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naturalnie!
Biuletyn informacyjny Fundacji ProKarton, grudzień 2020

AKTUALNOŚCI 
Fundacja Prokarton 
uruchomiła nową 
stronę internetową. 

POLACY NA TEMAT 
SEGREGOWANIA 
ODPADÓW – BADANIE 
SPOŁECZNE
Firma Kantar na 
zlecenie Fundacji 
ProKarton 
przeprowadziła 
coroczne badanie 
społeczne, którego 
wyniki pozytywnie 
zaskoczyły: aż 77 proc. 
badanych deklaruje, 
że segreguje odpady 
opakowaniowe. 

FUNDACJA 
PROKARTON NA 
KONFERENCJACH 
DOT. GOSPODARKI 
CYRKULARNEJ - GOZ

FUNDACJA 
PROKARTON DORADZA 
W MAGAZYNIE 
PRZYJACIÓŁKA
Wspólnie z Anną 
Regułą, dietetyczką 
i specjalistką od 
zdrowego odżywiania, 
przygotowaliśmy 
materiał z poradami, 
jak wzmocnić zimą 
odporność z pomocą 
produktów w 
kartonach do płynnej 
żywności.

KARTONY DO 
PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI 
NA ŁAMACH 
RZECZPOSPOLITEJ
W listopadowym 
dodatku „Walka 
o klimat” dziennika 
Rzeczpospolita 
znalazły się 
analizy ekspertów 
zajmujących 
się tematem 
odpowiedzialnego 
zarządzania 
surowcami.

Bądźmy
w kontakcie! www.prokarton.org

Na początku listopada br. zaprezentowaliśmy nową odsłonę naszej strony 

internetowej, a na niej więcej praktycznych treści, nowoczesny design, 

intuicyjny układ i wyważoną kolorystykę. Nie zabraknie też aktualności 

z naszych codziennych działań oraz materiałów prasowych na temat 

kartonów do płynnej żywności.

Na nowej stronie www.prokarton.org dostępne są materiały, z których 
dowiedzieć się można m.in. w jaki sposób kartony do płynnej żywności 
wpisują się w założenia GOZ – Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular 
Economy). Kartonowe opakowania do mleka czy soków składają się w ok. 75% 
z papieru, który jest surowcem w pełni odnawialnym. Przy odpowiedzialnie 
prowadzonej polityce leśnej zasób tego surowca nigdy się nie wyczerpie, 
będzie stale dostępny dla gospodarki. Kartony dzięki prostopadłościenne-
mu kształtowi pozwalają na oszczędność energii w transporcie, dystrybucji 
oraz magazynowaniu i przechowywaniu. Dzięki swojej wielowarstwowej 
budowie kartony są odporne na działanie np. światła i tlenu, co skutecznie 
przeciwdziała psuciu się zawartego w nich produktu, a tym samym przyczy-
niają się do przeciwdziałania marnowaniu żywności. Wszystko to ma istotny 
wpływ na ograniczenie śladu węglowego produktów w kartonach do płynnej 
żywności. Więcej o zaletach korzystania z kartonów możecie przeczytać 
w zakładce Zalety kartonów.

Na stronie znajdziecie Państwo również informacje, dlaczego tak ważne jest, 
aby kartony do płynnej żywności zawsze wyrzucać do żółtego pojemnika, 
przeznaczonego na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe. 
Umożliwia to ich późniejszy recykling i odzyskanie cennego surowca wtór-
nego – celulozy, w której wytwarzany jest m.in. papier, ręczniki papierowe 
czy tektura falista. Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki Recykling.

Nowością na stronie Fundacji ProKarton jest też quiz edukacyjny przeznaczo-
ny dla młodzieży i dorosłych. Można sprawdzić dzięki niemu swój poziom 
wiedzy na temat kartonów do płynnej żywności i ich recyklingu. 
Zapraszamy do zabawy - quiz znajduje się w zakładce Edukacja.

Fundacja ProKarton, we współpracy z firmą badawczą Kantar, po raz 

kolejny sprawdziła poziom wiedzy Polaków na temat zasad segregacji 

odpadów opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem kartonów 

do płynnej żywności. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu br. 

i objęło reprezentatywną próbę 1012 osób. 

