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https://www.youtube.com/watch?v=nMRCImawsBE
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Dziękujemy organizacjom pozarządowym z całej Europy, które zapewniły nam nieocenione 
wsparcie w gromadzeniu najlepszych skutecznych praktyk w zakresie ograniczania i wycofywa-
nia jednorazowych tworzyw sztucznych i które angażują się w dążenie do prawdziwej gospodar-
ki o obiegu zamkniętym, żeby świat stał się wolny od zanieczyszczeń plastikiem. 

Seas At Risk wyraża niniejszym wdzięczność za wsparcie finansowe UE. 
Za treści zawarte w tym katalogu odpowiada wyłącznie Seas At Risk. Nie 
powinny one być traktowane jako stanowisko podmiotów współfinansują-
cych publikację.  

Twitter: @SeasAtRisk
Strona internetowa: https://seas-at-risk.org/ 
 

Oceany to „niebieskie płuca” naszej planety 
wytwarzające połowę tlenu, którym oddychamy. 
Pochłaniają więcej emisji gazów cieplarnianych niż lasy. 
Ciepłe i zimne prądy oceaniczne pomagają regulować 
klimat Ziemi i sprawiają, że nasza planeta pozostaje zdatna 
do życia dla ludzi. Oceany dają nam deszcz, jedzenie i 
pracę. Są niezbędny dla przetrwania gatunku ludzkiego i 
całego życia na Ziemi. 

NAJLEPSZYCH  
PRAKTYK KATALOG 

Seas At Risk to największa organizacja zrzeszająca orga-
nizacje pozarządowe zajmujące się ochroną mórz w Euro-
pie. Promuje ona ambitne polityki na poziomie europejskim 
i międzynarodowym. Celem Seas At Risk jest by morza 
i oceany tętniły życiem. Organizacja pomaga zachować 
różnorodność, budować odporność na zmiany klimatu i 
niwelować zagrożenia spowodowane przez działalność 
ludzi. Seas At Risk jest członkiem Break Free From Plastic. 

https://seas-at-risk.org/

Break Free From Plastic to globalny ruch na rzecz pr-
zyszłości wolnej od zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych. 
Od momentu rozpoczęcia działalności we wrześniu 2016 
r. ponad 2500 organizacji z całego świata dołączyło do 
tego ruchu, aby domagać się znaczącej redukcji stosowa-
nia tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i naciskać 
na trwałe rozwiązanie kryzysu zanieczyszczenia twor-
zywami sztucznymi. Organizacje te podzielają wspólne 
wartości dbałości o ochronę środowiska i sprawiedliwości 
społecznej, które przyświecają ich pracy na poziomie ws-
pólnoty i budują globalną, jednolitą wizję. 

https://www.breakfreefromplastic.org 

na rzecz ambitnego wdrożenia DYREKTYWY SUP 

https://seas-at-risk.org/
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbFhSYWZ3Q1ZQX3VsbjY3UDNMQk52TC1pSm1OZ3xBQ3Jtc0tsOE50RFcwMFdkRWhLbHFGazIyRFZDYmNBdXpUdmFTMTJGMkVZOXlSSFZsNWFVNmlqUzVncW5rRm1JVE5HdTZhdFVMQjNHdnJxc21IdnlfUDF4UzJ6cU5OYmNPSE5aZWRITUpFLTRReUVHYmZZU1VFZw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fseas-at-risk.org%2F&event=video_description&v=KrcCBim1-Zk
https://www.breakfreefromplastic.org/
https://www.breakfreefromplastic.org


W ciągu ostatnich dziesięcioleci zanieczyszczenie 
tworzywami sztucznymi stało się dużym zagrożeniem 
dla środowiska naturalnego, w tym także dla życia 
morskiego. Wzbudza to coraz większy niepokój wśród 
obywateli i władz publicznych na całym świecie. 
Przerażająca ilość 8 miliardów ton odpadów z tworzyw 
sztucznych trafia co roku do oceanów, co powoduje 
śmierć w wyniku spożycia plastiku szacunkowo miliona 
ptaków morskich i 100 000 ssaków morskich na całym 
świecie. Zanieczyszczenie oceanu tworzywami sztucznymi 
prowadzi do skażenia wód i może zagrażać ekosystemom 
morskim przez całe stulecia, zanim w końcu – jeśli w ogóle 
– plastik ulegnie rozpadowi. 

WPROWADZENIE



Oczyszczenie oceanu z plastiku jest niemożliwe. 
Jedynym wyjściem jest zmiana systemowa, która poradzi 
sobie z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi u 
źródła. Według badania opublikowanego przez Seas 
At Risk w 2017 r. „Single-use plastic and the marine 
environment” (Plastik jednorazowego użytku a środowisko 
morskie), najbardziej zanieczyszczające odpady morskie 
znajdowane na europejskich plażach to przedmioty 
wykonane z plastiku jednorazowego użytku i wyrzucone 
narzędzia połowowe. Przy gwałtownym wzroście 
globalnej produkcji tworzyw sztucznych, przyjęcie 
skutecznych rozwiązań zapobiegających zanieczyszczaniu 
środowiska przyrodniczego przez tworzywa sztuczne 
stało się kluczowe. 

Unia Europejska jest liderem w walce z zanieczyszczeniem 
tworzywami sztucznymi dzięki swojej strategii w 
zakresie tworzyw sztucznych i przyjęciu „Dyrektywy w 
sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z 
tworzyw sztucznych na środowisko”, znanej również 
jako dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku. Prawodawstwo to, przyjęte w 
lipcu 2019 r., ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska morskiego plastikiem o 70% i obejmuje 
dziesięć najbardziej zanieczyszczających przedmiotów 
plastikowych w UE. Zakazuje pewnych jednorazowych 

produktów z tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe 
talerze, styropianowe pojemniki na żywność i napoje, 
plastikowe słomki i sztućce. Dyrektywa nakłada również 
na państwa członkowskie obowiązek realizacji ambitnych 
celów w zakresie zmniejszenia zużycia innych produktów, 
takich jak kubki i pojemniki na żywność; zastosowania 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta za pojemniki 
na żywność i napoje, wyroby tytoniowe i opakowania; 
oraz osiągnięcia 90% wskaźnika zbiórki butelek z 
tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

Celem niniejszej publikacji jest wspieranie ambitnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku oraz inspirowanie krajowych 
i lokalnych władz publicznych, przedsiębiorstw 
oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego do 
ograniczania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. 
Katalog opisuje ponad 160 innowacyjnych najlepszych 
praktyk, które zostały już wdrożone i okazały się 
skuteczne. Można je łatwo powielić w innych obszarach 
geograficznych i na szerszą skalę. Najlepsze praktyki 
pochodzą z 27 krajów i zostały zgromadzone dzięki cennej 
współpracy organizacji członkowskich i partnerskich 
z całej sieci Seas At Risk oraz spoza niej, a także przy 
wsparciu ruchu Break Free From Plastic. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj


    
   

10 AUSTRIA
 Opakowania i butelki wielokrotnego użytku 
 Oznaczenie ekologiczne dla tzw. zielonych  wydarzeń  
 Butelki na mleko do ponownego napełniania  
11 Lemoniady w 100% neutralne klimatycznie  
 Programy na rzecz wielorazowych kubków do kawy  
 Pojemniki na wynos wielokrotnego użytku Skoonu   
 Krajowy 3-punktowy plan działania 
  
12 BELGIA
 Wyzwanie Zero Waste w Brukseli 
 Jadalna zastawa Ecopoon  
 Tiffin pojemniki na żywność wielokrotnego użytku  
13 Coroczne wydarzenie sprzątania niedopałków 
 papierosów 
 Dotacje na zakup pieluszek materiałowych  
 Wynajem pieluszek wielorazowych i szkolenia   
 
14	 BUŁGARIA
 Torby płócienne na zakupy, by ratować oceany 
 RedMarLitter Project  
 Burgas idzie w ekologię 

16 CHORWACJA
 Wydarzenia związane ze sprzątaniem mórz 
 Chorwacja uwalnia miasta od plastikowych śmieci 
17 Mniej plastiku na wyspach w Chorwacji 
 Zlarin - Wyspa wolna od plastiku 

18 CYPR
 Biodegradowalne popielniczki plażowe  

19 DANIA
 #CigaretteButt-FreeDenmark  
 Kubki wielokrotnego użytku na festiwalach 
 Supermarket LØS bez opakowań  
 Kubki wielokrotnego użytku w Tivoli 
 Aalborg bez plastikowych butelek na wodę 
 Skrzynie na ryby wielokrotnego użytku

20 EESTI
 Społeczne szycie maseczek 
 Sprzątanie niedopałków papierosów 
 Kampania uświadamiająca „zielone zakupy”  
 Imprezy publiczne bez plastiku  
 Kubki wielokrotnego użytku w Harku 
 Krajowy system zwrotu za kaucję 
 Wynajem kubków wielorazowych i ich mycie 
21 Planowanie ekologicznych wydarzeń  
 Inicjatywy typu Bring Your Own (BYO) czyli „Przynieś  
 własne" 
 Opakowania zwrotne BEPCO 
 Ilma pod – zakupy bez opakowań 
 Sklepy internetowe bez opakowań
 
22 FINLANDIA
 Opakowania zwrotne RePack   
 
24 FRANCJA 
 Krajowe przepisy dotyczące przeciwdziałania 

 powstawaniu odpadów 
 #NoPlasticChallenge 
25 Paryż bez plastiku  
 Sprzedaż luzem w sieci Réseau Vrac
 Karta Drastic on Plastic  
 Kubki wielokrotnego użytku Ecocup
 Pojemniki wielokrotnego użytku Milubo 
26 Opakowania wielokrotnego użytku Uzaje  
 Pojemniki na wynos Reconcil 
 Zero odpadów w stołówkach firmowych 
 Sprzedaż luzem w Jean Bouteille  
 Sprzedaż luzem Drive tout nu  
 Sprzedaż luzem w Vrac’n Roll 
27 Program Terracycle Loop
28 Pyxo - sieć pojemników wielokrotnego użytku 
 Rzeki wolne od plastiku 
29 Popularyzacja sprzedaży luzem 
 Ciekawy project zwrotu za kaucję 
 Monako walczy z zanieczyszczeniem plastikiem 
30 Myj się proszkiem pod prysznicem 
 Ultranowoczesna zmywarka na ratunek przyrodzie 
 Recykling przedmiotów z morza we Francji 
31 Szklane pojemniki zamiast plastikowych 
 Źródełka z wodą zastępują butelki jednorazowe 

32 GRECJA 
 Projekty Clean up the Med 
 Program dla szkół Sea4All 
 Alonissos wolne od plastikowych toreb 
 Kampania na rzecz powrotu do wody z kranu 
33 LIFE DEBAG przeciwko torbom plastikowym 
 Edukacja w zapobieganiu powstawaniu odpadów 
 Sieć „In my cup”  
34 Słomki zbożowe od Staramaki 
 Adoptuj grecką plażę 

36 HISZPANIA 
 Zakas plastików jednorazowego użytku na  
 Balearach
 Fiesta San Fermín bez plastiku 
 Projekty pilotażowe Zero Beach  
 Zielona sieć Comerç Verd 
 Kampania o mokrych chusteczkach w Katalonii 
37 Strategia zero waste Barcelony
 Strategia w dziedzinie plastiku na Wyspach 
 Kanaryjskich 
 Butelki do lokalnego cydru do ponownego 
 napełniania 
 ÁRBOL – recykling przyborów do pisania 
38 System zwrotny jak bumerang 

40 IRLANDIA 
 Krajowy plan działania w zakresie odpadów 
 Podatek od latte 
 Kampania Conscious Cup 
41 Tydzień bez plastiku 

42 LITWA 
 Imprezy gminne bez plastiku   
 Krajowy systemów zwrotu za kaucję  
 CupCup wspiera bardziej ekologiczne festiwale 
 
44 LUKSEMBURG 
 Krajowe przepisy w ramach strategii „zero 
 odpadów”  
 Manifest zero tworzyw sztucznych jednorazowego 
 użytku  
45 Pojemniki na wynos ECOBOX 

SPIS TREŚCI



 

71 SZWAJCARIA 
 Pojemniki na wynos reCIRCLE 
 Sieć zwrotu pojemników
 
72 SZWECJA 
 Opłaty i podatki za plastikowe torby
 Zachęty dla kubków do kawy typu BYO
 Zrównoważenia zamówienia publiczne w służbie 
 zdrowia 
 Talerze jednorazowe Leafymade 
 Zero Waste Stockholm na rzecz BYO 

77	 SŁOWENIA	
 Samoobsługowa system napełniania bez 
 tworzyw sztucznych 
 Platforma „Mniej znaczy więcej”  
 Dotacje na pieluszki wielokrotnego użytku

 
78	 WĘGRY	
 Wyścig czystych rzek 
 Systemy Recup i Cupler  
 Wynajem pieluszek wielokrotnego użytku
 
82	 WŁOCHY
 Regionalne wyzwanie Plastic Free Challenge 
85 Gminne ujęcia wody 
 Podręcznik dla gmin
 Inicjatywa Terna Plastic Free   
86 „Plastop” wspiera szkoły bez butelek z tworzyw 
 sztucznych
 Porty lotnicze wolne od plastiku
87 Kampania Legambiente  BEach CLEAN 
 Zakaz palenia na plaży w Bibione  
88 Szkolne pudełka śniadaniowe wielokrotnego 
 użytku  
 Projekt Pelagos Plastic Free 
90 Gminne proekologiczne zachęty podatkowe  
 Dotacje do pieluszek wielokrotnego użytku  
 Lavanda: zamknięty obieg pieluch 
91 Promowanie zakupów bez opakowań 
 Gminy przeciwko niedopałkom 

94 ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 
 Upowszechnianie ponownego napełnienia i użycia 
 Kubki wielokrotnego użytku CupClub
95 Zrównoważone dania na wynos z Daddadrop 
 Kubki wielokrotnego użytku na Uniwersytecie w 
 Brighton 
 Pierwsza wioska bez plastiku w Walii 
 Wsparcie dla użytkowników pieluch materiałowych 

97	 ŁOTWA	
 Imprezy gminne bez plastiku
 
98 RAHVUSVAHELISED PARIMAD TAVAD 
 Pojemniki na wynos reCIRCLE  
 Upowszechnianie ponownego napełnienia i użycia
 Restauracje przyjazne oceanom 
 Sklepy bez opakowań 
99 BYO w supermarketach Carrefour 
 Sprzątanie plaży z Ocean Initiatives 
 Litterati – globalna aplikacja mapowania śmieci  
 Przewodnik miast wolnych od plastiku  
100 Zakaz plastikowych toreb – przewodnik dla władz 
 lokalnych 
 Zakaz plastikowych toreb – przewodnik dla 
 kupujących

46 HOLANDIA 
 Zwrot plastikowych butelek za kaucję 
 Program Mission Reuse 
 Trwałe butelki w walce z zaśmiecaniem  
47 Koniec ze szkodliwymi niedopałkami 

51 NIEMCY 
 Plaże dla niepalących 
 Spülbar mobilne zmywanie 
 Oznakowania kwater świadomych problemu 
 tworzyw sztucznych
 Regionalne przepisy na rzecz kubków do kawy  
 wielokrotnego użytku 
 Pojemniki na wynos REBOWL
 Pojemniki na wynos VYTAL
52 Oznakowania zakupów bez opakowań 
 Krajowy system zbiorczy RECUP
 System zwrotu i ponownego wykorzystania Cup for Cup  
 Kubki do kawy wielokrotnego użytku Freiburgcup  
 Zielone zamówienia w gminach  
53 Kampania Packbuddy BYO  
 Gminny systemów zwrotu za kaucję 
 Pilotażowy program Baltic Sea Ashtray  
 Plaże bez fajerwerków  
54 Okrągły stół w sprawie odpadów w morzu 
 System depozytowy w Hanowerze 
 Niemiecka baza danych o dotacjach na  
 pieluchy materiałowe 
55 Tankuj kranówkę w Niemczech 

57 NORWEGIA 
 Zielone zamówienia publiczne 

58 POLSKA 
 Sklepy „Zero odpadów” 
 #BringYourOwnCup
 Polskie Torby Bumerangi 
59 Kampania na rzecz pieluszek wielorazowych 
 HelloWielo 
 Kampania „Wrzucam. Nie wyrzucam!”  
 Bardziej ekologiczne kosmetyki i detergenty
60 Sprzedaż luzem bez opakowań
 Gdańsk bez plastiku 
 Polski Pakt Plastikowy 

62 PORTUGALIA  
 Kampania „Há mar e mar”
 Sklepy sprzedające luzem Maria Granel
 Festiwale na rzecz działań proekologicznych
63 Linie lotnicze bez plastiku 
 Kubki wielokrotnego użytku Lisboa Limpa 
 Redukcja nadmiernych opakowań z tworzyw 
 sztucznych 
64 Lizbona zakazuje plastików w zamówieniach  
 na wynos 
 Portugalski Plastic Pact to prawdziwe  
 przymierze antyplastikowe 
 Wędrówka za niedopałkami  
 (A Caminada das Beatas) 

66  CZECHACH 
 Mniej odpadów w Czechach 

68 RUMUNIA 
 Krajowy systemów zwrotu za kaucję 
 Pierwszy budynek biurowy „zero odpadów” 
 Restauracja CUIB zero waste 
 Sklepy bez opakowań 
 Krajowe marki produkujące pieluszki
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„We współpracy z Greenpeace Austria, największa 
austriacka firma mleczarska Berglandmilch wprowadziła 
w lutym 2020 r. szklane butelki na mleko o pojemności 
jednego litra, które mogą być ponownie napełniane w celu 
zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych.”

Opakowania	i	butelki	wielokrotnego	użytku   
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Erhard Meindl, partner firmy Unimarkt, jest pierwszą firmą 
detaliczną w Górnej Austrii, która zastąpi plastikowe 
opakowanie wielorazowym ecoBOX. Ten praktyczny i 
zrównoważony system opakowań kaucyjnych pozwala 
na zmniejszenie o około 70% ilości odpadów z tworzyw 
sztucznych produkowanych przez firmę. 

Według twórców tego projektu dzięki użyciu 
butelek do wina do wielokrotnego napełniania tzw. 
„Steiermarkflasche” w winiarskim regionie Styrii 
oszczędza się do 96% energii potrzebnej do produkcji 
butelek jednorazowego użytku.  

Kraj związkowy Burgenland wdrożył lokalny system 
zwrotu za kaucję  małych butelek plastikowych w 
szkołach. Dzięki tej inicjatywie rocznie do recyklingu trafia 
ponad 40 000 butelek. 

Oznaczenie	ekologiczne	dla	tzw.	zielonych	wydarzeń		
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Austria wprowadziła oznakowanie ekologiczne dla imprez 
proekologicznych zwanych „Green Events”. Aby je uzyskać, 
wydarzeni muszą spełniać szereg kryteriów i udowodnić, 
że systematycznie stosują się do zasad. Program obejmuje 
głównie takie aspekty jak przemieszczanie się ludzi, 
lokalizacja imprez i gospodarka odpadami, ale promuje 
również tworzywa sztuczne wielokrotnego użytku.

Jednym z kryteriów certyfikacji jest stosowanie zastawy 
stołowej i kubków wielokrotnego użytku oraz podawanie 
napojów z butelek wielokrotnego użytku lub dużych 
trwałych pojemników. Zgodnie z programem rządowym 
na lata 2020-2024 polityka środowiskowa obejmuje 
przemianę większości wydarzeń sportowych i kulturalnych 
w wydarzenia proekologiczne tzw. Green Events. 

Główne korzyści płynące z organizowania imprez 
prośrodowiskowych to poprawa jakości i wizerunku 
tych wydarzeń, oszczędność zasobów i kosztów, 
a jednocześnie świadomość przyczyniania się do 
zrównoważonego rozwoju.

W zachodniej Austrii, duże gminy, takie jak Doren, 
organizują wyłącznie imprezy ekologiczne typu Green 
Events. Tymczasem w miastach, na przykład w Salzburgu 
i Wiedniu, wprowadzono lokalne przepisy w celu 
ograniczenia ilości odpadów jednorazowego użytku. 

Butelki	na	mleko	do	ponownego	napełniania		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 

We współpracy z Greenpeace Austria, największa 
austriacka firma mleczarska Berglandmilch wprowadziła 
w lutym 2020 r. szklane butelki na mleko o pojemności 
jednego litra, które mogą być ponownie napełniane w celu 
zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych. 

Klienci płacą kaucję w wysokości 0,22 eurocentów 
za butelkę, którą odzyskują po zwrocie naczyń. 
Wbrew pozorom zmiana ta nie jest postrzegana jako 
niedogodność, lecz wręcz spowodowała realny wzrost 
sprzedaży.

Firma Berglandmilch zainwestowała około 8 mln EUR w 
przekształcenie swoich zakładów pakowania w Aschbach 
w Dolnej Austrii i Wörgl w Tyrolu, instalując dodatkową 
linię do napełniania opakowań szklanych, myjnię i 
magazyny butelek szklanych. 

Na rok 2020 planowane jest wprowadzenie innych 
produktów wielokrotnego użytku, takich jak półlitrowa 
butelka wielokrotnego użytku, mleko odtłuszczone w 
butelkach wielokrotnego użytku oraz jogurt w słoiczkach 
wielokrotnego użytku. Berglandmilch napełnia te same 

Austria

https://www.berglandmilch.at/presse/?id=249
https://energiesparblog.org/mehrweg-ist-der-weg-vorreiter-in-oberoesterreich/
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11372976/70177019
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11372976/70177019
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11372976/70177019
https://www.burgenland.at/politik/landesregierung/lh-stvin-maga-astrid-eisenkopf/aktuelles/detail/news/pfand-pioniere-einweg-pfandflasche-fuer-mineralwasser-an-burgenlaendischen-schulen/
https://www.burgenland.at/politik/landesregierung/lh-stvin-maga-astrid-eisenkopf/aktuelles/detail/news/pfand-pioniere-einweg-pfandflasche-fuer-mineralwasser-an-burgenlaendischen-schulen/
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/soziales-und-gesellschaftspolitik/nachhaltigkeit/green-events/
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/soziales-und-gesellschaftspolitik/nachhaltigkeit/green-events/
http://infothek.greenevents.at/upload/file/Nachhaltig_zum_Green_Event.pdf
https://www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/abfall/abfallwirtschaft/mehrweg-veranstaltungen
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/mehrweg.html
https://www.berglandmilch.at/presse/?id=249
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EUR) na kawę zamówioną w kubkach kaucyjnych. 

Wszystkie te rozwiązania mają ten sam cel: zmniejszenie 
ilości odpadów wytwarzanych wskutek używania 
jednorazowych kubków do kawy. Na szczęście ten ruch 
społeczny się szybko rozwija, bo przy 6,65 kg na osobę 
rocznie, Austria zajmuje siódme miejsce na świecie w 
zakresie spożycia kawy.

Pojemniki	na	wynos	wielokrotnego	użytku	Skoonu			
Zmniejszenie zużycia - Firmy

W Wiedniu istnieje system opakowań wielokrotnego 
użytku dla usług cateringu na wynos. Gdy klienci 
zamawiają jedzenie na wynos w restauracji, która 
jest partnerem Skoonu, żywność jest dostarczana w 
proekologicznych naczyniach wielokrotnego użytku 
zamiast jednorazowych – to doskonały sposób na 
zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych, które 
powstają w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem 
na dostawy żywności. 

Według strony internetowej firmy, dąży ona do 
zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych nawet 
o 1700 ton rocznie – co odpowiada wadze 485 słoni o 
przeciętnej wadze 3,5 ton. 

Krajowy	3-punktowy	plan	działania		 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Austriackie Ministerstwo Ochrony Klimatu, Środowiska, 
Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii pracuje obecnie 
nad 3-punktowym planem, który ma zostać wdrożony od 
2021 r., obejmującym:

•  obowiązkową kwotę określającą proporcję pojemników 
na napoje do wielokrotnego napełniania w sprzedaży u 
każdego detalisty. Kwota ta wzrośnie z 25 % w 2023 r. 
do 40 % w 2024 r., osiągając 55 % w 2030 r.

•  Krajowy system zwrotu za kaucję (DRS) dla butelek i 
puszek z tworzyw sztucznych.

•  Narastający podatek płacony przez producentów 
za opakowania z tworzyw sztucznych, z niższymi 
podatkami za opakowania łatwiej nadające się do 
recyklingu.

Wszystkie punkty są nadal omawiane przez dwie 
rządzące partie i nie ma na razie ostatecznej decyzji 
politycznej. Pierwsza propozycja ma zostać uwzględniona 
w przyszłej noweli ustawy o gospodarce odpadami; druga 
powinna być wdrożona w formie lokalnych przepisów; 
trzecia będzie regulowana w ramach budżetu.

szklane butelki zwrotne mlekiem ekologicznym dla swoich 
partnerów handlowych, firm REWE i Spar, ale także 
oferuje je we własnych spółkach Schärdinger Berghof 
Milch i Tirol Milch. Butelki na mleko wielokrotnego użytku 
można zwrócić za pośrednictwem maszyn kaucyjnych 
partnerów handlowych w całej Austrii.

Lemoniady	w	100%	neutralne	 
klimatycznie mniejszenie zużycia - Firmy

Producent napojów Egger wprowadził nową lemoniadę 
„LIMÖ”. Radlberger LIMÖ będzie sprzedawana wyłącznie 
w nowoczesnych, jednolitrowych zwrotnych butelkach 
szklanych, a poprzednie pojemniki PET o pojemności 1,5 
litra zostaną wycofane. W wyniku zmiany na zwrotne 
butelki szklane lemoniady Radlberger są w 100% 
neutralne dla klimatu.

Butelki szklane są dostępne w trwałej skrzynce na sześć 
sztuk, która ma na środku praktyczną rączkę do noszenia. 
Skrzynki nie są oznakowane żadną marką i mogą być 
również używane do transportu innych butelek. 

Programy	na	rzecz	wielorazowych	kubków	do	kawy		
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Cup Solutions oferuje w Austrii kompleksowe rozwiązanie 
wynajmu i mycia naczyń w ramach systemów ponownego 
wykorzystania i dla imprez. Firma ma zapas ponad dwóch 
milionów szklanek, kieliszków i kubków do wynajęcia, 
głównie z żywicy styrenowo-akrylonitrylowej (SAN). 
Oferuje naczynia różnych rozmiarów zarówno do napojów 
alkoholowych, jak i bezalkoholowych. Wśród klientów 
Cup Solutions są wiodące firmy z branży rozrywkowej i 
organizatorzy imprez z Austrii.

Inicjatywa Mycoffecup – oparta na współpracy pomiędzy 
Cup Solutions i urzędem miasta Wiednia – to rozwiązanie 
dla lokalów serwujących kawę na wynos w zakresie 
udostępniania kubków wielokrotnego użytku. Celem jest 
zmniejszenie liczby 84 mln jednorazowych pojemników na 
napoje zużywanych w Wiedniu corocznie. 

Podobne lokalne inicjatywy to BackCup i K2go. Niektóre 
punkty sprzedaży oferują niewielką zniżkę (średnio 0,20 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/199898/umfrage/konsum-von-kaffee-in-europa/
https://skoonu.com/
https://infothek.bmk.gv.at/pfandsystem-fuer-oesterreich-3-punkte-plan/
https://eggergetraenke.at/neuigkeiten/revolution-im-getraenkeregal-radlberger-limoe-in-der-glas-mehrwegflasche-weniger-zucker-mehr-fruchtsaft-und-besser-fuer-die/
https://limoe.at/de/nachhaltigkeit/
https://www.cupsolutions.at/
https://www.mycoffeecup.at/de/
https://www.zerowasteaustria.at/backcup-graz.html
http://www.kufstein.at/de/k2go.html
https://futter.kleinezeitung.at/tribeka-mehrweg-system-pfand/
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Wyzwanie	Zero	Waste	w	Brukseli  
Uświadamianie - Władze publiczne 
Region	brukselski	

Europejska stolica i jej ministerstwo środowiska Bruxelles 
Environnement od pewnego czasu angażują się w 
realizację strategii „Zero odpadów”, w ramach której 
podejmowane są różne inspirujące inicjatywy, w tym:

•  comiesięczny biuletyn „zero odpadów”;

•  strona na Facebooku i program promocji działań 
związanych z wydarzeniami na rzecz strategii „zero 
odpadów”;

•  strona internetowa przedstawiająca projekty będące 
najlepszymi praktykami; oraz

•  organizacja miejskich wyzwań „Zero odpadów” w 2019 
i 2020 roku, z udziałem odpowiednio 50 i 200 rodzin 
oraz imponującymi wynikami. 

Wyzwanie „Zero odpadów” trwa osiem miesięcy (od 
lutego do października) i polega na spersonalizowanym 
coachingu i wsparciu, aby pomóc rodzinom w 
zmniejszeniu ilości odpadów. Rodziny zobowiązują się 
do uczestniczenia w co najmniej pięciu praktycznych 
warsztatach i wizytach. Co dwa tygodnie uczestnicy 
otrzymują konkretne wyzwanie – łącznie 13 zadań – z 
których kilka dotyczy zamienników opakowań i produktów 
jednorazowego użytku, np. wyzwanie związane z 
kupowaniem produktów na wagę, piknik „zero odpadów” 
oraz zadanie związane z napojami.

Uczestnicy pierwszego konkursu „Zero Waste Challenge” 
w 2019 roku zmniejszyli produkowane odpady o 30% 
w ciągu roku, z początkowych 61 kg rocznie do 43 kg 

rocznie, co oznacza o 75% mniej odpadów niż przeciętny 
mieszkaniec Brukseli. Projekt służy również podnoszeniu 
świadomości wagi problemu zanieczyszczania plastikiem 
jednorazowego użytku i informuje o dostępnych 
alternatywach. 

Jadalna	zastawa	Ecopoon		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy  
Liège

Chociaż preferowaną drogą zmian jest całkowite 
zaprzestanie stosowania produktów jednorazowego 
użytku, innowacyjne materiały jednorazowego użytku 
mogą w szczególnych okolicznościach również być 
częścią rozwiązania, na przykład w szpitalach, w liniach 
lotniczych lub w firmach gastronomicznych. 

Ecopoon to belgijskie MŚP, które opracowało innowacyjny 
materiał do produkcji zastawy stołowej, zarówno jadalny 
jak i biodegradowalny. Łyżki i miseczki są sprzedawane w 
większych pakietach firmom lub klientom indywidualnym i 
stają się częścią doświadczenia gastronomicznego. 

Tiffin	pojemniki	na	żywność	wielokrotnego	użytku		
Zmniejszenie zużycia - Firmy 

Tiffin to pudełko śniadaniowe wielokrotnego użytku 
do wielokrotnego napełniania ze stali nierdzewnej 
sprzedawane online w różnych rozmiarach i kształtach, 
zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla 
restauracji i firm cateringowych. 

Firma opracowała również program partnerski do 
współpracy z restauracjami, który pozwala klientom 
uzyskać zniżkę na posiłki na wynos. Usługa ta jest 
dostępna głównie w Brukseli, ale także w niektórych 
miastach Walonii i Flandrii.

BELGiA
„ Organizacja pozarządowa Ecoconso, która 
promuje zrównoważoną konsumpcję, 
opublikowała w lutym 2020 r.”

https://environnement.brussels/bruxelles-environnement
https://environnement.brussels/bruxelles-environnement
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/newsletter
https://www.facebook.com/BruxellesZeroDechetBrusselZeroAfval/
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/agenda
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/projets-inspirants
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/projets-inspirants
https://environnement.brussels/node/22349
https://www.ecopoon.be/
https://tiffin.be/
https://tiffin.be/lunchbox-en-inox/
https://www.ecoconso.be/fr/content/quelles-communes-donnent-une-prime-lachat-de-couches-lavables
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50% wydatków na pieluchy wielorazowe, maksymalnie 
250 EUR na dziecko. W Gandawie mieszkańcy mogą 
otrzymać dotację na wynajem pieluszek wielorazowych 
na okres 4 tygodni, do kwoty 85 EUR za dziecko.

Wynajem	pieluszek	wielorazowych	i	szkolenia		
Zmniejszenie zużycia - Firmy

W ostatnich latach w Belgii pojawiło się wiele firm 
specjalizujących się w produkcji i sprzedaży pieluch 
wielokrotnego użytku, które można prać. 

Przykładem tego trendu jest firma La Renarde z Thuin, 
która oferuje również rodzinom noworodków usługę 
wynajmu, aby przetestować pieluchy na miesiąc bez 
konieczności inwestowania w nie na stałe. Kolejny 
przykład to La Petite Marmite z Namur, która oferuje 
również szkolenia dla młodych rodziców z użytkowania 
pieluch wielorazowych. 

Sklepy te działają online, a ich witryny często mają też 
dział z blogami poświęconymi filozofii „zero odpadów” 
lub inicjatywom prośrodowiskowym. Pełną listę sklepów 
sprzedających pieluchy wielokrotnego użytku w Brukseli i 
Walonii można znaleźć tutaj. 

Coroczne	wydarzenie	sprzątania	niedopałków	
papierosów	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe  
Bruksela

Przez ostatnie cztery lata trzy gminy w Brukseli (Saint-
Gilles, Miasto Bruksela i Etterbeek) nawiązały współpracę 
z ruchem obywatelskim #LeoNotHappy – nazwanym na 
cześć amerykańskiego aktora Leonardo Di Caprio – w celu 
oczyszczenia miasta z niedopałków papierosów, które 
zaśmiecają ulice Brukseli. 

Inicjatywa, wymyślona przez 26-letniego studenta, ruszyła 
w kwietniu 2016 roku. Jej twórca chciał wykorzystać moc 
mediów społecznościowych, aby wprowadzać zmiany 
na lepsze. W 2017 r. wolontariusze zebrali 120 000 
niedopałków w ciągu zaledwie trzech godzin; w 2018 r. 
było to 270 000, a w 2019 r. aż 500 ochotników usunęło 
500 000 niedopałków i rozdało palaczom darmowe 
popielniczki. Wydanie 2020 zostało anulowane z powodu 
pandemii Covid-19, a kolejna edycja powinna się odbyć 
wiosną 2021 roku.

Ruch przekształcił się w organizację pozarządową z 
ponad 32 000 obserwujących na Facebooku. Planuje 
współpracę z kolejnymi organami publicznymi w 
celu zwiększenia świadomości społecznej na temat 
zaśmiecania niedopałkami papierosów, z których każdy 
może zanieczyścić do 500 litrów wody. 

Dotacje	na	zakup	pieluszek	materiałowych		 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Coraz więcej belgijskich miast zachęca rodziców do 
wyboru pieluch wielorazowych, oferując im celowe 
dotacje. Korzystanie z pieluszek do prania nie tylko 
oznacza oszczędności finansowe dla rodzin, ale także 
znacznie zmniejsza ilość odpadów z tzw. „pampersów”. 

Organizacja pozarządowa Ecoconso, która promuje 
zrównoważoną konsumpcję, opublikowała w lutym 2020 
r. artykuł na ten temat, w którym wymieniono 28 gmin w 
regionach Brukseli i Walonii, które proponują takie dotacje. 
We Flandrii dziesiątki gmin również ma taką ofertę dla 
rodzin.

W miejscach, gdzie dostępne są takie dotacje, chętni 
mogą zazwyczaj otrzymać maksymalną kwotę 125 EUR 
na rodzinę, podczas gdy w niektórych gminach, takich jak 
Herstal w Walonii, mieszkańcy mogą ubiegać się o zwrot 

https://stad.gent/nl/reglementen/subsidiereglement-voor-een-huurpakket-van-wasbare-luiers-voor-2021-2025
https://larenarde.be/
https://www.petitemarmite.be/contact/
https://www.ecoconso.be/fr/content/ou-trouver-des-langes-lavables-en-wallonie-et-bruxelles
https://www.facebook.com/LeoNotHappy/
https://www.ecoconso.be/fr/content/quelles-communes-donnent-une-prime-lachat-de-couches-lavables
https://kidzstore.eu/blogs/tips-inspiratie/subsidie-herbruikbare-luiers-in-belgie
https://www.herstal.be/actualites/Langes_lavables
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BUŁGARIA
Torby	płócienne	na	zakupy,	by	ratować	oceany		 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

W latach 2012–2015 i ponownie w 2018 r. oddział 
organizacji pozarządowej Surfrider Foundation Europe 
w Sofii zorganizował wystawę płóciennych toreb 
zakupowych zwanych „Tote bags” (przykład z 2015 r. 
tutaj), aby uświadomić społeczeństwu, dzięki sztuce i 
lokalnej współpracy, jak dużo zanieczyszczeń powodują 
jednorazowe torby plastikowe. 

Wolontariusze zaprosili lokalnych grafików do 
zaprojektowania bawełnianych toreb ozdobionych 
napisami z przesłaniem zgodnym z filozofią Surfrider, 
w szczególności potępiającym szkody wyrządzane 
przez plastikowe torby życiu w morzu i ekosystemom 
morskim. W każdym roku funkcjonowania wystawy sto 
wielorazowych toreb z tkaniny było zdobione rysunkami 
związanymi tematycznie z oceanem. 

