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W dosłownym tłumaczeniu oznacza 
on „brak śmieci” lub „brak 
marnowania”, to styl życia, zgodnie  
z którym człowiek stara się 
wytwarzać jak najmniej odpadów,    
a tym samym nie zanieczyszczać 
środowiska. 

Co to jest zero waste ?



Definicja przyjęta przez ZERO WASTE INTERNATIONAL ALLIANCE to:

"Zero Waste to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną 

produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie 

wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz 

bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku 

lub zdrowiu ludzkiemu".



Życie według idei Zero Waste polega 

na stosowaniu w życiu codziennym 

określonych zasad tzw. 5R

1. ODMAWIAJ 
(REFUSE),

2. OGRANICZAJ 
(REDUCE),

3. WYKORZYSTAJ 
PONOWNIE 
(REUSE),

4. RECYKLINGUJ 
(RECYCLE),

5. KOMPOSTUJ 
(ROT).



Odmowa wszelkich produktów 
wyprodukowanych ze szkodą dla 

środowiska, generujących niepotrzebne 
odpady i zanieczyszczenia, np. ulotek 

reklamowych, jednorazowych plastikowych 
opakowań, itp.

Refuse (odmawiaj)



Unikanie generowania odpadów; zmniejszenie 
ich ilości, czyli ograniczenie konsumpcji 

niepotrzebnych produktów, zbędnych rzeczy oraz 
        towarów nadmiernie opakowanych           

i jednorazowych czy o niskiej jakości, które 
szybko stają się śmieciami.

Reduce (ograniczaj)



Reuse (wykorzystaj ponownie)

Ponowne wykorzystanie produktów, 
które już posiadamy. Gdy w obecnej 

postaci nie znajdują już zastosowania, 
można je wykorzystać do nowej funkcji. 
Przykładem działania według tej zasady 
jest, np. wykorzystanie szklanej butelki 

jako wazon, palety jako stolik lub 
oddanie odzieży osobom 

potrzebującym.



Recycle (recyklinguj)
Segregacja i poddawanie 

odpadów procesowi 
recyklingu.

Rot (kompostuj)

      Kompostowanie         
i nabywanie takich 

produktów, które ulegną 
rozkładowi i powrócą do 
środowiska w przyjaznej 

dla niego formie.



Jak stosować zasady
 zero waste w życiu 

codziennym?



• Im mniej korzystamy ze zbędnych opakowań, tym mniej 
będzie ich produkowanych, a następnie wyrzucanych. 

• Podobnie jest z niepotrzebnymi nikomu ulotkami 
reklamowymi lub gazetkami, które  można obejrzeć          
w formie elektronicznej. 

• Do szkoły pakuj drugie śniadanie w papier lub pojemniki 
śniadaniowe wielokrotnego użytku  zamiast w folię 
aluminiową, noś butelki z filtrem lub korzystaj z poidełek    
w szkole.

• Warto również przerzucić się na noszenie ze sobą własnych 
toreb na zakupy, zamiast kupować plastikowe 
jednorazówki.  Czy kupując owoce lub warzywa naprawdę 
potrzebujemy na każde oddzielne opakowanie? 

• Czy wiesz, że opakowania na żywność stanowią jedną        
z największych części odpadów komunalnych. Mało 
jednorazówek w domu to miara naszego zaangażowania     
w dbanie o środowisko.

1. Naucz się eko pakowania



• Wszystko, co posiadasz, musiało najpierw zostać 
wyprodukowane i do tego zużyto wiele surowców,  
także prądu i wody. 

• Zastanów się, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli 
posiadasz rzeczy, których nie używasz ponad rok - nie 
bój się z nimi rozstać. Być może lepiej jest je wymienić, 
rozdać albo sprzedać.

• Less waste w przypadku zakupów, to kupowanie tylko 
tego, czego naprawdę potrzebujemy.  To postawienie 
na trwałość i jakość. Kupuj mniej, ale lepszej jakości.

•  Spróbuj korzystać z second handów, pchlich targów, 
wymiany towarów w internecie. Wykorzystuj do końca 
to, co już masz. Dbaj o posiadane przedmioty, by 
uniknąć ich szybkiego zniszczenia. 

2. Zmniejsz ilość zbędnych przedmiotów



Obecnie modne staje się tworzenie użytecznych i artystycznych 
przedmiotów z rzeczy, które są stare i niepotrzebne. 
Najlepszym przykładem są eleganckie meble oraz dodatki. 
Pracując i myśląc kreatywnie, nie tylko tworzymy 
niepowtarzalne dekoracje wnętrz, ale też chronimy środowisko.

Odnawiając stare przedmioty możemy odkryć w sobie nowe 
talenty, a przy okazji świetnie się bawić i mieć satysfakcję         
z naszego dzieła.

A oto moje dzieło- odnowiona stara komoda:)

3. Daj drugie życie starym rzeczom



Często wyrzucamy uszkodzone rzeczy            
i kupujemy nowe. Nie zawsze jednak tak 
było. Jeszcze nie tak dawno naprawiano 
wszystko, co mogło działać, nawet artykuły 
względnie tanie jak toster, ubrania czy 
rowery. Jeśli nie jest to możliwe, zepsutą 
rzecz można zmienić w prawdziwe dzieło 
sztuki i znaleźć dla niej inne zastosowanie.

4. Naprawiaj zamiast 
kupować lub wyrzucać



Obecnie w naszych domach mamy 
osobne śmietniki na szkło, makulaturę, 
plastik i inne odpady. Segregacja śmieci 
oraz stosowanie opakowań, które nadają 
się do powtórnego użytku to świetny 
sposób, aby zadbać o środowisko.          
W wielu krajach sklepy wyposażone są    
w automaty, do których wkłada się 
zużyte butelki i odzyskuje za nie kaucję. 
U nas również można oddawać butelki do 
sklepu, dzięki czemu trafiają z powrotem 
do producenta, gdzie po oczyszczeniu są 
używane ponownie.

5. Recykling 



Kompost, znany doskonale z czasów naszych 
dziadków, to rewelacyjny naturalny nawóz 
do kwiatów. Jest szczególnie przydatny, 
jeżeli posiada się własny ogródek, jednak        
z powodzeniem może być wykorzystany także 
dla roślin doniczkowych (wspaniałą 
odżywką dla kwiatów są skórki od banana, 
skorupki jajek lub fusy po kawie).

6. Kompostowanie śmieci



Zero waste w codziennym życiu  to przemyślane wybory, to 

troska o środowisko, zdrowsze życie, dążenie do pustego kosza, 

troska o przyszłość planety. 

Każde małe działanie z naszej strony, każdy śmieć mniej  i każdy 

przemyślany zakup to tak naprawdę więcej, niż może nam się 

wydawać. Ważne,  żebyśmy próbowali i żebyśmy z góry nie 

zakładali, że to się nie uda i nic nie zmieni. 

A jeśli nadal wydaje Wam się, że temat śmieci Was nie dotyczy, 

proponuję zrobić mały eksperyment i przez kilka dni nie wynosić 

śmieci do śmietnika. Zapewniam, że gdy po tygodniu 

zobaczycie, ile tego jest, zmienicie zdanie. I prawdopodobnie 

wtedy dojdziecie do wniosku, że jednak można by mniej 

śmiecić. 

BĄDŹ EKO, BĄDŹ ZERO WASTE- TY TEŻ MASZ WPŁYW 

NA NASZE ŚRODOWISKO !
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