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30
SPOSOBÓW



JAK BYĆ HOTELEM BEZ PLASTIKU?
Drodzy Hotelarze!

Branża hotelarska zawsze była wrażliwa na potrzeby Gości i swojego otoczenia. Jednym  
z największych wyzwań naszych czasów jest zaprzestanie degradacji środowiska. Korzystając 
z możliwości, jakie daje nam pozycja największej organizacji samorządu w branży, chcemy 
zaapelować do hotelarzy o podjęcie działań mających na celu redukcję zużywanego w hotelach 
plastiku.

Warto zdać sobie sprawę, że każdego roku do oceanów trafia nawet 13 milionów ton plastiku!  
Polska corocznie generuje prawie milion ton plastikowych odpadów opakowaniowych.

Zależy nam na ochronie środowiska i na zdrowiu naszych Gości. Poprzez redukcję plastiku  
w hotelach możemy realnie przyczynić się do ochrony naszej planety. Jestem przekonany,  
że polska branża hotelarska może zrobić wiele w tym zakresie. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy 
hotel może wdrożyć wszystkie nasze zalecenia, jednak zachęcam gorąco wszystkich  
- zacznijmy od pojedynczych działań. 

Akcja edukacyjna IGHP „Hotel bez plastiku” zakończy się 
sukcesem, jeśli uda się nie tylko zwiększyć świadomość 
hotelarzy, ale przede wszystkim wyraźnie zmniejszyć ilość 
plastiku używanego w hotelach. Jego redukcja nawet o kilka 
procent będzie dużym osiągnięciem. Zacznijmy od siebie, 
od małych kroków, dział po dziale, od housekeepingu do 
gastronomii. Nasi goście tego od nas oczekują. 

Niech hasło #hotelbezplastiku stanie się synonimem 
świadomego biznesu.

Ireneusz Węgłowski
prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

#hotelbezplastiku



CO PRAWO MÓWI O PLASTIKU  
W NASZYM OTOCZENIU?

#hotelbezplastiku

CZY WIESZ, ŻE...?
Od 2000 roku do teraz, czyli przez 
niecałe 20 lat, wyprodukowaliśmy tyle 
samo plastiku, co od początku jego 
masowej produkcji do 2000 roku.
Rocznie zjadamy nawet ok. 1/4 
kilograma plastiku. Plastik znajduje się 
już w powietrzu, jedzeniu i wodzie, 
którą pijemy. Do środowiska trafia 
aż 1/3 produkowanego plastiku. Jego 
obecność wykryto już u 270 gatunków 
zwierząt. 

Dane pochodzą z raportu  
„No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion 

from Nature to People”, za WWF Polska.

W marcu 2019 roku Parlament Europejski poparł 
wprowadzenie zakazu sprzedaży plastikowych 
produktów jednorazowych. Na mocy przyjętej 
dyrektywy od 2021 roku będzie obowiązywał 
zakaz sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku 
z tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, 
słomki i patyczki do uszu. 

Państwa członkowskie będą miały czas  
do 2029 r. na osiągnięcie poziomu  
90% recyklingu plastikowych butelek.

Więcej informacji pod linkiem:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-
room/20190321IPR32111/parlament-poparl-wprowadzenie 
-do-2021-r-zakazu-plastikowych-jednorazowek



1.   Plastikowe słomki zamień na papierowe  
lub wykonane ze skrobi albo metalowe, 
które są wielokrotnego użytku

2.   Plastikowe ozdoby do drinków zamień na 
świeże owoce

3.   Plastikową zastawę stołową zamień 
na szklaną, porcelanową lub 
biodegradowalną z otrębów

4.   Plastikowe sztućce zamień na drewniane 
widelce, noże, łyżki i łyżeczki

5.   Stosuj papierowe lub płócienne podkładki 
na stołach w restauracji

6.   Lunch boksy dla Gości zapakuj  
w papierową torebkę lub tekturowe 
opakowanie i stosuj biodegradowalne 
sztućce

7.    Kawę na wynos w plastikowym kubku 
zamień na napój w kubku z tektury lub 
w kubku termicznym z logo Twojego 
hotelu. Gdy Twój Gość zakupi kubek, 
otrzyma napoje z rabatem

CO MOŻESZ ZROBIĆ, BY ZMNIEJSZYĆ  
ZUŻYCIE PLASTIKU W HOTELU?
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#hotelbezplastiku

7 wskazówek, jak zredukować ilość 
plastiku w gastronomii hotelowej!