RedMarLitter Project 
Uświadamianie - Szkoły i uniwersytety  - Władze 
publiczne 

Projekt „Innowacyjne techniki i metody redukcji 
odpadów morskich na wybrzeżu Morza Czarnego” 
został uruchomiony w ramach wspólnego programu 
operacyjnego „Basen Morza Czarnego” na lata 2014-
2020. 

Celem jest znaczne ograniczenie zanieczyszczenia 
zlewni Morza Czarnego poprzez śledzenie i analizę 
głównych strumieni odpadów oraz prowadzenie działań 
pilotażowych w celu usuwania  odpadów morskich z 
określonych obszarów. Projekt ma trzy główne cele: 
analizę stopnia zanieczyszczenia odpadami konkretnych 
reprezentatywnych obszarów, śledzenie głównych 
przepływów zanieczyszczeń i usuwanie odpadów 
poprzez innowacyjne środki na wyznaczonym obszarze 
pilotażowo-demonstracyjnym.  

W wybranych obszarach przeprowadzono badanie, 
w którym zidentyfikowano różne rodzaje odpadów 
znalezionych na plażach w latach 2017-2019. Należy 
podkreślić, że zdecydowana większość składa się ze 
sztucznego materiału polimerowego (od 60 do 65%). W 
ramach monitorowania projektu w latach 2019/2020 
ustalono, że 91% odpadów znalezionych na plażach to 
przedmioty ze sztucznych materiałów polimerowych.  

Zebrane dane były przechowywane we wspólnej bazie 
danych zawierającej informacje o przepływach wody i 
pływających odpadach w krajach objętych projektem. 
W sprawozdaniu opublikowano zestaw wytycznych 
dotyczących zrównoważonej gospodarki odpadami 
morskimi, które obejmują: 

•  wykorzystywanie mechanizmów zatrzymania odpadów 
do regulowania wyrzucania odpadów na plaże, 

•  udział w kampaniach porządkowych, 

•  ograniczenie stosowania produktów jednorazowych z 
tworzyw sztucznych. 

Burgas	idzie	w	ekologię 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Burgas to czwarte co do wielkości miasto w Bułgarii. Jest 
położone na wybrzeżu Morza Czarnego. Miasto poszukuje 
innowacyjnych i uzupełniających rozwiązań w zakresie 
gospodarki odpadami i je wdraża.  

Gmina Burgas podpisała deklarację miast o obiegu 
zamkniętym i zbudowała infrastrukturę zapobiegającą 
wyrzucaniu odpadów nadających się do recyklingu, w 
tym: 

•  ośrodki sortowania odpadów, 

•  instalacje do sortowania odpadów, 

•  kompostownię dla zbieranych oddzielnie odpadów 
roślinnych, 

•  zakład recyklingu odpadów. 

Na terenie miejscowego składowiska odpadów 
zbudowano Ekopark, gdzie prowadzona jest zbiórka i 
składowanie określonych rodzajów odpadów, w tym 
odpadów niebezpiecznych.  

Przyjęto plan zwalczający zanieczyszczania 
środowiska tworzywami sztucznymi, który zakłada 
ograniczanie używania produktów jednorazowych z 
tworzyw sztucznych w budynkach administracyjnych, 
pomieszczeniach Rady Miejskiej i administracji miejskiej w 
Burgas. 

Burgas, jako kurort położony nad Morzem Czarnym, 
uruchomiło inicjatywę zmierzającą do opracowania normy 
„niebieskiego odznaczenia”, które będzie przyznawane 
jako znak jakości restauracjom, placówkom rozrywkowym 
i innym przedsiębiorstwom. Aby otrzymać „niebieskie 
odznaczenie” firma musi nie używać ani nie oferować 
klientom jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych 
(butelek, słomek, filiżanek, sztućców). Firmy wyróżnione 
„niebieskim odznaczeniem” będą reklamowane na 
turystycznym portalu miasta Go to Burgas. 

https://circularcitiesdeclaration.eu/cities/burgas

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=surfriderbg&set=a.816185611751371
https://circularcitiesdeclaration.eu/cities/burgas
https://circularcitiesdeclaration.eu/cities/burgas
https://www.gotoburgas.com/en
https://circularcitiesdeclaration.eu/cities/burgas
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„Nurkowie mają spod wody 
wyławiać śmieci, które 
następnie mają być zebrane 
przez rybaków przy użyciu 
włoków.”

Wydarzenia	związane	ze	sprzątaniem	mórz	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Wiosną 2020 roku stowarzyszenie Sunce Split rozpoczęło 
serię imprez związanych z oczyszczaniem mórz z 
odpadów  we współpracy z Ministerstwem Ochrony 
Środowiska i Energii. Celem było usuwanie odpadów 
morskich z dna morskiego i wybrzeża, a jednocześnie 
podniesienie świadomości społecznej na temat wpływu 
śmieci w morzu na Adriatyk. 

Akcja sprzątania odbywa się w siedmiu regionach wzdłuż 
wybrzeża Chorwacji: Istria, Primorje-Gorski Kotar, Lika-
Senj, Zadar, Šibenik-Knin, Split-Dalmacja i Dubrownik-
Neretwa. Nurkowie mają spod wody wyławiać śmieci, 
które następnie mają być zebrane przez rybaków przy 
użyciu włoków. Wolontariusze i pracownicy Sunce Split 
również wezmą udział w kontroli zebranych odpadów w 
celu prześledzenia ich źródła i zapewnienia doradztwa w 
zakresie odpowiedniego gospodarowania odpadami. 

Lokalizacje zostaną wybrane we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, takimi jak 
instytucje publiczne zarządzające morskimi obszarami 
chronionymi, samorządy lokalne, stowarzyszenia 
obywateli, kluby nurkowe i społeczności rybackie. 
Wyniki każdego wydarzenia zostaną upublicznione w 
celu podniesienia świadomości społecznej na temat 
zanieczyszczenia mórz odpadami. Ponadto, w oparciu o 
doświadczenia z akcji i jej wyniki, zostanie opracowany 
projekt krajowego protokołu ustanawiającego wytyczne 
dla wszystkich przyszłych inicjatyw w zakresie 
oczyszczania morza w Chorwacji.

CHORWACJA
Chorwacja	uwalnia	miasta	od	plastikowych	śmieci 
Samorządy - Zakazy 

Chorwacja to kraj z trzecią najwyższą produkcję 
odpadów na mieszkańca w basenie Morza 
Śródziemnego. Wytwarza się tu 400 000 ton odpadów 
z tworzyw sztucznych rocznie. Jednym z kluczowych 
zidentyfikowanych źródeł odpadów jest turystyka, dlatego 
projekt Plastic Smart Cities jest skierowany do turystów 
zagranicznych i krajowych. 

 

Dubrownik 

Realizacja projektu Plastic Smart Cities w Chorwacji 
rozpoczęła się 1 stycznia 2020 r. Jego celem jest 
ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych trafiających 
do morza. Miasto Dubrownik dołączyło do tej inicjatywy 
w lipcu 2020 r., a 15 kwietnia 2021 r. formalnie przyjęło 
pierwszy plan działań w celu rozwiązania problemu 
zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi do 2026 
r. Zawiera on kluczowe działania mające na celu 
ograniczenie produkcji odpadów oraz poprawę systemów 
zbiórki i utylizacji odpadów.  

Plan podpisał burmistrz Mato Frankovic we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Natura, WWF Śródziemnomorze 
i Stowarzyszeniem Sunce. Powstał on na bazie 
analizy sytuacji wyjściowej dotyczącej zarządzania 
odpadami z tworzyw sztucznych w Dubrowniku, a także 
wykorzystywania tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku w instytucjach. 

Miasto zobowiązało się zmniejszyć ilość wyrzucanych 
odpadów o 30% w okresie pilotażowym do 2022 r. i o 
55% w całym mieście do 2025 r. Środki zawarte w planie 
obejmują: 

•  stworzenie systemu zbierania odpadów spod drzwi w 
osiedlach miejskich Zaton Veiki, Zaton Mali, Stikovica i 
Bosanka 

•  usprawnienie zbiórki i utylizacji kompostowalnych i 
biodegradowalnych odpadów z tworzyw sztucznych 

•  zaprojektowanie, sfinansowanie i wdrożenie centrum 
recyklingu i ponownego wykorzystania w mieście 

•  przyjęcie środków prawnych w celu ograniczenia 
stosowania produktów z plastiku jednorazowego użytku 
we wszystkich publicznych spółkach i instytucjach, 

W sierpniu 2021 r. Rada Miasta Dubrownik przyjęła 
„Decyzję o ograniczeniu stosowania produktów 
jednorazowych z tworzyw sztucznych”, która limituje 
ich stosowanie we wszystkich publicznych spółkach i 
instytucjach w mieście. 

https://sunce-st.org/tags/?tag=akcijeciscenjaotpadaizmora2020
https://sunce-st.org/tags/?tag=akcijeciscenjaotpadaizmora2020
https://seasatrisk.sharepoint.com/Documents partages/Communication/Monthly issues/2020/SUP Best practice catalogue/BEST_PRACTICES_PARAGRAPHS.docx#_msocom_2


17

Trogir

28 czerwca 2021 r. Trogir formalnie przyjął pierwszy 
plan działań w celu rozwiązania do 2026 r. problemu 
zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Burmistrz 
Ante Bilic podpisał „Plan działania na rzecz redukcji 
zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi”, który będzie 
realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Natura, WWF Śródziemnomorze i Stowarzyszeniem 
Sunce. Powstał on na bazie analizy sytuacji wyjściowej 
dotyczącej zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych 
w Dubrowniku, a także wykorzystywania tworzyw 
sztucznych jednorazowego użytku w instytucjach. 

Miasto będzie dalej aktywnie wspierać wszystkie przyszłe 
działania i projekty, takie jak imprezy publiczne wolne 
od plastiku, wdrażanie środków określonych w planie 
działania w różnych segmentach życia społecznego i w 
społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie alternatyw 
dla plastiku oraz zmierzanie do rozwoju zrównoważonej 
turystyki i miasta. 

Miasto zobowiązało się zmniejszyć ilość wyrzucanych 
odpadów o 30% w okresie pilotażowym do 2022 r. i o 
55% w całym mieście do 2025 r. Środki zawarte w planie 
obejmują: 

•  System zbierania odpadów spod drzwi w miejskich 
osiedlach Plano 

•  usprawnienie zbiórki i utylizacji kompostowalnych i 
biodegradowalnych odpadów z tworzyw sztucznych 

•  zaprojektowanie, sfinansowanie i wdrożenie centrum 
recyklingu i ponownego wykorzystania w mieście 

•  przyjęcie środków prawnych w celu ograniczenia 
stosowania produktów jednorazowych\ 

W październiku 2021 r. Trogir podjął decyzję o 
ograniczeniu stosowania tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku na wszystkich imprezach 
publicznych organizowanych, (współ)organizowanych 
lub (współ)finansowanych przez miasto, a także we 
wszystkich publicznych spółkach i instytucjach. 

 

Mniej	plastiku	na	wyspach	w	Chorwacji 
Zakazy - Samorządy 

Miasto Stari Grad (Hvar) i gmina Sali (Dugi Otok) 

Projekt na rzecz chorwackich Wysp wolnych od tworzyw 
sztucznych jest realizowany od października 2021 
roku. Projekt prowadzą Stowarzyszenie Natura oraz 
organizacja na rzecz środowisko i zrównoważonego 
rozwoju Sunce, które współpracowały już z miastem Stari 
Grad, gminą Sali, Friends of the Earth Croatia (Zelena 

Akcija), SMILO i Inicjatywą na rzecz Zlarinu wolnego od 
plastiku. 

Organizacja Sunce zrealizowała badanie, aby lepiej 
zrozumieć, ile produktów z tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku jest wykorzystywanych oraz 
jak kształtuje się istniejący system gospodarowania 
odpadami. Na podstawie wyników tego badania będzie 
opracowany plan działania „PlasticFree”, który zapewni 
ramy do wdrażania nowych środków. 

Celem projektu jest zapobieganie lub ograniczanie 
negatywnego wpływu niektórych produktów z tworzyw 
sztucznych na środowisko. Będzie on też promował 
zasady „redukcji, ponownego użycia i recyklingu” 
w ramach wdrażania zrównoważonych środków 
gospodarowania odpadami.  

Rozpoczęła się również ogólnokrajowa kampania 
komunikacyjna „Zajedno bez Plastike”, której celem jest 
zachęcenie obywateli i przedsiębiorstw do zaprzestania 
używania produktów jednorazowego użytku z plastiku. 

 

Zlarin	-	Wyspa	wolna	od	plastiku 
Zakazy - Władze publiczne

Zlarin to maleńka chorwacka wysepka, której populacja 
liczy blisko 300 osób, lecz w sezonie letnim rośnie do 
około 4 000 osób. W 2018 r. działaczki Ana Robb, Ivana 
Kordić i Nataša Kandijaš wspólnie z Radą ds. Turystyki 
wyspy Zlarin i Radą Miasta postanowili, że Zlarin 
będzie wyspą całkowicie wolną od odpadów z tworzyw 
sztucznych. Powstało zatem Stowarzyszenie Tatavaka, 
które kontynuuje prace nad inicjatywą obywatelską i 
współpracuje z sąsiadującymi wyspami i społecznościami, 
które chcą zmniejszyć swój „ślad plastikowy”.  

W ramach tej inicjatywy wszystkie sklepy, organizacje 
pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, 
restauracje i władze lokalne połączyły siły i podpisały 
specjalną kartę z zobowiązaniem do zaprzestania 
korzystania z jednorazowych przedmiotów, takich jak 
plastikowe torby, słomki, kubki i postanowiły wybierać 
alternatywy bardziej przyjazne dla środowiska. Ich projekt 
zwyciężył w konkursie Adriatic Plastic Challenge i został 
najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w walce z 
zanieczyszczeniami plastikowymi. 

Szacuje się, że ta inicjatywa każdego lata zapobiega 
temu, by 15 000 plastikowych toreb znalazło się w morzu 
u wybrzeży wyspy. Tylko w okresie od lata 2018 r. do lata 
2019 na wyspie Zlarin wyeliminowano z obrotu około 162 
000 jednorazowych elementów z tworzyw sztucznych.  

https://www.tatavaka.hr/en/about.html
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Biodegradowalne	popielniczki	plażowe				 
Uświadamianie - Władze publiczne

Latem 2017 roku, na dziesięciu najbardziej popularnych 
plażach Larnaki umieszczono stożkowe, biodegradowalne 
popielniczki, mające zniechęcać do zakopywania 
niedopałków w piasku. Obok nich umieszczono stalowe 
kosze na śmieci z pełnymi instrukcjami na temat sposobu 
ich użycia. 

Pod koniec sezonu policzono zebrane niedopałki – w 
sumie latem zebrano 84 300 niedopałki o łącznej wadze 
42,15 kg wyrzucone do specjalnie przygotowanych 
koszów na śmieci.  

CYPR
„Pod koniec sezonu 
policzono zebrane 
niedopałki – w sumie latem 
zebrano 84 300 niedopałki 
o łącznej wadze 42,15 kg 
wyrzucone do specjalnie 
przygotowanych koszów na 
śmieci.”

https://ccb.se/wp-content/uploads/2020/07/guide_best-practice_on_sup_pfo_bund_08072020_small-final.pdf
https://ccb.se/wp-content/uploads/2020/07/guide_best-practice_on_sup_pfo_bund_08072020_small-final.pdf


Kubki	wielokrotnego	użytku	w	Tivoli	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 
Kopenhaga

Już w 1998 roku park rozrywki Tivoli Gardens w 
Kopenhadze uruchomił system ponownego wykorzystania 
naczyń, żeby serwować napoje w zrównoważony sposób. 

Napoje podawane są w kubkach wielokrotnego użytku, 
a goście płacą kaucję w wysokości 5 DKK. Po wypiciu 
napoju, zwracają kubki do wyznaczonych maszyn i 
dostają kaucję z powrotem. Pracownicy odbierają kubki, 
myją je i odnoszą do stanowisk sprzedaży, aby można je 
było ponownie wykorzystać. 

Park szacuje, że inicjatywa ta oszczędza środowisku około 
10 ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. 

Aalborg	bez	plastikowych	butelek	na	wodę	 
Zakazy - Władze publiczne 
Aalborg 
 
We wrześniu 2020 r. gmina Aalborg zdecydowała się na 
stopniowe wycofywanie wody butelkowanej, pozwalając 
pracownikom miasta korzystać wyłącznie z wody z kranu. 

Gmina szacuje, że dzięki tej inicjatywie do środowiska 
naturalnego trafi mniej butelek plastikowych wartych 
około 250 000 DKK rocznie.

Skrzynie	na	ryby	wielokrotnego	użytku	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Duńska firma Pack and Sea od 2008 roku prowadzi 
system śledzenia skrzyń na ryby wielokrotnego użytku. 
Kluczem do sukcesu i zrównoważonego charakteru 
systemu śledzenia tych pojemników jest współpraca 
pomiędzy dziesięcioma duńskimi portami rybackimi, które 
mogą wynajmować te same zielone skrzynie połowowe. 
Każda z nich jest wyposażona w dwa znaczniki RFID z 
kodami kreskowymi i widocznym numerem, co oznacza, 
że można je łatwo zarejestrować poprzez skanowanie lub 
ręcznie. 

Statki mogą odebrać skrzynie w każdym duńskim porcie, 
a eksporterzy, którzy kupują ryby na aukcjach, mogą 
je zwrócić w dowolnym duńskim porcie lub w jednej z 
licznych placówek Pack and Sea w Szwecji, Niemczech, 
Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii lub Francji.
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#CigaretteButt-FreeDenmark		 
Uświadamianie - Władze publiczne

W lipcu 2020 r. duńskie Ministerstwo Środowiska 
rozpoczęło kampanię mającą unaocznić społeczeństwu 
problem niedopałków papierosów wyrzucanych w 
przyrodzie. 

Instalacja artystyczna złożona z 30 ogromnych 
drewnianych niedopałków papierosów pojawiła się 
na plaży Amager w Kopenhadze, a następnie została 
przeniesiona na inne popularne plaże i obszary 
przyrodnicze w Danii. Wystawa ogromnych niedopałków 
trafiła więc do najbardziej popularnych miejsc 
wycieczkowych w Danii. 

Kubki	wielokrotnego	użytku	na	festiwalach	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

W 2019 roku browar Tuborg, we współpracy z 
producentem tworzyw sztucznych KIFA Plast, czterema 
największymi w Danii festiwalami muzycznymi i 
organizacją pozarządową NGO Plastic Change stworzyli 
system kubków do piwa do ponownego wykorzystania  
stosowany na duńskich festiwalach. 

Nowy system obejmuje plastikowe kubki wielokrotnego 
użytku, które klienci odnoszą po użyciu. Kubki są następnie 
myte na miejscu w specjalnie zaprojektowanej, przenośnej 
zmywarce, która może myć 9 000 sztuk na godzinę, a 
następnie ponownie używane. 

Kubki z tworzywa sztucznego wielokrotnego użycia, które 
osiągną koniec okresu eksploatacji są zwracane dostawcy, 
który zajmuje się recyklingiem materiału.

Supermarket	LØS	bez	opakowań		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

W 2016 roku francusko-duński były kierownik ds. eksportu 
Frederic Hamburger zapisał się w historii otwierając LØS 
Market, pierwszy supermarket bez opakowań w Danii. 

Tutaj produkty są sprzedawane bez jakichkolwiek 
opakowań jednorazowego użytku, więc kupujący muszą 
przynieść własne naczynia, wypożyczyć darmowe 
pojemniki lub kupić je w sklepie. LØS Market oferuje 
również żywność na wynos i obecnie pracuje nad 
uzyskaniem statusu franczyzy, z wieloma placówkami w 
kraju.

DANIA

https://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/csr/groenne+tivoli/genbrugsbaegre
https://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/csr/groenne+tivoli/genbrugsbaegre
https://www.tv2nord.dk/nyheder/28-09-2020/1930/aalborg-kommune-er-de-forste-i-landet-til-droppe-flaskevand?autoplay=1#player
https://www.tv2nord.dk/nyheder/28-09-2020/1930/aalborg-kommune-er-de-forste-i-landet-til-droppe-flaskevand?autoplay=1#player
https://www.packandsea.dk/eng/about-us/
https://en.fvm.dk/news/news/nyhed/the-danish-minister-for-environment-goes-head-to-head-with-tobacco-industry-in-new-summer-campaign/
https://en.fvm.dk/news/news/nyhed/the-danish-minister-for-environment-goes-head-to-head-with-tobacco-industry-in-new-summer-campaign/
https://en.fvm.dk/news/news/nyhed/the-danish-minister-for-environment-goes-head-to-head-with-tobacco-industry-in-new-summer-campaign/
https://mfvm.dk/miljoe/skodfritdanmark/
https://plasticchange.dk/videnscenter/slut-med-engangsglas-paa-festivaler/
https://www.loes-market.dk/
https://www.loes-market.dk/
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Społeczne	szycie	maseczek  
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Dzień działań obywatelskich Teeme ära, organizowany 
przez estoński Fundusz na rzecz przyrody, odbywa się 
co roku wiosną. Wydanie z 2020 roku poświęcone było 
adaptacji do pandemii Covid-19 i skupiało się wokół 
oddolnej ogólnokrajowej kampanii „robótek ręcznych”, w 
czasie której szyto maski. 

 

Sprzątanie	niedopałków	papierosów	 
Uświadamianie - Władze publiczne

W Dzień Sprzątania Świata w Estonii zorganizowano 
sprzątania niedopałków papierosów. Kampania 
prowadzona była przez miasto Tallinn i Dzień Sprzątania 
Świata, a głównymi partnerami były Port Tallinn, Tallink, 
Eckerö Line, Viking Line i lotnisko w Tallinnie. Rzecznikami 
akcji zostało kilka krajowych osobistości, które wsparły 
komunikacyjnie kampanię i promowały ją w oczach 
społeczeństwa. 

 

Kampania	uświadamiająca	„zielone	zakupy”		
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Things Foundation, platforma oparta na współpracy 
internetowej, która umożliwia użytkownikom poznanie 
pochodzenia, wykorzystanie i recykling przedmiotów 
wykonanych przez człowieka, we wrześniu 2020 r. 
prowadziła kampanię uświadamiającą, aby zwrócić 
uwagę społeczeństwa na ilość opakowań, które stosujemy 
w naszym codziennym życiu. Wzywano do lepszego 
planowania zakupów, zachęcano do przynoszenia 
własnych pojemników i toreb, a także do kupowania 
produktów luzem i mniej opakowanych.

Imprezy	publiczne	bez	plastiku		 
Zakazy - Władze publiczne 
Tallinn

Tallinn nałożył miejski zakaz stosowania jednorazowych 
opakowań plastikowych podczas imprez publicznych. 
Nadal obowiązują pewne wyłączenia dla tworzyw 
sztucznych kompostowalnych na czas przejścia na 
alternatywy wolne od tworzyw sztucznych. Jednak w 
długim terminie planuje się umożliwienie stosowania 

wyłącznie produktów wielokrotnego użytku i nadających 
się do ponownego napełniania podczas imprez 
publicznych w mieście.

Kubki	wielokrotnego	użytku	w	Harku  
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Gmina Harku, która ma ponad 15 000 mieszkańców, 
opracowała własne kubki wielokrotnego użytku do 
stosowania na lokalnych imprezach. System zwrotu za 
kaucję (DRS) pomaga w tym, by klienci zwracali kubki. 

Krajowy	system	zwrotu	za	kaucję	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Eesti Pandipakend, założona w 2005 roku, prowadzi 
krajowy system zwrotu za kaucję plastikowych i szklanych 
butelek na napoje bezalkoholowe, butelkowaną wodę, 
wino i piwo. 

Współczynnik zbiórki butelek wynosi ponad 80%, a 
większość z nich jest poddawana recyklingowi. Odsetek 
stosowanych butelek wielokrotnego użytku spadł w 
ostatnich latach (z około 20% do 12%), ponieważ 
producenci napojów częściej korzystają z butelek, które 
nadają się tylko do recyklingu. 

Eesti Pandipakend prowadzi również obsługę kubków 
wielokrotnego użytku, a także wynajem talerzy i 
półmisków na imprezy. Mają ponad 250 000 kubków, 
co jest wystarczające dla obsłużenia dużych imprez w 
Estonii. Dostępna jest opcja pełnej obsługi, z punktami 
zbiórki na imprezach, a także tradycyjna usługa wynajmu 
i mycia.  

Wynajem	kubków	wielorazowych	i	ich	mycie		
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Założona w 2014 roku firma Topsiring to pierwszy system 
wynajmu kubków wielokrotnego użytku w Estonii. Oferuje 
szeroką gamę plastikowych naczyń wielokrotnego 
użytku (od szklanek do herbaty po kieliszki do wina), a 
także planuje zaoferować w najbliższym czasie talerze 
wielokrotnego użytku, miski i sztućce.

EESTI
„Gmina Harku, która ma ponad 15 000 mieszkańców, 
opracowała własne kubki wielokrotnego użytku do 
stosowania na lokalnych imprezach. System zwrotu za 
kaucję (DRS) pomaga w tym, by klienci zwracali kubki.”

https://teemeara.ee/en
https://www.maailmakoristus.ee/en/home/
https://www.maailmakoristus.ee/en/home/
https://fb.watch/1u8lnA0j22/
https://eestipandipakend.ee/en/deposit-cup/
https://eestipandipakend.ee/en/deposit-cup/
http://www.topsiring.ee/
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Sieć supermarketów Rimi prowadzi kilka kampanii 
zachęcających klientów do przychodzenia z własnymi 
pojemnikami. Sieć ma także grupę na Facebooku o 
nazwie „Consume wisely”, czyli „konsumuj mądrze”, gdzie 
na przykład zapraszają gwiazdy do wypróbowywania 
różnych działań przyjaznych dla środowiska, takich 
jak przynoszenie własnych pojemników i zakupy bez 
opakowań. 

Zarówno Rimi, jak i sieć supermarketów Selver umieściły 
w widocznym miejscu w swoich sklepach torby z siatki 
jako zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych toreb 
plastikowych. 

Sieć sklepów ekologicznych Biomarket – obecna w trzech 
największych miastach Estonii – pozwala kupującym 
używać własnych pojemników przy zakupie suchych 
składników, niektórych rodzajów słodyczy i kilku środków 
czyszczących.

Opakowania zwrotne BEPCO  
Zmniejszenie zużycia - Firmy

BEPCO ma misję opracowania uniwersalnych i wydajnych 
systemów zwrotnych opakowań transportowych (z ang. 
RTP), które mogą być wykorzystywane do dostarczania 
wszystkich rodzajów produktów od producentów do 
sprzedawców detalicznych. 

Systemy zwrotnych opakowań transportowych 
zastępują opakowania jednorazowego użytku, które 
mają negatywny wpływ na środowisko i gospodarkę. 
Zmniejszenie ilości odpadów i ewentualnych opłat 
za korzystanie z wysypisk odpadów pozwala na 
natychmiastowe obniżenie kosztów i zwiększenie 
ogólnej rentowności. BEPCO planuje również testowanie 
opakowań pierwotnych wielokrotnego użytku dla 
produktów spożywczych. 

Ilma	pod	–	zakupy	bez	opakowań	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Ilma pood to drugi sklep bez opakowań otwarty w Estonii, 
i jedyny który nadal działa. Sklep został otwarty we 
wrześniu 2020 roku w Tallinie i oferuje zarówno sklep 
fizyczny, jak i internetowy. 

Sklepy	internetowe	bez	opakowań	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Estonia posiada kilka sklepów internetowych oferujących 
rozwiązania „zero odpadów”, w tym Elamisekergus, Zero 
Waste, Slow, Rohepakend, Munt i Veepudel.  

Circup to usługa mycia kubków na imprezy, która 
umożliwia gościom wypłukanie na miejscu swoich 
wielorazowych kubków. Proste, przenośne stacje myjące 
mają małe zbiorniki na wodę i działają bez zasilania 
elektrycznego, wykorzystując tylko zasilanie ręczne. 
Circup opracował również dodatkową funkcję, która 
wykorzystuje światło UV-C do dezynfekcji obszaru mycia. 

Planowanie	ekologicznych	wydarzeń		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Tartu Nature House opublikował podręcznik dla 
organizatorów imprez ekologicznych, dostępny zarówno 
w języku estońskim, jak i rosyjskim. Prowadzi również 
grupę Facebook o nazwie „Green events” (Zielone 
wydarzenia), aby dzielić się najlepszymi praktykami 
w takich dziedzinach jak zapobieganie powstawaniu 
odpadów i alternatywy dla jednorazowych produktów z 
tworzyw sztucznych i opakowań. 

Acento to nowo założona firma oferująca doradztwo 
i praktyczne zarządzanie przy organizacji imprez. Ich 
celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej i 
zmniejszenie powstawania odpadów w czasie wydarzeń. 
Szczególny nacisk położono na stosowanie zastaw 
stołowych wielokrotnego użytku oraz pojemników 
na żywność/napoje. Oprócz konsultowania planów 
organizatorów imprez, pracują również nad oferowaniem 
usług doradczych dla samorządów lokalnych w zakresie 
gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu 
odpadów.

Inicjatywy	typu	Bring	Your	Own	(BYO)	czyli	„Przynieś	
własne"	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Kawiarnie i sieci stacji benzynowych zaczęły oferować 
małe zniżki, gdy konsumenci przynoszą własne kubki na 
kawę.   

https://www.rimi.ee/ettevottest/vastutustundlik-ettevotlus
https://www.facebook.com/groups/tarbimetargalt
https://www.selver.ee/
https://biomarket.ee/
http://bepco.ee/
https://www.ilmapood.ee/
http://www.zerowaste.ee
http://www.zerowaste.ee
http://www.slow.ee
http://www.rohepakend.ee
http://www.munt.ee
http://www.veepudel.ee
https://circup.io/home/
https://www.tartuloodusmaja.ee/en/environmentally-friendly-public-events/
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2019/09/Keskkonnasbralike_sndmuste_juhend_juuli2020.pdf.
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2019/09/Keskkonnasbralike_sndmuste_juhend_juuli2020.pdf.
https://acento.ee/
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„Zgodnie z oceną 
przeprowadzoną przez 
firmę Repack ich model 
zmniejsza emisję CO2  nawet 
o 80% w porównaniu z 
jednorazowymi paczkami. 
Bezpośrednie zwroty sięgają 
75% – niektórzy użytkownicy 
decydują się bowiem 
zachować opakowanie i 
ponownie je wykorzystać.”

FINLANDIA
Opakowania zwrotne RePack  
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Opakowania wielokrotnego użytku i zwrotne od Repack 
są dostępne w trzech regulowanych rozmiarach i zostały 
zaprojektowane tak, aby po opróżnieniu składały się do 
rozmiaru listu, dzięki czemu można je odesłać do RePack 
za pomocą zwykłej wysyłki pocztowej. RePack przyjmuje 
zwracane opakowanie, sprawdza je, czyści i rozprowadza 
dalej w celu ponownego użycia. Produkty Repack zostały 
zaprojektowane tak, aby wytrzymać co najmniej 20 cykli, 
dlatego są wykonane z trwałego materiału, który można 
w pełni poddać recyklingowi.

Opłata RePack obejmuje samo opakowanie oraz zwrot 
pustego opakowania na całym świecie, dzięki czemu 
zwrot pustego opakowania jest bezpłatny z dowolnego 
miejsca. Opłata ta może zostać uiszczona przez firmę 
sprzedaży detalicznej lub przez klienta, w zależności 
od tego, w jaki sposób firma detaliczna włącza system 
RePack do swojego modelu biznesowego. 

Zgodnie z oceną przeprowadzoną przez firmę Repack ich 
model zmniejsza emisję CO2  nawet o 80% w porównaniu 
z jednorazowymi paczkami. Bezpośrednie zwroty sięgają 
75% – niektórzy użytkownicy decydują się bowiem 
zachować opakowanie i ponownie je wykorzystać. 
Niektóre pakiety Repack są zwracane bezpośrednio do 
firm w ramach zwrotów klientów; firmy mogą następnie 
ponownie wykorzystać opakowanie do nowych dostaw 
dla klientów, dzięki czemu nie muszą używać kolejnych 
jednorazowych opakowań.

https://www.originalrepack.com/
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Do 2022 r. wszystkie pojemniki wykorzystywane do 
dostaw żywności będą musiały zostać ponownie 
wykorzystane, podczas gdy artykuły używane do 
spożycia w kawiarniach i restauracjach, do 2023 r., będą 
musiały być zdatne do ponownego wykorzystania. 

#NoPlasticChallenge	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Każdej wiosny 200 wolontariuszy z francuskiej organizacji 
pozarządowej „No Plastic in My Sea” zaprasza w 
mediach społecznościowych  przy użyciu hashtagu 
#NoPlasticChallenge społeczeństwo do mobilizacji i 
zaangażowania się w zmniejszenie zużycia tworzyw 
sztucznych. 

W ramach imprezy promuje się 15 codziennych działań 
związanych z ograniczeniem lub wyeliminowaniem 
stosowania jednorazowych elementów z tworzyw 
sztucznych, np. nie dla jednorazowych kubków, 
sztućców z tworzyw sztucznych, produktów nadmiernie 
pakowanych lub porcji jednorazowych, tak dla 
detergentów domowych, zakupów niepakowanych, 
owoców i warzyw luzem, szamponów w formie stałej i 
stosowania butelek wielokrotnego napełniania oraz toreb 
wielokrotnego użytku. 

Organizowane są również konkretne wydarzenia z 
udziałem dostawców usług, takich jak szkoły i centra 
sportowe. Włączyły się też firmy takie jak Publicis, 
Clickandboat, Actes sud, SAP i wybrane uniwersytety (w 
edycji wyzwania 2020). Prywatne firmy, które uczestniczą 
w tym zadaniu, mogą zoptymalizować zużycie tworzyw 
sztucznych w biurach, a także zachęcić pracowników do 
indywidualnego udziału w wyzwaniu. 

Formularz samooceny pozwala uczestnikom zmierzyć 
i porównać swoje zużycie tworzyw sztucznych na 
początku i na końcu wyzwania. Dzięki wykorzystaniu 
mediów społecznościowych, gdzie użytkownicy 
publikowali wskazówki proekologicznych zachowań i 
zapraszali do tego innych, wydarzenie stało się bardzo 
widoczne i dotarło do około pięciu milionów ludzi. 

Krajowe	przepisy	dotyczące	przeciwdziałania	
powstawaniu	odpadów  
Zakazy - Władze publiczne

Francuska ustawa zwalczająca marnotrawstwo zasobów 
i wspierając gospodarkę obiegu zamkniętego, Loi 
Antigaspillage pour l'Economie Circulaire, jest pionierskim 
prawem wdrażającym unijną dyrektywę w sprawie 
tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i wprowadza 
szereg ambitnych inicjatyw wykraczających poza 
minimalne wymogi dyrektywy. Główne cele ustawy to: 

•  zakaz stosowania wszystkich opakowań plastikowych 
jednorazowego użytku do 2040 r.; 

•  zmniejszenie liczby plastikowych butelek o 50% do 
2030 r.; oraz 

•  zwiększenie udziału opakowań wielokrotnego użytku, 
aby osiągnąć 10% do 2027 r.; oraz

•  recykling 100% opakowań z tworzyw sztucznych do 
2025 roku. 

W szczególności prawo francuskie wprowadzi niebawem 
dodatkowe zakazy dotyczące konfetti z tworzyw 
sztucznych, pokrywek na kubki, opakowań z tworzyw 
sztucznych jednorazowego użytku do owoców i warzyw 
oraz stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku w restauracjach fast-food i na wydarzeniach 
publicznych. Nakazuje również, aby od 2022 r. wszystkie 
budynki publiczne otwarte dla ogółu społeczeństwa 
zapewniły punkty z wodą pitną. 

FRANCJA
„Każdej wiosny 200 wolontariuszy z francuskiej organizacji 
pozarządowej No Plastic in My Sea zaprasza w mediach 
społecznościowych  przy użyciu hashtagu #NoPlasticChallenge 
społeczeństwo do mobilizacji i zaangażowania się w 
zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych.”

https://noplasticinmysea.org/
https://noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2019/05/no-plastic-challenge-partenariat.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759?r=zUYDSp3nzi
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759?r=zUYDSp3nzi
https://www.vie-publique.fr/loi/268681-loi-lutte-contre-le-gaspillage-et-economie-circulaire
https://noplasticinmysea.org/
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Paryż	bez	plastiku		 
Zakazy - Władze publiczne 
Paryż

Do 2024 r. miasto Paryż ma stać się wolne od plastików 
jednorazowych  i rozpoczęło projekt konsultacji z udziałem 
kilku grup roboczych stron zainteresowanych w celu 
opracowania planu działania. Współpracuje także 
w tym zakresie z przedsiębiorstwami, organizacjami 
pozarządowymi i stowarzyszeniami konsumenckimi. 

