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Zakończmy 
zanieczyszczenie 

plastikami 
 

W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia i ma on na celu promowanie 

postaw ekologicznych w społeczeństwie.   

Działania, do których nawołuje hasło tegorocznego Dnia Ziemi, mają polegać przede 

wszystkim na promowaniu inicjatyw hamujących zanieczyszczanie środowiska tworzywami 

sztucznymi. 

Opakowania foliowe są wszechobecne. Kiedy rozejrzymy się wokół zobaczymy je 

wszędzie. W plastikowych torbach przynosimy do domu zakupy opakowane w 

jednorazowe torebki (tzw. zrywki) lub foliowe opakowania, plastikowe kubeczki, pudełeczka 

czy foremki. Często produkty pakowane są wielokrotnie i otacza je kilka warstw opakowań. 

Wystarczy spojrzeć na paczkę ciastek (które ułożone są w plastikowym korytku, otoczonym 

foliowym opakowaniem i zapakowane są w tekturowe pudełko). Po rozpakowaniu zakupów 

połowę zawartości naszego kosza zajmują folie.  

 Unia Europejska chce zmniejszyć o 80% liczbę używanych toreb foliowych. Celem 

Unii jest doprowadzenie do stanu, w którym przeciętny mieszkaniec będzie używał do 90 

torebek rocznie w 2019 roku, następnie do 40 sztuk w 2025 roku. W różnych krajach cel ten 

będzie w różnym czasie osiągany. W krajach takich jak Dania czy Finlandia ten cel jest już 

osiągnięty – wykorzystuje się tam średnio 4 (cztery!) sztuki torebek rocznie na mieszkańca, 

dla porównania– w Polsce ponad 450.  

Badania pokazują, że z torebki foliowej wziętej ze sklepu korzystamy średnio ok. 20 

minut – po tym czasie ją wyrzucamy. Co więcej, opakowania bardzo często nie trafiają do 

recyklingu, lecz wraz z innymi śmieciami na składowisko odpadów, a niestety czasem także 

do lasu, czy do wody. Opakowania z tworzyw sztucznych, w tym torebki, to świetny materiał 

do recyklingu. Mogą posłużyć do produkcji nowych opakowań, worków na 

śmieci, plastikowych skrzynek, ogrodzeń, balustrad itd. Szacuje się, że jedynie 40% 

opakowań z tworzyw sztucznych poddawanych jest recyklingowi. Jeśli trafią na wysypisko, 

rozkładają się na nim nawet 400 lat. Odpady tego rodzaju (nie tylko reklamówki) zajmują 

około 15% objętości polskich wysypisk. Co gorsza zdarza się, że trafiają do domowych 

pieców czy do ogniska, a przecież w takcie spalenia tworzyw sztucznych powstają bardzo 

toksyczne, rakotwórcze dioksyny i furany.  Torby i opakowania foliowe mogą być więc 



zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, ale jeszcze większe zagrożenie stanowią dla zwierząt. 

Szacuje się, że na jedną milę kwadratową oceanu  przypada 46 000 kawałków plastiku. Co 

roku 2 mln zwierząt zaplątuje się lub zjada kawałki odpadów, co staje się przyczyną 

ich śmierci. Ptaki przysiadają na nich myląc z lądem i najczęściej po zaplątaniu się nie mogą 

już odlecieć. Zwierzęta, które połkną kawałki opakowań foliowych umierają z głodu po 

zablokowaniu jelit. .EKOKALENDAR 

 Cóż w tej sytuacji zrobić? Najlepiej po prostu jak najbardziej ograniczyć korzystanie 

opakowań z tworzyw sztucznych (które nie tylko zaśmiecają środowisko, ale i pochłaniają 

ogromnej ilości surowców i energii).  Dużo możemy zrobić, zmieniając swoje nawyki. 

 • Zabierajmy na zakupy własne wielorazowe torby, jedną nośmy zawsze przy sobie na 

codzienne zakupy które robimy np. w drodze z pracy. Na większe zakupy zabierajmy 

większą ilość toreb. 

 • Prośmy w sklepie, na targu, by sprzedawcy nie pakowali odruchowo każdej rzeczy 

w osobną foliówkę. 

 • Wybierajmy produkty jak najmniej opakowane.  

• Drugie śniadanie czy lunch zabierajmy w wielorazowych pudełkach 

(śniadaniówkach, lunchboxach). 

 • Zamiast wyrzucać, odkładajmy czyste i niezniszczone foliówki i wykorzystujmy je 

zamiast korzystać z nowych. 

 • Torebki czy opakowania, jeśli już je mamy, powinny trafić do odpowiedniego kosza 

na plastik a następnie do przetwórni a nie do zwykłego kosza z innymi śmieciami.  
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