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Streszczenie: Odpady to obecnie jeden z największych społeczno-gospodarczych problemów 
świata, który musimy wspólnie rozwiązać. Główną ideą recyklingu jest stworzenie takich me-
chanizmów i rozwiązań technicznych oraz nowych technologii, aby efektywność zapobiegania 
degradacji środowiska była możliwie największa. W procesach recyklingu i odzysku należy dą-
żyć do zastosowania proekologicznych i ekonomicznie uzasadnionych technologii odzyskiwa-
nia materiałów do wytwarzania paliw alternatywnych, celem skutecznego wykorzystania ener-
getycznego. Obecnie najczęściej stosowaną metodą przetwarzania i pozbywania się odpadów 
jest spalanie ich wysokoenergetycznych frakcji (o kaloryczności powyżej 20 MJ/kg, niekiedy 
od 16 MJ/kg). Pozostałe frakcje lądują na składowiskach śmieci, a wśród nich tzw. odpady 
uciążliwe (jednorazowe pieluchy, wkładki higieniczne, podpaski, tampony, covidowe masecz-
ki, rękawice ochronne, zużyte chusteczki higieniczne, zanieczyszczone olejami i smarami opa-
kowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe po artykułach spożywczych, 
czyściwo, niedopałki papierosowe z filtrami z tworzyw sztucznych, zużyta herbata w torebkach 
oraz kawa w kapsułkach). Niektóre z tych frakcji można jednak poddać recyklingowi. W ni-
niejszym opracowaniu autorzy skupiają się na technologiach energetycznego wykorzystania 
pieluch jednorazowych.

Słowa kluczowe: odpady uciążliwe i niebezpieczne, recykling, paliwa alternatywne, odna-
wialne źródła energii, dywersyfikacja źródeł energii, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), 
zagospodarowanie odpadów komunalnych

1. Wprowadzenie

Dynamika rozwoju gospodarczego oraz permanentne dążenie do hiperkonsumpcji 
w zakresie globalnym przesądza o potrzebie rozwoju działań związanych z syste-
mem bezpieczeństwa dostaw energii (dywersyfikacja źródeł energii). Dywersyfikacja 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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źródeł energii powinna być odpowiedzią na rosnące wymagania środowiskowe sta-
wiane sektorowi energetycznemu w zakresie unieszkodliwiania odpadów uciążliwych 
zgodnie z zasadą mniejszego zła w oddziaływaniu na naturę (minimalizacja negatyw-
nych skutków). Problemem Unii Europejskiej i świata jest deficyt energii i surowców 
oraz coraz wyższe koszty ich importu (pozyskania). W kraju jednym z dotychczas 
nierozwiązanych problemów jest zagospodarowanie odpadów uciążliwych z sektora 
odpadów komunalnych, tj. pieluch jednorazowych, wkładek higienicznych, mase-
czek oraz rękawiczek jednorazowych (używanych podczas pandemii COVID-19) itp. 
W celu zniszczenia wszelkich patogenów rozkładowi termicznemu metodą spalania 
(bez segregacji) poddaje się m.in. odpady medyczne, które ze względu na zagroże-
nie życia i zdrowia ludzkiego zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne, oraz od-
pady z grupy „inne niż niebezpieczne”, co do których zachodzi obawa, że mogą stać 
się przyczyną infekcji (uciążliwe). Do tych ostatnich należy zaliczyć wspomniane 
pieluchy jednorazowe i wkładki higieniczne, a także maseczki oraz rękawiczki jed-
norazowe, których ilość gwałtownie wzrosła w związku z pandemią COVID-19. 
Zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i trendami światowymi inne niż poszpi-
talne (medyczne) rodzaje odpadów powinny być unieszkodliwiane wyłącznie me-
todami alternatywnymi w stosunku do obecnych wymagań, z wysokotemperaturo-
wym dopalaniem spalin po procesie spalania, także za pomocą innych technologii 
rozkładu termicznego (termoliza/piroliza, kraking katalityczny itp.). Aby spełnione 
zostały warunki sanitarno-epidemiologiczne zagospodarowywania wspomnianych 
odpadów i aby można było je wykorzystać np. jako paliwo alternatywne RDF (re-
fuse derived fuel – frakcja kaloryczna odpadów o dużej wartości opałowej, zwykle 
około 18 MJ na kilogram masy), odpady te muszą przejść etap dezynfekcji w autokla-
wie w temp. ok. 160–180°C w celu zlikwidowania zagrożenia epidemiologicznego.

Dywersyfikacja źródeł energii, szczególnie drogą opracowania metod wytwa-
rzania energii z odpadów, staje się na obecnym etapie rozwoju imperatywem nowo-
czesnej gospodarki. Ma na celu ochronę środowiska, ale także zapewnienie prawidło-
wego funkcjonowania społeczeństwa zgodnie z ideą zero waste. W związku z nikłym 
zainteresowaniem inwestorów prywatnych, władz samorządowych i rządowych, 
jak również niedostatecznym wdrożeniem stosownych metod recyklingu odpadów 
tzw. „trudnych”, uciążliwych lub niebezpiecznych z zastosowaniem głównie metody 
rozkładu termicznego są one często kierowane na wysypiska. Spośród wielu dotych-
czas składowanych na wysypiskach odpadów komunalnych wybrano uciążliwe do 
zagospodarowania odpady wielomateriałowe w postaci pieluch jednorazowych, które 
to zostaną omówione w niniejszym rozdziale.

