Jak zmienia się wiedza Polaków
na temat segregacji odpadów
opakowaniowych?
Badanie Kantar TNS na zlecenie Fundacji ProKarton, czerwiec 2018

Czy Polacy wiedzą jak
poprawnie segregować
odpady opakowaniowe?

Poziom wiedzy Polaków
o segregacji odpadów
opakowaniowych

Segregacja odpadów jest jednym z
najpopularniejszych tematów związanych
z ochroną środowiska poruszanych
w mediach i przestrzeni publicznej.
Czy jednak Polacy stosują się do zasad
selektywnej zbiórki w odniesieniu do
opakowań po różnych produktach?

13% zmnieszył się

38%

zwiększył się

60% tak

48% nie widzę różnicy

40% nie
Brak różnic w poziomie wiedzy na temat
segregacji odpadów dostrzegają osoby
starsze, z wykształceniem podstawowym
oraz zasadniczym zawodowym.

30 lat i więcej
15-29 lat
Większą świadomością na temat
segregacji odpadów wykazują się
osoby z wykształceniem wyższym.
Poziom deklarowanej wiedzy nt. segregacji
jest najwyższy w województwach: kujawskopomorskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Swoja wiedzę w ciągu 3 lat zwiększyły osoby
młode (do 39 roku życia), z wykształceniem
wyższym, zamieszkałe w małych miastach.

Do jakiego pojemnika wrzucamy zużyte
kartony po mleku i sokach?
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10%
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badanych nie zwraca uwagi na to do jakiego pojemnika
wrzuca zużyte kartony po mleku i sokach

Co zachęciłoby Polaków do segregacji
kartonów po mleku i sokach?
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18%

17%

8%

23%

Większa dostępność
pojemników do
selektywnej zbiórki w
miejscu zamieszkania

36%

Jasna informacja i działania
informacyjno-edukacyjne
odnośnie zasad selektywnej
zbiórki odpadów

Społeczne akcje zbierania
kartonów, np. sprzątanie
najbliższej okolicy

Pewność, że proces
selektywnej zbiórki i
recyklingu odpadów
jest prowadzony
rzetelnie

Nie ma to dla
mnie znaczenia

Kto zdaniem Polaków jest odpowiedzialny za edukację
w zakresie segregacji kartonów po mleku i sokach?
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Obecnie nikt nie jest odpowiedzialny
za edukację w tym zakresie

Więcej informacji na www.prokarton.org
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