W międzyczasie opracowano projekty uświadamiające, 
takie jak promocja wody z kranu, źródełka z wodą pitną 
– 1200 takich ujęć wody pitnej jest promowanych w całej 
stolicy Francji – oraz praktyki zrównoważonej konsumpcji. 

Spółka Eau de Paris rozpoczęła rozmowy z 
zainteresowanymi stronami na rzecz promocji wody 
z kranu i, we współpracy z organizacją pozarządową 
Surfrider Foundation Europe, opracowała projekt 
uświadamiający o nazwie Le Paris de l’eau zéro déchet 
en plastique (Paryż, miasto wody, bez odpadów z 
tworzyw sztucznych). W rezultacie 19 550 osób 
podpisało manifest, zobowiązując się do bardziej 
prośrodowiskowego zachowania. Powołano również 
inicjatywę Action Tank, aby eksperymentować z 
różnymi rozwiązaniami w zakresie zakazu stosowania 
plastikowych butelek do wody w sektorach takich jak 
restauracje, hotele, imprezy sportowe, festiwale i szkoły. 

Sprzedaż	luzem	w	sieci	Réseau	Vrac		  
Zmniejszenie zużycia - Firmy 

Réseau Vrac jest stowarzyszeniem handlowym 
utworzonym przez organizację pozarządową, którego 
celem jest rozwój krajowej sieci sklepów sprzedających 
towary luzem we Francji. 

Aby ustrukturyzować i profesjonalizować ten wschodzący 
sektor, Réseau Vrac zapewnia przedsiębiorstwom 
szkolenia, dostosowane rozwiązania logistyczne i 
biznesowe oraz usługi komunikacyjne i monitoringowe. 

Uruchomiona przez Célię Rennesson w 2016 r. sieć 
obejmuje obecnie 465 niezależnych sklepów i ponad 
1400 firm zarówno w obrębie Francji, jak i poza nią. Od 
2018 roku organizuje doroczne targi dla sektora, które 
przyciągnęły 100 wystawców i 2000 odwiedzających we 
wrześniu 2020 roku. Sieć jest również zaangażowana w 
działania władz publicznych w celu stopniowego rozwoju 
krajowych ram prawnych dotyczących sprzedaży luzem.  

Na fali tego sukcesu w 2019 roku powstał oddział Réseau 
Vrac Belgique i już 260 firm zostało wyłonionych w Belgii.

Karta	Drastic	on	Plastic		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Drastic on Plastic to usługa wsparcia festiwali w 
zmniejszeniu lub wycofaniu jednorazowych tworzyw 
sztucznych ze swoich wydarzeń. Opiera się na 
brytyjskiej inicjatywie zainicjowanej w 2018 roku przez 
stowarzyszenie niezależnych festiwali Independent 
Festivals Association i Raw Foundation. 

Oficjalnie rozpoczęty w styczniu 2020 roku francuski 
projekt został opracowany w 2019 roku przez R2D2, 
lokalną sieć regionalną na rzecz zrównoważonego 
rozwoju oraz krajowe stowarzyszenie handlowe festiwali - 
Collectif des festivals. 

W 2019 roku powstała strona internetowa Drastic on 
Plastic  oraz specjalny przewodnik, który udostępniono w 
sieci na użytek organizatorów festiwali i społeczeństwa. 
W sumie  60 festiwali już podpisało się pod kartą misji 
Drastic on Plastic . 

Kubki	wielokrotnego	użytku	Ecocup	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

EcoCup to francuskie przedsiębiorstwo integracji 
społecznej z siedzibą w Céret, które sprzedaje i wynajmuje 
kubki wielokrotnego użytku na festiwale, targi i inne 
imprezy w całym kraju, takie jak Tour de France i COP 21 
w 2015 r. 

Pojemniki	wielokrotnego	użytku	Milubo		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Milubo oferuje restauracjom i organizatorom imprez 
innowacyjne rozwiązanie w zakresie pojemników 
wielokrotnego użytku i kubków. Codziennie dostarcza i 
zbiera pojemniki na żywność (Milubo box) oraz plastikowe 
kubki (Milubo cup), które następnie są myte i gotowe do 
ponownego użycia. 

Powstał system zwrotu za kaucję (DRS) do zbierania i 
ponownego użycia pojemników i kubków, a klienci mogą 
zwrócić zużyte kubki lub pojemniki do dowolnej kawiarni 
partnerskiej.

https://www.paris.fr/pages/paris-ville-sans-plastique-jetable-d-ici-2024-6931
https://www.paris.fr/pages/paris-ville-sans-plastique-jetable-d-ici-2024-6931
http://www.eaudeparis.fr/nc/lespace-culture/actualites/actualite/news/le-paris-de-leau-zero-dechet-plastique-eau-de-paris-lance-un-action-tank-pour-lutter-contre-les-c/?L=0&cHash=cf6f61591d01a60b67cb5fc575ae05ed
https://parisdeleau.fr/
https://parisdeleau.fr/
https://reseauvrac.org/
https://reseauvrac.org/espace-adherents/informations/article/j-7-avant-l-assemblee-generale-de-reseau-vrac-1930?lang=fr
https://reseauvrac.org/espace-adherents/informations/article/j-7-avant-l-assemblee-generale-de-reseau-vrac-1930?lang=fr
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2020/01/drastic-on-plastic-france/
http://rawfoundation.org/making-waves/news/
https://www.drastic-on-plastic.fr/
https://www.drastic-on-plastic.fr/
http://le-rim.org/wp-content/uploads/2019/12/guide_dop.pdf
https://le-rim.org/drastic-on-plastic-60-festivals-sengagent-vers-le-zero-plastique/
https://le-rim.org/drastic-on-plastic-60-festivals-sengagent-vers-le-zero-plastique/
https://le-rim.org/drastic-on-plastic-60-festivals-sengagent-vers-le-zero-plastique/
https://www.ecocup.fr/fr/?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe2dIyZbwwymorumUfMnJLAwE9ML9403iuuUOMLw68RBWIzAw8jinZQaAg9SEALw_wcB
https://www.milubo.com/
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Opakowania	wielokrotnego	użytku	Uzaje		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

To rozwijające się przedsiębiorstwo społeczne oferuje 
szeroki zakres usług dla firm cateringowych, stołówek 
szkolnych lub firmowych, restauracji, producentów 
żywności i dystrybutorów żywności w całym kraju. 
Usługi obejmują przemysłowe myjnie naczyń, a także 
rozwiązania logistyczne w zakresie dostarczania, 
zbierania i transportu naczyń wielokrotnego użytku, 
trwałych pojemników na żywność lub napoje na wynos i 
sztućców. 

Dostępnych jest wiele opcji, takich jak oprawa 
komunikacyjna w sklepie, a także utworzenie 
dedykowanego systemu zwrotu za kaucję w celu 
zbierania zużytych pojemników dla firm cateringowych lub 
restauracji na wynos. Firma oferuje również dostosowane 
do potrzeb wsparcie, które pozwala firmom ocenić wpływ 
finansowy modelu naczyń do ponownego użycia.

Wśród swoich klientów Uzaje ma takie marki jak Biocoop, 
the Naked shop, Deli Corner, Franprix, Citeo, ADEME i 
samorządy. 

Pojemniki	na	wynos	Reconcil	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 
Paryż

To młode francuskie MŚP zapewnia paryskim 
restauracjom oferującym jedzenie na wynos dostosowane 
rozwiązania dla dostaw dużych ilości żywności, zbierania i 
mycia pojemników wielokrotnego użytku. 

Wdrożono system zwrotu w celu zapewnienia 
odbioru pojemników, a kaucja wliczona jest w cenę 
sprzedaży posiłków. Firma prowadzi również na swojej 
stronie internetowej od 2017 roku blog informacyjny 
i uświadamiający. Reconcil jest częścią sieci krajowej 
„Réseau Consigne”. 

Zero	odpadów	w	stołówkach	firmowych	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Marmeat oferuje gotowe do wdrożenia, zrównoważone 
modele stołówek firmowych dla dużych firm (ponad 
150 pracowników) z zerowym marnotrawstwem, 
odpowiedzialnym podejściem i pojemnikami wielokrotnego 
użytku na żywność i napoje. Ponadto, wszystkie pojemniki 
na żywność wielokrotnego użytku są wykonane ze 
szkła, sztućce są ze stali nierdzewnej lub jadalne, a firma 
zobowiązała się do prowadzenia działalności bez plastiku. 

Sprzedaż	luzem	w	Jean	Bouteille		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Jean Bouteille jest pionierską firmą z siedzibą w Lille 
na północy Francji zajmującą się sprzedażą hurtową i 
uzupełnianiem płynów. Łączy swoje usługi z systemem 
zwrotu za kaucję. 

Firma zapowiedziała modernizację swojego podajnika 
Gravity do dozowania produktów takich jak dżemy, 
marmolady, ketchup, musztarda, majonez, smarowidła i 
sos pomidorowy. Od 2021 r. powinna także obsługiwać 
świeże produkty, takie jak nabiał, soki, jogurty i płynne 
kosmetyki. 

FRANCJA

„ Firma oferuje również 
dostosowane do potrzeb 
wsparcie, które pozwala 
firmom ocenić wpływ 
finansowy modelu naczyń 
do ponownego użycia.”

https://uzaje.com/fr/
https://www.reconcil.fr/restaurants/
http://www.reconcil.fr/category/blog/
http://www.reconcil.fr/category/blog/
https://marmeat.wixsite.com/cantine
http://www.jeanbouteille.fr/
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Sprzedaż	luzem	Drive	tout	nu		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 
Okolice	Tuluzy

Drive tout nu, czyli „Nagi drive-through” promuje sprzedaż 
luzem i lokalną produkcję poprzez sklep internetowy bez 
fizycznych punktów sprzedaży. Pojemniki wielokrotnego 
użytku wykonane z materiałów zrównoważonych, takich 
jak szkło lub płótno, zastąpiły plastik do pakowania, 
a dzięki systemowi zwrotu za kaucję klienci otrzymują 
zniżkę, gdy zwracają pojemniki. 

Drive tout nu sprzedaje produkty od ponad 140 lokalnych 
producentów, a co tydzień 2500 pojemników na żywność 
jest ponownie używanych. Firma oferuje szeroki wybór 
lokalnych punktów zbiórki i utrzymuje kontakt ze  
społecznością lokalną za pośrednictwem specjalnego 
bloga. 

Sprzedaż	luzem	w	Vrac’n	Roll	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 
Okolice	Lyonu

Ten start-up zajmujący się internetową sprzedażą 
luzem na zasadzie „zero odpadów” powstał w 2016 
roku z inicjatywy Sary Benasman i dostarcza kurierami 
rowerowymi produkty ekologiczne w pojemnikach 
szklanych, papierowych lub plastikowych wielokrotnego 
użytku w Lyonie. Klienci mogą również samodzielnie 
odebrać produkty. Pojemniki na żywność są dostarczane 
w zamian za kaucję, a następnie są zbierane do mycia i 
ponownego użycia. 

Vrac'n Roll oferuje od 2019 roku usługi ogólnokrajowe 
doręczania paczek do 5000 punktów przy użyciu 
specjalnych punktów sprzedaży luzem i pakietów, które 
mogą być ponownie wykorzystane.

Od 2020 r. ta sama usługa jest dostępna w Belgii dzięki 
lokalnym partnerom. 

Program	Terracycle	Loop		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Wprowadzony w 2019 roku przez Terracycle wraz z 
grupą dystrybucyjną Carrefour program Loop pozwala 
kupującym wybierać z szerokiej gamy produktów znanych 
i mniejszych marek w pojemnikach wielokrotnego użytku z 
systemem zwrotu za kaucję. 

Do tej pory program działał tylko w trybie online, firmy 
uzupełniały pojemniki za pośrednictwem stron sklepów 
elektronicznych partnerów handlowych, a Terracycle 
zajmował się zbieraniem, czyszczeniem i uzupełnianiem 
pojemników wielokrotnego użytku. 

Po sukcesie Loop, kilku gigantów detalicznych, takich jak 
Tesco i Carrefour, ujawniło plany wprowadzenia systemu 
Loop do swoich sklepów do połowy 2021 roku.

https://ledrivetoutnu.com/
https://ledrivetoutnu.com/blogs/news
https://vracnroll.com/
https://vracnroll.com/
https://vracnroll.com/wp-content/uploads/2020/09/20200902-CP-Vracnroll-Belgique.pdf
https://www.terracycle.com/fr-FR/
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Pyxo	-	sieć	pojemników	wielokrotnego	użytku 
Firmy - Zmniejszenie zużycia 

Stworzona w 2019 roku firma Pyxo to start-up, który 
współpracuje z restauracjami i zarządza sieciami 
wymiany pojemników wielokrotnego użytku. Pojemniki 
te są śledzone w całym łańcuchu dostaw, dzięki 
współpracy z firmami logistycznymi, zbierającymi i 
myjącymi. Dane te umożliwiają firmie Pyxo zarządzanie 
zapasami i całą działalnością. Pyxo pełni rolę głównego 
punktu kontraktowego dla klientów w zakresie zwrotów, 
informacji o systemie i nagród. 

Klienci po prostu pożyczają pojemnik wielokrotnego 
użytku z restauracji za pomocą aplikacji Pyxo i po 
użyciu zwracają go do pobliskiej firmy odbierającej lub 
restauracji. W przypadku mniejszych restauracji klient 
zostaje obciążony opłatą, jeśli pojemniki nie będzie 
zwrócony po upływie ustalonego czasu (od 6 do 14 
dni). Jest to zależne od regionu i podejścia danego 
zakładu. Pojemniki są wykonane ze szkła lub plastiku 
wielokrotnego użytku (PET i Triton) i mogą być używane 
średnio od 200 do 300 razy. 

System nagród Pyxo pozwala klientom zdobywać punkty, 
które można następnie zamienić na rabaty lub przekazać 
organizacji jako darowiznę. Klienci, którzy przynoszą 
własne pojemniki także korzystają z zachęt w systemie. 

Firma współpracuje z takimi markami, jak Sodexo, 
McDonald’s France (1570 restauracji), Amrest (Sushi Shop, 
Pizza Hut), Delineo, Boulangeries Ange, a także z około 
150 niezależnymi restauracjami. Restauracje używają 
średnio 500 pojemników dziennie, więc rozwiązanie 
wielokrotnego użytku znacznie przyczynia się do 
zmniejszenia liczby jednorazowych opakowań w branży 
jedzenia na wynos.  

Rzeki	wolne	od	plastiku 
Zakazy - Samorządy 

Fleuve sans Plastique (Rzeka bez plastiku) to kodeks 
dobrych praktyk, podpisany przez ponad 130 burmistrzów 
i urzędników podczas wyborów samorządowych w 2020 
roku. Twórcy kodeksu „Mon territoire s’engage: rivières 
et fleuves sans plastique, océan protegé” („Mój region 
się angażuje: rzeki bez plastiku, chronione oceany”) 
zamierzają teraz zgromadzić jeszcze większą liczbą 
lokalnych decydentów i zachęcać ich do dalszych działań. 
Każdy sygnatariusz zobowiązuje się do wdrożenia 
kilku z następujących 15 działań w czterech głównych 
obszarach:  

1.  Cztery działania przeciwko rozprzestrzenianiu się 
odpadów z tworzyw sztucznych, w tym: 

•  Priorytetowe stosowanie kubków wielokrotnego użytku 
w administracji i służbach publicznych. 

•  Regulowanie wykorzystania tworzyw sztucznych poza 
ratuszem poprzez wyeliminowanie jednorazowych 
produktów z tworzyw sztucznych (kubków, słomek 
itp.) z imprez organizowanych przez gminę oraz przez 
te podmioty trzecie, które potrzebują zezwolenia na 
zajmowanie przestrzeni publicznej. 

 

2.  Cztery działania mają uczynić walkę z 
zanieczyszczeniami z tworzyw sztucznych priorytetem 
politycznym, by stała się ona wytyczną dla polityki 
publicznej: 

•  Podnoszenie świadomości i zachęcanie przedsiębiorców 
do kupowania w opakowaniach zbiorczych, 
korzystanie ze sztućców i opakowań do recyklingu 
lub wielokrotnego użytku (poprzez rozliczanie lub 
etykietowanie). 

•  Dodanie kryteriów środowiskowych do opisów 
zamówień publicznych w celu wspierania 
ekoprojektowania, wyeliminowania plastiku 
jednorazowego użytku i promowania recyklingu, 
na przykład w odniesieniu do żywienia w żłobkach, 
przedszkolach i szkołach podstawowych. 

 

3.  Cztery działania dotyczące innowacji i mobilizacji, w 
tym: 

•  Podnoszenie świadomości w szkołach i w ramach 
zajęć pozalekcyjnych w zakresie zanieczyszczenia 
tworzywami sztucznymi. 

•  Coaching dla firm zachęcający do inicjatyw na rzecz 
redukcji opakowań. 

 

4.  Trzy działania dotyczące współpracy i solidarności, w 
tym: 

•  Popularyzatorstwo i wymiana informacji na temat 
zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi wśród 
lokalnych interesariuszy. 

•  Zobowiązanie się do współpracy międzynarodowej 
z krajami mniej zaawansowanymi w ramach działań 
obejmujących opracowanie wspólnych programów 
i finansowanie międzynarodowych inicjatyw 
solidarnościowych. 

https://www.pyxo.fr/
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Popularyzacja	sprzedaży	luzem 
Firmy - Zmniejszenie zużycia 

Abracada’vrac to projekt realizowany w ramach 
stowarzyszenia Zero Dechet Lyon (Zero Waste Lyon), 
lokalnego oddziału firmy Zero Waste France. Składa się 
z lokalizatora miejsc, gdzie można kupować produkty z 
opakowań zbiorczych w na terenie Lyonu, drugiego co do 
wielkości miasta Francji. Specjalna strona internetowa 
umożliwia użytkownikom zlokalizowanie w pobliżu 
punktu sprzedaży produktów codziennego użytku 
oferowanych bez opakowania. Narzędzie to przyczynia 
się do zmniejszenia ilości odpadów, w szczególności 
jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, poprzez 
informowanie mieszkańców o dostępności produktów bez 
opakowań w ich okolicy. 

Założona w 2015 roku przez Jeanne Urvoy, młodą 
przedsiębiorczynię z Lyonu, firma Abracada’vrac została 
w 2018 roku przejęta przez Zero Dechet Lyon. Po dwóch 
latach przeprojektowywania strony internetowej we 
współpracy z grupą wolontariuszy, nowa wyszukiwarka 
została w końcu uruchomiona w kwietniu 2021 roku. 
Na stronie można wyszukać obecnie około dwudziestu 
sklepów spożywczych w regionie Lyonu i ponad 7000 
produktów sprzedawanych bez opakowań. Narzędzie 
umożliwia także wyszukiwanie produktów codziennego 
użytku bez opakowań, takich jak makarony, warzywa, 
suszone owoce, proszek do prania, pasta do zębów itp. 

Witrynę odwiedza około dwudziestu osób dziennie, co 
może stanowić szacunkową liczbę osób kierujących 
się podejściem zero waste. Rezygnacja z opakowań 
pozwala zaoszczędzić około 75 kg odpadów na osobę 
rocznie w regionie Lyonu. Wyszukiwarka Abracada’vrac 
pokazuje też, że większość produktów codziennego 
użytku istnieje już w opakowaniach bez plastiku i że są 
łatwo dostępne towary, które mogą zastąpić produkty 
jednorazowe, takie jak plastikowe butelki, jednorazowe 
produkty menstruacyjne, szczoteczki do zębów, patyczki 
kosmetyczne, towary suche itp. 

 

Ciekawy	project	zwrotu	za	kaucję 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 

Dabba to system zwrotu za kaucją wdrożony w regionie 
Auvergne-Rhone Alpes. Został on uruchomiony w 
Grenoble w czerwcu 2020 r. i oferuje szeroki asortyment 
pojemników wielokrotnego użytku dla restauracji, firm i 
usług gastronomicznych.  

Nawiązano współpracę z ponad 80 restauracjami, które 
oferują swoim użytkownikom możliwość zamawiania 
żywności za pośrednictwem aplikacji Dabba i opłacenia 
kaucji w zamian za pojemnik wielokrotnego użytku. 

Użytkownicy muszą po prostu umyć wykorzystane 
pojemniki i zwrócić je do dowolnej restauracji z sieci 
Dabba.  

Możliwość zwrotu pojemników daje dostęp do szerokiej 
siatki punktów zbiórki. Dzięki temu systemowi firma 
Dabba zapobiegła powstaniu ponad 40 000 sztuk 
odpadów w postaci opakowań jednorazowych. 

 

Monako	walczy	z	zanieczyszczeniem	plastikiem 
Zakazy - Samorządy 

Od 2016 r. księstwo Monako prowadzi ambitną 
politykę redukcji odpadów, która wpisuje się w 
ogólne zobowiązania w zakresie ochrony środowiska 
tego państwa. „Plan w zakresie zapobiegania i 
gospodarowania odpadami w Monako do roku 2030” 
ma doprowadzić do osiągnięcia celu „zero odpadów z 
jednorazowych tworzyw sztucznych” do 2030 r. 

Aby to osiągnąć, wprowadzono następujące zakazy: 

•  stosowania plastikowych toreb jednorazowego użytku 
od 2016 r. 

•  kupowania plastikowych butelek i kubków z budżetu 
państwa od 2017 r. 

•  stosowania plastikowych słomek i mieszadeł od 2019 
roku 

•  stosowania jednorazowych plastikowych kubków, 
sztućców, talerzy i patyczków kosmetycznych od 
stycznia 2020 r. 

•  puszczania balonów i latających lampionów od marca 
2020 r. 

Od czerwca 2021 roku: 

•  wszystkich produktów wykonanych z materiału 
oksydegradowalnego (który rozpada się na 
mikroplastik): plastikowe konfetti i pałąki do balonów, 
pojemniki i opakowania styropianowe w sektorze fast-
food oraz jednorazowe plastikowe wieczka i pojemniki 
na lody. 

•  Konsumenci mogą również przynosić własne pojemniki 
wielokrotnego użytku. 

Od stycznia 2022 r.: 

•  Plastikowe zabawki oferowane w menu dla dzieci 
oraz plastikowe opakowania owoców i warzyw są 
zabronione, wydawanie jednorazowych sztućców 
w restauracjach jest płatne, a pracodawcy mają 
obowiązek zapewnić swoim pracownikom naczynia i 
pojemniki wielokrotnego użytku na posiłki na wynos. 

Środki planowane na najbliższe lata: 

https://www.dabba-consigne.fr/
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•  Od stycznia 2023 r. nie będzie już wolno używać 

jednorazowych zastaw stołowych do posiłków 
zasiadanych w restauracjach 

•  Od stycznia 2024 r. wszystkie jednorazowe opakowania 
plastikowe i pojemniki stosowane w sektorze fast food 
będą zakazane 

Myj	się	proszkiem	pod	prysznicem 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 

We Francji co roku ludzie wyrzucają 220 milionów 
jednorazowych butelek żelów pod prysznic. Wiele z tych 
opakowań ostatecznie trafia do oceanu.  

Juliette to rodzinna firma z Normandii, która oferuje 
rozwiązanie tego problemu. Od 2021 roku produkuje i 
sprzedaje swój pierwszy produkt o nazwie JU - jest to 
żel pod prysznic w proszku, który jest dostarczany w 
postaci wkładów wraz ze szklaną butelką wielokrotnego 
napełniania w 3 zapachach do wyboru i z opcją 
subskrypcji. Klienci po prostu wsypują proszek do butelki, 
dodają niewielką ilość wody i tak w ciągu kilku minut 
powstaje żel pod prysznic. Produkt otrzymał znak jakości 
Cosmos natural Ecocert dla kosmetyków naturalnych i 
ekologicznych. 

W przyszłości firma planuje sprzedawać więcej 
produktów do pielęgnacji osobistej i chemii gospodarskiej, 
takich jak żele do włosów i ciała dla dzieci, pasty do 
zębów dla dzieci i dorosłych, dezodoranty, płyny do mycia 
naczyń i prania… 

Ponadto Juliette realizuje cel edukacyjny, a ich strona 
internetowa zawiera blog z artykułami uświadamiającymi 
i infografikami na temat zanieczyszczenia jednorazowymi 
produktami i plastikiem:  https://www.juliette.com/journal-
de-bord 

Ultranowoczesna	zmywarka	na	ratunek	przyrodzie 
Firmy - Zmniejszenie zużycia

W styczniu 2019 r. Thomas Munoz, Maxime Prieto, 
Mathieu Bourhich, Paul Saunal i Clément Houllier, pięciu 
pracowników firmy Supratec, postanowili zakończyć 
dominację kubków jednorazowego użytku i oficjalnie 
otwarli swój startup auum. Celem było stworzenie 
rewolucyjnej maszyny, która czyści szklanki i całkowicie 
zmieni tradycyjne wzory spożywania napojów.  

Użytkowanie tej maszyny oparte jest na ściśle 
zdefiniowanych specyfikacjach: 

•  czyszczenie powinno być jak najbardziej ułatwione, by 
było równie łatwe, jak wyrzucanie kubka do kosza, 

•  dąży się do najniższego możliwego śladu węglowego, 

•  maszyna jest bardzo szybka i wygodna w użyciu, 
zwłaszcza dla firm, w których czas jest bardzo istotny, 

•  maszyna powinna być jeszcze bardziej ekonomiczna niż 
jednorazowe kubki. 

Wykorzystując swoją wiedzę praktyczną z dziedziny 
czyszczenia parowego nabytą podczas pracy w 
Supratec, francuskiej firmie zajmującej się sprzętem 
wykorzystującym parę wodną, stworzyli maszynę 
zużywającą tylko 2 cl wody i 4 Wh i która czyści, 
dezynfekuje i suszy szklankę w zaledwie 10 sekund. 

W porównaniu z kubeczkami jednorazowymi, korzystanie 
z maszyny auum i szklanek daje 27 razy mniejszy ślad 
energetyczny, 43 razy mniejszy ślad węglowy i 2,5 razy 
mniejszy ślad wodny. 

Maszyna jest wynajmowana w cenie 180 EUR/miesiąc 
dla około 100 pracowników, za opłatą obejmującą 
specjalne szklanki auum (które można dostosować do 
indywidualnych potrzeb) i konserwację. Firma działa od 
28 stycznia 2021 r. i szacuje, że od tego czasu pozwoliła 
uniknąć zużycia ponad 500 000 jednorazowych kubków. 

Recykling	przedmiotów	z	morza	we	Francji 
Podnoszenie świadomościr - Zmniejszenie zużycia - 
firmy

Trzech dbających o środowisko surferów założyło w 
2018 r. firmę zajmującą się produkcją przyjaznych 
dla środowiska desek do surfingu z ponownie 
wykorzystanych narzędzi połowowych i klapek. Ich 
celem było stworzenie zrównoważonych produktów i 
akcesoriów do surfingu, które przyczynią się do ochrony 
obszarów morskich. Nomads Ocean Care to rozwiązanie 
typu upcycling, w którym produkty są wytwarzane 
z przedmiotów, które w przeciwnym razie zostałyby 
wyrzucone. Chodzi o produkcję elementów z materiałów 
pochodzących z recyklingu lub wyrzuconych banerów 
billboardowych, tworzyw sztucznych pochodzących z 
recyklingu, m.in. z branży motoryzacyjnej itp. 

Znak jakości Nomads Ocean Care przekazuje również 
5% przychodów ze sprzedaży produktów trzem 
partnerskim organizacjom ochrony oceanów i twierdzi, że 
od 2018 r. przyczynił się do usunięcia 5 ton odpadów z 
oceanów. Nomads Ocean Care nie tylko przekazuje część 
dochodów swoim partnerom, ale jest również aktywnie 
zaangażowany w organizację i udział w wybranych 
działaniach edukacyjnych, które można znaleźć na ich 
stronie internetowej. 

Organizacje partnerskie:  

•  Projekt Rescue Ocean, którego celem jest podniesienie 
świadomości społeczeństwa, a także organizacja 

https://www.juliette.com/journal-de-bord
https://www.juliette.com/journal-de-bord
https://www.juliette.com/journal-de-bord
http://www.auum.fr/
https://www.nomads-surfing.com/en/nomads-ocean-care-eng/
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działań na rzecz ochrony plaż, mórz i rzek. 

•  Reefscapers to grupa biologów morskich walczących o 
odbudowę rafy koralowej. 

•  Sungai Watch to inicjatywa organizująca akcje 
czyszczenia plaż i rzek w Indonezji. 

 

Szklane	pojemniki	zamiast	plastikowych 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Jonathan Conan, francuski przedsiębiorca, uważa, 
że systemy zwrotu za kaucją wydają się naturalnym 
rozwiązaniem problemu odpadów w sektorze żywności 
na wynos. Tak więc w 2018 roku uruchomił projekt ETIC 
(Emballages Toulousins Innovants Consignés), który 
oferuje kupującym zwrotne pojemniki szklane, które mają 
zastąpić opakowania jednorazowego użytku. 

Sześciu kolejnych zwolenników opakowań za kaucją 
dołączyło do tego projektu. Ich działaniom przyświeca 
idea budowania bardziej odpowiedzialnego i 
zjednoczonego społeczeństwa. W rezultacie powstała 
inicjatywa Enboiteleplat („En boîte le plat”), która pozwala 
użytkownikom zamawiać żywność na wynos w szklanych 
pojemnikach wielokrotnego użytku. Ma to pomóc 
rozwiązać problem jednorazowych pojemników w branży 
cateringowej i zmienić nawyki osób, korzystających z 
posiłków na wynos w porze lunchu. 

Użytkownicy muszą po prostu zamówić jedzenie z takiej 
placówki, która nawiązała współpracę z Enboiteleplat i 
płacą wówczas kaucję w wysokości 3 €. Po zwróceniu 
opłukanego pojemnika do dowolnej restauracji w sieci 
użytkownik otrzymuje zwrot opłaty. Restauracje zajmują 
się myciem i suszeniem pojemników, które następnie mogą 
być ponownie wykorzystane dla obsługi innych klientów. 
Projekt istnieje już w 3 dużych miastach, Tuluzie, Rennes 
i Compiègne, na wschód od Paryża, a od lipca 2022 roku 
ruszył na Lazurowym Wybrzeżu. Enboiteleplat szacuje, 
że od momentu rozpoczęcia działalności jego działania 
pozwoliły uniknąć wprowadzenia na rynek ponad 500 
000 jednorazowych pojemników. 

Na stronie internetowej znajduje się mapa, na której klienci 
mogą znaleźć wszystkie powiązane restauracje.  

 

Źródełka	z	wodą	zastępują	butelki	jednorazowe	 
Firmy - Zmniejszenie zużycia 

Talassa to francuska firma specjalizująca się od ponad 
piętnastu lat w rozwiązaniach do uzdatniania wody. 

Dzięki swojej marce Emmo dąży ona do poprawy 
jakości wody pitnej i zwalczania odpadów plastikowych 

(jednorazowe butelki z tworzywa sztucznego). Oferuje 
systemy filtracji podzlewowej do użytku domowego, a 
dla zakładów pracy (restauracji, kawiarni, samorządów i 
innych firm), podajniki wody z filtracją z węgla aktywnego, 
które usuwają chlor, pestycydy i herbicydy z wody i 
oczyszczają ją, dzięki czemu jest równie zdrowa jak woda 
butelkowana. 

Sprzedali ponad 50 podajników wody i notują wyraźnie 
wzrostowy trend ze względu na wejście w życie nowego 
prawa we Francji, które zobowiązuje zakłady przyjmujące 
petentów do zapewnienia podajnika wody i wprowadza 
zakaz używania kubków jednorazowych. 

Domowe systemy filtracji mają trwałość około 1 
roku użytkowania lub 8 000 litrów wody. Przeciętny 
obywatel spożywa 1 litr wody dziennie, więc szacuje 
się, że dzięki systemowi filtracji można uniknąć zużycia 
365 jednorazowych plastikowych butelek rocznie. 
Przy sprzedaży około 15 sztuk miesięcznie, oznacza 
to zmniejszenie zużycia o 5475 butelek plastikowych 
miesięcznie. 

Następujące produkty można znaleźć na ich stronie 
internetowej, na której wyjaśniono ich działanie oraz 
korzyści dla środowiska: 

CONSOMMATION D’EAU: ÊTES VOUS SÛR DE FAIRE LE 
BON CHOIX ? 

L’importance de la qualité de l’eau dans les cafés, hôtels et 
restaurants

https://enboiteleplat.fr/
https://enboiteleplat.fr/
https://enboiteleplat.fr/ou-sommes-nous/
https://www.talassa.fr/en/your-products/emmo-systeme-de-filtration/
https://www.talassa.fr/consommation-deau-etes-vous-sur-de-faire-le-bon-choix/
https://www.talassa.fr/consommation-deau-etes-vous-sur-de-faire-le-bon-choix/
https://www.talassa.fr/consommation-deau-etes-vous-sur-de-faire-le-bon-choix/
https://www.talassa.fr/limportance-de-la-qualite-de-leau-dans-les-cafes-hotels-et-restaurants/
https://www.talassa.fr/limportance-de-la-qualite-de-leau-dans-les-cafes-hotels-et-restaurants/
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Projekty	Clean	up	the	Med  
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Od 24 kolejnych lat organizacja pozarządowa MEDSOS 
prowadzi projekt „Clean Up the Med”, który obejmuje:

•  w maju i czerwcu „sprzątanie świata” ze szkołami, 
gminami, stowarzyszeniami ekologicznymi i 
sportowymi, firmami i średnio 15 000 wolontariuszami 
w całym kraju; oraz

•  gromadzenie danych dotyczących składu śmieci 
zebranych podczas akcji, w tym danych dotyczących 
opakowań jednorazowego użytku i mikroplastików.

Pełne wyniki projektu można znaleźć tutaj.

Program	dla	szkół	Sea4All	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Dwuletni projekt Sea4All, realizowany w latach 
2019–2021, ma pomóc uczniom w wieku szkolnym 
i ich nauczycielom w uświadomieniu sobie skutków 
zanieczyszczenia mórz – ze szczególnym uwzględnieniem 
wycieków ropy naftowej i pływających odpadów 
z tworzyw sztucznych – poprzez opracowanie 
technologicznych materiałów edukacyjnych.

W projekcie uczestniczy siedem organizacji partnerskich, 
w tym Instytut Ochrony Środowiska Morskiego 
Archipelagos, wiodące uczelnie i instytuty badawcze z 
całej UE, władze oświatowe i eksperci w dziedzinie TIK.   

Badania przeprowadzone przez Instytut Archipelagos 
nad odpadami morskimi oraz analizy ryzyka wypadków 
morskich przyczyniły się w znacznym stopniu do 
opracowania materiałów edukacyjnych  w ramach 
projektu.  

Alonissos	wolne	od	plastikowych	toreb  
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Prowadzony przez MEDSOS we współpracy z Greckim 
Towarzystwem Badań i Ochrony Foki Mniszki (MOM) 
i gminą Alonissos, projekt Alonissos bez plastikowych 
toreb został sfinansowany przez Fundację Thalassa. 
Organizacja pozarządowa Surfrider Foundation 
podkreśliła walory projektu w swoje publikacji 
„Przewodnik dobrych praktyk: zakaz jednorazowych toreb 
plastikowych”.

Działania obejmowały:

•  11 akcji „sprzątania świata”;

•  rozpowszechnianie plakatów i ulotek w celu 
uświadamiania ogółu społeczeństwa;

•  działania w zakresie edukacji ekologicznej skierowane 
do wszystkich lokalnych szkół;

•  wydarzenia partycypacyjne z udziałem 
zainteresowanych stron, takie jak ankiety wśród 
właścicieli sklepów, spotkania w ratuszu itp.; oraz

•  dystrybucję toreb na zakupy przez domokrążnych 
uczniów i wolontariuszy.

Wyniki projektu można znaleźć tutaj.

Kampania	na	rzecz	powrotu	do	wody	z	kranu	
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe 
Ateny

Od marca 2015 r. MEDSOS prowadzi w Atenach 
kampanię „Powrót do wody z kranu”, której celem jest:

•  promowanie wody wodociągowej jako wartościowego 
dobra publicznego i podkreślanie prawa do wody w 
miejscach publicznych;

•  promowanie korzystania z wody wodociągowej w 
przedsiębiorstwach i szkołach;

•  zmniejszenie ilości plastikowych butelek jako odpadów 
morskich, które lądują na naszych wybrzeżach; i

•  rozpowszechnianie i promowanie nowych sposobów 
korzystania z wody pitnej (źródełka publiczne, butelki 
wielokrotnego napełniania), pozwalających uniknąć 
jednorazowych plastikowych butelek.

