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W dniach 13-14 czerwca we Wrocławiu miała 
miejsce konferencja „Plastic Packaging Rethinking”,
zorganizowana przez firmę Eurocast, jednego z liderów
produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w Europie
Środkowo-Wschodniej. Jej celem było pokazanie, 
iż tworzywa sztuczne – mające ostatnio bardzo złą
prasę nie tylko w mediach społecznościowych, ale 
i w „poważnych” kanałach komunikacji – tak naprawdę 
są zrównoważonym wyborem opakowaniowym.
Wymagają jednak wzrostu świadomości konsumentów 
i konsekwencji w segregacji odpadów oraz skutecz-
niejszych działań w zakresie ich przetwarzania.

Kon fe ren cja by ła skie ro wa na do przed sta wi cie li firm prze twór czych
i pro du cen tów z bran ży spo żyw czej, a w szcze gól no ści mię snej
i mle czar skiej, przed sta wi cie li sie ci han dlo wych oraz do staw ców
opa ko wań. Spo tka nie roz po czę ło się 13 czerw ca od in te gra cji na wro -
cław skim po lu gol fo wym Toya, na któ rym zo stał ro ze gra ny tur niej 
Eu ro cast In ter na tio nal Golf Cup. Dla roz po czy na ją cych do pie ro przy -
go dę z tą dys cy pli ną spor tu zor ga ni zo wa no Aka de mię Gol fa, pod czas
któ rej za po zna no uczest ni ków z ety kie tą gol fa, hi sto rią, za sa da mi gry,
a po in struk ta żu na te mat spo so bów trzy ma nia ki ja i ude rzeń roz po -

czę to ćwi cze nia prak tycz ne. Zwy cięz cy tur nie ju oraz wy róż nia ją cy się
adep ci gol fa zo sta li uho no ro wa ni pod czas wie czor nej ga li we wro -
cław skim ho te lu Do uble tree by Hil ton. Tam rów nież 14 czerw ca od -
by ło się spo tka nie po świę co ne opa ko wa niom z two rzyw sztucz -
nych w go spo dar ce o obie gu za mknię tym.

Zrów no wa żo ny wy bór
Kon fe ren cją Pla stic Pac ka ging Re thin king chce my za in au gu ro wać

dys ku sję o ogra ni cza niu zu ży cia ener gii i ma te ria łów – wy ja śnił
Krzysz tof Wi śniew ski, pre zes Eu ro cast Sp. z o.o. – Na szym ce lem
jest in te gra cja śro do wi ska biz ne so we go oraz in sty tu cji pod sztan da rem
go spo dar ki o obie gu za mknię tym. Opa ko wa nia z two rzyw sztucz nych
sta no wią pra wie 39% wszyst kich wy ro bów z two rzyw w Eu ro pie i sta -
ły się nie od łącz ną czę ścią na szej co dzien no ści. Na ro sło jed nak wo kół
nich wie le szko dli wych mi tów. Dla te go tak istot ne jest, aby współ cze -
sny kon su ment miał świa do mość, że te opa ko wa nia to nie tyl ko prak -
tycz na, ale i nie zbęd na ochro na pro duk tów. Chce my mieć wpływ
na kształ to wa nie tej świa do mo ści.

Na po twier dze nie tej te zy przy to czo no kil ka fak tów:
– dzię ki za sto so wa niu za awan so wa nych roz wią zań opa ko wa-

nio wych moż na wy dłu żyć przy dat ność wo ło wi ny do spo ży cia 
o 5-10 dni;

Drugie oblicze opakowań
z tworzyw sztucznych
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– dzię ki uży ciu 1,5 g fo lii ogó rek za cho wu je świe żość przez 14 dni;
– sprze daż wi no gron na tac kach lub w to reb kach po zwo li ła zmniej -

szyć stra ty o 20%;
– za sto so wa nie opa ko wań pla sti ko wych za miast z ma te ria łów al -

ter na tyw nych po zwa la zmniej szyć po ziom strat na wet o 80%.

Opa ko wa nia z two rzyw sztucz nych to zrów no wa żo ny wy bór – są
lżej sze niż ma te ria ły al ter na tyw ne (do za pa ko wa nia 1 kg pro duk tu
wy star czą 22 g two rzy wa, pod czas gdy in ne go ma te ria łu po trze ba
na wet aż 80 g), a tym sa mym oszczę dza ją ener gię i za so by (2 li try
ro py na 100 km), a tak że zmniej sza ją emi sję CO2 przy trans por cie
(5 kg CO2 na 100 km). Za pew nia ją kon su men tom nie tyl ko naj wyż -
szą ja kość za naj niż szą ce nę, ale rów nież są bar dziej wy trzy ma łe,
ela stycz ne, bez piecz ne i hi gie nicz ne niż ja ki kol wiek in ny ma te riał.
Aż 50% wszyst kich eu ro pej skich to wa rów pa ko wa nych jest w two -
rzy wa sztucz ne, ale sta no wią one za le d wie 17% od pa dów opa ko -
wa nio wych, ma jąc przy tym war tość na wet po za koń cze niu użyt -
ko wa nia. Od pa dy opa ko wa nio we pod da ne re cy klin go wi mo gą
słu żyć do pro duk cji no wych wy ro bów lub moż na od zy skać z nich
ener gię, zmniej sza jąc tym sa mym zu ży cie pa liw ko pal nych i chro -
niąc śro do wi sko na tu ral ne. 

