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ROZDZIAŁ 1 
WSTĘP

1 1 SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE 

Większość przedmiotów i produktów, z których korzystamy na co 
dzień, zawiera różne substancje chemiczne. Pozwalają one uzy-
skać określone właściwości: kosmetyki działają dłużej dzięki kon-
serwantom, plastikowe opakowania żywności są miękkie i gładkie 
dzięki plastyfikatorom, a wyposażenie salonu (tapczany, sofy) nie 
stanie w ogniu dzięki substancjom zmniejszającym palność. Nie-
stety, niektóre z tych substancji są niebezpieczne zarówno dla 
naszego zdrowia jak i dla środowiska.

Stykamy się z nimi każdego dnia. Zjadamy je wraz z żywnością 
zapakowaną w plastik, wypijamy z każdym łykiem wody z butel-
ki PET, wchłaniamy przez skórę z każdym krokiem po posadzce 
z PCW i dotykamy ich nosząc ubrania z tkanin syntetycznych 
i ćwicząc na macie z tworzyw sztucznych. A to przecież tylko 
kilka przykładów z życia codziennego. Gdy zsumujemy wszystkie 
sytuacje, w których mamy do czynienia z materiałami zawiera-
jącymi niebezpieczne substancje, otrzymujemy niezwykle długi 
czas narażenia. 

Ogrom tych substancji już teraz podejrzewa się o zwiększanie 
ryzyka zachorowania na nowotwory, występowanie alergii, pro-
blemów z rozrodczością i zaburzeń w rozwoju niemowląt i dzieci. 
Szczególnie szkodliwe są substancje endokrynnie czynne - nawet, 
gdy występują w niewielkich stężeniach, zaburzają pracę układu 
hormonalnego, wpływając na metabolizm, wzrost, funkcje układu 
odpornościowego i rozwój organów.

Mimo, że jesteśmy wystawieni na działanie chemikaliów każdego 
dnia, tygodnia, miesiąca - rok po roku, nie oznacza to oczywiście, 

że wszyscy zachorujemy. Nie można jednak wykluczyć, że nie-
którzy z nas – tak!

Skutki długotrwałego narażenia na mieszankę szkodliwych sub-
stancji chemicznych nie są do końca poznane. To złożone zagad-
nienie i problem, z którego zdaliśmy sobie sprawę stosunkowo nie-
dawno. Niestety, uzyskanie wiarygodnych wyników zajmie wiele 
lat. Trzeba też mieć na uwadze, że powiązanie przyczyn ze skutka-
mi w sposób niepozostawiający wątpliwości jest bardzo trudne ze 
względu na występowanie zbyt wielu czynników dodatkowych, na 
które nie mamy wpływu.

Niedostatek badań naukowych i nieustanne tworzenie nowych 
substancji chemicznych powodują, że przepisy na szczeblu krajo-
wym i unijnym nie nadążają za potrzebą ochrony obywateli przed 
narażeniem na substancje niebezpieczne.

Działać musimy więc my – obywatele i konsumenci! Wszystko 
po to, żeby ograniczyć wykorzystanie i kontakt z potencjalnie 
niebezpiecznymi produktami i materiałami oraz dać jasny sy-
gnał, że chcemy systemowej zmiany w celu wdrożenia rozwią-
zań nietoksycznych.

Pierwszym krokiem jest pozyskanie niezbędnej wiedzy i usunięcie 
szkodliwych substancji z domu. Nasz przewodnik poprowadzi Cię 
od jednego pokoju do drugiego i podpowie, jak to zrobić.
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1 3 JAK KORZYSTAĆ Z PORADNIKA 

Dzięki poradnikowi sprawdzisz wszystkie domowe pomieszczenia 
i dowiesz się, jak krok po kroku oczyścić swoje cztery kąty z sub-
stancji toksycznych.

Z ROZDZIAŁU 2 dowiesz się, na co zwracać uwagę, z czego zrezy-
gnować i czym zastąpić wątpliwe produkty, aby uniknąć niebez-
piecznych substancji w poszczególnych pomieszczeniach domu. 
Znajdziesz tu listę kontrolną, którą możesz wypełnić, a po pewnym 
czasie (np. pół roku) sprawdzić ponownie, żeby zobaczyć swoje po-
stępy i zidentyfikować problemy, które nadal wymagają rozwiązania.

W większości pomieszczeń kontrola zaczyna się od policzenia, z ilu 
produktów korzystamy. Większość z nas posiada ich znacznie wię-
cej, niż potrzebujemy i wykorzystujemy. Pierwszym krokiem w de-
toksie domu jest zatem ich usunięcie. Jeżeli mieszkasz z rodziną, 
poproś o pomoc i zacznij od policzenia określonego typu produk-
tów wykorzystywanych w danym pomieszczeniu i oddzielenia tych 
potencjalnie szkodliwych od umiarkowanie szkodliwych i nieszko-
dliwych. Zwróć uwagę, ile różnych rzeczy wykorzystujesz do tego 
samego lub zbliżonego celu oraz czy nie przechowujesz czegoś, co 
ma przekroczony termin ważności. Wszystko krok po kroku!

W ROZDZIALE 3 znajdziesz szczegółowe informacje o substancjach 
niebezpiecznych oraz ich wpływie na zdrowie i środowisko.

ROZDZIAŁ 4 opisuje najczęściej spotykane sposoby oznakowania 
produktów ekologicznych.

W ROZDZIALE 5 poznasz przydatne sposoby samodzielnego przy-
gotowywania środków czyszczących i kosmetyków.

ROZDZIAŁ 6 przedstawia najważniejsze zalecenia i listy kontrol-
ne, które pomogą szybko (choć mniej dogłębnie) oczyścić dom 
z substancji toksycznych. Listy możesz łatwo wyciąć z przewodni-
ka i zawiesić w dostępnym miejscu (np. na lodówce) na pamiątkę 
udanego detoksu.

1 2 PROJEKT NONHAZCITY

Niniejszy poradnik powstał w ramach projektu „NonHazCity”  
(www.miastonadetoksie.pl), przy wsparciu finansowym Programu 
Regionu Morza Bałtyckiego Unii Europejskiej INTERREG. Zespół 
projektowy tworzyli partnerzy z regionu Morza Bałtyckiego – eks-
perci ze środowiska naukowego, organizacji pożytku publicznego, 
przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw. W ramach projektu 
badano możliwość redukcji emisji substancji niebezpiecznych do 
Bałtyku u źródeł: z naszego codziennego życia w domu i w pracy. 
W ramach NonHazCity opracowano również plany redukcji emi-
sji substancji niebezpiecznych na szczeblu samorządowym miast 
partnerskich, które wprowadzają konkretne ograniczenia w ich wła-
snych instytucjach i w ramach prowadzonej działalności, w przed-
siębiorstwach i u indywidualnych konsumentów – u wszystkich, 
którzy żyją w danej miejscowości.

Substancje niebezpieczne, choć niewidoczne dla ludzkiego oka, są 
wszechobecne. Znajdują się w wielu wyrobach, materiałach i towa-
rach. Projekt NonHazCity wykazał, jak niebezpieczna jest ich obec-
ność i określił działania na rzecz realnego obniżania ich poziomów 
wszędzie tam gdzie to możliwe poprzez stosowanie bezpiecznych 
alternatyw. Wyniki projektu mają wpływ na zwiększenie społecznej 
świadomości w tym temacie i postawienie go na politycznym po-
rządku dziennym decydentów w samorządach. Celem NonHazCity 
było spowodowanie, aby zarządzanie ryzykiem chemicznym stało 
się kwestią istotną dla wszystkich – poczynając od naszych domów, 
przez miejsca pracy, aż po wszystkie aktywności w mieście.
 
Idea ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych została wy-
korzystana do stworzenia kampanii Miasto na detoksie, która od 
samego początku pomaga wdrażać rozwiązania wypracowane 
w ramach projektu.

JAK OGRANICZYĆ 
NARAŻENIE 
W DOMU 
I W BIURZE? 

Zobacz animacje
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ROZDZIAŁ 2  
SPRAWDZENIE DOMU, 
POKÓJ PO POKOJU

2 1 GARDEROBA

Podczas produkcji tekstylia stykają się z najróżniejszy-
mi związkami chemicznymi. W przemyśle tekstylnym 
i branży odzieżowej stosowanych jest ponad 20 000 
substancji chemicznych – to około 30% wszystkich 
związków stosowanych na świecie! Wiele z nich może 
być szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, np. 
barwniki azowe, rozpuszczalniki, a także substancje 
zmniejszające palność. Zatem podróż w kierunku prze-
myślanej, wolnej od chemikaliów garderoby zaczyna się 
już w sklepie – od sprawdzenia metki oraz zapoznania 
się z polityką środowiskową marki odzieżowej.

Oznakowanie Sprawdź i podaj liczbę

Labeling Guide

Labeling Guide

Sprawdź, Ile ubrań 
faktycznie nosisz

Liczba

To, czy policzysz każdą jedną skarpetkę domowników, 
czy skupisz się np. tylko na rzeczach jednej osoby, czy na 
odzieży wierzchniej, zależy tylko od Ciebie. Nie chodzi 
o konkretną liczbę, a o wyczucie, z których tekstyliów 
nadal korzystasz, a które zajmują tylko miejsce w szafie 
oraz które z nich są wyrobami potencjalnie szkodliwymi.

Wyjmij z szafy wszystkie ubrania i buty, których 
nie nosisz regularnie. Zastanów się, czy możesz 
je podarować znajomym, oddać potrzebującym 
lub sprzedać?

SPRAWDŹ, ILE UBRAŃ POSIADA 
CERTYFIKATY EKOLOGICZNE

Jeżeli dane ubranie otrzymało eko certyfikat (lista w ta-
beli po prawej stronie), informację o nim można zwykle 
znaleźć na metce.

WSKAZÓWKI

W miarę możliwości wybieraj wysokiej jakości 
odzież lokalnej produkcji zamiast ubrań z tanich 
sieciówek, tj. tzw. mody „fast fashion”.

Wybieraj produkty z etykietami ekologicznymi 
typu I: EU Ecolabel, Nordic Ecolabel [Nordycki 
Łabędź], Blue Angel [Błękitny Anioł]. Gwaran-
tują one niskie emisje substancji szkodliwych do 
środowiska na każdym etapie cyklu życia pro-
duktu. Inne rzetelne oznaczenia, które pomagają 
wybrać bezpieczne ubrania, to np. GOTS, Oeko-
-Tex, Naturtextil. Więcej informacji znajdziesz 
w ROZDZIALE 4 oraz w aplikacjach dostępnych 
na urządzenia mobilne (np. Ecolabel Guide).
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SPRAWDŹ, Z JAKICH MATERIAŁÓW ZROBIONE SĄ TWOJE UBRANIA

Informacji szukaj na metce. 

Materiał Rodzaj włókna Sprawdź i podaj liczbę 
oraz rodzaj ubrań

Bawełna Włókno naturalne (roślinne)

Len Włókno naturalne (roślinne)

Wełna Włókno naturalne (zwierzęce)

Skóra Włókno naturalne (zwierzęce)

Lyocell/Tencel Włókno naturalne (roślinne)

Wiskoza Częściowo naturalne, częściowo syntetyczne

Poliuretan Włókno syntetyczne (plastik)

Sztuczna skóra Włókno syntetyczne (plastik), często PCW

Poliamid (nylon) Włókno syntetyczne (plastik)

Poliester Włókno syntetyczne (plastik)

Tworzywa akrylowe (Akryl) Włókno syntetyczne (plastik)

Elastan Włókno syntetyczne (plastik)

WSKAZÓWKI

Wybieraj odzież i obuwie z materiałów naturalnych za-
miast syntetycznych. Zachowaj szczególną ostrożność 
przy zakupie odzieży skórzanej: skóra często jest gar-
bowana i barwiona z użyciem niebezpiecznych związ-
ków chemicznych.

Unikaj odzieży i obuwia o silnym, chemicznym zapachu.

W przypadku strojów pływackich i odzieży wierzch-
niej szukaj oznaczeń „wolne od PFOA”, „wolne od PFC/
PFAS” i „wolne od fluorowęglowodorów”. Substancje 
PFOA i PFC powodują, że powierzchnie ubrań są wo-
doodporne i ograniczają wnikanie zabrudzeń (wy-
stępują w szczególności w impregnatach do odzieży 
wierzchniej), ale są niestety substancjami endokrynnie 
czynnymi, co oznacza, że mogą zaburzać pracę układu 
hormonalnego. Więcej informacji o tych substancjach 
znajdziesz w ROZDZIALE 3.

W miarę możliwości wybieraj odzież bawełnianą za-
miast tkanin syntetycznych (poliamid, poliester, akryl 
itp.). Syntetyki mogą zawierać środki biobójcze i nano-
srebro. Środki biobójcze to substancje niszczące bak-
terie i inne drobnoustroje, ale również są szkodliwe dla 
organizmów wyższych. Nanosrebro ma działanie anty-
bakteryjne, może jednak gromadzić się w organizmie.

Wybieraj wyroby bez nadruków. Nadruki mogą zawie-
rać szkodliwe substancje, takie jak plastyfikatory, PCW 
i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (tzw. 
WWA albo PAH).

Kupuj produkty z oznaczeniami ekologicznymi. Więcej 
informacji o oznaczeniach ekologicznych znajdziesz 
w ROZDZIALE 4.

