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żywności 

 
 

4 października 2021 dla Fundacji Santander 
Joanna Galek i Iwona Wojtaszek 



Definicja: 

Marnowanie żywności – żywność 
zmarnowana to żywność 
wyprodukowana w celach 
konsumpcyjnych, która nie została 
spożyta przez człowieka. 

 

Jest to działanie świadome, dotyczy 
takich produktów jak żywność 
sezonowa, nadwyżki magazynowe, 
niewłaściwie oznakowane produkty. 



1/3 żywności produkowanej na świecie jest marnowana. 

53% marnowanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych. 

88 mln ton jedzenia jest marnowane w UE w ciągu roku. 

Fakty: 

Raport: Ziemianie Regulują Kantar 2020, Eurobarometr 



Marnowanie żywności na świecie: 



Jak to wygląda w Polsce? 

W Polsce 5 mln ton żywności jest marnowane w ciągu roku. 
A jednocześnie co siódmy Polak cierpi z powodu głodu... 

Źródło: Badanie PROM Federacja Polskich Banków Żywności 



Źródło:  Federacja Polskich Banków Żywności 2020 

Przyczyny marnowania żywności: 



63% Polaków przyznaje, że zdarza 
im się czasem wyrzucać jedzenie 
do kosza. 

 

Najczęściej wyrzucamy do kosza: 

- chleb 

- wędliny 

- owoce 

Raport:  Instytut Ochrony Środowiska, SGGW, projekt PROM 

A co z nami konsumentami? 



Marnuje się nie tylko żywność: 



Przeciętna polska rodzina 
wyrzuca do kosza rocznie 250 kg 
żywności 

 

Co oznacza, że wyrzucamy rocznie 
równowartość 3 000 zł 

 

Czy chcecie się Państwo 
dowiedzieć, jak oszczędzić $? 

Estymacje: Federacja Polskich Banków Żywności 

Liczby mówią same za siebie… 



Co możemy zrobić, by uniknąć 
marnowania żywności na co dzień? 



> Świadomie kupuję 
 

> Świadomie gotuję 
 

> Świadomie spożywam 

1. Pomyśl co chcesz ugotować (zrób listę) 

2. Przygotuj się do zakupów (sprawdź co masz w domu) 

3. Przechowuj odpowiednio żywność (data, naczynie) 

4. Gotuj mądrze (nie za dużo, nadmiar zawekuj) 

5. Gotuj kreatywnie z resztek (fritatta, grzanki) 

6. Wsparcie inicjatyw: Too Good To Go, Foodsie, 

Foodsharing 

Ciekawostka: Freeganizm 



Dwa słowa o Banku Żywności SOS 
w Warszawie 



Co robimy? 

Zbieramy 
żywność 

Oddajemy 
godność 

Ok. 5,3 mln kg  
żywności rocznie 



Kim jesteśmy? 



 Chcecie działać i czynić z nami dobro? Zapraszam! 

 Iwona Wojtaszek 

 kierowniczka ds. współpracy z biznesem 

  

 iwona.wojtaszek@bzsos.pl 

 https://www.linkedin.com/in/iwonawojtaszek/ 

 +48 519 618 686 

 http://bzsos.pl/ 
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