedmiotami jednorazowy-
mi, przynoszącymi nową jakość w życiu, były 
nie tylko same plastikowe tacki i pojemniki, ale 
również dania gotowe. Dziś ta wizja zmieniła 
się w koszmar, z którym próbujemy walczyć, 
między innymi zmieniając samo podejście do 
opakowań.

Jakub Śwircz
Strateg i kurator sztuki. Wspólnik i dyrektor zarządzający 
Brandy Design. Absolwent Instytutu Filozo�i. Przez dekadę 
współpracował z polskimi i międzynarodowymi artystami 
realizując projekty wystawowe i galeryjne.

Autor i współautor wielu publikacji na temat brandingu
i packagingu oraz z zakresu sztuki. Wielokrotnie występo-
wał w roli mówcy i eksperta w zakresie strategii marki
i opakowań, m.in. na Kongresie Browarów Polskich
w 2019. Współautor narzędzia projektowo-badawczego 
Brand Navigator z Kantar Polska. Od 2019 Wiceprezes 
Fundacji BrandyLab.

Jako projektanci 
przedstawiamy zestaw 
inspiracji, które 
przybliżają wybrane 
scenariusze dla 
przyszłości opakowań.

Dr hab. Maciej Konopka
Projektant. Od 20 lat wspólnik i dyrektor kreatywny 
BRANDY DESIGN. Wraz z zespołem zaprojektował wize-
runki marek takich jak: Day Up, Cydr Lubelski, Stock Presti-
ge, Czysta de Luxe, Dobra Kaloria, Polska Organizacja 
Turystyczna i wielu innych. Autor nazwy Orlen. Twórca 
opraw gra�cznych wystaw „Sztuka Wszędzie” Zachęta 
2013, „Warszawa Warsze„ POLIN, „Bartoszewski” KPRM. 
Wieloletni Członek Zarządu STGU, członek SAR i Klubu 
Brand Design. Juror konkursów: STGU „Projekt Roku”
i Polskiego Konkursu Reklamy KTR, Art of Packaging. Autor 
publikacji o projektowaniu m.in. w 2+3D, Visual Communi-
cations, Packaging Polska, Opakowania, OOH magazine, 
Przemysł Spożywczy. 

Od 10 lat prowadzi na Wydziale Wzornictwa ASP
w Warszawie Pracownię Projektowania Opakowań
i Marek, gdzie wraz ze studentami projektuje między 
innymi opakowania dla misji lecącej na Marsa. W 2018 
roku keynote speaker na kongresie PTBRIO. W 2019 członek 
jury Jutronauci odpowiedzialny za ecodesign. Od 2019 roku 
prezes Fundacji BrandyLab.

fot: Pszem
ek D

zienis
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Antropocen, czyli epokę geologiczną charakteryzującą 
się absolutną dominacją człowieka datujemy umownie 
na 1830 rok. To początek epoki przemysłowej i masowe-
go wydobywania i spalania paliw kopalnych. To od tego 
okresu zaczynamy obserwować anomalię w postaci 
wzrostu temperatur. Wydobycie ropy to także masowa 
produkcja plastiku, którego masowe wytwarzanie datu-
jemy na 1950 rok. Od tego czasu ludzkość wytworzyła 
ponad 8 mld ton tego tworzywa. Jest to ponad tona 
na każdego człowieka. Z tej masy zaledwie 9% 
zostało przetworzone a 79% zalega składowiska 
odpadów lub tra�ła do mórz i oceanów. 

Bazując na danych ONZ, 
aż 39,9% wytwarzanych 
obecnie plastików 
to opakowania. 
To one stanowią największy segment w globalnej 
produkcji plastików wykazując także najwyższą 
dynamikę wzrostu. Dobra konsumenckie, od wypo-
sażenia domu, po meble i tekstylia to 22,4%. Kolejna 
kategoria to plastik wykorzystywany w przemyśle 
budowlanym stanowiący 19,7% całości. Elektronika 
to zaledwie 5,8% problemu.

PLASTIK
Plastik określony jako polimer konwencjonalny jest 
sztucznym i nieznanym w środowisku naturalnym 
tworzywem, które jest odporne na rozkład pod wpływem 
występujących w przyrodzie czynników. Tworzy się go        
z surowców petrochemicznych. Posiada oznaczenia PE, 
PP i PET. Ostatni wszedł powszechnie do obiegu w postaci 
plastikowych butelek PET.

Niektóre plastiki wytworzone z ropy są biodegradowalne. 
Określamy je biopolimerami i mają oznaczenia PBAT            
i PCL.

Celem ONZ jest wykluczenie z obrotu polimerów 
konwencjonalnych i zastąpienie ich biopolimerami 
wytworzonymi z surowców odnawialnych lub ropy. 

 Według danych ONZ 
dalsze wytwarzanie 
niebiodegradowalnych 
plastików pogłębi 
negatywny wpływ 
plastików na ekosystemy. 
Już dziś ludzkość tonie 
w odpadach.  

SPOJRZENIE UN GLOBAL COMPACT POLSKA



12 13

SPOJRZENIE UN GLOBAL COMPACT POLSKA

 
Śmieci morkie: gigantyczne wyzwanie dla naszych oceanów

15 % 
gatunków, z powodu
spożycia i zaplątania się 
w śmieci morskie 
jest zagrożonych   

Szacuje się, że do 2050 r.

ptaków morskich 
połknie plastik  

śmieci morskie 
szkodzą ponad

gatunkom zwierząt 
morskich 

99%

600

CleanSeas

Nie tylko składujemy 
odpady na lądzie, 
ale także rozpoczęliśmy
systemowy proces 
spławiania plastików 
do oceanów.
 
Obecnie na każde 3 tony ryb w oceanach przypada      
1 tona plastików. Przy obecnej dynamice przyrostu        
w 2050 roku masa plastików w oceanach będzie większa 
od całego wolumenu ryb. Już dziś ekosystem oceanów 
jest silnie zaburzony. Dane ONZ są alarmujące.           
Do 2050 r. 99% ptaków morskich zetknie się i połknie 
plastik. Każdego roku z tego powodu ponad milion 
ptaków morskich ginie z tego powodu. Plastik już dziś 
negatywnie wpływa na ponad 600 gatunków zamiesz-
kujących oceany. Z powodu plastiku każdego roku traci-
my 100 tysięcy ssaków morskich a 15% gatunków jest 
zagrożonych.

Według danych ONZ 
każdego roku prawie 
dwa miliardy ludzi 
przemieszcza się 
w celach turystycznych. 
Większość z nich tra�a 
na plaże i zostawia 
na nich plastik. 

Stanowi on kolejny strumień odpadów tra�ających          
za naszym pośrednictwem do mórz i oceanów.            
Najczęściej na plaży zostawiamy niedopałki papierosów, 
plastikowe kubeczki, jednorazowe plastikowe torby            
i butelki, ale też balony czy opakowania po chipsach lub 
papierki po cukierkach. 
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Plastiki tra�ają do 
oceanów poprzez rzeki 
wraz z każdym kolejnym 
praniem naszych rzeczy, 
czy wieczorną toaletą. 
Wraz z wodą opuszcza-
jącą nasze pralki           
do  oceanów tra�ło              
51 bilionów cząsteczek 
mikroplastiku, który 
przez ryby jest mylony   
z planktonem.

Wreszcie do oceanów 
tra�ają setki ton         
plastików z terytorium 
krajów, które nie radzą 
sobie z zarządzaniem 
odpadami, często            
z powodu korupcji.