Odzież wykonana z tworzyw sztucznych (poliamid, po-
liester, akryl itp.) może podczas prania uwalniać mikro-
plastik. Wzmaga ona także potliwość.

Zamiast kupować nowe ubrania, skorzystaj ze sklepów 
i platform internetowych z odzieżą używaną oraz akcji 
wymiany ubrań. Używane ubrania zwykle były już wie-
lokrotnie prane, co zwiększa prawdopodobieństwo, że 
ewentualne substancje niebezpieczne zostały z nich wy-
płukane.

Unikaj odświeżaczy do ubrań i dezodorantów do obu-
wia, ponieważ mogą zawierać niepotrzebne substancje 
biobójcze i sztuczne substancje zapachowe. Takie same 
efekty można uzyskać wsypując na noc sodę oczyszczo-
ną do obuwia, a „nieświeże” ubrania można np. prze-
wietrzyć.

A może upcykling? Twórz nowe, ulubione ubrania ze 
starych lub zanieś te zniszczone do krawca.

Unikaj ubrań oznaczonych napisem: „nie prasować”, 
„non iron”, „niegniotące”, „wyprać przed założeniem”. 
Często zawierają szkodliwe substancje!

Pierz ekologicznie: pralkę włączaj dopiero po uzbiera-
niu pełnego bębna i korzystaj z certyfikowanych, przyja-
znych zdrowiu i środowisku środków piorących lub z kuli 
do prania. Unikaj zmiękczaczy do tkanin, gdyż szkodzą 
środowisku, a zawarte w nich substancje zapachowe 
i koloryzujące mogą powodować alergie. Temperatura 
30˚C całkowicie wystarcza do zwykłego prania.

Unikaj środków owadobójczych. Substancje naturalne, 
takie jak lawenda i drewno cedrowe będą równie sku-
teczne do ochrony ubrań np. przed molami. 

Nie kupuj taniej biżuterii – niekiedy zawiera ona alerge-
ny takie jak nikiel i ołów, które mogą powodować uszko-
dzenia układu nerwowego w rozwijającym się płodzie 
w łonie matki i u małych dzieci.
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2 2 POKÓJ DZIENNY

W salonie mogą znajdować się różnorodne źródła niebezpiecz-
nych substancji – np. substancje zmniejszające palność i plastyfi-
katory, które są uwalniane z mebli i podłóg, posadzki, farb ścien-
nych, elektroniki i kabli, ale także z wyrobów tekstylnych (m.in. 
firan, wykładzin, poduszek). Ciągła emisja tych substancji zwykle 
oznacza stałe narażenie na wchłanianie ich przez skórę i z wdy-
chanym powietrzem.

Zmiana wyposażenia salonu może być jednak znacznie trudniej-
sza niż zmiana sztućców w kuchni. Poniżej przedstawiamy kilka 
rekomendacji, które pomogą zadbać o bezpieczeństwo w poko-
ju dziennym bez ponoszenia wysokich kosztów. Podpowiadamy 
też, na co zwracać uwagę, jeśli jednak postanowisz odświeżyć 
wystrój salonu.

SPRAWDŹ, GDZIE UMIESZCZONE SĄ TWOJE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

Czy kable leżą w pobliżu grzejnika? Jeśli tak, znajdź dla nich inne miej-
sce, gdzie nie będą narażone na ciepło.

UWAGA: osłony przewodów często wykonane są z PCW, który może 
zawierać dodatki, takie jak ftalany. Jeżeli kable lub urządzenia elek-
troniczne ulegną nagrzaniu, mogą wydzielać się z nich te szkodli-
we substancje.

W pobliżu urządzeń elektronicznych należy często odkurzać, a także 
wietrzyć pomieszczenia, w których są ustawione.

Substancje chemiczne kumulują się w kurzu. Szczególnie ważne jest 
więc regularne odkurzanie w pobliżu urządzeń, gdyż wydzielają zarów-
no substancje zmniejszające palność jak i ftalany. Dodatkowo, wytwa-
rzają pole magnetyczne, ściągają więc kurz również z dalszych części 
pomieszczenia, w którym się znajdują. Unikaj spłukiwania kurzu do 
kanalizacji, gdyż zanieczyszczenia trafią wraz ze ściekami do oczysz-
czalni. Kurz wyrzucaj do śmieci (np. w worku z odkurzacza). 

Obniż temperaturę w pokoju poniżej 21˚C (niższa temperatura ograni-
cza wydzielanie szkodliwych substancji).

Sprawdź, Ile urządzeń 
elektronicznych posiadasz

Liczba

Pozbądź się urządzeń elektronicznych, których nie potrzebujesz i nie 
używasz. Zrób przegląd przynajmniej raz w roku.

Wyłącz urządzenia, których w danej chwili nie używasz, a chcesz za-
trzymać w pokoju. W trybie tzw. „stand by” nadal mogą uwalniać się 
z nich szkodliwe substancje.
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Pokój dzienny to ten, w którym najczęściej prowadzimy prace 
remontowe. Poniżej kilka wskazówek, jak zachować się podczas 
remontu, które możesz wykorzystać również w czasie renowacji 
innych pomieszczeń.

W trakcie i po zakończeniu remontu regularnie wietrz 
mieszkanie, otwierając wszystkie okna na oścież, aby 
umożliwić całkowitą wymianę powietrza. Żeby nie za-
kłócić prac remontowych, zwróć jednak także uwagę 
na zalecenia producenta – zbyt duży dostęp powietrza 
może zaburzyć proces „adaptacji” niektórych materia-
łów remontowych (np. farba może się złuszczać).

Wybieraj farby wodne. Szczególnie zalecamy te natural-
ne, np. wapienne (zapobiegają pleśniom), ceramiczne 
i krzemianowe. Gdy wybierasz te tradycyjne, zwracaj 
uwagę na eko certyfikaty, np. Błękitny Anioł. Klasycz-
ne farby często zawierają plastyfikatory, konserwanty 
i rozpuszczalniki.

Jeżeli pomieszczenie nie było malowane farbami natu-
ralnymi (np. wapiennymi lub ceramicznymi) i/lub certy-
fikowanymi, po malowaniu odczekaj co najmniej 24–36 
godzin, by farba wyschła. Do pomieszczenia nie należy 
w tym czasie wchodzić, gdyż duża część lotnych i po-
tencjalnie niebezpiecznych substancji odparowuje i gro-
madzi się w powietrzu.

Nie kupuj zmywalnych tapet. Zawierają PCW i plastyfi-
katory, które mogą zaburzać działanie układu hormo-
nalnego.

Resztki farb, lakierów i materiałów budowlanych oddaj 
w ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych organizo-
wanej w Twoim mieście (szczegóły i harmonogram zbió-
rek dla Gdańska znajdziesz się na www.czystemiasto.pl). 
Lakierów i farb nie wolno wylewać do zlewu ani toalety!

Unikaj farb w aerozolu, gdyż mogą niekorzystnie wpły-
wać na układ oddechowy. Do rozprowadzania farb i la-
kierów lepiej używać pędzli i wałków.

Wyposażenie i dekoracje wnętrz należy w miarę moż-

liwości mocować za pomocą klejów niezawierających 
rozpuszczalników (jest to zaznaczone na opakowaniu) 
bądź z użyciem gwoździ i wkrętów. Wiele klejów uwal-
nia do powietrza toksyczny formaldehyd.

Wybieraj posadzki wykonane z drewna pochodzące-
go z lasów zrównoważonego rozwoju (certyfikat FSC 
lub PEFC), bambusa, korka, linoleum lub kauczuku 
naturalnego, a dostawcę zapytaj o sposób przetwa-
rzania drewna.

Pamiętaj, że posadzka drewniana jest lepsza od lamina-
tu tylko wtedy, gdy ma postać litą. W podłodze klejonej 
z kilku osobnych warstw drewna, spoiwa i impregnaty 
mogą zawierać niebezpieczne składniki (fenol, toluen, 
formaldehyd). Substancje te mogą być obecne w więk-
szych ilościach w tzw. sklejce niż w laminacie.

Unikaj produktów zawierających lotne związki organicz-
ne (LZO). Zwracaj uwagę na oznakowanie produktów 
lub zasięgnij porady specjalisty. Koniecznie zwracaj 
uwagę na parametr „wielkość emisji” i wybieraj produk-
ty z oznaczeniem A+.

Zawsze miej na uwadze informacje dla alergików.

W sklepie zawsze pytaj obsługę o radę i upewnij się, że 
materiały remontowe nie zawierają formaldehydu, roz-
puszczalników mineralnych, plastyfikatorów i lotnych 
związków organicznych.

Wybieraj materiały budowlane z cer-
tyfikatami typu I: EU Ecolabel, Nor-
dycki Łabędź, Błękitny Anioł. Gwa-
rantują najmniejsze emisje substancji 

szkodliwych do środowiska na każdym etapie cyklu ży-
cia produktu. Więcej informacji znajdziesz w ROZDZIA-
LE 4 oraz w aplikacjach na urządzenia mobilne (np. 
Ecolabel Guide).

Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie 
użytkowania i unieszkodliwiania zakupionych materia-
łów. Podczas remontu stosuj odzież ochronną, by za-
bezpieczyć swoją skórę.

SPRAWDŹ, Z JAKICH MATERIAŁÓW ZROBIONE SĄ TWOJE MEBLE 
I WYROBY TEKSTYLNE

Sprawdź, czy Twoje meble i tekstylia posiadają certyfika-
ty ekologiczne (więcej informacji w ROZDZIALE 4) i ku-
puj właśnie takie produkty. Wyrażając zapotrzebowanie 
na certyfikowane towary, pomagasz skierować rynek we 
właściwą stronę. Wysoki popyt oznacza większą podaż 
i lepsze ceny najbardziej przyjaznych środowisku rozwią-
zań alternatywnych.

Jeżeli chcesz wymienić swoje meble i tekstylia, rozważ za-
kup przedmiotów używanych. Meble z płyty wiórowej czę-
sto zawierają powodujący alergie i podejrzewany o działanie 
rakotwórcze formaldehyd, który prawdopodobnie zdążył już 
wywietrzeć z używanego przedmiotu. Unikaj mebli i podu-
szek z gumą piankową, pochodzących z lat 70., 80. i 90. 
Używano wtedy substancji zmniejszających palność, które 
obecnie są zabronione. Przy zakupie sprawdź, z jakiego 
okresu pochodzi dany mebel. Zasadniczo, nie kupuj mebli 
wypełnionych gumą piankową wyprodukowanych przed 
2005 r. (regulacje prawne dotyczące TZO – Trwałych Zanie-
czyszczeń Organicznych zostały wprowadzone w 2005 r.).

Zapytaj o sposób obróbki powierzchni: materiały pokry-
wające kanapy mogą być wzbogacane substancjami typu 
PFC/PFAS (np. PFOA), które zapewniają im odporność na 
brud i wodę. Mogą być także wzbogacane substancjami 
zmniejszającym palność. Jeżeli kupujesz nowe kanapy, wy-
kładziny i inne wyroby tekstylne, unikaj tych substancji. Za-
pytaj o produkty „wolne od PFOA”, „wolne od PFC” i „wolne 
od fluorowęglowodorów”.

Pamiętaj, że w meblach tapicerowanych również gromadzi 
się kurz przyciągający substancje niebezpieczne z innych 
elementów wyposażenia salonu. Warto więc takie meble 
regularnie odkurzać.

WAŻNE KWESTIE W CZASIE RENOWACJI
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2 3 KUCHNIA

Plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, deski do krojenia, 
przedmioty posiadające nieprzywierające powłoki i folia alum-
iniowa, czyli produkty, z których korzystasz w kuchni mogą być 
źródłem niebezpiecznych substancji, przedostających się do Two-
jego organizmu wraz z powietrzem, przez kontakt ze skórą, a także 
z pożywieniem. Na szczęście już kilka prostych czynności pozwala 
szybko i łatwo obniżyć poziom narażenia na te substancje.

SPRAWDŹ, JAKIEGO RODZAJU PRZEDMIOTY MASZ W KUCHNI

Na poniższej liście znajdziesz artykuły, które mogą zawierać niebezpieczne substancje.

Tworzywa sztuczne Sprawdź i podaj liczbę

przedmioty jednorazowego użytku 
(np. słomki)

pojemniki na żywność

naczynia kuchenne 
(np. deski do krojenia)

styropian (polistyren)

Powłoki nieprzywierające

naczynia kuchenne (np. patelnie)

przedmioty jednorazowe 
(np. papier do pieczenia)

Inne

kompozyty bambusowe 

aluminium: garnki, przybory kuchenne 
(np. chochle, wyciskacz do czosnku) 
oraz folia
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SPRAWDŹ, W JAKIE MATERIAŁY PAKUJESZ ŻYWNOŚĆ NA ZAKUPACH

Przyjrzyj się swoim nawykom zakupowym przez tydzień i sporządź listę opakowań, jakie przynosisz do domu.

Materiał Sprawdź i podaj liczbę

żywność niepakowana

w jednorazowych opakowaniach plastikowych

w wielorazowych opakowaniach plastikowych

w papierze, tekturze

w szkle, ceramice, stali nierdzewnej

w opakowaniach drewnianych

w opakowaniach aluminiowych

inne (jakie?)

WSKAZÓWKI

Za każdym razem, gdy udajesz się na zakupy, to Ty decydujesz, jakie materiały trafią do Twojej kuchni 
i jakie substancje niebezpieczne mogą potem znaleźć się w Twoim organizmie. To Twój wybór!

