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ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI I POPULARNOŚCI RECYKLINGU1

TRENDY W BRANŻY OPAKOWAŃ I RECYKLINGUI 

James Hindson

Ludzie 
są zainteresowani
 ekologią tak długo, jak długo nie ma 
to specjalnego wpływu na ich codzienne 
życie, kiedy mogą mieć wszystko to, 
do czego się przyzwyczaili, krok dalej 
wymaga wyższej świadomości
akceptującej wyrzeczenia.

str. 3

str. 4

POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I ZMIANY W PROJEKTOWANIU OPAKOWAŃ2 str. 6

NOWE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE3 str. 8

Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie Foresight CSR – publikacji, 
która podobnie jak poprzednia, zawiera szereg ciekawych informacji, 
trendów i inspiracji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Głównym tematem numeru są trendy w branży 
opakowań i recyklingu. 

W poprzednim numerze Foresight CSR, 
w rozdziale „Aktualne wydarzenia, które będą 
miały wpływ na kształtowanie działań CSR 
w firmach”, pisaliśmy między innymi o zmianach 
w sposobie pakowania produktów oraz trendach 
związanych z rezygnacją z opakowań 
przez konsumentów i sieci handlowe. 
Temat jest nadal aktualny, dlatego w tym 
numerze przedstawiamy Państwu kolejne fakty, 
które naszym zdaniem są niezwykle istotne 
w kontekście recyklingu i branży opakowań. 
Opakowania i produkty powstające w zgodzie 
z naturą - pomagające oszczędzać zasoby, 
stanowią przykład dobrego projektowania 
oraz nośnik tożsamości marki. Opracowywanie 
wzorów opakowań staje się sztuką 
i polem do kreatywnych działań. 

Opakowania opowiadają również pewne 
historie - tworzą wizerunek firmy, który 
mówi o tym, jakie wartości wyznaje.
Merytorycznym partnerem wydania jest 
firma INTERSEROH Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A., która wspiera przedsiębiorców 
w realizacji zobowiązań środowiskowych, 
doradzając jak efektywnie prowadzić 
gospodarkę odpadami i odzyskiwać surowce.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy 

do współtworzenia z nami kolejnych 

edycji Eksperckiego Przeglądu CSR.

Go Responsible Consulting

Natalia Ćwik-Obrębowska
Przemysław Oczyp

natalia@goresponsible.pl
przemek@goresponsible.pl 
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1 Zwiększenie efektywności
i popularności recyklingu

FORESIGHT CSR

TRENDY W RECYKLINGU I BRANŻY OPAKOWAŃI 

EKSPERCKI PRZEGLĄD CSR

Trend

Istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany w sposobie działania firm są regulacje prawne i koszty związane 
z dostosowywaniem się do nich (w tym kary). To właśnie tego typu koszty, najczęściej okazują się czynnikiem 
motywującym do przestawienia się na bardziej ekologiczne sposoby produkcji i działania.

Mimo że wciąż pokutuje mit „drogiej ekologii” –  świadome firmy, których jest coraz więcej, rozumieją, że ekologia 
to inwestycja, która zwraca się w długim (a nierzadko i w krótkim) okresie. Na szczęście obecne sposoby przetwarzania 
odpadów sprawiają, że recykling jest tańszy niż wyprodukowanie nowego opakowania. Istnieją technologie, dzięki 
którym 70% odpadów można przetworzyć w taki sposób, że ich jakość i właściwości odpowiadają surowcowi pierwotnemu, 

1z którego powstał dany przedmiot. Dzięki temu otrzymujemy niepodważalny argument w walce o poprawę stanu 
środowiska. To również ważna informacja dla konsumentów, dla których cena nadal stanowi główne kryterium zakupów.

Polak
zużywa 
rocznie m.in. 

Poza zwiększaniem sprawności technologicznej sortowni i procesów przetwarzania odpadów, ciekawym 
sposobem na poprawę efektywności przetwarzania odpadów jest przeniesienie części procesu recyklingu 
na wcześniejsze stadia łańcucha dostaw, tj. klientów w postaci supermarketów i konsumentów.

Nowoczesne materiały z surowców wtórnych

{ Co - razem z innymi 
odpadami - sprawia, 
że produkuje ich 

4320 kg rocznie

2400 reklamówek 250 puszek

383,9 litra wody butelkowanej

Drugie życie plastiku. Nowoczesny substytut surowca pierwotnego, stworzony 
wyłącznie ze zużytych materiałów. Produkcja tego tworzywa pozwala zredukować 
emisję gazów cieplarnianych i zminimalizować zużycie energii. Jest także 
niezależna od rynku ropy naftowej niezbędnej do produkcji tworzyw 

6sztucznych w procesie pierwotnym.
redukcja C02 zminimalizowanie

zużycia energii

Zeoform 

Rewolucyjny materiał w 100% nietoksyczny, biodegradowalny, nadający się do 
kompostowania, wykonany z włókien celulozowych i wody. Dzięki konwersji 
celulozy w wysokim stężeniu może być formowany w nieograniczonej gamie 

7produktów. 

