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Warszawa, marzec 2013 

 

Raport 

Ogólnopolski sprawdzian z wiedzy o recyklingu. 

Czy Polacy to ekologiczni konsumenci? 

 

Wstęp 

 
Niemal wszyscy Polacy kupują produkty w opakowaniach kartonowych. Kartonik do 
Ŝywności mleka czy soku jest produktem powszechnie znanym i wybieranym przez 
konsumentów. Jednak czy rzeczywiście znamy jego cechy? Jakie produkty spoŜywcze są 
dostępne na rynku w takim opakowaniu?  

Te i inne pytania zadała polskim konsumentom na początku marca Fundacja ProKarton, 
załoŜona przez trzech największych w Polsce producentów opakowań kartonowych do 
Ŝywności płynnej – Tetra Pak, SIG Combibloc i Elopak. Zapytaliśmy Polaków, co wiedzą o 
tych opakowaniach, ich recyklingu, a takŜe czy podejmując codziennie wybory podczas 
zakupów myślą o ich konsekwencjach dla środowiska naturalnego. O opinie poprosiliśmy 500 
dorosłych respondentów, podejmujących samodzielne wybory konsumenckie we własnych 
gospodarstwach domowych. 1  

Dlaczego wybieramy kartoniki? W jakich sytuacjach sprawdzają się najlepiej? Co moŜna 
zapakować w kartonowe opakowanie? Odpowiedzi zebraliśmy w raporcie Ogólnopolski 
sprawdzian z wiedzy o recyklingu. Czy Polacy to ekologiczni konsumenci?, który oddajemy w 
Państwa ręce. Tym samym oficjalnie inaugurujemy kampanię edukacyjną Karton, naturalnie! 
i wychodzimy naprzeciw potrzebom konsumentów. Jaki obraz polskiego konsumenta wyłania 
się z wyników sondaŜu? Zapraszamy do lektury naszego raportu. 2 

 

 

 

 
                                                 
1 Ogólnopolskie badanie sondaŜowe zostało przeprowadzone 6-7 marca 2013  roku przez TNS Polska na próbie 
500 pełnoletnich osób powyŜej 25 roku Ŝycia. Zrealizowano je techniką CAWI (ankieta internetowa 
nadzorowana przez system komputerowy) na platformie CONNECT. 
2 Raport został przygotowany w oparciu o badanie TNS Polska z marca 2013 r. i badania trackingowe Ipsos 
realizowane dla Tetra Pak Sp. z o.o. w styczniu 2013 r. 
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Kupujemy kartoniki... 

 
...i robimy to bardzo chętnie, AŜ 95% badanych potwierdziło, Ŝe wybiera produkty 
zapakowane w kartonik. Zaledwie 5% nie przyznało się do kupowania mleka czy soków w 
kartonie. Z powyŜszych danych wynika, Ŝe karton jest opakowaniem znanym, popularnym i 
lubianym przez konsumentów. Dlaczego?  

95%

5%

Czy kupujesz produkty spożywcze w kartonikach (mleko, soki, 
nektary, przeciery owocowe lub warzywne i inne)? 

 

 

Opakowanie kartonowe doskonale zabezpiecza produkt 

 
AŜ 80% respondentów uznało, Ŝe opakowaniem, które najlepiej zabezpiecza produkt jest 
opakowanie kartonowe. Mniej, bo 70% ankietowanych, twierdzi, Ŝe w tej kategorii bardziej 
ufa szklanym butelkom. Produkty w opakowaniach typu PET, wskazane przez 64% 
badanych, cieszą się mniejszym zaufaniem. Wynika z tego, Ŝe w odczuciu konsumentów  
produkt w kartonie jest bezpieczny, a my dokonując wyboru przy sklepowej półce jesteśmy 
bardziej skłonni kupić produkt zapakowany w ten właśnie sposób. 
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Wygoda spożycia, ochrona produktu i łatwość otwierania – co jest naprawdę 

ważne? 

