
Marnowanie żywności

Baza wiedzy dla nauczyciela

Na świecie co roku marnuje się około 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia. 


To niemal jedna trzecia produkowanej żywności w ogóle ( dane Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, FAO)



W UE co roku marnuje się 87,6 mln ton żywności (dane WWF)


Statystycznie Polacy, stanowiący 11,7 proc obywateli UE odpowiadają za marnowanie 


18,3 proc. żywności we Wspólnocie.



Zdecydowanymi liderami w UE pod względem marnowania żywności są Holendrzy –


 z 541 kg na osobę, przed Belgami – 345 kg na osobę i obywatelami Cypru – 327 kg na 

osobę. Statystycznie najmniej żywności marnuje się na Malcie i w Rumunii – 76 kg oraz 


w Słowenii – 72 kg. Polska zajmuje w tym rankingu niechlubne 5 miejsce (247 kg 

marnowanej żywności na osobę wg PE)



W Polsce marnuje się łącznie prawie 5 mln ton żywności rocznie, z czego ok. 60 proc. 

pochodzi z gospodarstw domowych (dane Instytutu Ochrony Środowiska) 



Najczęściej w polskim domu wyrzucamy:



https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/food-loss-and-food-waste/



Skala zjawiska


https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/food-loss-and-food-waste/


Średnio, w skali tygodnia, polskie gospodarstwa domowe wyrzucają 3,9 kg żywności. 

Prawdziwe rekordy bijemy co roku w czasie świąt Bożego Narodzenia, kiedy to marnujemy 3 

razy więcej jedzenia niż wynosi średnia. Badacze wyliczyli, że wraz z jedzeniem czteroosobowa 

rodzina wyrzuca 2,5-3 tys. zł rocznie.



Jako najczęstsze powody wyrzucania żywności wymieniane są: zepsucie żywności, przeoczenie 

daty ważności do spożycia, przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia, zakup zbyt dużej ilości 

żywności oraz nieprzemyślane zakupy.



Według badań większość Polaków nie czyta informacji na opakowaniach, w których podano, 

kiedy upływa ich termin ważności, najczęściej robią zakupy spontanicznie, nie planują ich, 

kupują za dużo, a sklepach ulegają różnego rodzaju promocjom (np.2lub 4 w jednym)



Na kolejnym miejscu po gospodarstwach domowych w marnowaniu żywności plasują się 

produkcja rolnicza i przetwórstwo, odpowiadające za łącznie 30 proc. marnowanej w Polsce 

żywności. Następny jest handel (ok. 7 proc.), gastronomia (nieco powyżej 1 proc.) oraz transport 

(poniżej 1 proc.)



Eksperci zwracają uwagę, że marnowanie żywności to z jednej strony problem przekładający 

się na zwiększenie zanieczyszczenia środowiska, degradacji i wyczerpywania się zasobów 

naturalnych, zagrażając przy tym bezpieczeństwu żywności, z drugiej zaś towarzyszy mu 

narastający problem głodu.




W ramach sztandarowego programu Komisji Europejskiej – Europejskiego Zielonego Ładu – 

KE w grudniu 2019 r. zobowiązała państwa UE do zmniejszenia o połowę ilości odpadów 

żywnościowych na mieszkańca na poziomie detalicznym i konsumenckim do 2030 r. KE 

zamierza dążyć do celu poprzez polityki i instrumenty przewidziane w nowym planie 

działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, strategii „od pola do stołu” oraz 

strategii na rzecz różnorodności biologicznej, opublikowanych w 2020 r.



W unijnej dyrektywie o odpadach wzywa się państwa członkowskie do ograniczania 

wytwarzania odpadów żywnościowych od etapu produkcji podstawowej do dystrybucji; 

ograniczania ilości odpadów żywnościowych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe; 

zachęca się do darowizn żywności oraz monitorowania i oceny realizacji środków 

zapobiegania marnotrawieniu żywności.



W 2020 r. ONZ ustanowiło 29 września jako Międzynarodowy Dzień Świadomości na 

Temat Strat i Marnowania Żywności 

Obawy społeczności międzynarodowej znalazły swoje odzwierciedlenie w drugim Celu 

Zrównoważonego Rozwoju, w którym zapisano zobowiązanie do osiągnięcia zerowego 

poziomu głodu, oraz w dwunastym Celu, w którym wezwano nas do zmniejszenia o 

połowę marnotrawstwa żywności i ograniczenia strat do 2030 roku



UE podkreśla, że straty żywności i jej marnotrawienie są wyzwaniem globalnym. 

Marnowanie żywności przyczynia się do braku bezpieczeństwa żywnościowego, do 

niedożywienia i do marnowania wody w czasach rosnącego głodu na świecie. 

Niewydolność wzdłuż łańcucha dostaw żywności i w obszarze konsumpcji ma poważne 

skutki również dla środowiska. Ograniczanie strat i marnotrawienia żywności przyczynia 


się do walki z głodem i zmianą klimatu

( Międzynarodowy Dzień Świadomości , na Temat 

Strat i Marnotrawstwa Żywności, (un.org.pl))



Jak ograniczyć marnowanie żywności?


https://www.unic.un.org.pl/oionz/miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-na-temat-strat-i-marnotrawstwa-zywnosci/3376
https://www.unic.un.org.pl/oionz/miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-na-temat-strat-i-marnotrawstwa-zywnosci/3376


rozszerzenie listy produktów, dla których oznaczenie daty minimalnej trwałości nie jest 

wymagane (np. kasze, ryż, makarony)



zmniejszenie porcji sprzedawanych produktów



przetwarzanie przeterminowanej żywności, np. produkując bioenergię lub kompost.



wdrożenie technologii, która wydłuża przydatność produktów do spożycia (lodówki z 

systemami dostosowującymi poziom wilgotności w zależności od produktu)



edukacja i akcje społeczne zachęcające do przekazywania żywności na cele charytatywne.


Eksperci proponują:

Ograniczanie marnowania żywności w gospodarstwach domowych obrazuje grafika:
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