
1 Pomyśl, jak zapobiec 
powstawaniu odpadów już 
podczas zakupów.

3 Segreguj odpady – przekazuj 
je do recyklingu lub przerabiaj 
na kompost.

2 Naprawiaj i ponownie wykorzystuj 
produkty. Kupuj używane produkty 
i sprzedawaj lub oddawaj rzeczy, 
których nie potrzebujesz. 

1,75
zasobów planety

że na obecnym poziomie konsumpcji
Szacuje się,
zużywamy ekwiwalent
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Tydzień 3R organizowany jest przez Koalicję 5 Frakcji w ramach  
Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów.

To ogólnopolski projekt mający na celu podnoszenie świadomości dot. zamykania 
obiegu odpadów w Polsce oraz mobilizowanie wszystkich interesariuszy do 
podjęcia aktywnych działań w obszarze Zasady 3R: Reduce, Reuse, Recycle.

Podejmij wyzwanie  
I MIERZ WYŻEJ!

Gospodarka obiegu zamkniętego jest zrównoważoną alternatywą dla wcześniej przedstawionego modelu konsumpcji.
Jedną z głównych zasad tej gospodarki jest Zasada 3R. To hierarchia, która wskazuje nam sposób postępowania 
z zasobami – zarówno surowcami, jak i odpadami. Im wyżej w hierarchii znajduje się dana metoda, tym jest lepsza.
Trzy „R” to z angielskiego: reduce, reuse, recycle, czyli: redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi.
To trzy proste zasady, którymi wszyscy powinniśmy się kierować, by w jak największym stopniu ograniczyć wpływ 
odpadów na środowisko.
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Często zapominamy, że na naszej planecie zasoby są ograniczone. 
Na szczęście coraz więcej konsumentów jest świadomych, że model 

zachowań „kupuj-używaj-wyrzucaj” powoduje marnowanie surowców, 
w wyniku czego użyteczne komponenty trafiają na wysypiska.

Dzień Długu Ekologicznego to dzień, w którym 
wyczerpujemy na danym obszarze dostępne zasoby 

naturalne przypadające na dany rok.  
Od tego dnia żyjemy „na kredyt” - im wcześniej ten 

dzień wypada, tym większy kredyt zaciągamy.*
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