2. Problem zagospodarowania odpadów komunalnych

Znaczna część odpadów komunalnych kierowanych na wysypiska charakteryzuje się 
zmiennością ilościowo-jakościową w cyklu wieloletnim i porach roku, dużą niejedno-
rodnością składu surowcowego i chemicznego, tworząc potencjalne zagrożenie ska-
żeniem związane z obecnością drobnoustrojów. Ponadto cechuje je wysoka niestabil-
ność złoża, podatność na gnicie frakcji organicznej uwodnionej (odory, odcieki) oraz 
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obecność substancji niebezpiecznych (chemikalia domowe, przeterminowane leki, 
zużyte baterie, świetlówki), co stwarza dodatkowe ryzyko wystąpienia zagrożenia dla 
środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Odpady komunalne, które składają się głównie z celulozy, włókien naturalnych 
i sztucznych, polimerów (tworzyw sztucznych), elastomerów (guma, opony), choć 
powstają w sposób ciągły i będą nieprzerwanie powstawać, nie zostały zakwalifi-
kowane do odnawialnych źródeł energii (OZE). Dlatego aby nie zwiększać masy 
odpadów na wysypiskach, należałoby kierować je do procesu rozkładu termicznego 
z zastosowaniem metody pirolizy (lub innej zmodyfikowanej metody rozkładu ter-
micznego) w celu pozyskiwania paliw do wytwarzania energii. W szczególności do-
tyczy to odpadów uciążliwych (polimery, elastomery) i wystarczająco wysokokalo-
rycznych (8–15 MJ/kg).

Obecnie w krajowej produkcji energii elektrycznej wyraźnie można zaobserwo-
wać spadek udziału węgla na rzecz technologii opartych na spalaniu gazu i realiza-
cji instalacji do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Ponadto występujące 
cyklicznie niedobory energii upoważniają do stwierdzenia, że należy w sposób jak 
najbardziej ekologiczny zagospodarować odpady, wykorzystując je jako różne rodzaje 
paliw (wspomniane RDF lub SRF – solid recovered fuel, paliwa wtórne z odpadów) 
celem uzyskania wysoce skoncentrowanych (wysokokalorycznych) paliw.

Przetwarzanie odpadów organicznych na paliwa alternatywne spowoduje uzy-
skanie wartości dodanej, w szczególności dywersyfikacji źródeł energii, co stanie się 
na obecnym etapie rozwoju imperatywem nowoczesnej gospodarki nastawionej na 
ochronę środowiska (Zielony Ład), która będzie odpowiedzią na rosnące wymagania 
środowiskowe stawiane sektorowi energetycznemu w zakresie zagospodarowania od-
padów w celu zastąpienia paliw kopalnych.

Unia Europejska obecnie preferuje sposób gospodarowania nastawiony na zrów-
noważony rozwój, który ma na celu minimalizację negatywnych skutków działalności 
człowieka dla środowiska oraz problemów związanych z deficytem energii i surow-
ców naturalnych, których pozyskiwanie generuje coraz wyższe koszty i coraz większą 
degradację i zanieczyszczenie środowiska.

Zrównoważony rozwój jest wdrażany m.in. przez ograniczanie zużywania za-
sobów nieodnawialnych, stopniowe eliminowanie z procesów przemysłowych sub-
stancji niebezpiecznych i toksycznych, utrzymywanie emisji zanieczyszczeń w gra-
nicach wyznaczonych przez pojemność asymilacyjną środowiska, odtwarzanie i stałą 
ochronę różnorodności biologicznej. Nadrzędnym celem trwałego i zrównoważonego 
rozwoju jest zapewnienie odpowiedniej jakości życia ludzi w długim okresie oraz 
pozostawienie natury dla przyszłych pokoleń we w miarę niezmienionym stanie.

Głównym celem działań prośrodowiskowych, m.in. zrównoważonego rozwoju 
i wdrażania koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), w tym procesów recy-
klingu, jest stworzenie takich mechanizmów i nowych rozwiązań technicznych przy-
jaznych dla środowiska, aby efektywność zapobiegania jego degradacji była możliwie 
największa. Obecny tryb życia ludzi i stosowane metody produkcji w znacznym stop-
niu zagrażają środowisku. Z tego powodu w procesach recyklingu należy stosować 
proekologiczne i ekonomicznie uzasadnione technologie odzyskiwania surowców 
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czy paliw, w tym alternatywnych. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi GOZ, 
gdzie podstawowym elementem zagospodarowania odpadów jest odzysk produktowy, 
materiałowy oraz w ostateczności energetyczny.

Obieg zamknięty w gospodarce odpadami to obszar wielokierunkowych działań, 
w których wiele surowców naturalnych można zastąpić surowcami wtórnymi, znajdu-
jącymi się w przetwarzanych odpadach. W gospodarce komunalnej wymaga on wy-
sokiej kultury segregacji odpadów u źródła, następnie ich separacji i przygotowania 
do recyklingu i odzysku, m.in. przetworzenia w energię i/lub paliwa. Ponadto gospo-
darka o zamkniętym obiegu materiałowym przyczynia się do oszczędności surowców 
i energii, eliminacji materiałów toksycznych, redukcji ilości odpadów. Do 2030 roku 
poziomy recyklingu dla odpadów komunalnych mają wzrosnąć do 70%, a odpadów 
opakowaniowych do 80% (Dyrektywa 2018/851).

Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że dodatkowo segregowane uciążliwe od-
pady nie będą wpływały na zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne w procesie ich zago-
spodarowania. Stanie się zbędna dezynfekcja zużytych zanieczyszczonych produktów 
higienicznych, których również nie wolno wyrzucać na wysypiska odpadów.