Jeśli tylko się da, unikaj żywności pakowanej, zwłaszcza w plastik. Na warzywa i owoce możesz wziąć ze 
sobą torby wielokrotnego użytku (bawełniane). Sery i mięsa można kupować bez opakowania i poprosić 
sprzedawcę o włożenie do Twojego własnego pojemnika (np. ze stali nierdzewnej).

Nie kupuj żywności w puszkach! Powłoki wewnętrzne metalowych puszek z żywnością i napojami za-
wierają zwykle bisfenol A (więcej informacji znajdziesz w ROZDZIALE 3).

Jeśli kupisz żywność w opakowaniach mogących uwalniać substancje niebezpieczne, przełóż ją do tych 
wykonanych ze szkła, ceramiki lub stali nierdzewnej od razu po powrocie z zakupów do domu.

WSKAZÓWKI

Szkło, ceramika, stal nierdzewna, nieprzetwo-
rzone drewno i bawełna (z certyfikatem ekolo-
gicznym) to materiały bezpieczne w kontakcie 
z żywnością. Unikaj plastikowych przedmiotów. 
Nie oznacza to, że plastiki należy natychmiast 
wyrzucić – generowałoby to niepotrzebne od-
pady. Pomyśl raczej nad alternatywami dla pla-
stiku, gdy używana przez Ciebie rzecz ulegnie 
już zniszczeniu.

Nie podgrzewaj jedzenia zapakowanego w pla-
stik. W wysokiej temperaturze szkodliwe sub-
stancje mogą być uwalniane do żywności.

Większość przedmiotów bambusowych, takich 
jak kubki i talerzyki jednorazowe, jest prasowa-
na i klejona z użyciem niebezpiecznego kleju – 
melaminy. Lepiej ich unikać! Natomiast zwykłe 
drewno bambusowe nie stanowi problemu.

Unikaj aluminium! W kontakcie z żywnością może 
być szkodliwe dla zdrowia – zwłaszcza, gdy jest 
to żywność kwaśna.

Silikon jest bezpieczny, o ile został utwardzo-
ny termicznie (ogrzewany przez 4 godziny 
w temp. 200oC) przed pierwszym użyciem. 
Wielu wytwórców pomija ten kosztowny etap 
produkcji, warto więc samemu utwardzić zaku-
pione produkty.

Aby uzyskać nieprzylegające powierzchnie od-
porne na tłuszcz, wodę i brud, do powłok przed-
miotów kuchennych i opakowań żywności (np. 
patelni, torebek z popcornem do odgrzewania 
w mikrofali) dodaje się PFOA, PFC/PFAS i fluoro-
węglowodory. Związki te mogą powodować raka 
i uszkodzenia wątroby. Należy unikać materiałów 
nimi powlekanych i zamiast tego używać przy-
borów kuchennych ze stali nierdzewnej, żeliwa 
lub ceramiki.

Zamiast nieprzylegającego papieru i foremek 
do pieczenia wybieraj alternatywy z certyfika-
tami ekologicznymi.
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SPRAWDŹ, W JAKICH MATERIAŁACH PRZECHOWUJESZ SWOJĄ ŻYWNOŚĆ

Zrób listę opakowań, w jakich przechowujesz w domu żywność.

Materiał Sprawdź 
i podaj liczbę

niepakowane

w jednorazowych opakowaniach plastikowych

w wielorazowych opakowaniach plastikowych

w papierze, tekturze

w szkle, ceramice, stali nierdzewnej

w opakowaniach drewnianych

w opakowaniach aluminiowych

inne (jakie?)

SPRAWDŹ, W JAKICH MATERIAŁACH ZAMRAŻASZ LUB PODGRZEWASZ ŻYWNOŚĆ

Przyjrzyj się swoim nawykom przez tydzień i zrób listę.

Materiał Sprawdź 
i podaj liczbę

w opakowaniach z tworzyw sztucznych

w papierze, tekturze

w szkle, ceramice, stali nierdzewnej

w opakowaniach aluminiowych

inne (jakie?)

WSKAZÓWKA

Przechowuj żywność w pojemnikach szklanych, ceramicznych lub ze 
stali nierdzewnej.

WSKAZÓWKI

Nie stosuj żadnego rodzaju plastików do żywności gorącej, tłustej i kwaśnej – 
substancje niebezpieczne mogą w takich warunkach szybciej migrować z plastiku 
do żywności.

Unikaj aluminium! W kontakcie z żywnością może być szkodliwe dla zdrowia  
– zwłaszcza, gdy jest to żywność kwaśna.

Do zamrażania używaj pojemników i folii do tego przeznaczonych.

Spróbuj mrozić w szkle, stosując następujące zasady:

• wybieraj szerokie naczynia (np. słoiki), a unikaj tych z wąską szyją (np. butelek)

• nie wypełniaj naczynia całkowicie

• schłódź przed mrożeniem 

• zakręć naczynie dopiero po zamarznięciu

• aby rozmrozić, włóż do zimnej wody
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SPRAWDŹ, JAKA CZĘŚĆ ZAKRĘTEK W TWOJEJ KUCH-
NI MA NIEBIESKI PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY (ANG  
BLUE SEAL)

Sprawdź i podaj liczbę 
w stosunku do liczby 
wszystkich nakrętek

Liczba

WSKAZÓWKI

Upewnij się, że zakrętki posiadają niebieskie 
zabarwienie pierścienia uszczelniającego, po-
nieważ nie zawierają one PCW. Większość arty-
kułów żywnościowych z certyfikatami ekologicz-
nymi przechowywana jest w szklanych słoikach 
z wieczkami typu Blue seal, które – rzecz jasna 
– można wykorzystywać wielokrotnie.

Jeśli nie posiadasz zakrętek z uszczelnieniem 
w kolorze niebieskim, przechowuj żywność w sło-
ikach, starając się ich nie odwracać do góry dnem.

SPRAWDŹ, JAKĄ CZĘŚĆ ŻYWNOŚCI, KTÓRĄ KUPU-
JESZ, STANOWIĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE (ORGA-
NICZNE), REGIONALNE I SEZONOWE

Przyjrzyj się przez tydzień swoim nawykom, a następnie 
dokonaj oceny.

Sprawdź i podaj szacunkową 
ilość w stosunku do ogólnej 
ilości żywności (%)

%

WSKAZÓWKI

Wybieraj żywność ekologiczną, aby zmniejszyć 
narażenie na śladowe ilości pestycydów. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku kawy, nabia-
łu, mięsa, jabłek, bananów, cytrusów, winogron, 
ziemniaków, cebuli i papryki, ponieważ do ich 
hodowli zwykle zużywa się dużo pestycydów. 
Wybór żywności ekologicznej to korzyść dla 
zdrowia, ale także dla rolników, zwierząt i eko-
systemu. Zwracaj uwagę na następujące znaki: 
Demeter, Euro-liść, Naturland.

Jeżeli nie masz pewności, czy żywność wytwo-
rzono z użyciem pestycydów, dokładnie umyj ją 
w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej lub 
kwasku cytrynowego.
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2 4 ŁAZIENKA

Produkty do pielęgnacji ciała (kosmetyki), takie jak kremy, szampony, mydła itp. mogą zawierać substancje 
drażniące skórę, niekorzystnie wpływające na nasz układ hormonalny i oddechowy lub powodujące alergie.  
Informacje na kolejnych stronach pomogą Ci stworzyć łazienkę wspierającą Twoje zdrowie i jednocześnie ekologię.

Sprawdź, Ilu różnych produktów używasz Liczba

WSKAZÓWKI

Oddziel produkty przeterminowane i zutylizuj je zgodnie z przepisami. Ogranicz liczbę środków higieny 
osobistej i kosmetyków.

Unikaj aerozoli – mogą niekorzystnie wpływać na układ oddechowy.

Sprawdź, Ile posiadanych przez Ciebie produktów do pielęgnacji 
ciała posiada certyfikaty ekologiczne

Liczba

WSKAZÓWKI

Wybieraj produkty certyfikowane typu I: EU Ecolabel, Nordycki Łabędź, Błękitny Anioł lub NaTrue, ICEA, 
Ecocert. Gwarantują mniejszą ilość szkodliwych substancji. Więcej informacji znajdziesz w ROZDZIALE 4 
oraz w aplikacjach na urządzenia mobilne (np. Ecolabel Guide).

Uwaga na greenwashing! Nie ufaj oznaczeniom „zielonych” produktów, takim jak „ekologiczne”, „naturalne”, 
„organiczne”, które nadają sami producenci. Internet ułatwia sprawdzenie polityki producenta i jego „zielo-
nych” gwarancji, co pomaga wybrać produkty certyfikowane przez godne zaufania, niezależne organizacje.
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SPRAWDŹ OBECNOŚĆ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W SKŁADZIE UŻYWANYCH PRZEZ CIEBIE PRODUKTÓW

Sprawdź składniki swoich środków do pielęgnacji ciała: czy widzisz wśród nich związki z poniższej listy substancji niebezpiecznych?

Substancje (wymieniliśmy tu najczęściej 
spotykane substancje niebezpieczne - lista nie 
jest pełna)

Ryzyko Sprawdź skład każdego ze 
swoich kosmetyków i podaj 
liczbę produktów zawiera-
jących daną substancję

Parabeny: Metyloparaben, etyloparaben, propylo-
paraben (środek biobójczy), butylparaben
Parabens: Methylparaben, Ethylparaben, Propyl-
paraben (biocide) 

EDC (związki endokrynnie czynne, nie-
korzystnie wpływają na układ hormo-
nalny)

Związki uwalniające formaldehyd: DMDM hydan-
toina, Quaternium-15, mocznik imidazolidyny, 
mocznik diazolidyny
Formaldehyde releasers: DMDM Hydantoin, Qu-
aternium-15, Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea

Działają silnie drażniąco na skórę, po-
wodują alergie, prawdopodobnie rako-
twórcze

Substancje zapachowe (parfum, fragrance): ge-
raniol, limonene, linalol, citral, citronellol, eugenol

Alergen

Metyloizotiazolinon (konserwant)
Methylisothiazolinone (preservative)

Alergen

Metylochloroizotiazolinon (konserwant)
Methylchloroisothiazolinone (preservative)

Alergen

Metoksycynamonian etyloheksylu (filtr UV)
Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate, Octyl 
methoxycinnamate) (UV filter)

EDC (związki endokrynnie czynne, za-
burzają pracę układu hormonalnego)

Butylowany hydroksytoluen (BHT) (konserwant)
Butylated Hydroxytoluene (BHT) (preservative)

EDC (związki endokrynnie czynne, zabu-
rzają pracę układu hormonalnego)

Pirytioninan cynku
Zinc pyrithion

Substancja niebezpieczna dla środowi-
ska

Oksybenzon (benzofenon-3) (filtr UV)
Oxybenzone (Benzophenone-3) (UV filter)

EDC (związki endokrynnie czynne, zabu-
rzają pracę układu hormonalnego)

Triklosan (właściwości antyseptyczne
i dezodorujące)
Triclosan (antiseptic and deodorant properties)

EDC (związki endokrynnie czynne, za-
burzają pracę układu hormonalnego), 
prawdopodobnie rakotwórczy

Rezorcyna (barwnik do włosów)
Resorcinol (dyes hair) 

EDC (związki endokrynnie czynne, zabu-
rzają pracę układu hormonalnego)

Cyklotetrasiloksan, cyklosiloksan
Cyclotetrasiloxane

EDC (związki endokrynnie czynne, za-
burzają pracę układu hormonalnego), 
źródło mikroplastiku, komodogenne

4-metylobenzylideno kamfora (filtr UV)
4-methyl benzylidene camphor (UV filter)

działa bardzo toksycznie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki; 
podejrzewa się, że działa szkodliwie na 
płodność lub na dziecko w łonie matki

Łącznie

WSKAZÓWKI

Uwaga: powyższa lista przedstawia tylko najczęściej spotykane związki chemiczne; sporządzenie kompletnej listy jest nie-
możliwe z uwagi na ogromną liczbę takich związków, używanych w przemyśle. Polecamy korzystanie z aplikacji mobilnych 
umożliwiających zeskanowanie kodu kreskowego i sprawdzenie zawartości substancji szkodliwych (np. CosmEthics, INCI Beauty, 
Ingred, Perfect Beauty).

Kolejność substancji na naszej liście nie jest przypadkowa, uszeregowaliśmy je w kolejności malejących stężeń, w jakich naj-
częściej są stosowane.

Szczególnie istotne są tzw. „związki endokrynnie czynne”, ponieważ mogą one zaburzać pracę układu hormonalnego i procesy 
regulowane przez hormony, np. metabolizm, wzrost, funkcjonowanie układu odpornościowego i rozwój narządów. Przykładem 
takiej substancji jest triklosan (występuje w niektórych pastach do zębów).

Unikaj środków do prostowania włosów, farb do włosów, rozjaśniaczy skóry, perfum i lakierów do paznokci – zwykle zawierają 
duże ilości szkodliwych związków.

Unikaj też dezodorantów zawierających sole glinu i tych w sprayu. Aerozole mogą niekorzystnie wpływać na układ oddechowy, 
a sole glinu mogą zatykać pory i są potencjalnie rakotwórcze.

