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Metodologia i zmiany 
Niniejsza broszura dotycząca produkcji, popytu i 

odzyskiwania tworzyw sztucznych jest 

siedemnastą roczną publikacją przygotowaną 

przez producentów tworzyw sztucznych w 

Europie i ich partnerów. Jej celem jest 

dokonanie przeglądu rozwoju sytuacji począwszy 

od produkcji tworzyw sztucznych, poprzez ich 

użycie i szeroki wachlarz zastosowań aż po 

postępy w zakresie odzyskiwania tworzyw 

sztucznych w końcowej fazie ich życia. 

Danych dotyczących produkcji surowców 

należących do tworzyw sztucznych i popytu na 

nie dostarczyła PlasticsEurope's Market Research 

and Statistics Group (PEMRG). 

Dane dotyczące końcowej fazy życia tych 

produktów po raz pierwszy zostały zebrane w 

ramach partnerstwa obejmującego łańcuch 

wartości dodanych, w skład którego weszły: 

PlasticsEurope, EuPC (the European Plastics 

Converters, czyli Europejskie Stowarzyszenie 

Przetwórców Tworzyw Sztucznych), EuPR (the 

European Plastics Recyclers, czyli Europejskie 

Stowarzyszenie Recyklerów) oraz EPRO (the 

European Association of Plastics Recycling and 

Recovery Organisations, czyli Europejskie 

stowarzyszenie organizacji zajmujących się 

recyklingiem i odzyskiwaniem tworzyw 

sztucznych). 

 

Oszacowania danych dotyczących generowania i 

odzyskiwania odpadów w krajach UE25 wraz 

z Norwegią i Szwajcarią dokonała spółka 

Consultic Marketing & IndustrieberatungGmbH. 

 

Dane dotyczące odzyskiwania pochodzą z 

oficjalnych statystyk organów europejskich i 

krajowych oraz firm i organizacji zajmujących 

się zarządzaniem odpadami. Tam, gdzie było to 

potrzebne, aby stworzyć pełny obraz sytuacji, 

korzystano z wiedzy i doświadczenia doradców. 

Przytoczonych liczb nie można zawsze 

porównywać bezpośrednio z liczbami 

publikowanymi wcześniej w oszacowaniach tak 

popytu rynkowego, jak generowanych odpadów. 

Ogólnie różnice są jednak niewielkie, a 

wcześniejsze oszacowania zrewidowano, tak aby 

umożliwić prześledzenie postępów, jakie 

dokonały się zarówno w odniesieniu do zużycia, 

jak i odzyskiwania tworzyw sztucznych w 

Europie na przestrzeni ostatniej dekady. Jako że 

wiele liczb jest wynikiem oszacowań przy 

zastosowaniu tych samych definicji we 

wszystkich krajach UE25 wraz z Norwegią i 

Szwajcarią, mogą one różnić się od 

odpowiednich liczb podawanych przez inne 

źródła, ponieważ te ostatnie mogą stosować inne 

definicje lub dokonywać alternatywnych 

oszacowań. 

 

 

 

 

 
 



 
 

Rok 2006 w skrócie 

 
 Historia tworzyw sztucznych to wciąż historia sukcesu, przy czym Europa (kraje UE25 wraz z       

Norwegią i Szwajcarią) pozostaje najważniejszym regionem produkcji, wytwarzając około 25% całej  

produkcji światowej szacowanej na 245 milionów ton. 

 

 Cały przemysł tworzyw sztucznych – obejmujący wytwórców, 

przetwórców i producentów maszyn – w krajach UE25 wraz z 

Norwegią i Szwajcarią osiągnął w 2006 r. obroty przekraczające 280 

miliardów euro, a zatrudnienie wyniosło ponad 1,6 miliona osób. 

 

  Popyt na tworzywa sztuczne wg przetwórców zwiększył się w Europie (UE25 wraz z Norwegią i 

Szwajcarią) z 47,5 miliona ton w 2005 r. do 49,5 miliona ton w 2006 r., co stanowi wzrost o 4%. 

 

   Rok 2006 stanowi kamień milowy jako pierwszy rok, w którym ilość 

odzyskanych tworzyw sztucznych zrównała się z ilością tworzyw 

sztucznych trafiających na wysypiska. Wskaźnik odzyskiwania 

zużytych przez konsumentów tworzyw sztucznych kształtuje się 

obecnie w krajach UE25 wraz z Norwegią i Szwajcarią na poziomie 

50% (wzrost o 3% w porównaniu z rokiem poprzednim; tyle samo 

wynosi wskaźnik składowania na wysypiskach (spadek o 3% w 

porównaniu z 2005 r.). Wskaźnik recyklingu tworzyw sztucznych 

zużywanych przez konsumentów wzrósł do 19,7%  – z  18% w 2005 

r. – a poziom odzyskiwania energii zwiększył się do 30,3% –  z 29% 

w 2005 r. 

 

 Wiele państw członkowskich osiągnęło już wskaźniki recyklingu bliskie 100%, co oznacza, że 

praktycznie wyeliminowały one praktykę składowania tworzyw sztucznych na wysypiskach śmieci. 

Osiągnięto to poprzez wdrażanie zintegrowanej strategii zarządzania surowcami łączącej szereg 

komplementarnych opcji dotyczących różnych grup i wybierając dla każdej z nich  wariant najlepszy 

z punktu widzenia środowiska naturalnego i gospodarki. 

 

     Wzrost zużycia tworzyw sztucznych w krajach UE25 wraz z Norwegią 

i Szwajcarią stopniowo przestaje pociągać za sobą wzrost ilości 

tworzyw sztucznych trafiających do śmieci. 

    Ilość zużytych tworzyw sztucznych trafiających na wysypiska śmieci 

spadła o 1% w ujęciu rocznym, do 11,5 miliona ton rocznie. 



 
 

Tworzywa sztuczne przyczyniają się do ochrony klimatu, 
większej efektywności wykorzystania surowców i 
gwarantują nam bezpieczniejsze życie 

 
 
 
 
 
 

 

Tworzywa sztuczne odgrywają znaczącą rolę w kontekście ekologicznego, społecznego i gospodarczego wymiaru 

zrównoważonego rozwoju. Nasz współczesny styl życia byłby nie do pomyślenia bez tworzyw sztucznych. 

Tworzywa sztuczne wychodzą naprzeciw potrzebom społeczeństwa, umożliwiając ekowydajne wytwarzanie wielu 

ważnych produktów, takich jak opakowania ochronne, elementy wyposażenia i zabezpieczeń w samochodach, 

telefony komórkowe, materiały do izolacji budynków, urządzenia medyczne, kluczowe komponenty do produkcji 

energii odnawialnej, produkty ochronne przystosowane do ekstremalnych warunków itp.  

 

Ochrona klimatu 

Około 60% (w ujęciu wagowym) tworzyw sztucznych stosowanych w samochodach zwiększa komfort 

i bezpieczeństwo, podczas gdy 40% przyczynia się do zmniejszenia ciężaru auta, co przynosi znaczne 

oszczędności w zużyciu paliwa i zmniejsza emisję CO2. Ograniczenie ciężaru współczesnych samochodów dzięki 

zastosowaniu tworzyw sztucznych pozwala oszczędzić 500 litrów paliwa w całym okresie użytkowania auta. 