3. Odpady komunalne  
a rozszerzona odpowiedzialność producentów

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dział II: Zasady ogólne gospo-
darki odpadami, Rozdział 1: Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, Art. 16)

Art. 16. Gospodarkę̨ odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Naszym zdaniem w celu minimalizacji problemów związanych z zagospoda-
rowaniem odpadów uciążliwych wystarczyłoby, aby zgodnie z Załącznikiem nr 1 
ustawy o odpadach, w ramach Wykazu procesów odzysku zużyte pieluchy i podobne 
odpady higieniczne zakwalifikować jako proces odzysku R1 – w celu wykorzystania 
jako paliwa do wytwarzania energii.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (EPR – extended producer respon-
sibility) to podejście, które zobowiązuje producenta do zebrania i zagospodarowania 
odpadów powstałych z takich samych produktów, jakie wprowadza na rynek. EPR nie 
tylko stanowi realizację zasady „zanieczyszczający płaci”, ale także – a może przede 
wszystkim – jest zachętą dla producenta do spojrzenia na cały cykl życia produktu. 
To już w fazie projektowania i produkcji można bowiem użyć odpowiednich surow-
ców i technologii oraz wprowadzić takie rozwiązania konstrukcyjne i użytkowe, które 
pozwolą na zebranie większej ilości odpadów oraz na poddanie jak największej ich 
części recyklingowi. Pozyskanie surowców wtórnych z odpadów pozwala na zmniej-
szenie zapotrzebowania i wydobycia surowców naturalnych, co z kolei powinno 
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przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz degradacji środo-
wiska naturalnego.

Należy zauważyć, że występujące obecnie pożary składowisk odpadów segre-
gowanych i wysypisk są spowodowane podpaleniem, gdyż nieprecyzyjne przepisy 
(m.in. dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta) oraz brak bezwzględnej 
egzekucji prawa nie przewidują stosownych kar za wywołane skutki. Jednocześnie 
trudności z dofinansowaniem nowych technologii recyklingu i odzysku segregowa-
nych odpadów, jak również dopuszczenie do unieszkodliwiania w procesie spalania 
odpadów o mniejszej wartości opałowej niż 20 MJ/kg powodują kolejne problemy 
z zagospodarowaniem odpadów uciążliwych.

W szerokim ujęciu zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta łączy się 
z zasadą materialnej odpowiedzialności producenta za produkt i jest jedną z najważniej-
szych zasad prawa gospodarki odpadami oraz jedną z naczelnych zasad prawa ochrony 
środowiska nie tylko polskiego, ale wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Stanowi ona filar polityki ekologicznej UE, począwszy od I Programu działania z 1973 r., 
a swój normatywny wyraz znajduje w wielu aktach prawnych. Została ona uregulo-
wana m.in. dyrektywą w sprawie odpowiedzialności za środowisko, w odniesieniu 
do zapobiegania i przeciwdziałania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu 
(Dyrektywa 2004/35/WE). Expressis verbis nawiązuje do niej art. 191 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu UE (Traktat, 2010). W Polsce zasadę „zanieczyszczający płaci” ujęto 
w art. 86 Konstytucji RP (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej), zgodnie z którym każdy 
ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zanieczyszczenie środowiska.

W odpowiedzi na wzrastające i drastyczne wymagania związane z zagospodaro-
waniem uciążliwych odpadów komunalnych należy zdecydowanie i pilnie podjąć de-
cyzję dotyczącą dalszego z nimi postępowania. Do obecnie preferowanych technolo-
gii powinny należeć metody termicznego przetwarzania metodami termolizy/pirolizy, 
zgazowania lub w ostateczności – spalania z odzyskiem energii. Dlatego aby w pełni 
wykorzystać tzw. uciążliwe (trudne) i niebezpieczne odpady i sprostać wymaga-
niom UE co do ilości odpadów komunalnych poddanych recyklingowi w poszcze-
gólnych latach, powinniśmy jak najszybciej znaleźć sposób na ich optymalne zago-
spodarowanie, z uwzględnieniem proponowanej zasady mniejszego zła, tj. zamiast 
na wysypisko odpady należy skierować np. do produkcji RDF (jeśli wymaga tego 
zastosowana technologia, to po uprzednim poddaniu procesowi dezynfekcji) lub do 
rozkładu termicznego (odzysk energetyczny, procesy beztlenowego rozkładu termicz-
nego metodą termolizy/pirolizy itp.).

W związku z tym, że obecnie brakuje prawnie akceptowalnych nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych dotyczących możliwości zagospodarowania wskaza-
nych uciążliwych odpadów, należałoby dopracować akty prawne (rozporządzenia) 
ukierunkowane na ich dopuszczenie do wykorzystania w procesach wpływających 
na minimalizację ich szkodliwości, np. procesie rozkładu termicznego, m.in. beztle-
nową metodą pirolizy/termolizy. Metody te mogą powodować okresowe, nieznaczne 
przekroczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w stosunku do wymagań dyrek-
tywy IED (Dyrektywa 2010/75/UE), ale jednocześnie eliminują bardzo groźne i nie-
korzystne procesy składowania na wysypiskach.
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4. Odzysk energii z odpadów komunalnych

Niestety problemy z zagospodarowaniem tzw. uciążliwych odpadów komunalnych 
(m.in. pieluch jednorazowych, wkładek higienicznych, covidowych jednorazowych 
rękawiczek i maseczek, niedopałków z papierosów – tzw. petów – opakowań wielo-
materiałowych po maśle i innych tłuszczach, herbaty w torebkach, kawy w kapsuł-
kach, podiagnostycznych odpadów medycznych, zatłuszczonych opakowań i czy-
ściwa) ciągle się nawarstwiają. Uciążliwe odpady mogą jednak stanowić frakcję 
wysokokaloryczną (po ewentualnym procesie suszenia), mają bowiem większą war-
tość opałową niż np. węgiel brunatny. Jeśli spalamy węgiel brunatny, który zawiera 
bardzo szkodliwe substancje (m.in. związki rtęci), to dlaczego mielibyśmy nie spalać 
uciążliwych odpadów komunalnych o wyższej wartości opałowej (tab. 1), tym bar-
dziej że zapotrzebowanie na energię ciągle rośnie?