GRECJA

http://medsos.gr/medsos/
http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-19/2008-08-28-11-55-31/1886--2019-.html
https://www.sea4all-project.eu/
https://archipelago.gr/en/sea4all-online-educational-platform-on-marine-pollution/
http://medsos.gr/medsos/
http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-19/alonissosproject.html
http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-19/alonissosproject.html
http://medsos.gr/medsos/images/stories/PDF/ALONISSOS_LAYMAN_REPORT.pdf
http://medsos.gr/medsos/
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Edukacja	w	zapobieganiu	powstawaniu	odpadów	
Uświadamianie - Organizacja pozarządowe

Towarzystwo Ecological Recycling Society uruchomiło 
innowacyjny projekt  skierowany do uczniów pt. 
„Zapobieganie powstawaniu odpadów” we współpracy 
z gminami Agioi Anargyroi-Kamatero, Zakynthos, 
Hersonissos, Kozani i Regionalnym Związkiem Gmin 
Attyki. Celem było lepsze informowanie i podniesienie 
świadomości społecznej w zakresie zapobiegania 
powstawaniu odpadów, co jest jednym z ogólnych 
celów krajowego strategicznego planu zapobiegania 
powstawaniu odpadów. 

Projekt doprowadził do powstania przewodnika 
zapobiegania powstawaniu odpadów dla uczniów i 
nauczycieli, prezentacji PowerPoint dla szkół, plakatu i 
reklamy telewizyjnej. Zorganizowano również warsztaty 
na temat unikania powstawania odpadów. 

Organizatorzy informowali uczniów o tym, jak sprawić, 
żeby powstawało mniej odpadów (ze szczególnym 
uwzględnieniem tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku) oraz o marnotrawstwie. Zachęcano 
również uczniów do udziału w działaniach na rzecz 
zapobiegania powstawaniu odpadów i alternatywnego 
gospodarowania odpadami.

Sieć	„In	my	cup”		 
Zmniejszenie zużycia - Organizacja pozarządowe

Od 2018 roku greccy wolontariusze Greenpeace działają 
w ramach akcji In my cup tworzenia sieci małych kawiarni 
w całym kraju, których celem jest promowanie systemów 
naczyń wielokrotnego użycia. 

Kawiarnie przyłączające się do akcji, oferują zniżkę 
klientom, którzy kupują kawę i napoje do własnych 
kubków wielokrotnego użytku. W 2020 r. liczba 
uczestniczących kawiarni osiągnęła 550 punktów. 

LIFE	DEBAG	przeciwko	torbom	plastikowym	
Uświadamianie - Organizacja pozarządowe

Ekologiczne towarzystwo recyklingu połączyło siły 
z MEDOS, uniwersytetem w Patras, TERRA NOVA i 
Instytutem Badań nad Zrównoważonym Rozwojem i 
Zasobami Ludzkimi w celu wdrożenia zintegrowanej 
kampanii informacyjnej i uświadamiającej na rzecz 
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska morskiego 
plastikowymi torbami. Kampania została przeprowadzona 
na poziomie krajowym, ze specjalnym programem 
pilotażowym na szczeblu lokalnym na greckiej wyspie 
Syros. 

Głównym celem programu LIFE DEBAG była zmiana 
zachowań konsumentów. W szczególności projekt miał 
zwiększyć wiedzę i uświadomić problem stosowania i 
usuwania plastikowych toreb na poziomie krajowym. 
Celem była większa identyfikacja z własnością publiczną, 
która ma zapewnić lepsze wsparcie dla odpowiednich 
działań. Organizatorzy chcieli też osiągnąć poprawę 
działań edukacyjnych skierowanych do nauczycieli i 
uczniów, żeby przyczynić się do zmian społecznych w 
Grecji w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Na Syros przeprowadzono rygorystyczną ocenę 
obciążenia odpadami morskimi na plażach wyspy 
i na dnie morskim przy użyciu dronów, holowanych 
kamer podwodnych i podwodnych pojazdów zdalnie 
sterowanych (ROV). 

Na szczeblu krajowym opracowano intensywną 
kampanię informacyjną obejmującą telewizję i radio, 
publikacje drukowane i biuletyny elektroniczne oraz 
media społecznościowe, dzięki której udało się dotrzeć 
do około 600 000 osób. Doprowadzono do zawarcia 
dobrowolnego porozumienia krajowego z pięcioma 
sieciami supermarketów (stanowiącymi ponad 50% 
greckiego rynku), które zawiera szereg środków mających 
na celu zmniejszenie zużycia plastikowych toreb. 

W ramach projektu zorganizowano również siedem forów 
konsultacyjnych, na których po raz pierwszy zgromadzono 
zainteresowane strony. Sieć współpracy objęła 95 grup w 
Grecji i sześć z innych krajów UE. Ostatecznie powstał też 
tzw. „podręcznik replikacji”, który podsumowuje kroki, jakie 
mogą podjąć interesariusze w celu zmniejszenia zużycia 
plastikowych toreb i innych jednorazowych przedmiotów 
plastikowych.

http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
http://stopotirimou.gr/english.html
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
http://www.lifedebag.eu/
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GRECJA
Słomki	zbożowe	od	Staramaki	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Kilkis

Staramaki to spółdzielnia społeczna z siedzibą w Kilkis, 
wiejskim regionie Grecji, która wykorzystuje najbardziej 
powszechny produkt lokalny, czyli pszenicę, do tworzenia 
dobrej i ekologicznej alternatywy dla jednorazowych 
plastikowych słomek. Wspiera w ten sposób lokalną 
gospodarkę, proponując alternatywne źródło zarobku 
i wykorzystania plonów dla lokalnych rolników oraz 
tworząc miejsca pracy. Projekt promuje również spójność 
społeczną. 

Ponadto, ten model biznesowy w gospodarce o obiegu 
zamkniętym idzie o krok dalej: słomki są nie tylko 
sprzedawane, ale również wymieniane za pozostałości 
kawy, które następnie, we współpracy z FoodTreasure, 
mieszane są z pozostałościami pszenicy w ramach 
produkcji biopelletu i brykietów do ogrzewania. Wymiana 
ta ma doprowadzić do zaangażowania społeczeństwa 
lokalnego w zmniejszanie ilości odpadów oraz zmienić 
sposób myślenia o tym, co faktycznie stanowi odpad. 

Adoptuj	grecką	plażę 
Organizacje pozarządowe - Podnoszenie świadomościr

Adoptuj plażę to inicjatywą w ramach UNEP, w której 
grupy obywateli dobrowolnie „adoptują” plaże i rejestrują 
ilości oraz rodzaje zanieczyszczeń plastikowych na 
wyznaczonej przez siebie plaży w Grecji, na zachodnim 
wybrzeżu Turcji i w południowej Albanii.  

Aby dołączyć do programu, liderzy grup muszą po prostu 
utworzyć grupę adopcyjną, zarejestrować się w programie 
i „zaadoptować” plażę. Zaadoptowanie plaży polega na 
wybraniu konkretnej plaży do posprzątania i rejestrowaniu 
napotkanych odpadów morskich (co najmniej dwa 
razy w roku). Adopt a Beach zapewnia szkolenia w 
postaci kursów internetowych i czasami także na żywo, 
a także dostarcza zestawy narzędzi w celu ułatwienia 
gromadzenia danych. 

Wyniki są następnie dodawane do bazy danych, która 
ma postać interaktywnej mapy. Drużyny sprzątające są 
również prezentowane na stronie internetowej, która 
podaje liczbę zaadoptowanych plaż i liczbę zgłoszeń.  

WWF Grecja, HCMR Grecja i organizacja harcerska 
Scouts of Greece nawiązały współpracę w celu 
stworzenia programu mającego edukować na temat 
zanieczyszczenia plastikiem i mobilizować społeczeństwo 
do działania. Akcje obejmują stworzenie bazy danych 
informującej władze publiczne o źródle odpadów morskich 
na plażach oraz, oczywiście, ograniczanie poziomów 
zanieczyszczenia poprzez działania polityczne, akcje 
lokalne i/lub inicjatywy czyszczenia plaży.

https://www.staramaki.gr/
mailto:https://www.staramaki.gr/?subject=
https://adoptabeach.wwf.gr/
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Zakas	plastików	jednorazowego	użytku	na	Balearach 
Zakazy - Władze publiczne

Hiszpańskie Baleary co roku przyjmują łącznie ponad 
dziesięć milionów turystów, co powoduje powstanie 
ogromnych ilości odpadów, które często zaśmiecają 
wybrzeża i morze. Aby rozwiązać ten problem, rząd 
przyjął podejście holistyczne, łącząc praktyczne 
środki profilaktyczne i redukcję u źródła ze strategiami 
gospodarki odpadami.

W 2019 r. autonomiczny rząd Balearów zatwierdził 
kompleksowe przepisy, które od stycznia 2021 r. zakazują 
wielu jednorazowych produktów plastikowych, w tym 
lekkich plastikowych toreb tzw. reklamówek, plastikowych 
sztućców, talerzy i słomek, jednorazowych maszynek 
do golenia i zapalniczek oraz jednorazowych kapsułek z 
kawą. W ten sposób dąży się do zmniejszenia całkowitej 
ilości odpadów o 20% do 2030 r.

Prawo nakłada obarcza również producentów 
odpowiedzialnością za zbieranie i gospodarowanie 
odpadami, zezwala na systemy zwrotu za kaucję 
(DRS) dla pojemników na napoje oraz zachęca 
do zrównoważonej konsumpcji i ponownego 
wykorzystywania poprzez tzw. „zielone zamówienia 
publiczne”. 

Baleary idą dalej niż unijna dyrektywa w sprawie 
tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, zakazując 
większej liczby artykułów i ustanawiając bardziej ambitne 
cele ponownego wykorzystania. Dzięki temu stają się 
pionierem i wzorcem do naśladowania dla europejskich 
państw transponujących nową dyrektywę do prawa 
krajowego.

Fiesta	San	Fermín	bez	plastiku	 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne 
Pampeluna

Podczas corocznych uroczystości Sanfermin w Pampelunie  
– gdzie „Bieg Byków” jest jedną z najsłynniejszych atrakcji 
–  całe miasto staje się sceną wydarzeń, a regułą stało się 
stosowanie kubków wielokrotnego użytku i celebrowanie 
tego święta bez plastiku. W 2020 miała odbyć się trzecia 
edycja znanej fiesty bez plastiku.

 

Projekty	pilotażowe	Zero	Beach		 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Zero Beach to projekt prowadzony przez organizację 
pozarządową Rezero i stowarzyszenie ECO-Union 
promujące strategie „zero odpadów” na plażach Katalonii. 
Latem 2019 roku Rezero i Eco-union, we współpracy 
z Metropolitalnym Regionem Barcelony oraz gminami 

Castelldefels, El Prat de Llobregat i Gavà, przeprowadziły 
badania pilotażowe w celu zmniejszenia zanieczyszczenia 
plaż spowodowanego niedopałkami papierosów i 
plastikowymi pojemnikami:

•  Uczestniczące plaże wyznaczyły na tydzień obszar 
wolny od dymu. Wokół punktów informacyjnych 
zainstalowano znaki i popielniczki, aby zachęcić 
obywateli do udziału.

•  Użytkownicy plaży byli zachęcani do zwrotu 
pojemników z napojami do punktu informacyjnego i 
otrzymywali 0,05 EUR za każdy zwrócony pojemnik.

•  Tablice informacyjne stanęły na plażach 
uczestniczących w projekcie. Zilustrowano na nich 
wpływ na środowisko najczęściej spotykanych 
przedmiotów jednorazowego użytku znajdowanych na 
plażach i wyjaśniono istniejące alternatywy.

Pierwsze dwa badania przeprowadzono dopiero latem 
2019 r., Ale tablice informacyjne zostaną na stałe. Niektóre 
gminy chciały kontynuować kampanie informacyjne i 
tworzyć obszary wolne od dymu tytoniowego też latem 
2020 r., ale inicjatywy te zostały wstrzymane z powodu 
kryzysu Covid-19. 

Zielona	sieć	Comerç	Verd	 
Zmniejszenie zużycia - Organizacje pozarządowe

Sieć Comerç Verd została uruchomiona przez Rezero 
w Barcelonie i innych gminach Katalonii w celu 
zidentyfikowania i wypromowania małych lokalnych firm 
oferujących produkty luzem, towary lokalne, opakowania 
zwrotne lub wielokrotnego użytku oraz alternatywy dla 
jednorazowych toreb plastikowych. Sklepy w sieci również 
aktywnie działają na rzecz zminimalizowania opakowań, 
zmniejszenia ilości odpadów oraz oszczędzania energii i 
wody. 

Punkty sprzedaży biorące udział w programie otrzymują 
certyfikat Comerç Verd, który pokazuje klientom 
proekologiczne podejście, a także daje dostęp do 
pomocy i porad dotyczących dobrych praktyk w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów i ich ograniczania. 
Ponad 200 sklepów w Katalonii posiada certyfikat. 

Kampania	o	mokrych	chusteczkach	w	Katalonii	
Uświadamianie - Władze publiczne

Generalitat de Cataluña, we współpracy z Urzędem 
Miasta Barcelony i regionu, opracowała kampanię 
uświadamiającą prowadzoną przez katalońską agencję 
wodną, Agència Catalana de l’Aigua, aby poinformować 
obywateli o dobrych praktykach w zakresie usuwania 
mokrych chusteczek.

HISZPANIA

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-5577-consolidado.pdf
https://www.sanfermin.com/en/
http://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2019/01/ZeroBEACH_DOC_ENG161219_final.pdf
https://rezero.cat/en/campanyes/comerc-verd/
http://aca.gencat.cat/es/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/bones-practiques-en-sanejament/index.html
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w jednorazowych butelkach plastikowych dotyczy 
wszystkich budynków i obiektów administracji publicznej 
oraz obiektów użytku publicznego, chyba że istnieje 
system zwrotu za kaucją.

W obszarze administracji publicznej zaproponowano 
również inne środki, takie jak pierwszeństwo dla zakupów 
ponownie użytych produktów, uregulowanie preferencji 
dla „zielonych zakupów” oraz zakaz stosowania 
jednorazowych tworzyw sztucznych podczas imprez 
publicznych i świąt lokalnych.

Butelki	do	lokalnego	cydru	do	ponownego	
napełniania	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 
Galicja,	Asturia	i	Navarra

Tradycja niegazowanego cydru, którym rozkoszują się 
mieszkańcy Asturii i sąsiednich regionów Galicji i Nawarry, 
sięga co najmniej czasów rzymskich. Od 1880 roku 
specjalną butelkę cydru do wielokrotnego napełniania, 
odlewaną w stalowej formie, produkowano i stosowano w 
lokalnych cydrowniach w północno-zachodniej Hiszpanii. 
Dzięki konstrukcji butelki można nią „rzucać” (tj. cisnąć 
nią z wysokości ponad jednego metra) i wykorzystać 
ponownie co najmniej 50 razy. Butelki są kupowane puste 
lub wypełnione cydrem i pobierana jest za nie kaucja.

Około 45 milionów butelek jest nadal napełnianych 
rocznie, ale szkło jednorazowego użytku (a nawet 
plastik) powoli je zastępuje z powodu presji ze strony 
supermarketów, które niechętnie przechowują zużyte 
butelki. 

Ecologistas en Acción i inne lokalne organizacje 
pozarządowe współpracują z władzami regionalnymi 
i lokalnym przemysłem produkcji cydru, aby zachować 
system butelek wielokrotnego napełniania i związaną z 
nim branżę. Wdrożenie na szczeblu krajowym niedawno 
przyjętej dyrektywy UE w sprawie tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku powinno zapewnić korzystne ramy 
dla rozszerzenia tej inicjatywy i jej powielania w innych 
miejscach.

Pod hasłem „Estamos creando un monstruo, y esto no 
es una película” („Tworzymy potwora, ale niestety to nie 
jest film”), kampania koncentruje się na środowiskowych 
i zdrowotnych konsekwencjach niewłaściwego usuwania 
chusteczek.

Strategia	zero	waste	Barcelony	 
Uświadamianie - Władze publiczne

Pierwszy plan „zero waste” dla Barcelony został 
sporządzony w 2012 r. Obejmował on szereg środków 
mających na celu podniesienie świadomości i zmniejszenie 
ilości opakowań plastikowych. Od tego czasu opracowano 
strategię „zero odpadów” dla Barcelony na lata 2016–
2020 obejmującą konkretne środki zwalczania tworzyw 
sztucznych jednorazowego użytku:

•  Od marca 2019 r. wszystkie obiekty miejskie muszą 
unikać jednorazowych plastikowych butelek, 
talerzy, sztućców i kubków i zastępować je bardziej 
zrównoważonymi alternatywami.

•  Od 2017 roku kubki wielokrotnego użytku zostały 
wprowadzone na wszystkie duże imprezy, a także 
w barach plażowych, z systemem zwrotnej kaucji w 
wysokości 1 euro.

•  Uruchomiono system oferujący bezpłatny wynajem 
zastawy stołowej, kubków i talerzy wielokrotnego 
użytku dla służb miejskich, stowarzyszeń i ważnych 
wydarzeń.

•  Utworzono sieci i partnerstwa w celu podnoszenia 
świadomości na temat zanieczyszczenia jednorazowym 
plastikiem.

•  Urząd Miasta uruchomił kampanię pt. Plàstics podczas 
Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów w 2019 
roku. Kampania koncentrowała się na dziesięciu 
działaniach, których należy unikać. Celem było 
zachęcenie konsumentów i przedsiębiorstw do zmiany 
przyzwyczajeń i zachowań zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.  

Strategia	w	dziedzinie	plastiku	na	Wyspach	
Kanaryjskich	 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Instytucje publiczne Wysp Kanaryjskich zakazały 
sprzedaży wody i napojów bezalkoholowych w butelkach 
jednorazowego użytku oraz zaczęły promocję źródełek 
wody pitnej. W ramach regionalnej strategii w sprawie 
tworzyw sztucznych przedstawionej wiosną 2020 
roku przez władze regionu, zakaz sprzedaży napojów 

https://www.ecologistasenaccion.org/
https://www.barcelona.cat/en/what-to-do-in-bcn/bathing-and-beaches/beaches-without-waste
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-prohibira-los-plasticos-de-un-solo-uso-a-partir-del-2021/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-prohibira-los-plasticos-de-un-solo-uso-a-partir-del-2021/
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HISZPANIA
ÁRBOL	–	recykling	przyborów	do	pisania	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe 
Wyspy	Kanaryjskie

Proyecto ÁRBOL  zbiera wyrzucone przybory piśmiennicze 
z całych Wysp Kanaryjskich, a pojemniki do zbiórki są 
umieszczane w pobliżu miejsc, w których powstają 
najczęściej odpady, np. w szkołach, biurach itp.

Odpady są włączone do programu TerraCycle-BIC, w 
którym przybory do pisania stają się surowcami do 
produkcji nowych przedmiotów, takich jak doniczki, ławki i 
inne elementy drobnej architektury miejskiej.

Początkowo był to projekt krótkoterminowy, lecz Proyecto 
ÁRBOL pozyskał teraz specjalne fundusze na rozwój 
bieżących działań podnoszących świadomość, takich jak 
rozmowy, warsztaty, centra edukacyjne itp. Organizacja 
nadal jednak zbiera materiały do pisania, aby tworzyć z 
nimi nowe produkty.  

System	zwrotny	jak	bumerang 
Firmy - Zmniejszenie zużycia 

Bumerang Catalunya to start-up założony w 2020 roku, 
którego celem jest dostarczanie branży gastronomicznej 
opakowań zwrotnych i wielokrotnego użytku. Jej 
twórcy uznają mianowicie, że opakowania biologiczne, 
kompostowalne i ekologiczne nie są rozwiązaniem, więc 
wybierają systemy ponownego użycia jako bardziej 
zrównoważoną formę konsumpcji. Europejski przemysł 
jedzenia na wynos generuje ponad 20 000 ton odpadów z 
tworzyw sztucznych rocznie. Zamienniki opakowań firmy 
Bumerang mogą być użyte do 200 razy, eliminując tym 
samym 200 jednorazowych wyrzuconych  opakowań.  

Dzięki swojej aplikacji firma dotarła do ponad 70 
restauracji w regionie Barcelony. W tych lokalach każdy 
użytkownik może uzyskać dostęp do pojemników 
wielokrotnego użytku poprzez zeskanowanie kodu QR, 
całkowicie bezpłatnie, pod warunkiem, że pojemnik 
zostanie zwrócony w ciągu 15 dni od użycia. Po tym 
czasie pobierana jest kaucja w wysokości 6 euro do 
momentu zwrotu pojemników. Według szacunków firmy 
Bumerang udało im się zapobiec wyrzuceniu ponad 50 
000 opakowań jednorazowego użytku. 

Strona internetowa firmy również uświadamia 
użytkowników, podkreślając niektóre problemy, z jakimi 
boryka się branża restauracyjna i oferująca jedzenie 
na wynos. Jest na niej dział z blogami, a czytelników 
zachęca się do podpisania manifestu aktywistycznego i 
do zaabonowania biuletynu. Jest też dział, który opisuje 
podobne inspirujące praktyki z całego świata.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipcarmenalvarezdelarosa/files/2018/01/proyecto-arbol.pdf
https://www.terracycle.com/en-GB/brigades/bic-uk
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Podatek od latte  
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Od 2022 r. Irlandia nałoży „podatek od latte” w wysokości 
0,25 eurocenta dla każdego jednorazowego kubka do 
kawy, w tym na te kompostowalne. Dochody uzyskane 
z programu będą wspierać rozwój systemów naczyń do 
ponownego wykorzystania.  

W dłuższej perspektywie, dodatkowe opłaty 
środowiskowe będą również nakładane na pojemniki 
jednorazowe na zimne napoje i inne jednorazowe 
pojemniki z tworzywa sztucznego.  

W międzyczasie Irlandia zobowiązała się do 
przedstawienia następujących propozycji:

•  Próbne całkowite wyeliminowanie jednorazowych 
kubków do kawy w wybranych miastach, 
instytucjach szkolnictwa wyższego i innych centrach 
transportowych/handlowych.

•  Wprowadzenie środków mających na celu zakaz 
niepotrzebnego korzystania z jednorazowych kubków 
do kawy (np. na miejscu w kawiarniach z miejscami 
do siedzenia) oraz zobowiązanie sprzedawców 
detalicznych do oferowania zniżki konsumentom 
korzystającym z kubków wielokrotnego użytku.

•  Programy edukacyjne i uświadamiające.

•  Docelowo zamiarem jest pełny zakaz kubków 
jednorazowych.

Kampania	Conscious	Cup		 
Zmniejszenie zużycia - Organizacje pozarządowe

Kampanię „Conscious Cup ” rozpoczęła w 2016 r. 
niewielka grupa zatroskanych obywateli, którzy spotkali 
się za pośrednictwem grupy Facebooka „Zero Waste 
Ireland” i zdecydowali się podjąć działania na celu 
zmniejszenia, a docelowo wyeliminowania jednorazowych 
kubków na kawę w Irlandii. 

Namawiają zarówno niezależne kawiarnie, jak i sieci 
do zachęcania swoich gości do korzystania z kubków 
wielokrotnego użytku poprzez nagrody lub zniżki dla 
klientów, którzy przynoszą własne kubki. Kawiarnie 
biorące udział w akcji można poznać dzięki naklejce na 
oknie, a także znaleźć na specjalnej mapie na stronie 
internetowej kampanii.   
 

Krajowy	plan	działania	w	zakresie	odpadów	 
Zakazy - Władze publiczne

W 2020 r. rząd irlandzki opublikował nowy plan działania 
w zakresie odpadów zawierający następujące przepisy:

•  wprowadzenie „podatku od latte” nakładanego na 
jednorazowe kubki do kawy od 2022 roku, aby zachęcić 
do stosowania alternatyw wielokrotnego użytku. Środek 
ten powinien obejmować również inne kubki, na napoje 
zimne;

•  wprowadzenie zakazów dotyczących saszetek z 
dodatkami i cukrem, małych przyborów toaletowych 
w hotelach, jednorazowych plastikowych kubków 
(począwszy od pilotażu zakazującego ich najpierw w 
ramach spożycia na miejscu w wybranych miastach, 
instytucjach szkolnictwa wyższego i innych centrach 
transportowych/handlowych) oraz chusteczek 
niemedycznych;

•  wprowadzenie środków zwalczających niepotrzebne 
wykorzystywanie plastikowych kubków (np. w 
kawiarniach na miejscu i na dużych wydarzeniach) oraz 
obowiązek dla sprzedawców detalicznych oferowania 
konsumentom obniżki cen w przypadku stosowania 
kubków wielokrotnego użytku;

•  ustanowienie systemu zwrotu za kaucję butelek z 
tworzyw sztucznych i puszek aluminiowych do końca 
2022 r., w ścisłej współpracy z branżami spożywczymi, 
detalistami, zakładami zbierania odpadów i zakładami 
przetwarzania.

 
Chociaż państwom członkowskim nie wolno uznaniowo 
zakazywać wprowadzania opakowań do obrotu, 
dyrektywa UE w sprawie tworzyw sztucznych do 
jednorazowego użytku daje im swobodę zakazywania 
wprowadzania do obrotu opakowań w ramach procedury 
notyfikacyjnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535. 
Korzystając z tego mechanizmu, Irlandia zobowiązała się 
do wprowadzenia zakazu stosowania kolejnych artykułów 
z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

W planie badań i promowania alternatywnych rozwiązań 
wielokrotnego użytku przyjęto również szczególne 
przepisy we współpracy z zainteresowanymi stronami (np. 
IBEC, RAI, ISME, EPA), aby zatrzymać promocje typu „przy 
zakupie jednego, jeden za darmo” w supermarketach, 
oraz aby producenci płacili za 80% kosztów zbierania 
odpadów i zarządzania nimi dla swoich produktów/
opakowań w ramach programów rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta (EPR). 

IRLANDIA

https://consciouscup.ie/index.php
https://consciouscup.ie/index.php
https://www.gov.ie/en/press-release/eb955-minister-ryan-launches-waste-action-plan-for-a-circular-economy/
https://www.gov.ie/en/press-release/eb955-minister-ryan-launches-waste-action-plan-for-a-circular-economy/
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Tydzień	bez	plastiku	 
Uświadamianie - Władze publiczne 
Galway

W lutym 2018 r. miasto Galway zaczęło organizować 
tydzień bez plastiku, aby podnieść świadomość społeczną 
na temat zanieczyszczenia morza spowodowanego 
przez jednorazowe tworzywa sztuczne. Inicjatywa, 
której przewodniczył burmistrz miasta, Pearce Flannery, 
uzyskała wsparcie wielu osobistości – w tym lokalnych 
graczy rugby, aktorów i szefa kuchni z gwiazdką Michelina 
– którzy zobowiązali się do zmniejszenia zużycia tworzyw 
sztucznych i zachęcali do tego też mieszkańców. 

Każdy uczestnik programu otrzymał w ramach wsparcia 
w sprostaniu wyzwaniu zestaw „zero odpadów” 
zawierający alternatywne opakowania wielokrotnego 
użytku, np. bidon na wodę wielokrotnego użytku. Lokalne 
szkoły pomogły rozpowszechnić informacje i wdrożyć 
najlepsze praktyki dzięki przewodnikowi edukacyjnemu 
przygotowanemu przez Urząd Miasta. Wyzwanie to było 
szeroko wypromowane w mediach społecznościowych.

Wysiłki i wzorowe działania miasta Galway stanowią 
potężny sygnał, że możliwe jest położenie kresu 
stosowaniu jednorazowego plastiku, w szczególności 
plastikowych butelek, oraz że dotyczy to wszystkich 
szczebli społeczeństwa. Kolejnym etapem 
prawdopodobnie będzie zmiana w zamówieniach 
publicznych miasta.

„ Od 2022 r. Irlandia 
nałoży „podatek od 
latte” w wysokości 0,25 
eurocenta dla każdego 
jednorazowego kubka 
do kawy, w tym na te 
kompostowalne. Dochody 
uzyskane z programu będą 
wspierać rozwój systemów 
naczyń do ponownego 
wykorzystania.”

https://www.galwaycity.ie/nhttps:/www.galwaycity.ie/plastic-free-week
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Imprezy	gminne	bez	plastiku		 
Zakazy - Władze publiczne 
Wilno

W marcu 2020 r. Wilno wprowadziło miejski zakaz 
stosowania jednorazowych plastikowych produktów w 
gastronomii (takich jak kubki i naczynia) dla wszystkich 
miejskich imprez publicznych, a także wymóg zapewnienia 
oddzielnych pojemników do segregowania odpadów. W 
rzeczywistości to litewskie miasto Joniškis było pierwszym, 
które z powodzeniem podjęło takie działania w 2019 
roku, co zainspirowało inne miasta takie jak Wilno, Troki i 
Panevėžys, do podjęcia wyzwania.

Wszyscy organizatorzy imprez i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego zostali poinformowani 
przed podjęciem decyzji i otrzymali dwa miesiące 
na przygotowanie się do zapewnienia zamienników. 
Opracowano też listę firm i start-upów, które mogłyby 
dostarczyć kubki wielokrotnego użytku, talerze i inne 
wyposażenie, co miało decydujące znaczenie dla sukcesu 
zakazu. 

Decyzja ta jest pierwszym ważnym krokiem na drodze 
do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych 
wytwarzanych w mieście, a jednocześnie zachęca 
obywateli do zwrócenia większej uwagi na wpływ, jaki 
tworzywa sztuczne, zwłaszcza artykuły jednorazowego 
użytku, wywierają na nasze środowisko i klimat. 

Wileński zakaz nie został jeszcze w pełni wprowadzony, 
ale władze oczekują, że na skutek tych działań ilość 
zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych w mieście zostanie 
znacznie zmniejszona.

LITWA

Krajowy	systemów	zwrotu	za	kaucję	 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

W 2016 r. Litwa wprowadziła tzw. „rachunek za butelki” 
w celu zmniejszenia ilości śmieci, obniżenia kosztów 
ponoszonych przez władze lokalne i zwiększenia 
wskaźników recyklingu. System obejmuje butelki ze szkła 
wielokrotnego użytku, jednorazowe butelki plastikowe i 
puszki aluminiowe. 

Przed wprowadzeniem systemu zwrotu za kaucję (DRS), 
tylko jedna trzecia plastikowych butelek była zbierana 
do recyklingu (34%). Dwa lata później, krajowy system 
kaucyjny, który opiera się na sieci automatów zwrotnych 
firmy TOMRA, spowodował wzrost ilości zwracanych 
pojemników do 92%.

CupCup	wspiera	bardziej	ekologiczne	festiwale	
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Założony przez muzyka Ermantasa, który był zszokowany 
ilością odpadów z tworzyw sztucznych pozostawianych 
na festiwalach muzycznych, system CupCup jest 
pionierskim przedsiębiorstwem społecznym, które 
zapewnia wielorazowe kubki do kawy dla kawiarni i kubki 
oraz szklanki wielokrotnego użytku na festiwale. 

Dzięki eko-składce w wysokości 1 EUR, CupCup finansuje 
zbieranie, transport i mycie kubków, a kaucja w wysokości 
1 EUR zachęca ludzi do zwrotu naczyń.

Około 90% krajowych festiwali muzycznych korzysta 
obecnie z usług inicjatywy. Współpracę z firmą rozpoczęły 
również łotewskie i estońskie festiwale.

CupCup współpracuje z międzynarodową organizacją 
pozarządową Precious Plastic, aby lepiej poddawać 
recyklingowi i dopracowywać swoje kubki. W związku 
z tym firma zdecydowała się zastąpić dotychczas 
stosowane kubki powlekane plastikiem  kubkami 
wykonanymi z papieru i lateksu z powłoką z lateksu. 

„  Dwa lata później, krajowy system kaucyjny, który opiera się 
na sieci automatów zwrotnych firmy TOMRA, spowodował 
wzrost ilości zwracanych pojemników do 92%.”

https://newsroom.tomra.com/what-is-a-bottle-bill/
https://www.tomra.com/en/collection/reverse-vending/case-studies/roll-out-lithuania
https://www.tomra.com/en/collection/reverse-vending/case-studies/roll-out-lithuania
https://cupcup.lt/
https://www.tomra.com/en/collection/reverse-vending/case-studies/roll-out-lithuania
https://www.tomra.com/en/collection/reverse-vending/case-studies/roll-out-lithuania
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potrzeb wsparcie umożliwiające takie zmiany. 

#IMSPlasticPledge obejmuje następujące zobowiązania:

•  Wdrożenie wszystkich niezbędnych działań w celu 
wycofania produktów objętych manifestem  „zero 
jednorazowego plastiku” do końca 2020 roku.

•  Wspieranie zrównoważonych alternatyw i stosowanie 
zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w organizacji. 

•  Wyznaczenie ambasadora lub ambasadorki inicjatywy  
„zero jednorazowego plastiku”. Osoba ta pełnić ma rolę 
rzecznika tej akcji.

•  Informowanie różnych zainteresowanych stron o swoich 
działaniach w celu zwiększenia świadomości.

•  Wspieranie IMS Luxembourg w kampanii i umożliwienie 
IMS zaangażowania się w rozmowy z dostawcami w 
celu określenia zrównoważonych zamienników.

Dzięki specjalnym środkom z Ministerstwa Środowiska, 
IMS zapewnia sygnatariuszom manifestu specjalną osobę 
do kontaktów, która porozumiewa się z wewnętrznym 
„ambasadorem” i prowadzi regularne audyty strategii 
ograniczania zużycia tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku. 

IMS udostępnia spółkom uczestniczącym w procesie 
transformacji szereg zasobów: narzędzia komunikacyjne, 
takie jak baner elektroniczny, podpis elektroniczny, 
broszura, prezentacja, certyfikat; mobilna wystawa 
edukacyjna o tworzywach sztucznych jednorazowego 
użytku, którą firmy mogą wykorzystać do wewnętrznej 
komunikacji na ten temat; oraz „zestaw przejściowy”, który 
przedstawia szeroki wybór zamienników dla przedmiotów 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych z listy 
wymienionej w manifeście. Każdy zamiennik zyskuje 
ocenę wedle czasu wdrożenia, trudności, kosztów, 
trwałości i możliwości poddawania recyklingowi. 

Od samego początku projektu IMS organizuje również 
specjalne warsztaty z ambasadorami, aby opracować 
pomysły i strategie dotyczące odchodzenia od plastiku 
jednorazowego użytku i przejścia na zrównoważone 
alternatywy. Tematyka warsztatów obejmuje m.in. 
materiały biurowe, catering, wydarzenia, informacje 
zwrotne na temat spotkań z dostawcami oraz 
zrównoważoną politykę zakupów, a także kwestię 
nowych, pojawiających się alternatyw, takich jak 
tworzywa biologiczne i biodegradowalne.

Do tej pory 74 firmy i instytucje podjęły wyzwanie i 
podpisały manifest, w tym BEI, Cargolux, Solar Screen 
i Sodexo Luxembourg. W przyszłości celem IMS jest 
wykorzystanie istniejących materiałów w celu zwiększenia 
świadomości firm także poza własną siecią.
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Krajowe	przepisy	w	ramach	strategii	„zero	odpadów”	
Zakazy - Władze publiczne

Luksemburski minister środowiska, klimatu i 
zrównoważonego rozwoju Carole Dieschbourg chce, aby 
Wielkie Księstwo wykraczało poza wymogi europejskiej 
dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku i stało się światowym liderem w dziedzinie 
gospodarki odpadami. Głównym celem jest promowanie 
zarówno eliminacji, jak i redukcji tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku, za pomocą dodatkowych zakazów 
stosowania jednorazowych plastikowych kubków i 
butelek. 

W wyniku konsultacji przeprowadzonych w 2019 r. przez 
zainteresowane strony krajowe, we wrześniu 2020 r. 
przedstawiono krajową strategię „zero odpadów”, „Null 
Offall Lëtzebuerg”. Wprowadza ona cel „zero odpadów”, a 
także promuje ekoprojektowanie, ponowne wykorzystanie 
i naprawy na szeroką skalę, aby realnie osiągnąć 
gospodarkę zamkniętego obiegu. 

W dniu 25 sierpnia 2020 r. opublikowano projekt ustawy 
, który ma rozpocząć transpozycję dyrektywy UE w 
sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 
prawa krajowego. W ramach tych działań wyznaczono 
ambitny cel dotyczący ograniczenia zużycia nałożony 
na producentów tworzyw sztucznych. W strategii 
„zero odpadów” ogłoszono również dodatkowe zakazy 
dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku 
w restauracjach od 1 stycznia 2022 r. (kubki plastikowe, 
talerze i sztućce) oraz dotyczące opakowań świeżych 
owoców i warzyw. 

Manifest	zero	tworzyw	sztucznych	jednorazowego	
użytku		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Luksemburska sieć odpowiedzialności społecznej 
firm (z ang. CSR) IMS współpracuje z krajowymi i 
międzynarodowymi firmami z siedzibami w Wielkim 
Księstwie oraz jej prezesami w ramach dążenia do 
bardziej zrównoważonych praktyk, w tym eliminacji 
tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. W 2018 
r. IMS rozpoczął dwuletni projekt po przyjęciu przez 
UE porozumienia dotyczącego tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku.