Upcykling

Dżinsy G-STAR RAW
z plastiku wyłowionego 

8z oceanu.

Torebki polskiej firmy Trashki 
z banerów reklamowych 

9(nie poddających się recyklingowi).

Jezdnie z plastiku zamiast asfaltu, np. Plastic Road  
w Rotterdamie - wymaga mniejszych nakładów 
finansowych związanych z jej utrzymaniem 

10w porównaniu z tradycyjną nawierzchnią .

Przeniesienie części procesu recyklingu na wcześniejsze stadia 

Tesco w Wielkiej Brytanii pozwala klientom usunąć i pozostawić 
w markecie niepotrzebne opakowania z zakupionych produktów. 
Dzięki temu market i producenci dowiedują się, jak mogą 

11zminimalizować ilość opakowań .

Koncerny samochodowe (Renault, Toyota), 
produkują samochody poddające się w 90% 

12recyklingowi oraz budują centra recyklingu.

{
Efektywne wykorzystanie 
surowców odciąża środowisko 
i jednocześnie wzmacnia 
potęgę gospodarczą 
danego regionu. 

Parlament Europejski szacuje, 
że wzrost produkcji surowców w ramach 

recyklingu o 30% spowodowałby powstanie 

do 2 milionów nowych miejsc 
pracy na obszarze Unii Europejskiej 

5do 2030 roku.

ProcyclenR

R
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Recykling szkła jako modelowy przykład 2 Poprawa funkcjonalności
i zmiany w projektowaniu opakowań

Trend

Inteligentne opakowania

Z 1 tony szkła, 
która trafia na wysypisko

można ponownie 
wyprodukować 3,3 tys. butelek.

Koszt wyprodukowania 
13butelki to 60-70 groszy.

Butelka może być napełniana 
nawet 20 razy. W Polsce jest 
to średnio 12-13 razy.

Jeszcze większe korzyści można 
uzyskać w przypadku odzysku całych, 
nieuszkodzonych butelek, ponieważ 
nie trzeba ich produkować na nowo, 
a wystarczy jedynie wysterylizować. 

Wykorzystanie 1 butelki 
te 7-8 razy więcej dałoby 
producentowi 4,20 - 5,60 zł 
oszczędności na butelce.

Rozbite kawałki szkła można przetapiać dowolną ilość razy i przerabiać na nowe butelki 
na wino, słoiki na marmoladę itp., nie ryzykując przy tym utraty jakości surowca. Wydajność 
recyklingu zużytego szkła czyni ten materiał wtórny bardzo atrakcyjnym dla producentów. 
Obecnie w każdej nowej butelce znajduje się średnio około 60% szkła z recyklingu, 

14a w przypadku butelek z zielonego szkła ten odsetek jest znacznie wyższy.

Opakowania reagują na zmiany wewnątrz opakowania. Pokazują czy produkt 
był właściwie transportowany i magazynowany np. czy nie został rozszczelniony lub 
rozmrożony. Opakowania zawierają czynnik, który pozwala na kontrolowanie stanu 

15zawartości np. absorbery tlenu lub emitery zawierające środki antybakteryjne.

Monitoring

Monitorowanie i przekazywanie użytkownikom informacji o aktualnym 
stanie produktu bez naruszania struktury opakowania. Opakowania zawierają 
czujniki lub układy elektryczne kontrolujące temperaturę i skład atmosfery. 
Opakowania takie z jednej strony są bardziej odpowiedzialne, ponieważ 
przyczyniają się do zmniejszenia marnotrawstwa żywności, z drugiej zaś strony 

16są trudniejsze do przetworzenia, ponieważ stanowią elektroodpady.

Zarządzanie ilością informacji na opakowaniu przez zastosowanie kodów QR 
i aplikacji do odczytywania składu produktu np. e-food.

Rethinking the packaging

Zastępuje się dotychczas niemożliwe lub bardzo trudne do recyklingu opakowania, 
jak kartony po sokach lub mleku, ekologicznymi odpowiednikami, takimi jak 
np. Karton Tetra Rex®, składający się w całości z surowców odnawialnych: 

17papieru, drewna, trzciny cukrowej zamiast plastiku.

Nowe ergonomiczne sposoby pakowania i transportu, np. zastąpienie folii 
18bąbelkowej odpowiednio pociętym papierem pakowym.

