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Koszty Opakowań w całym cyklu Życia – Ekoprojektowanie 

5 maja 2021

Ekomodulacja czyli projektowanie dla 
recyklingu, które się opłaca. Wyzwanie jutra.

Konrad
Nowakowski

EKOPROJEKTOWANIE 
OPAKOWAŃ –

PRAKTYCZNE ASPEKTY



NOWE CELE W UNIJNYM PAKIECIE DOTYCZĄCYM GOSPODARKI O 
OBIEGU ZAMKNIĘTYM
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Komisja Europejska ujawniła w grudniu nowe cele i zmiany legislacyjne, aby zamknąć pętlę i poprawić 

gospodarkę obiegową.

Te cele obejmują:

• 65% odpadów komunalnych przeznaczonych do recyklingu do 2030 r

• 75% odpadów opakowaniowych do recyklingu do 2030 r 

• Ograniczenie składowania odpadów do maksymalnie 10% 

wszystkich odpadów do 2030 r 

• Zakaz składowania selektywnie zbieranych odpadów;

• Promowanie instrumentów ekonomicznych w celu zniechęcenia do 

składowania;

• Uproszczone i ulepszone definicje oraz zharmonizowane metody 

obliczania współczynników recyklingu w całej UE;

• Konkretne środki promujące ponowne wykorzystanie i stymulujące 

symbiozę przemysłową;

• Ekonomiczne zachęty dla producentów do wprowadzania bardziej 

ekologicznych produktów na rynek i wspierania programów odzysku i 

recyklingu (np. W przypadku opakowań, baterii, sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów)

www.wrap.org.uk 



Zmiana prawa w zakresie opakowań na poziomie UE

Komisja Europejska w Waste package proponuje w 

perspektywie do roku 2030 następujące poziomy 

recyklingu:  
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EKOPROJEKTOWANIE – Czyli co?

Projektowanie dla recyklingu

Projektowanie dla funkcji opakowania

Projektowanie dla produktu

Projektowanie dla systemów selektywnej zbiórki

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla odpadów komunalnych

► 2025 - 50%

► 2030 - 60%

► 2035 - 65%

Circular Economy Package – GOZ Gospodarka w obiegu zamkniętym



5https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0665&from=PL

Zasady obliczania stopnia osiągnięcia celów w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych na lata 2025 i 

2030 określone w art. 6a ust. 1 i 2 dyrektywy 94/62/WE wyjaśniają, że do obliczania stopnia osiągnięcia celów 

w zakresie recyklingu należy stosować wyłącznie odpady wprowadzone do operacji recyklingu lub 

odpady, które utraciły status odpadów, a co do zasady pomiaru odpadów należy dokonywać na początku 

operacji recyklingu. W celu zapewnienia jednolitego stosowania zasad obliczania i porównywalności danych 

należy określić punkty obliczeniowe dla głównych materiałów opakowaniowych i operacji recyklingu.

Realny spadek 

obecnie 

realizowanych 

wskaźników 

recyklingu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0665&from=PL


Pojęcie zrównoważonego rozwoju dla firm, 
uwzględnia szeroko rozumiane problemy

gospodarcze, środowiskowe i społeczne w
operacjach zarówno krótko jak i długoterminowych 

spółki. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ



Obszary zrównoważonego rozwoju 

Źródło: Wikipedia

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
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Rozwój funkcji opakowań

OCHRONNA – historycznie najstarsza i podstawowa.

LOGISTYCZNA – pojawiła się wraz z przemieszaniem się  

ludzi i towarów oraz rozwojem handlu.

INFORMACYJNA – zapewnienie wiedzy o 

produkcie i opakowaniu, coraz częściej związana z 

wymaganiami prawnymi.

PROMOCYJNA – historycznie najmłodsza, 

coraz istotniejsza dla opakowań jednostkowych.

EKOLOGICZNA – pojawiła się z rozwojem 

wiedzy  związanej z ochroną środowiska.
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Element opakowania - jego część, która może być oddzielona
ręcznie lub przy użyciu prostych środków fizycznych.

Składnik opakowania - część opakowania lub jego elementu,
która nie może być oddzielona ręcznie lub przy użyciu
prostych środków fizycznych.