SPOJRZENIE UN GLOBAL COMPACT POLSKA

Kamil Wyszkowski
Dyrektor Generalny 
UN Global Compact w Polsce

Chiny, Indonezja i Filipiny to pierwsza trójka krajów                 
z których plastiki są spławiane do oceanów. Każdego roku 
do oceanów traa tą drogą 8 milionów ton plastików. 
Efektem są wielkie oceaniczne plamy odpadów. Najwięk-
sza pacyczna zajmuje powierzchnię 1,6 miliona km2, co 
przekracza powierzchnię trzech Francji. Największych 
oceanicznych plam odpadów widocznych z orbity około-
ziemskiej jest siedem.

Rozwiązaniem jest wycofanie z użycia plastików opartych 
na polimerach konwencjonalnych i przejście na biopolime-
ry lub zamienniki.

Talerzyk można wykonać z otrębów pszennych a słomkę 
może być z makaronu lub szkła. Szczoteczkę do zębów czy 
grzebień można wykonać z bambusa. Podobnie jak można 
w rolnictwie używać biodegradowalnej folii a szampon 
opakować w tekturowy pojemnik. 

Wszystko jest kwestią 
wyboru i zmianą pro�li 
produkcji stymulowaną 
przez prośrodowiskowe 
postawy konsumenckie.

 

Plaga mikroplastiku

Co najmniej 

mikroplastikowych cząstek 
jest już w naszych oceanach. 

Pranie w pralce pojedynczego 
syntetycznego ubrania uwalnia ponad 

mikrowłókien z tworzywa sztucznego.

Produkt do higieny osobistej 
lub kosmetyczny może zawierać 
tyle samo plastiku, ile opakowanie, 
w którym się znajduje.

Mikroplastiki, drobne cząstki tworzywa sztucznego 
o średnicy mniejszej niż 5 mm stanowią kolosalne zagrożenie  

51 bilionów

1900 

CleanSeas
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W wielu miejscach na świecie, te dane mobilizują do 
poszukiwań i zmian. Pierwszą z odpowiedzi jest recykling 
i uszczelnianie obiegu materiałów wykorzystywanych
w produkcji. Jednakże, to nie kończy tematu. Ponieważ 
poddany recyklingowi plastik… dalej będzie plastikiem
w użyciu, którego produkcja wpływa negatywnie na 
emisję CO₂.
 
Każde z poszukiwań wiąże się z uruchomieniem nowych 
okazji do współpracy. To dziś wielcy łączą się z małymi, 
np.: Coca-Cola z holenderskim instytutem IONIQA, który 
opracowuje nowe rozwiązania dla recyklingu materiałów 
barwnych2. 

Ale na każdym z tych kroków, potrzebne będą również 
spotkania z tymi, którzy projektują przedmioty, w tym 
opakowania i odpowiadają na pytania dotyczące tego, 
jak przekonać konsumentów do ich kupna? Do rozwiązy-
wania problemów opakowań, tak jak chemicy, potrzebni 
są designerzy. 

Przykładem nowatorskiego podejścia wykorzystującego gromadzone 
odpady plastikowe, może być holenderski startup Plastic Roads. Stworzyli 
oni modułowe, instalowane jak klocki odcinki drogi, które produkowane są 
właśnie z recyklingowanego plastiku. W 2020 roku Plastic Roads zakończył 
pilotażowe projekty w Zwolle i Giethoorn i od 2021 rozpoczyna komercjali-
zację rozwiązania.
Więcej na https://www.plasticroad.eu/en/ (Dane na 17.06.2020)

OD LAT 50. XX W. WYPRODUKOWANO 8,4 MLD TON 
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

80% Z NICH NIE ZOSTAŁO PODDANYCH 
RECYKLINGOWI ANI SPALENIU.

6,3 MLD TON ODPADÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH WCIĄŻ ZNAJDUJE SIĘ NA 
WYSYPISKACH LUB PŁYWA W OCEANACH. 
ICH ROZKŁAD ZAJMIE MINIMUM 400 LAT.

W 2010 ROKU ŚWIAT WYPRODUKOWAŁ 
3,5 MILIONA TON ODPADÓW STAŁYCH DZIENNIE. 
LICZBA TO PODWOI SIĘ DO 2025 ROKU.*

* Raport What a waste 2.0, Bank Światowy 08.09. 2018, raport dostępny pod adresem 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317

2 Więcej na https://ioniqa.com/company/ dane na 17.06.2020

PLASTIK A ŚRODOWISKO
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 https://www.naukaoklimacie.pl/aktualnosci/plastik-a-klimat-367

PLASTIK A ŚRODOWISKO

Jeśli przyjrzeć się samej 
emisji CO₂ związanej
z plastikiem (produkcja
i spalanie), tu również 
widać znaczące i niepo-
kojące liczby. Autorzy 
„Nauki o Klimacie”
przywołują raporty,
które wskazują znaczący 
wzrost w prognozach
z 0,86 mld ton C0₂e
(równoważnika dwutlenku 
węgla)o 2,80 mld ton
w 2050 roku. Dla porów-
nania budżet węglowy 
zgodny z Porozumieniem 
paryskim, przewiduje
56 mld ton C0₂e na całość 
gospodarki w 2050 roku.

Emisja gazów cieplarnianych z produkcji i spalania tworzyw sztucznych w spalarniach.
Źródło: Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet.
https://www.naukaoklimacie.pl/aktualnosci/plastik-a-klimat-367

Globalna produkcja plastiku. Źródło” Geyer i in., 2017. 
 https://www.naukaoklimacie.pl/aktualnosci/plastik-a-klimat-367

Skalę obecności plastiku w naszym życiu doskonale 
pokazuje również wykres wzrostu jego produkcji od 1950 
roku.

Największy udział w tych statystykach ma produkcja 
właśnie opakowań.
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6 PYTAŃ DO PROJEKTANTÓW
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Polacy wśród głównych odpowiedzialnych za zanieczysz-
czenie środowiska wskazują w 23% korporacje i firmy 
produkujące szybkozbywalne dobra… a te często opako-
wują swoje produkcje, m.in. w plastik. 

Polacy szukają rozwiązań i wiedzy, która pozwoli lepiej 
przygotować się do szybko postępujących zmian. Ponad 
70% badanych domaga się informacji na temat kryzysu 
klimatycznego oraz rozwiązań. 

Oba te czynniki mogą być przestrzenią do pracy z projek-
tantami, których koncepty mogą stanowić element 
strategicznej zmiany.

PROJEKTANCI OPAKOWAŃ
MUSZĄ DZIŚ ODPOWIADAĆ
NA PYTANIA:

→ Czy opakowanie jest łatwe w recyklingu?
→ Czy pochodzi ze zrównoważonego 

źródła?
→ Czy jest biodegradowalne?
→ Czy materiał jest produktem ubocznym?
→ Czy nadaje się do ponownego użytku?
→ Jakiego materiału użyć, by zredukować 

straty środowiska do zera?

Projektanci szukają nowych rozwiązań w materiałach
i funkcjonalnościach. Rozwijają sposoby komunikacji 
pomiędzy konsumentami a producentami.

A dodatkowo mogą pomóc w kreowaniu komunikatów, 
które w istotny sposób przysłużą się zmianie i wprowadze-
niu nowej postawy u producentów, od których społeczeń-
stwo będzie jej wymagać.

W końcu, nawet w czasach kryzysu klimatycznego, ludzie 
będą musieli kupować żywność i inne dobra, a producenci 
je dostarczać zaznaczając swoje marki.

ilustracja obrazująca cykl
rozkładu opakowania
z wodorostów

projekt Ari Jónsson  /  https://youtu.be/rVLx12Ebryw
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Od zarania dziejów 
dążymy do tego, aby 
polepszać jakość życia.
W naszym codziennym 
życiu oczekujemy coraz 
to nowych udogodnień 
pozwalających nam 
wygodnie konsumować 
usługi i produkty. Taka 
postawa ma jednak 
swoje skutki uboczne
dla naszej planety.
Polacy są jednak 
świadomi złego stanu 
środowiska, rozumieją, 
że za wszystkim stoi 
człowiek i jego działania. 
 

