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- Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 
2019 wyniosła 368 mln ton, co oznacza wzrost w 
odniesieniu do roku poprzedniego o 3,0%. 
-W Polsce produkcja wyniosła 3,6 mln ton.
- w Europie mniej niż jedna trzecia odpadów z 
tworzyw sztucznych trafia do recyklingu, ale nadal  
44% zebranych odpadów trafia na skladowiska.
-Zgodnie z wymaganiami Komisji kraje UE w 2025 
roku powinny osiągnąć współczynnik recyklingu 
tworzyw sztucznych na poziomie 60%. 
- Polska nie spełnia dotąd zakładanych przez KE 
wyśrubowanych poziomów recyklingu.
- Zgodnie z europejską strategię w dziedzinie 
tworzyw sztucznych, do 2030 r. wszystkie odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych powinny 
nadawać się do recyklingu.

- Recyklingowi odpadów tworzyw sztucznych 
zwykle towarzyszą pozostałości z procesu. 
-Są to najczęściej materiały, które zostały 
odseparowane podczas przygotowania 
odpadów do przetwarzania jako zabrudzone lub 
w inny sposób nie spełniające wymogów 
jakościowych.  Bardzo często są to tzw. odpady 
nierecyklowalne. Najczęściej stanowią one tzw. 
RDF wykorzystywane jako paliwo alternatywne. 
- Polsce rośnie ilość wytworzonego i 
niezagospodarowanego paliwa RDF, którego 
masę szacuje się na ok. 30-35 mln ton! 
-Jednym z proponowanych rozwiązań jest ich 
piroliza z wytworzeniem produktów mogących 
stanowić składniki paliw ropopochodnych. 
- Powstały technologie wytwarzania wodoru z 
nierecyklowalnych odpadów tworzyw 
sztucznych. 
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W Wielkiej Brytanii powstała pilotażowa instalacja produkcji 
wodoru z wykorzystaniem technologii DMG. 

Technologia pozwala przetwarzać nienadające się do 
recyklingu tworzywa sztuczne, zużyte opony i inne odpady 
poprzez zgazowanie do czystego gazu syntezowego 
(mieszanina (CO, CO2 + > 80% obj. H2.), z którego uzyskuje się 
wodór o czystości 99,999%.

Unia Europejska poprzez wdrażanie unijnego 
Zielonego Ładu Europa dąży do tego, aby do 2050 
r. stać się pierwszym kontynentem neutralnym 
dla klimatu. 
Potrzeba dekarbonizacji rynków wytwarzania 
energii, mobilności i energii cieplnej w obliczu 
szybko zmieniającej się rzeczywistości 
klimatycznej prowadzi do konieczności zielonej 
transformacji. 
Odpowiedzią na tę potrzebę jest wodór –
strategia wodorowa UE.
Polska strategia wodorowa.
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