Badanie pokazało, że zdecydowanie większy procent Polaków selektywnie 
zbiera w domu odpady opakowaniowe – w tegorocznym badaniu deklaruje tak 
77 proc. badanych, podczas gdy w 2019 roku było to 58 proc. respondentów. 
Choć wyniki badania jednoznacznie wskazują na wzrost poziomu segre-
gacji odpadów, ponad połowa z badanych uważa, że ich wiedza na temat 
segregacji odpadów opakowaniowych w ciągu ostatniego roku nie uległa 
zmianie. Wśród pozostałych, 33 proc. badanych uważa, że ich wiedza na 
ten temat jest szersza, a 8 proc. dostrzega spadek poziomu swojej wiedzy 
w badanym zakresie.

Cieszy fakt, że o 9 punktów procentowych wzrósł poziom wiedzy na temat 
recyklingu kartonów po płynnej żywności, a ponad połowa badanych Polaków 
właściwie segreguje ten rodzaj opakowań do żółtego pojemnika. W roku 
2020 znacznie wyższy jest odsetek Polaków, którzy na pytanie, do którego 
pojemnika wyrzucają kartony po płynnej żywności, prawidłowo wskazują 
żółty. Aż 51 proc. ankietowanych wybrało tę odpowiedź. W porównaniu 
z zeszłorocznym badaniem, gdzie analogicznej odpowiedzi udzieliło 28 proc., 
jest to zdecydowana, niemal dwukrotna poprawa. Na pytanie, czy kartony 
do płynnej żywności nadają się do recyklingu, ponad połowa odpowiedzi 
była prawidłowa – 58 proc. Polaków wie, że kartony do płynnej żywności 
poddawane są recyklingowi. W porównaniu z rokiem 2019 jest to prawie 
dziesięcioprocentowa poprawa!

W Fundacji ProKarton staramy się przyczyniać do 
budowania wiedzy Polaków o selektywnej zbiórce 
i recyklingu odpadów opakowaniowych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kartonów po płynnej żywności. 
Wyniki tegorocznego badania pokazują, że działania 
edukacyjno-informacyjne przynoszą pozytywne efek-
ty. Przed nami jednak wciąż sporo pracy, a nadcho-
dzące zmiany w prawie związane z wprowadzeniem 
Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta posta-
wią nowe wyzwania przed przemysłem i recyklerami. 
Nadal jednak podstawą systemu będzie selektywna 
zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych. 
Nieustannie będziemy działać, aby podnosić wiedzę 
Polaków nt. prawidłowego postępowania ze zużytymi 
kartonami po płynnej żywności – komentuje badanie Łukasz 
Sosnowski, Prezes Fundacji ProKarton.  

Na odbywających się tej jesieni konferencjach poświęconych Circular 

Economy i gospodarce odpadami branżę kartonów do płynnej żywności 

reprezentował prezes Fundacji ProKarton.

Podczas Mazovia Circular Congress Prezes Fundacji, Łukasz Sosnowski 
poprowadził panel dyskusyjny dotyczący budowania cyrkularnego mode-
lu gospodarki odpadami w Polsce. Rozmowa skupiła się w szczególności 
na Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i systemie kaucyjnym na 
opakowania.  W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Organizacji Odzysku 
Opakowań Rekopol, Grupy Żywiec, PlasticsEurope Polska, Tomra Systems 
ASA, Clariter i Danone. 

Fundacja obecna była także podczas Kongresu Envicon poświęconemu 
ochronie środowiska. Prezes Fundacji zaprezentował swój punkt widzenia 
na spodziewaną reformę gospodarki odpadami. Mówił także o cyklu życia 
kartonów do płynnej żywności oraz o tym, w jaki sposób wpisują się one 
w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). 

O nasz układ odpornościowy powinniśmy dbać każdego dnia, zwłaszcza 

w okresie jesienno-zimowym. Jednym z filarów odporności jest zdrowe 

odżywianie – odpowiednia dieta, która stosowana długofalowo będzie 

o wiele bardziej pożyteczna niż niejeden gotowy suplement. Według 

najnowszych zaleceń każdy Polak powinien spożywać każdego dnia róż-

norodne produkty, w tym szczególnie warzywa i owoce, które powinny 

znajdować się w każdym posiłku.