Największe zagrożenie upatrują w nadmiernej eksplo-
atacji zasobów naturalnych oraz dużej ilości śmieci
i odpadów zanieczyszczających naszą planetę. 

wykorzystanie węgla i innych paliw kopalnych

emisje CO  i innych gazów cieplarnianych

niszczenie terenów zielonych

górnictwo

zużycie energii

zbyt wolny rozwój energii odnawialnej

smog śmieci, odpady, zanieczyszczenia
wylesianie, wycinki, deforestacja

plastik

palenie śmieci

konsumpcja
zanieczyszczenie wody/ ścieki

spaliny

produkcja, przemysł, fabryki

transport, samochody, lotnictwo

brak segregacji

chemia w rolnictwie i przemyśle

rabunkowa gospodarka, przesadna eksploatacjamarnowanie wody/ zużycie wody

emisje pyłów i innych zanieczyszczeń

urbanizacja, budownictwo, beton polowania i kłusownictwo

brak koncepcji na wtórny obieg odpadów, na neutralizację

głupota, bezmyślność, nieodpowiedzialność

ludzkość i jej ekspansja

mięso i hodowla zwierząt

marnowanie żywności

brak dbałości o przyrodę/ nie dbanie o ochronę środowiska

zła gospodarka wodna

egoizm i chciwość

wypalanie traw/ łąk/ nieużytków/ pożar lasów

rozwój

brak odpowiedniej edukacji/ wiedzy na temat ekologii

przeludnienie

ocieplenie klimatu

Działania człowieka, które - zdaniem Polaków - zagrażają środowisku2

KANTAR - Ziemianie Atakują (str 26-27)

1 Q4. A jaki jest Twoim zdaniem wpływ człowieka na środowisko naturalne? Zaznacz, proszę, 
odpowiedź na poniższej 10-punktowej skali - im Twoja odpowiedź jest bliższa postawie 
opisanej po lewej stronie skali, tym bardziej się z nią zgadzasz. Im jest bliższa prawej stronie, 
tym bardziej zgadzasz się z postawą po prawej.
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65. 

2 Q4A. Które działania człowieka Twoim zdaniem szczególnie zagrażają środowisku 
naturalnemu? [pytanie otwarte]
Na czerwono zaznaczono działania związane bezpośrednio z dwoma podstawowymi 
zagrożeniami dla Ziemi, wskazanymi podczas warsztatów eksperckich (katastrofa 
klimatyczna i katastrofa środowiskowa).
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

CHCEMY ZMIANY!!!

[1] - Człowiek i jego obecne działania zagrażają środowisku naturalnemu Człowiek i jego obecne działania nie zagrażają środowisku, a nawet mu pomagają - [10]

Ocena wpływu człowieka na środowisko1

44%
[1-2]

42%
[3-5]

11%
[6-8]

3%
[9-10]
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Pomimo że problem z odpadami nie jest najważniejszy 
w naukowym dyskursie klimatycznym, to jednak ten 
temat zyskał największy rozgłos wśród zwykłych zjada-
czy chleba. Wynika to z faktu, że z odpadami mamy do 
czynienia wszyscy. Problem odpadów jest powszechny
i namacalny. Każdy z nas widzi ile worków z odpadami 
wyrzuca. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego 
statystyczny Polak zużywa średnio ok. 160 kg opa-
kowań rocznie - wartość ta wzrosła od ubiegłego roku 
o 12%1.

Im więcej konsumujemy tym problem jest większy. Jakie 
strategie radzenia sobie z problemem obierają Polacy? 
Najczęstszą strategią jest sortowanie śmieci. Pomimo 
że istnieje w Polsce obowiązek sortowania, a jeszcze do 
niedawna było to premiowane niższymi opłatami za 
wywóz, to tylko 65% Polaków deklaruje, że sortuje 
zgodnie z zasadami2. Pozostali usprawiedliwiają się 
brakiem chęci, czasu oraz wiedzy na ten temat. Dobrą 
wiedzą nie mogą poszczycić się także osoby, które te 
śmieci sortują.

W eksperymencie wykonanym przez �rmy ARC Rynek
i Opinia we współpracy z Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu okazało się, że tylko 15% Polaków potra�łoby 
poprawnie posegregować przykładowe artykuły 
podczas wyrzucania. Największe trudności sprawiły 
respondentom opakowania wielomateriałowe, zabru-
dzony papier oraz artykuły higieniczne. Podsumowując 
wydaje się, że wiedza Polaków dotycząca segregacji 
odpadów jest zbyt ogólna i powierzchowna. Brakuje 
działań edukacyjnych oraz prostej i zrozumiałej infor-
macji zarówno na opakowaniach produktów jak i na 
pojemnikach.

Jako naród nie jesteśmy także skorzy do większych 
wyrzeczeń. Zdecydujemy się sami ograniczać zużycie 
plastikowych przedmiotów (słomki, talerze, torebki) 

1 https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/01/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_01-2020.pdf
2 „Ziemianie atakują” , Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65
3  https://arc.com.pl/Co-trzeci-Polak-nie-segreguje-smieci-blog-pol-1570694261.html 

Polaków chce więcej słyszeć
na temat środowiska naturalnego 

78%

CHCEMY ZMIANY!!!

tylko jeśli nie będzie to dla nas uciążliwe. Oczekujemy 
jednak od państwa i producentów konkretnych działań. 
Jesteśmy zainteresowani przyjęciem systemu depozyto-
wego polegającego na wprowadzeniu zwrotnej opłaty 
za kupno plastikowych opakowań (77% Polaków4). 
Deklarujemy zainteresowanie zwrotnymi opakowania-
mi (84% Polaków5). Popieramy także odgórny zakaz 
produkowania, wprowadzania i sprzedawania plastiko-
wych reklamówek (69% Polaków6). Co zatem powinni 
zrobić producenci oraz podmioty wprowadzające 
produkty na rynek? Po pierwsze przede�niować myśle-
nie o innowacjach i wdrożyć tzw. zrównoważone 
projektowanie (ang. ecodesign). Według tej �lozo�i 
już na etapie tworzenia produktów czy usług powinno 
się uwzględnić aspekt środowiskowy związany z tworze-
niem i utylizacją opakowań. Ogranicza się do minimum 
zużycie materiałów oraz promuje się surowce wtórne. 
Ecodesign to nie tylko podejście do tworzenia opakowań, 
ale także promowanie rozwiązań wspierających gospo-
darkę obiegu zamkniętego (GOZ). Zadaniem projek-
tantów jest także skuteczne poinformowanie użytkow-
ników o sposobie utylizacji opakowania poprzez system 
jasnego i powszechnie zrozumiałego oznakowania 
(ang. ecolabelling).
 
W przyszłości konsumenci będą oczekiwać komplekso-
wej informacji o oddziaływaniu opakowania na otocze-
nie. Takie zadanie mógłby pełnić wskaźnik śladu 
węglowego. Oznacza on całkowitą sumę emisji gazów 
cieplarnianych związanych z cyklem życia produktu, tj. 
od produkcji, przez transport, aż po składowanie i utyli-
zację. Obecnie wśród Polaków wiedza o śladzie węglo-
wym jest jednak bardzo ograniczona: aż 76% Polaków 
nigdy nie spotkało się z tym terminem. 

Kluczem do sukcesu jest zatem edukacja! Osoby 
wyedukowane są częściej gotowe na osobiste wyrzecze-
nia, częściej popierają zmiany systemowe oraz są w stanie 
przekonywać innych do proekologicznych zachowań.