Po wstrZy mać gre en wa shing
Go ściem spe cjal nym wy da rze nia był Jan Krzysz tof Bie lec ki, by ły
pre mier, wie lo let ni po seł i by ły pre zes za rzą du Ban ku Pe kao. Po -
dzie lił się on z uczest ni ka mi in te re su ją cy mi fak ta mi. Pol ska od po -
wia da za 5% pro duk cji two rzyw sztucz nych w Unii Eu ro pej skiej,
a sek tor ten jest w na szym kra ju re la tyw nie waż niej szy niż w in nych
kra jach Unii. Za trud nie nie znaj du je w nim aż 300 tys. osób, co sta -
wia nas na 3. po zy cji w świe cie po In diach i Fi li pi nach. Pol ska jest
5. naj więk szym ryn kiem two rzyw sztucz nych w UE; pierw sze 
miej sce na le ży na tu ral nie do Nie miec. To jed nak w na szym kra ju
sek tor ten ro śnie naj bar dziej dy na micz nie – 2 ra zy szyb ciej w sto -
sun ku do śred niej eu ro pej skiej. Jed no cze śnie kon su men ci ocze ku -
ją zin ten sy fi ko wa nia dzia łań w za kre sie ochro ny śro do wi ska na tu -
ral ne go – jak za uwa żył Krzysz tof Wi śniew ski, ne ga tyw ne prze ka zy
zwią za ne z two rzy wa mi roz prze strze nia ją się w sie ci i me diach
znacz nie szyb ciej niż po zy tyw ne, przy czy nia jąc się do utrwa la nia
ich ne ga tyw ne go wi ze run ku. Przy to czo ne przez pre ze sa Wi śniew -
skie go zdję cie żół wia mor skie go z owi nię tą wo kół szyi to reb ką 
fo lio wą mia ło bli sko 21 tys. udo stęp nień w me diach spo łecz no ścio -
wych i pra wie 900 ko men ta rzy, pod czas gdy po zy tyw na in for ma cja
na te mat wy ko rzy sta nia przez Eu ro cast 6 tys. ton two rzy wa PET
z re cy klin gu do pro duk cji no wych opa ko wań – za le d wie 4 i po zo sta -
ła bez jed ne go na wet ko men ta rza. Rów nie ob ra zo wy jest dru gi
przy kład: 35% glo bal nej emi sji CO2 po cho dzi z prze my słu lot ni cze -
go, jed nak rzad ko kto z te go po wo du re zy gnu je z wa ka cji. Ma ło te -
go – po za nie licz ny mi wy jąt ka mi po dró że sa mo lo tem, a już zwłasz -
cza tra gicz ny mi pod wzglę dem śro do wi sko wym w kon tek ście ilo ści
prze wo żo nych pa sa że rów pry wat ny mi je ta mi są chęt nie uwiecz-

nia ne w me diach spo łecz no ścio wych i sta no wią ele ment ce le bryc -
kie go li fe sty le’u. 

Po dob ne przy kła dy gre en wa shin gu, zwa ne go też eko ście mą, czy li
nie uza sad nio ne go kre owa nia eko lo gicz ne go wi ze run ku przy to czył
w swo jej pre zen ta cji To masz Mal ly, dy rek tor han dlo wy w fir mie 
Eu ro cast. Zde cy do wa na więk szość kon su men tów uwa ża bu tel ki
szkla ne za bar dziej eko lo gicz ne niż PET, tym cza sem bu tel ka PET
jest 24 ra zy bar dziej wy daj na niż szkla na, jej re cy kling jest mniej
ener go chłon ny (szkło to pi się w tem pe ra tu rze 1500°C, pod czas gdy
PET już w 300°C), co czy ni PET do sko na łym su row cem wtór nym.
W Nor we gii czy Szwaj ca rii ża den od pad opa ko wa nio wy nie tra fia
na wy sy pi sko; jest spa la ny bądź pod da wa ny re cy klin go wi. Pro duk -
cja bio two rzyw, któ re prze ży wa ją swo je 5 mi nut, wy ma ga zu ży cia
bar dzo du żej ilo ści wo dy i za sto so wa nia na wo zów, co kwe stio nu -
je ich fak tycz ną eko lo gicz ność. Wy pro du ko wa nie opa ko wa nia
z two rzy wa sztucz ne go po wo du je 5-krot nie mniej szą emi sję 
CO2 do at mos fe ry w po rów na niu z pro duk cją żyw no ści (bio two rzy -
wa po wsta ją m.in. ze skro bi). 

