
Zmiana podejścia  
do plastiku

Środowisko

EUROPA PRODUKUJE OGROMNE  
ILOŚCI PLASTIKU: 
58 MILIONÓW TON 
ROCZNIE

Plastik jest lekki, tani, wszędzie go pełno i nie możemy 
się bez niego obejść. To fantastyczny materiał, który 
jednak ma również poważne wady. Nadszedł czas, by 
przemyśleć nasze podejście do plastiku i odpowiedzieć 
sobie na kilka trudnych pytań. 
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Źródło: PlasticsEurope, 2014.

39 %
trafiło do  
spalarni

Unijne inicjatywy, takie jak wyznaczanie celów recyklingu 
i wdrażanie skuteczniejszych przepisów w zakresie wody pitnej 
(zmniejszających zapotrzebowanie na wodę w butelkach), przy-
czyniają się do poprawy sytuacji, ale potrzebne są bardziej 
stanowcze działania.

Ponad 60 % odpadów plastikowych nadal pochodzi z  
opakowań, ale tylko 40 % z tych opakowań jest poddawanych 
recyklingowi. 
Źródło: PlasticsEurope i Eurostat. 

Większość surowca pochodzi z paliw kopalnych. Jeśli obecne 
tendencje utrzymają się, do 2050 roku plastik będzie odpo-
wiadać za 20 % zużycia ropy naftowej, 15 % emisji gazów cieplar-
nianych, a  w oceanach może być więcej plastiku niż ryb.
Źródło: PlasticsEurope.

•  Jak odejść od przedmiotów plastikowych 
jednorazowego użytku? 

•  Jak usprawnić recykling plastiku? 
•  Jak zapobiegać przedostawaniu się plastiku tam, 

gdzie nie powinno go być – do środowiska 
naturalnego? 
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10 najczęściej spotykanych plasti-
kowych przedmiotów jednorazowego 
użytku na europejskich plażach
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Źródło: Raport JRC.
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przeciętny  

Europejczyk zużywał 
198 TOREB  

PLASTIKOWYCH 

Przenikanie plastiku do środowiska 
Plastik jest bardzo trwały, dlatego gromadzi się w przyrodzie, niszcząc nasze 
ekosystemy. W oceanach jest rozbijany na drobne fragmenty, które trafiają do 
łańcucha pokarmowego. Drobiny plastiku są zjadane przez plankton, którym 
żywią się ryby, którymi z kolei żywimy się… my. Ź
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Pora przemyśleć kwestię plastiku 
Pora zmienić podejście do projektowania, produ-
kowania, używania i pozbywania się przedmiotów 
z plastiku. Pora wymyślić plastik na nowo!
 
UE ma nową strategię zarządzania całym cyklem 
życia produktow z tworzyw sztucznych. Plastik 
powinien być:

Musimy też przestać używać plastiku tam, gdzie dostępne są 
lepsze alternatywy, a gdy już go używamy, musi on jak 
najdłużej zachowywać wartość ekonomiczną, zamiast trafiać 
na wysypiska. 

Wiele z tych przedmiotów to opakowania po żywności i napojach, które zostały zaprojektowane do jednorazowego użytku. Jest to 
marnowanie cennych zasobów.

Do 2030 roku wszystkie opakowania plastikowe 
trafiające na rynek UE będą musiały być zdatne do 
ponownego użycia lub recyklingu. Ta inicjatywa, oprócz 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w przemyśle, ograniczy 
ilość odpadów plastikowych na lądzie i w oceanach oraz spowolni 
process rozprzestrzeniania się mikroplastiku w środowisku. 
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POLSKA  
WYTWORZYŁA 
935 755 TON 
PLASTIKOWYCH 
ODPADÓW  
OPAKOWANIO-
WYCH
Źródło: Eurobarometr.
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Co robisz, aby ograniczyć liczbę odpadów plastikowych?

Źródło: Eurobarometr.
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31 kg na osobę 
wytworzonych  
plastikowych  

odpadów 
opakowaniowych 

(2014)

uważa, że należy kształcić obywateli 
w zakresie ograniczania odpadów  

plastikowych

Jak Twoim zdaniem  
należy zmierzyć się 
z wyzwaniem plastiku?
Większość Polaków popiera 
inicjatywy ograniczenia odpadów 
plastikowych. 

85 % Polaków martwi się o wpływ 
plastiku na środowisko naturalne,  
a 81 % obawia się jego wpływu na ich 
zdrowie — to spory potencjał, który 
może pomóc w mierzeniu się 
z wyzwaniem plastiku. A jakie 
konkretne rozwiązania 
popierają ankietowani? 

Źródło: Eurobarometr.

jest zdania, że lokalne władze powinny 
skuteczniej gospodarować odpadami 

plastikowymi

uważa, że opakowania z tworzyw 
sztucznych powinny być projektowane 

w sposób ułatwiający recykling 

sądzi, że przemysł i sprzedawcy powinni 
ograniczać ilość opakowań plastikowych

popiera podniesienie cen  
jednorazowych towarów  

plastikowych, takich jak sztućce

Polska 

Średnia UE

Średnia UEPolska
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(2014) 



#PlasticsStrategy

#CircularEconomy 

https://twitter.com/EU_ENV

https://www.facebook.com/EUEnvironment

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
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