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Logo podstawowe
charakterystyka

Logo w wersji podstawowej zbudowane
jest w oparciu o mocne i wyraziste
liternictwo. Blokowy, symetryczny
układ podkreśla: stabilność, solidność,
kompetencje i siłę. Równomiernie
rozłożone światło specjalnie
zaprojektowanej, jednoelementowej
typografii buduje spokój i zaufanie.
Zastosowane zmiękczenia i łuki wskazują
na otwartość i przyjazne nastawienie.
Motywem przewodnim jest syntetyczny,
dynamiczny symbol jaskółki nawiązujący
do historycznego piktogramu Jednostki
Dominującej. w Grupie Kapitałowej.
Synteza symbolu, polegająca na pozbyciu
się zbędnych szczegółów obrazuje
nowoczesność. Sugestia wzbijanie się do
lotu – nowe prespektywy, ciągły rozwój
i dążenie do najwyższych standardów.
Zastosowany kolor granatowy
symbolizuje: przewagę,
odpowiedzialność, stabilność
zrównoważenie i zarazem otwartość.

www.rubber.pl

SpiS Treści

Dostawca zaawansowanych rozwiązań
w świecie polimerów

Naszą misją są innowacje oraz bezkompromisowa dbałość o jakość oferowanych produktów.
Dzięki własnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu oraz fachowej kadrze możemy właściwie
reagować na potrzeby rynkowe opracowując zaawansowane rozwiązania z zastosowaniem
najnowszych technologii. Nasze produkty są w pełni bezpieczne a proces technologiczny
gwarantuje dbałość o naturę i ekologię.
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nie nowy poziom. Oto tylko jeden przykład: odpady
z tworzyw sztucznych można precyzyjnie zidentyfikować dzięki cyfryzacji, która jest niezwykle ważna
dla recyklingu.

Tworzywa sztuczne
i polityka
Globalny biznes tworzyw skupia się na trzech
mega tematach jednocześnie: ochronie klimatu,
cyfryzacji i gospodarce o obiegu zamkniętym.
W jaki sposób te tematy są powiązane i dlaczego
są tak ważne dla przemysłu tworzyw sztucznych?
Ochrona klimatu to bez wątpienia najważniejszy
temat globalny. Gospodarka o obiegu zamkniętym
jest ważnym tematem branżowym i stanowi częściowe rozwiązanie głównego problemu ochrony
klimatu. Cyfryzacja jest próbą rozwiązania, które
jest niezbędne zarówno dla działań na rzecz ochrony
klimatu, jak i budowy gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszystkie trzy tematy zostaną przedstawione
na targach K22 w bardzo wieloaspektowy sposób.
Przemysł tworzyw sztucznych jest absolutnie kluczowy dla celu, jakim jest redukcja CO 2 , do redukcji
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Rozmowa z Ulrichem Reifenhäuserem,
Przewodniczącym Rady Doradczej
Wystawców K oraz Przewodniczącym
Stowarzyszenia Maszyn Tworzyw
Sztucznych i Gumowych VDMA.
śladu węglowego. Bez tworzyw sztucznych ostrożne
zarządzanie globalnym klimatem w ogóle nie będzie
możliwe. Z kolei gospodarka o obiegu zamkniętym
ma kluczowe znaczenie dla tworzywa sztucznego
jako materiału. A cyfryzacja wzniosła się na zupeł-

