
DETOKSOWY
PORADNIK
Jak ograniczyć użycie szkodliwych 
substancji chemicznych na co dzień?



NonHazCity

Realizowany przez 18 partnerów z rejonu Morza Bałtyckiego projekt edu-
kacyjny miał na celu zmianę zachowań konsumenckich dla poprawy stanu 
środowiska naturalnego poprzez dążenie do: 

redukcji emisji substancji do Morza Bałtyckiego pochodzących  
ze źródeł rozproszonych o małej skali, 

zwiększenia świadomości na temat zagrożeń, 

wdrożenia działań pilotażowych w instytucjach miejskich, małych  
i średnich przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych.

W Gdańsku projekt był realizowany wspólnie przez: Gdańską Infrastrukturę 
Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Uni-
wersytet Gdański, odpowiedzialny za prace badawcze. Kampania projektowa 
została przeprowadzona pod hasłem MIASTO NA DETOKSIE.



OGRANICZ PLASTIK!

Plastik to także zagrożenie dla zdrowia, źródło potencjalnie szkodliwych substancji, mają-
cych wpływ m.in. na pracę układu hormonalnego. Przy produkcji plastikowych opakowań 
wykorzystuje się ponad 4 tys. chemicznych substancji. Pod kątem toksyczności została 
jednak sprawdzona tylko ich niewielka część, ok. 25%.

CO ROBIĆ?

Na zakupy zabieraj ze sobą wielorazową torbę (najlepiej 
wykonaną z przyjaznego środowisku materiału), warzy-
wa i owoce wkładaj „luzem” bezpośrednio do koszyka, 
kupuj produkty na wagę, w szkle lub kartonach.

Nie zawijaj drugiego śniadania w folię – wybierz papier śniadaniowy, szklany pojemnik lub zro-
bioną samodzielnie woskowijkę, nie używaj folii aluminiowej. 

Nie kupuj ryżu i kaszy porcjowanych w foliowych torebkach, a jeśli już kupisz – nie gotuj (worecz-
ki zawierają bisfenol A, który uwalnia się pod wpływem temperatury). 

Nie używaj plastikowych sztućców, naczyń i słomek – na rynku istnieją ekologiczne alternatywy 
(np. papier, drewno czy stal nierdzewna). 

Zrezygnuj z plastikowych butelek PET (pamiętaj też, że nie nadają się do wielokrotnego użytku!) 
– wybierz butelkę ze szkła lub stali nierdzewnej.

Segreguj odpady i zminimalizuj ich ilość – wyrzucenie plastików do odpowiedniego pojemnika 
zwiększa szansę na recykling.  

Jeśli nie zmienimy 
nawyków, w 2050 r. 
w morzach i oceanach 
może być więcej 
plastiku, niż ryb. 

Trafiając do akwenów, 
foliowe siatki blokują też 
odpływ rzek i kanałów. 

Według danych WWF, każdy mieszkaniec Europy 
i Ameryki Północnej generuje ok. 100 kg śmieci z plastiku 
rocznie. Według ekspertów ONZ w ciągu kilku lat ta ilość 
może się zwiększyć nawet do 140 kg. 

Na powierzchni oceanów unosi się około 100 mln ton 
plastiku. 

Obecny w wodach plastik każdego roku zabija ponad 
milion morskich ptaków i sto tysięcy morskich ssaków. 
Zwierzęta mogą się w niego zaplątywać. Żółwie mylą 
foliówki z meduzami, ptaki – z rybami. Albatrosy zjadają 
plastikowe nakrętki. 

Zagrożenie to także MIKROPLASTIKI. Uwalniane są do 
środowiska podczas rozkładu plastiku, ich źródła to 
również kosmetyki (np. pasty do zębów, peelingi), 
a nawet prane w wodzie ubrania z poliestru (np. polary). 



OZNACZENIA 
W TRÓJKĄCIE 

Uważnie sprawdzaj symbole i skróty widoczne wewnątrz i pod recyklingowymi trójkątami 
na plastikowych opakowaniach.