Bardzo dobrym sposobem na realizację tych wskazówek jest sięganie na skle-
pową półkę po soki warzywne lub warzywno-owocowe, dostępne w kar-
tonach do płynnej żywności. W trosce o większą różnorodność pokarmów 
możemy zastanowić się również nad popularnymi smoothies sprzedawanymi 
w kartonowych opakowaniach na dziale chłodniczym. Warto sięgać również 
po fermentowane produkty mleczne (jogurt, kefir, maślanka), które będą 
źródłem naturalnych probiotyków. Prawidłowa mikrobiota jelitowa jest prze-
cież niezbędna do właściwego funkcjonowania układu odpornościowego.

Świadomość konsumencka nie powinna zakończyć się na etapie zakupów 
– należy także pamiętać o konieczności selektywnej zbiórki opakowań. Opa-
kowania kartonowe do płynnej żywności należy wrzucać do żółtego pojem-
nika. Dzięki temu zostaną poddane procesowi recyklingu, w wyniku którego 
odzyskiwana jest celuloza, z której powstają nowe produkty, m.in. tektura 
falista i ręczniki papierowe. 

W dodatku „Walka o klimat” dostępnym pod adresem rp.pl/walkaoklimat 

znalazł się m.in. artykuł prezesa Fundacji ProKarton Łukasza Sosnowskiego, 

o kartonach do płynnej żywności w świetle założeń gospodarki cyrku-

larnej (GOZ). Prezes Fundacji wziął także w udział w debacie dziennika 

Rzeczpospolita dotyczącej Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

W artykule opublikowanym w Rzeczpospolitej omówiony został cykl życia 
kartonów do płynnej żywności oraz takie ich cechy jak odnawialność surowca, 
wydajne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i transportowej, niski ślad 
węglowy i recykling. Dzięki nim kartony do płynnej żywności idealnie wpisują 
się w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W dodatku dziennika Rzeczpospolita przeczytać można także relację z de-
baty redakcyjnej, podczas której Prezes Fundacji dyskutował o wyzwaniach 
dotyczących systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. 
Rozmowa skupiła się szczególnie na wdrożeniu zasady Rozszerzonej Odpo-
wiedzialności Producenta (obowiązku zapewnienia przez wprowadzających 
na rynek produkty w opakowaniach zbiórki i przygotowania do recyklingu 
odpadów opakowaniowych). Relacja z debaty dostępna jest na YouTube 
oraz w materiale na stronie: rp.pl/walkaoklimat.

Więcej:

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj więcej:

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu 
zdrowia, spokoju oraz wielu radosnych chwil 
w gronie najbliższych. A w nowym 2021 roku 

pomyślności, powodzenia we wszelkich 
przedsięwzięciach oraz spełnienia 

planów i marzeń.

Zespół Fundacji 
ProKarton

walka  
o KLIMAT
ODPOWIEDZIALNE  
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SUROWCAMI
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Patronat honorowy Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

o godz. 12.00 na stronie głównej serwisu rp.pl transmisja gali
finałowej projektu „WALKA O KLIMAT”

publikacja specjalna dla prenumeratorów „Rzeczpospolitej” 
oraz jako e-book do pobrania na stronie rp.pl/walkaoklimat
„WALKA O KLIMAT. ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE SUROWCAMI”JUŻ DZIŚ
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Karton, naturalnie!
Wszystko co trzeba wiedzieć 
o opakowaniach kartonowych 
do płynnej żywności.

Karton, naturalnie!
Wszystko co trzeba wiedzieć 
o opakowaniach kartonowych 
do płynnej żywności.

http://www.prokarton.org/
https://bit.ly/3oWyl2L
https://bit.ly/37mco7m
https://bit.ly/2WlWuUo
https://bit.ly/3oP0qZY
https://bit.ly/3oP0qZY
https://www.facebook.com/kartonnaturalnie/
mailto:media%40prokarton.org?subject=
https://bit.ly/2C5IWp4
https://twitter.com/prokarton
https://www.linkedin.com/company/37551321/
https://bit.ly/3r2ohHC
https://bit.ly/3acKcWx
https://bit.ly/37ohuQM
https://bit.ly/2Kp4VLP