W Airbusie 380 wysokiej jakości komponenty z tworzyw sztucznych zmniejszają koszty ponoszone przez 

pasażerów dzięki obniżeniu ciężaru maszyny, a co za tym idzie ograniczeniu zużycia paliwa.  

Domy i budynki są ocieplane (albo chłodzone!) dzięki izolacji z tworzyw sztucznych. Jako że około 40% całej 

pierwotnej energii zużywanej na świecie to zużycie w budynkach, optymalna izolacja jest jedną z najważniejszych 

inicjatyw na drodze do osiągnięcia celów z Kyoto. 

Zwiększone użycie lekkich opakowań z tworzyw sztucznych zmniejsza zarówno ciężar transportu, jak i ilość 

pakowanych towarów trafiających do śmieci – jedno i drugie przyczynia się do ograniczenia emisji CO2. 

Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych wirniki turbin wiatrowych mogą być dłuższe i wydajniejsze; również 

komponenty paneli fotowoltaicznych zyskują na wydajności. 

 

Wydajność surowców 

Oszacowano, że gdyby nie opakowania z tworzyw sztucznych, tonaż alternatywnych materiałów pakujących 

wzrósłby czterokrotnie, emisje gazów cieplarnianych dwukrotnie, koszty 1,9 raza, zużycie energii 1,5 raza, a 

objętość odpadów 1,6 raza. Wszystkich tych obliczeń dokonano w oparciu o obecną sytuację. Przy oczekiwanym 

dalszym wzroście zastosowania tworzyw sztucznych w przyszłości efekt ten będzie z roku na rok coraz większy. 



 
 

Ponadto, opakowania z tworzyw sztucznych przyczyniają się do oszczędności surowców, dzięki ochronie żywności 

w drodze z gospodarstw do supermarketów, a potem do naszych kuchni. Można to zilustrować na wiele 

sposobów: w krajach rozwijających się 50% żywności marnuje się w drodze z gospodarstw do kuchni; owoce i 

warzywa pakowane luzem powodują o 26% więcej odpadów w porównaniu do produktów wstępnie pakowanych; 

1,5 g folii przedłuża okres przydatności do spożycia ogórka z 3 do 14 dni. Wielowarstwowa folia używana w toku 

MAP (modified atmospheric packaging, czyli pakowanie w atmosferze zmodyfikowanej) do pakowania mięsa 

przedłuża jego okres przydatności do spożycia z kilku dni do ponad tygodnia. Ilość CO2 zużywana do produkcji 

jednej porcji mięsa jest około 100 razy większa niż ilość zużywana do produkcji wielowarstwowej folii. 

W innowacyjnym wzornictwie stosuje się tworzywa sztuczne do produkcji zewnętrznych bębnów pralek, co 

zmniejsza zużycie tak wody, jak i energii. 

Rury z tworzyw sztucznych umożliwiają bezpieczny, szczelny i wydajny transport wody pitnej i ścieków bez 

marnowania czy skażania tego skrajnie rzadkiego surowca.  

 

Tworzywa sztuczne zwiększają bezpieczeństwo naszego życia 

Tworzywa sztuczne na wiele sposobów chronią nas przed urazami, czy to w samochodzie, czy w pracy strażaka, 

czy podczas jazdy na nartach. Poduszki powietrzne w samochodach są wykonane z tworzyw sztucznych, kask i 

duża część ubrań ochronnych dla motocyklistów bazuje na tworzywach sztucznych, kombinezon astronauty musi 

wytrzymać w temperaturach sięgających od -120 do +150 stopni Celsjusza, a strażacy noszą odzież z tworzyw 

sztucznych, która chroni ich przed wysokimi temperaturami, a jednocześnie oddycha i jest elastyczna i wygodna 

do pracy. Tworzywa sztuczne chronią żywność i napoje przed skażeniami z zewnątrz i rozprzestrzenianiem się 

drobnoustrojów. Podłogi i meble z tworzyw sztucznych są łatwe do utrzymania w czystości i pomagają zapobiegać 

rozprzestrzenianiu się bakterii np. 

w szpitalach.  W dziedzinie 

medycyny z tworzyw sztucznych 

produkuje się woreczki na krew i 

rurki ją transportujące, sztuczne 

kończyny i stawy, szkła 

kontaktowe i sztuczne rogówki, 

rozpuszczalne szwy, szyny i śruby 

stosowane w leczeniu złamań 

i wiele, wiele innych pomocy. W 

najbliższych latach nanopolimery 

będą transportować lek 

bezpośrednio do uszkodzonych 

komórek, a mikrospirale znajdą 

zastosowanie w zwalczaniu 

choroby wieńcowej. Trwają prace 

nad krwią na bazie tworzyw 

sztucznych, która miałaby 

uzupełniać naturalną krew. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkcja tworzyw sztucznych i popyt rynkowy w ujęciu 
globalnym 
 
Od 1950 r. ciągłe innowacje przyniosły średni wzrost 

produkcji i konsumpcji rzędu prawie 10% rocznie. Z 

1,5 miliona ton w 1950 r. światowa produkcja 

tworzyw sztucznych zwiększyła się do 245 milionów 

ton w 2006 r., co ilustruje rys. 1. 

Analizy zużycia tworzyw sztucznych w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca pokazują, że w krajach 

NAFTA i w Europie Zachodniej wzrosło ono o około 

100 kg per capita, przy czym szacowany wzrost do 

2010 r. może osiągnąć 120 kg. Największy potencjał 

w tym zakresie wykazują szybko rozwijające się 

regiony Azji (z wyłączeniem Japonii), gdzie obecne 

zużycie w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

kształtuje się w granicach 20 kg.  

W kontekście europejskim największego wzrostu 

można się spodziewać w nowych państwach  

członkowskich, których gospodarki są w fazie 

rozwoju. Aktualne zużycie per capita wynosi w tych 

krajach 55 kg, co stanowi nieco ponad połowę 

zużycia w „starych” państwach członkowskich (rys. 

2). 

Rys. 1. Światowa produkcja tworzyw sztucznych  
1950-2006  
 

 
W tym termoplastik, poliuretany, duromery, 
elastomery, kleje, farby, materiały uszczelniające i 
włókna PP. Bez włókien PET, PA i poliakrylowych 
 
Źródło: PlasticEurope Market Research Group (PEMRG)

Rys. 2. Popyt na tworzywa sztuczne per capita wg przetwórców w poszczególnych regionach 

 



 
 

Produkcja i popyt w krajach UE25 wraz z Norwegią 
i Szwajcarią 
 
Na kraje UE25 wraz z Norwegią i Szwajcarią 

przypada 25% światowej produkcji tworzyw 

sztucznych, czyli około 60 milionów ton rocznie; 

udział krajów NAFTA jest zbliżony i kształtuje się na 

poziomie 23,5%. Zakłady produkujące tworzywa 

sztuczne znajdują się w całej Europie. 

Najważniejszym producentem są Niemcy, na które 

przypada 8% produkcji światowej, za nimi plasują 

się kraje Beneluksu (5%), Francja (3%), Włochy 

(2%) oraz Wielka Brytania i Hiszpania (po 1,5%). 