Unikaj w szczególności opakowań nieoznaczonych oraz z symbolem z 1 (PET), 3 (PVC), 4 (LDPE),  
6 (PS - polistyren) i 7 (OTHER/INNE).

Względnie bezpieczne będą te z symbolem 2 (HDPE, czyli polietylen dużej gęstości) lub  
5 (PP - polipropylen).

PET (politereftalan etylenu) to tworzywo przeznaczone do jednokrotnego użytku. Nie zaleca się 
ponownego napełniania plastikowych butelek. Warto również zwrócić uwagę na właściwe warunki 
przechowywania opakowań PET. Nie można wystawiać ich na słońce, ponieważ pod wpływem pro-
mieni UV z plastiku uwalniają się do wody i napojów szkodliwe dla zdrowia substancje. PET to również 
źródło szkodliwego dla zdrowia ludzi i środowiska mikroplastiku.

Szkło jest zawsze lepszą, bezpieczniejszą alter-
natywą. Pozbawione jest bisfenolu A, estrów 
ftalowych, aldehydu octowego i innych, poten-
cjalnie szkodliwych chemikaliów. Jest to szcze-
gólnie istotne w przypadku alergików, dzieci, 
osób starszych i kobiet w ciąży. Szkło stanowi 
bardzo dobrą barierę przed bakteriami, nadaje 
się do ponownego użytkowania i dodatko-
wo jest bardzo dobrym surowcem wtórnym. 
Zaletą szkła jest także to, że w razie potrzeby 
można je z łatwością wyparzyć wrzącą wodą.



ŻYWNOŚĆ

Pojemnik na drugie śniadanie możesz wykonać także samodzielnie – np. z tkaniny!

Weź kawałek bawełnianego materiału, spodnią stronę posyp startym woskiem pszczelim 
i skrop odrobiną oliwy z oliwek. Przełóż papierem do pieczenia i zaprasuj, by wosk z oliwą 
pokryły tkaninę jednolitą warstwą. Odstaw do przeschnięcia (materiał zrobi się sztywny). 
Woskowana warstwa będzie warstwą ochronną między pożywieniem i tkaniną, zatrzyma 
też wilgoć. 

Najlepsze do przechowywania żywności jest szkło, ceramika i stal nierdzewna. Dobrym rozwiąza-
niem są też np. pojemniki z trzciny cukrowej.

Przy pojemnikach z tworzyw sztucznych upewnij się, że są przeznaczone do kontaktu z żywnością  
i posiadają oznakowanie, informujące z jakiego rodzaju tworzywa są wykonane. 

Wiele opakowań toleruje tylko określone temperatury (zwróć uwagę np. na ikonkę śnieżynki lub 
sztućców). Dla przykładu – opakowania odpowiednie do mrożenia często nie powinny mieć kon-
taktu z ciepłymi potrawami. 

Nigdy nie podgrzewaj potraw w plastiku. Pod wpływem temperatury z tworzywa mogą uwalniać 
się niebezpieczne związki.

Jeśli decydujesz się na tworzywa sztuczne, najbezpieczniejsze do kontaktu z żywnością będą po-
jemniki oznaczone 05/PP (polipropylen) i 02/HDPE (polietylen dużej gęstości). 

Pamiętaj! Ryzyko przenikania szkodliwych substancji z opakowania zwiększa się w przypadku tłustych potraw.

AKCESORIA KUCHENNE

Wybieraj przybory (np. łopatki, szczypce, chochle, łyżki, tarki itd.) wykonane drewna, stali nie-
rdzewnej lub silikonu (ze sprawdzonego źródła). 

Plastikowe (najczęściej polietylenowe, z tworzywa poliamidowego, polistyrenu lub teflonu) mogą 
zawierać bisfenol A – szkodliwy szczególnie podczas oddziaływania wysokich temperatur. Jeśli 
wybierasz tworzywo sztuczne – zwróć uwagę na oznaczenia w trójkącie. 

