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Przedmowa

W 2011 roku w Polsce weszła w życie ustawa regulująca gospodarkę 
odpadami zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 2008/98/WE. Mimo szero-
ko zakrojonej kampanii społecznej, promującej segregację odpadów i in-
formującej społeczeństwo o jej zasadach, w tym o traktowaniu odpadów 
z tworzyw sztucznych, nadal obserwuje się problemy związane z identy-
fikacją umieszczonych na nich symboli, które pozwalają na skierowanie 
odpadów do właściwego strumienia utylizacji.

Na rynku obecnych jest szereg opakowań o bardzo krótkim okresie 
życia, oznakowanych jako „przyjazne dla środowiska”, „ekologiczne”, 
często opatrzonych symbolami roślin i zwierząt, które mogą sugerować 
odbiorcy, że są w pełni biodegradowalne, a zatem bezkarnie mogą trafiać 
na wysypiska śmieci. Tymczasem ekologiczność wyraża się konieczno-
ścią recyklingu (materiałowego lub chemicznego) i oszczędnością surow-
ców pierwotnych niezbędnych do wytworzenia kolejnych produktów. 

Problem dotyczy również tworzyw w pełni degradowalnych, oznako-
wanych na przykład symbolami kompostowalności (potwierdzonej od-
powiednimi certyfikatami), które nie powinny trafiać ani do recyklingu 
ani na wysypiska śmieci, ponieważ proces ich degradacji następuje wy-
łącznie w kompostowniach. 

Niniejszy skrypt jest uzupełnieniem cyklu wykładów na temat prawi-
dłowego gospodarowania odpadami w Europie. Autorki kładą szczegól-
ny nacisk na odpady z tworzyw sztucznych, których niewłaściwe zago-
spodarowanie jest przyczyną marnowania wielu milionów ton surowca 
rocznie. Podczas zajęć studenci będą mieć sposobność zweryfikowania 
wiedzy teoretycznej w praktyce, poznania mechanizmów rozkładu two-
rzyw, w tym roli mikroorganizmów i warunków panujących w różnych 
środowiskach. Umiejętności nabyte podczas zajęć ułatwią studentom 
Biotechnologii projektowanie nowych degradowalnych tworzyw, a stu-
dentom Ochrony Środowiska pomogą w prawidłowej organizacji gospo-
darki odpadami.
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