(Rys. 3) 

Rys. 3. Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2006 r. 
 

 
[Kraje WNP, Bliski Wschód+Afryka, kraje NAFTA, Ameryka 
Południowa, Japonia, Chiny, pozostała część  Azji, Niemcy, 
Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, kraje Beneluksu, 
pozostałe kraje UE 25 + Norwegia i Szwajcaaria]   
 
Źródło: PlasticEurope Market Research Group (PEMRG) 
 

Popyt na tworzywa sztuczne wg przetwórców w 

krajach UE25 wraz z Norwegią i Szwajcarią wyniósł 

w 2006 r. 49,5 miliona ton. Rys. 4 ilustruje popyt 

wyrażony jako tonaż żywicy syntetycznej 

niepochodzącej z odpadów wg przetwórców 

europejskich i krajów. Prym wiodą Niemcy i Włochy, 

na które wspólnie przypada około 40% 

europejskiego przetwórstwa, którego produktem są 

tworzywa sztuczne. Z nowych państw członkowskich 

w przetwórstwie tworzyw sztucznych przoduje 

Polska, na którą przypada obecnie 2 miliony ton 

łącznego przetwórstwa europejskiego. Czechy i 

Węgry osiągają odpowiednio po połowie tej 

wielkości. Oczekuje się, że przemysł przetwórczy w 

większości nowych państw członkowskich będzie się 

w najbliższych latach intensywnie rozwijał. Wzrost 

popytu na tworzywa sztuczne w 2006 r. w 

porównaniu z 2005 r. był zauważalny we wszystkich 

krajach. W Europie Zachodniej (UE15, Norwegia i 

Szwajcaria) wzrost ten kształtował się przeciętnie na 

poziomie 3,5%, ale w niektórych krajach, jak choćby 

w Austrii, Niemczech i Portugalii, przekroczył 6%. 

W nowych państwach członkowskich, takich jak 

Polska, Czechy i Węgry, wzrost ten wynosił około 

12%, co pokazuje duży potencjał wzrostu w tych 

krajach.  

Rys. 4. Popyt na tworzywa sztuczne wg krajów w Europie 
tys. ton/rok) 
 
 
 



 
 

Produkcja wg polimeru i zastosowania 
Istnieje około dwudziestu różnych grup tworzyw sztucznych, z których w każdej można wyróżnić liczne 

klasy, co pozwala na dokonanie optymalnego wyboru dla każdego poszczególnego zastosowania. 

Tworzywa sztuczne można podzielić na pięć dużych rodzin. Są to: polietylen (w tym PE o niskiej 

gęstości (LDPE), liniowy PE o niskiej gęstości (LLDPE) oraz PE o wysokiej gęstości (HDPE)), 

polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC), polistyren (PS stały i elastyczny EPS) oraz Poli(tereftalan 

etylenu) (PET). Na te 5 dużych grup przypada około 75% całego popytu na tworzywa sztuczne 

w Europie. W 2006 r. w odniesieniu do wszystkich z nich zaobserwowano wzrost popytu sięgający 

od 3 do 6% (Rys. 5). 

Rys. 5. Popyt przetwórców wg rodzajów tworzyw sztucznych 

 
[Others-Inne; 49,5 mln ton, w tym 5 mln ton innych tworzyw sztucznych] 

Źródło: PlasticEurope Market Research Group (PEMRG) 
 

Najwięcej tworzyw sztucznych trafia do opakowań - 37% - oraz w dalszej kolejności do przemysłu 

budowlanego - 21%. Przemysł motoryzacyjny oraz elektryczno-elektroniczny zużywają odpowiednio 

8% i 6%. W końcu na zastosowania medyczne, rozrywkowe i inne przypada 28% (Rys. 6). 

Rys. 6. Popyt wg przetwórców i segmentów zastosowania końcowego 

Źródło: PlasticEurope Market Research Group (PEMRG) 

[Opakowania, Branża budowlana, Branża 
motoryzacyjna, Branża elektryczno-
elektroniczna, Inne] 
49,5 mln ton, UE 25 + Norwegia, Szwajcaria 
w tym inne tworzywa (5 mln ton)] 



 
 

Tworzywa sztuczne na wiele sposobów przyczyniają 
się do zrównoważonego wykorzystania surowców 
 

Redukcja 

Tworzywa sztuczne są energooszczędne i 

zmniejszają emisje CO2 w fazie użytkowania. 

Gdybyśmy zastąpili wszystkie tworzywa 

sztuczne we wszystkich zastosowaniach innymi 

materiałami, to patrząc z perspektywy cyklu 

życia potrzebowalibyśmy dodatkowo 22,4 

miliona ton ropy naftowej rocznie.  Związana z 

tym emisja gazów cieplarnianych 

odpowiadałaby 30% celu z Kyoto dla krajów 

UE15 na lata 2000-2012. 

Tworzywa sztuczne przyczyniają się do 

minimalizacji odpadów dzięki coraz 

efektywniejszemu wykorzystaniu surowców, co 

obejmuje obniżenie zużycia energii do 

produkcji tworzyw sztucznych, mniejsze 

zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne do 

wykonania danej pracy i mniej odpadów 

pochodzących z samych produktów, czy będzie 

to żywność, woda, czy komputer. Za przykład 

mogą posłużyć coraz lżejsze butelki na wodę, 

napoje czy detergenty albo coraz cieńsza folia 

do pakowania. 

 

Ponowne użycie 

Tworzywa sztuczne są ponownie używane w 

wielu obszarach. Plastikowe butelki po 

napojach w wielu państwach członkowskich 

podlegają zwrotowi i są ponownie używane, 

wielu z nas ponownie wykorzystuje do różnych 

celów reklamówki, a tacki z tworzyw 

sztucznych stosowane w supermarketach dają 

możliwość czystego, bezpiecznego i 

niedrogiego transportu warzyw, chleba czy ryb 

od producenta do klienta. 

 

 

Recykling 

Poyiom recyklingu tworzyw sztucznych 

zwiększa się z roku na rok. Oprócz dobrze 

znanych zastosowań, jak w odniesieniu do 

butelek i przemysłowej folii do pakowania, 

trwają prace nad nowymi technologiami, jak 

np. inicjatywa Recovinyl w ramach programu 

Vinyl 2010 dotycząca branży PVC (obejmującej 

rury, ramy okienne, membrany dachowe, 

podłogi). 

Ten ważny kierunek rozwoju musi zostać 

podtrzymany i prowadzić do pełnej realizacji 

potencjału istniejących strumieni recyklingu, 

jak też otwarcia nowych ekowydajnych 

strumieni.  

 

Odzyskiwanie 

Jeżeli nawet uda się włączyć te nowe 

technologie, to jednak zawsze pozostaną 

pewne grupy tworzyw sztucznych, które z 

różnych powodów nie nadają się do recyklingu 

mechanicznego: 

- zanieczyszczone tworzywa sztuczne, których 

czyszczenie wymaga więcej energii (i wody), 

niż sam produkt zawiera, np. niektóre 

opakowania po żywności 

- mieszanina różnych materiałów (np. 

rozdrobniony złom samochodowy), których 

rozdzielenie jest niezwykle kosztowne 

- fakt, że tworzywa sztuczne są lekkie i 

niezwykle różnorodne oznacza, że trudno jest 

odróżnić i oddzielić każdy kawałek plastiku, np. 

w odpadach gospodarstw domowych, a ich 

zbiórka i segregacja jest przeważnie bardzo 

energochłonna i kosztowna. 