Jeśli nie masz możliwości skorzystania z ekologicznych produktów alternatywnych np. dla farb do włosów lub jeśli z takich 
czy innych powodów, nie chcesz lub nie możesz zrezygnować z określnych zabiegów kosmetycznych (farbowanie włosów, 
malowanie paznokci) staraj się je przeprowadzać jak najrzadziej.
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2 5 POKÓJ DZIECIĘCY

Pokój dziecka to przewrotnie często najbardziej zanieczyszczone pomieszcze-
nie w domu. Związki chemiczne uwalniają się z mebli, zabawek i elektroniki. 
Mogą wpływać zarówno na jakość powietrza, jak i na zdrowie. A przecież dzie-
ci są bardziej wrażliwe na niebezpieczne substancje niż dorośli. Jeżeli jesteś 
rodzicem, podróż ku mądremu wykorzystaniu produktów warto więc zacząć 
właśnie od dziecięcego pokoju.

Sprawdź, Iloma zabawkami regularnie bawi się Twoje dziecko (przynaj-
mniej raz w tygodniu)

Liczba

WSKAZÓWKA

Usuń wszystkie zabawki, którymi Twoje dziecko nie bawi się regularnie. Te, które są „bezpieczne” przekaż 
potrzebującym, a pozostałe wyrzuć, zgodnie z obowiązującymi w Twoim mieście zasadami dotyczącymi 
gospodarki odpadami (szczegóły dot. Gdańska na stronie www.czystemiasto.pl).

SPRAWDŹ, Z JAKICH MATERIAŁÓW ZROBIONE SĄ ZABAWKI TWOICH DZIECI
Uporządkuj zabawki Twoich dzieci według materiałów: (1) plastikowe, (2) drewniane i (3) tekstylne.

Materiał Sprawdź i podaj liczbę 
oraz rodzaj zabawek

plastik

drewno

tekstylia

inne (jakie?)

WSKAZÓWKA

Oddziel przedmioty, które nie są zabawkami i które prawdopodobnie nie są bezpieczne dla dzieci.  
Wyjątek stanowią materiały naturalne, nieprzetworzone drewno i tekstylia bez obróbki powierzchniowej.
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Sprawdź, Ile elektronicznych zabawek i urządzeń  
jest w sypialni TwoJEGO DZIECKA

Liczba

WSKAZÓWKI

Unikaj urządzeń elektronicznych w dziecięcym pokoju, mogą uwalniać niebezpieczne substancje!

Unikaj elektronicznych zabawek! Mogą zawierać niebezpieczne substancje i metale ciężkie – nie powinny trafiać w ręce dzieci.

Jeśli nie możesz wyeliminować określonych sprzętów elektronicznych z pokoju dziecka, wyłączaj je w czasie, kiedy nie są 
używane i ustawiaj je z dala od miejsca, w którym dziecko śpi.

Stosuj się do wskazówek podanych w ROZDZIALE 2 

SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W STANIE OCENIĆ WIEK ZABAWEK ALBO CZY ZOSTAŁY WYPRODUKOWANE PRZED/PO 2013 ROKU
Po 2013 roku zaostrzono przepisy dotyczące zabawek. W związku z tym stare zabawki mogą zawierać substancje obecnie niedopusz-
czone do produkcji artykułów dla dzieci.

SPRAWDŹ, Z JAKICH MATERIAŁÓW ZROBIONE SĄ ZABAWKI TWOJEGO DZIECKA
Uporządkuj zabawki według materiałów: (1) plastikowe, (2) drewniane i (3) tekstylne.

Rok produkcji Sprawdź i podaj liczbę oraz numer 
rodzaju materiału zabawek

wyprodukowane przed 2013 rokiem

wyprodukowane po 2013 roku

nie wiadomo

WSKAZÓWKA

W miarę możliwości pozbądź się starych zabawek, zwłaszcza plastikowych lub z odchodzącą, łuszczącą się farbą. Uważaj na 
zabawki używane przez inne dzieci, otrzymywane od rodziny lub znajomych, jeśli nieznany jest rok ich produkcji.

SPRAWDŹ, JAK WYGLĄDAJĄ ZABAWKI I JAKI MAJĄ ZAPACH

Właściwości Sprawdź i podaj liczbę

tłuste w dotyku i/lub lepią się

zepsute

odchodzi farba

sztuczny zapach

WSKAZÓWKI

Pozbądź się wszelkich miękkich zabawek plastikowych, które brzydko pachną, lepią się i/lub są tłuste w dotyku. Usuń też 
wszystkie stare, drewniane zabawki, z których odchodzi farba, stare lub zepsute zabawki elektroniczne oraz rzeczy, które nie 
są zabawkami, takie jak telefony, klucze, czy zużyte płyty CD/DVD oraz stare taśmy magnetofonowe lub video. Przedmioty te 
mogą być niebezpieczne dla dzieci.

Wybieraj zabawki posiadające znak bezpieczeństwa (certyfikat) „spiel gut”. Znak taki wskazuje, że zabawkę przebadano pod 
kątem kryteriów dotyczących wartości edukacyjnej, materiału, wykonania, trwałości, bezpieczeństwa, odpowiedniej dla dziecka 
wielkości, ilości i wzornictwa, jakości instrukcji obsługi, przydatności dla różnych grup wiekowych itd. Przy wydawaniu tego 
certyfikatu brane pod uwagę są także kwestie ekologii, np. prowadzone są szczegółowe kontrole zawartości zanieczyszczeń, 
takich jak kadm, PCW i plastyfikatory.

Wybieraj zabawki ze znakami ekologicznymi FSC, PEFC, Błękitny Anioł, Nordycki Łabędź, Oeko-Tex.

DOWIEDZ SIĘ, JAK ROZSZYFROWAĆ OZNACZENIA NA ZABAWKACH

28 29



Sprawdź, Ile przytulanek wypełnionych jest pianką  
Czy wyprodukowano je przed 2013 rokiem?

Liczba

WSKAZÓWKI

Starsze pluszowe zwierzaki wypchane gumą piankową mogą za-
wierać chemiczne substancje zmniejszające palność, które obecnie 
są niedozwolone.

Kupując nowe przytulanki, pytaj producenta lub sprzedawcę o substan-
cje zmniejszające palność, aby móc ich unikać.

SPRAWDŹ, CZY TWOJE DZIECKO UŻYWA MATERIAŁÓW HOBBYSTYCZNYCH, 
TAKICH JAK FARBY

WSKAZÓWKI

Unikaj mas plastycznych typu cernit, mas modelarskich zawierają-
cych PCW (ryzyko występowania ftalanów i innych plastyfikatorów) 
i gliny artystycznej (ołów).

Dla dzieci wybieraj farby wodne i bezpieczne kleje, niezawierające roz-
puszczalników.

Uważaj z flamastrami i kredkami! Mogą zawierać substancje powo-
dujące alergie, a nawet mieć działanie rakotwórcze. Przed zakupem 
zapytaj producenta. 

SKONTROLUJ MEBLE I WYROBY TEKSTYLNE W POKOJU DZIECKA POD KĄ-
TEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

WSKAZÓWKI

Unikaj narzut z PCW/winylowych. PCW i winyl mogą występować pod 
różnymi postaciami. Mogą wchodzić w skład narzut łóżkowych czy 
ręczników szybkoschnących z mikrofibry. Miękkie tworzywo winylo-
we może zawierać szkodliwe ftalany. Korzystaj z narzut wykonanych 
z bezpieczniejszych tworzyw. Jeśli potrzebujesz warstwy ochronnej na 
materac, wystarczy ręcznik o podwójnej gęstości. Spytaj producenta, 
czy narzuta zawiera ftalany.

Pozbądź się starej gumy piankowej. Może zawierać niedozwolone 
obecnie chemiczne substancje zmniejszające palność.

Wymień stare poduszki, materace i meble z lat 70., 80. i 90. (zasadni-
czo – produkowane przed 2005 r.), watowane gumą piankową. Jeżeli 
kupujesz nowe, zasięgnij informacji u producenta lub obsługi sklepu 
w sprawie ewentualnego zastosowania środków chemicznych zmniej-
szających palność.

Kupuj materace z wkładem bawełnianym lub w ostateczności polie-
strowym. Materace do zabaw i odpoczynku powinny być wypełnione 
naturalnym kauczukiem. 

Kupuj meble z certyfikatami ekologicznymi typu I: EU Ecolabel, Nor-
dycki Łabędź, Błękitny Anioł. Gwarantują najmniejsze emisje substan-
cji szkodliwych do środowiska na każdym etapie cyklu życia produktu. 
Więcej informacji o znakach ekologicznych znajdziesz w ROZDZIALE 4 
oraz w aplikacjach mobilnych (np. Ecolabel Guide).

Urządzając plac zabaw czy piaskownicę w ogrodzie, nie używaj drewna 
poddanego obróbce lub impregnowanego substancjami syntetycznymi. 
Nie wykorzystuj do tego celu również zużytych opon, które są źródłem 
nie tylko szkodliwych substancji, ale także mikroplastiku. 
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2 6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 

Chemia gospodarcza może zawierać substancje niebezpieczne i żrące, drażniące 
skórę i układ oddechowy oraz powodujące alergie. Stosowanie tych produktów 
może stanowić ryzyko dla zdrowia – zachowaj ostrożność! Dalsze wskazówki 
pomogą Ci wyrobić nawyk sprzątania bez użycia niebezpiecznych substancji.

Sprawdź, Ilu różnych środków czyszczących używasz re-
gularnie

Liczba

WSKAZÓWKI

Zmniejsz liczbę środków czystości. Do sprzątania domu potrzebujesz tak napraw-
dę tylko kilku produktów. Uniwersalnym płynem czyszczącym (przepis znajdziesz 
w ROZDZIALE 5) można wyczyścić niemal cały dom.

Woda z mydłem również zwykle wystarczy, by wyczyścić dom. Oprócz tego mo-
żesz przygotować własne środki czystości z wykorzystaniem sody oczyszczonej, 
sody kalcynowanej, octu, soli, soku z cytryny lub kwasku cytrynowego i oleju ro-
ślinnego. Przepisy znajdziesz w ROZDZIALE 5.

Wybieraj produkty z certyfikatami ekologicznymi typu I: EU Ecolabel, Nordycki 
Łabędź, Błękitny Anioł lub innymi jak NaTrue, ICEA, Ecocert. Gwarantują mniej 
szkodliwych substancji w składzie.

Ekspozycja na niebezpieczne związki chemiczne 
może skutkować reakcjami natychmiastowymi 
(alergie, wysypki, ból głowy) lub długofalowy-
mi. Gdy różne substancje mieszają się ze sobą, 
powstaje chemiczny koktajl, którego działanie 
może być trudne do przewidzenia. Dowiedz się 
więcej o ekspozycji złożonej.
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SPRAWDŹ, ILE Z TWOICH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH MA PIKTOGRAMY (SYMBOLE OKREŚLAJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA)

Piktogramy na produktach wskazują, że dany środek jest toksyczny, szkodliwy/drażniący, żrący lub niebezpieczny dla środowiska. 
Sprawdź, czy na opakowaniach Twoich środków czystości znajdują się piktogramy z poniższej listy.

Piktogramy Sprawdź i określ liczbę

TOKSYCZNA  
Może spowodować śmierć w przypadku wdychania lub połknię-
cia. Jeżeli to nastąpi, natychmiast wezwij pomoc medyczną!

SZKODLIWA, DRAŻNIĄCA  
Substancja ma działanie szkodliwe w razie kontaktu ze skórą, 
połknięcia, wdychania; powoduje reakcję alergiczną, podrażnie-
nie skóry lub oczu (ewentualnie tylko jedno z wymienionych). 
Oznaczenie można znaleźć na produktach posiadających certyfi-
kat ekologiczny, bo nawet naturalne składniki czyszczące mogą 
być drażniące w dużych dawkach.

ŻRĄCA  
Substancja jest żrąca, powoduje korozję metali (nie stosować 
na powierzchniach metalowych), a jeśli zetknie się z oczami lub 
skórą, powoduje poparzenia chemiczne i trwałe rany. Należy 
unikać środków czystości, oznaczonych tym piktogramem.

NIEBEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA 
Substancja jest skrajnie toksyczna dla środowiska wodnego; je-
żeli dostanie się do źródła wody, doprowadzi do śmierci żywych 
organizmów. Należy unikać środków czystości oznaczonych 
tym piktogramem.

WSKAZÓWKI

Unikaj środków czystości oznaczonych powyższymi piktogramami.

Pozbądź się środków czystości, których nie używasz. Przekaż je wraz z opakowaniami, zgodnie z zasadami dotyczącymi go-
spodarki odpadami obowiązującymi w Twoim mieście (szczegóły dot. Gdańska znajdziesz na www.czystemiasto.pl).

SPRAWDŹ, ILE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Z PONIŻSZEJ LISTY STOSUJESZ

Produkty Sprawdź i podaj liczbę

odświeżacze powietrza

produkty z substancjami zapachowymi (parfum, fragrance)

produkty w sprayu

środki dezynfekujące i produkty o działaniu antybakteryjnym

WSKAZÓWKI

Odświeżacze powietrza i inne wyroby zawierające substancje zapachowe mogą powodować alergie, bóle głowy i inne objawy 
uczuleniowe. Unikaj też produktów w sprayu – mogą emitować do powietrza aerezole zawierające niepożądane substancje, 
które podczas oddychania mogą wnikać do organizmu, powodując alergie. W domu nie korzystaj ze środków dezynfekujących 
– mogą sprzyjać rozwojowi odpornych na nie bakterii i powodować alergie. Ponadto, są żrące, drażniące dla skóry i/lub błon 
śluzowych lub łatwopalne, a nawet wybuchowe. Co więcej, zmieszane z innymi środkami czystości mogą uwalniać toksyczny 
chlor w postaci gazowej.