We wrześniu 2018 roku, podczas kolacji luksemburskiego 
„CEO Sustainability Club” IMS wezwał liderów 
uczestniczących w programie do podpisania manifestu 
„zero jednorazowego plastiku”. Cel był jasny: zachęcić 
firmy, by do końca 2020 r. wyeliminowały plastik 
jednorazowego użytku i zapewnić im dostosowane do ich 

LUKSEMBURG

https://imslux.lu/fra/nos-activites/pole-de-specialites/16_zero-single-use-plastic#le-manifeste
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2019/05/sodexo-luxembourg-bannit-les-plastiques-a-usage-unique?author=Sodexo+Luxembourg
https://paperjam.lu/guide/biography/0579352211/carole-dieschbourg
https://paperjam.lu/guide/biography/0579352211/carole-dieschbourg
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/null-offall-letzebuerg.html
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/null-offall-letzebuerg.html
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/null-offall-letzebuerg.html
https://imslux.lu/fra/nos-activites/pole-de-specialites/16_zero-single-use-plastic
https://imslux.lu/assets/publication/52/MANIFESTE (1).pdf
https://imslux.lu/assets/publication/52/MANIFESTE (1).pdf
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Pojemniki	na	wynos	ECOBOX	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

ECOBOX oferuje pojemniki wielofunkcyjne z systemem 
zwrotu za kaucje, które mogą być używane do odbioru 
żywności,  zabierania resztek do domu z restauracji 
lub stołówki. Pojemniki są wykonane z politereftalanu 
butylenu (PBT) z pokrywką PET i są dostępne w dwóch 
rozmiarach: 500 ml i 1 litr. 

Projekt „ECOBOX – Méi lang genéissen” został 
początkowo opracowany  na wniosek Ministerstwa 
Środowiska w celu zwalczania marnotrawstwa 
żywności w Luksemburgu. W 2018 roku utworzono 
tę inicjatywę z SuperDrecksKëscht® we współpracy 
z krajowym stowarzyszeniem handlowym Horesca. 
Dostarczano do sześciu restauracji, stołówek firmowych 
i kawiarni wygodny produkt, umożliwiając jednocześnie 
znaczne ograniczenie marnotrawstwa żywności. Sieć 
użytkowników wkrótce rozszerzyła się do 80 restauracji w 
całym kraju w 2019 r., a następnie objęła 124 restauracji, 
66 stołówek firmowych i 60 stołówek szkolnych w maju 
2020 r.

Inicjatywa ta ma potencjał zmniejszenia ogólnej ilości 
odpadów, ponieważ ogranicza nie tylko ilość opakowań, 
ale także odpadów spożywczych. System jest również 
ekologiczny i zrównoważony, ponieważ niesprawne lub 
uszkodzone pudełka ECOBOX są wysyłane do producenta 
i mogą być ponownie wykorzystane jako surowiec do 
wytwarzania nowych produktów.

Do tej pory ECOBOX pozostaje inicjatywą dobrowolną i z 
tego powodu nie obejmuje wszystkich restauracji i usług 
gastronomicznych w kraju. Ministerstwo Środowiska 
promuje jednak ten model, aby zapewnić, że jego zasięg 
wzrośnie, co przyniesie odpowiednio większe korzyści dla 
środowiska.

„ Do tej pory 74 firmy i 
instytucje podjęły wyzwanie 
i podpisały manifest.”

https://ecobox.lu/fr/
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HOLANDIA

Zwrot	plastikowych	butelek	za	kaucję	 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

W kwietniu 2020 r. rząd holenderski postanowił 
rozszerzyć istniejący system zwrotu za kaucję (DRS) 
o małe butelki z tworzywa sztucznego. Umożliwiło to 
temu krajowi osiągnięcie 90-procentowego celu zbiórki 
dla butelek z tworzyw sztucznych, który określono w 
art. 9 unijnej dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku. 

Program	Mission	Reuse		 
Zmniejszenie zużycia - Organizacje pozarządowe

Misja: ponowne wykorzystanie  to partnerska współpraca 
pomiędzy trzema holenderskimi organizacjami 
pozarządowymi – Recycling Netwerk Benelux, Stichting 
Natuur & Milieu i Enviu – celem rozbudowania systemów 
opakowań wielokrotnego użytku na poziomie krajowym 
poprzez badania i rozwój, innowacyjne projekty, 
komunikację i rzecznictwo. 

Obecnie koncentrują się na kubkach i pojemnikach na 
żywność, ale Mission Reuse opublikowała już raport, 
w którym dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat 
warunków niezbędnych do pomyślnego rozwinięcia na 
większą skalę systemu kubków wielokrotnego użytku. 

Pierwszym projektem pilotażowym jest Cup for Life, 
który ma na celu opracowanie i przetestowanie systemu 
kubków wielokrotnego użytku w mieście Utrecht, we 
współpracy z dwoma firmami, Vers i Lebkov. Celem 
jest zapobieżenie powstawaniu odpadów z trzech 
miliardów kubków kawy rocznie poprzez opracowanie 
zrównoważonego zastępczego projektu biznesowego. 

Trwałe	butelki	w	walce	z	zaśmiecaniem 
Firmy - Zmniejszenie zużycia

W Holandii każdego dnia wyrzuca się 500 000 butelek 
po wodzie. Firma Retulp została założona w 2014 roku 
w celu wyeliminowania butelek jednorazowych. Działa 
poprzez działania zapobiegawcze i dzięki temu ogranicza 
ilość odpadów z tworzyw sztucznych trafiających do 
oceanów.  

Retulp to przedsiębiorstwo społeczne, które współpracuje 
ze sklepami i firmami, sprzedając personalizowalne butelki 
na wodę ze stali nierdzewnej i termosy. Realizują tzw. 
„niejednorazową misję” (ang. Mission Indisposable) w 
latach 2015-2025. Celem jest zapobieżenie powstaniu 
odpadów z 20 milionów plastikowych jednorazowych 
butelek rocznie i przekazanie 20 milionów litrów wody 
pitnej potrzebującym. Retulp przekazuje do krajów 
rozwijających się równowartość tysiąckrotności wody 
pitnej dla każdej butelki wielokrotnego użytku. 

W 2021 r. udało im się zapobiec powstaniu 12 244 892 
odpadów z jednorazowych produktów i przekazali 17 
452 106 litrów wody. W 2022 r. zwiększyli swój cel do 
20 mln. Oprócz butelek na wodę, Retulp oferuje również 
śniadaniówki ze stali nierdzewnej i torby śniadaniowe 
sprzedawane różnym innym markom i firmom, oprócz 
produkcji kolekcji pod własnym logo. 

„ Bringo działa jako łączniki pomiędzy systemami 
typu „przynieś własny pojemnik” na całym świecie a 
partnerami lub inwestorami, którzy mogą ułatwić im 
ekspansję międzynarodową.”

https://missionreuse.com/#aboutus
https://missionreuse.com/wp-content/uploads/2020/11/Mission-Reuse-Rapport-herbruikbare-bekers-aug-2020-1.pdf
https://missionreuse.com/projecten/cup-for-life/
https://www.bringo.org/
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Koniec	ze	szkodliwymi	niedopałkami 
Zakazy - Organizacje pozarządowe 

Plastic Peuken Collectief  (Kolektyw zwalczania 
niedopałków) to sojusz dziesiątek organizacji 
pozarządowych oraz firm, jak również setek obywateli 
wspierany przez coraz większą liczbę decydentów. 
Ich celem jest osiągnięcie ogólnokrajowego, a nawet 
międzynarodowego zakazu stosowania plastikowych 
filtrów do papierosów, z których powstają niedopałki, 
poprzez wytworzenie poparcia w społeczeństwie, 
działalność rzeczniczą i kampanie komunikacyjne.  

W ramach kampanii organizują doroczne sprzątanie 
niedopałków: Plastic PeukMeuk. W 2021 roku tysiące 
osób uczestniczyło w tym wydarzeniu w 88 różnych 
lokalizacjach w całym kraju. Udało się zebrać ponad 
pół miliona niedopałków w zaledwie 2,5 godziny. Dzięki 
rosnącej uwadze mediów lokalnych, regionalnych i 
ogólnokrajowych, gromadzonym danym i rosnącemu 
poparciu w społeczeństwie, Plastic Peuken Collectief 
umacnia swoją pozycję lobbingową. 

Plastic Peuken Collective zamierza wywierać presję 
na rząd holenderski, aby ściśle monitorował liczbę 
niedopałków papierosów w środowisku i określił 
realistyczne koszty ich uprzątnięcia dla jednego papierosa. 
Ma to zachęcić producentów do ograniczenia niedopałków 
papierosów trafiających do odpadów. Celem jest redukcja 
o 70% niedopałków papierosów w środowisku do 2026 
r. w porównaniu z 2022 r. i uchwalenie w parlamencie 
wniosku do rządu o zbadanie, w jaki sposób można to 
osiągnąć.

https://plasticpeukencollectief.nl/
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NIEMCY

Regionalne	przepisy	na	rzecz	kubków	do	kawy	
wielokrotnego	użytku		 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne 

Ministerstwo środowiska regionu Szlezwik-Holsztyn 
zachęca krajowe przedsiębiorstwa spożywcze i 
gastronomiczne do stosowania kubków do kawy 
wielokrotnego użytku. W dokumencie p.t. „Zalecenie 
dotyczące napełniania pojemników wielorazowych 
gorącymi napojami zgodnie z normami higienicznymi 
w piekarniach, kawiarniach, obszarach usługowych, 
u dostawców usług i w firmach cateringowych”, rząd 
opowiada się za użyciem pojemników wielokrotnego 
użytku i zapewnia firmom jasne instrukcje dotyczące 
praktycznych aspektów takiego podejścia. Publikacja ma 
na celu rozwianie wątpliwości firm i zmniejszenie barier na 
drodze do przyjmowania kubków wielokrotnego użytku. 

Pojemniki	na	wynos	REBOWL	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Uruchomiona przez założycieli projektu RECUP 
inicjatywa REBOWL jest systemem zwrotu za kaucję 
(DRS) wielorazowych pojemników na żywność mającym 
zastąpić opakowania jednorazowego użytku, także 
do dostaw żywności. System jest dostępny w całych 
Niemczech. 

Klienci mogą pożyczać pojemniki REBOWL – misę 
polipropylenową bez bisfenolu A z pokrywką z 
termoplastycznej gumy – od uczestniczących restauracji 
i kawiarni za kaucję w wysokości 5 EUR. Po zwróceniu, 
miski są myte i używane przez następnego klienta.

Pojemniki	na	wynos	VYTAL	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

VYTAL to system ponownego wykorzystania/zwrotu 
pojemników na żywność dla restauracji, kawiarni, 
firm cateringowych i lokali gastronomicznych w kilku 
niemieckich miastach. Klienci mogą znaleźć punkty 
sprzedaży za pośrednictwem aplikacji, która jest również 
używana do wynajmu pojemników wielokrotnego użytku 
bez bisfenolu A zamiast pojemników jednorazowych przy 
zamawianiu żywności do odbioru osobistego lub dostawy. 

Plaże	dla	niepalących	 
Uświadamianie - Władze publiczne 

W 2009 roku po raz pierwszy na wyspie Rugia zostały 
wyznaczone odcinki plaży dla niepalących. Administracja 
uzdrowiska (Kurverwaltung) w bałtyckim kurorcie Göhren 
działa w ścisłej współpracy z wypożyczalniami leżaków 
plażowych, które przypominają ludziom o zakazie palenia 
papierosów lub rozprowadzają popielniczki plażowe na 
odcinkach bez zakazu palenia. 

Spülbar	mobilne	zmywanie	 
Uświadamianie - Szkoły i uniwersytety 
Kilonia 

„Spülbar” to mobilna stacja zmywania naczyń składająca 
się ze zmywarki przemysłowej na rowerze cargo. Studenci 
na studiach magisterskich w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju, wiedzy o społeczeństwie i ochrony środowiska 
na Uniwersytecie Christian-Albrechts w niemieckiej Kilonii 
wymyślili projekt, który umożliwił korzystanie z kubków 
do kawy i talerzy wielokrotnego użytku na lokalnym targu 
rolniczym. 

Woda potrzebna do zmywarki pochodzi z przenośnych 
kanistrów, co oznacza, że „Spülbar” to całkowicie 
mobilny i autonomiczny punkt zmywania. Firma Kiel 
Waste Management zasponsorowała 100 kubków do 
kawy. Projekt ma więc własne kubki do kawy, ale oferuje 
również mycie kubków zwrotnych dla uczestniczących w 
akcji straganów z targu. 

Oznakowania	kwater	świadomych	problemu	tworzyw	
sztucznych		 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

We współpracy z National Park Partner Initiative, 
apartamenty i domy wakacyjne lub pokoje gościnne 
otrzymują oznaczenie „kwatery świadomej problemu 
plastiku” tzw. „Plastic-scious accommodation”, jeśli 
posiadają specjalny pakiet materiałów dla gości ze 
wskazówkami na temat możliwości unikania plastiku. 
Trzy poziomy odznaczeń brązowych, srebrnych i złotych 
odzwierciedlają różne stopnie redukcji plastiku, od 
pierwszych kroków do zakwaterowania niemalże wolnego 
od plastiku. 

„Do tej pory w projekcie uczestniczy w całym kraju 
2700 partnerów biznesowych z 450 miast.”

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://rebowl.de/
https://www.vytal.org/
https://www.vytal.org/
https://spuelbar.com/
https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/
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NIEMCY
Miski można następnie zwrócić do restauracji / kawiarni 
lub, w przypadku kawiarni / firm cateringowych, 
pozostawić w wyznaczonych „skrzynkach zwrotnych”, 
które są opróżniane przez VYTAL. 

Oznakowania	zakupów	bez	opakowań	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

To oznakowanie zakupów wolnych od opakowań 
zostało początkowo wprowadzone przez organizację 
pozarządową Rehab Republic z siedzibą w Monachium, 
lecz teraz jest stosowane w innych obszarach kraju. 

Służy do oznaczenia sklepów i restauracji, w których 
towary można kupić bez opakowania jednorazowego 
i gdzie klienci mogą przynieść własne pojemniki 
wielokrotnego użytku. 

Butiki, restauracje, kawiarnie, sklepy spożywcze i 
supermarkety można rozpoznawać po naklejce „Einmal 
ohne, bitte” na witrynach i przy kasach lub wyszukać za 
pomocą interaktywnej mapy online.

Krajowy	system	zbiorczy	RECUP	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Niemiecka firma RECUP wdrożyła krajowy zbiorczy 
system odbioru, mycia i uzupełniania kubków na napoje 
na wynos. Klienci płacą kaucję w wysokości 1 EUR przy 
zamawianiu napoju w kubku wielokrotnego użytku. Kubki 
można oddać w dowolnym innym uczestniczącym w 
akcji  sklepie lub lokalu, gdzie kaucja zostanie zwrócona. 
Do tej pory w projekcie uczestniczy w całym kraju 2700 
partnerów biznesowych z 450 miast.

System	zwrotu	i	ponownego	wykorzystania	 
Cup for Cup   
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Cup for Cup to otwarty system odbioru i ponownego 
użycia kubków do kawy. Oferuje rozwiązania i wsparcie 
dla firm cateringowych, festiwali i wydarzeń, a także dla 
gmin i społeczności, które chcą ograniczyć wykorzystanie 
jednorazowych kubków do kawy na rzecz kubków 
wielokrotnego użytku do ponownego napełniania. 

Wiele barów i restauracji na wybrzeżu Morza Północnego 
przeszło z jednorazowych słomek na wersje do 
wielokrotnego użytku. Niektóre restauracje używają 

grawerowanych słomek wielokrotnego użytku z metalu, 
które można również kupić jako pamiątki. Inni właściciele 
korzystają z opcji papierowej lub ze słomek „z makaronu”. 

Kubki	do	kawy	wielokrotnego	użytku	Freiburgcup		
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

W 2017 r. niemieckie miasto Fryburg wprowadziło 
system kubków do kawy wielokrotnego użytku w celu 
zmniejszenia ilości odpadów jednorazowych. Kubek, 
wykonany z odpornego na ciepło i zmywanie plastiku, 
można pobrać z punktów sprzedaży, w tym z kawiarni 
uniwersyteckich w mieście, w zamian za kaucję w 
wysokości 1 EUR. 

Klienci mogą go używać do 100 razy przed zwróceniem 
do jednego z uczestniczących w programie punktów 
sprzedaży, które oznaczane są łatwo rozpoznawalną 
zieloną naklejką na witrynie, i gdzie wypłacana jest z 
powrotem kaucja. Kawiarnia lub sklep myje i dezynfekuje 
kubek, aby następny klient mógł z niego skorzystać. 

Inicjatywa ta odniosła duży sukces i została wdrożona też 
w innych niemieckich miastach, takich jak Monachium, w 
ramach projektu RECUP. 

Zielone	zamówienia	w	gminach		 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

W 2016 roku senat miasta Hamburg wprowadził 
obowiązkowe „zielone wytyczne” dla zamówień 
publicznych. Wytyczne narzucają bardziej ekologiczne 
wybory produktów oraz zakaz zakupu pewnej liczby 
produktów, takich jak butelki z tworzywa sztucznego i 
kapsułki z kawą.

W następstwie zakazu stosowania butelek 
jednorazowego użytku w budynkach publicznych – w 
tym butelek kwalifikujących się do zwrotu za kaucję – 
obecnie dostępne są ekologiczne alternatywy, takie jak 
źródełka wody pitnej i dzbanki. Kubki wielokrotnego 
użytku wprowadzono w kilku instytucjach publicznych, 
co pozwala uniknąć użycia do 675 000 jednorazowych 
kubków plastikowych rocznie.

Oprócz tego, że produkty wielokrotnego użytku są bardziej 
przyjazne dla środowiska, gdy kupuje się je na dłuższy 
czas, są tańsze niż wielokrotne kupowanie produktów o 
ograniczonym cyklu eksploatacji. 

https://einmalohnebitte.de/
https://recup.de/
https://cupforcup.de/index-en.php
https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-2-the-story-of-freiburgcup/
https://make-the-planet-great-again.com/recup
https://www.hamburg.de/contentblob/6789344/b75ca35ac5a3431b375ac5f4cd3e531d/ data/d-umweltleitfaden-kurz-englisch.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/6789344/b75ca35ac5a3431b375ac5f4cd3e531d/ data/d-umweltleitfaden-kurz-englisch.pdf
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Pilotażowy	program	Baltic	Sea	Ashtray		 
Uświadamianie - Władze publiczne

Inicjatywa Baltic Sea Ashtray obrała za cel zwalczanie 
najczęstszych odpadów znajdowanych na plażach 
niemieckiego Warnemünde: niedopałków papierosów. 
Projekt pilotażowy zorganizowany przez Küsten Union 
Deutschland e.V. (niemiecki Sojusz Miast Nadmorskich) 
oraz Urząd Turystyki miast Rostock i Warnemünde 
zachęca palaczy do pozbywania się papierosów 
w specjalnych pojemnikach, dając im możliwość 
„głosowania” w odpowiedzi na aktualne pytanie, takie jak 
„która drużyna piłkarska gra lepiej?”. 

Dla każdej odpowiedzi jest jeden przeszkolony 
pojemnik, a opinię publiczną odzwierciedla czytelnie 
liczba wrzuconych niedopałków. Pytania są regularnie 
zmieniane, a ludzie mogą nawet przesyłać własne 
sugestie przez Internet na portalu gospodarki odpadami 
morskimi. 

W mieście Neustadt, na wybrzeżu Bałtyku, biuro 
turystyki i dział marketingu miasta również otrzymały 
sześć takich koszy do głosowania do rozstawienia na 
plażach i w centrum miasta. Ponadto w 2019 roku 
15 000 przenośnych popielniczek plażowych zostało 
rozprowadzanych wśród turystów przez straż nabrzeżną i 
stowarzyszenie ratowników DLRG. 

Plaże	bez	fajerwerków		 
Zakazy - Władze publiczne 
Morze	Bałtyckie

Na bałtyckiej wyspie Uznam trzy ośrodki zdrowia i kurorty 
morskie „Kaiserbäder”, w Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin 
zapewniają od Sylwestra 2018 roku odcinki plaż wolne od 
fajerwerków. 

Po tym, jak 97% respondentów sondażu internetowego 
zgodziło się nie robić prywatnych pokazów sztucznych 
ogni, rada miejska dała zielone światło dla projektu. Ta 
decyzja spotkała się z dobrym przyjęciem. Ponadto, w 
Sylwestra, Goście plaży są dodatkowo zmotywowani do 
wyrzucania śmieci w kontenerach, dzięki zobowiązaniu 
Kaiserbäder do przekazania 0,50 EUR na projekt „Oceany 
bez plastiku” za każdy kilogram śmieci w kontenerach 
– około pięć ton odpadów zbiera się podczas typowego 
Sylwestra.

Kampania	Packbuddy	BYO		 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Kampania Packbuddy w Bremie zachęca ludzi do 
przynoszenia własnych pojemników lub kubków z domu 
przy zakupie żywności i napojów na wynos. Zakłady, 
które uczestniczą w kampanii, oznaczają swoją siedzibę 
naklejką BYO, aby pokazać klientom, że podają swoje 
produkty do takich pojemników.

Gminny	systemów	zwrotu	za	kaucję	 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Niektóre niemieckie gminy aktywnie promują 
wprowadzenie systemu zwrotu za kaucję i wspierają go 
na różne sposoby:

•  Hanzeatyckie miasto Greifswald wspomogło 
wprowadzenie systemu kubków kaucyjnych poprzez 
uiszczenie opłaty za użytkowanie systemu za 
partnerów uczestniczących na okres próbny jednego 
roku. To sprawiło, że Greifswald jest pionierem w całych 
Niemczech. 

•  Miasto Hamburg postawiło sobie za cel 
wprowadzenie w 2018 roku systemu kubków 
zwrotnych w całym mieście i szukało prywatnego 
operatora. Przedsiębiorstwa zostały zaproszone do 
przedstawienia swojej koncepcji prywatnego systemu 
kubków kaucyjnych w drodze przetargu publicznego. 
Finansowanie początkowe stanowiło jednorazową 
płatność w wysokości do 30 000 EUR. Oprócz 
długotrwałej działalności gospodarczej w ocenie 
wniosku ważne były również aspekty ekologiczne i 
funkcjonalne. 

•  W kampanii „Napełnij zamiast wyrzucać” hanzeatyckie 
i uniwersyteckie miasto Rostock wzywa mieszkańców i 
turystów do unikania odpadów, żeby było czyściej. I tak, 
stołówki szkolne i klub żeglarski Rostock RSC 92 zostały 
wyposażone w kubki wielokrotnego użytku. Operator 
tramwajów w Rostocku otrzymał również 100 kubków 
zwrotnych od administracji miasta dla motorniczych 
tramwajów, aby unikali korzystania z jednorazowych 
kubków. Ponadto przepisy miejskie dotyczące odpadów 
wymagają priorytetowego stosowania zastawy 
stołowej wielokrotnego użytku w miejscach publicznych 
i na imprezach.

https://www.eucc-d.de/ostsee-ascher.html
https://www.eucc-d.de/
https://www.eucc-d.de/
https://www.kaiserbaeder-auf-usedom.de/
https://www.kaiserbaeder-auf-usedom.de/
http://packbuddy.de/
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NIEMCY
Okrągły	stół	w	sprawie	odpadów	w	morzu 
Władze publiczne - Podnoszenie świadomości 

Inicjatywa „Okrągły stół w sprawie odpadów morskich” 
narodziła się w 2016 r. w ramach programu Federalnego 
Ministerstwa Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody, 
Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów 
(BMUV), Federalnej Agencji Ochrony Środowiska 
(Umweltbundesamt [UBA]) oraz Ministerstwa Środowiska, 
Energii, Budownictwa i Ochrony Klimatu dolnej Saksonii w 
Niemczech.  

Celem jest koordynacja i wspieranie wdrażania Dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej (MSFD) oraz 
regionalnych planów działania dotyczących odpadów 
morskich w rejonie północno-wschodniego Atlantyku 
(OSPAR) oraz Morza Bałtyckiego (HELCOM).  

Odpady trafiające do morza to złożony problem ze 
względu na wiele źródeł zanieczyszczeń i liczne sposoby, 
w jakie śmieci docierają do morza. Przy okrągłym stole 
zasiada około 150 ekspertów z różnych sektorów, 
organizacji ekologicznych, stowarzyszeń, władz 
krajowych i samorządów lokalnych, a także polityków 
regionalnych i lokalnych. 

Okrągły stół stanowi doskonałą platformę do wymiany 
poglądów ekspertów i wzajemnego wsparcia. Umożliwia 
uczestnikom opracowanie zaleceń dotyczących 
działań mających na celu przeciwdziałanie dalszemu 
zanieczyszczeniu i podnoszenie świadomości społecznej. 
Finansuje również specjalne badania i organizuje 
warsztaty zainteresowanych stron na różne tematy. 

System	depozytowy	w	Hanowerze	 
Władze publiczne - Zmniejszenie zużycia

System Hannoccino cup, który działa w Hanowerze, to 
największy niemiecki mechanizm gminny ponownego 
wykorzystywania kubków i szklanek. Miejscowa firma 
zajmująca się gospodarką odpadami razem z agencją 
medialną zaprojektowała kubek i uruchomiła udaną 
kampanię reklamową, która zachęciła wszystkich 
obywateli do przyjęcia systemu. 

Kubki Hannoccino nadają się do przechowywania 
żywności i można je myć w zmywarce. Są dostępne 
w dwóch praktycznych rozmiarach z dopasowanymi 
pokrywkami, dzięki czemu idealnie nadają się do 
picia kawy i herbaty. Naczynia wykonano głównie z 
biopolimerów, żywic naturalnych, celulozy i naturalnych 
włókien wzmacniających. Kubki ulegają biodegradacji pod 
koniec cyklu życia, jeżeli są utylizowane we właściwych 
zakładach. 

Kubki są dostępne w ponad 180 punktach wymiany za 
kaucję 2-euro. Gdy klient skończy używać kubek, może 
zwrócić go do najbliższego punktu wymiany, który łatwo 
znaleźć na mapie na stronie internetowej projektu.  

Niemiecka	baza	danych	o	dotacjach	na	pieluchy	
materiałowe	 
Organizacje pozarządowe - Zmniejszenie zużycia - 
Uświadamianie 

Używając wielorazowych pieluch z tkaniny można 
zapobiec powstaniu dużych ilości plastiku. Ponad 90 miast 
i dzielnic w Niemczech promuje zakup pieluszek z tkaniny 
zamiast jednorazowych, oferując dopłaty do 300 euro.  

Według badania brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska 
przeciętne dziecko zużywa sześć pieluszek dziennie, co 
daje 2190 jednorazowych pieluszek tylko w pierwszym 
roku życia. Zakładając, że średnio wielorazowa pieluszka 
ma trwałość około 400 prań, widać, że prowadzi to do 
znacznego zmniejszenia ilości produktów jednorazowego 
użytku.  

Strona internetowa Deine Stofwindel podaje listę 
wszystkich dzielnic oferujących takie dotacje i dostarcza 
informacji o cenach oraz aktualnych rabatach. Podaje 
również informacje na temat zalet pieluszek tetrowych, jak 
również opisuje, jak z nich korzystać. W przypadku tych 
dzielnic, których jeszcze nie ma na liście, witryna podaje 
również adres strony zawierającej porady dotyczące 
sposobu, w jaki obywatele mogą zawnioskować o 
wprowadzenie takich dotacji w swojej dzielnicy oraz 
sposobów podnoszenia świadomości na temat pieluch 
wielokrotnego użytku.  
 

https://hannoccino.de/
https://hannoccino.de/wechselstuben/
https://deine-stoffwindel.com/staedte-windelzuschuss/
https://deine-stoffwindel.com/wie-funktionieren-stoffwindeln/
https://deine-stoffwindel.com/staedte-kontaktieren/
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Tankuj	kranówkę	w	Niemczech 
Podnoszenie świadomościr - Organizacje pozarządowe

Refill to niemiecka organizacja non-profit, utworzona w 
2017 r., której celem jest zmniejszenie liczby przedmiotów 
jednorazowych z plastiku, w szczególności plastikowych 
pojemników na napoje. Inicjatywa Refill narodziła się w 
niemieckim Hamburgu, i stała się ogólnokrajowym ruchem 
obecnym już w ponad 50 miastach. 

 

Zachęca restauracje do wywieszania naklejki „Refill 
Station”, która wskazuje, że placówki oferują bezpłatne 
napełnianie butelek wodą z kranu.  Wszystkie sklepy 
biorące udział w akcji można znaleźć na stronie 
internetowej, gdzie umieszczono je na interaktywnej 
mapie , a także za pośrednictwem aplikacji „Karte von 
Morgen” (Mapa przyszłości), która wskazuje również 
lokalizacje sklepów oferujących zakupy bez opakowań i 
inicjatywy ekologiczne. 

 

Na stronie internetowej znajduje się też Blog z artykułami 
uświadamiającymi na temat wielu problemów i 
opisującymi inne inicjatywy związane z ponownym 
użyciem pojemników na całym świecie, a także 
prezentującymi wytyczne dotyczące bezpiecznego 
ponownego używania pojemników podczas pandemii 
COVID-19.

https://refill-deutschland.de/
https://refill-deutschland.de/was-ist-refill/refill-staedte/
https://refill-deutschland.de/was-ist-refill/refill-staedte/
https://www.kartevonmorgen.org/en
https://www.kartevonmorgen.org/en
https://refill-deutschland.de/blog/
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Zielone	zamówienia	publiczne		 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Oslo

Siła nabywcza miasta Oslo, drugiego co do wielkości 
norweskiego nabywcy z sektora publicznego, może 
mieć znaczny wpływ na zużycie tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku. Miasto pracuje nad nowymi 
umowami zakupu, aby wprowadzić surowe wymagania, 
które ograniczają wykorzystanie tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku.

Dzięki polityce zamówień publicznych miasto Oslo zmierza 
do zmiany zachowań konsumpcyjnych i ograniczenia 
niepotrzebnego wykorzystania tworzyw sztucznych w 
organach miejskich. Będzie to miało na celu wspieranie 
produktów przyczyniających się do gospodarki o obiegu 
zamkniętym, tj. produktów przeznaczonych do recyklingu i 
do ponownego użycia. 

Miasto obecnie inwentaryzuje wszystkie zakupy 
produktów z tworzyw sztucznych w całej gminie, ze 
szczególnym uwzględnieniem tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku, aby w pełni zrozumieć skalę 
stosowania produktów z tworzyw sztucznych na swoim 
terenie. Poprzez spis zużycia tworzyw sztucznych miasto 
jest w stanie określić, które produkty są problematyczne i 
które placówki powinny znaleźć się na celowniku.

Miasto pracuje również nad budowaniem bardziej 
ekologicznej kultury, ułatwiając proces zmian dzięki 
podręcznikowi na temat inteligentnych zamówień. Nowe 
umowy ramowe zamówień publicznych będą również 
obejmować surowe wymogi dotyczące klimatu i ochrony 
środowiska, takie jak wysokie wskaźniki ponownego 
wykorzystania, recyklingu, odzysku i współdzielenia.

NORWEGIA
„ Poprzez spis zużycia tworzyw 
sztucznych miasto jest w 
stanie określić, które produkty 
są problematyczne i które 
placówki powinny znaleźć się 
na celowniku.”

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13338291-1566900893/Content/Politics and administration/Green Oslo/Plans and programmes/Action plan to reduce plastic pollution%20Oslo 2019-2020 Eng_DIGITAL.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13338291-1566900893/Content/Politics and administration/Green Oslo/Plans and programmes/Action plan to reduce plastic pollution%20Oslo 2019-2020 Eng_DIGITAL.pdf
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Sklepy	„Zero	odpadów”  
Zmniejszenie zużycia - Firmy

W Polsce rozpowszechnia się filozofia zero odpadów, 
a w całym kraju pojawia się coraz więcej sklepów bez 
odpadów. Oto niektóre z nich: 

BEZ PUDŁA, we Wrocławiu  
 
BIOrę - dwa sklepy w Poznaniu  
 
Planetarianie - dwa sklepy w Warszawie  
 
Kooperatywa Dobrze - dwa sklepy w Warszawie  
 
DEKO Zakupy w Warszawie  
 
NAGRAMY, w Łodzi i w Warszawie  
 
ODWAŻNIK, w Warszawie  
 
ZIELONY SMAK, w Warszawie 
 
KUBEK z PRZYPRAWAMI, w Gdańsku  
 
AWOKADO, w Gdańsku  
 
ZIEMIOSFERA, w Gdańsku  
 
NA WAGĘ ZDROWIA, w Zamościu  
 
Więcej sklepów można znaleźć na stronie internetowej 
„vademecum zero waste”: https://vademecumzerowaste.
com/tag/nagie-z-natury/ 

Ponadto marka kosmetyczna Yope oferuje usługę 
ponownego napełniania (usługa zwrotu opakowań), a 
aplikacja Too Good To Go pomaga ratować pozostałości 
żywności z restauracji. 

#BringYourOwnCup  
Zmniejszenie zużycia - Organizacje pozarządowe

Miliardy jednorazowych kubków są wykorzystywane 
każdego roku na całym świecie, tworząc górę 
odpadów trudnych do recyklowania. Aby rozwiązać 
ten problem, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste 
przeprowadziło z sukcesem kampanię pod hashtagiem 
#zWlasnymKubkiem.

Celem kampanii było podniesienie świadomości klientów 
i właścicieli kawiarni na temat wpływu opakowań 
jednorazowych na środowisko oraz kształtowanie postaw 
i nawyków, które przyczynią się do zmniejszenia ilości 
odpadów w dłuższej perspektywie. Ten podwójny cel 
pozwala zachęcać klientów do korzystania z kubków 
wielokrotnego użytku przy zakupie kawy na wynos i 
przekonywać właścicieli kawiarni, że podawanie kawy 
we własnym kubku klienta jest bezpieczne, przyjazne dla 
środowiska i korzystne pod względem wizerunku marki.

Polskie	Torby	Bumerangi	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe 

Działacze Zero Waste Polska, zainspirowani australijskimi 
torbami Boomerang Bags i po otrzymaniu zarówno 
błogosławieństwa jak i materiałów od firmy źródłowej, 
stworzyli polski odpowiednik tzw. Torby Bumerangi 
(#Bumerangbags), aby zastąpić jednorazowe worki 
plastikowe i wzmocnić lokalne społeczności w całej 
Polsce.  

Worki Bumerangi to akcja polegająca na tworzeniu 
toreb wielokrotnego użytku, przekierowywania 
strumieni odpadów, inicjowaniu rozmów, łączeniu ludzi, 
promowaniu zrównoważonych nawyków i zapewniająca 
dobrą zabawę. Społeczności lokalne otrzymują zestaw 
narzędzi, który zawiera wszystko, począwszy od 
wzorów toreb, sposobów zaangażowania społeczności, 
materiałów promocyjnych, a skończywszy na 
wskazówkach i pomysłach opartych na doświadczeniach 
istniejących społeczności. Wolontariusze akcji 
porozumiewają się również dzięki specjalnej globalnej 
platformie. 

Chodzi o to, że torba na zakupy powinna krążyć jak 
bumerang i być dostępna tam, gdzie jest potrzebna, 
tj. w sklepie, a nie w szufladzie kuchennej. Uczestnicy 
wprowadzają swoje torby do obiegu i ponownie je 
wykorzystują.

Każdy z warsztatów, wykładów lub spotkań 
opracowanych dla projektu stanowi zachętę do działania 
i opowiadania o akcji dalej. Wyniki jak dotąd pokazują, 
że wiele punktów akcji „toreb bumerangów” radziło sobie 
bardzo dobrze przed pandemią. Kolejnym krokiem jest 
profesjonalizacja kampanii poprzez nadanie jej struktury i 
użycie dodatkowych narzędzi.

POLSKA

http://www.sklepbezpudla.pl/ 
https://www.biore.com.pl/ 
https://www.facebook.com/Planetarianie/ 
https://www.dobrze.waw.pl/ 
https://www.dekozakupy.pl/ 
https://www.nagramy.pl 
https://vademecumzerowaste.com/2019/12/14/128-odwaznik-sklep-zero-waste/ 
https://www.facebook.com/Zielony-Smak-102884087914833/?tn-str=k*F 
http://kubekzprzyprawami.pl/ 
https://avocadovegan.pl/ 
https://www.facebook.com/ziemiosfera   
https://nawagezdrowia.com.pl/  
https://vademecumzerowaste.com/tag/nagie-z-natury/
https://vademecumzerowaste.com/tag/nagie-z-natury/
https://yope.me/filozofia#wartosci-marki
https://yope.me/filozofia#wartosci-marki
https://toogoodtogo.pl/pl
https://zero-waste.pl/
https://zero-waste.pl/z-wlasnym-kubkiem/
https://boomerangbags.org/
https://zero-waste.pl/torby-bumerangi/
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Kampania	na	rzecz	pieluszek	wielorazowych	
HelloWielo  
Zmniejszenie zużycia - Organizacje pozarządowe

Kampania edukacyjna „HelloWielo – wielorazowa 
rewolucja” pokazuje młodym i przyszłym rodzicom, jakie 
są alternatywne rozwiązania dla jednorazowych pieluch. 
Wybranie zamiennika może wiele zmienić, bo używanie 
jednorazowych pieluszek oznacza wytworzenie 1,5 ton 
odpadów nienadających się do recyklingu na dziecko, w 
okresie od urodzenia do momentu, gdy nauczy się ono 
korzystać z toalety.  

