


Plastik – materiał lekki, wytrzymały i tani. 

Wynaleziony pod koniec XIX wieku, od 1950 roku 

produkowany na skalę masową w ogromnych 

ilościach. W tym czasie wyprodukowaliśmy

już 8,3mld ton plastiku, z czego aż 6,3mld ton stało

się odpadami! Co więcej, spośród tych odpadów

aż 5,7mld ton nigdy nie zostało poddanych 

recyklingowi. Produkcja plastiku wzrasta

w zawrotnym tempie – praktycznie połowa plastiku, 

jaki kiedykolwiek wytworzono, powstała w ciągu 

ostatnich 15 lat. Funkcjonalność i niskie koszty 

produkcji zapewniają plastikowi przewagę nad 

innymi materiałami. A moda i rosnący popyt

na wodę zamkniętą w lekkiej i łatwo dostępnej 

butelce tylko nakręca spiralę.

Na początek trochę historii…



Kto wymyślił plastik?

Można przyjąć, że to wina amerykańskiego chemika 

(choć urodzonego w Belgii) Leo Hendrika 

Baekelanda. Nie, nie chodzi o nazwę producenta 

bakalii, ale o bakelit. Powstał w 1907 roku

z połączenia fenolu i formaldehydu i można przyjąć, 

że to odkrycie zapoczątkowało erę tworzyw 

sztucznych. Oczywiście, gdyby Baekeland nie 

wynalazł bakelitu, zrobiłby to z pewnością ktoś inny 

(tak działa postęp i wynalazczość), choć pewnie 

nazwa tego tworzywa byłaby nieco inna. Jednym

z motorów napędowych rozpowszechnienia 

plastikowych produktów  w niemal każdym zakątku 

globu było wynalezienie w 1965 r. przez Gustawa 

Thulina Stena toreb zakupowych, popularnych 

reklamówek, wytwarzanych właśnie z tego 

materiału.



Aż 40% plastiku wytwarzanego 

każdego roku to artykuły 

jednorazowego użytku, w znacznej 

części opakowania wyrzucane w ciągu 

kilku minut od zakupu. Średnia 

długość “życia” plastikowej torby czy 

kubka na kawę to jedynie 15 minut! 

Potrzeba ponad 500 lat,

żeby plastikowa butelka rozłożyła się 

(a raczej rozpadła w pył) w środowisku 

naturalnym.



W sumie na świecie wyprodukowano

już ponad 8,3 miliardów ton różnego rodzaju 

plastików, z czego aż 6,3 miliarda ton

to obecnie plastikowe odpady. W skali świata 

jedynie 9% plastikowych śmieci trafia

do recyklingu, a 12% kończy życie

w spalarniach. Przeważająca większość trafia 

na składowiska, albo co gorsza, wprost

do środowiska naturalnego. W Europie

jest lepiej, bo około 30% plastiku trafia

do recyklingu, 39% jest spalane, a reszta ląduje 

na składowiskach odpadów.





W Europie około 40% produkcji tworzyw sztucznych to opakowania, 22% to różnego rodzaju sprzęty 

domowe, a 20% stanowią materiały budowlane i konstrukcyjne. Natomiast w Polsce rocznie 

zużywanych jest 2,4 miliarda butelek plastikowych , 8,4 miliona jednorazowych kubków na napoje, 

1,2 miliarda słomek, 130 milionów opakowań na wynos i 45 miliardów papierosów.



Dzikie wysypiska

To w Polsce prawdziwa plaga. 

Nieprofesjonalne i pozbawione jakiejkolwiek 

kontroli miejsca zagrażają środowisku 

naturalnemu, w tym lasom, zwierzętom

czy nawet wodom gruntowym. Według 

Głównego Urzędu Statystycznego, tylko 

w 2019 r. na terenie naszego kraju 

zlikwidowano aż 11 370 dzikich wysypisk. 

Rok wcześniej ta liczba była nieco niższa –

10 541.



Co to jest mikroplastik?

Światło słoneczne, fale morskie i ciepło rozkładają 

plastik na mniejsze kawałki zwane mikroplastikiem, 

które są mniej widoczne dla oka, ale nadal bardzo 

szkodliwe. Morza i oceany zamieniają

się w zastraszającym tempie w rzadką, plastikową 

zupę. Co więcej, ten wyprodukowany i wyrzucany 

przez nas plastik może zaszkodzić także nam samym. 

Chemikalia dodawane do plastiku w celu nadania

mu odpowiedniej plastyczności czy koloru przenikają

do tkanek ryb i skorupiaków, które jemy,

a także bezpośrednio do tkanek ludzi. 