W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych 



 
 

materiałów tworzywa sztuczne oferują 

dodatkową opcję – odzyskiwanie energii. 

Dopóki do produkcji energii na Ziemi będziemy 

stosować paliwa kopalne, dopóty tworzywa 

sztuczne będą miały dla społeczeństwa 

dodatkową wartość, wynikającą z cząsteczek 

węglowodorowych, które można zamienić w 

źródło energii.  

Wysypiska i składy śmieci muszą zostać 

ograniczone, gdyż marnują ważny surowiec i 

przyczyniają się do powstawania gazów 

cieplarnianych. Zużyte tworzywa sztuczne nie 

powodują emisji gazów cieplarnianych na 

wysypiskach, gdyż rozkładają się bardzo 

powoli, ale jako element ciepłotwórczy 

umożliwiają wydajniejszą utylizację odpadów w 

instalacjach odzyskiwania energii. 

 

 

 

 

Cztery elementy dalekowzrocznego podejścia do zarządzania zasobami to: 

• Minimalizacja ilości tworzyw sztucznych trafiających na wysypiska 

• Zastosowanie różnych opcji odzyskiwania dla osiągnięcia w każdej sytuacji najlepszych wyników 

z punktu widzenia środowiska naturalnego i ekonomii 

• Obróbka i odzyskiwanie odpadów powinny spełniać określone standardy ekologiczne 

• Należy brać pod uwagę cały cykl życia 

 

 

 



 
 

Biotworzywa i torby foliowe 

 

Biotworzywa to ważny członek rodziny tworzyw 

sztucznych, który wzbogaca szerokie spektrum 

tworzyw sztucznych o nowe cechy. 

W 2006 r. biotworzywa zdecydowanie były w 

centrum publicznej uwagi. Niestety, dwa 

aspekty biotworzyw – funkcjonalne właściwości 

rozkładu oraz pochodzenie wsadu do produkcji 

– często były mylone. Rozkładalne tworzywa 

sztuczne są mile widzianymi członkami rodziny, 

które dysponują własnościami wymaganymi dla 

wielu zastosowań, takich jak worki do 

kompostu, folia ściółkowa stosowana 

w rolnictwie oraz opakowania gastronomiczne i 

chirurgiczne (żeby wymienić tylko niektóre). 

Zastosowanie rozkładalnych tworzyw 

sztucznych trzeba jednak poddać dokładnej 

ocenie, np. po to, żeby nie zanieczyszczać pętli 

recyklingowych jak choćby w przypadku 

butelek. 

Tworzywa sztuczne można wyprodukować z 

jakiegokolwiek wsadu zawierającego węgiel i 

wodór. Obecnie preferowanym wsadem są 

paliwa kopalne, ale już dziś tworzywa sztuczne 

mogą być produkowane z zasobów 

odnawialnych, jak np. cukier i zboże. Produkcja 

tworzyw sztucznych pochłania jedynie 4% 

ogólnego zużycia ropy i gazu. Na długo przed 

wyczerpaniem się naszych rezerw wsadów 

kopalnych bezlitosna gra popytu i podaży 

doprowadzi do wzrostu cen, który spowoduje, 

że w dziedzinach pochłaniających najwięcej 

paliw kopalnych, takich jak transport i 

ogrzewanie, nastąpi zwrot ku źródłom 

alternatywnym. 

W celu zapewnienia społeczeństwu 

niezakłóconych dostaw tworzyw sztucznych, w  

 

przyszłości w coraz większym zakresie 

wykorzystywany będzie wsad komplementarny 

do kopalnego.  

Zastosowanie tworzyw sztucznych, na którym 

szczególnie skupiła się debata o 

biotworzywach, to reklamówki. We Francji 

parlament próbował zabronić nierozkładalnych 

reklamówek, ale ostatecznie odszedł od tej 

decyzji. Politycy włoscy również poszukują 

metod ograniczenia nierozkładalnych toreb. 

Cała Wielka Brytania obserwowała mającą 

miejsce w Szkocji debatę na temat 

wprowadzenia specjalnego podatku (pomysł 

ostatecznie odrzucono w głosowaniu), a później 

przez wiele miast, w tym Londyn, przetoczyły 

się debaty na temat zakazu rozdawania za 

darmo cienkich reklamówek, w reakcji na 

widoczne zaśmiecanie, które one powodują. 

W debacie publicznej plastikowa reklamówka 

padła ofiarą nieodpowiedzialnego zaśmiecania 

praktykowanego przez społeczeństwo, co 

niezasłużenie zaszkodziło reputacji bardzo 

wytrzymałych reklamówek, pozwalających 

przynosić zakupy ze sklepu do domu. W kilku 

badaniach LCA torby plastikowe, szczególnie te 

grube, wielorazowego użytku – „reklamówki na 

całe życie” – okazały się najbardziej przyjazną 

dla środowiska opcją. 



 
 

Łańcuch dostaw tworzyw sztucznych od kołyski do 
kołyski 
 

Rys. 7 ilustruje przepływ tworzyw sztucznych 

od przetworzenia do końcowej fazy życia. Dane 

dotyczą krajów UE25 wraz z Norwegią i 

Szwajcarią. 

Przetwórcy zużyli w 2006 r. 49,5 miliona ton 

tworzyw sztucznych, co oznacza wzrost o 4% 

w porównaniu z 2005 r. Z wszystkich tworzyw 

sztucznych zużytych przez konsumentów 23 

miliony ton trafiły do odpadów 

konsumpcyjnych, o 3,2% więcej niż w 2005 r. 

50% wszystkich tworzyw sztucznych zużytych 

przez konsumentów zostało odzyskanych, a 

50% trafiło na wysypiska. Z 11,5 milionów 

odzyskanych ton 4,5 miliona ton zostało 

poddanych recyklingowi – jako materiał oraz 

wsad – a 7 milionów ton odzyskano w postaci 

energii. 

Ogólny wskaźnik recyclingu materiałowego 

tworzyw sztucznych zużytych przez 

konsumentów wyniósł w 2006 r. 19,7%, przy 

czym recykling mechaniczny stanowił 19,1% (o 

2,5% więcej niż w 2005 r.), a recykling 

wsadowy 0,6% (spadek o 1% w porównaniu z 

2005 r.). 

Wskaźnik odzyskiwania energii wzrósł od 2005 

r. o 1,5% do 30,3%, co odzwierciedla surowsze 

przepisy dotyczące wysypisk śmieci w 

niektórych państwach członkowskich.  

W 2006 r. 11,5% miliona ton tworzyw 

sztucznych wylądowało na wysypiskach. Gdyby 

zostały one odzyskane, zaoszczędzono by 

energię – albo dzięki zmniejszonej produkcji 

nowych tworzyw sztucznych niepochodzących z 

odpadów, albo dzięki zastąpieniu paliw 

kopalnych do celów produkcji energii – 

pozwalającą zaspokoić potrzeby energetyczne 

Danii.