Tabela 1
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji (WE) dla paliw w Polsce

Wybrane rodzaje paliwa WO 
[MJ/kg]

WE CO2 
[kg/GJ]

Węgiel kamienny 22,70 94,71
Węgiel brunatny 8,12 104,14
Gaz ziemny 48,0 55,43
Ropa naftowa 42,3 73,30
Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego 15,6 112,00
Odpady komunalne 11,6 100,00
Oleje opałowe 40,4 77,40

Źródło: KOBiZE

Według prognoz do roku 2035 globalna konsumpcja energii zwiększy się nawet 
o 44% w porównaniu do wzrostu o 55% w ciągu ubiegłych 23 lat, przy czym 95% 
z tego wzrostu przypada na kraje rozwijające się (Malko i in., 2015). Kolejna pro-
gnoza – do 2050 roku (według podstawowych scenariuszy rozważanych w raporcie 
BP Energy Outlook 2020) – również zakłada wzrost globalnego zapotrzebowania 
na energię. Struktura popytu na energię ulegnie jednak zasadniczej zmianie – zma-
leje rola paliw kopalnych, natomiast wzrośnie udział energii odnawialnej i znaczenie 
energii elektrycznej (BP Energy Outlook 2020). Należy w tym upatrywać możliwości 
lepszego zagospodarowania komunalnych odpadów średniokalorycznych (m.in. zu-
żytych pieluch jednorazowych oraz innych uciążliwych odpadów higienicznych) dla 
celów energetycznych (być może UE w nieodległej przyszłości zakwalifikuje odpady 
jako OZE – odnawialne źródła energii).

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię w Polsce, struktura mocy zainstalo-
wanej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) w 2019 roku wyglądała 
następująco (tab. 2).
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Tabela 2
Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW]

31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
Ogółem 43 421 45 939 46 799 
Elektrownie zawodowe: 34 268 36 638 36 674 

 – elektrownie zawodowe wodne, 2 338 2 341 2 346 
 – elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 31 939 34 296 34 328 
• na węglu kamiennym, 20 247 23 215 23 159 
• na węglu brunatnym, 9 352 8 752 8 382 
• gazowe 2 341 2 330 2 788 

Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 6 341 6 621 7 490 
Elektrownie przemysłowe 2 813 2 680 2 634 
JWCD
(jednostki wytwórcze centralnie 
dysponowane)

26 952 29 128 29 333 

nJWCD
(jednostki wytwórcze niebędące jednostkami
wytwórczymi centralnie dysponowanymi)

16 470 16 811 17 466 

Źródło: Wysokie napięcie, 2020; Raport 2019 KSE

Z kolei wykres zmian technologii produkcji energii elektrycznej w Polsce w la-
tach 1950–2019 (czyli zastosowanych paliw) przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 1950–2019
Źródło: Wysokie napięcie, 2020; Raport 2019 KSE
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Z analizy wykresu wynika, że od 2010 roku rośnie udział energii pozyskanej 
z OZE, w tym elektrowni wiatrowych. Udział energii pozyskanej na drodze spalania 
węgla kamiennego i brunatnego nadal jest bardzo wysoki i od lat 80. ubiegłego wieku 
oscyluje na niemalże takim samym poziomie.

5. Wybrane uciążliwe odpady komunalne –  
pieluchy jednorazowe

Jednorazowe pieluchy umożliwiają komfortowe sprawowanie opieki nad dziećmi 
i stanowią bardzo duże ułatwienie, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesne 
rodzicielstwo. Ponadto bardzo usprawniają one opiekę pielęgnacyjną (m.in. w szpita-
lach i DPS-ach) osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.

Rewolucję w opiece nad dziećmi rozpoczął koncern Procter & Gamble 
w 1961 roku, kiedy wprowadzono do sprzedaży pierwsze plastikowe majtki z wkła-
dem chłonnym z celulozy. Z czasem produkt ulepszono i wkład celulozowy zastą-
piono poliakrylanem sodu, który może wchłonąć 100 razy więcej wody, niż wynosi 
jego objętość. Substancja ta ma jednak istotną wadę – okres jej rozkładu wynosi 
od 400 do 500 lat. Należy zauważyć, że jednorazowe pieluchy dziecięce potocznie 
nazywane „pampersami” (nazwa pochodzi z nazwy własnej pieluch produkowanych 
przez koncern Procter & Gamble) są liderem sprzedaży. Działająca od 1994 roku fa-
bryka na warszawskim Targówku zaopatruje dzieci w 46 krajach. To jedna z trzech 
największych fabryk pieluch Pampers spośród ponad 30 fabryk na świecie. Krajowym, 
ważnym konkurentem globalnego giganta jest toruńska spółka TZMO, która jedno-
razowe pieluchy Bella Baby wprowadziła na rynek w 1993 roku. Siedem lat później 
powstała nowa marka – Happy. Ważną zaletą pieluchy jest to, że ze względu na swój 
anatomiczny kształt nie deformuje się, kiedy dziecko się porusza, a żelowy materiał 
chłonący zapewnia suchość i komfort. Pielucha ma też wiele innych zalet: falbanki 
przy nogawkach zapobiegają przeciekom; rzepy mocujące są wielokrotnego użytku, 
elastyczne boki reagują na ruch dziecka, dopasowując pieluchę do ciała. Taka wygoda 
ma jednak wysoką cenę, ponieważ zużyta pielucha zatruwa i degraduje środowisko. 
W konsekwencji grozi to naszej planecie ekologiczną katastrofą. Bakterie i wirusy po-
chodzące z kału (w tym bakterie oraz rotawirusy, m.in. żółtaczki, polio) mogą przedo-
stawać się z rozkładających się pieluszek do ziemi i prowadzić do zakażeń gleby 
i wody (Fiedorowicz, 2014).