Dla przykładu:
▪ elementy opakowania do napoju owocowego:

zadrukowane etykiety papierowe, zamknięcie
metalowe, butelka szklana. Składnikami etykiety są:
niezadrukowany papier oraz farby użyte do druku,
łącznie z rozpuszczalnikami,

▪ torebka wykonana z laminatu PET/PE jest
opakowaniem jednoelementowym. Dla tej torebki
składnikami jest warstwa PET i warstwa PE oraz
warstwa łączącą.

PN-EN 13193:2002 Opakowania - Opakowania a środowisko –
Terminologia.



10

RODZAJE OPAKOWAŃ (KATEGORIE)

Opakowanie transportowe - opakowanie produktów
luzem, w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych
stosowane w czasie składowania i transportu

Opakowanie zbiorcze - opakowanie co najmniej dwóch
opakowań jednostkowych, najczęściej stosowane z
opakowaniem transportowym w czasie transportu i
składowania

Opakowanie jednostkowe - opakowanie określonej ilości
produktu, przeznaczonej na ogół do sprzedaży detalicznej

STOPNIE PAKOWANIA
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SYSTEM PAKOWANIA

Opakowanie jednostkowe            Opakowanie zbiorcze                 Opakowanie 

transportowe

COBRO
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Stopnie pakowania

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

Paletowa jednostka ładunkowa 
pełniąca rolę opakowania 
transportowego

Opakowanie 
transportowe

COBRO
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TWORZYWA POLIMEROWE
1) Tradycyjne  2) BIOTWORZYWA
Poli(tereftalan etylenu)

Polietylen wysokiej gęstości
Poli(chlorek winylu)
Polietylen niskiej gęstości
Polipropylen
Polistyren
Poliwęglan

PAPIERNICZE,  MASA CELULOZOWA
Tektura (falista, lita)
Papier 
Masa celulozowa

METAL
Stal 
Aluminium

SZKŁO
Szkło bezbarwne
Szkło zielone
Szkło brązowe

MATERIAŁY NATURALNE
Drewno
Korek
Bawełna
Juta

INNE
Ceramiczne

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

OPAKOWANIA 
WIELOMATERAŁOWE

COBRO
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Rys. 2.3. Opakowania soków owocowych:

a) opakowanie składające się z elementów 

wykonanych z różnych materiałów;

b) opakowanie wielomateriałowe
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❑Opakowanie jednorazowego użycia - opakowanie,
które ze względu na konstrukcję, właściwości lub
charakter pakowanego produktu, nie jest przeznaczone
do powtórnego użytku

❑Opakowanie wielokrotnego użycia - opakowanie,
które ze względu na konstrukcję lub właściwości, może
być powtórnie lub wielokrotnie użytkowane

RODZAJE OPAKOWAŃ (KATEGORIE)

Podział ze względu na długość cyklu życia
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Opakowanie 
wielokrotnego użycia

COBRO
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Opakowania wielokrotnego użycia

COBRO
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Niezbędne kryteria projektowe opakowań

Technika opakowań, red. Emblem A., Emblem H., PWN, Warszawa 2014



Optymalizacja

Sposoby optymalizacji/racjonalizacji procesów 

logistycznych z wykorzystaniem opakowań

•Projektowanie formy opakowania oraz systemu jego 

eksploatacji

•Określenie wspólnego systemu wymiarowania

•Optymalizacja systemów pakowania

•Optymalizacja wykorzystania opakowań w procesach 

montażowych

•Wielokrotne wykorzystanie opakowań



Optymalizacja kosztów logistycznych

- struktura logistycznych kosztów łącznych

Poszczególne obszary zadań logistycznych powinny 

tworzyć zintegrowaną całość dla spełnienia 

podstawowego celu koncepcji logistycznej, jakim jest:

1. zapewnienie odpowiedniej ilości dóbr we właściwym 

miejscu i czasie, 

2. przy zaangażowaniu minimalnych kosztów łącznych.

[W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 10].



[W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 12].

Optymalizacja kosztów logistycznych

- struktura logistycznych kosztów łącznych

Koszty 
zamówień

Koszty 
transportu

Koszty 
losowe

Koszty 
opakowania

Koszty 
zapasów

Koszty 
magazynowania

Koszty obsługi



[W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 10].