W 2018 roku kampania była tak udana, że zyskała 
uznanie na arenie międzynarodowej i otrzymała 
nagrodę za najlepszą inicjatywę w europejskim 
konkursie zmniejszania ilości odpadów European Waste 
Reduction Week. Kampania HelloWielo była jedną z 
trzech najlepszych kampanii w kategorii organizacji 
pozarządowych i pokonała łącznie 14 000 akcji z całej 
Europy w drodze do finału. 

W 2019 roku w całej Polsce zorganizowano ponad 40 
bezpłatnych warsztatów HelloWielo, a w Norwegii 
odbyły się dwa szkolenia, co nadało projektowi wymiar 
międzynarodowy. Pierwszy projekt został poszerzony o 
warsztaty poświęcone produktom do higieny intymnej 
wielokrotnego użytku, takim jak kubki menstruacyjne i 
podpaski wielokrotnego użytku. Trzecia edycja kampanii 
została przeprowadzona online w 2020 roku.

Kampania	„Wrzucam.	Nie	wyrzucam!”		 
Zmniejszenie zużycia - Organizacje pozarządowe

Kampania Wrzucam. Nie wyrzucam, która działa od 
połowy 2019 roku, ma na celu zapoznanie społeczeństwa 
z mechanizmami systemu zwrotu za kaucję (DRS) 
dla szklanych, metalowych i plastikowych opakowań 
napojów. 

Badania przeprowadzone w ramach projektu wykazały, 
że prawie 90% Polaków opowiada się za obowiązkowym 
systemem kaucji za zwrot opakowań jednorazowych i 
wielokrotnego użytku. Ponad 60% respondentów uważa, 
że system kaucyjny może zostać rozszerzony na inne 
opakowania żywności. 

W ramach kampanii ponad 10 000 osób podpisało 
petycję złożoną do Ministra Klimatu i Środowiska. 
Działania są kontynuowane w ramach grupy roboczej w 
resorcie. Celem jest opracowanie rozwiązań w dziedzinie 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR), w tym 
systemu kaucyjnego.

 

Bardziej	ekologiczne	kosmetyki	i	detergenty	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 

Kilka marek kosmetyków naturalnych i detergentów – 
takich jak Kostka Mydła, Lush Botanicals, Ministerstwo 
Dobrego Mydła, Fridge by Yde, Purite, Jan Barba, Creamy 
oraz Simple as That  – wprowadziło środki mające na celu 
zmniejszenie ilości opakowań plastikowych używanych do 
ich produktów, w tym:

•  możliwość zwrotu opakowań szklanych (lub 
plastikowych elementów wielokrotnego użytku) w celu 
uzyskania rabatu procentowego na przyszłe zakupy;

•  opcja „zamówienia zero odpadów” pozwalająca 
klientowi na wybór zamówienia opakowania z 
mniejszej ilości papieru, z materiałów nadających się do 
recyklingu i ulegających biodegradacji;

•  program lojalnościowy dla zwrotu opakowań;

•  możliwość odesłania opakowania w zamian za 3% 
zniżki 

•  opakowanie wielokrotnego użytku, np. proszek do mycia 
w szklanych słoikach.

Wśród innych polskich producentów kosmetyków, którzy 
sprzedają produkty takie jak kostki mydła, szampony i 
odżywki bez opakowania lub zapakowane w materiały 
nieplastikowe są: 4Szpaki i Shauska.

https://zero-waste.pl/hellowielo-wielorazowa-rewolucja/
https://zero-waste.pl/wrzucam-nie-wyrzucam/
https://zero-waste.pl/wrzucam-nie-wyrzucam/
https://4szpaki.pl/
https://www.shaushka.pl
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Sprzedaż	luzem	bez	opakowań	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

W 2017 roku Auchan był pierwszym supermarketem/
hipermarketem, który obsługiwał produkty luzem 
pakowane do własnych pojemników klientów. Od 
tego czasu Carrefour i Kaufland przeszkolili swoich 
pracowników i dostosowali swoją procedurę, aby 
też oferować taką możliwość. Ogólnie rzecz biorąc, 
hipermarkety opracowały asortyment suchych produktów 
luzem, takich jak orzechy, suszone owoce, fasola itp., 
dla których klientom ułatwiono kupowanie do własnych 
pojemników. 

Firma Carrefour Polska wprowadziła możliwość zakupu 
na wagę w opakowaniach wielokrotnego użytku klientów, 
a jednocześnie rozpoczęła kampanię informacyjną 
dla klientów. Ponadto, we wszystkich barach „Tasty” 
działających w hipermarketach Carrefour, klienci mogą pić 
kawę wlewaną do ich kubków wielokrotnego użytku. 

Gdańsk	bez	plastiku	 
Uświadamianie - Władze publiczne

Kampania „Gdańsk bez plastiku” ma na celu wspieranie 
proekologicznej postawy i świadomości społecznej w 
zakresie ochrony środowiska poprzez ograniczanie 
stosowania plastiku w codziennym życiu. Zachęca 
również do właściwego segregowania odpadów, co jest 
szczególnie ważne, ponieważ miasto znajduje się na 
wybrzeżu, a zanieczyszczenia w dużej mierze wynikają z 
używania plastiku. 

Głównym przesłaniem kampanii jest dziesięć prostych 
zasad postępowania, które wypromowano za pomocą 
różnych ogłoszeń publicznych. Rozpoczęto już wdrażanie 
akcji, ale niektóre działania zostały odroczone z powodu 
pandemii Covid-19. Wynik kampanii pozostaje zatem 
do oceny, ale oczekuje się, że wiele innych miast powieli 
tę inicjatywę, aczkolwiek z innymi poziomami założeń 
docelowych.

W ramach kampanii zaplanowano różne rodzaje działań 
promujących założenia i działania ekologiczne kampanii, 
takie jak konkursy artystyczne dla uczniów, projekty 
pilotażowe dla rodzin, które chcą zmienić swoje nawyki i 
zaprzestać korzystania z tworzyw sztucznych, konkursy w 
mediach społecznościowych oraz pikniki dla mieszkańców. 

„ Badania przeprowadzone 
w ramach projektu 
wykazały, że prawie 
90% Polaków opowiada 
się za obowiązkowym 
systemem kaucji za zwrot 
opakowań jednorazowych i 
wielokrotnego użytku.”

POLSKA
Polski	Pakt	Plastikowy 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Polski Pakt Plastikowy powstał we wrześniu 2020 roku 
i jest prowadzony przez polską inicjatywę na rzecz 
zrównoważonego biznesu Kampania 17 Celów. Pakt 
ten jest skoordynowany z innymi krajowymi paktami 
w sprawie tworzyw sztucznych i regionalnym paktem 
europejskim w sprawie tworzyw sztucznych sieci Fundacji 
Ellen McArthur. Członkowie tej inicjatywy współpracują w 
celu osiągnięcia następujących celów do 2025 r.: 

•  Eliminacja nadmiernych i problematycznych opakowań 
z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, 
innowacje i alternatywne modele dostaw. 

•  Dążenie do zmniejszenia o 30% (wagowo) użycia 
pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach 
wprowadzanych na rynek (w ramach redukcji 
bezwzględnej, tj. w oparciu o tonaż wprowadzony na 
rynek w 2018 r.*) 

•  Postanowienie, że  do 2025 roku 100% opakowań z 
tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się 
do ponownego wykorzystania lub recyklingu.   

•  Zwiększenie udziału surowców wtórnych w 
opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%. 

•  Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu 
opakowań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu w 
wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.   

•  Podniesienie jakości i efektywności edukacji 
konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, 
ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia 
opakowań. 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wlasne-opakowania-na-zakupy-w-auchan-opcja-wejdzie-w-tym-roku
https://foodfakty.pl/przynies-swoje-opakowanie-do-marketu-carrefour-zaprasza-na-zakupy-z-wlasnymi-opakowaniami-do-sklepow-w-calym-kraju
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/gdansk-bez-plastiku-miasto-rozpoczyna-walke-ze-sztucznymi-odpadami-w-naszym-otoczeniu,a,139617
https://paktplastikowy.pl/
https://kampania17celow.pl/
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Kampania zyskała ogólnokrajowy zasięg medialny, a 
najnowsza wersja transponowanego prawa zawierała 
krajowe cele w zakresie opakowań wielokrotnego użytku. 
Organizacje pozarządowe rozpoczęły również współpracę 
koalicyjną z partnerami międzynarodowymi w celu 
zapewnienia podobnego poziomu ambitnych celów w 
innych krajach śródziemnomorskich, takich jak Hiszpania i 
Włochy.

Sklepy	sprzedające	luzem	Maria	Granel			 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Wolne od opakowań sklepy sprzedające luzem Maria 
Granel  w Lizbonie nie tylko zapewniają społeczności 
lokalnej zakupy zgodne z filozofią „zero odpadów” 
i zmniejszają zużycie plastikowych pojemników i 
opakowań, ale także regularnie prowadzą działania 
uświadamiające.

Festiwale	na	rzecz	działań	proekologicznych	
Uświadamianie - Firmy

Coraz więcej festiwali muzycznych i kulturalnych w 
całym kraju, takich jak festiwal Andanças, EDP Cool Jazz 
i Boom, realizuje działania podnoszące świadomość, 
zapobiegające powstawaniu odpadów, zmniejszające 
zużycie i sprzyjające lepszej gospodarce odpadami.

Na początku 2020 roku – który był również rokiem, gdy 
Lizbona była Zieloną Stolicą – piętnastu organizatorów 
krajowych festiwali letnich połączyło siły, aby wezwać 
młodsze pokolenia do podjęcia szeroko zakrojonych 
działań w mediach społecznościowych. 

Aby promować swoją wspólną, zrównoważoną i 
„nieplastikową” wizję, wykorzystali znane narzędzia 
i hashtagi mediów społecznościowych, aby 
zaangażować wszystkich widzów pokazów, festiwali 
i wydarzeń. W ramach kampanii zaprosili widzów do 
przyjęcia zrównoważonych środków, sfotografowania 
ich i rozpowszechniania tych działań w sieciach 

Kampania	„Há	mar	e	mar”  
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Ustawa krajowa nr 69 z 2018 r. przewiduje system 
zachęt do zwrotu plastikowych pojemników na napoje, 
które nie nadają się do ponownego użytku, jak również 
pojemników szklanych, z metali żelaznych i aluminiowych. 
W 2019 r. uruchomiono pilotażowy system motywacyjny, 
a od stycznia 2022 r. tego typu system powinien stać się 
obowiązkowy. 

Krajowe organizacje pozarządowe, takie jak Sciaena, Zero 
i ANP, rozpoczęły już w 2019 r. prace, aby przygotować 
się do tego znaczącego przełomu w dziedzinie ochrony 
środowiska. Zorganizowały seminarium krajowe, 
spotkania techniczne z różnymi zainteresowanymi 
stronami zaangażowanymi we wdrożenie unijnej 
dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku, dwa warsztaty koordynowane 
z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi 
się tworzywami sztucznymi oraz grupę ds. polityki w 
dziedzinie tworzyw sztucznych.

W 2020 r. organizacje pozarządowe spotkały się z 
rządem. Celem było pchnięcie decydentów do ambitnego 
wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie tworzyw 
sztucznych jednorazowego użytku, ponieważ istnieje 
ryzyko, że kryzys koronawirusa opóźni jej wdrożenie na 
szczeblu krajowym. W lipcu rozpoczęła się specjalna 
kampania uświadamiająca, Ha Mar e Mar, z petycją 
online (którą do tej pory podpisało 4000 osób), stroną 
na Facebooku i symbolicznym wydarzenie „sprzątania 
świata” z udziałem kilku lokalnych organizacji 
pozarządowych, a także specjalnych ambasadorów, 
takich jak holenderska organizacja partnerska Plastic 
Soup Surfer i Joana Schenker, światowa mistrzyni World 
Circuit bodyboardingu. W listopadzie organizatorzy 
kampanii wezwali do szerokiego uczestnictwa w 
konsultacjach krajowych dotyczących projektu ustawy 
oraz do utrzymania przez rząd portugalski wysokiego 
poziomu ambicji. 

„ Na początku 2020 roku – który był również rokiem, gdy 
Lizbona była Zieloną Stolicą – piętnastu organizatorów 
krajowych festiwali letnich połączyło siły, aby wezwać 
młodsze pokolenia do podjęcia szeroko zakrojonych działań 
w mediach społecznościowych.”

https://www.mariagranel.com/press/
https://www.mariagranel.com/press/
https://www.sciaena.org/en/
https://zero.ong/
https://zero.ong/
https://www.natureza-portugal.org/
https://www.sciaena.org/en/391-sciaena-launches-the-campaign-ha-mar-e-mar-ha-usar-e-recuperar-for-the-implementation-of-a-packaging-deposit-system-in-portugal
https://www.change.org/p/joo-pedro-matos-fernandes-ministro-do-ambiente-e-da-a„o-climtica-pela-sade-dos-nossos-oceanos-exija-tara-recupervel?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=53a92e10-cd9c-11ea-b668-dd25f451c97f
https://www.change.org/p/joo-pedro-matos-fernandes-ministro-do-ambiente-e-da-a„o-climtica-pela-sade-dos-nossos-oceanos-exija-tara-recupervel?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=53a92e10-cd9c-11ea-b668-dd25f451c97f
https://www.facebook.com/pg/MarUsarRecuperar/photos/
https://www.facebook.com/pg/MarUsarRecuperar/photos/
https://plasticsoupsurfer.org/
https://plasticsoupsurfer.org/
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społecznościowych, z gifami specjalnie stworzonymi dla 
inicjatywy i hashtagiem „DeclareAçao”.

Burmistrz Lizbony poparł inicjatywę, która również 
doprowadzi do powstania materiałów edukacyjnych i 
strony internetowej. Najpierw jednak młodzi przywódcy z 
całego kraju podejmą się określenia 17 zrównoważonych 
zachowań, które mają być promowane. Są one oparte 
na celach zrównoważonego rozwoju ONZ i skupiają się 
na różnych obszarach, takich jak zmiany klimatyczne, 
różnorodność, integracja społeczna, rozwój gospodarczy, 
redukcja odpadów i recykling.

Linie	lotnicze	bez	plastiku	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Niektóre linie lotnicze starają się realizować loty bez 
odpadów z tworzyw sztucznych, używając kubków 
i sztućców wielokrotnego użytku, oraz bardziej 
zrównoważonych materiałów itp. Pierwszą taką linią 
lotniczą jest Hi Fly – specjalista w zakresie leasingu z 
załogą i lotów czarterowych, działający na całym świecie, 
obsługiwany przez portugalskie i maltańskie linie lotnicze. 
Ale inni również dołączają do tego ruchu. 

W ramach strategii zintegrowanego zarządzania 
materiałami firma Hi Fly podjęła świadomą decyzję 
w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów, 
ponownego użycia materiałów, wytwarzania odpadów, 
ich sortowania, odzyskiwania, zbierania, przewożenia, 
recyklingu, przetwarzania i usuwania materiałów. Od 
stycznia 2020, w wyniku współpracy z fundacją Mirpuri 
żaden z lotów własnych Hi Fly nie ma na pokładzie 
jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych. 

Kubki	wielokrotnego	użytku	Lisboa	Limpa	 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Lisboa Lima to projekt mający na celu zmniejszenie 
ilości odpadów. Zapewnia zamiennik dla jednego z 
jednorazowych produktów, który powoduje największe 
zanieczyszczenie w Lizbonie: plastikowych kubków. 
Projekt oferuje kubki wielokrotnego użytku barom i 
restauracjom w Lizbonie, z systemem zwrotu za kaucję 
(DRS), co zapewnia zbieranie i ponowne wykorzystywanie 
kubków. 

Oferując skuteczną alternatywę dla jednorazowych 
kubków, Lisboa Limpa daje ludziom możliwość i 
motywację do konsumowania w sposób zrównoważony. 
Projekt ten drastycznie zmniejszył ilość odpadów 
wytwarzanych w mieście, przyczyniając się bezpośrednio 
do upowszechnienia bardziej zrównoważonych 
zachowań.

Redukcja	nadmiernych	opakowań	z	tworzyw	
sztucznych	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Kampania Plastico à mais, zorganizowana przez DECO, 
stowarzyszenie praw konsumentów w Portugalii, 
wezwała firmy zajmujące się pakowaniem do 
wyeliminowania plastiku lub opracowania alternatyw dla 
opakowań z tworzyw sztucznych w swoich produktach.

Stowarzyszenie zwróciło się do konsumentów z prośbą 
o przesyłanie do DECO zdjęć nadmiernie opakowanych 
produktów w supermarketach. DECO skontaktowało 
się z firmami, aby poruszyć problem nadmiernego 
opakowywania i poinformować je o różnych sposobach 
opracowania alternatyw lub zmniejszenia ilości plastiku w 
swoich produktach.

Kampania zakończyła się w 2019 roku i osiągnęła 
doskonałe wyniki. Wzięło w niej udział ponad 5300 
konsumentów, zgłoszono 960 przypadków nadmiernych 
opakowań, a DECO nawiązało współpracę z ponad 80 
firmami, które wykazały chęć zmniejszenia opakowań 
z tworzyw sztucznych używanych do ich produktów. 
Niektóre firmy wprowadziły już zmiany.

Kampania pozwoliła również DECO określić, które 
produkty miały opakowania zawierające najwięcej 
plastiku: 41,05% skarg dotyczyła pakowania świeżych 
produktów, takich jak owoce i warzywa, podczas 
gdy 19,35% zgłoszeń mówiła o suchych produktach 
spożywczych, takich jak zboża i ryż. Najmniej zgłoszeń 
dotyczyło detergentów – 1,96%.

https://www.declareacao.com/en/
https://hifly.aero/
https://mirpurifoundation.org/
https://lisboalimpa.org/
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Lizbona	zakazuje	plastików	w	zamówieniach	na	
wynos 
Zakazy - Władze publiczne 

Sprzedaż napojów w plastikowych pojemnikach w 
restauracjach i barach przyczyniała się do ogromnego 
problemu utylizacji odpadów w stolicy Portugalii. Warto 
zauważyć, że całkowita produkcja odpadów wzrosła w 
latach 2015–2018 o 10%.  

Aby rozwiązać ten problem, gmina Lizbona wydała w 
grudniu 2019 r. nowe rozporządzenie,  tzw. Strategię 
w sprawie zarządzania odpadami, higieny miejskiej 
i czystości. Art. 73 ust. 6 tego aktu stwierdza się, że 
„zabrania się używania poza zakładem do sprzedaży 
i konsumpcji jednorazowych produktów z tworzyw 
sztucznych, w szczególności dotyczy to kubków i 
szklanek”. Zakaz ten dotyczy wszystkich jednorazowych 
elementów plastikowych zastawy stołowej (w tym 
sztućców, słomek i kubków) w restauracjach i barach 
oraz w sprzedaży na wynos żywności i napojów, a także 
handlu detalicznego.  

Zakaz ten oficjalnie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. 
ale firmy mają czas do marca 2020 r., aby dostosować się  
do nowych przepisów. Gmina będzie nakładać grzywnę 
na każde przedsiębiorstwo, które nie zastosuje się do 
nowych środków. 

Portugalski	Plastic	Pact	to	prawdziwe	przymierze	
antyplastikowe 
Organizacje pozarządowe - Podnoszenie świadomościr

Inicjatywa Plastic Pact, kierowana przez Associaciao 
Smart Waste Portugal, portugalską sieć rozwoju 
przedsiębiorstw, należy do globalnej sieci Plastic Pact 
kierowanej przez Fundację Ellen MacArthur, która próbuje 
wdrożyć model gospodarki o obiegu zamkniętym dla 
tworzyw sztucznych. Pakt zawiera plan działania do roku 
2025, który ma następujące cele: 

Wyeliminowanie tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku uważanych za problematyczne i/lub niepotrzebne. 

Zapewnienie, że 100% opakowań nadaje się do 
ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. 

Firmy mogą też podejmować indywidualne dobrowolne 
zobowiązania, wśród nich takie, które mają na celu 
zmniejszenie zużycia: https://pactoplasticos.pt/
boasPraticas.html  

Celem paktu jest: 

•  Zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych, unikając 
używania zbędnych produktów i opakowań.   

•  Wprowadzać innowacje, aby wszystkie produkty 
z tworzyw sztucznych mogły być ponownie 
wykorzystane. 

•  Zadbać o to, by cały plastik był skutecznie 
przetwarzany. 

•  Znacznie zwiększyć ilości tworzyw sztucznych 
pochodzących z recyklingu w nowych produktach. 

•  Dopilnować, aby materiały te pozostawały jak najdłużej 
w obiegu. 

•  Upewnić się, że tworzywa sztuczne nie są wyrzucane 
do środowiska naturalnego. 

Wędrówka	za	niedopałkami	(A	Caminada	das	
Beatas) 
Organizacje pozarządowe - Podnoszenie świadomościr

W 2018 roku Andreas Noe, biolog molekularny z Niemiec 
znany jako The Trash Traveler (Wędrujący za śmieciami), 
pojechał do Portugalii, aby surfować na plażach 
Lizbony. Wstrząśnięty widokiem licznych odpadów z 
tworzyw sztucznych, postanowił zrezygnować z kariery 
biomedycznej i zająć się uświadamianiem społeczeństwa 
na temat problemu zanieczyszczenia tworzywami 
sztucznymi. Od tego czasu prowadzi liczne kampanie, 
aby rozpowszechniać to przesłanie w typowy dla niego 
pozytywny sposób. 

Jedna z tych kampanii, pt. Wędrówka za niedopałkami, 
poświęcona jest zapobieganiu śmieceniu niedopałkami. 
W ramach tej kampanii The Trash Traveller wraz 
ze społecznością liczącą 600 osób wyruszył na 
dwumiesięczną wędrówkę wzdłuż portugalskiego 
wybrzeża. W tym okresie udało im się zebrać ponad 
1,1 miliona niedopałków papierosów w ramach ponad 
70 akcji, które można odnaleźć na mapie na stronie 
internetowej. 

The Trash Traveler i jego zespół stworzyli dzieła 
sztuki wykonane w całości z zebranych niedopałków 
papierosów i wystawiają je w całym kraju w szkołach i na 
uniwersytetach, aby zwiększyć świadomość problemu. Są 
też obecni na festiwalach i innych wydarzeniach. Można 
ich zapraszać na różne wydarzenia, ale ostatecznie celem 
jest, aby te niedopałki zostały poddane recyklingowi w 
celu zbudowania domu, który będzie wykorzystywany do 
dalszych wydarzeń uświadamiających. 

Informacje o wszystkich innych inicjatywach znajdziesz na 
stronie głównej serwisu.

https://www.lisboa.pt/fileadmin/download_center/normativas/regulamentos/ambiente/RGRLHU_DR251_2s_1s_Av20811B_2019.pdf
http://www.smartwasteportugal.com/pt/
http://www.smartwasteportugal.com/pt/
https://pactoplasticos.pt/directus/public/uploads/pacto/originals/343fa79a-c758-4e8f-bf40-9537bd724061.pdf
https://pactoplasticos.pt/boasPraticas.html
https://pactoplasticos.pt/boasPraticas.html
https://theplastichike.org/the-butt-hike/
https://theplastichike.org/
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CZECHACH
Mniej	odpadów	w	Czechach 
Firmy - Zmniejszenie zużycia

Miwa (minimalizacja odpadów) to czeska firma, która 
zdała sobie sprawę, że recykling nie jest rozwiązaniem 
i zdecydowała się uczynić zakupy bezodpadowe nową 
normą we współpracy ze sklepami i supermarketami. 
Miwa nawiązała współpracę z firmami w Pradze, 
ale także rozszerzyła swoją działalność na Francję i 
Szwajcarię. 

System Miwa jest oparty na trzech elementach: 

•  Sprzedaje inteligentne kapsuły wielokrotnego użytku 
o pojemności 12L, które krążą w obiegu zamkniętym 
pomiędzy producentem, sklepem a myjnią. Po 
napełnieniu zawierają szczegółowe informacje o 
produkcie i zachowują jego świeżość.  

•  Kapsuły te są wypełniane przez producenta i 
instalowane na modułowych półkach, które są 
montowane w sklepach. Półki te dostarczają również w 
czasie rzeczywistym danych o stanie magazynowym. 

•  Miwa Cup to inteligentny pojemnik na żywność 
wielokrotnego użytku, który automatycznie komunikuje 
się z systemem kasowym i informuje o zakupionym 
produkcie 

Dzięki inteligentnej technologii system półek, kapsuł i 
kubków wielokrotnego użytku jest ponownie używany 
tak długo, jak pozwalają na to normy BHP. Użyto w nim 
bezpiecznego, trwałego i łatwego do recyklingu materiału, 
dzięki czemu po zakończeniu cyklu życia, produkty są 
poddawane recyklingowi. System ten jest oparty na 
aplikacji, która również informuje klientów o szczegółach 
produktu, takich jak data ważności i zawartość alergenów. 

W 2018 r. grupa ekspertów z Wyższej Szkoły Chemiczno-
Technologicznej w Pradze przeprowadziła analizę cyklu 
życia w systemie Miwa i stwierdziła, że w porównaniu z 
tradycyjną dystrybucją w opakowaniach jednorazowych 
Miwa zmniejsza ogólny negatywny wpływ na środowisko 
o 71%. Wartość ta obejmuje ekotoksyczność, zużycie 
wody i zużycie paliw kopalnych. 

https://www.miwa.eu/
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kostkami cukru w kartonowych pudełkach wielokrotnego 
użytku. 

Środki te są połączone ze zbiórką odpadów 
posortowanych na 12 różnych rodzajów, wewnętrzną 
polityką zero odpadów oraz szeroko zakrojoną edukacją i 
monitorowaniem. 

Restauracja	CUIB	zero	waste	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

CUIB jest w trakcie zdobywania certyfikacji zero odpadów 
jako pierwsza restauracja w Rumunii. Projekt został 
zainicjowany i opracowany przez stowarzyszenie Mai Bine 
w mieście Iași. 

Restauracja wykorzystuje lokalne produkty i wdrożyła 
zrównoważone praktyki zaopatrzenia oraz promuje 
przyjazny dla środowiska styl życia z zerowym zużyciem 
jednorazowych tworzyw sztucznych. W ramach środków 
zapobiegających powstawaniu odpadów CUIB oferuje 
swoim klientom bezpłatną wodę z kranu, wykorzystuje 
naczynia stołowe i sztućce wielokrotnego użytku, a także 
ponownie wykorzystuje pudełka, słoiki i butelki szklane 
do składników dań, które wykorzystują jako pojemniki 
do odbioru lub dostarczania dań na wynos. Dostawy są 
przewożone w torbach z tkaniny. 

Sklepy	bez	opakowań  
Zmniejszenie zużycia - Firmy

W ciągu ostatnich czterech lat coraz więcej sklepów 
przyjęło politykę w zakresie likwidacji opakowań, w tym:  
Alternative, REDU, Zero Waste Living, Magazin Zero 
Waste București, esen9, Nullka – Zero Waste Webshop, 
Terrawell, Greenmade zerowaste, ONO-despachetărie, 
Wrapmama’s Shop, Vera Green – Bio products & zero 
waste, Less2zero, Wasteless, oraz Naked Shop.

Krajowe	marki	produkujące	pieluszki	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Pieluchy wielokrotnego użytku stają się coraz bardziej 
popularne, a na rynku pojawia się coraz więcej 
rumuńskich marek, w tym: Analuca Prod, Baltic Evolution 
SRL, Bubble Bums i Trezy. 

RUMUNIA

Krajowy	systemów	zwrotu	za	kaucję  
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Ustawa krajowa nr 31/2019 w sprawie zatwierdzenia 
zarządzenia nadzwyczajnego 74/2018, które zmienia 
i wyjaśnia aspekty związane z gospodarowaniem 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadza 
system zwrotu za kaucję dla pojemników na napoje. 

Ponadto co najmniej 5% masy opakowań, które 
producenci wprowadzali do obrotu każdego roku, musi 
zostać ponownie wykorzystana. Procent ten ma być 
zwiększany o 5% każdego roku do 2025 włącznie. 
Zero Waste w Rumunii i platforma Reloop prowadzą 
kampanię na rzecz szerszego wykorzystania opakowań 
wielokrotnego użytku. 

Pierwszy	budynek	biurowy	„zero	odpadów”	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 
Cluj-Napoca

Amera Tower, w mieście Cluj-Napoca w północno-
zachodniej Rumunii, przechodzi obecnie certyfikację jako 
budynek bezodpadowy prowadzoną przez Zero Waste 
Europe i Zero Waste Romania. Budynek jest zajmowany 
przez trzy firmy, zatrudniające w sumie 800 pracowników. 
W ramach przejścia na zero odpadów podjęto 
następujące działania:

•  jednorazowe kubki do kawy zostały usunięte z 
automatów sprzedających, a pracownicy otrzymują 
niewielką zniżkę, gdy przynoszą własne kubki 
wielokrotnego użytku; 

•  jednorazowe plastikowe słomki, mieszadła i 
opakowania nienadające się do recyklingu zostały 
usunięte z automatów sprzedających; 

•  butelki z wodą PET zostały zastąpione szklanymi 
butelkami wielokrotnego użytku, a w budynku 
zainstalowano systemy filtrowania wody z kranu;

•  ekspresy z jednorazowymi kapsułkami do kawy zostały 
zastąpione maszynami, w których używane są mielone 
ziarna kawy. 

Ponadto pojedyncze porcje mleka, miodu i cukru zostały 
zastąpione bardziej zrównoważonymi alternatywami: 
szklanymi dzbankami do mleka, słoikami do miodu i 

„ Jednorazowe kubki do kawy zostały usunięte z automatów 
sprzedających, a pracownicy otrzymują niewielką zniżkę, 
gdy przynoszą własne kubki wielokrotnego użytku.” 

https://www.facebook.com/laCUIB/
https://alternative.blue/?fbclid=IwAR0eq1aQ7AoxgD6mCW5YDeSZWm4HbkXwQEE7xru2lgybpCUyqEcPlWkMpLY
https://alternative.blue/?fbclid=IwAR0eq1aQ7AoxgD6mCW5YDeSZWm4HbkXwQEE7xru2lgybpCUyqEcPlWkMpLY
https://www.facebook.com/redu.org/
https://www.facebook.com/redu.org/
https://zerowasteliving.ro/
https://zerowasteliving.ro/
https://www.facebook.com/magazin.zerowaste/
https://www.facebook.com/magazin.zerowaste/
https://www.facebook.com/magazin.zerowaste/
https://esennoua.ro/
https://esennoua.ro/
https://nullka.com/?fbclid=IwAR3L2efaZq_qNPByeK13LKPkZBu0l2cdQ8uH8Kuo778Dw9T1zyMs9TVn3-U
https://nullka.com/?fbclid=IwAR3L2efaZq_qNPByeK13LKPkZBu0l2cdQ8uH8Kuo778Dw9T1zyMs9TVn3-U
https://terrawell.ro/
https://terrawell.ro/
https://www.breslo.ro/Greenmade?fbclid=IwAR2PPRdnmnw9VBRUz0u_Yu9O37--tmlzVBf1PBcFkt1N8M8IAJYAUqKE0Ws
https://www.breslo.ro/Greenmade?fbclid=IwAR2PPRdnmnw9VBRUz0u_Yu9O37--tmlzVBf1PBcFkt1N8M8IAJYAUqKE0Ws
https://ono-despachetarie.ro/
https://ono-despachetarie.ro/
https://wrapmamashop.ro/ro/
https://wrapmamashop.ro/ro/
https://veragreen.ro/
https://veragreen.ro/
https://veragreen.ro/
https://less2zero.ro/
https://less2zero.ro/
https://wasteless.ro/?fbclid=IwAR3VjY5oa53-CAZ4O_TiJavBwGddJcncG5DbprCQOpn4y89BRr3hrnOmync
https://wasteless.ro/?fbclid=IwAR3VjY5oa53-CAZ4O_TiJavBwGddJcncG5DbprCQOpn4y89BRr3hrnOmync
https://nakedshop.ro/
https://www.analuca.ro/
https://balticbebe.ro/
https://balticbebe.ro/
https://bubblebums.ro/
https://trezy.ro/
https://www.zerowasteromania.org/
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Pojemniki	na	wynos	reCIRCLE		 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Model biznesowy ReCIRCLE, pierwotnie opracowany 
w Szwajcarii, oferuje system zwrotu za kaucję (DRS) 
dla restauracji, sklepów spożywczych lub osób 
fizycznych, oparty na naczyniach wielokrotnego użytku 
i opakowaniach „żywności na wynos”. W 2020 roku 
inicjatywa reCIRCLE zdobyła prestiżową szwajcarską 
nagrodę dla MŚP, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
okazały się najlepsze na swoim rynku. 

Produkty firmy obejmują:

Pudełka reCIRCLE

•  Wykonane w 70% z politereftalanu butylenu (PBT) i w 
30% z włókna szklanego (PBT GF30)

•  Pokrywka z polipropylenu (PP)

•  Bez szkodliwego bisfenolu A (BPA), materiałów 
pochodzenia zwierzęcego i z barwnikami bezpiecznymi 
dla żywności.

Łyżko-noże (Spife) i widelce ReCIRCLE  

•  Spife to łyżka i nóż w jednym

•  Wykonane z PBT

GOOD CUPS

•  Wykonane z PP 

•  Bez BPA, melaminy, ani wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (PAH)

Spersonalizowane	pudełka reCIRCLE

Program jest otwarty dla wszystkich: od profesjonalnych 
firm cateringowych i restauracji po osoby fizyczne, usługi 
dowozu posiłków, stołówki szkolne i firmowe. Firma 
ma ponad 1300 partnerów i punktów sprzedaży, w 
których można ponownie napełniać pojemniki reCIRCLE. 
W sumie reCIRCLE oblicza, że wykorzystanie jej 
produktów pozwala zredukować zużycie o ponad 50 000 
jednorazowych pojemników dziennie.

System ten jest bardzo skuteczny i został przyjęty w wielu 
krajach, w tym w Niemczech, Francji, Belgii, Czechach i 
Irlandii. 

SZWAJCARIA

„ Firma ma ponad 1300 
partnerów i punktów 
sprzedaży, w których 
można ponownie napełniać 
pojemniki reCIRCLE. W 
sumie reCIRCLE oblicza, 
że wykorzystanie jej 
produktów pozwala 
zredukować zużycie 
o ponad 50 000 
jednorazowych pojemników 
dziennie.”

Sieć	zwrotu	pojemników	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 

Stowarzyszenie Réseau Consignas (ARC) organizuje, 
promuje i kontroluje systemu ponownego wykorzystania 
zwrotnych opakowań szklanych w Romandie. Jest 
to stowarzyszenie, które zrzesza producentów i 
dystrybutorów, aby pomóc im zintegrować systemy 
kaucyjne z ich działalnością gospodarczą. 

Services Industriels de Genève (SIG) prowadzi w ścisłej 
współpracy z Réseau Consignes i miastem Carouge 
program eco21, który pozwolił ponownie uruchomić 
genewski program recyklingu pojemników na żywność z 
systemem kaucji za opakowania. Dzięki tej akcji kanton 
genewski rozwija swój program „Gospodarowanie 
odpadami i obieg zamknięty”. 

W ramach tego projektu w grudniu 2021 r. uruchomiono 
pilotaż w gminie Carouge, aby przetestować i 
wypromować opakowania do ponownego użycia. Kupując 
jeden ze zwrotnych produktów z projektu pilotażowego, 
klienci przyczyniają się zbiorowo do zmniejszenia ilości 
odpadów z produktów jednorazowych i niekoniecznie 
nadających się do recyklingu.

https://www.recircle.ch/en/
https://www.recircle.ch/en/what#toc846
https://www.recircle.ch/en/rebox#toc2034
https://www.recircle.ch/en/rebox#toc831
https://www.recircle.ch/en/rebox#toc486
https://www.recircle.ch/en/why#toc560
https://www.recircle.ch/assets/files/Basistext_reCIRCLE_mBildern_DE.pdf
https://www.recircle.ch/assets/files/Basistext_reCIRCLE_mBildern_DE.pdf
https://www.recircle.ch/en/why#toc560
https://www.recircle.ch/assets/files/Basistext_reCIRCLE_mBildern_DE.pdf
https://www.recircle.ch/assets/files/Basistext_reCIRCLE_mBildern_DE.pdf
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Opłaty	i	podatki	za	plastikowe	torby		 
Zmniejszenie zużyc - Organizacje pozarządowe

Szwedzkie Towarzystwo Ochrony Przyrody  współpracuje 
z trzema dużymi sieciami handlowymi w Szwecji 
– aptekami i dwoma firmami odzieżowymi –  aby 
wprowadzić opłatę za plastikowe torby w sklepach. 

W pierwszym roku współpracy Apotek Hjärtat, MQ i Joy 
zmniejszyły zużycie plastikowych toreb o 53–65%, co 
stanowi prawie 12 milionów plastikowych toreb i 124 
tony plastiku. W 2020 r. rząd Szwecji wprowadził podatek 
od toreb plastikowych, który ma przynieść 21 mln EUR 
dochodów podatkowych.   