 
Oprócz ochrony produktu, oceniając róŜne typy opakowań do Ŝywności płynnej, Polacy duŜą 
wagę przywiązują takŜe do wygody nalewania, łatwości otwierania opakowania i łatwości 
zamykania opakowania. 

NajwaŜniejszym kryterium wyboru dla 97% respondentów jest łatwość otwierania 
opakowania, za które Polacy lubią przede wszystkim kartoniki (93%3). Dla takiej samej 
liczby badanych równie waŜna jest wygoda nalewania mleka lub soku. W tej kategorii 
kartoniki (85%4) wyprzedza zarówno PET, jak i butelka szklana, którą wskazało 88% 
badanych. Nieco mniej, bo 95% badanych, odpowiedziało, Ŝe oceniając opakowanie zwracają 
uwagę na łatwość zamykania. TakŜe w tej kategorii najlepiej ocenione zostały kartoniki, które 
chwali 93%5 badanych. 

                                                 
3 93% to wynik uzyskany przez najlepiej oceniony model kartonika. 
4 Podczas wywiadu konsumenci byli proszeni o ocenę kaŜdego modelu kartonika osobno. 69% to wynik 
uzyskany przez najlepiej oceniony model kartonika. 
5 93% to wynik uzyskany przez najlepiej oceniony model kartonika. 
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Kartonik, butelka szklana czy PET – co najłatwiej poddać recyklingowi? 

 
Respondenci wskazali zdecydowanie, Ŝe butelka szklana to opakowanie, które najłatwiej 
poddać recyklingowi. Twierdzi tak aŜ 71% z nich. Drugie miejsce z wynikiem 68% zajęły 
opakowania kartonowe do płynnej Ŝywności, natomiast najniŜej oceniono butelkę PET (37%). 
Czy ta kolejność jest właściwa? Nie. PowyŜszy rozkład odpowiedzi związany jest z brakiem 
wiedzy na temat wpływu kaŜdego rodzaju opakowania na środowisko. Konsumenci w 
niewielkim stopniu zdają sobie sprawę, Ŝe środowiskowe koszty przetworzenia opakowań 
kartonowych są niŜsze niŜ innych opakowań do płynnej Ŝywności. Kartoniki po zgnieceniu 
zajmują mało miejsca, po zbelowaniu są efektywne w transporcie do recyklera, a dodatkowo 
najwaŜniejszy materiał, z którego są wykonane, tj. celuloza jest surowcem odnawialnym.  
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Opakowanie a konserwanty 
 
Zdecydowana większość, bo aŜ 53% ankietowanych, była przekonana, Ŝe produkty w 

szklanych butelkach są bardziej naturalne i zawierają mniej konserwantów niŜ te w 

opakowaniach kartonowych (38%) i PET (16%). Prawda czy fałsz? Fałsz, bo produkty w 

opakowaniach kartonowych, takie jak mleko czy soki w ogóle nie wymagają uŜycia 

konserwantów. Technologia przetwarzania i pakowania tych produktów dystrybuowanych w 

łańcuchu chłodniczym, tj. mleka pasteryzowanego i świeŜych soków sprawia, Ŝe nie zachodzi 

potrzeba uŜywania Ŝadnych substancji konserwujących. RównieŜ w przypadku opakowań 

aseptycznych i produktów dystrybuowanych w temperaturze otoczenia  (mleko UHT,  soki 

pasteryzowane) nie stosuje się Ŝadnych konserwantów.  
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Z higieną za pan brat 
 
W pytaniu porównującym róŜne rodzaje opakowań i ich higieniczność (zdaniem Polaków), 
badani najczęściej, bo aŜ w 81%, wskazywali na butelkę szklaną. W następnej kolejności 
pojawiły się kartoniki do płynnej Ŝywności, wybrane przez 79% respondentów. Ostatnia była 
butelka PET wskazana przez 61% badanych. Jednak nie wszystko gołym okiem widać. 
Trudno ocenić poziom zmian mikrobiologicznych, enzymatycznych czy organoleptycznych.  
Kartonik jest opakowaniem  jednorazowym, które w pełni zabezpiecza produkt przed 
niekorzystnym działaniem światła, powietrza i obcych zapachów. Kartony w połączeniu z 
technologią przetwarzania płynnej Ŝywności  (czy to pasteryzacji czy UHT) w duŜym stopniu 
ograniczają bądź teŜ eliminują rozwój drobnoustrojów w produkcie. 