Optymalizacja kosztów logistycznych

- konflikt kosztów

Transport

Opakowanie

Zamówienia

Zakup

Obsługa

Zapasy

Zapasy

Szkody transp.

Transport

Zapasy

Liczba magazynów

Org. produkcji
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Minimalizacja kosztów w obszarze: Powoduje wzrost kosztów w:



[W. Szczepankiewicz, Logistyka marketingowa, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 14].

Optymalizacja kosztów logistycznych

- kształtowanie gospodarki zapasami

Koszty produkcji

Koszty transportu 

i magazynowania
Koszty Łączne

Poziom obsługi klientów

Koszty
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Zmiana kształtu i masy 

butelki (nowa forma)

Zmiana wysokości torby o 6 cm 

oraz grubości laminatu
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Redukcja zużycia tektury

COBRO
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Konsument musi być świadomy, że zwiększone nakłady na prace badawczo-

rozwojowe, przestawienie procesów produkcji oraz nakłady na infrastrukturę 

techniczną powodują wyższy koszt wytworzenia produktu ekologicznego. 

Brak znajomości cech wyróżniających ekologiczne produkty powoduje, że 

konsument widzi je jako droższe, ale bez żadnego powodu lub po prostu im nie ufa.

Aby wyższe ceny zostały zaakceptowane przez konsumentów, muszą zostać 

spełnione trzy warunki: 

• wysoka jakość produktu, 

• wysoka efektywność działań marketingowych, w tym korzystny wizerunek 

przedsiębiorstwa 

• i wysoki poziom innowacyjności przedsiębiorstwa (Zaremba 2004, s. 118). 

Akceptowalność kosztów środowiskowych w cenie produktu przez konsumenta

Niezbędne kryteria projektowe opakowań
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Chęć płacenia wyższych cen za produkty przyjazne środowisku jest związana

z etapami zachowań konsumenta na poszczególnych rynkach, ale nie tak

mocno jak można się tego spodziewać.

Występuje silny związek między zachowaniami nabywczymi a poziomem zaufania. 

Działania zwiększające zaufanie konsumentów do deklaracji środowiskowych 

sprzyjałyby konsumpcji produktów przyjaznych dla środowiska, pomimo

ich wyższych cen.

2018 Lucyna Witek, Ceny produktów ekologicznych a zachowania 

konsumentów

Niezbędne kryteria projektowe opakowań
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Dyrektywa Unii Europejskiej 2008/98/WE w sprawie odpadów wprowadziła nową hierarchię metod 
postępowania z odpadami. Na pierwszym miejscu jest 

zapobieganie, potem przygotowywanie do ponownego użycia, 
następnie recykling, 

inne metody odzysku, np. odzysk energii, a na końcu – unieszkodliwianie.

Materiały i wyroby wyprodukowane z nieodpowiednich surowców i w niewłaściwy sposób, niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami mogą być same w sobie zagrożeniem dla żywności. Bezpieczeństwo tworzyw 
sztucznych pochodzących z recyklingu można zapewnić jedynie wtedy, gdy procesy recyklingu pozwolą 

uzyskiwać tworzywa sztuczne o powtarzalnej jakości

Dyrektywa Unii Europejskiej 2008/98/WE - GOZ

Właściwości barierowe opakowań papierowych znacznie 

się poprawiły w ostatnich latach - do tego stopnia, 

że niektórzy twierdzą, że mogą teraz dorównać 

tworzywom sztucznym, jeśli chodzi o ochronę produktów.

Ale czy naprawdę mogą „zastąpić” tworzywa sztuczne?

https://pl.dreamstime.com/
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Recykling odpadów opakowaniowych jest jedną z metod postępowania z
odpadami zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska. Przy obecnym
stanie wiedzy o korzystnych dla środowiska rodzajach opakowań oraz
technologiach w dziedzinie odzyskiwania odpadów,

recykling należy traktować jako metodę 
preferowaną.