www.eplastics.pl

Jakie dźwignie można zastosować, aby spowolnić
zmiany klimatyczne?
Ochrona klimatu i związana z nią redukcja emisji
CO 2 to najważniejsze cele dla przemysłu tworzyw
sztucznych, a zatem również najważniejszy temat
na K. Wiąże się to m.in. z działaniami na rzecz
zmniejszenia śladu CO 2 podczas produkcji. Ale
głównym tematem do działania jest z pewnością
gospodarka o obiegu zamkniętym. Nie znajdziemy zupełnie nowych dźwigni do zastosowania –
w końcu nie zaczęliśmy nad tym pracować dopiero
wczoraj. To raczej kwestia usprawnienia i dopracowania już wprowadzonych procesów. Jakie produkty można wyeliminować? Jak możemy zmniejszyć
ilość materiałów wejściowych przy zachowaniu
tej samej funkcjonalności? W jaki sposób można
poddać recyklingowi te produkty, w przypadku
których wcześniej nie było możliwości recyklingu?
Są nowe procedury, które mogą to wszystko umożliwić i mają zostać zaprezentowane na K. I wreszcie
chodzi też o oszczędzanie jeszcze większej ilości
energii w naszej branży. To są prawdziwe dźwignie,
którymi dysponujemy.
Efektywność energetyczna od dawna jest priorytetem, choćby dlatego, że obniża koszty. Czy jest
jeszcze miejsce na manewr?
Tak, zawsze jest miejsce na manewr. Im większa
potrzeba i im większa presja, by coś zmienić, tym
bardziej kreatywni stają się inżynierowie. Dotyczy to
zwłaszcza inżynierii mechanicznej.
Przemysł tworzyw sztucznych nie może sprostać
poważnym wyzwaniom bez polityki. Jaką najlepiej
rolę powinien pełnić?
Polityka z konieczności ustala zasady. Walka ze
zmianami klimatycznymi i gospodarką o obiegu
zamkniętym to nie tylko zadania krajowe, to zadania
globalne. Polityka musi rozsądnie kierować i ustanawiać ramy regulacyjne. Aby to zrobić, interesariusze
muszą zagłębić się w kwestie, aby móc przedstawić
sensowne wytyczne. Zakaz używania słomek może
być skuteczny w mediach, ale nie rozwiązuje problemu.
Politycy muszą myśleć z rozmachem i wyznaczać
jasny kierunek, także w postaci ustawodawstwa.
Jest to konieczne choćby po to, abyśmy mogli nabrać
tempa w realizacji naszych wspólnych celów.

www.eplastics.pl

Co chciałbyś zobaczyć w tym względzie od nowego
rządu federalnego?
Jeśli chodzi o ochronę klimatu, chciałbym
zobaczyć konkretną ocenę szkodliwości klimatu. To prowadzi nas do śladu węglowego, bilansu CO 2 różnych produktów. Patrząc na jedzenie,
możesz przeczytać na produktach ile mają kalorii. Dlaczego nie zrobić tego samego ze śladem
CO 2? W ten sposób możesz ustalić obiektywność
i porównywalność. Ponadto chciałbym zobaczyć
jasne specyfikacje dotyczące wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w produktach.
Jeśli wysokiej jakości materiał z recyklingu jest
droższy niż materiał pierwotny, nie zostanie użyty.
Potrzebujesz więc prawidłowych specyfikacji dla
wszystkich materiałów, najlepiej w formie kontyngentów. Dlaczego 50 procent śmieci nie powinno
być wykonane z recyklatów? To dałoby realny
impuls gospodarce o obiegu zamkniętym.
Czy Niemcy powinny odgrywać w tym zakresie
wiodącą rolę?
Nie możemy nazywać siebie Unią Europejską
i wtedy pozwolić każdemu krajowi zrobić wszystko
dla siebie. Uważam jednak, że być może Niemcy,
w unii z dwoma lub trzema innymi ważnymi krajami
UE, podejmą takie działania. Wtedy szybciej zbliżymy
się do naszego celu niż szukanie porozumienia z 27
narodami od samego początku.
K nie zostały bezpośrednio dotknięte pandemią
Covid-19. Ostatnie targi odbyły się przed pandemią, a po nich nastąpią kolejne. Wiele innych targów zostało jednak odwołanych, co rodzi pytanie:
czy w przyszłości nadal będziemy potrzebować
takich targów?
Targi się zmienią. W przyszłości koncepcje higieny będą dostępne wszędzie. Oprócz spotkania twarzą w twarz pojawią się dodatkowe oferty cyfrowe.
Liczba zwiedzających i wystawców prawdopodobnie spadnie. W przyszłości na przykład na stoisko
targowe przyjdzie klient. Jeśli rozmowa zawiera
szczegółowe pytania, za pośrednictwem smartfona
można wezwać kolegę z odpowiedniej firmy. Z tego
powodu komunikacja cyfrowa będzie odgrywać
ważną rolę.
Niemniej jednak wiodące targi są ważniejsze
niż kiedykolwiek, ponieważ głębia wymiany jest
możliwa tylko twarzą w twarz. Informacje są łatwo
wymieniane na spotkaniach cyfrowych; jednak jeśli
chodzi o budowanie pewności siebie, przekonywanie i generowanie emocji, nic nie zastąpi spotkań
osobistych.
n
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Cyfryzacja sprawi,
że skład produktów
będzie przejrzysty
Rozmowa z Thorstenem Kühmannem, dyrektorem zarządzającym
ds. tworzyw sztucznych i gumy w VDMA i Ingemarem Bühlerem, dyrektorem
generalnym PlasticsEurope Deutschland.