Mikroplastik wraca do nas…

Cząstki mikroplastiku są obecne praktycznie

we wszystkich systemach wodnych na świecie,

czyli potokach, rzekach, jeziorach i morzach. 

83% testowanej wody kranowej z różnych 

światowych metropolii było zanieczyszczone 

cząsteczkami plastiku. Z kolei aż 93% badanych 

wód butelkowanych produkowanych przez

11 największych firm z tego sektora zawierało 

cząstki plastiku. Podczas jednego prania bluzy 

wykonanej z polaru (czyli przetworzonego PET) 

do ścieków trafia nawet 250 tysięcy cząstek 

mikroplastiku. W ostatnich latach cząstki 

mikroplastiku zostały znalezione między innymi 

w wodzie pitnej, w miodach czy w soli. Oznacza 

to, że plastik, który tak beztrosko wyrzucamy, 

zaczyna do nas wracać.



Wszędobylski plastik

Plastikowe odpady są znajdowane wszędzie, 

od Arktyki po Antarktydę,

od powierzchni aż po samo dno. Szacuje 

się, że każdego roku do mórz i oceanów 

trafia od 4,8mln do 12,7mln ton plastiku,

w znacznej części z miejsc, gdzie śmieci 

zostają beztrosko wyrzucone na ziemię

lub do rzeki, a rzekami trafiają do mórz

i oceanów. Następnie prądy oceaniczne 

przenoszą je do najdalszych zakątków 

świata, nawet na odległych wyspach 

południowego Pacyfiku. 



Bezludna wyspa Hendersona

Wyspa Hendersona została odkryta w 2015 roku. 

Jest oddalona od większych skupisk ludzi

o ponad 5 tys. km, obecnie jest w całości pokryta 

śmieciami, w tym głównie plastikiem. 

Na podstawie przeprowadzonych badań 

oszacowano, że na tym niewielkim skrawku ziemi 

znajduje się łącznie blisko 38 milionów kawałków 

odpadów. Na części z nich udało się odczytać 

etykiety, co pozwoliło stwierdzić, skąd pochodzą.



Mikroplastik w Himalajach

Tworzywa sztuczne są znajdowane nie tylko w morzach i oceanach, ale nawet na Mount Evereście. 

Pokazywał je sam Denis Urubko na konferencji. 



Plastik – horror dla zwierząt i ptaków morskich

Wiele organizmów morskich nie jest w stanie odróżnić plastikowych śmieci od pożywienia.

Te, które je zjedzą umierają z głodu, bo nie mogą strawić plastiku. Każdego dnia naukowcy znajdują 

kawałki plastiku w żołądkach morskich stworzeń, zarówno ryb, ptaków czy ssaków. Coraz częściej 

słyszymy o przypadkach martwych wielorybów znajdowanych na plażach, które umierają na skutek 

“szoku gastrycznego”.



W 2014 roku stosunek masowy ilości plastików w morzach do ryb wynosił 1:5.

W przeliczeniu na masę do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.

Plastikowe torby trafiają do wody i zabijają żółwie, foki, ptaki, ryby i wieloryby. Co więcej,

trafiają one do organizmów ptaków czy żółwi, powodując ich zatrucie. Ryby z kolei,

wpadając w foliową siatkę, nie potrafią wydostać się z pułapki. Szacuje się, że przez bliższy

lub dalszy kontakt z plastikiem na całym świecie może umierać nawet 2 miliony zwierząt

rocznie.



Wielka Pacyficzna Plama Śmieci

W ciągu ostatnich 50 lat ilość wytwarzanych 

tworzyw sztucznych wzrosła 20-krotnie! I wciąż 

rośnie! Można sobie łatwo wyobrazić, że taka 

ilość plastiku wprowadzana do obiegu rok

do roku musi mieć zatrważające rozmiary.

Co roku do mórz i oceanów trafia 8 milionów ton 

plastikowych odpadów, z czego 236 tysięcy ton 

stanowi mikroplastik. Obecnie na powierzchni 

oceanów znajduje się pięć “wysp” utworzonych 

z plastikowych odpadów. Jedna z nich- Wielka 

Pacyficzna Plama Śmieci, zwana też ósmym 

kontynentem, wielkością dorównuje powierzchni 

Francji. Co minutę do morza trafia taka ilość 

plastiku, jaka znajduje się w jednej śmieciarce.



Maseczki jednorazowe w oceanach

Przez pandemię aż 1,56 miliarda 

jednorazowych maseczek trafiło do oceanów. 