Największe znaczenie przemysłowe ma podstawowa forma, tj.
recykling materiałowy – powszechnie stosowany w przypadku
opakowań z tradycyjnych materiałów opakowaniowych.
Druga forma – recykling organiczny – przewidziana jest dla
wprowadzanych ostatnio na rynek opakowań biodegradowalnych,
spełniających kryteria kompostowalności (recykling realizowany w
kompostowniach i instalacjach do biometanizacji).

Opakowania z udziałem surowców z recyklingu materiałowego



Zobrazowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, 
Ellen MacArthur Foundation 



Biotworzywa
Biotworzywa to biodegradowalne tworzywa 

pochodzenia organicznego (lub nieorganicznego)

Definicja ustalona przez European Bioplastics

Recykling Organiczny
(EN 13432) 



BIOTWORZYWA OPAKOWANIOWE

TWORZYWA 

NIEBIODEGRADOWALNE ZE 

ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

TWORZYWA 

BIODEGRADOWALNE 

ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 

ORAZ Z SUROWCÓW 

PETROCHEMICZNYCH

PRZEWIDZIANE DO RECYKLINGU 

MATERIAŁOWEGO

PRZEWIDZIANE DO RECYKLINGU 

ORGANICZNEGO 

(KOMPOSTOWANIE ORAZ 

BIOMETANIZACJA)



PLA - Polilaktyd, poli(kwas mlekowy)



Badanie kompostowalności – dzień 0



Badanie kompostowalności – dzień 14

34





RECYKLING MATERIAŁOWY 

(EN 13430)

Procedura określania wymagania dotyczące opakowań 
przydatnych do odzysku przez  recykling materiałowy. 

Kryteria te zaleca się rozpatrywać w perspektywie obejmującej
wszystkie odpowiednie fazy,

1. zaczynając od projektowania opakowania,

2. przez jego wytwarzanie,

3. użytkowanie,

4. zbiórkę i sortowanie po wykorzystaniu,

5. aż do odzysku przez recykling.

Niezbędne kryteria umożliwiające recykling odpadów opakowaniowych
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RECYKLING MATERIAŁOWY
WG PN-EN 13430

❑ Kryteria projektowe

❑ Kryteria produkcyjne

❑ Kryteria bezpieczeństwa, higieny i potrzeb 

użytkownika 

❑ Kryteria związane z usuwaniem produktu 

❑ Kryteria związane z segregacją przez 

ostatecznego użytkownika 

❑ Kryteria związane ze zbiórką i sortowaniem



WYMAGANIA OGÓLNE

1. Czy konstrukcja opakowania lub elementu oraz
zastosowane materiały opakowaniowe w
zadawalającym stopniu uwzględniają przydatność
opakowania do recyklingu w warunkach krajowych.
Czy elementy opakowania są tak dobrane, że nie
zakłócą procesu recyklingu przebiegającego w
krajowych zakładach przetwórczych

2. Czy występują zagrożenia dla środowiska podczas
prowadzonego procesu recyklingu wynikające ze
składu opakowania lub pozostałości pakowanego
wyrobu

oraz

8 wymagań szczególnych
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RECYKLING MATERIAŁOWY 

(EN 13430)

Niezbędne kryteria umożliwiające recykling odpadów opakowaniowych
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1. Czy użyte materiały w zadawalającym stopniu uwzględniają przydatność opakowania do recyklingu

2. Czy zastosowane elementy opakowania oraz konstrukcja opakowania/elementu ułatwiają efektywne

opróżnianie z zawartości

4. Czy konstrukcja opakowania/elementu ułatwia użytkownikowi oddzielenie elementów z różnych

materiałów opakowaniowych podczas segregacji i selektywnej zbiórki opakowań poużytkowych

6. Czy dobór materiałów, z których wykonane jest opakowanie/element zapewnia przetworzenie tych

materiałów w krajowych zakładach przetwórczych

7. Czy niezbędne systemy sortowania w celu przygotowania opakowań poużytkowych do procesu

recyklingu materiałowego, są dostępne w warunkach krajowych

https://profilactica.pl/ aleupominek.pl
https://strefaurody.pl/

https://profilactica.pl/
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Czystość

Chociaż termin czystość zależy od konkretnych wymagań, zanieczyszczenie dzieli się 

zasadniczo na trzy główne kategorie: 

• zanieczyszczenie fizyczne (poziom makroskopowy), 

• zanieczyszczenie fizyczne (poziom mikroskopowy) 

• i zanieczyszczenie chemiczne.