 

Rys. 7. Tworzywa sztuczne od kołyski do kołyski (UE25 wraz z Norwegią i Szwajcarią 2006 r.) 
[Popyt ze strony przetwórców UE 25 wraz z Norwegią i Szwajcarią – 49,5 mln ton; Opakowania, Branża budowlana, 

Branża motoryzacyjna, Branża elektryczno-elektroniczna, Inne; 40% - krótkotrwałe, 60% - długotrwałe; Eksport – 

Import; Popyt ze strony konsumentów; Eksport – Import; Odpady 23 mln ton; Do usunięcia 11,5 mln ton – do 

odzysku 11,5 mln ton; Recykling – 4,5 mln ton – 19,7%, Odzysk energii – 7,0 mln ton – 30,3%] 



 
 

Dzięki tworzywom sztucznym wzrost popytu stopniowo 
przestaje wiązać się ze wzrostem ilości odpadów na 
wysypiskach 
 

Pomimo wzrostu ilości odpadów konsumpcyjnych wynoszącego 3% rocznie ilość trafiająca na wysypiska ciągle 

spada w tempie około 2% rocznie. Rys. 8 pokazuje rozwój sytuacji w krajach UE15 wraz z Norwegią i Szwajcarią 

do 2005 r. i UE25 wraz z Norwegią i Szwajcarią od 2005 r. Wzrost ilości konsumpcyjnych odpadów plastikowych 

wynika z wielu czynników. Tworzywa sztuczne w coraz większym zakresie zastępują alternatywne materiały, 

wzrost gospodarczy niesie ze sobą większą konsumpcję, w mniejszych gospodarstwach domowych zużycie 

opakowań w przeliczeniu na jedną osobę jest wyższe i spożywa się więcej wyrobów gotowych pakowanych 

pojedynczo. 

Rys. 9 przedstawia wzrost recyklingu mechanicznego oraz odzyskiwania energii. W ciągu ostatniej dekady 

przeciętna roczna stopa wzrostu kształtowała się na poziomie 10%. Recykling mechaniczny odnotował znaczny 

wzrost w 2006 r., co można wyjaśnić wyższymi cenami tworzyw sztucznych i poprawą technologii zbiórki i 

sortowania. Krzywa wzrostu recyklingu wsadowego na przestrzeni ostatnich 8-9 lat pozostaje płaska, ale w 2006 

r. miał miejsce spadek spowodowany ograniczonym przetwarzaniem w zakładach zgazowania odpadów w 

Niemczech. Kluczem do dalszego postępu w tej dziedzinie są elastyczne ramy prawne oraz wsparcie innowacji i 

współpracy w całym łańcuchu wartości dodanych.  

Rys. 8. Zmniejszająca się zależność między przyrostem odpadów plastikowych a rozrostem wysypisk 

 
Rys. 9. Silny ustawiczny wzrost recyklingu i odzyskiwania energii 

 



 
 

Postępy na drodze odchodzenia od wysypisk  
Recykling materiałów i odzyskiwanie energii z 

konsumpcyjnych odpadów plastikowych 

znacznie się różni w zależności od kraju. W 

niektórych krajach, takich jak Szwajcaria, 

Niemcy, Szwecja i Dania praktycznie nie ma 

wysypisk – kraje te są bardzo bliskie pełnej 

realizacji strategii odejścia od wysypisk. 

Również Belgia, Austria, Luksemburg i Holandia 

odzyskują ponad 80% konsumpcyjnych 

odpadów plastikowych. Na drugim końcu skali 

znajdują się niektóre z nowych państw 

członkowskich, ale również Wielka Brytania, 

Irlandia i Grecja, które odzyskują tylko około 

20%. 

Ważny wniosek, jaki można wyciągnąć 

analizując rys. 10 jest taki, że kraje o wysokich 

wskaźnikach odzyskiwania przodują zarówno w 

recyklingu, jak i w odzyskiwaniu energii. 

Możemy zatem z dużą dozą pewności 

stwierdzić, że strategia obejmująca 

odzyskiwanie energii nie stoi w sprzeczności 

z osiąganiem dobrych wyników w recyklingu. 

To pokazuje, że kompleksowa strategia 

zarządzania zasobami musi obejmować oba te 

aspekty, gdyż żaden kraj nie jest i raczej nie 

będzie w stanie prowadzić recyklingu 

wszystkich odpadów konsumpcyjnych! Inne 

spostrzeżenie, jakie można poczynić, jest takie, 

że dane dotyczące recyklingu są dość podobne 

dla wszystkich krajów UE25 wraz z Norwegią i 

Szwajcarią. Jeśli wyłączyć niektóre z nowych 

państw członkowskich, pozostałe państwa 

członkowskie zmieszczą się w dość wąskim 

przedziale. Ten poziom recyklingu można 

osiągnąć wprowadzając systemy recyklingu 

butelek i przemysłowej folii do pakowania. 

Niektóre kraje niedawno wprowadziły swoje 

systemy, podczas gdy w innych działają one 

już od pewnego czasu. Nawet jeżeli istnieje 

wciąż potencjał zwiększenia np. recyklingu 

butelek w szeregu krajów, to fakt, że kraje 

mające długoletnie doświadczenie w tej 

dziedzinie nie osiągnęły w niej więcej sugeruje, 

że zwiększenie poziomu recyklingu jest wielkim 

wyzwaniem. 

Recykling (mechaniczny i wsadowy) wzrósł z 18 

do 19,7% w porównaniu z 2005 r., podczas gdy 

odzyskiwanie energii wzrosło z 29 do 30,4%. 

Zwiększenie potencjału pozyskiwania energii z 

odpadów jest w wielu krajach o 

skomplikowanych procedurach wydawania 

pozwoleń bardzo czasochłonne.  Z drugiej 

strony recykling jest  działaniem na mniejszą 

skalę, gdzie potencjał można zwiększać małymi 

krokami i dość szybko, jeżeli warunki rynkowe 

są sprzyjające.  

Rys. 10. Wskaźnik recyklingu i odzyskiwania energii wg krajów 
 

Recykling Odzyskiwanie energii 



 
 

   

 

Trendy w recyklingu mechanicznym 

Sprawozdawczość dotycząca recyklingu w 

niniejszym raporcie została sporządzona na 

szczeblu państw członkowskich. Pokazuje ona 

ilość materiałów zebranych do celów recyklingu 

i informuje, czy dane materiały przekraczają 

następnie granice wewnątrz UE, są wysyłane 

na inny kontynent, np. do Chin albo do Indii, 

czy też zostają w kraju pochodzenia. W Europie 

ma miejsce duży ruch materiałów 

przeznaczonych do recyklingu pomiędzy 

krajami, co odzwierciedla handel odbywający 

się w granicach UE. Na przykład udział 

importowanych odpadów podlegających 

obróbce przez recyklerów w Szwajcarii, Belgii i 

Holandii sięga od 35 do 45%. 

Eksport konsumpcyjnych odpadów 

plastikowych z krajów UE25 wraz z Norwegią i 

Szwajcarią nieprzerwanie rósł, osiągając 

szacunkową wartość 0,5 miliona tony w 2006 r. 

(wzrost o 25% od 2005 r.). Stanowi to 12% 

wszystkich odpadów zebranych w celach 

recyklingu – co jest porównywalne z innymi 

materiałami. 