Tuż po przyjściu na świat dziecko zużywa nawet kilkanaście pieluch na dobę, 
a po upływie kilku miesięcy ok. 8–10 sztuk. W ciągu miesiąca daje to przeciętnie 
ok. 300 sztuk (Interia, 2018). Uważa się, że przeciętne polskie dziecko spędza w pie-
luszce nieco ponad dwa lata i w tym czasie zużywa co najmniej 6 tys. jednorazowych 
pieluch. Do wyprodukowania tworzywa sztucznego i papieru zawartego w tylu pie-
luchach zużywa się wg szacunków ok. 100 kg ropy naftowej (do wyprodukowania 
polietylenu) i ponad cztery drzewa. Mokra pielucha waży od 200 g do ok. 1 kg, co 
powoduje powstanie ogromnej ilości odpadów (Bezpampersowe maluchy, 2017).
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W związku z istniejącymi problemami z zagospodarowaniem odpadów w postaci 
zużytych jednorazowych pieluch (i innych odpadów higienicznych) warto przedstawić 
kilka faktów i ciekawostek związanych z procesami ich unieszkodliwiania. Jeszcze 
w 1991 roku Carl Lehrburger wraz ze współautorami (1991) oszacowali, że przeciętne 
dziecko do trzeciego roku życia zużywa od 6 do 8 tys. pieluch. Tylko w USA daje to 
rocznie prawie 30 mld jednorazówek, nierozkładalnych odpadów, które trafiają często 
na wysypiska. Według różnych szacunków pieluchy jednorazowe zalegające na wysy-
piskach stanowią obecnie od 2% do 5% składowanych śmieci rocznie (badania grupy 
Orilla) (Fiedorowicz, 2014).

Wbrew powszechnemu przekonaniu można je poddać recyklingowi. Powstają 
już zakłady (m.in. w Holandii, Kanadzie i USA), które podejmują się tego zadania. 
Kanadyjska firma Knowaste odzyskuje z pieluch plastik, celulozę i polimery żelowe. 
Te materiały można wykorzystać na wiele sposobów, m.in. do produkcji mebli, doni-
czek, tapet, wykładzin.

Recykling tony zużytych pieluch pozwala zaoszczędzić do 400 kg drewna, 
do 145 m3 gazu i do 8700 m3 wody. Niestety trzeba jej też sporo użyć, aby w fazie 
przygotowawczej wypłukać pieluchy z zanieczyszczeń. Obecnie duży zakład przera-
bia rocznie nawet 100 tys. Mg pieluch, jednak to wciąż za mało (Fiedorowicz, 2014).

Dziś przeciętna rodzina zużywa ok. 5 tys. jednorazowych pieluch na jedno 
dziecko i m.in. z tego powodu Republika Vanuatu, mieszcząca się na 83 wyspach 
w Oceanii, wprowadziła zakaz używania jednorazowych pieluszek z końcem grud-
nia 2019 roku. Zgodnie z danymi statystycznymi aż 75% śmieci produkowanych 
w Republice Vanuatu to odpady organiczne i głównie właśnie jednorazowe pieluszki. 
Wcześniej zakazano też stosowania plastikowych słomek i reklamówek. Położona na 
Pacyfiku Republika Vanuatu to pierwsze miejsce na świecie, gdzie wszedł w życie 
zakaz używania pieluch jednorazowych (Mrozek, 2019).

W związku z koniecznością pozbycia się tych odpadów przez zagospodarowa-
nie na uwagę zasługuje opracowanie Stachurka (2012), w którym podkreślono, że na 
wysypiskach śmieci, gdzie pieluchy zostają przykryte innymi odpadami, rozkład po-
limerów zachodzi nieco inaczej, niż gdyby położyć pieluchę na słońcu i pozwolić jej 
co jakiś czas moknąć na deszczu, gdyż do biodegradacji przydatne są promienie UV 
i obecność mikroorganizmów. W warunkach dobrych do biodegradacji polimery roz-
kładają się na oligomery, dimery, monomery, a następnie na biomasę, dwutlenek 
węgla i wodę. Natomiast w sytuacji, gdy pielucha tkwi pod warstwą ziemi oraz stertą 
innych śmieci, polimery rozkładają się na biomasę, metan lub siarkowodór i wodę. 
Jeśli w optymistycznej wersji dziecko chodzi w pieluchach tylko przez 18 miesięcy, 
zużyje ich ponad 3 tys. sztuk. Jeśli będzie to 30 miesięcy – 5,5 tys. sztuk. Podczas 
około trzech lat pieluchowania zużyje przeciętnie 6,5 tys. pieluch jednorazowych. 
Nawet jeśli część składników jest biodegradowalna, koszty rozłożenia zwykłej pielu-
chy jednorazowej dla środowiska będą ogromne. Podczas rozpadu polimerów uwal-
niają się bowiem także różne gazy cieplarniane, w tym metan (CH4) i dwutlenek 
węgla (CO2).

