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Pierwszy w Polsce zrozumiały dla konsumentów system
oznakowań opakowań wskazujący sposób segregacji odpadu opakowaniowego

WSZYSTKO W NASZYCH RĘKACH
Naszym celem jest upowszechnienie wiedzy i praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu odpadów
wśród konsumentów. Opieramy się na wypracowanym spójnym i jednolitym systemie narzędzi dla
przedsiębiorców i samorządów.
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• Producenci wprowadzający na rynek opakowania
• Samorządy realizujące segregację na 5 frakcji
• Firmy i NGO chcące edukować swoje otoczenie
w zakresie odzysku surowcowego i GOZ
• Firmy realizujące działania edukacyjne wśród różnych grup interesariuszy
w zakresie segregacji odpadów
• Konsumenci zobowiązani do segregowania odpadów komunalnych
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DOŁĄCZ I SKORZYSTAJ!
•
•
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•

Przemyślany system eko-oznakowania na opakowania!
Analiza prawna na temat systemu znakowania ekologicznego!
System oznakowania na pojemniki (biura, przestrzeń miejska) spójny z oznakowaniem produktów!
Dostęp do wspólnie wypracowywanej bazy wiedzy na temat edukacji w zakresie segregacji i GOZ!
Status Partnera Koalicji!

DLACZEGO?
•
•
•
•

Rosnąca ilość produkowanych odpadów komunalnych, w tym opakowaniowych
Brak zrozumiałego oznakowania dla konsumentów odnośnie sposobu sortowania opakowań
Ujednolicenie od lipca 2017 r. systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie Polski
Rosnące wymagania dotyczące osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

KOALICJA
• Międzysektorowa inicjatywa kilkunastu firm i instytucji dostrzegających ogromną lukę w zakresie edukacji
i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce
• Nasz cel to upowszechnienie wiedzy i praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu odpadów
wśród konsumentów. Opieramy się na wypracowanym spójnym i jednolitym systemie narzędzi
dla przedsiębiorców i samorządów.
INICJATORZY:

RADA EKSPERTÓW:
Fundacja PlasticsEurope Polska
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Eversheds Sutherland Wierzbowski
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Pierwszy w Polsce zrozumiały dla konsumentów system
oznakowań opakowań wskazujący sposób segregacji
odpadu opakowaniowego

Piktogramy, za pomocą których można opisać każde opakowanie i wskazać sposób segregacji.
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Której części opakowania
dotyczy informacja

butelka

Do którego pojemnika
należy wyrzucić
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W jaki sposób przygotować
element opakowania
do wyrzucenia

zgnieć

Spójny system oznaczeń
w przestrzeni miejskiej na pojemnikach.

rozdziel

Działania edukacyjne skierowane
do mieszkańców i pracowników.
resztki kiełków: bio
opakowanie: plastik

BI O O D PAD Y

pudełko

resztki pieczywa: bio
(najlepiej wysusz i użyj w gotowaniu)
torebka papierowa: papier

resztki sera: bio
opakowanie: plastik

opakowanie: zmieszane

PAP I ER

zużyta ścierka: zmieszane
BIOODPADY

PAPIER
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P L AS T I K

PLASTIK
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ZM I ES ZAN E

BAT ER I E

TWORZYWA
SZTUCZNE
BATERIE

nakrętka: plastik
butelka: szkło
opróżnij przed wyrzuceniem

opakowanie: plastik
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pudełko: papier

ZMIESZANE
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TUTAJ WRZUCAMY:
• plastikowe / aluminiowe butelki po napojach
• plastikowe metalowe zakrętki / kapsle
• plastikowe torebki , reklamówki, opakowania
• opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku
• opakowania po środkach czystości, kosmetykach
• metale kolorowe
• drobny złom
• metalowe narzędzia
• styropian

Infolinia: 801 00 38 38
25-563 Kielce, ul. Zagnańska 232a

serwetka:
zmieszane

resztki ciastek: bio
opakowanie: plastik
resztki jogurtu: bio
opakowanie: plastik
wieczko: plastik
rozdziel przed wyrzuceniem

bioodpady

resztki jedzenia: bio
stłuczona porcelana:
zmieszane
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