
Ślad środowiskowy

Również Ty masz wpływ na ślad środowiskowy używanych przez Ciebie produktów!

Narzędzie, którego rolą jest pokazanie rzeczywistego wpływu produktu albo przedsiębiorstwa na 
środowisko. Jego celem jest umożliwienie porównania oddziaływania na środowisko w całym cyklu 
życia, a nie tylko w odniesieniu do jednego z jego etapów. Dzięki temu możliwe jest porównanie dwóch 
lub więcej przedmiotów i ich bezstronna ocena oparta na rzetelnych danych.

Projektowanie
Innowacyjne metody projektowania sprawiają, że zarówno 

sam proces produkcji, jak i późniejsze użytkowanie produktów 
może być mniej  lub bardziej przyjazne środowisku. To właśnie 

design odpowiedzialny jest za tworzenie coraz lepszych
produktów, np. bardziej wytrzymałego szkła. 

Projektowanie odpowiada też za produkowanie 
wygodniejszych w użytkowaniu opakowań, np.

butelek, albo takich, które można większą liczbę 
razy zwracać do ponownego napełnienia.

Produkcja 
Produkcja szkła to energochłonny 
proces, w którym używa się zarówno 
surowce mineralne, jak i energetyczne. 

W zależności od technologii produkcji
i sposobu wytwarzania energii 

potrzebnej do procesu wytworzony 
produkt naznaczony może być 

podczas użytkowania różnym 
śladem środowiskowym.

Dystrybucja
Szkło jest surowcem, w którym

dostarczane są na rynek różne 
produkty (np. spożywcze). Z jednej 

strony może być opakowaniem, które 
wykorzystamy do innych produktów lub 

zwrócimy jako butelka zwrotna. Z drugiej 
strony jest cięższe od niektórych alterna-

tywnych opakowań, przez co potrzeba 
więcej energii na transport produktów 

w szklanych opakowaniach. 
Te właściwości również wpływają 

na ślad środowiskowy 
produktu.                      Konsumpcja

Poprzez nasze wybory konsumenckie mamy 
ogromny wpływ na nasz ślad środowiskowy. 

Możemy wybrać napój w szklanej butelce oraz 
w takiej z tworzywa sztucznego. Butelka szklana 

może być zwrotna albo bezzwrotna. Szklanego słoika 
możemy użyć do domowych przetworów albo się go pozbyć po zużyciu. 

A z powodu zbitej szybki w smartfonie podejmujemy decyzję o jej 
wymianie albo o zakupie nowego urządzenia. Każdy z powyższych 

wyborów to inny stopień naszego oddziaływania 
na środowisko.

Zbieranie odpadów
Szkło opakowaniowe to cenny 
surowiec wtórny. Ale tylko wtedy, 

jeżeli jest zbierane zgodnie
z zasadami selektywnego zbierania 
do zielonego pojemnika. Ślad środo-

wiskowy butelki wrzuconej do złego
 kontenera sprawia, że opakowanie 

takie ma inny ślad środowiskowy. A jeszcze 
inny będzie miało, jeżeli pozbędziemy 
się go poprzez pozostawienie w lesie, 

gdzie może spowodować pożar 
albo inne zniszczenia.

Recykling
Im więcej prawidłowo zebranych 

odpadów, tym więcej dobrej jakości 
surowców wtórnych potrzebnych 

do produkcji. Ale na ślad środowi-
skowy wpływ mają także technologia 

recyklingu, ilość i źródło energii 
dostarczanej do procesu oraz 

zapotrzebowanie na surowce wtórne. 
A potrzeby rynku w tym zakresie 

tworzyć będzie innowacyjny 
design…
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