Polskie wysypiska zawalone są tonami zużytych jednorazowych pieluch, a prze-
cież nie tylko dzieci ich używają, lecz również osoby starsze i niepełnosprawne oraz 
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miliony kobiet używające wkładek higienicznych (tamponów, podpasek) jednorazo-
wych, które składają się z tych samych materiałów.

Jedna nowa jednorazowa pieluszka waży około 20–40 g. Jeśli dodać „wkład” wy-
produkowany przez dziecko (pojemność pieluchy wynosi około 300–400 ml), można 
uśrednić ciężar zużytej jednorazówki do 300 g. Zatem przeciętny okres pieluchowania 
łączy się z wyrzuceniem na śmietnik 1,5 Mg pieluch, które nie dość, że nie mogą być 
przetworzone na nowy produkt, to jeszcze dokładają się do produkcji gazów cieplar-
nianych, jak również wpływają na degradację środowiska i bezpieczeństwo epide-
miologiczne.

Jednym z zagrożeń wynikających z używania pieluch jednorazowych jest rów-
nież niecałkowita biodegradacja polimerów, która powoduje rozprzestrzenienie się ich 
w środowisku w postaci pyłu (mikrocząstek), a co za tym idzie – narażenie zwierząt 
i ludzi na oddychanie powietrzem zanieczyszczonym polimerami (Stachurek, 2012).

Pieluchy jednorazowe są uciążliwym, obecnie w Polsce nieprzetwarzalnym (przez 
brak technologii recyklingu) i trudno biodegradowalnym odpadem komunalnym. 
Ulegają powolnemu rozkładowi, który może trwać kilkaset lat i nie musi zakończyć się 
sukcesem, a podczas ich rozkładu powstają dwutlenek węgla, metan i siarkowodór, przy-
czyniające się do globalnego ocieplenia. Ludzkość stawia na wygodę ponad wszystko, 
opakowując dzieci w materiały z ropy naftowej i celulozy, zawierające dioksyny.

Wnioski dotyczące zagospodarowania uciążliwych odpadów higienicznych 
mogą być tylko jednoznacznie negatywne. Pieluchy jednorazowe, które ułatwiają ży-
cie milionom matek, są niewyobrażalnym obciążeniem dla naszej planety. Te liczby 
są zatrważające.

Miarą efektywności gospodarki odpadami może być relacja pomiędzy masą od-
padów poddawanych procesowi odzysku (tylko w ten sposób można ograniczyć ich 
masę oraz wykorzystać jako surowiec wtórny) do masy odpadów podlegających skła-
dowaniu, które jest uznawane za najmniej efektywną metodę ich zagospodarowania. 
W tej sytuacji nawet trudno mówić o ich utylizacji, ponieważ polega to tylko na ich 
umieszczeniu w jednym miejscu, gdzie zalegają przez wiele lat, a jeśli jest to reali-
zowane niewłaściwie, tzn. bez odpowiednich zabezpieczeń, to odpady te stanowią 
zagrożenie dla środowiska i człowieka (Zębek, 2018).

6. Propozycja dopuszczenia procesu unieszkodliwiania  
uciążliwych odpadów komunalnych

Natura nie jest w stanie zasymilować tego wszystkiego, co jest wyrzucane jako od-
pady. Dlatego musimy ograniczyć ilość uciążliwych odpadów komunalnych kierowa-
nych na wysypiska, jak również zagospodarować w sposób jak najbardziej przyjazny 
dla środowiska odpady segregowane.

Aby zminimalizować ilość odpadów na wysypiskach, należy zacząć dopuszczać do 
stosowania technologie rokujące spełnienie wymagań emisyjnych, które w pierwszych 
rozruchach nie w pełni spełniają wymagania dyrektywy IED (Dyrektywa 2010/75/UE), 
umożliwiając ich stosowanie przez przesunięcie w czasie wdrożenia procedur dostosowania 
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do wymagań (np. o trzy lata). Innowacyjne technologie bez prolongaty terminu speł-
nienia bardzo wysokich wymagań nie są w stanie sprostać finansowo konwencjonalnej 
konkurencji bardziej zatruwającej środowisko, ale generującej zyski.

Jeśli dopuścimy innowacyjne technologie (np. rozkładu termicznego odpadów 
organicznych i wielomateriałowych) z przedłużonym terminem spełnienia wymagań 
dyrektywy IED (czystość emisji spalin) dotyczących dostosowania odpowiednich fil-
trów i katalizatorów, w mniejszym stopniu będą one wpływać na środowisko niż te 
odpady, gdy znajdą się na wysypisku.

W celu oceny optymalnej metody zagospodarowania zgodnie z zasadą mniej-
szego zła przez dopuszczenie odpadów wysegregowanych z tych przeznaczonych 
na wysypiska należy dokonać bilansu szkodliwości, jak również dokonać pomiaru 
wartości opałowej bezpośrednio wpływającej na ekonomiczność procesu spalania. 
Powinno to dotyczyć głównie takich odpadów jak jednorazowe pieluchy (zużywane 
przez małe dzieci, osoby chore i stare), wkładki higieniczne (podpaski, tampony), 
covidowe maseczki i rękawice ochronne, zużyte chusteczki higieniczne, zanieczysz-
czone olejami i smarami opakowania z tworzyw sztucznych, czyściwo, niedopałki 
papierosowe z filtrami z tworzyw sztucznych (tzw. „pety”), jak również zużyta herbata 
w torebkach oraz kawa w kapsułkach, podiagnostyczne odpady medyczne, filtry oleju 
i powietrza itp.

