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My mówimy i chcemy mówić 
(za przykładem wielu, których jest 
wciąż za mało), co sami możemy 
zrobić i jak kształtować nawyki, 
postawy, aby nasza planeta służyła 
kolejnym pokoleniom. 

Zatem ruszamy z nowym, kolej-
nym projektem pt.: EKOlogicznie – 
EKOnomicznie. Partnerem projektu 
jest MZGOK Sp. z o.o. w Koninie. 
Będziemy poszerzać wiedzę eko-
logiczną naszych Czytelników, ale 
przede wszystkim wskazywać dobre 
praktyczne rady. 

Nikt pewnie nie zaprzeczy, że to 
nie tylko żmudna praca naukowców 
i ekspertów może zmienić kieru-
nek drogi, która niestety prowadzi 
do ekologicznej katastrofy zagra-
żającej życiu na Ziemi. Ratunkiem 
może być wyłącznie nasza postawa 
i świadoma konsumpcja. Zatem mu-
simy działać!

Wszechobecny plastik

Naukowcy ostrzegają, że zagro-
żeniem dla życia na Ziemi w takim 
samym stopniu jest globalne ocie-
plenie spowodowane nadmierną 
emisją gazów cieplarnianych, jak 
i ilość produkowanych przez nas 
odpadów, ale przede wszystkim 
tych z tworzyw sztucznych. Po-
twierdzają to choćby wyniki 
badań prowadzonych 
w tym kierunku 
przez pra-
c o w n i -
k ó w 

U n i -
w e r s y -
tetu Lon-
dyńskiego oraz 
Brytyjskiego Uni-
wersytetu Publicznego. Na 
świecie wytwarza się już ponad 
348 mln ton odpadów. Uwaga. Z 

tego 50 procent stanowią tworzy-
wa sztuczne. 

Na stronie Polskiego Paktu Pla-
stikowego skupiającego m.in. na-
ukowych ekspertów czytamy, że w 
samej Europie w roku wytwarza się 
28,5 mln ton odpadów z tworzyw 
sztucznych w tym 31 proc. trafia 
na składowiska, 39 proc. jest spala-
nych, a 30 proc. podlega recyklin-
gowi. 

Plastikowych odpadów z roku 
na rok jest coraz więcej. Spośród 
pozostałych odpadów komunal-
nych to właśnie one są najbardziej 
dla nas groźne. Sam plastik, które-
go termin ukuł na początku XX w. 
Leo Baekeland, belgijski chemik to 
nic innego jak tworzywa sztuczne – 
stąd często stosujemy te określenia 
zamiennie. Ilość tworzyw rośnie, bo 
rosną nasze potrzeby, a plastikowe 
opakowania i produkty są obecne 
wszędzie. W autach, samolotach, 
urządzeniach, maszynach, w każ-
dym domu, w restauracjach i szpi-
talach, morzach i oceanach. Jest to 
naprawdę niekończąca się lista. 

Niewidzialny szkodnik

Plastik – to także niewidzialny 
szkodnik. Występuje w środowisku 

także w wersji 
m i k r o . 

Powsta-
je np. z rozpa-

du kawałków tworzyw sztucznych, 
używania plastikowych przedmio-

tów, wytwarza się podczas działania 
promieni UV na pływające w mo-
rzach plastikowe śmieci, ale także 
podczas prania popularnych ubrań 
syntetycznych, ścierania się opon 
samochodowych podczas jazdy. Ba-

dania pokazują, że jest on w wo-
dzie pitnej, soli, arktycznym 

lodzie, nawet w powietrzu. 
Jego obecność już po-

twierdzono w żywności 
i w ludzkim organi-

zmie. Amerykańscy 
naukowcy dowie-
dli, że plastikowe 
włókna znale-
ziono nawet w 
deszczu.

Nieustannie 
prowadzone są 
zatem badania 
na temat oddzia-
ływania mikro-
plastiku na nasze 

zdrowie i życie. 
Już niebawem po-

dzielimy się z Czy-

telnikami opiniami biotechnologów, z 
którymi rozmawialiśmy na ten temat. 

Nie mogą zatem nas dziwić 
wszelkie działania, które podejmo-

wane są na całym świecie, które 
mają ograniczyć obrót plastikowy-
mi artykułami. 

Unia mówi STOP,  
ale jeszcze nie Polska!