Większa funkcjonalność opakowań, które mogą być wykorzystywane ponownie 
lub zastępują inne produkty, np. opakowanie na chipsy, które staje się miseczką 

19na chipsy i na dip, ograniczenie  potrzeby używania opakowań .

Interakcja

Etykiety
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Nowe materiały
opakowaniowe

Trend

21Opakowania bezpieczne dla człowieka i środowiska

Wytwarzanie biodegradowalnego materiału, podobnego do plastiku, z pierza oraz jaj, które zostały 
odrzucone podczas kontroli jakości. 

3

Bioplastik z chitozanu, nad którym pracują naukowcy z Instytutu Harvarda jest pochodną chityny 
uzyskiwanej z kałamarnic, krewetek, niektórych gatunków grzybów. Opakowanie wyprodukowane 
z tego materiału rozkłada się bez śladu w ciągu dwóch tygodni.

Technologia FreshCoat opracowywana przez naukowców ze szczecińskiego Centrum Bioimmobilizacji 
i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBI-MO) przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym polega na nanoszeniu aktywnych jadalnych powłok bezpośrednio na powierzchnię 
produktów spożywczych.

Rosnącym trendem gospodarczym i ekologicznym jest zamykanie obiegu 
surowców. Model „zamkniętego obiegu“ jest już rutynowo stosowany w przemyśle 
przetwórstwa szkła i stali, ale również branża tworzyw sztucznych w coraz 
większym stopniu opiera się na materiałach wtórnych podczas produkcji 
nowych wyrobów.

ZAMKNIĘTY OBIEG SUROWCÓW

W recyklingu opakowań oznacza to przede wszystkim konieczność oddzielenia opakowań przemysłowych 
(czystszych, lepiej posegregowanych) od opakowań z gospodarstw domowych. Te ostatnie trafiają 
do sortowni, gdzie są starannie oddzielane od siebie przy użyciu nowoczesnej technologii według użytych 
do produkcji materiałów. Jednym z wydzielonych strumieni są tworzywa sztuczne.

Dzięki procesowi produkcji pod nazwą recycled-resource realizowanemu przez Interseroh, z tak 
wysortowanych odpadów można produkować granulaty (np. Recythen i Procyclen) w 100% ze zużytych 
tworzyw sztucznych, pochodzących z gospodarstw domowych i przemysłu. Granulaty mogą być na 
życzenie klienta dowolnie modyfikowane i charakteryzują się jakością dorównującą nowym towarom. 
Możliwe jest to dzięki indywidualnie opracowywanej recepturze oraz ukierunkowaniu całego łańcucha 
utylizacji na skuteczny recykling. 

W ten sposób raz wprowadzone do obiegu tworzywa sztuczne mogą być wielokrotnie wykorzystywane, 
a same granulaty służyć do najróżniejszych celów - np. Recythen nadaje się w szczególności do produkcji 
artykułów technicznych, folii lub rur, zaś Procyclen do tworzenia nowych, ekologicznych produktów, 
w tym koszy na bieliznę, skrzyń transportowych, pojemników na farby itp.

Więcej na: www.resources-saved.com/pl

Akcje na rzecz picia wody kranowej - woda w polskich sieciach wodociągowych 
spełnia rygorystyczne standardy Unii Europejskiej  pod względem zawartości substancji 
chemicznych oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody przeznaczonej do spożycia. 
Jednym z przykładów takiej akcji jest projekt „Woda wolna od butelek” 
Fundacji Sendzimira, w ramach którego powstała  m.in. kampania, gra miejska 
i aplikacja mobilna „Wolna woda od butelek”, dzięki której można sprawdzić, 

20w którym lokalu gastronomicznym można otrzymać wodę z kranu.

BIO

Bio-plastiki (biopolimery)

Surowce pochodzenia organicznego lub 
fermentowalne/degradowalne są ekologiczną 
alternatywą dla produkowanych obecnie 

25tworzyw sztucznych.
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Przypisy:

1Broszura „Tworzywa sztuczne z recyklingu”, INTERSEROH , 2014 r.
2Strona Ministerstwa Środowiska www.naszesmieci.mos.gov.pl/index.php/infografiki
3Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”, Rynek wód butelkowanych w Polsce i w UE w latach 2008 - 2013, 
dostęp online: http://www.kigpr.pl/pl/263/0/rynek-wod-butelkowanych-w-polsce-i-w-ue-w-latach-28-213.html# - 9.02.2015