SORTOWNIA
ODPADÓW

KOMUNALNYCH
Rynek

Składowisko
odpadów

komunalnych

Stabilizacja

Frakcja nadsitowa
>80 mm, >6 MJ/kg

Odpady zebrane
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odpady
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Frakcje materiałowe do recyklingu
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<6 MJ/kg

Rys. 2. Schemat procesu sortowania  
w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Źródło: Primus i Rosik-Dulewska, 2018

Odpady zmieszane odebrane z terenu nieruchomości muszą trafić w pierwszej ko-
lejności do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), gdzie 
są poddawane dwóm etapom sortowania w instalacji mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów (MBP), które mają na celu wysortowanie odpadów o odpowiednich 
parametrach, aby mogło z nich powstać paliwo alternatywne (frakcja nadsitowa). Może 
ono być wykorzystane m.in. w cementowni, zastępując paliwa stałe. Przykładowy 
schemat procesu sortowania w instalacji MBP przedstawiono na rysunku 2.
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W związku z koniecznością wdrożenia modelu GOZ (Parlament Europejski, 2015) 
i Europejskiego Zielonego Ładu (Komisja Europejska) do zrównoważonej gospo-
darki Polski, należy jak najszybciej zastosować proces unieszkodliwiania uciążli-
wych odpadów komunalnych (segregowanych) przez procesy rozkładu termicznego, 
w szczególności metodą spalania. Jak już wspomniano, spalanie węgla brunatnego jest 
bardziej szkodliwe, więc nic nie powinno stać na przeszkodzie, oprócz ewentualnie 
konieczności zastosowania dodatkowych filtrów spalin.

Ważną kwestią jest zmiana resortowych przepisów wykonawczych, nakazują-
cych dodatkową segregację oraz bezpośrednie spalanie uciążliwych odpadów ko-
munalnych. Jednocześnie, aby ułatwić proces segregacji tych odpadów, powinno się 
np. zastosować worki na odpady medyczne (worki sanitarne – kolor różowy, np. o po-
jemności 35 l), które zwiększają bezpieczeństwo dzięki odpowiedniej izolacji zuży-
tych uciążliwych produktów. Wytrzymałe, chroniące przed emisją odorów worki są 
wykonywane z folii LDPE (rys. 3).

Rys. 3. Worki do segregacji odpadów uciążliwych produkowane jak dla odpadów 
medycznych – najlepiej np. różowych ze szczelnym zamknięciem ograniczającym odory

Źródło: BETA F.H.; Nasze Kielce, 2018

Trzeba również zwrócić szczególną uwagę na to, że karta charakterystyki wska-
zuje na szczególne zagrożenia związane z poliakrylanem sodu, które są związane z jego 
właściwościami toksycznymi oraz z tym, że działa drażniąco na oczy. Jednocześnie 
nie wolno dopuścić, aby w trakcie unieszkodliwiania uciążliwych odpadów komunal-
nych powstające substancje przedostawały się do systemów wodnych, cieków oraz 
studzienek. Produkty rozkładu mogą bowiem zawierać tlenki węgla oraz tlenki sodu. 
Preferowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających poliakrylan sodu 
powinien być proces spalania w piecu do spopielania chemikaliów, wyposażonym 
w dopalacz i skruber, przy zachowaniu nadzwyczajnej ostrożności przy zapalaniu, 
ponieważ ten materiał jest wysoce łatwopalny. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie 
dopuszczenia procesu spalania w profesjonalnych spalarniach odpadów i elektrocie-
płowniach (Karta charakterystyki).

7. Podsumowanie

Pomimo wprowadzania strategii GOZ, programów oszczędnościowych w wykorzysta-
niu surowców oraz polityki klimatycznej surowce mineralne pozostają podstawowym 
filarem rozwoju gospodarczego na świecie oraz są niezbędne do realizacji wielu działań 
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wynikających z obecnie najważniejszych trendów gospodarki światowej (nowe tech-
nologie niskoemisyjne, urbanizacja, dekarbonizacja, cyfryzacja). Tradycyjne paliwa 
(węgiel, gaz, ropa) będą dalej odgrywać podstawową (chociaż malejącą) rolę w gospo-
darce i w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego wielu państw.

Jednocześnie wzrasta rola i nadzór państwa nad tworzeniem instrumentów po-
lityki surowcowej, wspierającej rozwój gospodarczy kraju i jego bezpieczeństwo 
energetyczne. Występujące z roku na rok coraz to większe zapotrzebowanie na łatwo 
dostępne paliwa dla energetyki można zaspokajać (przynajmniej częściowo) przez 
spalanie uciążliwych odpadów komunalnych, redukując przy okazji ich ilości groma-
dzone na składowiskach. Mamy nadzieję, że w pewnym momencie nastąpi zmniej-
szenie udziału wytwarzania energii z paliw kopalnych, a zwiększenie ilości energii 
pozyskiwanej z odpadów i OZE.

Obecnie rola segregowanych tzw. trudnych (uciążliwych) odpadów komunal-
nych jest niedoceniona, ponieważ mogą one posłużyć do pozyskiwania w procesie 
beztlenowego rozkładu termicznego skoncentrowanych paliw wysokokalorycznych, 
z których odzyskuje się m.in. olej i gaz. Ponadto można zastosować inne technologie 
przetworzenia odpadów na paliwa alternatywne, np.:

 – z RDF można wytwarzać pelety (o zmniejszonej o około 75% objętości);
 – z bioodpadów można pozyskiwać biometan (m.in. przez zagospodarowanie 

odpadów z masarni i odchodów z hodowli zwierząt, jak również odpadów 
zielonych itp.).