Niezbędne kryteria umożliwiające recykling odpadów opakowaniowych

Gdzie znajdują się odpady powstałe w cyklu życia opakowań

Odpady produkcyjne

Odpady przemysłowe

Odpady opakowaniowe
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Makroskopowe fizyczne zanieczyszczenie obejmuje łatwe do usunięcia zabrudzenia, 

fragmenty szkła, kamienie, żwir, piasek, papier, kleje, pozostałości produktu i inne 

tworzywa sztuczne. Z drugiej strony, zabrudzoną glebę spowodowaną przez ścieranie 

lub mielenie (z powodu belowania, transportu lub obchodzenia się w złych warunkach 

przechowywania) trudno jest usunąć i wymaga dokładnej filtracji, aby zapewnić jej 

usunięcie.

Zanieczyszczenie fizyczne na poziomie mikroskopowym jest trudniejsze do usunięcia, 

zwłaszcza jeśli jest częściowo związany (jak kleje) lub zatopiony przez ścieranie lub 

uderzenie. Takie zanieczyszczenia tworzą „słabe punkty” i prowadzą do problemów 

produkcyjnych podczas ponownego przetwarzania. Konsekwencją jest utrata jakości i 

wydajności.

Zanieczyszczenie chemiczne zachodzi przez adsorpcję aromatów, olejków 

eterycznych itp. Stosowanych w formułach zawartości opakowania. Zanieczyszczenie 

chemiczne może również wynikać z ponownego użycia opróżnionego pojemnika do 

celów innych niż oryginalny. Całkowite usunięcie wymaga „desorpcji”, powolnego 

procesu, który pociąga za sobą spadek wydajności. 

Niezbędne kryteria umożliwiające 
recykling odpadów opakowaniowych
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▪ Zależne od samych opakowań. Materiały opakowania, 

zastosowane elementy (zamknięcia, etykiety) a nawet forma 

konstrukcyjna, mogą w znacznym stopniu ułatwić 

wykorzystanie opakowania jako źródła surowców wtórnych. 

O przydatności do recyclingu decyduje projekt i wykonanie 

Odpowiedzialność producenci wyrobów, którzy są twórcamu 

systemów pakowania oraz producenci opakowań. 

▪ Zewnętrzne, zależne od sprawności i efektywności 

systemu organizacyjno-prawnego w zakresie gospodarki 

odpadami opakowaniowymi oraz dostępności odpowiednich 

technologii recyklingu. 

Odpowiedzialność administracji samorządowej i państwowej 

Czynniki wpływające na możliwość recyklingu:

COBRO
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ELEMENTY SYSTEMÓW RECYKLINGU MATERIAŁOWEGO

COBRO
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Segregacja odpadów opakowaniowych

COBRO



COBRO 45

Rodzaje opakowań z tworzyw sztucznych wykorzystywanych do chemii 

gospodarczej czy kosmetyków poddawane recyklingowi

Chemia gospodarcza/kosmetyki miękka HDPE / PEHD / PP – opakowania z 

tworzyw sztucznych po płynach, kosmetykach, proszkach,  kanistry, skrzynki

Chemia gospodarcza/kosmetyki twarda HDPE / PEHD / PP - beczki , paleto 

pojemniki

Butelki i opakowania PET, tacki, rynienki – po szamponach, niektóre 

kosmetyki 

WYMAGANIA

Opakowania bez pozostałości. 

Opakowania mogą być z nakrętkami

i etykietkami możliwymi do oddzielenia.

Kolory: bezbarwny, niebieski, zielony. 