Plastik wciąż ma złą reputację. Co może zrobić przemysł tworzyw sztucznych, aby oczywiste
zalety materiału nie zostały przyćmione przez
jego obecny negatywny wizerunek?
Thorsten
Kühmann:
Musimy odnieść sukces w tworzeniu funkcjonującej gospodarki o obiegu zamkniętym,
ponieważ główną przyczyną
złego wizerunku plastiku w opinii publicznej są odpady, które
trafiają do środowiska i oceanów. Mówiąc najprościej, musimy zadbać o to, aby odpady nie trafiły do
środowiska, ale jeśli nie da się tego uniknąć, musimy
zapewnić ich recykling. My, jako branża, możemy
wykonać to zadanie, jeśli działamy jako ciało.
Ingemar Bühler: Problem
odpadów nie był traktowany wystarczająco poważnie
przez sektor przemysłowy
zbyt długo – i z tego powodu nie został rozwiązany.
Producenci czy przetwórcy
zajęli stanowisko, że to nie oni sami transportują
odpady do środowiska, co zresztą jest słuszne.
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W rzeczywistości wiele decyzji mających na celu
rozwiązanie problemu odpadów musi zostać podjętych przez polityków. Niezbędne są regulaminy
i ustawy. Niemniej jednak firmy i organizacje muszą
również zastanowić się, jak uporać się z problemem. Musimy coś zrobić sami i stać się częścią
rozwiązania.
Co mogą wnieść producenci tworzyw sztucznych?
Czy recykling chemiczny jest częścią rozwiązania?
Bühler: Zasadniczo recykling chemiczny polega
na wytwarzaniu oleju syntetycznego ze zużytego
plastiku, co oznacza przywrócenie go do pierwotnego
stanu. To może być następnie ponownie wykorzystane do wytwarzania produktów wysokiej jakości.
Z drugiej strony w przypadku recyklingu mechanicznego bardzo trudnym i złożonym procesem jest tworzenie produktów równych lub lepszych od recyklatów. W przyszłości recykling chemiczny najdokładniej
uzupełni recykling mechaniczny, ale go nie zastąpi.
Dostępna pojemność nie jest wystarczająco duża,
a przynajmniej obecnie wymagana ilość energii jest
zbyt duża. Ale razem te dwie metody mogą doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie już odpadów
z tworzyw sztucznych, ponieważ wszystkie będą
częścią cyklu.

www.eplastics.pl

Co więc mogą zrobić producenci
maszyn?
Kühmann: Od dłuższego
czasu pracujemy nad konfiguracją cykli. Na przykład mamy teraz
solidne procedury przekształcania regranulatów w nowe, wysokiej jakości produkty. W tym celu
konieczne jest połączenie bardzo
różnych technologii. Mamy teraz
również cyfrowe możliwości śledzenia produktów z tworzyw
sztucznych przez cały cykl ich
życia, aby je znakować. Dzięki
temu są przezroczyste i możesz
teraz zobaczyć, z jakich rodzajów plastiku wykonany jest produkt. Jest to niezwykle ważne,
ponieważ pod koniec ich życia
produkty muszą zostać ponownie oddzielone, a także oddzielnie poddane recyklingowi, aby
można je było ponownie wprowadzić do cyklu. To zadanie dotyczy
inżynierii mechanicznej; dotyczy
to przemysłu wytwórczego i przetwórczego, i to
jest obszar, w którym naprawdę prowadzimy bardzo ścisłą wymianę, której teraz widzimy efekty.

fot: Freepik.com

opracowują produkt wspólnie z klientem, za pomocą
wspólnych mechanizmów symulacyjnych. Bez wątpienia transformacja cyfrowa ułatwia gospodarkę
o obiegu zamkniętym, ale wykracza daleko poza to.