Śmiało moŜna więc powiedzieć, Ŝe opakowanie kartonowe do mleka czy soku zawsze 
zapewnia najwyŜszą higienę. 
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Rodzice wybierają kartoniki 
 
Zapytaliśmy Polaków, w jakich sytuacjach sięgają po produkty w opakowaniach 
kartonowych. AŜ 49% badanych sięga po produkty w kartonikach z myślą o dzieciach. 
Kartonowe opakowania są lekkie, nie tłuką się, moŜna je wręczyć dzieciom do szkoły lub na 
wycieczkę bez obawy o ich bezpieczeństwo. Nieco mniej osób (46%) przyznaje, Ŝe wybiera 
takie opakowanie, poniewaŜ ilość konserwantów w produkcie nie jest im obojętna, a dzięki 
kartonikom produkty zachowują w pełni swoje walory odŜywcze i smakowe bez konieczności 
stosowania konserwantów. 42% respondentów wskazało, Ŝe kartoniki do produktów 
pakowanych aseptycznie idealnie sprawdzają się teŜ w podróŜy, kiedy nie mamy moŜliwości 
schładzania produktów. Najmniejsze znaczenie natomiast ma kształt kartonika, dzięki 
któremu produkty tak zapakowane są bardziej ustawne i mogą zmieścić się w małej lodówce. 
Taką odpowiedź wskazało zaledwie 26% badanych. 
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Co najłatwiej przechować? 
 
W kategorii „przechowywanie/magazynowanie” badani spośród róŜnych rodzajów opakowań 
najczęściej (78%) wybierają opakowania kartonowe. Drugie miejsce zajmuje butelka PET 
zbierając 65% głosów, natomiast szklaną butelkę uwaŜa za dobrze ustawne opakowanie tylko 
61% badanych. W tej kategorii respondenci doceniają regularne kształty opakowania 
kartonowego, jego ustawność w małych lodówkach bądź szafkach w kuchni czy spiŜarni.  
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Nie tylko mleko i soki... 

 
Najczęściej wskazywane produkty, które zdaniem ankietowanych moŜna zapakować w 
kartonik poza mlekiem, napojami mlecznymi oraz sokami, to mleko sojowe i produkty na 
bazie soi (79%). TakŜe przecier pomidorowy (60%), zupy (51%) i gotowe sosy (48%) 
wskazywane są przez duŜą grupę około połowy badanych. Nieco rzadziej wymieniano ser 
typu Feta (43%). W dalszej kolejności wybierano takie produkty jak karma dla zwierząt 
(33%), wino (30%), cukier (27%) i oliwa/olej (22%). Wodę (19%), kukurydzę i groszek 
(16%) oraz kisiel i budyń (14%) moŜna zapakować w kartonik zdaniem mniej niŜ jednej 
piątej badanych. Wynika z tego, Ŝe konsumenci nie są w pełni świadomi, jak wszechstronny i 
uniwersalny jest karton do Ŝywności płynnej i jak moŜna wykorzystać jego potencjał. W 
kwestii róŜnorodności pakowanych produktów istnieją niemal nieograniczone moŜliwości. 
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Odwieczny dylemat – pojemnik na papier czy tworzywa sztuczne? 
 