GASTRONOMIA



1.   Plastikowe butelki z wodą mineralną 
zamień na szklane opakowania

2.   Kosmetyki łazienkowe w plastikowych, 
małych butelkach zamień na 
ekonomiczne i przyjazne dozowniki

3.   Łazienkowe plastikowe kubki dla Gości 
zamień na papierowe lub szklane 
przystosowane do użytku hotelowego

4.   Plastikowe szczoteczki do zębów dla 
Gości zamień na bambusowe

5.   Plastikowe worki na pranie zamień  
na tekstylne

6.   Uwzględnij w pokojach pojemniki  
do segregacji śmieci

7.   Plastikowe worki na śmieci zamień  
na papierowe

8.   Zrezygnuj z produktów w plastiku  
w minibarach

9.   Długopisy z plastiku zamień na 
ekologiczne z drewna lub tektury

#hotelbezplastiku

9 sposobów na zmniejszenie plastiku 
w pokoju hotelowym!

POKOJE



#hotelbezplastiku

1.   Jednorazowe plastikowe 
worki zamień na worki 
płócienne

2.   Jednorazowe opakowania środków  
do sprzątania zamień na większe  
i wielokrotnie używaj butelek

proste ekozalecenia  
dla housekeepingu!2

HOUSEKEEPING

1.   Plastikowe kwiaty  
w wazonach zamień  
na żywe rośliny cięte  
lub w doniczkach

2.   Plastikowe tabliczki informacyjne zmień na 
wykonane z materiałów z recyklingu

3.   Zainstaluj ogólnodostępne dystrybutory 
z wodą dla Gości, by mogli napełniać 
swoje butelki

4.   W kąciku dziecięcym lub na placu zabaw 
zamień plastikowe zabawki na drewniane

4
RECEPCJA I LOBBY

rady, by zmniejszyć 
odpady plastikowe!

1.   Plastikowe materiały promocyjne zamień  
na papierowe pochodzące z recyklingu

2.   Sprezentuj Gościom płócienną torbę z logo hotelu  
– to będzie świetna reklama Twojego obiektu

3.   Powiedz swoim pracownikom, dlaczego tak ważne  
jest zredukowanie plastiku w hotelu i zachęć ich do działania

4.   Informuj Gości o swoich działaniach i zachęcaj do ochrony środowiska!

MARKETING

Zmiany zacznijmy od siebie!

1.  Plastikowe kubki zamień  
na szklane lub papierowe

2.   Plastikowe opakowania na kosmetyki  
zamień na szklane

3.   Plastikowe szpatułki i inne narzędzia  
zamień na metalowe lub szklane

4
SPA I WELLNESS

wskazówki, które redukują 
plastik w strefie wellness!



AUTOREM AKCJI EDUKACYJNEJ DLA HOTELARZY 
#HOTELBEZPLASTIKU JEST IZBA GOSPODARCZA  
HOTELARSTWA POLSKIEGO

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego to samorządowa organizacja działająca 
w branży hotelarskiej. Od 2003 roku jest rzecznikiem środowiska biznesu 
hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową oraz 
w Unii Europejskiej. Będąc najbardziej wpływową organizacją w branży, lobbuje 
na rzecz jej rozwoju, chroni interes hotelarzy, wspiera wszelkie inicjatywy 
gospodarcze swoich członków, realizuje akcje szkoleniowe dla hotelarzy,  
a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu w branży.

IGHP dba o interesy polskich hotelarzy również na arenie międzynarodowej, 
będąc reprezentantem branży hotelarskiej w HOTREC (Konfederacja 
Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE  
i europejskiego obszaru ekonomicznego).

Kontakt: 
ighp@ighp.pl

+48 22 251 79 11, +48 503 044 875

ul. Mickiewicza 9 m 4, 01-517 Warszawa

FB/IzbaGospodarczaHotelarstwaPolskiego

LinkedIn/IGHP

www.ighp.pl


