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Odpady - ja ich nie
produkować?



Problem globalny - plastisfera

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci – oceaniczne „wysypisko” na północnym Pacyfiku
 



Plastikowe morze problemów

Co 'minutę do mórz i oceanów trafia ponad 20 ton plastiku
 



Czy plastiku w oceanach będzie 
więcej niż ryb?

Każdego roku do mórz i oceanów trafia ok. 8 mln ton plastiku. Jeśli dziś nie 'podejmiemy działań, w
2050 r. w oceanie będzie więcej plastiku niż ryb

 
 



Wzrost produkcji plastiku
 
 
 

Według statystyk światowa produkcja
tworzyw sztucznych wzrosła z 1,5 mln ton
w 1950 r. do 322 mln ton w 2014 r. Obecnie

gospodarki rozwinięte, takie jak Unia
Europejska, zużywają 20 razy więcej

plastiku w przeliczeniu na mieszkańca niż
gospodarki w krajach rozwijających się

 
 
 



Najwięksi truciciele wód 
oceanicznych

 
 
 
 

Największymi trucicielami wód
oceanicznych są azjatyckie rzeki
Jangcy oraz Indus. Każdego roku

wraz z ich nurtem do oceanów trafia
aż 900 tysięcy ton plastiku

 



Plastik jest wszechobecny

Pada na nas plastik, od Alp po Arktykę
 'Drobne cząstki plastiku pokrywają

powierzchnię skał, w sposób podobny jak robią
to algi i glony



Jemy plastik

Nadmiar śmieci, których "najadły się" zwierzęta, doprowadził do zatrucia, infekcji i znacznego osłabienia
organizmu i śmierci



Mikroplastik jest w żywności

 
Współczesne badania pokazują, że mikroplastik jest coraz częściej wykrywany w produktach spożywczych

oraz w kosmetykach



Chemikalia z plastiku w 
organizmach dzieci

Badanie wyraźnie pokazuje korelację
między wzrostem zużycia danej

substancji w produkcji, a wzrostem jej
ilości w organizmie" 

Plastik może dostawać się do
organizmu za pośrednictwem

przyborów kuchennych,
nieprzemakalnych ubrań, środków

czystości oraz pochodzić z opakowań
żywności

 



Torba zamiast torebki

 
Na zakupy warto wybrać się z własną torbą

z solidnego materiału

 
W ciągu 1 sekundy jest produkowana 1 torba foliowa, używana

jest średnio przez 25 minut, a rozkłada się od 100 do 400 lat
 



Brokuł z folii

 
 
 

Przemysł opakowaniowy kipi pomysłami, ale wiele z nich niczemu nie służy
 



Co zatem, jeśli nie folia?

 
Owoce i warzywa lepiej kupic niezapakowane w

warzywniaku lub na targu
 
 

 
Woreczki wielokrotnego użytku

 
 



Co zatem, jeśli nie folia?

 
Woreczki uszyte z recyklingu

 

 
Liście banaowca, lotosu

 
 



Bez butelki ani rusz

Bidon to: zdrowie, dbanie o środowisko,
oszczędność pieniędzy i wygoda

 
 

Butelki PET, rozkładają się od 100 do
nawet 1000 lat

 



Renesans słoika

 
Słoik z „odzysku” – usuwamy etykietę a szklany

słój zaczyna się nieźle prezentować
 
 
 

 
Można w nim nawet zabrać jedzenie do pracy

 
 



Jeszcze mniej plastiku

Sposobów na ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych jest znacznie więcej.
Przykłady? Zamiast mydła w płynie można używać tradycyjnej kostki; płatki

kosmetyczne mogą być z bawełny; kapsułki z kawą ustępują miejsca ziarnom do
mielenia



Baterie - mają szkodliwy wpływ na
środowisko 

 
Tylko jedna wyrzucona w lesie bateria może

zanieczyścić 400 litrów wody
 

 
Pojemniki i punkty odbioru baterii

 
 



Elektrośmieci czyli zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

 
Pralki, lodówki telewizory, telefony, komputery – porzucone na wysypisku w wyniku rozkładu

wydzielają substancje szkodliwe
 



Biomasa - kompostowniki

Kompostowanie zmniejsza ilość wyrzucanych odpadów.Najprostszy sposób to wygospodarowanie
miejsca i umieszczenie tam odpadów w postaci pryzmy

 
 



Szkodliwość spalania śmieci

Podczas spalania śmieci w piecach domowych emitowane są szkodliwe substancje: pyły powodujące
zanieczyszczenie metalami ciężkimi, trujący tlenek węgla oraz tlenek azotu, który powoduje

podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. W dymie znajduje się dwutlenek siarki, chlorowodór,
cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny

 



Kto generuje najwięcej odpadów, 
a kto najmniej?