4 „Ziemianie atakują” , Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65
5 https://arc.com.pl/Co-trzeci-Polak-nie-segreguje-smieci-blog-pol-1570694261.html 
6 „Ziemianie atakują” , Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65

KANTAR - Ziemianie Atakują (str 62)
Q8. Ostatnio coraz częściej pojawia się temat stanu środowiska naturalnego.
Czy chciał(a)byś więcej o tym słyszeć? [pytanie na skali od odpowiedzi „zdecydowanie tak”
i „raczej tak”1 od 4, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 4 „zdecydowanie tak”],
Odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”
Źródło: Ziemianie atakują, Kantar 2019, N=4004, Polacy 18-65.

Anna Gorączka
Ekspertka do spraw strategii
zrównowazonego rozwoju,
Green O®cer w Żabka Polska
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recykling wszystkich odpadów
komunalnych w Polsce w 2019
wg raportu GUS

RECYKLING RECYKLING W POLSCE

UPCYCLING:

Przezroczyste tworzywo 
sztuczne wysokiej jakości, 
stosowane w butelkach
z wodą, dodawane jest
do pierwotnego plastiku, 
zmniejszając procentowo 
jego produkcję.

Ważne! Upcycling to również 
forma użytkowego przetwo-
rzenia tworzyw sztucznych 
czy tkanin. Coraz częściej 
projektanci potra ą nada-
wać im drugie życie, bez 
konieczności chemicznej i 
termicznej obróbki.

DOWNCYCLING:

Po kilkukrotnym przetwo-
rzeniu w procesie recyklingu 
plastiku wiązania polimero-
we słabną, wtedy też suro-
wiec używany jest do 
gorszych jakości produk-
tów, które np. nie mają 
styczności z żywnością. 
Przykładowo, plastik, który 
pierwotnie użyty był do 
produkcji butelki na wodę, 
na końcu staje się plastiko-
wą deską tarasową lub 
ławką w parku.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska
-2019,1,20.html

Na podstawie: 
https://www.hu�ngtonpost.co.uk/entry/how-many-times-can-one-plastic-bottle-be-recycled_u
k_5bc9b98be4b0d38b58771df3 / dane z 17.06.2020
https://winey.seas.upenn.edu/wp-content/uploads/2017/08/2019_DOE_Polymer_Upcycling_
Brochure.pdf

26%

50%

Polska Unia Europejska

46,4%

Polska zobowiązana jest na podstawie
DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJ-
SKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 
listopada 2008 do osiągnięcia poziomu 
50% recyklingu papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła.

Pozbieraj i użyj jeszcze 
raz. Przy tak wielkiej ilości 
zalegającego plastiku,
a jednocześnie trwającej 
ciągle jego produkcji 
rośnie świadomość ko-
nieczności zastosowania 
materiałów już raz wpro-
wadzonych do obiegu. 
Recykling, czyli przetwo-
rzenie materiału do po-
nownego użytku jest tego 
najlepszym przykładem
i dynamicznie rozwijają-
cym się trendem. Trzeba 
mieć jednak świadomość, 
że rozwiązanie to nie 
sprawia, że plastik znika - 
wraca on na rynek
w nowej formie.
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h t t p s : / / w w w . p o r t a l s p o z y w c z y . p l / n a p o j e / w i a d o m o s c i / z y w i e c - z d r o j -
-wprowadza-butelke-wyprodukowana-w-100-z-tworzywa-pet-pochodzacego-z-recyklingu,170387.html

Pierwszy krok dla szamponu. 
Przykładem strategii recyklingu jest opakowanie szam-
ponu Head&Shoulders, które powstało przy wykorzysta-
niu 25% zebranego plastiku z plaż. By zrealizować ten 
projekt, P&G zaprosiło do współpracy firmę SUEZ zarzą-
dzającą odpadami oraz TerraCycle. 

Do powstania butelki SUEZ musiał dostarczyć wyselek-
cjonowany plastik z plaż. Nie każdy ze względu na zanie-
czyszczenia materiału i łatwość obróbki spełniał kryteria. 
Dodatkowo dla marki Head&Shoulders wyzwaniem iden-
tyfikacyjnym było odejście od ikonicznej bieli opakowa-
nia - kolorowe plastiki, zmieszane razem dają szarą 
barwę. 

Projekt ujawnił koszty związane z pozyskiwaniem tą 
drogą surowca, które okazały się być znacząco wyższe. 
Nagłośnił też skalę marnotrastwa plastiku: w Europie 
zaledwie 7% z ok. 50 millionów ton rocznie produkowa-
nego plastiku pochodzi z recyklingu.

Zobowiązanie Coca-Cola
Do 2030 roku wszystkie opakowania PET na napoje
w Polsce będą poddawane recyklingowi. Również te, 
które są barwione. Będzie to możliwe, dzięki podjęciu 
współpracy z IONIQA Technologies, start-upem, który 
wywodzi się z Eindhoven University of Technology1.

1 https://swiatbezodpadow.pl/ na 17.06.2020 

https://packagingeurope.com/head-shoulders-ma-rine-waste-beach-plastic-bottle/
h t t p s : / / w w w . h u ¡ n g t o n p o s t . c o . u k / e n t r y / h o w - m a n y - t i m e s - c a n - o n e -
-plastic-bottle-be-recycled_uk_5bc9b98be4b0d38b58771df3?guccounter=1&guce_referrer=aH
R0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAETwfYYNJMme8JRdZUYWH5
1XZasEO3Sw_Y3mgxi-J849A4KjYHxrgeS8qiTNJaBzuLev-cWw8yj0rHdrN3DPYguC37ZESkE6HA
wPQfqQPx7v40nXCzgXRcBOz0BFcd0R907YYUqp1AzNERdTyed9y1qtl0pexMGjXUw7jHN3Xjk5

ŻYCIE BUTELKI PET

Plastik z polime-
rami można 
przetwarzać
do ok 10 razy
*Simona Maccarrone z Matmatch

fot: headandshoulders.com

fot: packagingnew
s.co.uk
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ZNAKI ZNACZĄ

1 – PET – To dobry materiał do recyklingu i dla 
producenta nowych opakowań, jeśli jest 
transparentny (bezbarwny, zielony i niebieski). 

2 – HDPE – high density polyethylene – Można 
używać go wielokrotnie. Dla recyklingu stano-
wi cenny surowiec, jeśli nie jest ciemnej 
barwy. 

3 – PVC – polichlorek winylu – Nadaje się do 
ponownego przetworzenia w przypadku 
odpadów budowlanych. Odpady opakowa-
niowe przy spalaniu wydzielają dioksyny. 
Można je jedynie składować.

4 – LDPE – light density polyethylene – Nadaje 
się do recyklingu, jednakże ze względu na 
niską masę, potrzeba dużo materiału do 
stworzenia granulatu do ponownego prze-
tworzenia. Dlatego też nie jest tak wartościo-
wy jak grubszy HDPE

5 – PP – polipropylen – Najpopularniejszy
w recyklingu. Najbardziej uniwersalny. 
Nadaje się do podgrzewania.

6 – PS – polistyren – niska cena nowego 
surowca, sprawia, że recykling jest mało opła-
calny i rzadko stosowany.

7 – Inne – zbiorcza grupa dla wielu materiałów, 
które nie są dookreślone przez producenta - nie 
są poddawane recyklingowi w Polsce, choć 
tra�ają do żółtego pojemnika.

Znak “Zielony Punkt” - znak ten często 
niesłusznie kojarzony jest z możliwo-
ścią recyklingu opakowania. Tymcza-
sem symbol ten oznacza, że produ-
cent jest w systemie recyklingu i odzy-
sku odpadów polskiej organizacji 
Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Numery od 1-6 można poddawać recyklingowi w różnym zakresie.
W praktyce poddawane są mu głównie numery 1, 2 i 5 ze względu
na jakość materiału.