Według obecnych regulacji prawnych dotyczących kwestii recyklingu w Polsce, kartoniki po 
mleku i sokach powinny trafiać pojemników oznaczonych kolorem Ŝółtym i przeznaczonych 
na tworzywa sztuczne i metale. 40% badanych odpowiedziało ogólnie, Ŝe kartoniki wrzuca do 
pojemnika z odpadami przeznaczonymi do recyklingu. Niewiele mniej osób (39%) wyrzuca 
je do pojemnika na papier. Natomiast do pojemnika tzw. „frakcji lekkiej”, który dedykowany 
jest dla opakowań z tworzyw sztucznych, metali i kartoników wrzuca te opakowania zaledwie 
9% ankietowanych. Pozostałe 12% uczestników badania w ogóle nie segreguje kartonów. Z 
powyŜszych danych wynika jasno – istnieje potrzeba ugruntowania wiedzy konsumentów na 
temat zbierania odpadów pokonsumpcyjnych, zwłaszcza w świetle mających się zmienić 
regulacji prawnych. Najprawdopodobniej nie powstanie jednolity sposób zbierania 
kartoników – kaŜda gmina będzie mogła decydować o tym jak mają być one zbierane.  
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Jeśli mleko i sok, to w kartonie! 
 
Pytani o produkt pierwszego wyboru przy kupnie soku lub mleka w kartonie, butelce szklanej 
bądź typu PET, konsumenci deklarują, Ŝe najchętniej sięgają po karton. Odpowiedziało tak aŜ 
58% badanych. Butelkę szklaną wybiera 47%, a PET 25%. Produkty w kartonikach 
najrzadziej kupują jednak osoby starsze, w przedziale wiekowym 60-75 lat.  

Sprawdzić czy soki teŜ  
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Konsumenci najczęściej wybierają karton, bo... 
 
...się nie tłucze. Co drugi respondent wskazywał właśnie ten argument jako główne kryterium 
wyboru. Wygoda i bezpieczeństwo to argument decydujący o wyborze Ŝywności 
zapakowanej w kartonik. Klienci stawiają na komfort, szeroki wachlarz pojemności, 
formatów i kształtów, a karton do Ŝywności płynnej wychodzi naprzeciw tym potrzebom, i 
zmienia się razem z konsumentami. Druga najliczniejsza grupa – 31% respondentów – 
deklaruje, Ŝe wybiera kartoniki, bo ekologia jest waŜna, co moŜe świadczyć o zmieniającej się 
świadomości i wyobraźni ekologicznej Polaków. Trzecim najwaŜniejszym kryterium wyboru 
kartonika do Ŝywności płynnej jest ochrona zapakowanego produktu przed światłem. AŜ 27% 
badanych nie chce, aby światło miało wpływ na wartości odŜywcze i walory smakowe 
produktu i z tego właśnie powodu wybierze produkty w kartonikach.  

21% respondentów wskazuje na bezpieczeństwo dla dzieci jako decydujące kryterium wyboru 
opakowania kartonowego. Nieco mniej niŜ jedna piąta osób chwaliła sobie moŜliwość 
wyboru najbardziej odpowiadającej im pojemności (18%), mniejszy cięŜar (produkty w 
kartonikach są lŜejsze niŜ w innych opakowaniach – 18%) i większą wygodę podczas 
transportu i przechowywania (są wygodniejsze do pakowania ze względu na swój regularny, 
prostopadłościenny kształt – 17%). Co dziewiąty badany wskazywał na niŜszą cenę takich 
produktów (11%), a mniej niŜ co dziesiąty – na brak konieczności wstawiania ich do lodówki 
(8%). Najrzadziej natomiast respondenci mówili o moŜliwości wyboru odpowiedniego 
kształtu kartonika (3%) i o tym, Ŝe kupowanie Ŝywności w kartonikach jest obecnie modne 
(2%). 
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Co  stanowi największe obciążenie dla środowiska? 
 
Rozpatrując wybór opakowania pod kątem obciąŜenia dla środowiska w całym cyklu Ŝycia – 
od pozyskania surowców, przez produkcję danego opakowania, transport i dystrybucję, 
przechowywanie, kończąc na recyklingu – prawie połowa respondentów (49%) uwaŜa, Ŝe 
największe obciąŜenie dla środowiska stanowią butelki PET. Mniej niŜ jedna piąta osób jako 
najmniej ekologiczne wskazuje butelki szklane (16%). Natomiast kartoniki do płynnej 
Ŝywności najrzadziej postrzegane są jako szkodliwe dla środowiska (5%). MęŜczyźni częściej 
niŜ kobiety mówili, Ŝe największe obciąŜenie dla środowiska stanowią butelki PET (59% do 
41%), kobiety natomiast częściej wskazywały na puszki aluminiowe (26% do 10%). 
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Jak ważna jest dla Polaków segregacja śmieci? 