Ilość generowanych odpadów nie
jest równoznaczna z wpływem

danego społeczeństwa na
środowisko. Istotnym jest

również fakt jak przetwarzane są
śmieci i czy poddawane się

recyklingowi. To ważne, gdyż
może się okazać, że

społeczeństwo, w którym
wytwarza się 400 kg śmieci na

osobę ma zdecydowanie bardziej
negatywny wpływ na środowisko

niż obywatele kraju gdzie na
osobę produkuje się 800 kg

odpadów

https://obserwatorgospodarczy.pl/gospodarka/21-europa/786-kto-generuje-najwiecej-odpadow-a-kto-najmniej
https://obserwatorgospodarczy.pl/gospodarka/21-europa/786-kto-generuje-najwiecej-odpadow-a-kto-najmniej
https://obserwatorgospodarczy.pl/gospodarka/21-europa/786-kto-generuje-najwiecej-odpadow-a-kto-najmniej


Generowanie odpadów przez Gruzinów
Zgodnie z raportem opracowanym przez Fundację Boella statystyczny Gruzin produkuje od
100 do 280 kg odpadów rocznie. Z roku na rok przybywa odpadów komunalnych wywożonych
na wysypiska śmieci (w 2015 roku było to ok 700 000 ton, a w 2017 już ponad 900 000 ton). 
W statystycznych gruzińskich gospodarstwach domowych ważną częścią odpadów są odpady
organiczne (ok 60%). W następnej kolejności w statystykach pojawia się plastik (ok 16%). 



Segregacja odpadów
W związku z tym, że w Gruzji nie ma obecnie gotowych regulacji, prezentowany jest ogólny
podział na grupy odpadów do recyklingu oraz kolory pojemników przyjęte w Unii Europejskiej

Kolor czarny - odpady zmieszane, żółty - meta, plastik, niebieski -papier, zielony szkło



Najwazniejsza zasada
swiadomej konsumpcji

mówiącej o alternatywach
do kupowania

REDUCE - ograniczaj
RESUE – używaj ponownie

RECYCLE – segreguj
 

Rady na odpady



Rady na odpady



Rady na odpady - Clean Ocean 4Ocean

Każdy zakupiony produkt
4ocean jest objęty obietnicą
jednego funta, że   wyciągnie

jeden funt śmieci z oceanów,
rzek i wybrzeży. Każdy zakup

pomaga sfinansować 
 globalną operację

oczyszczania oceanów i
wspiera rosnący ruch na rzecz
położenia kresu uzależnieniu

świata od plastiku
jednorazowego użytku



Unia Europejska walczy z plastikiem

Koniec z jednorazowym
plastikiem. Plastikowe

słomki, naczynia
jednorazowego użytku i

niektóre rodzaje pojemników
na żywność i napoje – takie

produkty znikną z półek
sklepowych na terenie Unii

Europejskiej najpóźniej 3 lipca
2021 r. (obrotu Single Use

Plastics)
 



Publikacje tematyczne



Największym zagrożeniem 
dla naszej planety jest
przekonanie, że ktoś inny ją ocali
Robert Swan, polarnik

 
 



https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2018/artykuly/ocean-plastiku
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C78619%2Cbadanie-niepokojaca-
ilosc-chemikaliow-z-plastiku-w-organizmach-dzieci.html
https://www.national-geographic.pl/artykul/50-krajow-rusza-do-walki-z-plastikiem-
wielki-raport-onz-wnioski-pesymistyczne
https://www.4ocean.com
https://ziemianarozdrozu.pl/
https://smoglab.pl/
https://swiatoze.pl/
https://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32111/parliament-
seals-ban-on-throwaway-plastics-by-2021
https://ec.europa.eu/poland/news/190521_plastics_pl

Bank wiedzy - linki do publikacji:

https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2018/artykuly/ocean-plastiku
https://www.national-geographic.pl/artykul/50-krajow-rusza-do-walki-z-plastikiem-wielki-raport-onz-wnioski-pesymistyczne
https://www.4ocean.com/
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