Czyli cyfryzacja jest siłą napędową gospodarki
o obiegu zamkniętym?
Kühmann: Cyfryzacja łańcuchów wartości ma
dwa główne skutki: po pierwsze, wspomniana powyżej przejrzystość, która umożliwia identyfikowalność,
a tym samym znacznie ułatwia gospodarkę o obiegu zamkniętym. Produkty stają się, że tak powiem,
transparentne. Drugą ważną zaletą cyfryzacji jest
to, że znacznie ułatwia sterowanie procesami przemysłowymi. Generuje to silny impuls w kierunku
zrównoważonego zarządzania. Wytwarzasz mniej
odpadów, dzięki czemu zużywasz mniej materiałów
i oszczędzasz cenne zasoby. Zdigitalizowane procesy
są zatem bardzo przydatnym dodatkiem do ustalonych procesów w ramach produkcji.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to projekt długofalowy. Jak szybko przekonać konsumentów
o zaletach tworzyw sztucznych?
Kühmann: Oprócz zorganizowania wiarygodnego procesu transformacji musimy dążyć do dialogu
z opinią publiczną. Jest tak wiele kwestii związanych
z tworzywami sztucznymi, które są dość naglące,
a czasem bardzo złożone. Krokiem w tym kierunku
jest nowa inicjatywa „Jesteśmy tworzywami sztucznymi”. W ramach tej inicjatywy branża tworzyw przedstawia fakty i konteksty oraz oferuje wszystkim zainteresowanym – od konsumentów przez organizacje
pozarządowe po polityków – możliwość nawiązania
dialogu z nami.

Bühler: Cyfryzacja odbywa się na wielu płaszczyznach. Znajduje zastosowanie w opracowywaniu nowych materiałów i właściwości materiałów.
Zmienia również procedury produkcyjne, takie jak
w inżynierii mechanicznej. I zmienia sposób, w jaki
producenci tworzyw sztucznych współpracują ze
swoimi klientami. Często nie wytwarzają już produktu i po prostu go sprzedają, ale zamiast tego

Bühler: Tak, na przykład musimy oświecić ludzi,
jak potrzebne są produkty z tworzyw sztucznych
w naszym życiu, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość
neutralną dla klimatu. Tworzywa sztuczne umożliwiają lekką konstrukcję, elektromobilność oraz wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej. Przewaga nad
innymi materiałami jest znaczna. A możliwości są
dalekie od wyczerpania.
n
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BIG PLASTICS PACKAGING: RANKING 111 KLUCZOWyCh
PRODUCENTóW fOLII I OPAKOWAń Z TWORZyW W POLSCE.
50 MAłyCh fIRM W POCZEKALNI.

Czy opakowania poradziły
sobie z pandemią?

Najzupełniej TAK. Przemysł opakowań z tworzyw suchą nogą przeszedł przez pandemiczne morze gospodarczej recesji.
Zdecydowana większość istotnych dla rynku producentów, celująco zdała egzamin ze sprawności gospodarczej w dobie
kryzysu. Najdobitniej świadczą o tym liczby: wartość sprzedaży branży wzrosła w 2020 rdr o ponad 4,5%, natomiast
zyskowność w tym samym czasie zwiększyła się o prawie 2,5%. Mało która branża przetwórstwa przemysłowego może
się pochwalić tak dobrymi wynikami.
W rankingu BIG PLASTICS PACKAGING znalazło się 111 podmiotów odgrywających kluczową rolę w całym segmencie
opakowań z tworzyw. Oprócz tego w poczekalni do głównego rankingu zgromadziliśmy 50 mniejszych firm, część
z nich może w najbliższych latach przesunąć się do głównego zestawienia.
Wg naszych danych w Polsce działa ok 500 podmiotów gospodarczych w sposób regularny zajmujących się produkcją
folii i opakowań z tworzyw. Ok. 200 z nich uzyskuje przychody ze sprzedaży powyżej kilku mln PLN netto rocznie. Reszta
to drobne lokalne firmy nastawione na takich samych odbiorców. W naszym rankingu znalazło się 161 przedsiębiorstw,
których łączne przychody w 2020 wyniosły nieco ponad 17,5 mld PLN netto. Na podstawie dostępnych danych uważamy,
że jest to ok 80% wartości sprzedaży w tym roku całego segmentu folii i opakowań z tworzyw w Polsce. Tym samym
można oszacować wartość sprzedaży w 2020 na ok. 21 mld PLN netto.
Kilka miesięcy temu oszacowaliśmy wartość całego przemysłu
przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce w roku 2020 na ok 80
mld PLN. A zatem segment produkcji folii i opakowań z tworzyw
stanowi ponad 25% całego biznesu tworzyw w naszym kraju,
oczywiście, w ujęciu wartościowym.