Środki dezynfekujące stosuj wyłącznie w sytuacjach, kiedy jest to konieczne z zachowaniem umiaru i środków ostrożności.

Sprawdź, ile Twoich produktów czystości posiada znaki ekologiczne Liczba

WSKAZÓWKI

Produkty posiadające certyfikaty ekologiczne gwarantują dobrą jakość środowiskową i niższą lub zerową zawartość sub-
stancji niebezpiecznych, ponieważ proces certyfikacji obejmuje rygorystyczną procedurę badań, przeprowadzanych przez 
niezależne instytucje.

Wybieraj środki czystości z certyfikatami ekologicznymi typu I: EU Ecolabel, Nordycki Łabędź, Błękitny Anioł. Gwarantują 
najmniejsze emisje substancji szkodliwych do środowiska na każdym etapie cyklu życia produktu. Więcej informacji o znakach 
ekologicznych znajdziesz w ROZDZIALE 4 oraz w aplikacjach mobilnych (np. Ecolabel Guide).

Uwaga na greenwashing! Nie ufaj oznaczeniom „zielonych” produktów, takim jak „ekologiczne”, „naturalne”, „organiczne”, które 
nadają sami producenci. Internet ułatwia sprawdzenie polityki producenta i jego „zielonych” gwarancji, co pomaga wybrać 
produkty certyfikowane przez godną zaufania, niezależną organizację.
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SPRAWDŹ, ILE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAWIERA NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE

Dowiedz się, czy związki zawarte w Twoich produktach są niebezpieczne. W tym celu zapoznaj się z listą związków niepożądanych 
i niebezpiecznych, których należy unikać. 

Substancje Ryzyko Sprawdź 
i podaj liczbę

Etoksylany alkilofenolowe (APEO)
Alkylphenol ethoxylates (APEO)

EDC (działają niekorzystnie na układ 
hormonalny), toksyczne dla organizmów 
wodnych

Metyloizotiazolinon Methylisothiazolinone
Metylochloroizotiazolinon Methylchloroisothiazolinone
Benzizotiazolinon Benzisothiazolinone

Alergen

Chlor 
Chlorine

Drażniący dla układu oddechowego, draż-
niący dla skóry

Podchloryn sodu
Sodium hypochlorite

Żrący, działa drażniąco na skórę i układ 
oddechowy

Chloran sodu
Sodium chlorate

Drażniący, toksyczny dla organizmów 
wodnych

Perchloroetylen
Perchloroethylene

Prawdopodobnie rakotwórczy, działa tok-
sycznie na organy rozrodcze, szkodliwy 
dla wątroby i nerek

Oktametylocyklotetrasiloksan
Octamethyl cyclotetrasiloxane

Drażniący dla układu oddechowego, 
toksyczny, źródło mikroplastiku

Triklosan
Triclosan

EDC (zaburza pracę układu hormonalne-
go), toksyczny dla organizmów wodnych

Związki uwalniające formaldehyd: DMDM hydantoina, Qu-
aternium-15, mocznik imidazolidyny, mocznik diazolidyny, 
5-bromo-3-nitro-1,3-dioksan, hydroksymetyloglicynian sodu
Formaldehyde releasers: DMDM Hydantoin, Quaternium-15, 
Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea, 5-bromo-3-nitro-1,-
3-dioxane, Sodium Hydroxymethylglycinat 

Działają silnie drażniąco na skórę, powodu-
ją alergie, prawdopodobnie rakotwórcze

Piżmo ksylenowe
Musk Xylene

Prawdopodobnie rakotwórcze

Kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA)
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)

Trwała substancja organiczna

Związki zapachowe (linalol, limonene, aldehyd amylocyna-
monowy, aldehyd heksylocynamonowy, alkohol benzylowy, 
kumaryna, benzoesan benzylu, geraniol, eugenol, cytrone-
lol, cytral)
Fragrances (linalool, limonene, amyl cinnamal, hexyl cinna-
mal, benzyl alcohol, coumarin, benzyl benzoate, geraniol, 
eugenol, citronellol, citral, geraniol)

Alergeny

Łącznie

WSKAZÓWKA

Nie przechowuj środków czystości ani innych chemikaliów w pojemnikach na żywność i butelkach po napojach – dzieci mogą 
pomylić je z żywnością.

Uwaga: upewnij się, że przechowujesz 
swoje środki czystości w bezpiecznym 
miejscu, do którego nie mają dostępu 
dzieci i zwierzęta.
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ROZDZIAŁ 3  
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE 
I ICH WPŁYW NA ZDROWIE

Opisanie wpływu wszystkich obecnie istniejących dodatków do 
tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko daleko wykracza poza 
zakres tego poradnika. Ograniczyliśmy więc informacje o dodat-
kach do tych najczęściej stosowanych oraz szczególnie szkodliwych 
i niebezpiecznych, np. wpływających na układ hormonalny.

Plastyfikatory (głównie ftalany), bisfenole, bromowane środki 
zmniejszające palność i związki cynoorganiczne to związki en-
dokrynnie czynne. Mogą zakłócać równowagę naszego delikatnego 
układu hormonalnego i procesy regulowane przez hormony – np. 
metabolizm, wzrost, funkcjonowanie układu odpornościowego 
i rozwój narządów. Na ich działanie szczególnie podatne są nie-
mowlęta i małe dzieci. Substancje te mają wpływ na występowa-
nie różnorodnych chorób i zaburzeń, w tym niepłodność, alergie, 
otyłość, cukrzycę typu 2, różne rodzaje nowotworów, niedobory 
odporności, zaburzenia uczenia i zachowania, a także deformacje 
organów płciowych.

Niebezpieczne są także mikroplastiki – mogą zagrażać 
życiu bytujących w środowisku wodnym organizmów 
i być źródłem szkodliwych dla zdrowia substancji en-
dokrynnie czynnych. Ich źródłem są m.in. sztucznie 
wytworzone substancje złuszczające w kosmetykach 
i środkach czystości. 

Dowiedz się, jak zminimalizować ilość mikroplastiku 
w środowisku i zmniejszyć ryzyko narażenia na szko-
dliwe substancje podczas sprzątania i pielęgnacji. 
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3 1 FTALANY

Ftalany stosowane są jako plastyfikatory w wielu produktach 
z tworzyw sztucznych, takich jak klapki basenowe (kąpielowe), 
zasłony prysznicowe, maty do przewijania dzieci, posadzki, za-
bawki i syntetyczne skóry. Miękkie PCW może zawierać nawet 
50% ftalanów.

Ponieważ nie są one chemicznie związane z tworzywem, mogą 
z łatwością wydostawać się lub wypłukiwać z produktów w kon-
takcie z płynami lub tłuszczami. Ze względu na różnorodność za-
stosowań ftalanów, jesteśmy narażeni na ich działanie praktycznie 
przez cały czas.

Mogą uszkadzać układ hormonalny i zaburzać pracę układu roz-
rodczego człowieka (toksyczność reprodukcyjna). W dużych stę-
żeniach są również szkodliwe dla środowiska. Mają tendencję do 
wiązania się z różnymi cząstkami występującymi w środowisku 
i w konsekwencji występują wszędzie tam, gdzie produkowane 
lub używane są produkty z dodatkiem plastyfikatorów. Cząstki 
pyłu/kurzu w powietrzu transportują ftalany na duże odległości. 
Substancje te mogą też trafiać do ścieków (np. z wodą zużytą 
do czyszczenia podłóg z PCW lub prania tekstyliów z nadrukiem 
PCW), a następnie gromadzić się w ekosystemach wodnych i ży-
jących w nich organizmach, a także w osadach dennych. Gdy 
do oczyszczalni dopływają zanieczyszczone ftalanami ścieki, za-
nieczyszczony może stać się także osad ściekowy. W przypadku 
jego przyrodniczego wykorzystania (rozsypywanie na polach), 
substancje niebezpieczne dostaną się również do gleby. 

3 2 BISFENOL A, S I F (BPA, BPS I BPF)

BPA to jeden ze związków wytwarzanych w największych ilo-
ściach na świecie. Stosowany w produkcji poliwęglanów i żywic 
syntetycznych, może znajdować się m.in. w wewnętrznych po-
włokach puszek z żywnością, wyrobach plastikowych i powłoce 
papieru termograficznego (paragony). Nieustannie uwalnia się 
z tych przedmiotów, zwłaszcza w zetknięciu z wysoką tempera-
turą i produktami kwaśnymi lub tłustymi.

BPA ma niską zdolność do bioakumulacji, a mimo to ponad 
90% mieszkańców krajów wysokorozwiniętych ma tę substancję 
w swojej krwi, moczu i tkankach. Podejrzewa się, że BPA powodu-
je nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym i hormonalnym, 
a prawdopodobnie powoduje i/lub wpływa na zaburzenia rozwo-
ju i zachowań, uszkodzenia mózgu, przedwczesne dojrzewanie 

płciowe oraz niepłodność u kobiet i mężczyzn. W 2011 r. użycie 
BPA w butelkach do karmienia dzieci zostało zakazane w UE.

BPA zastąpiono jednak innymi bisfenolami, np. bisfenolem B, S i F. 
Często reklamuje się je jako „bezpieczne”, w rzeczywistości ich 
budowa cząsteczkowa jest jednak bardzo zbliżona do BPA, mogą 
więc podobnie oddziaływać na układ hormonalny.

3 3  BROMOWANE I CHLOROWANE SUBSTANCJE ZMNIEJSZA-
JĄCE PALNOŚĆ

Zadaniem bromowanych środków zmniejszających palność jest 
opóźnianie zapłonu palnych plastików (ale także tekstyliów lub 
drewna) oraz spowalnianie rozprzestrzeniania się ognia. Są one 
niedrogie i dobrze łączą się z gamą tworzyw sztucznych, dlatego 
znajdują się w niezliczonej ilości artykułów, takich jak urządze-
nia elektroniczne, przytulanki, tapicerki meblowe czy materace. 
Podczas produkcji, użytkowania i składowania takich produktów, 
środki zmniejszające palność mogą się z nich uwalniać. Warto 
jednak wiedzieć, że podczas w pełni rozwiniętego pożaru nawet 
przedmioty trudnopalne będą płonąć i wówczas wydzielać wy-
soce toksyczne dioksyny i furany. 

Bromowane środki zmniejszające palność mogą zakłócać funkcje 
układu hormonalnego i mieć działanie neurotoksyczne. Ze wzglę-
du na ich stabilność chemiczną i dobrą rozpuszczalność w tłusz-
czach (lipofilowość) istnieje ryzyko, że będą kumulować się 
w środowisku i bioakumulować w tkankach zwierzęcych i ludz-
kich. Obecność bromowanych środków zmniejszających palność 
została już stwierdzona w osadach dennych, kurzu i niezliczonych 
gatunkach zwierząt na całym świecie. 

3 4 ZWIĄZKI CYNOORGANICZNE 

Związki cynoorganiczne są stosowane jako stabilizatory w PCW, 
katalizatory w produkcji silikonowych mas uszczelniających, po-
liestrów i poliuretanów oraz jako biocydy. Często znajdują się 
w nadmuchiwanych zabawkach do kąpieli (głównie produkowa-
nych z PCW), ale są też używane (w roli środków bakteriobój-
czych) w produkcji plastikowego obuwia (klapki) oraz odzieży 
sportowej i funkcjonalnej (koszulki piłkarskie, spodnie rowerowe 
i ubrania wodoodporne). W zależności od rodzaju związku, mają 
różne właściwości toksyczne. Niektóre uszkadzają układ odpor-
nościowy, wątrobę i układ nerwowy. Mogą zaburzać też pracę 
układu hormonalnego i upośledzać płodność. Związki cynoor-

ganiczne zanieczyszczają środowisko, gromadząc się w osadach 
zbiorników wodnych oraz w organizmach. Ze względu na ich 
toksyczność i wpływ na system hormonalny organizmów, mogą 
zaburzać bioróżnorodność. 

3 5  WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE 
(WWA)

WWA są naturalnym składnikiem ropy naftowej i węgla. Powstają 
w wyniku niepełnego spalania materiałów organicznych (węgiel, 
olej opałowy, paliwo, drewno). Tanie zmiękczacze otrzymywane 
z ropy naftowej zanieczyszczone WWA są stosowane do produk-
cji niektórych miękkich tworzyw sztucznych i gum (np. opon) 
w celu obniżenia kosztów, co prowadzi do zwiększonej kon-
centracji WWA w wielu produktach konsumpcyjnych. Mogą być 
wchłaniane przez skórę i szkodzić naszemu zdrowiu, ponieważ 
są rakotwórcze, groźne dla rozwoju i toksyczne dla układu roz-
rodczego. Czarne tworzywa sztuczne (np. gumowane uchwyty 
narzędzi i kierownic) są często zanieczyszczone WWA, ponieważ 
do barwienia stosuje się nieprzetworzoną sadzę, która ma wyso-
kie stężenie tych substancji chemicznych.