Istotna jest też rola konsumenta, który może przyczyniać się do transformacji 
w kierunku GOZ przez prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 
również uciążliwymi. Zgodnie z założeniami GOZ w perspektywie długoterminowej 
wdrożenie recyklingu odpadów jest imperatywem nowoczesnej gospodarki i wyzwa-
niem cywilizacyjnym. Bez rozwoju odpowiednich technologii nigdy nie da się osiąg-
nąć wyznaczonych i oczekiwanych wskaźników recyklingu ustanowionych przez UE. 
Chcąc realnie wdrażać GOZ, trzeba zmienić proporcję, z jednej strony zachowując 
dużo działań prospołecznych, z drugiej – zwiększając oddziaływania polityczne 
i prawne na biznes w branży recyklingowej.

W zrównoważonym rozwoju powinna obowiązywać zasada mniejszego zła, re-
alizowana przez zminimalizowanie negatywnego oddziaływania odpadów na środo-
wisko oraz wskazanie priorytetowych działań w celu wdrożenia rozwojowych pro-
cesów technologicznych unieszkodliwiania uciążliwych odpadów komunalnych, co 
pozwoli zrezygnować z ich dalszego składowania na wysypiskach.

Aby uniknąć sytuacji braku akceptacji przez WIOŚ/RDOŚ (Wojewódzki/
Regionalny Inspektorat Ochrony Środowiska) nowych instalacji termicznego rozkładu 
odpadów organicznych, należałoby wdrożyć procedurę dopuszczenia ich do eksploatacji 
z pewnym przesunięciem terminu spełnienia wymagań, m.in. emisji spalin (np. umożli-
wienie w późniejszym terminie zainstalowania stosownych filtrów, katalizatorów itp.).

Kluczowa dla powodzenia transformacji w kierunku GOZ i Europejskiego Zielonego 
Ładu jest edukacja ekologiczna, która w decydujący sposób wpływa na jakość życia 
obecnych i przyszłych pokoleń i ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
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w całym cyklu życia produktu oraz przystopowanie hiperkonsumpcji. Podnoszenie 
świadomości konsumentów, a także wzmacnianie ich praw w zakresie dostępu do 
informacji o produkcie i producencie oraz zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych 
produktów spowoduje silny nacisk społeczny na producentów towarów, zgodnie z zasadą, 
w myśl której wprowadzający produkt płaci za recykling po jego wyeksploatowaniu.

Ponadto występuje konieczność uświadomienia społeczeństwu, że równie ważna 
jak dążenie do wysokiego komfortu życia jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo. 
Istnieje konieczność uporządkowania gospodarki odpadami w myśl strategii zwanej 
„zero odpadów niezagospodarowanych”. Te wszystkie działania społeczeństwa są nie-
zmiernie ważne dla wyhamowania efektów ocieplenia klimatu oraz zanieczyszczenia 
i degradacji środowiska.

Stawka dla ludzkości jest bardzo wysoka i ściśle związana z możliwością prze-
trwania gatunków (środowisko, klimat, bioróżnorodność) oraz zrównoważonym 
rozwojem społeczeństwa w niezanieczyszczonym i niezdegradowanym środowisku. 
Powinno nastąpić uświadomienie indywidualnego wpływu każdego z nas na zacho-
dzące globalne zmiany, m.in. przez zwiększenie roli mediów w procesie edukacji, 
w celu promowania zmian zachowania oraz np. oszczędzania energii elektrycznej, 
segregacji odpadów. Media są obecnie jednym z najskuteczniejszych narzędzi do 
tworzenia światopoglądu społeczeństwa. Ich zdolność wpływania na podświadomość 
ludzi jest od dawna dostrzegana, a doskonalenie możliwości technicznych tylko roz-
szerzyło i pogłębiło ich wpływ.

Jednocześnie należy dążyć do opracowania technologii finansowanej przez 
wprowadzających (zgodnie z zasadą „wprowadzający płaci” i rozszerzoną odpowie-
dzialnością producenta), którą można zastosować w recyklingu produktów higieny 
chłonnej i która pozwoli na odzyskiwanie z nich cennych surowców, w tym tworzyw 
sztucznych, włókien celulozy, chłonnych materiałów żelowych.
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ENERGY USE OF TROUBLESOME MUNICIPAL WASTE  
AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE CE STRATEGY

Summary: Waste is currently one of the world’s greatest socio-economic problems that we 
must solve together. The main idea of recycling is to create such mechanisms and technical 
solutions as well as new technologies so that the effectiveness of preventing environmental 
degradation is as high as possible. In the recycling and recovery processes, one should strive to 
use environmentally friendly and economically justified technologies of material recovery, in 
particular alternative fuels for effective energy reuse. Currently, the most common method of 
processing and disposal of waste is the combustion of its high-energy fractions (with calorific 
value above 20 MJ/kg, sometimes from 16 MJ/kg). The remaining fractions end up in land-
fills, among them the so-called burdensome waste (disposable diapers, panty liners, sanitary 
napkins, tampons, protective masks, protective gloves, handkerchiefs, packaging contaminated 
with oils and grease, cleaning cloths, cigarette butts with plastic filters, used tea bags and coffee 
capsules). However, some of these fractions can be recycled. In this study, the authors focus on 
the technologies of energetic use of disposable diapers.

Keywords: troublesome and dangerous waste, recycling, alternative fuels, renewable energy 
sources, diversification of energy sources, circular economy (CE), municipal waste manage-
ment
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