Zapewnienie, że recykling eksportowanych 

odpadów odbywa się w dopuszczonych i 

zatwierdzonych zakładach ma ogromne 

znaczenie z punktu widzenia wiarygodności UE, 

jak również zaufania konsumentów. 

Wskaźnik zbiórki do celów recyklingu 

mechanicznego konsumpcyjnych odpadów 

plastikowych wzrósł w stosunku do 2005 r. o 

2,5%, osiągając w 2006 r. wartość 19,1%. 

Stanowi to wzrost o 0,7 miliona ton, co daje w 

krajach UE25 wraz z Norwegią i Szwajcarią 

sumę 4,4 miliona ton. Wzrost ten napędzają 

wysokie ceny polimerów i udoskonalona 

technologia zbiórki i sortowania. Ocenia się, że 

potencjał europejskiego przemysłu 

recyklingowego jest jeszcze większy i 

pozwalałby na obróbkę w Europie wszystkich 

zebranych materiałów. 

Dużą cześć tego wzrostu osiągnięto dzięki 

postępom uzyskanym w grupach opakowań 

takich jak butelki PET, przemysłowa folia do 



 
 

pakowania i produkty w PVC w ramach 

programu Vinyl 2010. 

Jako że wciąż możliwa jest większa zbiórka w 

ww. grupach we wszystkich państwach 

członkowskich, ważne jest, by nie ustawać w 

wysiłkach na rzecz pełnego wykorzystania 

potencjału tych grup. 

Ponadto, kraje takie jak Wielka Brytania dążą 

do zwiększenia recyklingu w grupie mieszanych 

tworzyw sztucznych (tj. plastikowe odpady 

gospodarstw domowych z wyłączeniem 

butelek). Przemysł tworzyw sztucznych 

angażuje się w tę inicjatywę i wspiera 

ekowydajny recykling.  

Infrastruktura i dane demograficzne państw 

członkowskich różnią się jednak od siebie, 

zatem rozwiązania dla poszczególnych krajów 

nie będą identyczne. Na przykład Austria i 

Holandia podjęły decyzję odwrotną do 

brytyjskiej, postanawiając nie prowadzić zbiórki 

mieszanych tworzyw sztucznych, a zamiast 

tego skupić się w tej grupie na odzyskiwaniu 

energii. 

 

Butelki plastikowe nadają się 

do recyklingu 

Opakowaniem, w stosunku do którego 

osiągnięto dobre wyniki w recyklingu, jest 

butelka plastikowa. Butelki te mogą być 

wykonane z PET, PE, PP lub PVC. 

W 2006 r. 40% wszystkich butelek PET 

dostępnych do zbiórki poddano recyklingowi. 

Oznacza to 1,1 miliona ton rocznie. 

Między krajami UE25 wraz z Norwegią i 

Szwajcarią występują tu ogromne różnice, od 

10% w niektórych z nich do blisko 70% w 

Austrii lub Belgii, przy systemie bez zastawu. 

W krajach stosujących system z zastawem 

osiągnięto wskaźniki recyklingu przekraczające 

90%. 

Jeżeli udałoby się uzyskać wyniki np. Belgii, to 

potencjał wzrostu recyklingu w krajach UE25 

wraz z Norwegią i Szwajcarią wyniósłby około 1 

miliona ton rocznie.  

System belgijski opiera się na wspólnej zbiórce 

butelek, pojemników metalowych i kartonów po 

napojach. Butelki są następnie oddzielane w 

sortowniach. Recyklerzy przetwarzają 

następnie wydzielone tworzywa sztuczne. 

Jako że ilość butelek poddawanych recyklingowi 

wzrasta, tradycyjne rynki materiałów 

przetworzonych, włókien i otaśmowań nasycają 

się. W wielu krajach trwają prace nad 

zamknięciem tzw. pętli butelkowej, tj. 

używaniem przetworzonych PET i HDPE do 

produkcji nowych butelek również dla 

zastosowań gastronomicznych. Ten recykling 

od butelki do butelki otworzy duży rynek dla 

recyklatów, jeżeli uda się spełnić wymagania 

np. w zakresie dopuszczania żywności. 

 

 



 
 

 

Recykling odpadów pochodzących z okien PVC wzrósł 
w ciągu jednego roku o ponad 80% 
 

Ilość poddanych recyklingowi profili okiennych i 

związanych z oknami wrasta co roku 

wykładniczo. Suma 20 tys. ton w 2005 r. 

zwiększyła się do około 37 tys. ton w 2006 r., 

co stanowi wzrost o 84%. Wiele krajów 

europejskich posiada systemy zbiórki i 

recyklingu tych produktów: Austria, Belgia, 

Dania, Francja, Niemcy (Rewindo), Irlandia, 

Włochy, Holandia, Hiszpania i Wielka Brytania 

w ramach Reconvil – inicjatywy programu Vinyl 

2010. Jako że okna plastikowe bez problemu 

mogą wytrzymać dekady, większych ilości 

odpadów można się spodziewać dopiero w 

przyszłości. Niemniej już teraz trwają prace 

nad przygotowaniem adekwatnego potencjału 

recyklingowego. 

W profesjonalnym recyklingu wszystkie okna 

plastikowe, łącznie z szybami i uchwytami, 

rozdrabnia się w specjalnych maszynach. 

Specjalne urządzenia segregujące oddzielają 

elementy metalowe i szkło ze strumienia 

materiałów. Następnie cały materiał PVC, 

początkowo w formie kawałków o średnicy 15-

25 milimetrów, jest przeczesywany i w postaci 

gruboziarnistej trafia do maszyny tnącej. 

W dalszej kolejności ma miejsce dodatkowa 

segregacja – i przetwarzanie – w celu poprawy 

jakości. Oczyszczony przemiał PVC zostaje 

następnie podgrzany, przechodzi przez prasę i 

podlega granulowaniu.  Otrzymany granulat 

stosuje się jako surowiec do wytwarzania 

nowych produktów budowlanych PVC. 

 

 



 
 

Trendy w recyklingu wsadowym 
Recykling wsadowy został w 2006 r. znacznie 

ograniczony. Inwestycje w tę formę recyklingu 

pozostają niewielkie. Najbardziej powszechne 

jest użycie obrobionych odpadów plastikowych 

zamiast ropy albo koksu jako czynnika 

redukującego w piecach hutniczych. Praktykuje 

się to na wielką skalę w Niemczech. Ponadto 

Voest Austria dysponuje instalacją 

przystosowaną do użycia w piecach hutniczych 

paliw zastępczych takich jak wstępnie 

obrobione odpady (do 200.000 ton). 

Interesującym niedawno wprowadzonym 

rozwiązaniem jest zastosowanie 

zintegrowanych pieców do metali nieżelaznych 

do obróbki odpadów elektryczno-

elektronicznych, które wcześniej zawierały 

metale szlachetne. Również w tym przypadku 

tworzywa sztuczne stosowane w płytkach 

rozdzielczych działają jako czynnik redukujący. 

Udane próby miały miejsce również w Szwecji i 

w Bułgarii (szczegóły w bibliografii). 

Prawdopodobnym jest, że technologia ta 

zostanie skopiowana w innych instalacjach do 

stapiania metali nieżelaznych. 