3 6 ZWIĄZKI PERFLUOROALKILOWE (PFAS)

Dwa z najszerzej znanych związków PFAS to kwas perfluorookta-
nowy (PFOA) i sulfonian perfluorooktanu (PFOS). Są one niezwy-
kle stabilne, nie ulegają biodegradacji i gromadzą się przez bar-
dzo długi czas w glebach i wodach powierzchniowych. Poprzez 
wody gruntowe dostają się do źródeł wody pitnej i wielu roślin 
spożywczych. Kumulują się także w organizmach, co oznacza, 
że nie da się określić takiego stężenia PFAS (PFC), które moż-

na byłoby uznać za bezpieczne. PFC/PFAS nadają tworzywom 
sztucznym właściwości hydrofobowe i oleofobowe (w produktach 
takich jak wodoodporne tekstylia, nieprzywierające powłoki na-
czyń kuchennych i odporne na tłuszcze opakowania żywności).

Niestety, związki te powodują też liczne problemy zdrowot-
ne - np. wzrost poziomu cholesterolu, przewlekłe zapalne cho-
roby jelit, raka jąder i nerek oraz nadciśnienie w ciąży. W Unii 
Europejskiej PFOA jest prawnie klasyfikowany jako rakotwórczy 
i toksyczny dla układu rozrodczego. Dobra wiadomość: zgodnie 
z decyzją UE, od lipca 2020 r. PFOA nie może być produkowany 
ani wprowadzany do obrotu.

3 7 OLEJE MINERALNE

Czy wiesz, że człowiek w ciągu swojego życia spożywa do 13 g 
oleju mineralnego? Kilka składników olejów mineralnych może 
migrować do żywności w wyniku parowania albo podczas bez-
pośredniego kontaktu z materiałem opakowaniowym. Raz wpro-
wadzone do organizmu, niektóre z tych związków mogą powodać 
stany zapalne wątroby, zastawek serca lub układu limfatycznego. 
Obecnie dla olejów mineralnych nie ma jeszcze regulacji doty-
czących ich minimalnych stężeń w materiałach mających kontakt 
z żywnością.
 
W ostatnich latach oleje mineralne były wielokrotnie wykrywane 
w żywności, często także w kartonach i papierze z recyklingu. 
Pochodzą z obecnie stosowanych farb i nadruków, ale mogą też 
znaleźć się w żywności w wyniku kontaktu ze smarem i olejem 
hydraulicznym z urządzeń wykorzystywanych podczas zbiorów, 
produkcji lub transportu. 
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ROZDZIAŁ 4 
INFORMACJE O PIKTOGRAMACH, CERTYFIKATACH 
EKOLOGICZNYCH I KODACH RECYKLINGOWYCH

4 1 OZNAKOWANIE PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH 
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE - PIKTOGRAMY 

Piktogramy w sposób graficzny przekazują informację 
o skali zagrożenia stwarzanego przez daną substancję i sta-
nowią część „Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasy-
fikacji i Oznakowania Chemikaliów” (GHS).

Ogólna zasada jest prosta: unikaj wszystkich produktów 
oznaczonych jednym ze znaków w tabelce

TOKSYCZNA 
Może powodować śmierć lub reakcję toksykologicz-
ną przy krótkotrwałym narażeniu na niewielkie ilości

SZKODLIWA, DRAŻNIĄCA
Może powodować mniej poważne skutki zdrowotne 
lub niszczyć warstwę ozonową

ŻRĄCA
Może powodować uszkodzenia korozyjne metali; 
jest szkodliwa dla skóry i oczu

NIEBEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA
Może powodować szkody w środowisku wodnym

4 2 KODY RECYKLINGOWE

Produkty (zwłaszcza opakowania) z tworzyw sztucznych są w większości oznakowane symbolem strzałek w kształcie trójkąta i odpo-
wiednim numerem – to kod służący do identyfikacji rodzaju tworzywa sztucznego. Numery od 1 do 6 oznaczają konkretne jednorodne 
tworzywo sztuczne, 7 służy do oznaczenia wszystkich pozostałych rodzajów tworzyw sztucznych (mieszanek). Stosowanie oznakowania 
przez producentów jest dobrowolne. System identyfikacji został opracowany w celu ułatwienia segregacji i w konsekwencji – recyklingu. 

Polichlorek winylu (PCW, kod 3) i polistyren (PS, kod 6) zawsze zawierają wiele niebezpiecznych dodatków i substancji pomocniczych/
produktów ubocznych produkcji. Należy ich więc unikać – zwłaszcza, jeśli stykają się z żywnością. Inne polimery są zwykle mniej nie-
zdrowe, jednak zależy to w dużej mierze od konkretnego procesu produkcyjnego.

KOD KOD NAZWA/TYP PRODUKTUNAZWA/TYP PRODUKTU POTENCJALNE POTENCJALNE 
SKUTKI ZDROWOTNESKUTKI ZDROWOTNE RECYKLING I SPALANIE RECYKLING I SPALANIE 

Politereftalan etylenu 
Butelki do napojów, opakowania do produktów 
żywnościowych i artykułów opieki zdrowotnej. 
W przypadku tekstyliów, w tym ubrań, występuje 
pod nazwą „poliester”.

Butelki PET mogą - szczególnie 
w wysokiej temperaturze - uwalniać 
niewielkie ilości toksycznego anty-
monu metaloidalnego. Jednorazowe 
butelki PET mogą zawierać aldehyd 
octowy – substancję, która może 
zmienić smak wody i która została 
uznana przez UE za rakotwórczą.

Nadające się do recyklingu.

Polietylen wysokiej gęstości 
Wewnętrzna warstwa opakowań wielomateriało-
wych (tzw. tetrapaków) na mleko, wodę i soki oraz 
opakowania na żywność i kosmetyki.

Unikaj narażenia na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych, 
ponieważ może to spowodować 
uwalnianie nonylofenolu – substancji 
endokrynnie czynnej.

Nadające się do recyklingu.

Polichlorek winylu 
Twarde PCW: spusty, profile okienne, butelki pla-
stikowe z olejem spożywczym i octem winnym.
Miękkie PCW: wykładziny podłogowe, węże, skóry 
syntetyczne, dywany winylowe, akcesoria kąpie-
lowe.

Unikaj: bardzo niebezpieczny! PCW 
może uwalniać różne toksyczne 
substancje chemiczne w całym 
cyklu życia (bisfenol A, ołów, rtęć, 
kadm i ftalany) i może powodować 
poważne problemy zdrowotne 
i środowiskowe. Chlorek winylu 
(materiał wyjściowy) jest znaną 
substancją rakotwórczą.

Recykling jest bardzo trudny, 
a spalanie i składowanie PCW może 
prowadzić do powstania wielu 
toksyn (rakotwórczych i trwałych 
zanieczyszczeń organicznych). 

Polietylen o niskiej gęstości
Opakowania chusteczek do nosa, folia spożywcza, 
wewnętrzna warstwa opakowań wielomateriało-
wych (tzw. tetrapaków) na mleko, wodę i soki.

Unikaj narażenia na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych, 
ponieważ może to spowodować 
uwalnianie nonylofenolu – substancji 
endokrynnie czynnej.

Nadające się do recyklingu.
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KOD KOD NAZWA/TYP PRODUKTUNAZWA/TYP PRODUKTU POTENCJALNE  POTENCJALNE  
SKUTKI ZDROWOTNESKUTKI ZDROWOTNE RECYKLING I SPALANIE RECYKLING I SPALANIE 

Polipropylen 
Pojemniki na żywność, słomki, butelki dla dzieci, 
naczynia do mikrofalówki.

Relatywnie stabilny i odporny na 
ciepło. Po dłuższym okresie czasu, 
może uwalniać stabilizatory (np. 
oleamid).

Nadające się do recyklingu.

Polistyren
Styropian do transportu posiłków na wynos, 
jednorazowe kubki/pokrywki/sztućce, kaski rowe-
rowe, wieszaki na ubrania.

Unikaj: bardzo niebezpieczny! 
W procesie produkcji stosowany jest 
benzen, znany czynnik rakotwórczy. 
Może zawierać toksyczny chlorek 
winylu i endokrynnie czynne ftalany. 
Szkodliwy styren może migrować 
z opakowania do żywności, zwłasz-
cza gdy żywność jest tłusta, gorąca 
lub kwaśna.

Recykling jest trudny, a spalanie 
bardzo problematyczne ze względu 
na możliwość emisji szkodliwych 
substancji.

Inne
Wkłady chłodzące do napojów, butelki na napoje, 
naczynia do mikrofalówki, sprzęt kuchenny (w tym 
AGD), soczewki okularowe, papier termiczny.

Unikaj wielowarstwowych lub mie-
szanych tworzyw sztucznych o nie-
znanymi składzie lub gdy jednym 
z łączonych tworzyw jest poliwęglan 
(PC), ponieważ mogą one uwalniać 
bisfenol A.

Nie nadaje się do recyklingu.

Poliuretan (PU)
Izolacje, często produkty miękkie/piankowe (rów-
nież dla dzieci!).

Czasami podczas produkcji sto-
sowana jest toksyczna substancja 
- izocyjanian. 

Recykling jest trudny, a spalanie 
bardzo problematyczne ze względu 
na możliwą emisję szkodliwych sub-
stancji. W przypadku składowania 
mogą również uwalniać się szkodli-
we substancje (np. izocyjanian, kwas 
cyjanowodorowy i dioksyny).

Kwas polimlekowy – polilaktyd (PLA) Rodzaj poliestru produkowanego 
z surowców odnawialnych (np. skro-
bia kukurydziana), często w postaci 
mieszanek z polimerami ropopo-
chodnymi i wieloma dodatkami.

Biodegradowalne w kompostowni-
kach przemysłowych (NIE w kompo-
stownikach domowych).

4 3 PIKTOGRAMY OKREŚLAJĄCE PRAWIDŁOWY SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z NACZYNIAMI I PRZYBORAMI KUCHENNYMI

W celu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z naczyń i przyborów kuchennych prawo wymaga, aby zawierały one określone 
informacje np. w formie piktogramów. Użyte piktogramy muszą być dobrze widoczne, wyraźne, czytelne i nieusuwalne. Natomiast 
informacje o zastosowanych materiałach znajdują się zazwyczaj na opakowaniu zewnętrznym. Poniżej opisy i wyjaśnienia do najczę-
ściej stosowanych piktogramów.
 

PIKTOGRAM OPIS

Ten obowiązujący w całej UE symbol oznacza materiały, które nadają się do kontaktu z żywnością.

Symbole oznaczają, że produkt jest odpowiedni do mycia w zmywarce. Pojęcie „zmywarka do naczyń” nie jest zdefi-
niowane, podobnie jak graficzne przedstawienie symbolu. Wybiera go producent na podstawie własnego doświad-
czenia i osądu.

Symbol oznacza, że dany produkt można myć w zmywarce. Znajduje się on tylko na produktach, które zostały prze-
testowane zgodnie z normami DIN (normy Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego określające wymaganą jakość, 
wytrzymałość oraz zastosowanie produktów). Liczba nad dyszami wodnymi odzwierciedla maksymalną liczbę cykli 
mycia, którą testowany produkt przetrwał bez uszkodzeń. 

Ikony informują, na jakie minimalne i maksymalne temperatury mogą być narażone przedmioty gospodarstwa domo-
wego. Symbole mogą różnić się w zależności od producenta. 

Symbol wskazuje, jak bardzo produkt jest odporny na zimno, czyli do jakich minimalnych temperatur można stoso-
wać dany artykuł.

Symbole pokazują, jak bardzo produkt jest odporny na ciepło i do jakich maksymalnych temperatur można używać 
tak oznaczonych przyborów kuchennych. Czasami wskazują również, jak długo obiekt może mieć kontakt z gorą-
cą patelnią.
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Przedmioty z symbolem płatka śniegu są odporne na zimno i zamrażanie. Przybory kuchenne z tym symbolem mogą 
być przechowywane w lodówce lub zamrażarce. Minimalna temperatura nie jest jednak określona.

Przedmioty z takimi symbolami są bezpieczne do użytku w mikrofalówce. Maksymalna temperatura i czas podgrze-
wania nie są jednak określone. 

Symbole wskazują, że dany artykuł nadaje się do przygotowywania potraw w piekarniku.

Przedmioty z tym symbolem nie mogą być podgrzewane w piekarniku, gdy nie ma w nich potrawy (bez wypełnienia).

Przedmioty z tym symbolem nie mogą być umieszczane bezpośrednio na dnie piekarnika, lecz jedynie na ruszcie. 

Symbol oznacza, że dany przedmiot nie może być stosowany do gotowania na płycie grzewczej. 

Symbole wskazują, czy naczynia kuchenne nadają się do przygotowywania kwaśnych potraw. 

Symbol informuje, że przed pierwszym użyciem przedmiot powinien być przepłukany środkiem czyszczącym. 

Przedmioty z tym symbolem mają delikatną powierzchnię. Nie należy używać noży lub innych ostrych narzędzi, 
ponieważ mogą one ją uszkodzić i spowodować np. odrywanie się powłoki. 

4 4 CERTYFIKATY EKOLOGICZNE

„Ekoetykiety” to nieobowiązkowy sposób certyfikacji wpływu danego produktu na środowisko, obowiązujący na całym świecie. 
Certyfikat identyfikuje ekologiczne produkty i usługi w całej gamie wyrobów czy usług w ramach określonej kategorii.

W odróżnieniu od „zielonych” symboli czy deklaracji, opracowanych przez samych producentów i dostawców usług, większość wia-
rygodnych znaków nadawana jest przez bezstronne i niezależne organizacje. Certyfikat przyznawany jest konkretnym produktom 
i usługom, które przebadano pod kątem ustalonych, określonych kryteriów, opracowanych przez liderów ekologii, z uwzględnieniem 
pełnego cyklu życia produktu oraz jego chemicznych właściwości i wpływu danego wyrobu czy materiału na zmiany klimatyczne 
i środowisko. Symbole są zróżnicowane i mogą uwzględniać różne cechy produktów – np. certyfikaty ekologiczne TYPU I są najbardziej 
wiarygodne, ponieważ bazują na ocenie produktu pod kątem pełnego cyklu jego funkcjonowania na rynku.