Zachęty	dla	kubków	do	kawy	typu	BYO		 
Uświadamianie - Firmy

Organizacja Håll Sverige rent („Niech Szwecja pozostanie 
czysta”) przeprowadziła z sukcesem kampanię mającą 
na celu ograniczenie używania jednorazowych kubków 
przy współpracy z dwoma największymi sieciami sklepów 
ogólnospożywczych w kraju, w tym z 7-Eleven. 

Klienci, którzy przynosili własny kubek, otrzymywali 
rabat na kawę i inne gorące napoje. Celem kampanii było 
zmniejszenie konsumpcji jednorazowych kubków o 5%, co 
odpowiada pół milionowi kubków. 

Chociaż kampania była krótkoterminowa, jej wyniki 
pokazują, że zachęty finansowe mogą sprzyjać 
proekologicznym zachowaniom konsumentów. 

Zrównoważenia	zamówienia	publiczne	w	służbie	
zdrowia   
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Kilka regionów Szwecji bada wpływ systemów opieki 
zdrowotnej na klimat i użycie produktów jednorazowego 
użytku, takich jak plastikowe worki na śmieci, rękawiczki 
i odzież ochronna, ponieważ te produkty są najbardziej 
problematyczne. W południowej Szwecji szacuje się, że 
około 41% emisji pochodzi z produkcji i wykorzystania 
takich produktów. 

W regionie Örebro samorządy lokalne pracują nad 
dostosowaniem procedur pracy i zasad zrównoważonych 
zamówień w celu ograniczenia stosowania produktów 
jednorazowego użytku w zakładach opieki zdrowotnej. 
Zakwalifikowane kategorie produktów obejmują kubki na 
leki, ochraniacze na buty i plastikowe torby na śmieci.  

Talerze	jednorazowe	Leafymade	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Leafymade ma na celu ograniczenie konwencjonalnego 
stosowania jednorazowych artykułów plastikowych i 
papierowych poprzez dostarczanie talerzy wykonanych 
z kilku warstw tłoczonych na gorąco liści. Firma 
zebrała znaczne fundusze dzięki finansowaniu 
społecznościowemu i obecnie rozwinęła się na tyle, 
że nawiązała współpracę z największymi szwedzkimi 
supermarketami, aby udostępniać swoje produkty 
konsumentom. 

Zero	Waste	Stockholm	na	rzecz	BYO	 
Zmniejszenie zużycia - Organizacje pozarządowe

Zero Waste Stockholm współpracuje z właścicielami 
sklepów w celu zwiększenia wykorzystania pojemników 
wielokrotnego użytku na wynos, takich jak menażki, torby, 
kubki wielokrotnego użytku itp. Wszystkie uczestniczące 
sklepy są wymienione na stronie internetowej Zero Waste 
Stockholm. 

Inicjatywa opracowała własną markę i naklejki, aby 
pomóc w identyfikacji sklepów, w których klienci mogą 
przynosić własne pojemniki na wynos. Obecnie w tej 
inicjatywie działa 36 sklepów w całym mieście. 

SZWECJA
„ W pierwszym roku współpracy Apotek Hjärtat, MQ i 
Joy zmniejszyły zużycie plastikowych toreb o 53–65%, 
co stanowi prawie 12 milionów plastikowych toreb i 
124 tony plastiku.”

https://globalportalen.org/artiklar/12-miljoner-farre-plastkassar-och-124-ton-mindre-plast-sedan-avgiften-infordes
https://hsr.se/
https://www.leafymade.shop/
https://zerowastestockholm.org/sv/projekt/bring-your-own-projekt/?fbclid=IwAR0wEvFsgaRtdbHM5ex-1nIjGwAon11y1mVoY4Khg_Rkc5nSdmDKyRNTzKA
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„  Euromonitor International wybrał automat sprzedający 
z Lublany jako najbardziej innowacyjny pomysł w 
handlu detalicznym w 2019 roku w ramach swojego 
corocznego przeglądu globalnego rynku detalicznego.”

Samoobsługowa	system	napełniania	bez	tworzyw	
sztucznych	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Konsumenci mogą kupować wkłady uzupełniające do 
ekologicznych środków czyszczących bez plastiku ani 
opakowań w automatycznych stacjach napełniania 
płynów do własnych opakowań wielokrotnego użytku. 
Automat drukuje naklejkę, która służy zarówno jako 
paragon, jak i opis produktu.

Automaty sprzedające są produkowane przez słoweńską 
firmę i same w sobie stanowią przykład praktyk 
ponownego wykorzystania i recyklingu, ponieważ ich 
ramy są zwykle wykonane z materiałów pochodzących z 
recyklingu.

Euromonitor International wybrał automat sprzedający z 
Lublany jako najbardziej innowacyjny pomysł w handlu 
detalicznym w 2019 roku w ramach swojego corocznego 
przeglądu globalnego rynku detalicznego. Maszyny są 
teraz dostępne również w wybranych miastach Słowenii, 
a także w Rijece w Chorwacji.

SLOVEENIA

Platforma	„Mniej	znaczy	więcej”		 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Platforma internetowa Manj je več stara się być punktem 
kompleksowej obsługi, w którym konsumenci mogą 
znaleźć dostawców usług naprawczych, sklepy bez 
opakowań oraz informacje o wydarzeniach w gospodarce 
o obiegu zamkniętym (np. wymiany odzieży i warsztaty). 
Celem jest prezentowanie pomysłów, jak zmienić nawyki, 
aby wytwarzać jak najmniej odpadów, oszczędzając przy 
tym pieniądze.

Platforma oferuje trzy konkretne i praktyczne opcje:

•  Mapę sklepów oferujących przynajmniej część towaru 
luzem lub umożliwiających klientom przyniesienie 
własnego opakowania.

•  Mapę dostawców oferujących naprawy, wymiany, 
wynajem różnych artykułów gospodarstwa domowego 
czy sprzedaż używanych.

•  Codziennie aktualizowane informacje o wydarzeniach, 
warsztatach i wykładach, które podnoszą świadomość 
i pomagają ludziom nauczyć się naprawiania 
przedmiotów lub tworzenia przyjaznych dla środowiska 
wersji typowych produktów (mydła, detergenty itp.).

Dotacje	na	pieluszki	wielokrotnego	użytku	 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Wiele słoweńskich miast oferuje dotacje rodzicom 
kupującym pieluchy nadające się do prania. Wśród nich 
jest gmina Sevnica, która przekazuje bon podarunkowy 
o wartości 240 EUR na zakup pieluch od lokalnego 
przedsiębiorstwa społecznego. 

https://manjjevec.si/
https://manjjevec.si/karta-trgovin/
https://manjjevec.si/karta-mojstrov/
https://manjjevec.si/koledar_dogodkov/
https://www.dolenjskilist.si/2015/04/22/133045/novice/posavje/Obcina_bo_druzinam_ponudila_KISS_pralne_plenice/


Plastic Cup zyskał już wymiar międzynarodowy dzięki 
projektom obejmującym całe dorzecze Dunaju, a także 
poprzez działania na Ukrainie, mające zatrzymać 
zanieczyszczenia u źródła. Działania z udziałem 
odpowiedniej dyrekcji ds. gospodarki wodnej i w ramach 
partnerstwa lokalnego prowadzone są również nad rzeką 
Bodeg, dopływem Tiszy. 

Systemy	Recup	i	Cupler		 
Zmniejszenie zużycia - Organizacje pozarządowe

Od 2009 r. stowarzyszenie Greenzone Environmental 
Association wprowadza i promuje system Újrapohár/
Rekup na festiwalach, imprezach firmowych i w klubach. 
I tak, zaprezentowało ono na festiwalu z ponad 50 000 
uczestników  usługę myjni Recup, która wykorzystuje 
mobilne zmywarki przemysłowe. 

Dzięki zaangażowaniu Greenzone wzrosła również 
krajowa produkcja kubków wielokrotnego użytku. 
Organizacja pozarządowa rozpoczęła swoją działalność 
od produkcji kubków Recup, która było możliwa dzięki 
otrzymanym grantom. Później stowarzyszenie wspierało 
rozwój węgierskiego przedsiębiorstwa specjalizującego 
się w produkcji kubków Recup.

W latach 2010–2014 organizacja pozarządowa 
prowadziła również usługę wynajmu kubków Recup, którą 
zamierzała intensywnie rozwijać przed pandemią.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, co najmniej 1000 
wydarzeń wybierało kubki Recup zamiast jednorazówek, 
co pozwoliło uniknąć powstania wielu ton odpadów. 
Ponieważ naczynia Recup są wykorzystywane głównie 
do serwowania zimnych napojów, Greenzone niedawno 
zaczął również wspierać system zamkniętego obiegu 
kubków do kawy Cupler założony w 2019.

Wynajem	pieluszek	wielokrotnego	użytku	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Dziecko, które nosi pieluchy jednorazowego użytku, 
od urodzenia do czasu, gdy nauczy się korzystać z 
toalety produkuje 1,5 tony odpadów. Stowarzyszenie 
prośrodowiskowe Greenzone Environmental Association 
podjęło wyzwanie zmniejszenia tego rodzaju odpadów 
na Węgrzech, informując rodziny o alternatywach 
do jednorazowych pieluch zgodnych z zasadą „zero 
odpadów”. Wykorzystało ono w tym celu prezentacje, 
broszury i wymianę dobrych praktyk. 

Stowarzyszenie uruchomiło system wynajmu pieluch 
wielorazowych w 2019 roku. Rodzice mogą wypożyczyć 
pakiet, który pozwala im wypróbowywać różne rodzaje 
pieluszek wielokrotnego użytku przed ich zakupem. 
W ramach wspierania krajowych firm, pakiety próbne 
zawierają tylko pieluchy wykonane przez węgierskie 
przedsiębiorstwo WAHMS (Work At Home Mums czyli 
„Matki pracujące w domu”).

W trakcie warsztatów prezentowane są również inne 
produkty wielokrotnego użytku, takie jak wilgotne 
ściereczki do prania i artykuły higieniczne wielokrotnego 
użytku dla kobiet. 

78

Wyścig	czystych	rzek	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe 

Węgierska inicjatywa Plastic Cup (PET Kupa) w znacznym 
stopniu przyczyniła się do zwiększenia świadomości na 
temat zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi rzeki 
Tisza. Plastic Cup to pozarządowa inicjatywa non-profit 
uruchomiona w 2013 roku, aby oczyścić rzekę Tiszę i 
jej tereny zalewowe z odpadów z tworzyw sztucznych 
roznoszonych tam w czasie powodzi. Pomysłodawcą 
jest organizacja pozarządowa, Filmjungle Society 
specjalizująca się w tworzeniu filmów przyrodniczych i 
dokumentalnych.

Ta wyjątkowa inicjatywa wykorzystuje same odpady 
do walki z zanieczyszczeniami. The Plastic Cup, co 
znaczy zarówno kubek plastikowy jak i Puchar Plastiku, 
był najpierw wyścigiem (nazwanym tak na cześć 
prestiżowego Pucharu Ameryki), w którym zespoły 
konkurowały w zbiórce odpadów, spływając w dół rzeki 
na łodziach, które uczestnicy sami budowali z odpadów. 
Sekret sukcesu tej inicjatywy tkwi w tym, że pozwala ona 
zmienić trudne i potencjalnie niebezpieczne zadanie w 
zabawną i inspirującą aktywność zespołową.

Po ośmiu latach, w ramach tego projektu każdego roku 
na rzekach Tisza i Bodeg odbywa się kilka wyścigów, a 
także mają miejsce krótsze zajęcia z budowania zespołu. 
Sposób powiadamiania o tych wydarzeniach był kluczowy 
i pozwolił dotrzeć do większej liczby osób, informując 
je o oddziaływaniu na środowisko. Jednocześnie każde 
wydarzenie i kolejny etap były filmowane i promowane w 
mediach społecznościowych.

Z biegiem lat akcja Plastic Cup rozwinęła się ze 
„sprzątania świata” w partnerstwo z decydentami na 
szczeblu krajowym, w które angażują się sponsorujące 
je firmy i społeczności lokalne. Pracownicy z firm 
zajmujących się gospodarką odpadami i wodą dołączyli 
do zespołu blisko 2000 zaangażowanych wolontariuszy. 
Ci „piraci łowcy plastików” są gotowi do działania nie 
tylko w górnym biegu Tiszy, ale także na Jeziorze Tisza 
przez cały rok, gdziekolwiek i kiedykolwiek zaistnieje taka 
potrzeba. Wspólnota zrzeszona wokół tej akcji nie tylko 
usunęła z rzeki około 120 ton odpadów, ale również je 
posortowała i oddała do recyklingu. Inicjatywa Plastic 
Cup opracowuje też sposoby ponownego wykorzystania 
odpadów z rzeki do tworzenia produktów.  

Wolontariusze systematycznie tworzą mapy 
występowania odpadów, dzięki czemu wzrosła wiedza 
na temat ich lokalizacji i rodzajów składowisk odpadów 
wzdłuż rzeki Tisza. Śmieci z tych nielegalnych wysypisk 
w górze rzeki są przenoszone w dół rzeki w czasie 
powodzi i rozrzucane na równinie zalewowej. Nielegalne 
składowiska występują głównie na Ukrainie, gdzie brakuje 
podstawowej infrastruktury zbierania i gospodarowania 
odpadami.

WĘGRY

http://www.zoldovezet.info/content/rolunk
http://www.zoldovezet.info/content/rolunk
http://www.zoldovezet.info/content/rolunk
https://petkupa.hu/eng/
https://termeszetfilm.hu/
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Regionalne	wyzwanie	Plastic	Free	Challenge		 
Zakazy - Władze publiczne

Od stycznia 2019 r. Włochy nałożyły krajowy zakaz 
produkcji i sprzedaży jednorazowych plastikowych 
patyczków do uszu. 

Przewidując wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie 
tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku, minister 
środowiska Sergio Costa rzucił krajowi „wyzwanie zero 
plastiku”, aby zachęcić gminy i regiony do wyeliminowania 
kilku jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych z 
konkretnych miejsc publicznych, takich jak urzędy miejskie, 
stołówki szkolne, sklepy, festiwale, targi i rynki.

Do tej pory ponad 50 gmin i 15 regionów Włoch podjęło 
wyzwanie i wydało w latach 2019 i 2020 lokalne przepisy, 
które zakazują stosowania jednorazowych wyrobów z 
tworzyw sztucznych (talerzy, szklanek, sztućców, toreb, 
słomek, naczyń). Są one zastępowane systemami naczyń 
wielokrotnego użytku do ponownego napełniania, lub, 
jeśli nie są one dostępne, certyfikowanymi materiałami 
nadającymi się do kompostowania. 

Regiony, które biorą udział w wyzwaniu „Plastic Free 
Challenge” to:

•  Marchia: Ustawa regionalna nr 27, przyjęta w marcu 
2017 r., ma na celu zmniejszenie produkcji odpadów 
pochodzących z użycia jednorazowych wyrobów 
z tworzyw sztucznych, takich jak patyczki do uszu, 
słomki, plastikowe talerze i sztućce, patyczki do 
balonów, pojemniki na żywność (do jedzenia na miejscu 
lub na wynos), pojemniki na napoje ze styropianu i 
ich pokrywki. Ustawa podaje 31 marca 2020 r. jako 
ostateczny termin, do którego zezwala się na posiadanie 
zapasów takich produktów. Zakaz ten jest skierowany 
głównie do organów publicznych, ale również do firm 
prywatnych: regionu, prowincji i gmin, akredytowanych 
publicznych i prywatnych placówek opieki zdrowotnej, 
uniwersytetów, instytucji szkolnictwa publicznego 

i edukacji, każdego, kto prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie będącym własnością państwa, 
oraz wydarzeń z dofinansowaniem lub wkładem 
regionalnym.

•  Friuli-Wenecja Julijska: Region ten przyjął ustawę 
regionalną nr 36, która na stałe zakazuje stosowania 
jednorazowych tworzyw sztucznych w urzędach 
administracji regionalnej, organach celowych i spółkach 
zależnych będących w całości własnością regionu. 
Zakaz obejmie nie tylko biura, ale także wszystkie 
wydarzenia promowane przez region.

•  Dolina Aosty: Uchwałą Rady Regionalnej nr 731 
region ten nałożył zakaz stosowania jednorazowych 
przedmiotów z tworzyw sztucznych we wszystkich 
swoich strukturach administracyjnych, począwszy 
od butelek już w lutym 2019. Talerze i szklanki 
będą stopniowo zastępowane biodegradowalnymi 
zamiennikami. 

•  Toskania: W czerwcu 2019 r. Toskania zatwierdziła 
ustawę regionalną nr 37, która zakazuje stosowania i 
wprowadzania do obrotu jednorazowych produktów 
z tworzyw sztucznych we wszystkich obiektach 
komunalnych i państwowych: na plażach, w parkach 
i na obszarach chronionych, festiwalach, targach 
i imprezach organizowanych dla regionu. Prawo 
zezwalało na wyczerpanie posiadanych zapasów 
magazynowych, pod warunkiem że zakończy się to do 
31 grudnia 2019 r.

WŁOCHY
„  Minister środowiska Sergio Costa rzucił krajowi 
„wyzwanie zero plastiku”, aby zachęcić gminy i 
regiony do wyeliminowania kilku jednorazowych 
produktów z tworzyw sztucznych z konkretnych 
miejsc publicznych.”
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Gminne	ujęcia	wody		 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Włochy mają dobrze rozwiniętą sieć ponad 4 000 
gminnych ujęć wody zwykle prowadzonych przez 
lokalnych dostawców wody, które zapewniają zarówno 
wodę niegazowaną, jak i gazowaną. Niektóre gminy 
pobierają niewielką opłatę za usługę, np. kilka eurocentów 
za litr, co sprawia, że jest to tańsza opcja niż woda 
butelkowana. Inne przyjmują maksymalną ilość na osobę 
na tydzień, której pobór można kontrolować za pomocą 
specjalnej karty.

Praktyka ta, która rozpoczęła się około dziesięciu lat temu, 
spowodowała, że ludzie chętniej piją wodę z kranu, co w 
większości sytuacji jest całkowicie bezpieczne. W tych 
ujęciach stosuje się tę samą wodę z kranu, co w domach, 
więc burmistrzowie wykorzystują ten fakt do promowania 
kranówki z domu.

Mediolan ma obecnie 22 takie ujęcia wody – wkrótce 
liczba ta wzrośnie do 40 – które dostarczają siedem 
milionów litrów rocznie, co oznacza redukcję odpadów o 
około pięć milionów butelek jednorazowego użytku. 

Większe miasta mają również dedykowane programy 
stawiania źródełek wodnych rozrzuconych po całym 
mieście. Na przykład, Rzym ma 80 takich „wodnych 
kiosków”, a Florencja posiada sieć źródełek wodnych, 
które są widoczne na mapie online.

Podręcznik	dla	gmin	 
Zakazy - Władze publiczne

W 2019 r. organizacje pozarządowe Legambiente i 
Chimica Verde Bionet połączyły siły w celu opracowania 
podręcznika dla gmin, które chcą opracować lokalne 
strategie i przepisy celem wycofywania się z tworzyw 
sztucznych. 

W podręczniku tym skoncentrowano się na zmniejszaniu 
zużycia, ponownym wykorzystaniu, uświadamianiu i 
odwołano się do środków z dyrektywy UE w sprawie 
tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Podręcznik 
wspomaga administrację publiczną w procesie wdrażania 
lokalnych zakazów i środków przy użyciu kompleksowego 
podejścia i angażując wszystkie zainteresowane strony. 

Organizacje pozarządowe nie chcą, by podręcznik był 
dokumentem statycznym, lecz raczej ciągle rozwijającym 
się kompendium, które będzie regularnie uaktualniane w 
świetle nowych najlepszych praktyk. Podręcznik obejmuje 
obecnie szereg działań, które gminy mogą podjąć 
zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, w 
tym lokalne zakazy stosowania jednorazowych tworzyw 
sztucznych, proekologiczne praktyki w zamówieniach 
publicznych oraz kampanie uświadamiające. 

Inicjatywa	Terna	Plastic	Free			 
Zmniejszenie zużycia - Organizacje pozarządowe

Legambiente ustanawia partnerstwa i realizuje projekty 
z dużymi włoskimi firmami, aby pomóc im zbliżyć się do 
idei zrównoważonej działalności. Współpraca z krajowym 
operatorem sieci elektroenergetycznej Terna ma na celu 
pomóc firmie w określeniu procesów niezbędnych do 
stopniowej eliminacji tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku i ich recyklingu w miejscach pracy firmy. Powstał 
też przewodnik najlepszych praktyk.

Jak wspomina strona internetowa Terny, „inicjatywa 
Terna bez plastiku powstała i została wdrożona w 
celu zmniejszenia zużycia jednorazowego plastiku we 
wszystkich lokalizacjach, przede wszystkim w naszej 
siedzibie przy Via Galbani w Rzymie, gdzie pracuje ponad 
tysiąc osób”.

Działania skupiono przede wszystkim na stołówce i 
kawiarni firmy Terna, ale także objęto nią imprezy z 
cateringiem i pokoje socjalne. Zainstalowano podajniki 
wody zastępujące butelki z wodą PET, a naczynia szklane 
stosuje się zamiast wielu jednorazowych plastikowych 
przedmiotów w kawiarni i na wydarzeniach z cateringiem.

Firma doradcza w zakresie ochrony środowiska 
AzzeroCO2 obliczyła przy użyciu metody oceny cyklu 
życia, jaką redukcję oddziaływania na środowisko 
spowodowała ta inicjatywy. Wykorzystanie dozowników 
wody w największym stopniu przyczyniło się do 
zmniejszenia emisji (21,5 ton ekw.CO2), a następnie 
wprowadzenie dozownika pieczywa do stołówki 
(oszczędzając 228 kg odpadów polipropylenowych 
rocznie). Zastąpienie jednorazowych butelek wodą 
z podajników i butelkami wielokrotnego użytku 
doprowadziło do rocznych oszczędności w wysokości 
3700 kg odpadów PET.

WŁOCHY

https://www.destinationflorence.com/en/blog/183-fountains-in-florence-public-water-that-gets-rid-of-both-thirst-and-plastic
https://www.legambiente.it/
http://www.chimicaverde.it/
http://www.chimicaverde.it/plastic-free/
https://www.legambiente.it/
https://www.terna.it/en
https://www.terna.it/it/sostenibilita/ambiente/luci-plastic-free
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WŁOCHY
Gmina Brescia wraz z A2a i Unibs rozpoczęła inicjatywę, 
która przewiduje dystrybucję 7500 aluminiowych 
butelek do wody w 29 szkołach średnich w 2020, oraz 
rozprowadzenie 17 000 sztuk wśród studentów na 
Uniwersytecie w Brescii.

W gminie Florencja rozdano blisko 2600 bidonów. Jest 
to ważny element planu, który Publiacqua wdrożyła we 
współpracy z gminą Florencja i innymi samorządowymi, w 
celu wypromowania wody z kranu w szkołach.

Z inicjatywy regionu turystycznego wybrzeża Amalfi 
zakupiono 5000 bidonów do wody Tritan i rozdano je 
uczniom lokalnych szkół. Tritan to polimer plastikowy 
najnowszej generacji, który nie zawiera substancji 
chemicznych ani toksycznych i jest odporny na duże 
zmiany temperatury. Z tego powodu można go myć 
w zmywarce i używać ponownie bez obaw o higienę. 
Zgodnie z danymi regionu turystycznego, stosowanie 
tego rodzaju bidonu do wody zmniejsza emisję dwutlenku 
węgla w atmosferze, a każda butelka Tritan redukuje 
emisję o około 80 g CO2.

Porty	lotnicze	wolne	od	plastiku  
Zmniejszenie zużycia - Firmy 
Rzym,	Florencja	i	Piza	

 
Lotnisko Fiumicino-Leonardo da Vinci w Rzymie podjęło 
wyzwanie stania się międzynarodowym portem 
„bez plastiku”. 98% odpadów z tworzyw sztucznych 
wytwarzanych na lotnisku jest odzyskiwane i wysyłane do 
recyklingu. Ponieważ rozsortowanie odpadów pozostaje 
priorytetem strategicznym, port lotniczy postawił 
sobie również za cel stopniowe zmniejszanie ilości 
wytwarzanych odpadów. 

W ramach tej inicjatywy port lotniczy buduje 
kompostownię, która umożliwi przekształcenie 
odpadów organicznych z barów i restauracji w kompost, 
zmniejszając w ten sposób ilość odpadów wytwarzanych 
o ponad 1000 ton rocznie. 

Ponadto rozpoczęto projekt mający na celu zmniejszenie 
ilości wykorzystywanych tworzyw sztucznych we 
współpracy z operatorami lotniskowymi. Celem jest 
wyeliminowanie lub stopniowe zastąpienie tworzyw 
sztucznych, takich jak talerze, szklanki, sztućce, słomki 
i pojemniki, aby lotnisko uwolniło się od tworzyw 
sztucznych w ciągu kilku lat. Uruchomiono również 
akcję „Hej, daj nakrętkę!”  zbierania plastikowych 
zakrętek butelek, która wspiera wprowadzanie osób 

„Plastop”	wspiera	szkoły	bez	butelek	z	tworzyw	
sztucznych	 
Uświadamianie - Szkoły i uniwersytety

Projekt „Plastop” realizowany przez Uniwersytet w Bolonii 
ma na celu ograniczenie stosowania jednorazowych 
butelek, w szczególności plastikowych. Uczelnia 
rozpoczęła projekt w 2018 roku poprzez wdrożenie kilku 
strategii:

•  produkcja metalowych butelek na wodę wielokrotnego 
użytku, które zostały bezpłatnie przekazane studentom 
oraz pracownikom administracyjnym i dydaktycznym; 

•  instalacja podajników wody gazowanej i niegazowanej 
w kontrolowanej cenie; oraz 

•  naklejki z infografikami o zrównoważonym rozwoju, 
które umieszczono w strategicznych miejscach w 
szkołach i na uniwersytetach.

W Rzymie, uniwersytet Roma Tre rozdał za darmo 
30 000 stalowych butelek na wodę w ramach 
inicjatywy „Wiadomość jest butelką, nie w butelce”. 
Ponadto regionalna rada Lazio przeznaczyła 500 
000 EUR na finansowanie innych inicjatyw mających 
na celu zwalczanie stosowania tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku. Zostanie opublikowane 
zaproszenie do składania ofert w ramach zakupu eko-
zgniatarek do odzyskiwania i recyklingu materiałów oraz 
uruchomienia projektów mających na celu stopniowe 
eliminowanie pojemników i innych jednorazowych 
produktów z tworzyw sztucznych we wszystkich 
placówkach szkolnych. 

Gmina Padwa, realizująca kampanię Ministerstwo 
Środowiska „Plastic Free Challenge”, pracuje nad 
zmniejszeniem wykorzystania jednorazowego plastiku we 
wszystkich szkołach podstawowych i średnich, rozdając 
wszystkim uczniom bidony na wodę. 

Uniwersytet w Katanii postawił sobie za cel 
rozprowadzanie 2500 butelek na wodę dla pracowników 
uczelni i 9000 dla studentów. Uczelnia planuje też 
zainstalować 60 źródełek z wodą naturalną i musującą, w 
tym punkt poboru wody. 

Po zainicjowanej przez burmistrza inicjatywie „Milano 
Plastic Free” gmina Mediolan rozdała 100  000 butelek 
wielokrotnego użytku, z których 40 000 przeznaczone 
było dla młodzieży licealnej, a 60 000 dla dzieci w wieku 
szkolnym. 
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dziesięć wskazówek dotyczących zmniejszania odpadów 
z tworzyw sztucznych i prowadzi badania wśród 
odwiedzających w celu zebrania kluczowych informacji na 
temat stanu plaż śródziemnomorskich. 

Kampania BEach CLEAN to szersza kampania na temat 
zmniejszania ilości odpadów i ich usuwania, która 
dotyczy również jednorazowych przedmiotów z tworzyw 
sztucznych, w szczególności niedopałków papierosów, 
jednorazowych talerzy i sztućców, słomek, patyczków do 
uszu i plastikowych toreb. 

Plakaty z dziesięcioma złotymi zasadami kampanii 
pojawiły się w najpopularniejszych włoskich, libańskich 
i tunezyjskich rejonach turystycznych, gdzie na 
skutek ogromnego napływu turystów latem dochodzi 
do odpowiednio dużego wzrostu ilości odpadów 
znajdowanych na plażach.

W ankiecie dla gości pytania dotyczą szerszej 
problematyki, niektóre jednak konkretnie pytają o 
tworzywa sztuczne jednorazowego użytku i obiekty 
turystyczne, np. „Czy w restauracjach/kawiarniach na 
plaży, do których zazwyczaj się Pan(i) udaje są talerze i 
sztućce jednorazowe czy też wielokrotnego użytku ?”

Zakaz	palenia	na	plaży	w	Bibione		 
Uświadamianie - Władze publiczne

Na plaży Bibione w gminie San Michele al Tagliamento 
(Wenecja) w 2011 roku rozpoczęła się kampania mająca 
na celu podniesienie świadomości na temat czystych 
plaż wolnych od dymu papierosowego. Na plaży 
utworzono obszar dla niepalących, gdzie postawiono 
znaki z prośbami, aby nie palić. W celu oceny, w jakim 
stopniu spotyka się to z aprobatą publiczną, rozesłano 
łącznie 1500 kwestionariuszy w różnych językach: 65% 
respondentów pozytywnie zareagowało na całkowity 
zakaz, podczas gdy 27% respondentów stwierdziło, że 
popiera go jedynie pod warunkiem stworzenia obszarów 
dla palących.

Projekt „Respira il Mare” (Oddychaj morzem) wprowadził 
zakaz palenia w lokalach na plaży, z grzywnami za 
naruszanie przepisów. Do inicjatywy dołączyły plaże takie 
jak Bagni di Sant'Antonio delle Fornaci, w pobliżu Savony 
i plaża Bibione. W 2014 r. wprowadzono pierwszy zakaz i 
umieszczono na plaży znaki informujące odwiedzających 
i proszące palaczy o zgaszenie papierosów. Żeby pokazać 
odwiedzającym, jak wiele śmieci udało się zebrać z dnia 
na dzień, zainstalowano przezroczyste pojemniki na 
niedopałki.

niepełnosprawnych do świata produkcji przemysłowej. 
Lotnisko instaluje również zgniatarki butelek PET i puszek 
z aluminium na linii kontroli bezpieczeństwa w terminalach 
w celu zmniejszenia ilości odpadów płynnych do usunięcia 
i aby upewnić się, że opakowania są odzyskiwane.

Według spółki zarządzającej Toscana Airports, porty 
lotnicze we Florencji i Pizie powinny stać się pierwszymi 
europejskimi portami lotniczymi w 100% wolnymi od 
tworzyw sztucznych i liderami w dziedzinie odzyskiwania 
wody. Każdego dnia na lotniskach gromadzi się 150 
kg tworzyw sztucznych, a ponad 3000 litrów wody 
butelkowanej jest wylewanych. 

Plan obejmujący wszystkich, od personelu do pasażerów 
(podejście, które zostało również wykorzystane do 
kampanii „Nie chowaj głowy w piasek”), zostanie 
podzielony na trzy etapy: 

•  Instalacja czterech pojemników w obszarze kontroli 
bezpieczeństwa, które umożliwiają pasażerom 
opróżnianie wody i innych płynów, a także umieszczenie 
pustych plastikowych butelek w pojemnikach do 
segregacji odpadów. Zebrana woda może być ponownie 
wykorzystana w systemach portów lotniczych, do 
podlewania lub do spłukiwania toalet. 

•  Instalacja źródełek wody pitnej we współpracy z Acque 
i Publiacqua oraz dystrybucja bidonów na wodę wśród 
pracowników i pasażerów. 

•  Całkowity zakaz sprzedaży i wykorzystywania tworzyw 
sztucznych w obu portach lotniczych poprzez zmianę 
klauzul umownych dla marek, które prowadzą sklepy i 
kawiarnie.

Kampania	Legambiente		BEach	CLEAN	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Legambiente wraz z COMMON project w Tunezji i 
Libanie rozpoczęło w 2020 r. kampanię BEach CLEAN 
w celu podniesienia świadomości społecznej na temat 
odpadów morskich na plażach śródziemnomorskich oraz 
wpływu naszych codziennych działań na ekosystem 
morski. Kampania skierowana jest do turystów i obejmuje 
kąpieliska plażowe w pięciu śródziemnomorskich 
regionach w trzech krajach. W ramach akcji promuje się 

https://volontaripernatura.greenproject.info/common/site/wp-content/uploads/2020/07/file-poster-COMMON-35x50_ENG_print.pdf
atura.greenproject.info/common/site/wp-content/uploads/2020/07/file-poster-COMMON-35x50_ENG_print.pdf
https://www.legambiente.it/
http://www.enicbcmed.eu/projects/common
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WŁOCHY
W 2018 roku miasto Bibione poprosiło gości, aby nie 
palili na większości plaży, zapewniając jednocześnie 
niereformowalnym palaczom specjalny obszar z 
możliwością palenia. Ministerstwo Zdrowia od razu 
zainteresowało się tym pomysłem i poprosiło o 
szczegółowe informacje na temat tego modelu działania. 
Od tamtej pory wiele plaż poszło tą drogą. 

Co ważne, inicjatywa z 2014 roku przyciągnęła wsparcie 
i uwagę WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), Regione, 
lokalnej służby zdrowia ASL i włoskiego Narodowego 
Instytut Walki z Rakiem. Niedawno Codacons, zrzeszenie 
stowarzyszeń na rzecz ochrony środowiska oraz praw 
użytkowników i konsumentów, zadeklarowało swoje 
zaniepokojenie skutkami palenia dla morza i wskazało, że 
plaża w Bibione jest wzorem do naśladowania.

Szkolne	pudełka	śniadaniowe	wielokrotnego	użytku		
Uświadamianie - Szkoły i uniwersytety

Vicenza

W Vicenzie w 2013 r. dziesięć szkół podstawowych 
(co daje łącznie około jednej czwartej wszystkich 
uczniów miasta) rozpoczęło projekt „zero  odpadów w 
stołówce”, który został wypromowany przez gminę w celu 
ograniczenia powstawania odpadów. 

Projekt został zaprezentowany wszystkim dyrektorom 
szkół, którzy mogą włączyć jedną lub dwie klasy ze 
swoich placówek w proces wymiany jednorazowych 
plastikowych talerzy (35 g plastiku na osobę na posiłek) 
na pojemniki wielokrotnego użytku lub wykonane z 
nietłukącego się, zmywalnego materiału, które zawierają 
naczynia i sztućce dostarczane bezpłatnie przez gminę. 
Alternatywnie dzieci mogą korzystać z naczyń i sztućców 
przyniesionych z domu w hermetycznym pojemniku 
dostarczonym przez ich rodziny. 

Osoby, które stosują się do zasad eksperymentu, 
otrzymują zniżkę w wysokości 0,15 EUR od każdego 

posiłku, co stanowi drobną zachętę i dzięki czemu takie 
działania stają się jeszcze bardziej atrakcyjne.

Dziewięć z dwudziestu sześciu szkół, które korzystają 
z usług stołówek miejskich, uczestniczyło w 
eksperymentalnej fazie projektu obejmującej łącznie 
34 klas, 734 uczniów i 57 nauczycieli. Z 6168 posiłków 
wydanych w pierwszym etapie, od 10 do 31 marca, tylko 
w 4% dostarczono zamienny pojemnik i naczynia – w 90% 
z tych przypadków było to spowodowane zapomnieniem 
własnego pudełka, a w 10% z powodu niedomycia 
naczyń.

Uczniowie generalnie wyrażali wielkie uznanie dla tej 
inicjatywy, a nawet wydawało się, że jedzenie im bardziej 
smakuje. Uszkodzone pojemniki na żywność zostały 
bezpłatnie zastąpione dzięki współpracy z dostawcą 
Snips SRL, wielkim zwolennikiem projektu. Produkcja 
odpadów drastycznie się zmniejszyła: sama szkoła Rodari 
zredukowała swoje odpady z 20 plastikowych worków 
dziennie do jednego worka odpadów organicznych i jednej 
papierowej torby odpadów dziennie.

Projekt	Pelagos	Plastic	Free		 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Projekt Pelagos Plastic Free, prowadzony przez 
organizacje pozarządowe Legambiente i Expédition Med, 
wynika z konieczności ograniczenia zanieczyszczenia 
mórz spowodowanego przez odpady z tworzyw 
sztucznych oraz ochrony różnych gatunków waleni 
zamieszkających tereny tzw. Sanktuarium Pelagos. 