Unia Europejska wprowadziła 
Dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego I Rady (UE) 2019/904 z 
dnia 5 czerwca 2019 r. powszech-
nie znaną jako dyrektywa plasti-
kowa 2021, bo właśnie od tego 
roku weszły w życie jej pierwsze 
założenia. Ma ona na celu ograni-
czenie produkcji i wykorzystania 
wyrobów z tworzyw sztucznych. 
Ustawa dotyczy głównie przedsię-
biorców i zakazuje obrotu produk-
tami plastikowymi jednorazowego 
użytku, takimi jak np. kubeczki, 
talerze, sztućce, opakowania jed-
norazowe, poprzez zastąpienie ich 
alternatywnymi, ekologicznymi 
rozwiązaniami. Szczególnie mowa 
jest w niej o tzw. produktach, któ-
rych nie używa się po raz wtóry 
w tym samym celu (np. butelki 
po szamponach, po napojach) na-
wet jeśli nadają się do recyklingu. 
Wcielenie w życie dyrektywy nie 
oznacza nagłego wyeliminowania 
odpadów z tworzyw sztucznych. 
Unia Europejska przewiduje stop-
niowe wprowadzanie ograniczeń 
od 2021 do 2030 roku. 

Główne założenia 
unijnej ustawy  
o plastiku to:

• Zakaz sprzedaży opakowań 
jednorazowych oraz innych 
produktów określonych  
w dyrektywie.

• Zmniejszenie użycia 
produktów z tworzyw 
sztucznych określonych  
w dyrektywie.

• Konieczność oznakowania 
niektórych produktów 
jednorazowych.

• Konieczność przymocowania 
zakrętek lub wieczek do butelek.

• Podleganie rozszerzonej 
odpowiedzialności przez 
producentów produktów 
jednorazowego użytku.

Dokument ten obowiązuje od 3 lip-
ca 2021 roku i dotyczy wszystkich 
państw członkowskich, w tym także 
Polski. Żeby jednak wdrożyć przepisy 
unijne, są potrzebne stosowne usta-
wy, które przygotowuje Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska (sama dyrek-
tywa została przyjęta przez UE już w 
2019 roku). Trudno nie zaprzeczyć, że 
Polska wiedziała o tym. Kiedy zatem 
czekają nas zmiany związane z imple-
mentacją unijnych przepisów na grunt 
Polski? W 2021 ministerstwo wska-
zywało najpierw początek 2022 roku, 
później koniec I kwartału 2022, dzisiaj 
mówi się o drugiej połowie roku.

Kształtujemy dobre nawyki, by dbać o planetę

Życie w plastikowym świecie
Już od kilku lat regularnie pojawiają się na łamach naszych gazet tematy ekologiczne. Publikowane materiały, które poszerzają wiedzę, ale przede wszyst-

kim przyczyniają się do tworzenia postawy świadomych konsumentów to nie tylko nasz – jako mediów obowiązek, ale zwykła powinność. Dzisiaj powiedzieć, 
że mamy kryzys klimatyczny, globalne ocieplenie czy zagrożenie wzrastającą ilością odpadów – to tak jakby nic nie powiedzieć!

z uwagi na to, że procedury w polsce związane z wdrożeniem Dyrektywy 
o zwalczaniu nadmiaru produkcji szkodliwych dla środowiska wyrobów z plastiku 

opóźniają się, pewnym jest już fakt, że w tym roku nadal będziemy zmagać się 
z tym problemem. aby wypoczywać na czystych plażach pozostaje nam skierowanie 

apelu Do konsuMentów. liczymy, że prezentowane przez nas dobre praktyki 
skłonią Czytelników do wypracowania nawyków ograniczenia używania 

plastikowych produktów choćby tych jednorazowego użycia. 

1. wybieraj się na zakupy wyłącznie z torbami z materiału. 
2. zrezygnuj z kupowania wody w plastikowych butelkach. pij zdrową wodę z kra-

nu. jeśli smak nie odpowiada, filtruj ją w specjalnych dzbankach. 
3. noś w torbie sztućce wielokrotnego użytku – mogą się przydać. sztućce w futerale 

to doskonały prezent dla najbliższych i to w stylu eko. 
4. Czas na zabawki drewniane, a nie z tworzyw sztucznych. zabawa nimi to solidna 

porcja mikroplastiku przedostającego się do przewodu pokarmowego twojego 
dziecka. 

5. Dystrybutor w pracy – nalewaj wody tylko do ceramicznego kubka. 
6. wielki powrót mydeł w kostce – nie kupuj w butelkach. 
7. używaj kosmetyków w szklanych opakowaniach. 
8. w szafie rezerwuj miejsce tylko na ubrania z naturalnych materiałów.
9. nie kupuj żywności zapakowanej w plastik. 

Wyzwanie dla konsumentów