Istnieją też inne typy symboli i choć nie oceniają całego cyklu życia produktu, a wybrane aspekty, mogą jednak także wskazywać, 
że w danym wyrobie wykorzystuje się najmniejsze dopuszczalne stężenia substancji niebezpiecznych.

Więcej informacji o certyfikatach ekologicznych znajdziesz w aplikacji mobilnej Ecolabel Guide.

Poniżej lista certyfikatów ekologicznych TYPU I oraz innych znaków godnych zaufania. 

SYMBOLE EKOLOGICZNE DLA ŚRODKÓW CZYSZTOŚCI, KOSMETYKÓW ORAZ INNYCH PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW

EU-Ecolabel to międzynarodowy znak ekologiczny, pomagający konsumentom znaleźć produkty i  usługi powodujące mniejsze zanie-
czyszczenie środowiska. Uwzględnia on całość cyklu życia: od wydobycia surowców, przez produkcję i użytkowanie, do unieszkodliwiania. 
Nadawany jest farbom i lakierom, detergentom, odzieży i obuwiu, wyrobom papierowym i środkom poprawiającym jakość gleby. Funda-
mentalne kryteria przyznawania certyfikatu są stale aktualizowane.

Symbol Błękitnego Anioła został wprowadzony przez rząd Niemiec. Wskazuje on produkty bardziej przyjazne środowisku od innych. Certy-
fikacja Błękitnego Anioła uwzględnia kwestie ekologii i ochrony konsumentów. Znak ten jest więc nadawany produktom i usługom, które są 
nie tylko ekologiczne, ale także spełniają rygorystyczne standardy bezpieczeństwa zawodowego i funkcjonalności. O znak Błękitnego Anioła 
mogą ubiegać się produkty z wielu grup (ponad 12 000 ekologicznych produktów i usług oferowanych przez około 1 600 firm), w tym farby, 
powłoki, meble, sprzęt techniczny, materiały budowlane, środki do pielęgnacji drewna, detergenty, wyroby papierowe, a także odzież i obuwie.

„Nordycki Łabędź” to oficjalny znak ekologiczny krajów skandynawskich. Podobnie jak w przypadku EU Ecolabel, wpływ produktu na 
środowisko oceniany jest przez cały cykl jego życia. Objęto nim jak dotąd produkty należące do 61 grup, w tym kosmetyki, detergenty, 
artykuły biurowe i produkty hobbystyczne, zabawki dla dzieci, meble, materiały podłogowe, jak również obiekty użyteczności publicznej, 
takie jak hotele, restauracje, obiekty konferencyjne oraz usługi np. krawieckie.

Ecocert to organizacja kontrolująca i certyfikująca zrównoważony rozwój, założona we Francji przez agronomów świadomych potrzeby 
rozwoju ekologicznego oraz wyróżniania tych, którzy angażują się w taki sposób produkcji. Specjalizuje się w certyfikacji organicznych 
produktów rolniczych, ale też kosmetyków. Przyczyniła się do rozwoju rolnictwa organicznego.
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Znak Nature stanowi gwarancję jakości kosmetyków. Jego celem jest promowanie i ochrona naturalnych produktów do upiększania i pie-
lęgnacji skóry. Każdy produkt otrzymujący znak Nature został stworzony tak, by być jak najbardziej naturalnym, wykorzystywać naturalne 
i organiczne składniki, delikatne procesy produkcji i ekologiczne praktyki.

Twórcy produktów oznaczonych znakiem BDIH „Certified Natural Cosmetics” stosują naturalne surowce, takie jak roślinne oleje, tłuszcze 
i woski, ziołowe ekstrakty i olejki eteryczne oraz materiały zapachowe z kontrolowanych upraw lub kontrolowanego zbioru w środowisku 
naturalnym. Ponadto, istotną rolę odgrywa tu uważny dobór surowców i skutki środowiskowe danego produktu.

ETYKIETY DLA ZRÓWNOWAŻONEGO DREWNA

 

Forest Stewardship Council® (FSC) promuje przyjazne środowisku oraz korzystne pod względem społecznym i ekonomicznym gospoda-
rowanie lasami planety.

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) to międzynarodowa pozarządowa organizacja non-profit, skupiona na pro-
mocji zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez niezależną certyfikację. Działa na przestrzeni całego leśnego łańcucha dostaw, promując 
dobre praktyki w leśnictwie i gwarantując, że drewno i niedrewniane produkty pochodzenia leśnego wytwarzane są z poszanowaniem 
standardów ekologicznych, społecznych i etycznych.

ETYKIETY DLA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

„Naturtextil BEST” to standard holistyczny. Bazuje on na kryteriach ekologicznych i społecznych na całej długości łańcucha produkcyjnego 
wyrobów tekstylnych. Do głównych wymogów należą: 100% certyfikowane włókna organiczne, ograniczenie obróbki włókien (wybie-
lanie, chlorowanie, merceryzacja* itp.), stosowanie ograniczonej gamy barwników i  substancji pomocniczych, niestosowanie substancji 
niebezpiecznych (m.in. formaldehydu czy metali ciężkich i wielu innych), stosowanie akcesoriów (np. guziki, kieszenie itp.) wykonanych 
z surowców naturalnych, wysokie parametry jakości, analiza pozostałości gotowych wyrobów, stosowanie wytycznych Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, w tym godziwe płace.

Global Organic Textile Standard (GOTS) powstał w celu ujednolicenia wcześniejszych standardów i projektów standardów w dziedzinie 
ekologicznego przetwarzania tekstyliów, a także w celu stworzenia akceptowanych globalnie wymagań gwarantujących organiczny status 
tekstyliów – od zbioru surowców, przez środowiskowo i społecznie odpowiedzialną produkcję, po oznakowanie stanowiące wiarygodną 
gwarancję dla użytkownika końcowego. Przetwórcy i wytwórcy mają możliwość udostępniania swoich organicznych tkanin i odzieży pod 
jednym certyfikatem, akceptowanym na wszystkich większych rynkach.
Podstawowe cechy:

• GOTS wymaga użycia certyfikowanych włókien organicznych.

• GOTS stawia rygorystyczne kryteria środowiskowe i społeczne.

• Kryteria GOTS dotyczą wszystkich etapów przetwarzania.

• Certyfikacja GOTS odbywa się na podstawie niezależnych inspekcji lokalnych.

Labeling Guide

Oeko-Tex Standard 100® to identyczny na całym świecie standard badania i certyfikacji dla tekstylnych surowców, produktów pośrednich 
i wyrobów końcowych na wszystkich etapach produkcji. Proces certyfikacji uwzględnia rozmaite kwestie dotyczące ludzi i środowiska, 
w  tym weryfikację, czy zastosowane zostały zakazane regulacjami prawnymi substancje szkodliwe, oficjalnie niezakazane substancje 
o znanym działaniu szkodliwym oraz parametry stanowiące środki ostrożności i mające gwarantować zdrowie. Znak Oeko-Tex Standard 
100® można znaleźć na milionach produktów na całym świecie w niemal wszystkich segmentach rynku (dane na podstawie ponad 65 000 
certyfikatów wydanych do tej pory).

Labeling Guide

Made in Green by Oeko-Tex to certyfikat dla produktów tekstylnych, które zostały wyprodukowane w zrównoważony sposób i były prze-
testowane pod kątem zawartości substancji szkodliwych zgodnie z kryteriami Oeko-Tex. W szczególności produkty tekstylne (i  ich po-
szczególne komponenty, w tym akcesoria takie jak guziki, zamki, ćwieki, nici do szycia, etykiety lub nadruki) muszą przejść pomyślnie testy 
pod kątem zgodności z wymaganiami normy Oeko-Tex Standard 100® (powyżej), następnie zakład produkcyjny musi przejść audyt na 
certyfikat STeP – przez Oeko-Tex. Po spełnieniu tych kryteriów firmie przyznany zostaje znak jakości „Made in Green”, który zastąpił w 2015 
r. jego poprzednią wersją Oeko-Tex Standard 100 plus. Certyfikat „Made in Green” jest ważny jeden rok. Po upływie tego czasu producenci 
muszą złożyć wniosek o odnowienie certyfikatu.

Standard bluesign® łączy cały łańcuch produkcji tekstylnej, umożliwiając wspólne zmniejszenie śladu ekologicznego w działającej odpo-
wiedzialnie branży tekstylnej. Zamiast skupiać się na badaniu gotowych produktów, standard bluesign® analizuje wszystkie strumienie 
wejściowe – od surowców naturalnych, przez składniki chemiczne, po inne zasoby – za pomocą skomplikowanego procesu „Zarządzania 
Strumieniami Wejściowymi”. Przed produkcją, komponenty oceniane są pod względem ich skutków ekotoksykologicznych. Potencjalnie 
szkodliwe substancje mogą dzięki temu zostać wyeliminowane, zanim produkcja w ogóle się rozpocznie. Kluczowym aspektem standardu 
bluesign® jest brak kompromisów w zakresie funkcjonalności, jakości i wzornictwa produktów. Wykorzystanie „najlepszych dostępnych 
technologii” (w skrócie BAT z j. ang.) na całej długości łańcucha produkcji tekstylnej zapewnia produkty spełniające standardy środowi-
skowe bez rezygnacji z wysokich parametrów użytkowych.

INNE ZNAKI

Standard spiel gut® wskazuje, że zabawkę przebadano pod kątem następujących kryteriów: wartości edukacyjnej, materiału, wykonania, 
trwałości, bezpieczeństwa, odpowiedniej dla dziecka wielkości, ilości i wzornictwa, jakości instrukcji obsługi, przydatności dla różnych grup 
wiekowych itd. Brane pod uwagę są także kwestie ekologii, np. poprzez szczegółową analizę środków kontroli zawartości zanieczyszczeń, 
takich jak kadm, PCW i plastyfikatory.

Fairtrade to system etycznego prowadzenia działalności, który na pierwszym miejscu stawia człowieka. Fairtrade oferuje rolnikom i robotni-
kom w krajach rozwijających się lepsze warunki pracy, możliwość poprawienia swojego poziomu życia i zainwestowania w swoją przyszłość. 
Fairtrade umożliwia konsumentom pomoc w zwalczaniu biedy i inicjowanie zmian dzięki codziennym wyborom konsumenckim. 

Jeżeli produkt posiada znak certyfikacyjny FAIRTRADE to znaczy, że producent i dystrybutorzy spełnili Standardy Fairtrade, obejmujące 
kryteria społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, a także warunki rozwoju i zasady handlu. Standardy te opracowano w celu wspierania 
zrównoważonego rozwoju małych przedsiębiorstw i rolników w najbiedniejszych krajach świata.

* Merceryzacja –  poddawanie przędzy lub tkanin bawełnianych działaniu roztworu wodorotlenku sodu (ługu sodowego). Włókno bawełniane zostaje pozbawione matowe-
go naskórka dzięki czemu wykonane z niego tkaniny zyskują określone właściwości.
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ROZDZIAŁ 5 
PRZEPISY 
NA DOMOWE 
EKOPRODUKTY 

Wykorzystując zaledwie kilka składników do-
stępnych w każdym domu, możesz w kilka 
minut i minimalnym kosztem przygotować 
wszystkie potrzebne środki czystości – bez-
pieczne dla zdrowia, przyjazne środowisku 
i umożliwiające znaczne ograniczenie liczby 
wytwarzanych odpadów opakowaniowych.

Uniwersalny płyn do czyszczenia na bazie 
sody oczyszczonej lub octu umożliwi sprząt-
nięcie 80% powierzchni łazienki i kuchni.  
W tym rozdziale prezentujemy kilka naszych 
ulubionych, sprawdzonych przepisów. Sporo 
receptur znajdziesz też w sieci. Do dzieła!

UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY NA BAZIE SODY 
OCZYSZCZONEJ (750 ML)

3 łyżeczki soda oczyszczona (NaHCO₃)

3 łyżeczki  starte szare mydło lub płatki mydlane

700 ml  woda

2–3 krople   olejek eteryczny  
(opcjonalnie / uwaga: niektóre olejki  
eteryczne mogą powodować alergie) 

  słoik, garnek, palnik, trzepaczka do jajek

Sposób przygotowania:

1  Ogrzewaj w garnku starte mydło, powoli dodając wodę.

2  Mieszaj trzepaczką do całkowitego rozpuszczenia mydła.

3  Pozostaw mieszaninę do ostygnięcia.

4   Dodaj sodę oczyszczoną i olejek eteryczny, wymieszaj  
i przełóż do słoika. Środek czyszczący jest gotowy do użycia.

Nakładaj bezpośrednio na brudną powierzchnię i przetrzyj gąbką 
lub szmatką 
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PROSZEK DO PRANIA

• 1 szklanka sody kalcynowanej (węglan sodu)
• 1 szklanka płatków mydlanych
• 1 szklanka kwasku cytrynowego
•  kilka kropli naturalnych olejków eterycznych  

(polecamy lawendowy i cytrynowy)

Sposób przygotowania:
Wymieszaj sodę i płatki mydlane, kwasek dodaj tuż przed wrzu-
ceniem do pralki (żeby zapobiec zbrylaniu) i skrop olejkiem. Na 1 
pranie wystarcza zwykle ok. 0,5 szklanki mieszanki. Do białych tka-
nin możesz dodać nadwęglan sodu (1 miarka na 3 miarki proszku).