4www.focus.pl/czlowiek/czy-moglibysmy-zyc-bez-opakowan-12277?strona=1
5Publikacja „Resources SAVED by recycling”, ALBA Group, 2015 r.
6Publikacja „Resources SAVED by recycling”, ALBA Group, 2014 r.
7Strona firmy Zeoform www.zeoform.com
8Strona projektu RAW for the Oceans www.rawfortheoceans.g-star.com
9Strona firmy Trashki www.trashki.pl
10www.plastech.pl/wiadomosci/Tworzywa-sztuczne-moga-zastapic-asfalt-w-Rotterdamie-9831
11www.environmentalleader.com/2009/04/02/tesco-trials-in-store-market-research-to-cut-packaging
12www.greenbiz.com/news/2008/02/24/renault-boost-car-recycling
13www.finanse.wp.pl/kat,1033803,title,Tyle-zysku-ile-smieci-z-odzysku,wid,15933690,wiadomosc.html?ticaid=11560e
14Publikacja „Resources SAVED by recycling”, ALBA Group, 2015 r.
15www.foodfreshnesstechnology.com/group-companies/its-fresh-e-ethylene-remover
16www.plastech.pl/wiadomosci/Opakowania-indykatorowe-i-ich-znaczenie-3087
17Strona firmy Tetrapak www.tetrapak.com/pl
18www.ranpak.com/products/details/geami-hv
19Strona konkursu Iggesund’s challenge to designers /www.iggesund.com/en/Global/Press-Startpage/Press-
Releases/crowdsourcing-results/crowdsourcing-results1

20Strona projektu Wolna Woda od Butelek www.wodawolnaodbutelek.sendzimir.org.pl
21www.focus.pl/czlowiek/czy-moglibysmy-zyc-bez-opakowan-12277?strona=2
22www.wyss.harvard.edu/viewevent/183/wikicells-bottles-that-we-eat
23Strona projektu SUCCIPAK www.succipack.eu
24www.telegraph.co.uk/foodanddrink/foodanddrinknews/11434220/KFC-to-offer-edible-coffee-cups.html
25www.en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2013/publications/EuBP_FactsFigures_bioplastics_2013.pdf

Zapraszamy do kontaktu:

Publikacja została wydrukowana na papierze ekologicznym Cocoon Offset 160 g. Dzięki wykorzystaniu papieru 
pochodzącego z makulatury negatywny wpływ na środowisko został zmniejszony o:

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons.
Uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Unported.
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Temat opakowań w kontekście zrównoważonego rozwoju jest podejmowany w Polsce 
częściowo i sporadycznie, a firmy i organizacje nie mają wielu możliwości, aby dowiedzieć 
się o najnowszych trendach łączących ze sobą ekologię, najnowsze trendy designu 
opakowań i wynikające z nich oszczędności. Jednak w tym roku Fundacja Sendzimira 
poświęciła tematowi zrównoważonej gospodarce odpadami opakowaniowymi oraz 
kształtowaniu odpowiedzialnych zachowań konsumenckich swoją coroczną akademię 
„Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”.

ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE OPAKOWANIAMI

W szkoleniach, dotyczących gospodarki opakowaniami w kontekście miejskim i w firmie, wzięło udział 130 osób 
w etapie e-learningowym oraz 43 osoby w części stacjonarnej: pracownicy jednostek gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska, aktywiści miejscy i pracownicy firm zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. Uczestnicy 
szkolenia mieli okazję współpracować z praktykami z branży wody i opakowań – producentami wód butelkowanych, 
opakowań wielorazowych, urzędami miast. Wynikiem pracy uczestników obu kursów była publikacja czterech 
raportów zawierających diagnozę obecnego modelu gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz propozycje 
jego usprawnienia takie jak: system butelkomatów, aplikacja mobilna obliczająca i optymalizująca indywidualną 
konsumpcję wody, automaty z napojami z kranówki. Druga edycja kursu, poświęcona gospodarce opakowaniami 
i odpadami, odbędzie się w dniach 08-13.11.2015 r. Szkolenie stacjonarne poprzedza kurs e-learningowy. 

Więcej o szkoleniu „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju” można przeczytać na: 
www.sendzimir.org.pl/kursWZR

Opis dobrej praktyki powstał w ramach projektu: „Woda wolna od butelek. Kształtowanie 
proekologicznych postaw konsumenckich w zakresie korzystania z wody w opakowaniach 
jednorazowych”. Niniejsza informacja została opublikowana dzięki dofinansowaniu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja 
Sendzimira.

Jadalne opakowania

Naukowcy z Harvardu pracują nad jadalnymi butelkami z materiału o nazwie WikiCells, których smak 
22będzie taki sam jak ich zawartość .

Projekt o nazwie SUCCIPACK zmierza do powstania bio-degradowalnych opakowań do żywności 
23w oparciu o bursztynian polibutylenu – znany pod nazwą PBS.

Kubki „Scoff-ee Cup” są zrobione z herbatników zawiniętych w papier z cukru i pokrytych warstwą 
24odpornej na temperaturę czekolady.
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