-może zawierać ftalany i BTA
-nie podgrzewać
-nie używać ponownie

1
PET

bezpieczny

2
HDPE

-może wydzielać toksyny
-szkodliwy dla zdrowia
-rakotwórczy

3
PVC

bezpieczny

5
PP

-wydziela toksyny zwłaszcza 
pod wpływem ciepła
-szkodliwy dla zdrowia

6
PS

-może zawierać BPA
-nie podgrzewać
-może być szkodliwy

7
Inne

bezpieczny

4
LDPE

Na opakowaniach pojawia 
się wiele znaków. Część
z nich wynika z przyjętych 
regulacji i ma pozwalać 
konsumentom na lepsze 
rozpoznanie materiału,
z jakim mamy do czynie-
nia. Ta wiedza przydaje 
się zwłaszcza dziś, gdy
tak poważnym wyzwaniem
i zarazem obowiązkiem 
jest segregacja śmieci
oraz recykling. Okazuje 
się, że plastik plastikowi 
jest nierówny, a oznacze-
nia, które powinny poma-
gać są nieczytelne lub też 
po prostu trudne do po-
znania.
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PRZYKŁAD DZIAŁAŃ

Żabka Polska wprowadza 
na wszystkich markach 
własnych intuicyjny 
system oznakowania
(ecolabelling). Dzięki 
wprowadzeniu 
kolorowych oznaczeń 
każdy klient może 
z łatwością wyrzucić 
zużyte opakowanie do 
odpowiedniego 
pojemnika, a zebrane
w ten sposób surowce 
mogą być ponownie 
przetworzone. 

Jako pierwsza sieć retail Żabka Polska wprowadza 
wszystkie marki własne napojów - Foodini Wycisk, S!
w butelkach 100% z recyklingu (tzw. 100% rPET). Jest to 
pierwsza na masową skalę produkcja opakowań 100% 
rPET w Polsce z przeznaczeniem do żywności.

Żywiec Zdrój i rPET
Marka Żywiec Zdrój stworzyła w 2019 roku pierwszą 
w pełni wyprodukowaną z recyklingowanego plastiku 
butelkę. Klasy�kuje się ją jako rPET. Dedykowana jest 
największej pojemności - 5 litrom.
 
Na dziś baniaki stanowią jedynie 5% sprzedaży Żywca 
Zdrój. Wybór tej pojemności dla zastosowania rPET dykto-
wany jest małą ilością dobrze posegregowanego surowca, 
który można zebrać z rynku do przetworzenia1.

1 https://arc.com.pl/Co-trzeci-Polak-nie-segreguje-smieci-blog-pol-1570694261.html / na 
dzień 17.06.2020

fot: m
ateriały prasow

e

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zabka-marka-wlasny-shoty-s-cena-opinie
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Źródło: Our World in Data - Geyer et al. (2017)

RECYKLING W DUŻYCH LICZBACH

Dążenia do zwiększenia 
procentowego udziału 
plastiku z recyklingu
w gospodarce jest słuszne
i postępuje jako działanie 
w praktyce. Jednakże, 
liczby w ujęciu historycz-
nym i globalnym poka-
zują, jak wiele w tym
obszarze jest jeszcze 
pracy do wykonania.
Zwłaszcza, że dopiero ostatnie lata są nacechowane 
wzmożoną aktywnością w tym obszarze ze strony 
producentów. Nie jest to też działanie, któremu podo-
łać mogą konsumenci - w skali globalnej i masowej jest 
ono uzależnione od aktywności opakowujących. 

Plastik użyty jednokrotnie
5,8 mld ton 

W LATACH 1950-2015 WYPRODUKOWANO 8,3 MLD TON PLASTIKU (dane w mld ton)

Plastik nadal w użyciu
2,5 mld ton 

Poddany recyklingowi
i nadal w użyciu

0,1 mld ton 

Wyrzucony
4,6 mld ton 

Poddany recyklingowi,
następnie spalony

0,1 mld ton 

Poddany recyklingowi,
następnie wyrzucony

0,3 mld ton 

Poddany recyklingowi
0,5 mld ton 

Spalony
0,7 mld ton 
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REDUKCJA

Mniej znaczy lepiej.
Ograniczenie produkcji 
plastiku jest kluczowym 
wyzwaniem w kontekście 
opakowań, pozwala 
bowiem zmniejszyć sumę 
absolutną materiału
w środowisku. Wyzwa-
niem w tym przypadku 
jest umiejętność znalezie-
nia tych punktów opako-
wania, które mogą 
zostać zredukowane, bez 
szkody dla opakowywa-
nego towaru oraz nie-
sprawiających trudnosci 
po stronie konsumenta.

Sklejmy to
Przykładem redukcji plastiku w praktyce jest rezygnacja 
ze zgrzewek na butelki PET oraz puszki. By popularne 
sześciopaki dalej pozostawały zwarte i łatwe do przeno-
szenia, firma KHS GmbH opracowała specjalny klej na 
bazie naturalnych składników. Pozwala on utrzymać 
ciężar opakowań z płynem, a jednocześnie daje łatwą 
możliwość rozdzielenia poszczególnych pojemników, 
dodając do tego przyjemny dźwięk zapowiadający 
konsumpcję.

Jedną z pierwszych firm, która zdecydowała się na wpro-
wadzenie tego rozwiązania jest duński Carslberg. Dzięki 
Nature Multi Pack, firma zamierza zredukować ilość 
odpadów z tworzyw sztucznych na świecie o ponad 1 200 
ton rocznie – co odpowiada 60 milionom plastikowych 
torebek. Na chwilę obecną wziąż trwa kalkulacja i opty-
malizacja rozwiązania.

fot: khs.com

fot: khs.com
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Skoncentrujmy to
W 2017 roku Holenderka Mirjam de Bruijn zaprezentowa-
ła swój koncept na redukcję jednorazowych opakowań 
wykorzystywanych do środków czystości i kosmetyków.

Zaproponowała proste, czyste formy opakowań, które na 
stałe mogą być elementem wystroju wnętrz. Zmienia się 
jedynie środek - szampony, środki czystości, mydło doku-
puje się w formie tabletek. Po zmieszaniu z wodą na 
powrót otrzymujemy pełnowartościowy produkt.

Ta designerska wizja została zrealizowana na przykład 
przez markę Blueland. Refeel i redukcja opakowań stały 
się też rozwiązaniem dla wielu marek kosmetycznych, 
np. polskiego Yope!

Odchudźmy to
Redukcja może również dotyczyć samych opakowań PET 
i stać się elementem szerokiej strategii działań.

Tą drogą podąża LIDL, który odchudza swoje butelki na 
napoje z grubości oraz rezygnuje z folii na produktach 
swoich marek. 

Podobnie postępuje Coca-Cola, która zredukowała ilość 
plastiku potrzebnego do wyprodukowania jednej butelki 
PET o 25%.

Plastik z polime-
rami można 
przetwarzać
do ok 10 razy
*Simona Maccarrone z Matmatch

REDUKCJA

Laserujmy to
Bez opakowania, bez papieru, bez tuszu i kleju, tylko sam 
produkt - taka forma sprzedaży warzyw i owoców jest 
możliwa. Udowodniła to sieć Lidl Polska, która właśnie 
wprowadza do sklepów pierwsze warzywa Bio znakowa-
ne bezinwazyjnie, naturalnym światłem. 