Projekt był realizowany w trzech dziedzinach: poprawa 
zarządzania, zachęcanie lokalnych administracji do 
podejmowania środków zapobiegających usuwaniu 
plastiku do morza i na plaże; badania naukowe, 
pogłębianie zrozumienia wpływu tworzyw sztucznych na 
walenie i ekosystem morski; upowszechnianie wiedzy i 
podnoszenie świadomości obywateli i przedsiębiorców na 
temat odpadów z tworzyw sztucznych.

https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie/index.php/89732
https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie/index.php/89732
http://www.pelagosplasticfree.eu/
https://www.legambiente.it/
http://www.expeditionmed.eu/fr/
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WŁOCHY
Odpady wytwarzane w miastach nadal gromadzą się na 
plażach i w wodach basenu Morza Śródziemnego, w tym 
na obszarach chronionych, które są ostoją różnorodności 
biologicznej, takich jak Sanktuarium Pelagos. Plastik 
stanowi 95% odpadów rozrzucanych na plażach, na 
dnie morskim i na powierzchni akwenów. W wodach 
archipelagu Wysp Toskańskich odnotowano 10 kg 
odpadów z tworzyw sztucznych na kilometr kwadratowy, 
co stanowi jeden z najwyższych wyników na świecie.

Sytuacja ta jest spowodowana głównie błędnym 
gospodarowaniem odpadami produkowanymi nie 
tylko w nadmorskich miejscowościach, ale także w 
miastach położonych w głębi lądu. Dlatego też istotne 
jest, aby administracje zainteresowanych regionów 
były informowane o dobrych praktykach w zakresie 
ponownego użycia, recyklingu i prawidłowego usuwania 
odpadów. Aby to ułatwić, stowarzyszenie Legambiente 
zebrało listę przykładów dobrych praktyk, które zostały 
wdrożone przez niektóre administracje i które można 
powielać. Wezwało również samorządy lokalne do 
podjęcia próby wdrożenia niektórych z proponowanych 
inicjatyw.

Gminne	proekologiczne	zachęty	podatkowe		 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Gmina Capannori (Lukka) promuje inicjatywę mającą 
na celu zapewnienie mieszkańcom lepszych możliwości 
zakupu produktów wolnych od opakowań, takich jak 
żywność, napoje i detergenty, zmniejszając w ten sposób 
ilość odpadów z tworzyw sztucznych. 

Administracja miejska przyjęła zmianę przepisów 
dotyczących odpadów w części obszaru regionu Lukka. 
Wprowadzono więc 20% zniżkę na stałą część podatku 
od odpadów dla wszystkich przedsiębiorstw, które 
sprzedają żywność i inne produkty bez opakowania. 
Oznacza to istotne oszczędności dla sklepów, które 
dołączą do walki z opakowaniami, niezależnie od 
ilości wytwarzanych odpadów, co jest już nagradzane 
korzyściami w postaci opodatkowania zależnego od 
wielkości produkcji. 

Firmy, które chcą skorzystać z ulgi, muszą udowodnić 
gminie, że wprowadziły w swoich sklepach produkty bez 
opakowań. 

W gminie Legnago (Werona) inicjatywa „Save-
Environment”, zatwierdzona w marcu 2019 r., 
doprowadziła do zmian w przepisach dotyczących 
podatku od odpadów (Tari). Wprowadzono częściowy 
zwrot podatku od śmieci dla firm uczestniczących w 
projekcie „Kup recykling”. 

Inicjatywa doprowadziła do umieszczenia w okolicy trzech 
„eko-zgniatarek”, do których mieszkańcy mogą przywieźć 
swoje zużyte butelki z tworzyw sztucznych i otrzymać 
„ekopunkty” w zamian. Ekopunkty można wykorzystywać 
w dowolnym sklepie lub w placówkach uczestniczących 
do uzyskania rabatu na zakupy lub usługi. W ramach 
inicjatywy przewidziano zwrot 100 EUR z tytułu podatku 
Tari właścicielom przedsiębiorstw, którzy będą oferować 
tego typu „zniżki ekologiczne”. Ogólnie rzecz biorąc, 
projekt pomaga firmom utrzymać klientów, jednocześnie 
zachęcając do zwracania większej uwagi na problem 
odpadów.

W grudniu 2017 r. rada miejska w Talamone (Grosseto) 
wprowadziła możliwość uzyskania ulgi w wysokości 
od 70% do 30% zmiennej części podatku od odpadów. 
Obniżka ta dotyczy sklepów sąsiedzkich o powierzchni 
do 150 metrów kwadratowych, które sprzedają produkty 
uzupełniające, a także sklepów oferujących produkty 
luzem lub mających system zwrotu pustych pojemników. 

Punkty sprzedające tylko produkty uzupełniające, mają 
prawo do rabatu w wysokości 70%, podczas gdy ci, którzy 
oferują uzupełnienia ale też bardziej tradycyjny model 
sprzedaży, skorzystają z 30% ulgi podatkowej. 

Dotacje	do	pieluszek	wielokrotnego	użytku		 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Mieszkańcom gminy Trento, którzy kupują pieluchy 
nadające się do prania dla jednego lub więcej dzieci 
w wieku poniżej 30 miesięcy, gmina zapewnia zwrot 
kosztów w wysokości 50%, z maksymalnym pułapem 
50 EUR na dziecko. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć 
paragon lub fakturę za zakup pieluszek.

Lavanda:	zamknięty	obieg	pieluch	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Bolonia

Lavanda jest projektem opracowanym przez spółdzielnię 
społeczną Eta Beta we współpracy z Uniwersytetem 
Bolońskim, który uruchomiono na skutek wykonania 
badania szkód środowiskowych spowodowanych przez 
jednorazowe pieluchy. W oparciu o koncepcję „produktu 
jako usługi”, Lavanda wynajmuje pieluszki do przedszkoli i 
oferuje usługi prania pieluszek (z niższym oddziaływaniem 
na środowisko niż pranie indywidualnie w przedszkolach). 
Projekt stwarza również nowe możliwości zatrudnienia 
dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, 
które w przeciwnym razie byłyby wspierane przez gminę. 

https://www.etabeta.coop/lavanda/
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Usługi dla przedszkoli oparte są na umowach między 
Eta Beta a gminami i dostosowane do potrzeb placówek. 
System zapewnia dostawę czystych pieluszek, codzienne 
zbieranie brudnych i centralne ich pranie. Proces 
prania i suszenia jest zgodny ze wszystkimi normami 
higienicznymi i został zorganizowany tak, aby ograniczyć 
wpływ transportu i prania na środowisko do minimum (np. 
brak nadmiernego zużycia wody, energii lub detergentów).

Lavanda ma na celu stopniowe otwarcie się na rodziny, 
oferując im wynajem pieluszek i usługi pralnicze. 

Eta Beta promuje również podobny system (o nazwie 
„Clean DPI”) dla masek ochronnych używanych jako 
środek ochrony indywidualnej podczas pandemii COVID. 
Program jest skierowany do dużych użytkowników, takich 
jak szkoły, biura i szpitale. Czyste maski są dostarczane, 
a zużyte maski są gromadzone i czyszczone zgodnie z 
zasadami określonymi przez władze sanitarne.

 

Promowanie	zakupów	bez	opakowań	 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Niedawno przyjęta ustawa krajowa, nr 141/2019, 
która zmienia i uzupełnia dekret nr 111/2019 
(„Narodowa ustawa w sprawie klimatu”) wprowadziła 
dwa podstawowe środki związane z ponownym 
wykorzystaniem tworzyw sztucznych i opakowań ogólnie: 

•  Wprowadzenie zachęt dla małych, średnich i dużych 
sklepów do tworzenia „obszarów wolnych od 
opakowań”.

•  „Prawo do przyjścia z własnym pojemnikiem”. 
Klienci mogą teraz używać własnych pojemników 
wielokrotnego użytku do produktów świeżych, takich 
jak nabiał, wędliny i mięsa, ryby itp. Praktyki BYO 
były wcześniej zasadniczo zakazane ze względów 
higienicznych. W ramach środków bezpieczeństwa, 
nowe prawo przewiduje, że pojemnik musi być czysty i 
nie mieć wykrywalnego zapachu. Sprzedawca lub jego 
pracownicy mogą odmówić umieszczenia produktów w 
pojemniku, jeśli uznają, że nie nadaje się on do tego celu, 
np. jeśli jest połamany, bez pokrywy itp.    

Gminy	przeciwko	niedopałkom	 
Uświadamianie – Władze publiczne

Gmina Sestri Levante (Genua) przeprowadziła kampanię 
mającą na celu podniesienie świadomości na temat 
wyrzucania niedopałków papierosów do środowiska. 
Inicjatywa ta rozpoczęła się dzięki zaangażowaniu 
regionu w projekty komunalne dotyczące zbiórki odpadów. 

„ Plastik stanowi 95% 
odpadów rozrzucanych 
na plażach, na dnie 
morskim i na powierzchni 
akwenów. W wodach 
archipelagu Wysp 
Toskańskich odnotowano 
10 kg odpadów z tworzyw 
sztucznych na kilometr 
kwadratowy, co stanowi 
jeden z najwyższych 
wyników na świecie.”

Gmina zakupiła 1500 przyjaznych dla środowiska 
skrzynek do zbiórki niedopałków papierosów, które 
były dystrybuowane bezpłatnie w urzędach miejskich, 
biurach Public Relations URP, informacjach turystycznych 
i lokalach Mediterraneo Servizi. Rozsyłano ulotki, 
wywieszano plakaty a pojemniki na odpady, zostały 
oklejone ogłoszeniami informacyjnymi i wyposażone w 
pojemnik na niedopałki papierosów. Specjalne kontenery 
zostały również umieszczone na plażach a właściciele 
firm, którzy zgodzili się rozprowadzać skrzynki na 
niedopałki za pośrednictwem swoich firm otrzymali 
specjalne naklejki okienne.

Gmina Castel Gandolfo (Rzym), dzięki przyznaniu środków 
finansowych wygospodarowanych w ramach zakazu 
wprowadzonego w samym obszarze metropolitalnym 
Rzymu, rozpoczęła w 2019 roku projekt uświadamiający 
w celu zwalczania wyrzucania niedopałków papierosów. 
Chodziło o umieszczenie pojemników na niedopałki 
papierosów w ruchliwych i turystycznych częściach 
miasta, w tym na promenadzie nad jeziorem. Tam też 
postawiono specjalne kosze do zbierania odpadów 
papierosowych. 

W sierpniu 2019 r. gmina Mogliano (Macerata) uruchomiła 
projekt mający na celu zwiększenie świadomości wśród 
palaczy na temat prawidłowego usuwania papierosów. 
W informacji turystycznej i sklepach z tytoniem palacze 
mogą otrzymać bezpłatne pojemniki kieszonkowe do 
przechowywania niedopałków papierosów.

https://www.etabeta.coop/lavanda/
https://youtu.be/rGxvyLA1pEg
https://youtu.be/rGxvyLA1pEg
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Upowszechnianie	ponownego	napełnienia	i	użycia 
Organizacje pozarządowe - Podnoszenie świadomościr

Refill to kampania mająca pomóc ludziom produkować 
mniej odpadów. Kampania ma na celu upowszechnienie 
zachowań polegających na uzupełnianiu i ponownym 
używaniu naczyń. Działania sprowadzają się do 
popularyzacji miejsc, gdzie można zjeść, wypić i robić 
zakupy bez zbędnego pakowania. 

Inicjatywa rozpoczęła się w 2015 r. Celem kampanii było 
zmniejszenie zużycia plastikowych butelek jednorazowego 
użytku. Zachęca się sklepy, restauracje i biura do 
bezpłatnego napełniania butelek wodą z kranu. Podmioty, 
które się na to zgodą są umieszczane w aplikacji Refill  i 
otrzymują naklejkę „Refill-Station”, czyli stacji uzupełniania 
wody, którą mogą z dumą umieścić w widocznym 
miejscu.. 

Refill to kampania City to Sea, organizacji non-profit 
zajmującej się ochroną środowiska, która walczy o 
wyeliminowanie u źródła zanieczyszczeń z tworzyw 
sztucznych. Kampania, która pierwotnie została 
uruchomiona w Zjednoczonym Królestwie, szybko stała 
się ruchem globalnym. Lokalne i międzynarodowe systemy 
napełniania są już obecne w ponad 20 krajach świata 
(Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia, Francja, Norwegia, 
Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Włochy, Portugalia, 
Węgry, Bułgaria, Grecja, Rumunia, Polska, Łotwa i Litwa). 
W programie uczestniczy ponad 20 tys. firm, które można 
łatwo znaleźć za pośrednictwem aplikacji Refill. 

Dzięki ponad 280 000 stacjom Refill na całym świecie 
przyjmującym naczynia wielokrotnego użytku i przy 
prawie 400 000 pobranych aplikacji, Refill tworzy 
prawdziwą falę zmian, zapobiegając temu, by miliony 
plastikowych przedmiotów zasiliło strumienie odpadów i 
chroniąc nasze oceany dla przyszłych pokoleń. 

Inicjatywa tworzy również wytyczne dla przedsiębiorstw, 
które można znaleźć pod następującymi linkami: 

https://www.refill.org.uk/drinking-water-fountains/ 

https://www.citytosea.org.uk/food-to-go/ 

https://www.citytosea.org.uk/takeaway-packaging-
options/

Kubki	wielokrotnego	użytku	CupClub	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Firma CupClub została założona w 2015 roku przez 
wielokrotnie nagradzaną architektkę, projektantkę 
i ekolożkę Safię Qureshi, a w kwietniu 2018 roku 
rozpoczęła działalność ze swoim pierwszym dużym 
klientem Cushman & Wakefield. Ta firma z grupy MŚP 
współpracuje z markami, sprzedawcami detalicznymi 
i przedsiębiorstwami, aby napoje na wynos stały się 
bardziej zrównoważone. 

Pojemniki na napoje są wykonane z bardziej 
ekologicznych materiałów. Firma codziennie je dostarcza 
i odbiera w celu mycia i ponownego użycia. Naczynia 
są zaprojektowane tak, by nadawały się do ponownego 
użycia co najmniej 1000 razy. Usługi są świadczone 
na rzecz kawiarni detalicznych, kawiarni firmowych, 
stołówek, restauracji, punktów sprzedaży kawy / herbaty, 
punktów samoobsługowych i do automatów z napojami. 

Model biznesowy wkroczył teraz na arenę 
międzynarodową i jest upowszechniany przez duże 
marki, takie jak Starbucks i McDonalds w San Francisco w 
Kalifornii, dzięki specjalnym projektom pilotażowym. 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

„  Model biznesowy wkroczył teraz na arenę 
międzynarodową i jest upowszechniany przez duże marki, 
takie jak Starbucks i McDonalds w San Francisco w 
Kalifornii, dzięki specjalnym projektom pilotażowym.”

https://www.refill.org.uk/
https://www.refill.org.uk/drinking-water-fountains/
https://www.citytosea.org.uk/food-to-go/
https://www.citytosea.org.uk/takeaway-packaging-options/
https://www.citytosea.org.uk/takeaway-packaging-options/
https://cupclub.com/
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Zrównoważone	dania	na	wynos	z	Daddadrop	
Zmniejszenie zużycia - Firmy 
Londyn

Dabbadrop to zrównoważona usługa nieplastikowych 
pojemników na wynos z siedzibą w Londynie. Posiłki są 
zamawiane z wyprzedzeniem i dostarczane na rowerze w 
pojemnikach ze stali nierdzewnej. 

Odkąd firma rozpoczęła działalność w listopadzie 2018 
roku, szacuje się, że jej działania pozwoliły zmniejszyć 
zużycie o 17 820 plastikowych pojemników, dzięki 
dostawom w pojemnikach Dabba. Zrealizowano również 
bezemisyjne dostawy na odległości 8700 km na rowerach.

Kubki	wielokrotnego	użytku	na	Uniwersytecie	w	
Brighton	 
Zmniejszenie zużycia - Szkoły i uniwersytety

Na Uniwersytecie w Brighton, program kubków 
wielokrotnego użytku My Cup zachęca pracowników, 
studentów i gości do unikania korzystania z 
jednorazowych kubków do kawy. Celem programu jest 
zmniejszenie liczby jednorazowych kubków do napojów 
o 125 000 rocznie. Klienci mogą korzystać z własnego 
kubka lub kupić „My Cup”, kubek wielokrotnego użytku 
na bazie tworzyw ekologicznych do e-kawy, dostępny w 
kampusie za 6,95 GBP. Każdy kubek oznacza darmowy 
napój, a dzięki zbieraniu znaczków My Cup za każdym 
razem, gdy kupują napoje do kubka, klienci otrzymują 
jeden za darmo za każde dziesięć opłaconych.

Pierwsza	wioska	bez	plastiku	w	Walii	 
Zmniejszenie zużycia - Władze publiczne

Położona na zachodnim wybrzeżu Walii wioska Aberporth 
ma stać się pierwszym miejscem wolnym od plastiku 
jednorazowego użytku w Walii. Lokalna mieszkanka i 
twórczyni filmów Gail Tudor rozpoczęła kampanię  po 
odbyciu wycieczki informacyjnej po brytyjskim wybrzeżu, 
w czasie której odkryła wpływ odpadów z plastiku na 
życie morskie i wybrzeże. 

Pub Aberporth's przeszedł z plastikowych słomek na 
papierowe i unika saszetek z przyprawami, a mleko 
sprzedaje w szklanych butelkach. Wioska zakazała 
również używania plastikowych sztućców. Seria działań 
związanych ze zbieraniem funduszy była kontynuacją 
kampanii plakatowej mającej na celu podniesienie 
świadomości wśród mieszkańców i odwiedzających.

Wsparcie	dla	użytkowników	pieluch	materiałowych 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 

The North Wales Nappy Collaborative, z placówkami 
w Wrexham, Denbighshire i Flintshire, zachęca do 
ograniczania ilości odpadów, poprzez pokazy, sesje pytań 
i odpowiedzi, poradnictwo, pilotaże i długoterminowy 
wynajem pieluch wielokrotnego użytku dla osób w trudnej 
sytuacji finansowej. 

Według szacunków własnych od 2015 roku zapobiegli 
oni temu, by ponad 3 miliony jednorazowych pieluszek 
i 26 milionów jednorazowych produktów higienicznych 
trafiło na wysypiska. Jednocześnie zwalczają ubóstwo 
menstruacyjne poprzez projekt Given to Shine. 

https://dabbadrop.co.uk/
https://eat.brighton.ac.uk/ethics/mycup/
https://eat.brighton.ac.uk/ethics/mycup/
https://www.bbc.com/news/uk-wales-mid-wales-42395048
https://www.neighborly.com/project/59d6603dc7ac890dacef5abe
https://www.neighborly.com/project/59d6603dc7ac890dacef5abe
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Imprezy	gminne	bez	plastiku		 
Zakazy - Władze publiczne

Organizacja pozarządowa „Environmental Protection Club 
of Latvia” (VAK) prowadziła kampanię w mieście Jurmala 
o nazwie „Cokolwiek kupujesz lub degustujesz, na odpady 
nie marnujesz” jako projekt pilotażowy dla usługodawców, 
zakładów cateringowych, handlowców i centrów 
informacji turystycznej. 

Celem kampanii było zachęcenie do ograniczenia 
stosowania produktów jednorazowego użytku i 
promowanie przyjaznych dla środowiska nawyków, przy 
czym wdrażano różne rodzaje działań:

•  Plakaty, ulotki i stojaki do kartonowych stołów 
zostały dostarczone lokalnym usługodawcom i 
przedsiębiorstwom w celu ich rozpowszechnienia.

•  Zorganizowano konkurs edukacyjny na ekologiczną 
torbę będącą zamiennikiem dla jednorazowych toreb 
plastikowych z udziałem 1200 uczestników. Odbyły się 
też cztery konkursy regionalne, z wystawami na koniec 
w kilku dużych centrach handlowych.

•  Urządzono cykl ekologicznych pieszych wędrówek. 

•  Zorganizowano seminaria edukacyjne dla nauczycieli 
gmin nadmorskich. W pilotażu zaangażowanych było 
łącznie 180 instytucji edukacyjnych. 

Aby wziąć udział w kampanii, lokalne firmy, takie jak 
kawiarnie, sklepy i muzea, musiały udostępnić kampanii 
materiały na swojej stronie internetowej i poinformować 
pracowników i klientów o zasadach zachowania 
przyjaznego dla środowiska w kontekście swojej 
działalności. Jednym z wyników programu pilotażowego 
był pomysł wprowadzenia systemu zwrotu za kaucję 
(DRS) szklanek plastikowych wspierany przez większość 
kawiarni regionu Jurmali, które wypowiedziały się w 
badaniu. 

ŁOTWA
„     Zorganizowano konkurs 
edukacyjny na ekologiczną 
torbę będącą zamiennikiem 
dla jednorazowych toreb 
plastikowych z udziałem 
1200 uczestników. Odbyły 
się też cztery konkursy 
regionalne, z wystawami 
na koniec w kilku dużych 
centrach handlowych.”

https://www.ccb.se/Evidence2019/Lviv_Workshop_141019/ACaune_EKalnina_Plastic_coastal_municipalities_LV.pdf
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Pojemniki	na	wynos	reCIRCLE	  
Zmniejszenie zużycia - Firmy

Model biznesowy ReCIRCLE, pierwotnie opracowany 
w Szwajcarii, oferuje system zwrotu za kaucję (DRS) 
dla restauracji, sklepów spożywczych lub osób 
fizycznych, oparty na naczyniach wielokrotnego 
użytku i opakowaniach „żywności na wynos”. Firma 
ocenia oszczędności środowiskowe uzyskane dzięki 
wykorzystaniu swoich produktów i przekazuje informacje 
opinii publicznej.

Ten przyjazny dla użytkownika system z pudełkami 
wielokrotnego użytku został już przyjęty w Niemczech, 
Francji, Belgii, Czechach i Irlandii. Więcej informacji na 
temat programu można znaleźć w części dotyczącej 
Szwajcarii w tym katalogu.

Upowszechnianie	ponownego	napełnienia	i	użycia 
Organizacje pozarządowe – Podnoszenie świadomościr

Refill to kampania mająca pomóc ludziom produkować 
mniej odpadów. Kampania ma na celu upowszechnienie 
zachowań polegających na uzupełnianiu i ponownym 
używaniu naczyń. Działania sprowadzają się do 
popularyzacji miejsc, gdzie można zjeść, wypić i robić 
zakupy bez zbędnego pakowania. 

Inicjatywa rozpoczęła się w 2015 r. Celem kampanii było 
zmniejszenie zużycia plastikowych butelek jednorazowego 
użytku. Zachęca się sklepy, restauracje i biura do 
bezpłatnego napełniania butelek wodą z kranu. Podmioty, 
które się na to zgodą są umieszczane w aplikacji Refill  i 
otrzymują naklejkę „Refill-Station”, czyli stacji uzupełniania 
wody, którą mogą z dumą umieścić w widocznym 
miejscu.. 

Refill to kampania City to Sea, organizacji non-profit 
zajmującej się ochroną środowiska, która walczy o 
wyeliminowanie u źródła zanieczyszczeń z tworzyw 
sztucznych. Kampania, która pierwotnie została 
uruchomiona w Zjednoczonym Królestwie, szybko stała 
się ruchem globalnym. Lokalne i międzynarodowe systemy 
napełniania są już obecne w ponad 20 krajach świata 
(Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia, Francja, Norwegia, 
Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Włochy, Portugalia, 
Węgry, Bułgaria, Grecja, Rumunia, Polska, Łotwa i Litwa). 
W programie uczestniczy ponad 20 tys. firm, które można 
łatwo znaleźć za pośrednictwem aplikacji Refill. 

Dzięki ponad 280 000 stacjom Refill na całym świecie 
przyjmującym naczynia wielokrotnego użytku i przy 
prawie 400 000 pobranych aplikacji, Refill tworzy 
prawdziwą falę zmian, zapobiegając temu, by miliony 
plastikowych przedmiotów zasiliło strumienie odpadów i 

chroniąc nasze oceany dla przyszłych pokoleń. 

Inicjatywa tworzy również wytyczne dla przedsiębiorstw, 
które można znaleźć pod następującymi linkami: 

https://www.refill.org.uk/drinking-water-fountains/ 

https://www.citytosea.org.uk/food-to-go/ 

https://www.citytosea.org.uk/takeaway-packaging-
options/

Restauracje	przyjazne	oceanom	 
Zmniejszenie zużycia - Organizacje pozarządowe

Restauracje przyjazne dla oceanów (Ocean Friendly 
Restaurants) to program certyfikacji mający na 
celu pomoc branży gastronomicznej w dążeniu do 
transformacji ekologicznej. Został po raz pierwszy 
uruchomiony przez organizację pozarządową Surfrider 
Foundation w Stanach Zjednoczonych i zaadaptowany w 
Europie przez Surfrider Foundation Europe.  

W programie określono zbiór wytycznych, które 
właściciele europejskich restauracji mogą stosować, 
aby uzyskać certyfikat. Program pomaga właścicielom 
restauracji w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i w 
zmniejszeniu ich wpływu na środowisko. Jednocześnie 
zapewnia klientom większą przejrzystość i możliwość 
wyboru restauracji, które podzielają ich wartości. 

Spośród ośmiu kryteriów, które restauracje muszą spełnić, 
aby móc nazywać się restauracjami przyjaznymi dla 
oceanów, niektóre są bezpośrednio związane z walką 
z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Nie 
wolno stosować pojemników ze styropianu ani plastiku 
jednorazowego użytku, sprzedawać plastikowych butelek 
do napojów konsumowanych na miejscu, a popielniczki 
lub kosze na śmieci muszą być dostępne dla palaczy na 
zewnątrz restauracji w celu zbierania niedopałków.

Sklepy	bez	opakowań	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Opracowany przez firmę doradczą Eunomia, we 
współpracy z Réseau Vrac i siecią Zero Waste Europe 
raport za rok 2019 na temat sklepów bez opakowań 
w Europie opisuje aktualny stan sprzedaży luzem i 
alternatyw dla opakowań w całej UE. 

NAJLEPSZE PRAKTYKI 
MIĘDZYNARODOWE

https://www.recircle.ch/en/
https://www.refill.org.uk/
https://www.refill.org.uk/drinking-water-fountains/
https://www.citytosea.org.uk/food-to-go/
https://www.citytosea.org.uk/takeaway-packaging-options/
https://www.citytosea.org.uk/takeaway-packaging-options/
https://surfrider.eu/en/our-missions/marine-litter/ocean-friendly-restaurants-70182.html
https://surfrider.eu/en/our-missions/marine-litter/ocean-friendly-restaurants-70182.html
https://zerowasteeurope.eu/library/packaging-free-shops-in-europe-an-initial-report/
https://zerowasteeurope.eu/library/packaging-free-shops-in-europe-an-initial-report/


99

współpracę z Europejską Agencją Ochrony Środowiska 
i zapraszają organizatorów do zgłaszania danych za 
pośrednictwem aplikacji Marine Litter Watch . 

Litterati	–	globalna	aplikacja	mapowania	śmieci		
Uświadamianie - Firmy

Litterati to aplikacja, która pozwala użytkownikom – 
zarówno osobom fizycznym, firmom, przedstawicielom 
przemysłu, jak i organom publicznym – robić 
geolokalizowane zdjęcia śmieci. Dane są następnie 
rejestrowane, mapowane i wykorzystywane jako 
przewodnik w celu opracowania i wdrożenia skutecznych 
rozwiązań.

społeczność Litterati wzrosła do ponad 160 000 osób 
w 165 krajach. Każdy może dołączyć do Litterati i 
realizować misję monitorowania zanieczyszczeń z 
tworzyw sztucznych, podnoszenia świadomości i pomocy 
w oczyszczeniu Ziemiu pobierając aplikację Litterati na 
dowolnym urządzeniu typu smart i robiąc zdjęcia śmieci. 

Globalna baza danych odpadów Litterati została 
wykorzystana do przekazywania informacji jako podstaw 
do tworzenia polityk rządowych, wpływania na zmiany na 
rzecz bardziej ekologicznych opakowań i inspirowania do 
większej osobistej odpowiedzialności obywateli.

Przewodnik	miast	wolnych	od	plastiku 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Opracowany przez Surfrider Foundation Europe 
przewodnik  dostarcza decydentom katalog 20 inicjatyw 
i najlepszych praktyk, które mogłyby stanowić inspirację 
dla lokalnych środków do zwalczania zanieczyszczeń z 
butelek plastikowych. 

Co roku w Europie zużywa się średnio 52 mld 
plastikowych butelek na wodę. Zwykle używana przez 
mniej niż 24 godzin, każda butelka rozkłada się ponad 
1000 lat w środowisku. Przewodnik jest zorganizowany 
wokół pięciu kluczowych działań priorytetowych: 
ograniczenie u źródła, promowanie alternatywnych 
rozwiązań, lepsze projektowanie, poprawa jakości życia, 
informowanie obywateli i podnoszenie świadomości. 

Przewodnik najlepszych praktyk jest jednym z 
produktów i działań Surfrider Foundation Europe w 
obecnie realizowanej kampanii Break the Plastic Wave. 
Kampania ta mobilizuje obywateli, przedsiębiorstwa, 
instytucje publiczne i rządy do zmiany sposobu produkcji i 
konsumpcji w celu zwalczania zanieczyszczeń z tworzyw 
sztucznych i zachowania zdrowia oceanów.

BYO	w	supermarketach	Carrefour	 
Zmniejszenie zużycia - Firmy 

Od 2019 roku klienci supermarketów Carrefour mogą 
przynosić własne pojemniki, gdy kupują żywność w dziale 
masarskim, rybnym i owoców oraz warzyw w wielu 
krajach europejskich, w tym we Francji, Belgii, Polsce 
i Hiszpanii. Kolejne kraje mają podążać tą drogą, ale 
sposób wdrażanie systemu zależy od specyfiki krajowej.

Inicjatywa ta jest częścią szeroko zakrojonej kampanii 
Act for food na rzecz lepszej żywności zainicjowanej 
przez Carrefour w 2018 roku. Chociaż kampania była 
postrzegana głównie jako akcja wizerunkowa, gdyby 
we wszystkich sklepach Carrefour dostępna była opcja 
„przynieś własne opakowanie”, doprowadziłoby to 
do zmniejszenia opakowań jednorazowego użytku na 
ogromną skalę. Wdrażanie akcji w zakresie żywności w 
30 krajach ma zakończyć się do 2022 r. 

Sprzątanie	plaży	z	Ocean	Initiatives	 
Uświadamianie - Organizacje pozarządowe

Program inicjatyw dla oceanów, który obchodził 25.. 
rocznicę w 2019 r., jest częścią działań prowadzonych 
przez Fundację Surfrider Europe w celu podniesienia 
świadomości na temat odpadów morskich poprzez 
gromadzenie danych w terenie i przybliżanie odkryć 
naukowych obywatelom. 

W 2019 r. zorganizowano 2279 zbiórki śmieci w 
54 krajach z udziałem 83 417 osób w ramach tego 
obywatelskiego programu na rzecz nauki. Dzięki 
zebranym informacjom fundacja Surfrider była w stanie 
ostrzec decydentów i przedsiębiorstwa o pilnej potrzebie 
zwalczania zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi 
i mikroplastikami, popierając argumenty konkretnymi 
liczbami i przykładami najbardziej zanieczyszczających 
rodzajów odpadów zaśmiecających europejskie wybrzeża 
i zbiorniki wodne. 

W ramach programu publikowany jest doroczny raport, w 
którym wyróżnia się dziesięć najczęściej odnajdywanych 
przedmiotów spotykanych w Europie i dla poszczególnych 
akwenów morskich, a także opisuje się ciekawe historie 
dotyczące mobilizacji przeciwko odpadom morskim. 
Według sprawozdania z 2019 r. w sprawie ochrony 
środowiska , opublikowanego w 2020 r., najczęściej 
zbieranym rodzajem odpadów w 2019 r. były niedopałki 
papierosów. Zebrano ich łącznie 4 027 435, co stanowi 
400-krotność wysokości Wieży Eiffla.

Inicjatywy na rzecz oceanów nawiązały ostatnio 

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch
https://www.litterati.org/
https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2019/08/guidebonnespratiques_en_web.pdf
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37280/zero-dechet-apporter-contenants-chez-carrefour
https://actforfood.carrefour.eu/fr/nos-actions/Acte-9
https://foodfakty.pl/przynies-swoje-opakowanie-do-marketu-carrefour-zaprasza-na-zakupy-z-wlasnymi-opakowaniami-do-sklepow-w-calym-kraju
https://www.laverdad.es/sociedad/trae-propio-taper-20190313122938-nt.html?ref=https://www.google.com/
https://www.carrefour.com/en/group/food-transition
https://www.carrefour.com/en/group/food-transition
https://www.initiativesoceanes.org/en/
https://www.initiativesoceanes.org/2019/BILAN/bilan_surfrider_2019_engl_WEB.pdf
https://www.initiativesoceanes.org/2019/BILAN/bilan_surfrider_2019_engl_WEB.pdf
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Zakaz	plastikowych	toreb	–	przewodnik	dla	władz	
lokalnych		 
Zakazy - Organizacje pozarządowe

Opracowany przez Surfrider Foundation Europe  
przewodnik  skierowany jest do władz lokalnych, 
które chcą zmniejszyć zużycie jednorazowych 
plastikowych toreb na swoim terytorium. Poprzez 
opisanie 20 najlepszych praktyk lub inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania zanieczyszczeniu plastikowymi 
torbami w różnych rejonach świata, raport ten realizuje 
następujące cele:

•  pomagać gminom zaangażowanym w zmniejszenie 
zużycia jednorazowych plastikowych toreb;

•  wzmocnić powiązania między władzami lokalnymi, 
obywatelami, stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami, 
które wdrożyły inicjatywy lub chcą się zaangażować; 

•  podkreślać i dzielić się odważnymi i interesującymi 
doświadczeniami; i

•  zachęcać i przekonywać inne władze lokalne 
do wprowadzenia zakazu jednorazowych toreb 
plastikowych.

Zawiera również pomysły i porady dla władz wyższego 
szczebla, przedsiębiorstw, obywateli lub grup, które chcą 
wdrożyć działania przeciwko jednorazowym torebkom 
plastikowym. 

Zakaz	plastikowych	toreb	–	przewodnik	dla	
kupujących   
Zakazy - Organizacje pozarządowe

Celem tego przewodnika opracowanego przez 
Fundację Surfrider Europe jest wspieranie europejskich 
sprzedawców detalicznych w usuwaniu ze sklepów 
torebek plastikowych. Przewodnik zawiera siedem 
wyzwań do podjęcia i odpowiada na wszystkie pytania 
zadawane przez sprzedawców detalicznych na temat 
możliwej przyszłości bez plastikowych toreb w ich 
sklepach, od rozwiązań alternatywnych po dobre praktyki 
stosowane już przez innych sprzedawców. Dostarcza 
sprzedawcom narzędzi do wdrażania proponowanych 
rozwiązań we współpracy z klientami, jednocześnie 
poprawiając wizerunek sklepu bez plastikowych toreb.

Bibliografia	

Gromadzenie danych na potrzeby niniejszego europejskie-
go katalogu najlepszych praktyk zostało przeprowadzone 
w 2020 r. przez Seas At Risk przy udziale organizacji po-
zarządowych należących do różnych międzynarodowych 
sieci, w tym Seas At Risk, Friends of the Earth Europe, Zero 
Waste Europe i ruchu Break Free From Plastic. Wykorzys-
tano również szereg publicznie dostępnych publikacji lub 
platform internetowych zawierających zestawienie na-
jlepszych praktyk, w tym:

Najlepsze praktyki BFFP dotyczące ponownego wykor-
zystania, które można znaleźć na stronie internetowej  We 
Choose Reuse 

Przewodnik CCB (Coalition Clean Baltic), Jak gminy mogą 
ograniczyć zużycie jednorazowych tworzyw sztucznych 
na poziomie lokalnym 

Benchmark des Solutions opublikowany przez francuską 
organizację pozarządową No Plastic in My Sea w 2020 r 

Inicjatywa Plastic Smart Cities organizacji WWF

Design: www.blushcreate.com   Instagram: @blushdesignagency

NAJLEPSZE PRAKTYKI 
MIĘDZYNARODOWE

https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2017/11/guide_good-practices_en.pdf
https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2017/11/guide_good-practices_en.pdf
https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2017/11/guide_good_practices_shopkeepers_web_en-corrected.pdf
https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2017/11/guide_good_practices_shopkeepers_web_en-corrected.pdf
https://www.breakfreefromplastic.org/we-choose-reuse-reports
https://www.breakfreefromplastic.org/we-choose-reuse-reports
https://www.ccb.se/publication/guideline-how-municipalities-can-reduce-the-use-of-single-use-plastics-on-a-local-level
https://www.ccb.se/publication/guideline-how-municipalities-can-reduce-the-use-of-single-use-plastics-on-a-local-level
https://www.ccb.se/publication/guideline-how-municipalities-can-reduce-the-use-of-single-use-plastics-on-a-local-level
https://noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2020/09/benchmark_des_solutions_def.pdf
https://plasticsmartcities.org/collections/prevention-minimization
http://www.blushcreate.com
https://www.instagram.com/blushdesignagency
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NAJLEPSZE PRAKTYKI W 
RAMACH ZMNIEJSZANIA 
ILOŚCI JEDNORAZOWYCH 

TWORZYW SZTUCZNYCH W 
EUROPIE I ICH WYCOFYWANIA