Krzysztof Wiśniewski: Opakowania
z tworzyw sztucznych stanowią prawie 39%
wszystkich wyrobów z tworzyw w Europie
i stały się nieodłączną częścią naszej
codzienności. Narosło jednak wokół nich
wiele szkodliwych mitów. Dlatego tak istotne
jest, aby współczesny konsument miał
świadomość, że te opakowania to nie tylko
praktyczna, ale i niezbędna ochrona
produktów
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w kie run ku go sPo dar ki obie go wej
Głów ny mi part ne ra mi kon fe ren cji „Pla stic Pac ka ging Re thin king” 
by ły fir my Bo re alis oraz Mar ca to, któ re ak tyw nie dzia ła ją na po lu
zrów no wa żo nych roz wią zań opa ko wa nio wych. Bo re alis jest do -
staw cą su row ców do pro duk cji la mi na tów – mię dzy in ny mi z PE,
któ re ja ko mo no ma te riał w peł ni na da ją się do re cy klin gu. Ge ert Van
Bal la er z fir my Bo re alis po dał przy kład pro duk tu wy ko na ne go przez
jed ne go z klien tów z my ślą o po now nym wy ko rzy sta niu la mi na tu:
jed na z chiń skich firm e -com mer ce do star cza swo je pro duk ty 
w fo lii, któ ra jest wy star cza ją co wy trzy ma ła, aby po do star cze niu za -
mó wie nia peł nić funkcję tor by na za ku py. War to do dać, że Bo re alis
jest pierw szą fir mą z bran ży po li me rów, któ ra do łą czy ła do NPEC
(New Pla stics Eco no my) – pro gra mu Fun da cji El len McArthur.
Dr Ani ta Fry drych z fir my Mar ca to przy wo ła ła da ne, z któ rych wy ni -
ka, że choć pre fe ro wa ną me to dą za go spo da ro wa nia two rzyw sztucz -
nych jest re cy kling, to pod da wa nych mu jest je dy nie 40% od pa dów,
co wy ni ka ze sto so wa nej przez wie le de kad go spo dar ki li nio wej. 
Co raz czę ściej mó wi się o go spo dar ce o obie gu za mknię tym w kon -
tek ście two rzyw sztucz nych, ale wy ma ga to zmia ny po dej ścia na eta -
pie pro jek to wa nia opa ko wań: uni ka nia sto so wa nia – je śli to tyl ko

moż li we – struk tur wie lo war stwo wych, bar wie nia czy łą cze nia two -
rzyw nie kom pa ty bil nych w pro ce sie re cy klin gu, ja ki mi są np. bu tel ka
PET oraz ety kie ta ter mo kurcz li wa z PVC. Od pa dy opa ko wa nio we
moż na za go spo da ro wać z po żyt kiem dla śro do wi ska i zdro wia ludz -
kie go, ale aby re cy kling miał uza sad nie nie eko no micz ne i eko lo gicz -
ne, ko niecz ne jest tak że wdro że nie in nych dzia łań ta kich jak:
– zmniej sze nie zu ży cia two rzyw w bran ży opa ko wa nio wej wszę -

dzie tam, gdzie jest to moż li we;
– wy ko rzy sta nie re cy kla tów po przez sto so wa nie ko po li me rów czy

mie sza nek;
– pro jek to wa nie opa ko wań z my ślą o efek tyw nym re cy klin gu, czy li

pod da ją cych się ła twej se pa ra cji me cha nicz nej, trans pa rent nych
(bez bar wie nia), sto so wa nie do dat ków w ma sie, któ re zwięk sza -
ją ba rie ro wość two rzyw.

Jak wy ja śni ła dr Fry drych, su row ce z re cy klin gu są wy ko rzy sty wa -
ne do pro duk cji wy ro bów o niż szych wy ma ga niach, jak fo lie opa ko -
wa nio we z CDPE, to reb ki czy bu tel ki do ole jów sil ni ko wych z HDPE,
pro fi le oraz po jem ni ki z PP, osło ny czy pły ty izo la cyj ne z PS, a tak -
że bu tel ki i po jem ni ki wtór ne z PET. 

Kon fe ren cję „Pla stic Pac ka ging Re thin king” me ry to rycz nie wspar -
ły rów nież fir my Ban de ra, Bobst, In do ra ma, WTW oraz Po li tech ni ka
Gdań ska. Wy da rze nie do sko na le zo bra zo wa ło, jak zło żo nym pro-
ble mem jest pro duk cja opa ko wań z two rzyw sztucz nych zgod nie
z za sa da mi go spo dar ki o obie gu za mknię tym. Jesz cze więk szym
wy zwa niem wy da je się na ten mo ment zmia na ich ne ga tyw ne go 
wi ze run ku, któ ry jest co dzien nie utrwa la ny w me diach nie tyl ko
spo łecz no ścio wych. AN

Konferencja była sKierowana do

Przedstawicieli firm Przetwórczych 

i Producentów z branży sPożywczej, 

a w szczególności mięsnej i mleczarsKiej,

Przedstawicieli sieci handlowych oraz

dostawców oPaKowań

Gościem specjalnym wydarzenia 
był Jan Krzysztof Bielecki, były premier, 
wieloletni poseł i były prezes zarządu
Banku Pekao