 
Zdecydowana większość odpowiada na to pytanie tak (92%), w tym trzy czwarte (75%) 
badanych podkreśla to  w sposób zdecydowany. Zdania tego nie podziela zaledwie 4% 
respondentów, a 5% nie ma opinii w tej kwestii.  
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Wnioski: 
 

1. Niemal wszyscy Polacy kupują produkty zapakowane w kartoniki, co potwierdza tezę, 

Ŝe są to opakowania wygodne i dobrze dostosowane do indywidualnych potrzeb 

konsumentów. 

2. Najczęstszym powodem, dla którego respondenci decydują się na zakup produktu w 

tego typu opakowaniu, jest fakt, Ŝe kartonik się nie stłucze. Ponadto duŜe znaczenie 

ma moŜliwość poddania opakowania recyklingowi. 

3. Mimo Ŝe kartonik do Ŝywności płynnej, dzięki swojej budowie i technologii 

pakowania, bardzo dobrze zabezpiecza kaŜdą Ŝywność, konsumenci nie wiedzą, jakie 

produkty moŜna w niego zapakować. Poza oczywistymi produktami takimi jak mleko, 

soki i napoje najczęściej wymieniano mleko sojowe i produkty na bazie soi (79%) i 

przecier pomidorowy (60%). Niska jest świadomość, Ŝe w kartoniki moŜna takŜe 

zapakować na przykład kukurydzę, groszek czy cukier, które są przecieŜ dostępne na 

sklepowych półkach. 

4. Polacy najczęściej sięgają po produkty w kartonikach z myślą o swoich dzieciach, lub 

gdy chcą kupić produkty bez konserwantów, zachowujące świeŜość. Najmniejsze 

znaczenie natomiast ma ustawność w lodówce i ilość posiadanego miejsca na zapasy. 

Niewiele osób docenia regularny, w większości prostopadłościenny kształt, dzięki 

któremu kartoniki do Ŝywności płynnej są wygodne w transporcie i przechowywaniu 

na półkach sklepowych i w domu. 

5. Większość badanych przekonana jest, Ŝe dostęp światła do Ŝywności ma wpływ na jej 

jakość i smak (89%). To waŜne dla bezpieczeństwa Ŝywności, poniewaŜ tylko 

chroniąc produkty przed światłem, powietrzem i drobnoustrojami mamy gwarancję 

zachowania w pełni ich wartości odŜywczych i walorów smakowych. Taką ochronę 

zapewniają Ŝywności płynnej właśnie kartoniki. 

6. Zdecydowana większość Polaków mówi, Ŝe segreguje śmieci w swoim domu oraz 

deklaruje, Ŝe recykling jest dla nich waŜny. 
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Ogólnopolski sprawdzian z wiedzy o recyklingu. Czy Polacy to ekologiczni 

konsumenci? 

raport 

7. 40% badanych wrzuca zuŜyty kartonik po mleku, sokach itp. do pojemnika z 

odpadami przeznaczonymi do recyklingu, 39% - do pojemnika na papier a 9% - do 

pojemnika na tworzywa sztuczne i metale.  

8. 12% uczestników badania w ogóle nie segreguje zuŜytych kartoników po produktach 

spoŜywczych. 

9. DuŜa część badanych uwaŜa, Ŝe kartony do Ŝywności płynnej mają korzystny profil 

ekologiczny, więc. pytani o typ opakowania, który szkodliwy stanowi największe 

obciąŜenie dla środowiska, w przewaŜającej większości (49%) wskazują butelki PET. 

Jedynie 5% badanych stwierdziło, Ŝe kartoniki stanowią obciąŜenie dla środowiska. 