W zeszłym roku zostało wyprodukowanych 

ok. 52 miliardy jednorazowych maseczek, 

które miały nas chronić przed wirusem 

COVID-19. Raport OceansAsia potwierdza, 

że 3% z tej ilości dostanie się do naszych 

wód.



Podstępny papieros

Nie wyrzucaj niedopałków papierosów na ziemię! Często zapominamy, że filtr papierosa to także 

plastik, a konkretnie octan celulozy, który rozkłada się od 5 do 10 lat w tym czasie uwalniając 

szereg szkodliwych substancji, w tym nikotynę, arsen czy ołów. Wyrzucony na ziemię najczęściej 

spłukiwany jest przez deszcz do studzienek kanalizacyjnych lub rzek i docelowo ląduje 

w oceanach. To właśnie papierosy (a nie słomki czy torebki foliowe), są najczęściej spotykanym 

odpadem w morzach i na plażach. 



Co możemy zrobić?

1. Zrezygnujmy z jednorazowych naczyń plastikowych i słomek do picia.

2. Korzystajmy z materiałowych toreb na zakupy.

3. Używajmy produktów wielorazowych zamiast jednorazowych.

4. Korzystajmy z wielorazowych kubków na kawę.

5. Kupujmy owoce i warzywa luzem.

6. Kupowanie wielu rzeczy naraz, lecz rzadziej.

7. Używajmy mydła zamiast żelu pod prysznic.

8. Zastosujmy zasadę 4R w codziennym życiu (rethink-reduce-reuse-recycle).

9. Nie kupujmy wody w plastikowej butelce, zaopatrzmy się w bidon, a w domu dzbanek z filtrem.

10. Segregujmy oraz nie śmiećmy.



Obchodzony 23 stycznia „Dzień bez opakowań 

foliowych” to dobry moment, by zrezygnować 

z tego rodzaju produktów i w prosty sposób zacząć 

chronić środowisko. Szacuje się, że torba foliowa 

ulega rozkładowi w czasie około 500 lat. Produkcja 

jednej „foliówki” trwa tylko sekundę, a używa się 

jej średnio przez mniej niż pół godziny. Tymczasem 

w Unii Europejskiej zaledwie ok. jednej trzeciej 

plastikowych odpadów poddaje się recyklingowi. 

W kontekście popularnych „reklamówek”

jest jeszcze gorzej. Jedynie co dziesiąta ulega 

przetworzeniu, pomimo że stanowią ogromne 

zagrożenie.



Co się już dobrego dzieje?

Od stycznia 2021 r. na terenie całej UE obowiązuje zakaz 

sprzedaży m.in. plastikowych sztućców, talerzyków czy 

słomek. Dodatkowo, państwa członkowskie zostały 

zobowiązane do płacenia 80 eurocentów za każdy 

wykorzystany kilogram plastiku, który nie zostanie 

poddany recyklingowi. Warto wspomnieć

o wprowadzonej opłacie recyklingowej,

czyli tzw. opłacie za foliówki.



Niedawno w holenderskim supermarkecie otwarto pierwszą na świecie „sekcję bez plastiku” 

z 700 produktami pozbawionymi tworzyw sztucznych. Podobnie, aby zmniejszyć 

zanieczyszczenie plastikowymi odpadami, brytyjski supermarket zaczął zezwalać klientom 

na zakup mięsa i ryb we własnych pojemnikach. Powstają również innowacje w zakresie 

materiałów biodegradowalnych, które można obecnie wyprodukować. Przykładem jest 

celuloza wytwarzana z papieru poddanego recyklingowi, tkanin, roślin lub glonów

bądź modne ostatnio talerzyki z otrąb.



Bądźmy eko… to się opłaca!

Stwórzmy modę na recykling. Wróćmy do lekkich, 

wielorazowych bidonów i wielorazowych toreb

na zakupy. Naukowcy zauważają, że jeśli recykling 

tworzyw sztucznych nie będzie oznaczał jednoczesnego 

zmniejszenia skali produkcji, to nie pomoże on rozwiązać 

problemu rosnącej góry odpadów z plastiku, a jedynie 

odwlecze go w czasie. Spalanie plastiku również nie jest 

dobrym rozwiązaniem, gdyż szkodzi środowisku 

i zdrowiu ludzi. Jeśli obecne trendy utrzymają się, 

to zdaniem naukowców, do 2050 roku w środowisku 

będzie zalegać ponad 13 miliardów ton plastikowych 

odpadów. Fruwające w parkach foliówki i góry zużytych 

plastikowych butelek nie są w niczyim interesie

i dla każdego są zagrożeniem równie niebezpiecznym

co zmiany klimatu.
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