MASA
Post Consumer Recycled

Niezbędne kryteria umożliwiające recykling odpadów opakowaniowych

TWORZYWA SZTUCZNE



46

Butelka, etykieta
i zamknięcie z tworzywa 

sztucznego

Opakowania z tworzyw polimerowych 

Ważny jest dobór tworzyw 

COBRO
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Akceptowane i niewskazane połączenia różnych tworzyw 
sztucznych w opakowaniach

Materiał 

opakowania

Materiał dodatkowy

PE-HD PE-LD PP PVC PS PET EVOH PAN PA

M
a

te
ria

ł d
o

m
in

u
ją

c
y

PE-HD 1 1 2 3 3 3 2 3 3

PE-LD 1 1 2 3 3 3 2 3 3

PP 2 2 1 3 3 2 2 3 3

PVC 2 2 2 1 2 3 2 3 3

PS 2 2 2 2 1 3 3 3 3

PET 2 2 2 3 3 1 2 3 2

PAN 3 3 3 3 3 3 3 1 3

PA 3 3 2 3 3 3 3 3 2

PC 3 3 3 3 3 1 3 3 2

1- akceptowany
2- akceptowalność ograniczona 
3- nieakceptowany

COBRO



48

Bariery w recyklingu materiałowym

Degradacja PVC w czasie suszenia płatków PETButelki z PET z etykietami z PVC

COBRO
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Bariery w recyklingu materiałowym

Puszka z PET z zamknięciem 
aluminiowym

COBRO
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Opakowania typu blister

Bariery w recyklingu materiałowym

COBRO
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Przykład z polskiego rynku

COBRO



52COBRO
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W temperaturze 
suszenia PET następuje 

degradacja PVC

50 ppm 

50 mg/kg
200 ppm

200 mg/kg

COBRO



Tradycyjny układ 

wielowarstwowy folii 

opakowaniowych o 

właściwościach 

barierowych

Krótka charakterystyka folii z tworzyw sztucznych 

wykorzystywanych w przemyśle mięsnym

dr inż. Krzysztof Zawisza

mgr inż. Dominik Forestowicz

https://spozywczetechnologie.pl/

www.destentor.nl

Góra odpadów w Wijster (Drenthe). 

Około 15 procent wszystkich odpadów z tworzyw 

sztucznych w Holandii jest poddawanych 

recyklingowi na nowe surowce. 
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Rozwłóknione próbki
W przypadku pakowania produktów łatwo psujących się 
lub wrażliwych papier staje się bardziej złożoną opcją.
Dzieje się tak, ponieważ papier jest z natury porowaty i 
hydrofilowy (przyciąga wilgoć), a zatem zapewnia 
jedynie ograniczoną barierę.
Nie można go porównać z tworzywami sztucznymi, 
które mogą zapewnić wysoką barierę dla tlenu i wilgoci, 
więc jest mało prawdopodobne, aby papier mógł w 
pełni zastąpić tworzywa sztuczne we wszystkich 
zastosowaniach.
Aby ominąć ograniczenia papieru w przypadku 
produktów łatwo psujących się, zazwyczaj łączy się go z 
określonymi polimerami lub powłokami, tworząc 
barierę, dzięki czemu opakowanie nigdy nie będzie w 
100% „papierowe”.



COBRO 56



COBRO 57



58

▪ Zależne od samych opakowań. Materiały opakowania, 

zastosowane elementy (zamknięcia, etykiety) a nawet forma 

konstrukcyjna, mogą w znacznym stopniu ułatwić 

wykorzystanie opakowania jako źródła surowców wtórnych. 

O przydatności do recyclingu decyduje projekt i wykonanie 

Odpowiedzialność producenci wyrobów, którzy są twórcamu 

systemów pakowania oraz producenci opakowań. 

▪ Zewnętrzne, zależne od sprawności i efektywności 

systemu organizacyjno-prawnego w zakresie gospodarki 

odpadami opakowaniowymi oraz dostępności odpowiednich 

technologii recyklingu. 

Odpowiedzialność administracji samorządowej i państwowej 

Czynniki wpływające na możliwość recyklingu:
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Elementy z różnych 

materiałów, które da się 

łatwo rozdzielić



61

Kształtki z masy 

celulozowej
Kształtki ze spienionego 

polistyrenu (EPS)
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Wypełnienia wolnych przestrzeni w 

pudłach tekturowych ze spienionego 

polistyrenu (EPS)