Testowana od 2009 r. i wymyślona przez Grega Drouil-
larda z Uniwestytetu Floryda tra�ła tym samym do 
Polski. Za pomocą impulsu lasera molekularnego na 
dwutlenku węgla (lasera CO2) w kilku zewnętrznych 
komórkach skórki owocu tatuuje się wzór (kod). Znaku 
nie można zmyć, zedrzeć lub zmienić. Nie zwiększa on 
utraty wody ani nie ułatwia wnikania patogenów.

https://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/owoce-beda-oznaczane-
laserowym-znakiem,21477.html
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/lidl-bedzie-tatuowac-naturalnym-swiatlem-
warzywa-i,59028

Skręćmy to
Rozwiązaniem, które eliminuje obecność plastiku jest 
zaprezentowana w 2019 roku puszka piwa Corona. 
Zamiast eksperymentować z innymi materiałami, prze-
projektowano puszkę tak, by każdą kolejną puszkę 
można było ze sobą skręcić, tworząc zwarty słupek.

W tym pomyśle wykorzystano samą formę opakowania, 
aktywując nieużywane dotychczas wieczko i spód. 
Dodatkowym atutem mechanizmu jest jego intuicyjność 
i łatwość stosowania.
 
Corona, by wspierać redukcję plastiku wykorzystywane-
go w browarnictwie, zdecydowała się na udostępnienie 
swojego patentu na zasadach bezpłatności licencji.

fot: M
irjam

 Lois de Bruijn

fot: blueland.com

fot: steem
it.com

fot: packagingnew
s.com

.au
fot: Lidl

fot: m
ateriały prasow

e
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Domy z butelek
W 2017 roku pomysł Heinekena powrócił w nowej formu-
le. Kanadyjski przedsiębiorca Donald Thomson stworzył 
markę wody A’gua, której specjalnie zaprojektowane 
butelki plastikowe, po zużyciu zamieniają się w pełno-
prawne dachówki. Wystarczy odrobina cementu i resztek 
papieru, by mogły zabezpieczać dachy.

Lampa z pudełka
Happy Nature Lamp firmy Panasonic jest właśnie takim 
konceptem w praktyce. Kupując żarówkę, dostajemy od 
razu pod postacią rozkładanego opakowania kolorowy 
abażur.

Czasem wizje są bardzo odważne i trudne do zrealizowania. Takim 
pomysłem była butelka - cegła WOBO, czyli projekt Alfreda Heinekena
z 1963 roku. Browarnik chciał budować z nich domy na terenach słabo 
rozwiniętych.

DRUGIE ŻYCIE (POPULARNIE UPCYCLING)

Tak jak korzystamy
z second handów, gdzie 
można kupić ciągle dobrą 
odzież i dać jej drugie 
życie, tak z dobrej jakości 
opakowań, możemy ko-
rzystać wielokrotnie na-
dając im nowe funkcje.

fot:clios.com

fot: H
eineken International

fot: sustainablog.org

fot: asvpshop.com
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Lokalne Surowce - Supersłomka
Produkcja słomek z wodorostów w Polsce, czy też ślad 
węglowy towarzyszący transportowi takich słomek, byłby 
podobnie zły dla środowiska, co pozostanie przy plastiko-
wych słomkach

Supersłomka to niemiecki startup robiący słomki z szeroko 
dostępnych w Polsce jabłek.

Green Gen Bottle1
Pierwsza butelka z surowców biologicznych i nadająca 
się do recyklingu, opracowana z włókien lnianych i żywic 
pochodzenia roślinnego.

Większość napojów alkoholowych pakowana jest
w szkło, które nadaje się do recyklingu. Jednakże szkło 
musi osiągać temperaturę 1550°C podczas produkcji,
a zatem wymaga znacznej ilości energii. Ponadto szkło 
jest ciężkie, co zwiększa ślad węglowy powstający 
podczas transportu.

Biologiczna butelka z lnu jest wykonana z kompozy-
tu z włókna lnianego, bez szkła i jest przeznaczona 
przede wszystkim dla wina premium, piwa, 
alkoholi i kosmetyków. Ulega biodegradacji, gdy 
zostanie zmiażdżona i poddana działaniu bakterii.

Według Green Gen butelka może zawierać 
płyn o zawartości alkoholu do 60% ABV2, nie 
ma wpływu na smak i może być w niej 
zamieszczany tradycyjny korek. Odporność na 
wstrząsy jest wyższa niż w tradycyjnej szklanej 
butelce.

Butelka na wino o pojemności 75 cl waży 190 
gramów: oszczędność wagi 300g - 1kg w porów-
naniu ze szklaną butelką (w zależności od 
rodzaju butelki i szkła).

ZMIANA PARADYGMATU

Każde rozwiązanie, które 
zakłada wykorzystanie 
jednorazowo plastiku 
przekłada się na zwięk-
szenie jego obecności 
w środowisku. Jeśli ponad 
50% Polaków twierdzi,
że jest gotowa na wyeli-
minowanie go zupełnie
z codziennego użycia,
to może przychodzi 
moment na zmianę para-
dygmatu? Czy nadszedł 
czas, by produkować, 
pakować i konsumować 
inaczej? 
Pierwszym krokiem na drodze do takiej zmiany są dyrek-
tywy unijne zakazujące produkcji i sprzedaży plastiko-
wych jednorazówek od 2021 na terenie UE. Czy są alter-
natywy dla plastikowych talerzyków i sztućców? Co ze 
słomkami do ulubionych napojów? Czy butelki na wodę 
muszą być plastikowe?

więcej na https://wiselife.pl/about/

1 https:⁄⁄greengentechnologies.com
2ABV (Alcohol By Volume, ang. alkohol objętościowo) – standardowa 
miara zawartości etanolu w napoju alkoholowym wyrażona jako 
procent objętościowo

fot: greengentechnologies

fot: w
iselife.pl
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Gone - alternatywa dla plastiku
Gone oferuje przyjazne dla środowiska opakowania na 
żel energetyczny dla sportowców.

Podstawą tego projektu jest jadalny bioplastik wykonany 
ze składników, które można znaleźć w lokalnym sklepie 
spożywczym (np. skrobi z ziemniaków)

Butelka z papieru
Z papierowej pulpy zmieszanej ze słomą pszenną, trzciną 
cukrową i bambusem powstała PAPER BOTTLE, która jest 
w 100% nieprzemakalna i w 60% (stan na X.2019) 
poddaje się kompostowaniu. 
 
Co prawda nie zobaczysz koloru swojego ulubionego 
płynu, ale może ona przyjąć wiele form oraz daje się 
obrandować, więc dalej może być nośnikiem komunika-
cji. Najważniejsze jednak, że jest wolna od plastiku
i mikroplastiku. 

Tetrapak
Tetrapak wyprodukował opakowanie kartonowe Tetra 
Rex i Tetra Prisma, które są w 99% biodegradowalne.

Korek i warstwy opakowania wykonane z biopolimerów
z wykorzystaniem trzciny cukrowej i papieru. Tetra Rex® 
Bio-based - pierwszy w pełni odnawialny pakiet produko-
wany jest wyłącznie z połączenia tworzyw pochodzących 
z trzciny cukrowej i kartonu.

ZMIANA PARADYGMATU

Woda w puszcze
W 2018 roku Cano Water jako alternatywę dla plastiko-
wych butelek wprowadziła efektywny w recyklingu mate-
riał do pakowania płynu - puszkę. Również w tym wypad-
ku konsumenci musieli zapomnieć o przyzwyczajeniu do 
przezroczystości opakowania. 

fot: designboom
.comfot: paperw

aterbottle.com

fot: tetrapak.com

https://www.canowater.com/

fot: savedbyrobots.com
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NOHBO
Nohbo to nowy pomysł na szampon w formie jednorazo-
wych kropli zamkniętych w biodegradowalnym materiale. 
Wystarczy odrobina wody, by spienić zawartość opako-
wania. Ta sama woda sprawia, że rozpuszcza się również 
sama błona.  

Opakowanie można zawiesić pod prysznicem lub ułożyć 
pod ścianą przy zlewie. Jest wykonane z bioplastiku
z trzciny cukrowej i nadaje się do kompostowania.