Wybieraj patelnie i garnki ze stali nierdzewnej, kamienia, żeliwa lub ceramiki. W przypadku za-
kupu produktów z powłoką nieprzywierającą, upewnij się, że są one oznaczone jako „PFOS free”, 
„PFOA free” lub „PTFE free”.

Unikaj zakupu posiłków na wynos w opakowaniach z polistyrenu (styropianu).

Nie kupuj podejrzanie tanich produktów 
z niewiadomego źródła – np. na bazarku. 
Mogą być wykonane z tzw. „czarnego 
nylonu”, który zawiera niebezpieczne 
substancje, np. pierwszorzędowe aminy 
aromatyczne (PAAs).

Nie używaj akcesoriów aluminiowych. 
Glin łatwo się nagrzewa i w postaci 
jonów tego pierwiastka uwalnia do 
organizmu: jest magazynowany w mó-
zgu (może przyczyniać się do demencji 
czy choroby Alzheimera i Parkinsona) 
oraz w wątrobie (negatywnie wpływa 
na jej wydolność)



CZYM SĄ 
MIKROPLASTIKI?

Tworzywa sztuczne ulegają procesowi degradacji bardzo powoli. W początkowym okresie rozkładu 
dzielą się na coraz mniejsze cząstki, z których drobinki mniejsze niż 5 mm uznawane są za MIKROPLA-
STIKI. Dostając się do środowiska, negatywnie wpływają na jakość wód i zagrażają życiu bytujących 
w nich organizmów, a także… trafiają na nasze talerze!

Mikroplastiki mogą uwalniać się m.in. z ubrań – zwłaszcza polarowych (podczas prania), opon 
(podczas jazdy), odpadów z tworzyw sztucznych, plastikowych opakowań (podczas mycia w go-
rącej wodzie, np. w zmywarce) oraz z kosmetyków zawierających sztucznie wytworzone substan-
cje złuszczające - np. z peelingów czy past do zębów. 

Znajduje się je także w pitnej wodzie butelkowanej. Podczas badań zleconych przez organizację 
ORB Media*, naukowcy przebadali 250 butelek 11 marek (kupionych w 9 krajach). Z analiz wynika, 
że średnio w każdym litrze wody znajduje się 10 cząsteczek plastiku wielkości ok. 0,1 mm (więcej, niż 
przeciętna grubość włosa) i 314 mniejszych cząsteczek, które prawdopodobnie także są mikro plasti-
kami. Cząstki te uwalniają się podczas ugniatania butelek oraz wystawiania ich na działanie wysokiej 
temperatury lub temperatur zmiennych (najpierw do zamrażalnika, a potem „na plażę”).

Wpływ mikroplastików na nasze zdrowie nie jest dostatecznie zbadany – choć wiemy, 
że substancje zawarte w tworzywach sztucznych mogą zaburzać pracę ludzkiego układu 
hormonalnego (tzw. substancje endokrynnie czynne). Brakuje standardów i norm, które po-
magałyby określić narażenie i zagrożenie. Odzyskiwanie drobinek z wód jest bardzo trudne 
i kosztowne – praktycznie niemożliwe przy wykorzystaniu obecnie istniejących technologii. 

Ważne, by ograniczać emisję „u źródła” i wychwytywać drobinki, zanim dostaną się 
do środowiska. Ograniczenie użycia produktów plastikowych to także jedno z pożą-
danych działań. Im mniej produktów, tym mniej odpadów – a więc także mikropla-
stików powstających z ich rozpadu.

Dzięki unijnej dotacji GIWK Bliżej źródeł zrealizuje projekt „FanpLESStic-sea”, obejmujący dzia-
łania edukacyjne, technologiczne, strategiczne i badawcze w zakresie mikroplastików. Celem 
prowadzonych w ramach projektu badań będzie m.in. określenie poziomu mikroplastików 
w różnych elementach środowiska oraz identyfikacja ich źródeł i ocena rzeczywistego zagroże-
nia, jakie ze sobą niosą.
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