Oczekuje się, że rozwój technologiczny 

przyniesie nowe sposoby recyklingu elementów 

budowlanych z tworzyw sztucznych. Sektory 

takie jak przemysł opakowań, motoryzacyjny i 

elektryczno-elektroniczny produkują duże ilości 

końcowych odpadów będących mieszankami 

tworzyw sztucznych. Jest to ciekawy obszar 

zainteresowania dla badań i rozwoju, które 

należy wspierać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trendy w dziedzinie odzyskiwania energii 
 

W 2006 r. w krajach UE25 wraz z Norwegią i 

Szwajcarią 7 milionów ton, czyli 30,3% wszystkich 

plastikowych odpadów konsumpcyjnych, zostało 

odzyskanych w postaci energii, co stanowi wzrost 

o 1,5 % od 2005 r. 

Nadal najbardziej powszechne jest odzyskiwanie 

energii w komunalnych instalacjach do spalania 

śmieci. 

Ich potencjał został rozbudowany w wyniku 

dyrektywy w sprawie składowania odpadów i w 

krajach takich jak Szwajcaria, Dania, Niemcy i 

Szwecja ponad 75% odpadów konsumpcyjnych trafia 

do obróbki w zakładach odzyskiwania energii. 

Austria, Holandia i Belgia osiągają wskaźnik około 

60%. W innych krajach mniej niż 20% odpadów 

konsumpcyjnych trafia do instalacji odzyskiwania 

energii. Dotyczy to nie tylko nowych państw 

członkowskich, ale również takich krajów jak 

Finlandia, Grecja, Irlandia, Hiszpania i Wielka 

Brytania. 

Panuje coraz powszechniejsze zrozumienie, np. w 

Irlandii i Wielkiej Brytanii, że potencjał odzyskiwania 

energii musi ulec zwiększeniu, ale proces planowania 

jest kompleksowy i trwa bardzo długo, a pozwolenia 

są często kwestionowane przez organizacje 

pozarządowe i lokalne grupy interesu. 

Instalacją łączącą spalarnię śmieci z ciepłownią jest 

Spittelau, ulokowana w centrum Wiednia, 

w odległości tylko 3 km od katedry św. Szczepana.  

Instalacja powstała pod koniec lat 80. wg 

efektownego projektu Friedensreicha 

Hundertwassera. Jej potencjał wynosi 260.000 ton 

rocznie i produkuje ona 66 MW energii przy 

wydajności sięgającej 86%. 60 MW trafia do 

miejskiego systemu ogrzewania, a 6 MW zasila 

wiedeńską sieć elektryczną. Tworzywa sztuczne 

stanowią (w ujęciu wagowym) około 10% wsadu, ale 

aż 50% wartości kalorycznej, dzięki ich wysokiej 

zdolności ciepłotwórczej. Kiedy gazy odlotowe 

opuszczają wysoki na 128 m komin, oznacza to 

koniec najwydajniejszego procesu oczyszczania, w 

pełni zgodnego z dyrektywą w sprawie spalania 

odpadów. Badanie opinii publicznej przeprowadzone 

kilka lat po uruchomieniu spalarni odpadów 

pokazało, że 3% ankietowanych było przeciwnych 

spalaniu śmieci, podczas gdy 81% popierało ich 

spalanie i ogrzewanie w ten sposób miasta.  

Magiczną receptę polegającą na zainwestowaniu w 

kompleksową kampanię edukacyjną, zapewnieniu 

najwyższych standardów technicznych i wyborze 

nietuzinkowego designu można skopiować wszędzie. 

Dodatkową formą uzyskiwania energii z odpadów 

jest produkcja paliw stałych odzyskiwanych w 

drodze koncentracji wysokokalorycznych odpadów i 

przetwarzania ich w materiał o określonej 

specyfikacji uzgodnionej między użytkownikiem a 

producentem.  Oczekuje się, że zastosowanie takich 

paliw odzyskiwanych wzrośnie po wprowadzeniu 

norm Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego 

(CEN) dla klasyfikacji tego rodzaju paliwa. Tego 

rodzaju „skoncentrowane” wysokokaloryczne paliwo 

ma ogromny potencjał, który tkwi w częściowym 

zastępowaniu innych paliw w piecach cementowych, 

papierniach i elektrowniach. W Niemczech trwa 

obecnie budowa odpowiednich instalacji, a inne kraje 

podążają za tym przykładem. Producent tworzyw 

sztucznych Ineos znajduje się obecnie w końcowej 

fazie procedury uzyskiwania pozwolenia na 

elektrownię napędzaną stałymi paliwami 

odzyskanymi w Wielkiej Brytanii, a fińska 

elektrownia buduje właśnie nową instalację 

napędzaną takimi paliwami. 

 



 
 

Trendy w dziedzinie odzyskiwania wg zastosowania 

Opakowania 

Opakowania mają najdłuższą historię 

odzyskiwania i odnośny wskaźnik na poziomie 

62%. Nie jest zaskoczeniem, że lwia część 

tego, co podlega obecnie recyklingowi, 

pochodzi z opakowań. Butelki i folia 

przemysłowa podlegają recyklingowi 

mechanicznemu na poziomie ok. 40% w 

krajach UE25 wraz z Norwegią i Szwajcarią. 

Wskaźnik recyklingu skrzynek i pudełek 

przekracza 90%. Wskaźniki recyklingu 

pozostałych mieszanych tworzyw sztucznych 

wciąż pozostają w krajach UE25 wraz 

z Norwegią i Szwajcarią poniżej 10%. Ogólnie 

zbiórka opakowań konsumpcyjnych w celach 

recyklingu wzrosła w 2006 r. do średniego 

poziomu 27,4%, w porównaniu do 25,8% w 

2005 r. 

Rys. 11 pokazuje mapę Europy z zaznaczonymi 

krajami UE25 wraz z Norwegią i Szwajcarią 

o wskaźniku poniżej 15% (aktualny wymóg), 

poniżej 22,5% (wymóg na 2008 r.) i powyżej 

22,5%. 

 

Folie rolnicze 

Odpady z tworzyw sztucznych stosowanych w 

rolnictwie, takie jak folia kiszonkowa, są 

dobrym materiałem do recyklingu 

mechanicznego, ponieważ do ich produkcji 

zużywa się niewielu rodzajów tworzyw 

sztucznych, przeważnie poliolefin. Często 

jednak wysoki poziom zanieczyszczenia ziemią 

stanowi dla ekowydajnego recyklingu bądź 

odzyskiwania wyzwanie techniczne i finansowe. 

Dwie trzecie tonażu materiałów poddawanych 

recyklingowi w UE25 wraz z Norwegią i 

Szwajcarią pochodzi z trzech największych 

 

krajów – Niemiec, Włoch i Hiszpanii. 

 

Przemysł motoryzacyjny 

Wskaźnik recyklingu tworzyw sztucznych 

pochodzących z przemysłu motoryzacyjnego w 

dalszym ciągu rósł, osiągając w 2006 r. blisko 

10%.  Volkswagen otrzymał nagrodę 

ekologiczną za swój proces SiCon – 

mechaniczny proces oddzielania możliwych do 

wykorzystania surowców z pozostałości 

pojazdów rozdrabnianych po zakończeniu 

okresu użytkowania. Zakłady wykorzystujące 

ten rodzaj technologii powstają i rozpoczynają 

działalność w Holandii i Austrii. 