▪ Poduszki powietrzne z folii PE LD

▪ Biodegradowalne wypełnienia z

kompozycji polimerowo-skrobiowej

▪ Wkładki z tektury

http://neopak.pl/wypelniacze-do-paczek/eps-s
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDuNqk8P_SAhWCd5oKHTKVAnAQjRwIBw&url=http://www.paczki-europa.pl/paczki-europa-instrukcja-pakowania-paczek,3.html&bvm=bv.151325232,bs.1,d.bGs&psig=AFQjCNEymJUI-dsBpp2pb_qmWTVYBO-lmg&ust=1491019777187626
http://neopak.pl/images/Poduszki-powietrzne-20x10-pregis.JPG
http://www.sanex-lowce.pl/images/produkty/produkty_960/sanex18.jpg
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Realia dotyczące możliwości recyklingu opakowań

Wszystkie te czynniki wpływają na jakość i wydajność 

procesu segregacji, a dalej na możliwości efektywnego 

recyklingu. 

Mała wydajność procesu segregacji doprowadza do jego 

dużych kosztów na uzyskanie jednostki transportowej (5-20 

ton) co w stosunku do ceny surowców pierwotnych 

powoduje jego nieekonomiczność.

Jakość surowców przekłada się na cenę i nieekonomiczność 

procesu.

BARIERY

1. Mnogość tworzyw lub ich mieszanin czy użytych dodatków modyfikujących parametry tworzywa, 

oraz elementów i użytych kolorów

2. Różne rozwiązania konstrukcyjne, zastosowane kleje, sposoby łączenia etykiet i ich materiał. Każde 

opakowanie jest indywidulane co uniemożliwia opracowanie standardu oczyszczania 

odpadów i separacji na poszczególne frakcje surowcowe.

3. Zanieczyszczenie chemiczne poprzez adsorpcję aromatów, olejków eterycznych itp. stosowanych w 

formułach zawartości opakowania.

4. Konstrukcje uniemożliwiające całkowite opróżnienie z zawartości

5. Produkty których nie ma możliwości wykorzystać w całości tak aby nie było pozostałości (pomadki, 

tusze do rzęs, aromaty)

6. Mały strumień surowca

7. Lekkie małe opakowania



Obecnie widoczne działania podejmowane przez firmy

Jakie podjąć działania

1. Eliminacja problematycznych lub niepotrzebnych opakowań/produktów z tworzyw sztucznych dzięki 

przeprojektowaniu, innowacjom i nowym modelom dostawy (np. eliminacja szamponetek przez sieci hoteli)

2. Wprowadzanie zamienników z materiałów, które nie są tworzywami sztucznymi jednorazowego użytku

3. Wprowadzanie nowych typów opakowań/wyrobów w tym podejmowanie współpracy z uczelniami, 

instytutami, naukowcami aby wdrożyć nowe rozwiązania

4. Przeprojektowanie opakowań, tak by były w 100% wielokrotnego użytku albo nadające się do recyklingu lub 

do kompostowania

5. Wprowadzenie rozwiązań dla opakowań wielokrotnego użytku (redukcja opakowań jednorazowych) 

6. Wprowadzanie rozwiązań, które skutecznie doprowadzają do segregacji odpadów (np. systemy kaucyjne etc.) 

7. Wykorzystanie surowców wtórnych w produkcji nowych opakowań/wyrobów

8. Tworzenie partnerstw w łańcuchu wartości w odpowiedzi na wyzwania wokół plastiku

9. Wprowadzanie oznaczeń na produktach dotyczące postępowania z produktem/opakowaniem po zużyciu
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POLSKA IZBA ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ 

Polish Chamber of Packaging Recycling and Recovery

ul. Zachodnia 70 lokal 309, 90-403 Łódź, Polska E-MAIL

konrad.nowakowski@pioiro.pl

nowakowski@cobro.org.pl 

STRONA INTERNETOWA
www.pioiro.pl

www.cobro.org.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

COBRO - Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań

ul. Konstancińska 11

02-942 Warszawa

Szklane opakowania kosmetyków MOKOSH są 

idealne do ponownego wykorzystania. 

Z początkiem 2019 roku MOKOSH otworzył 

pierwszy partnerski punkt do zbioru opakowań 

MOKOSH. 

Dziś to sieć ponad 20 punktów w całej Polsce, która 

stale się rozwija. 

https://www.mokosh.pl/strona/szklo

mailto:konrad.nowakowski@pioiro.pl
http://www.pioiro.pl/
http://www.cobro.org.pl/