PŁYN DO OKIEN (500 ML)

250 ml woda
250 ml ocet 10%
 
 butelka 
 ze spryskiwaczem/atomizerem

Sposób przygotowania:
Składniki umieść w butelce ze spryskiwaczem i delikat-
nie wstrząśnij. Domowej roboty płyn do błyszczących 
okien bez żadnych smug gotowy!

PROSZEK DO ZMYWARKI (1 125 G)

300 g kwasek cytrynowy
300 g soda kalcynowana (Na2CO₃)
300 g soda oczyszczona (NaHCO₃)

 

Sposób przygotowania:
Wymieszaj składniki (wystarczy porządnie wstrząsnąć) 
i gotowe! Przechowuj w suchym miejscu – np. w słoju 
z odchylanym wiekiem. Do kieszonki na kostkę w zmy-
warce wystarczy wsypać 1–2 łyżeczki proszku!

UNIWERSALNY PŁYN DO CZYSZCZENIA

Sprawdzi się tak w kuchni, jak i w łazience, świetnie ra-
dząc sobie z brudem i tłuszczem.

• ¼ szklanki octu
• 1 szklanka wody
• 5 kropli olejku lawendowego
• 5 kropli olejku cytrynowego

Sposób przygotowania:
Składniki wymieszaj w butelce o pojemności 350 ml 
z atomizerem i gotowe! W zamkniętym pojemniku płyn 
możesz przechowywać nawet przez rok

52 53



ROZDZIAŁ 6 
PRZYDATNE INFORMACJE I MATERIAŁY

6 1 NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA

Kupuj i stosuj jak najmniejszą liczbę produktów  Unikaj przedmiotów jednorazowych 
Unikaj kupowania i przetrzymywania rzeczy, których nie potrzebujesz: ubrań, kosmetyków, chemii gospodarczej, mebli itd. W miarę 
możliwości wybieraj przedmioty wielorazowego użytku i prostotę. Do sprzątania domu nie potrzebujesz więcej niż kilku środków czy-
stości. Możesz przygotowywać je samodzielnie – wystarczy kilka składników, które można znaleźć w każdym domu. Jeżeli zastanowisz 
się dwa razy, zanim coś kupisz, prawdopodobnie zdasz sobie sprawę, że potrzebujesz znacznie mniej, niż się pierwotnie wydawało 
– przy okazji zaoszczędzisz niemało pieniędzy.

Korzystanie z przedmiotów jednorazowych nie jest zgodne z zasadami zrównoważonego wykorzystania zasobów i energii. Staraj się nie 
kupować rzeczy, które powstały z przeznaczeniem do krótkiego użytkowania – de facto po to, żeby je zaraz wyrzucić.

Wybieraj produkty i artykuły posiadające certyfikaty ekologiczne i zrobione (głównie) ze składników naturalnych 
Nie musisz być chemikiem - specjalistą, żeby oczyścić dom z toksycznych substancji. Istnieją wiarygodne certyfikaty (np. typu I), które 
zrobią to za Ciebie. Zapoznaj się z nimi i staraj się kupować produkty, które są nimi opatrzone. Miej świadomość sztuczek marketingo-
wych: napis „eko” czy „bio” na opakowaniu niekoniecznie oznacza certyfikat ekologiczny. Zachowaj ostrożność w przypadku wyrobów 
zawierających substancje zapachowe – wiele z nich powoduje alergie.

Często wietrz i odkurzaj swój dom  W pomieszczeniach utrzymuj temperaturę poniżej 21oC 
Niebezpieczne związki chemiczne gromadzą się w powietrzu i w drobinkach kurzu/pyłu w domu. Otwieranie okien 2-3 razy dziennie 
i odkurzanie raz na tydzień usuwa znaczną część niebezpiecznych substancji. Zdrowo jest też wyrobić sobie nawyk utrzymywania 
w pokojach temperatury poniżej 21oC – w takich warunkach substancje niebezpieczne uwalniają się z produktów znacznie wolniej.

Unikaj przedmiotów plastikowych – zwłaszcza zabawek – o nieładnym zapachu, lepkich i tłustych w dotyku 
Twoje zmysły to Twój najlepszy przyjaciel. Jeżeli plastik źle pachnie, to wydziela substancje, które najpewniej Ci nie służą. To samo 
dotyczy plastiku lepkiego i tłustego w dotyku. Trzymaj takie rzeczy z dala od swojego domu. Szczególnie ostrożnie należy podchodzić 
do brzydko pachnących, lepiących się i tłustych zabawek. Trzymaj je z dala od dzieci i niemowląt. Nie pozwalaj im też bawić się na 
plastikowych matach piankowych.

Pozbądź się przeterminowanych środków do pielęgnacji i mycia ciała 
Umycie się ulubionym mleczkiem do ciała kilka dni po dacie ważności nie zrobi Ci krzywdy. Pamiętaj jednak, że składniki psują się 
z czasem. Przestrzegając dat ważności, zachowujesz większe bezpieczeństwo.

Unikaj stosowania środków dezynfekujących w swoim domu 
Środki dezynfekujące mogą powodować alergie i sprzyjać rozwojowi odpornych na nie bakterii. Niemniej jednak, w sytuacji koniecz-
ności ich stosowania z uwagi na zagrożenia bakteriami czy wirusami, ogranicz to do niezbędnego minimum i używaj tych środków 
wyłącznie tam, gdzie jest to konieczne.

Unikaj PCW i PS (polistyrenu), w tym styropianu, zwłaszcza w kuchni i przy kontakcie z żywnością 
PCW i PS to tworzywa zwykle zawierające znaczne ilości substancji dodatkowych, które mogą uwalniać się z tych tworzyw w okre-
ślonych warunkach chemicznych lub fizycznych. Dzieje się tak, ponieważ tworzywo sztuczne ma przypominającą gąbkę strukturę 
liniowych lub usieciowanych łańcuchów cząsteczkowych, które są mniej lub bardziej splecione - dodatki nie są mocno zakotwiczone 
w tej strukturze. Najzdrowiej jest unikać produktów wykonanych z tych polimerów.

Ogranicz plastik, aluminium i przedmioty z powłoką nieprzywierającą tzw  non-stick w kuchni 
Podczas codziennych zakupów, przechowywania żywności i przygotowywania posiłków zawsze bezpieczniej jest korzystać z pojem-
ników, naczyń i przyborów kuchennych wykonanych ze szkła, stali nierdzewnej, ceramiki, bawełny, drewna i papieru. W szczególno-
ści staraj się unikać opakowań plastikowych. Warzywa i owoce mają własne, naturalne skórki i nie potrzebują dodatkowo zawijania 
w plastik. Nawet kupując posiłek na wynos, możesz pomóc swojemu zdrowiu i środowisku, przynosząc do lokalu własny pojemnik ze 
szkła lub stali nierdzewnej.

Nie umieszczaj gorących, kwaśnych lub tłustych potraw w plastikowych pojemnikach  
Wysoka temperatura, środowisko tłuste i kwaśne przyspieszają wydzielanie substancji dodawanych do tworzyw sztucznych. Jeśli 
zetkną się z żywnością, substancje te mogą trafić do Twojego organizmu. Przekładaj potrawy do odpowiedniech naczyń (szklanych 
lub ceramicznych), a jeśli nie możesz uniknąć plastiku, wybieraj pojemniki z polipropylenu (PP) oraz podgrzewaj dania na najniższej 
mocy i w możliwie krótkim czasie. 

Wybieraj żywność ekologiczną, by unikać pozostałości pestycydów 
Żywność certyfikowana to mniejsze narażenie na pozostałości pestycydów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kawy, jabłek, 
bananów, cytrusów, winogron, ziemniaków, cebuli i papryki – do ich hodowli zwykle zużywa się dużo środków ochrony roślin. Wybór 
żywności ekologicznej to korzyść dla zdrowia, rolników, zwierząt i ekosystemu.

Pozbądź się urządzeń elektronicznych, których nie używasz 
Nie zostawiaj elektroniki w swojej sypialni i wyłączaj ją, jeśli jej nie używasz. Często odkurzaj wokół urządzeń elektronicznych, ponieważ 
substancje niebezpieczne zbierają się w kurzu, który dodatkowo w wyniku pola magnetycznego wytwarzanego przez takie urządzenia, 
gromadzi się w ich pobliżu.

Przechowuj swoje chemikalia w bezpiecznym miejscu 
Nie trzymaj środków czystości w łazience. Lepiej przeznaczyć na to osobne pomieszczenie (pokój gospodarczy, schowek lub specjalną 
zamykaną szafkę np. w przedpokoju). Koniecznie przechowuj je w oryginalnych opakowaniach i poza zasięgiem dzieci.

Korzystaj z mebli i tekstyliów niezawierających środków zmniejszających palność 
Upewnij się, że kupujesz meble i tekstylia niezawierające środków zmniejszających palność. Poproś producenta o dodatkowe informacje 
lub wybierz takiego wytwórcę, który prowadzi produkcję w sposób ekologiczny (bez substancji niebezpiecznych), z wykorzystaniem 
surowców takich jak drewno i naturalne włókna ze zrównoważonych upraw.
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Ozdabiaj swój dom roślinami 
Niektóre gatunki roślin potrafią nie tylko upiększyć Twój dom, ale także filtrować zanieczyszczenia z powietrza.

• zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum)

• grubosz jajowaty, drzewko szczęścia, drzewko pieniężne (Crassula ovata)

• dracena (Dracaena sp.) 

• bromelia (Bromelia sp.)

• paprocie (Polypodiopsida sp.)

• skrzydłokwiat (Spathiphyllum sp.) 

• fikus (Ficus sp.) 

• filodendron (Philodendron sp.)

• sansewieria, wężownica (Sansevieria sp.) 

6 2 KRÓTKA LISTA KONTROLNA

Po sprawdzeniu każdego pomieszczenia pod kątem produktów zawierających substancje niebezpieczne wiesz już, jak rozpoznawać 
i unikać źródeł szkodliwej chemii. W mniej szczegółowej, późniejszej kontroli sprawdzającej (polecamy powtarzać ją co najmniej raz 
na pół roku) pomoże Ci poniższa tabelka.

Pomieszczenie Pierwsza kontrola 
TAK/NIE

Druga kontrola 
TAK/NIE

Garderoba

Mam tylko ubrania, które regularnie noszę.

Noszę głównie ubrania z włókien naturalnych.

Nowe ubrania, które kupuję, zwykle mają certyfikaty ekologiczne 
lub są kupowane w tzw. secondhandach.

Pranie robię zasadniczo w sposób ekologiczny (częstotliwość, zapełnienie 
pralki, stosowane detergenty i zużycie wody).

Kuchnia

Kupuję głównie żywność niepakowaną, bez opakowań plastikowych/folii.

Nie kupuję jednorazówek – np. plastikowych słomek, sztućców, siatek.

Na zakupy chodzę ze szklanymi, ceramicznymi i stalowymi pojemnikami oraz 
z torbami materiałowymi.

Przechowuję żywność w pojemnikach szklanych, ceramicznych lub ze stali.

Zamrażam żywność w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

Nie jem i nie piję ciepłej żywności i napojów z plastikowych i bambuso-
wych naczyń.
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Używam patelni żeliwnych, stalowych, ceramicznych bądź oznaczonych jako 
„PFAS/PFOA free” zamiast teflonowych z nieprzywieralnymi powłokami (non-
-stick) czy aluminiowych.

Nie stosuję folii aluminiowej.

Kupuję głównie żywność ekologiczną, regionalną lub sezonową.

Potrawy na wynos odbieram w moich własnych pojemnikach ze stali nierdzew-
nej, ceramiki lub szkła.

Łazienka

Mam tylko kosmetyki i środki do pielęgnacji ciała, których często używam.

Używam głównie certyfikowanych kosmetyków.

Nie stosuję dezodorantów w aerozolu.

Nie stosuję kupnych odświeżaczy powietrza.

Korzystam tylko z produktów niezawierających niebezpiecznych substancji, 
wymienionych wcześniej.

Pokój dzienny

Wietrzę salon kilka razy dziennie.

Regularnie (2–3 razy w tygodniu) ścieram kurze.

Mam tylko takie urządzenia elektroniczne, których regularnie używam.

Wyłączam nieużywane urządzenia elektroniczne.

Jeżeli kupuję nowe elementy wystroju wnętrza (kanapa, firany itp.), wybieram 
te wykonane z włókien naturalnych i/lub z litego drewna.

Pokój dziecięcy

Moje dziecko ma przy sobie wyłącznie zabawki, którymi bawi się regularnie.

Moje dziecko nie ma w pokoju urządzeń elektronicznych.

Jeżeli kupuję dziecku nowe zabawki, zwykle posiadają one certyfikaty ekolo-
giczne.

Jeżeli kupuję dziecku nowe zabawki, zwykle nie zawierają one plastiku.

Moje dziecko nie używa zabawek o sztucznym zapachu.

Pomieszczenie gospodarcze

Mam tylko takie środki czystości, których potrzebuję.

Stosuję głównie certyfikowane ekologicznie środki czystości i/lub wolne od 
substancji niebezpiecznych.

Często przygotowuję własne środki czystości z naturalnych składników.

Środki czystości trzymam poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
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