 
 

 

Produkty elektryczne i elektroniczne 

Ograniczeniem dla recyklingu w sektorze 

elektryczno-elektronicznym jest 

kompleksowość produktów, w których 

materiały są ze sobą pomieszane w taki 

sposób, że ich sortowanie jest bardzo 

kosztowną i intensywną czynnością. 

Przykładem rosnącego wskaźnika recyklingu w 

sektorze elektryczno-elektronicznym mogą być 

wewnętrzne części lodówek. W większości grup 

odpadów najodpowiednieszą procedurą jest 

obróbka termiczna w drodze recyklingu 

wsadowego lub odzyskiwania energii. Nie ma 

również pewności co do faktycznej ilości 

wyrzucanego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Można założyć, że część 

eksportuje się poza Europę. 

 

Budownictwo 

Tworzywa sztuczne w budownictwie 

charakteryzują się długookresowym 

zastosowaniem, zatem nie generują one wielu 

odpadów. Niemniej wzrasta poziom recyklingu 

np. profili okiennych i rur. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Czego Europa się nauczyła i jakie są widoki na 
przyszłość? 
 

Oczekuje się, że zużycie tworzyw sztucznych będzie w dalszym ciągu rosło, czemu sprzyjają takie 

czynniki jak: 

• potencjał innowacyjny 

• potencjał w zakresie oszczędzania energii – oraz pozytywny wkład w ochronę klimatu 

• podnoszenie jakości życia 

• możliwość udostępniania produktów po przystępnych cenach 

Naszym najważniejszym zadaniem w obszarze zarządzania odpadami jest odejście od praktyki 

składowania materiałów łatwopalnych na wysypiskach. Odzyskiwanie tworzyw sztucznych jest 

ogromnie ważne, gdyż dają one w tym zakresie wiele możliwości, w tym odzyskiwanie wartości 

kalorycznej materiału. Jeśli chodzi o odzyskiwanie, preferowaną metodą dla homogenicznych grup 

tworzyw sztucznych pozostanie recykling mechaniczny, podczas gdy dla wielu grup mieszanych lepszą 

opcją są różne metody odzyskiwania energii. 

Obydwie te metody przyczyniają się do oszczędności surowców i ograniczenia emisji CO2. W ostatnich 

10 latach dokonała się zauważalna zmiana podejścia do zarządzania odpadami w Europie. Wskutek 

tego nastąpił znaczny wzrost recyklingu wszystkich materiałów, jak również odzyskiwania energii 

z odpadów łatwopalnych. Sytuacja w dziedzinie tworzyw sztucznych nie jest tu wyjątkiem, a niniejszy 

raport pokazuje, że zarówno recykling, jak i odzyskiwanie energii z tworzyw sztucznych będą nadal 

rosły. 
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Kim jesteśmy? 
Europejski przemysł tworzyw sztucznych w 

dużym stopniu przyczynia się do dobrobytu w 

Europie, umożliwiając innowacje, dbając o 

jakość życia obywateli i działając na rzecz 

wydajnego wykorzystania surowców i ochrony 

klimatu. Ponad 1,6 miliona ludzi w około 

50.000 firm (w większości małych i średnich 

przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa) 

wypracowuje obroty przekraczające 280 

miliardów € rocznie. 

PlasticsEurope jest jednym z wiodących 

stowarzyszeń handlowych z siedzibami w 

Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, 

Mediolanie i Paryżu. Pozostajemy w kontakcie z 

europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami 

zajmującymi się tworzywami sztucznymi; do 

naszego stowarzyszenia należy ponad 100 

przedsiębiorstw członkowskich wytwarzających 

ponad 90% wszystkich polimerów w państwach 

UE27 wraz z Norwegią, Szwajcarią, Chorwacją i 

Turcją. 

 

EuPC – the European Plastics Converters – to 

organ reprezentujący przetwórców tworzyw 

sztucznych w Europie, których działalność 

obejmuje wszystkich sektory przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, w tym recykling. 

Głównym celem jest obrona i promocja 

interesów europejskiego przemysłu 

przetwórstwa tworzyw sztucznych 

• Przekazywanie opinii przemysłu instytucjom 

europejskim i międzynarodowym oraz 

organizacjom pozarządowym; 

• Utrzymywanie stosunków z odnośnymi 

organizacjami w Europie i na świecie. 

• Przeprowadzanie badań opinii publicznej 

wśród firm, sporządzanie opracowań i 

prowadzenie projektów badawczych 

dotyczących wszystkich aspektów przetwórstwa 

tworzyw sztucznych. 

  

EuPR – the European Plastics Recyclers – jest 

organem reprezentującym recyklerów tworzyw 

sztucznych w Europie. EuPR promuje recycling 

mechaniczny i działa na rzecz stworzenia 

warunków umożliwiających prowadzenie 

opłacalnej i długotrwałej działalności 

gospodarczej w tym zakresie, oferując swoim 

członkom platformę usługową.  Na członków 

EuPR przypada łącznie 85% całego potencjału 

recyklingowego, przetwarzającego ponad 2,5 

miliona ton zebranych tworzyw sztucznych 

rocznie. 

 

EPRO – the European Association of Plastics 

Recycling and Recovery Organisations – to 

stowarzyszenie krajowych organizacji 

odpowiedzialnych za organizowanie i 

promowanie recyklingu i odzyskiwania tworzyw 

sztucznych w całej Europie. EPRO prowadzi 

wyjątkowe forum dla wiodących specjalistów 

ds. zarządzania odpadami z całej Europy, 

którego celem jest wymiana doświadczeń, 

rozwijanie zintegrowanych strategii w zakresie 

odpadów z opakowań z tworzyw sztucznych 

oraz wspieranie rozwoju technologicznego. 

Materiały zawarte w niniejszej publikacji służą 

wyłącznie celom informacyjnym. Wyżej 

wymienieni partnerzy opracowali niniejsze 

zestawienie z najwyższą starannością, a 

zawarte w nim informacje publikowane są w 

dobrej wierze i w przekonaniu o ich 

poprawności.



 
 

 

 

 

 

 
 

Avenue de Cortenbergh, 66 
P.OBox4 
1000 Brussels, Belgia 
 
Tel. +32 2 732 4124 
Faks +32 2 732 4218 
 
www.plasticsconverters.eu 

Avenue de Cortenbergh, 66 
P.OBox4 
1000 Brussels, Belgia 
 
Tel. +32 2 7429682 
Faks +32 2 732 6312 
 
www.plasticsrecyclers.eu 

  

 

 

Rue du Commerce 31 
1000 Brussels, Belgia 
 
Tel. +32 2 456 8449 
Faks +32 2 456 8339 
 
www.epro-plasticsrecycling.org 

Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/3 
B-1160 Brussels – Belgia 
 
Tel. +32 (0)2 675 32 97  
Faks +32(0)26753935 
 
www.plasticseurope.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie celom informacyjnym. 

PlasticsEurope opracowało niniejsze zestawienie z najwyższą starannością, a zawarte w nim 

informacje publikowane są w dobrej wierze i w przekonaniu o ich poprawności. 

 