L’ORÉAL - butelki papierowe
Phytonutrients Seed 
Pomysł na nową linię kosmetyków do pielęgnacji włosów 
z nasion, skłonił L'Oreal do zwrócenia się do ekologiczne-
go producenta opakowań o zaprojektowanie nowej, 
przyjaznej środowisku kartonowej butelki. 

Wykonana przy użyciu papieru z recyklingu i kartonu, 
butelka jest wodoodporna dzięki zastosowaniu gliny, co 
oznacza, że można ją stosować pod prysznicem.

fot: nohbodrops

fot: l’oréal
fot: l’oréal

https://nohbodrops.com/

ZMIANA PARADYGMATU
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WikiCell
Miękka skórka przechowuje i chroni żywność i napoje, 
takie jak: lody, jogurt, ser, sok i budyń. Działa jak skórka 
pomarańczy albo łupina kokosa. 

Podstawowe opakowanie, w pełni jadalne, wykonane
z naturalnych cząsteczek jedzenia, np. czekolady, orze-
chów, owoców i nasion. Miękka owijka jest odpowiedni-
kiem skóry winogron i może być myta jak zwykły owoc. 

Ohoo > NOTPLA
Kiedy w 2013 roku Rodrigo Garcia Gonzalez i Pierre 
Paslier, dwaj młodzi innowatorzy, pokazali światu prze-
zroczystą, jadalną kulkę z wodą o nazwie Ooho, nikt 
jeszcze nie sądził, że może powstać z tego �rma składa-
jąca się z wielu chemików, handlowców, inżynierów
i projektantów, która zmieni sposób myślenia o opako-
waniach. 

Dziś �rma, która powstała z ich inicjatywy, wspierana 
przez fundusze takie jak Sky Ocean Ventures nazywa się 
NOTPLA i produkuje jadalny materiał na bazie wodoro-
stów oraz rozwija inne technologie naturalnych i biode-
gradowalnych membran.

ZMIANA PARADYGMATU

fot: dezeen.com
fot: savedbyrobots.com

fot: incrediblethings.com
fot: designindaba.com

fot: Sam
 Evans-Brow

n/N
ew

 H
am

pshire Public Radio

https://www.notpla.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=-J68mz2agIA

Przykład trudności
Nie wszystko się udaje. WikiCell po wprowadzeniu do 
regularnej sprzedaży, zostały opakowane w folie tak, 
by kupujący nie bali się dotknąć "gołego" produktu. 

Tym samym pomysł pełnej redukcji opakowań legł
w gruzach. Regularny handel zwłaszcza w "nowej 
normalności" po pandemii i ze zwiększoną świadomo-
ścią zagrożeń ze strony drobnoustrojów, musi na 
nowo przemyśleć całą ścieżkę sprzedaży, biorąc pod 
uwagę szanse związane z UX.
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Dell i Ikea
Dell i IKEA próbują zastąpić styropian i polistyren
w opakowaniach elementami z ukształtowanej grzybni. 
Grzybnia tworzy organiczny, szybko rosnący materiał,
z którego łatwo formować opakowania o różnych kształ-
tach.

ZMIANA PARADYGMATU

link https://ecovativedesign.com/

fot: Seed

fot: ecovativedesign.com
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BIOPOLIMERY CZERPANE Z NATURY

Polimery, które występują naturalnie w organizmach 
żywych, są przez nie produkowane, stanowią ich 
kluczowy komponent.

Polimer to związek chemiczny, który składa się z wielu 
jednostek (monomerów) połączonych ze sobą 
wiązaniami chemicznymi niczym ogniwa łańcucha.

Najczęściej spotykane
naturalne polimery to:
· polisacharydy (celuloza, skrobia, glikogen)
· białka (gluten, kolagen, enzymy)
· inne formy naturalnych polimerów to lignina, 

poliestry.

Inne naturalne składniki bio 
materiałów:
· bambus
· bagassa (włókno trzciny cukrowej)
· słoma przeniczna
· włókna traw
· wosk pszczeli
· cukier
· itd.

surowce
odnawialne

surowce
petrochemiczne
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niebiodegradowalne,
uzyskiwane ze źródeł
odnawialnych

biopolimery,
np. bio PE, bio PET,

bio PA, bio PTT

biopolimery,
np. PLA, PHA, PBS,
polimery skrobiowe

polimery
konwencjonalne,

np. PE, PP, PET

biopolimery,
np. PBAT, PCL

biodegradowalne,
uzyskiwane ze źródeł

odnawialnych

niebiodegradowalne,
uzyskiwane z surowców
petrochemicznych

biodegradowalne,
uzyskiwane z surowców

petrochemicznych

· cykl życia tworzywa jest zgodny z naturalnym
obiegiem materiałów: tworzywo pochodzi
z naturalnych zasobów odnawialnych, do których jest 
zawracane

· obniżają one zużycie paliw kopalnych oraz ślad 
węglowy (niższe emisje CO₂)

· obniżają ilość odpadów, które muszą być składo-
owane na wysypiskach lub spalane w spalarniach

· konkurencyjne kosztowo
· mają taką samą charakterystykę i zastosowa-
nie jak tworzywa pochodzące z paliw

ZA
LE

TY
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BIOPOLIMERY CZERPANE Z NATURY

Warto szukać na opakowaniach znaku mówiącego
o możliwości kompostowania opakowania. Biodegrado-
walne materiały, których surowce pozyskiwane są
z roślin są ciągle niewielkim wycinkiem naszej rzeczywi-
stości. Dodatkowo są pominięte w systemie segregacji 
odpadów z racji braku pełnej infrastruktury, która 
pozwoliłaby na ich sprawne i korzystne dla środowiska 
przetworzenie. Ale może niebawem się to zmieni?

POLSKA
NIEMCY
SZWAJCARIA
HOLANDIA
WIELKA BRYTANIA

BELGIA

USA

na podstawie opracowań
prof. nzw. dr hab. inż. Hanna Żakowska
w latach 2011-2020 Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
w COBRO COBRO Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań

fot: organiczni.eu



POLAK POTRAFI



66 67

MakeGrowLab
Stworzony przez Różę Rutkowską - SCOBY (Symbiotic 
Culture Of Bacteria and Yeast) - w 100 proc. wolny od 
plastików materiał, który powstaje z biomasy przy udzia-
le mikroorganizmów. Można go uprawiać lokalnie
w dowolnym miejscu na świecie, na małej przestrzeni
i przy niewielkim udziale zasobów.

Pod koniec użytkowania daje się go też kompostować
i wykorzystać do uprawy żywności, która prędzej czy 
później ponownie stanie się odpadem, tworząc gospo-
darkę obiegu zamkniętego. Po tym jak o projekcie 
zaczęły rozpisywać się media z całego świata, w tym 
m.in. tak znane serwisy jak Fast Company i Mashable, 
Róża Rutkowska założyła firmę MakeGrowLab. 

Sztućce z materiału
biopolimerowego
Polscy naukowcy stworzyli ekologiczne sztućce. Są tak 
samo trwałe jak plastikowe, ale w pełni biodegradowalne.

Innowacyjny biopolimer wykonany jest ze skrobi termo-
plastycznej pozyskanej z mąki ziemniaczanej i polilakty-
du, czyli biopolimeru z kukurydzy oraz z dodatków 
pochodzenia naturalnego. Dzięki temu, że materiał jest 
termoplastyczny, łatwo i tanio można wykonać z niego 
przedmioty użytkowe.

POLAK POTRAFI

Polska firma SILBO jest jedną z nielicznych na świecie, 
które rewolucję już rozpoczęły na szeroką skalę, korzy-
stając z szeroko dostępnych składników jak np. skrobia 
kukurydziana. 

Ich opakowania biodegradowalne i kompostowalne 
przemysłowo posiadają certyfikat kompostowalności Din 
Certco nr 7P0709. 

Jest wiele możliwości wykonania bioopakowań, m.in
z  folii celulozowej, papieru biodegradowalnego, folii
i siatki PLA oraz jako kombinacje tych materiałów. Opa-
kowania Silbo są dodatkowo zadrukowane wodnymi, 
kompostowanymi farbami. 

W ramach swojej strategii redukowania plastiku, LIDL 
Polska  już dziś korzysta z tych rozwiązań przy pakowa-
niu m.in. cebuli. 

Grillowanie bez jednorazówek
Stworzona przez młynarza Jerzego Wysockiego techno-
logia obróbki otrębów pszennych pozwala na czystą 
produkcję biodegradowalnych w 30 dni jednorazowych 
talerzy i sztućców. Obecnie marka Biotrem współpracuje 

z wieloma ośrodkami badawczymi nad dalszym rozwo-
jem technologii.

https://innpoland.pl/153587,ten-widelec-rozlozy-sie-w-3-miesiace-polscy-naukowcy-
zastapili-plastik

fot:lidl

fot:M
akeG

row
Lab

Przykład trudności
Na przeszkodzie w efektywnym wykorzystaniu 
rozwiązań biodegradowalnych stoi brak realnej 
infrastruktury do przemysłowego kompostowania, 
która wiązać się będzie z dużymi nakładami �nanso-
wymi. Dodatkowo pozostają one praktycznie 
nieobecne w systemie zarządzania odpadami. Na 
dziś, zwykle tra�ają do tych samych śmietników, co 
regularny plastik.

Dlatego idealne byłyby opakowania nadające się do 
domowego rozkładu, zgodne z ideą zero waste.
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GOSPODARKA OBIEGU 
ZAMKNIĘTEGO W PRAKTYCE 
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To nowy sposób na pro-
jektowanie, tworzenie
i używanie wszelkich 
dóbr w ramach możli-
wości odtwarzania się 
zasobów planety.
Tak wielka zmiana w gospodarce nie dokona się sama
i dotyczyć będzie musiała wszystkich i wszystkiego: 
biznesu, rządów, konsumentów (czyt. obywateli), 
miast, produktów, a także samej organizacji pracy
i zawodów. Poprzez włączenie aspektów projektowania 
w takie tematy jak odpady i zanieczyszczenia oraz 
traktowania ich jako źródła surowców, utrzymywanie 
produktów oraz materiałów w ciągłym użyciu i odna-
wianie naturalnych systemów, możemy wymyślić na 
nowo nasz świat. 

Na podstawie: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-
circular-economy

https://saltwaterbrewery.com/pages/press

Saltwater Brewery
Przykładem w praktyce potraktowania odpadów produk-
cyjnych jako surowca jest działanie Saltwater Brewery. 
Zaprojektowali oni sześciopak na piwo z opadów z proce-
su ważenia. Całkowicie biodegradowalny i jadalny, co 
znaczy, że np. morskie zwierzęta nie zatrują się tym, 
nieplanowanym posiłkiem.

fot: dezeen.com

fot: entrepreneur.com
fot: dezeen.com

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W PRAKTYCE
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Zeoform

To rewolucja materiałowa - rozwiązanie, które nazwano 
Świętym Graalem ecomateriałów. Australijska �rma ZEO 
opracowała Biotworzywo tworzone ze wszystkich 
dostępnych źródeł celulozy, zarówno tej pozyskiwanej
z recyklingu jak i odpadów, roślin uprawnych i odrzutów 
roślinnych.

Dzięki opracowanej technologii, materiał może przybrać 
niemal każdą formę. Jest wytrzymały, elastyczny, 
pozbawiony w 100% klejów, łączników, chemikaliów. 
Wedle komunikatów �rmy, to materiał o uniwersalnym 
zastosowaniu, który może przypominać w formie natu-
ralne drewno, ale nie ma ograniczeń w �nalnym, apliko-
wanym kształcie.

Do dziś nie został jednak zastosowany w opakowaniach.

Przykład trudności:
transport gotowego produktu do Polski nie byłby eko! 
Potrzebny jest przede wszystkim transfer wiedzy.

fot: ideassonline.org

więcej na: https://www.zeoform.com/

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W PRAKTYCE
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fot: obw
arzanki.eu

PODSUMOWANIE

Nasz suplement to oczywiście tylko krótki przegląd możli-
wości, dróg i konceptów. Jest on zbiorem odpowiedzi na 
pytania, jakie zadają sobie już dziś projektanci w dialogu 
z biznesem, konsumentami i naukowcami. Wiemy też, że 
zarówno przyspieszający recykling, jak i poszukiwania 
alternatywnych materiałów, nie są dla siebie konkurencją. 

W trakcie powstawania tego raportu pojawiło się wiele 
nowych konceptów i propozycji, których nie mogliśmy
z racji pigułkowej formy tutaj zamieścić. Natomiast ich 
wielość wskazuje na mobilizację wielu środowisk i swoisty 
kryzysowy wyścig zbrojeń. W projektowaniu nowych 
rozwiązań jak w soczewce skupiają się problemy biznesowe,   
środowiskowe oraz społeczne. Wszystkie te wątki składać 
się będą na następujące przemiany.
 

Zmiany, które wiążą się
z nowymi konceptami
i stojącymi za nimi
koniecznymi do podjęcia 
wyzwaniami najbliższej 
przyszłości, wymagają 
prób i popełnienia wielu 
błędów. Jednakże tylko 
zadając sobie ten wspólny 
trud, możemy
projektować lepszą
przyszłość.

Najlepiej z opakowa-
niami, które znikają 
po użyciu!

AKTUALIZACJA COVID-19:

Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad tym dokumentem, 
pandemii jeszcze nie było, a głównym globalnym zagroże-
niem była katastrofa klimatyczna; ciągle dla wielu abstrak-
cyjna i niewidoczna, choć medialnie coraz głośniejsza. 

Szykowaliśmy się też na pierwsze zmiany na poziomie Unii 
Europejskiej, wynikające z dyrektywy ograniczającej 
produkcję i użycie jednorazowych opakowań plastikowych, 
której efekty mieliśmy zobaczyć w połowie 2021 w każdym
z krajów UE.

I choć opakowania, ich produkcja i konsumpcja nie są 
przyczyną katastrofy klimatycznej, tak pozostają obszarem 
do głębokiej zmiany. Obecny kryzys pandemiczny jej nie 
zatrzyma, ale dostarczy nowych informacji i ważnych 
impulsów zarówno dla naukowców, projektantów oraz 
specjalistów od marketingu, jak takie zmiany wprowadzać, 
by zapewnić bezpieczeństwo produkcji, konsumpcji oraz 
środowiska. Przecież jednorazowe rękawiczki też powinny 
znikać!

Jakub Śwircz
wiceprezes Fundacji BrandyLab
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Materiał został przygotowany
w ramach inicjatywy Food 
2050, w której udział biorą:
Brandy Design,
Centrum Prawa Żywnościowego, 
Fundacja BrandyLab,
Lata Dwudzieste,
Kantar Polska

Research i opracowanie
merytoryczne:
dr hab Maciej Konopka
Jakub Śwircz
Marta Kosiorek

Współpraca:
Anna Gorączka
Kamil Wyszkowski

Opracowanie gra�czne:
Michał Werder
Zo�a Rogula

jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu
food2050@food2050.pl
lata-dwudzieste.pl
kantar.com

Brandy Design / Jakub Śwircz: 
jakub.swircz@brandy.pl

Centrum Prawa Żywnościowego / Daniel Szostek: 
d.szostek@food-law.pl

Lata Dwudzieste / Mateusz Galica:
mateusz.galica@lata-dwudzieste.pl

POROZMAWIAJMY
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