D

la uważnych obserwatorów, ranking przyniesie sporo ciekawych wniosków. Liderzy branży – ALPLA i PACCOR – zmniejszyli wartość
sprzedaży rdr, ale znacząco wzrosły ich marże.
Świadczy to o dużej elastyczności gospodarczej tych
dojrzałych już organizmów. W pierwszej dziesiątce
zestawienia jest kilka firm, które w dobie szybkich
zmian rynkowych postawiły na stałe umowy z odbiorcami, co uniemożliwiło im podniesienie marż w sytuacji galopujących cen surowców w II połowie 2020, co
znacząco odbiło się na ich poziomie zyskowności. To
zresztą, jak się wydaje, był największy dylemat producentów opakowań w 2020: spotowa elastyczność, czy
stała współpraca na warunkach zdefiniowanych przed
wybuchem pandemicznego kryzysu. Mowa oczywiście, o odbiorcach opakowań.

Zamów pełen dostęp
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Wydaje się, że tym razem zwyciężyła elastyczność.
Widać to zresztą po progresach średniej wielkości
firm, które wykorzystały możliwości, jakie przyniósł
rynek w II połowie 2020.
Wybiegając nieco w czasie, o ile początek pandemii
przyniósł załamanie popytu niemalże w każdej dziedzinie gospodarki, o tyle koniec 2020, a zwłaszcza pierwsze półrocze 2021 było okresem znakomitej prosperity
dla sektora opakowań. Patrząc na wyniki za rok 2020
możemy sprawdzić, które firmy produkcyjne potrafiły
obronić się przed kryzysem gospodarczym, ochronić
swój rynek i marże, natomiast za rok będziemy mogli
sprawdzić, które najskuteczniej wykorzystały szansę
na wzrost wyników i wybicie rynkowo-finansowe.

Zamów pełen dostęp

Stawce liderów producentów opakowań w Polsce
od wielu już lat przewodzi ALPLA Opakowania
z Tworzyw Sztucznych. Spółka posiada cztery zakłady produkcyjne w naszym kraju. Produkcja współki
charakteryzuje się krótkimi cyklami i masowością
wyrobu. Oznacza to konieczność nieustannych inwe-

www.eplastics.pl

Barometr Gospodarczy BIG PLASTICS PACKAGING
Przemysł Tworzyw
w Polsce

Produkcja Folii i Opakowań
z Tworzyw Sztucznych

Wartość
sprzedaży
netto 2020
(mln PLN)

Wartość
sprzedaży
netto 2019
(mln PLN)

Wzrost
wartości
sprzedaży
2020/2019 (%)

Zysk netto
2020 (mln
PLN)

Zysk netto 2019
(mln PLN)

Zyskowność
2020 (%)

Zyskowność
2019 (%)

17 533

16 759

4,62%

1 413

949

8,06%

5,66%

stycji, których wartość w 2020 sięgnęła kwoty blisko 62
mln PLN. Jakie typy opakowań najlepiej sprzedawały
się w 2020 widać po strukturze przychodów w rozbiciu
na poszczególne zakłady produkcyjne austriackiego
koncernu.
Nr 2 w naszym rankingu PACCOR Polska także
nie próżnował w 2020. Spółka powstała z połączenia huhtamaki i Autobara rozwijała w dalszym
ciągu moce produkcyjne oraz inwestowała w rozwój
infrastruktury. W obszarze handlowym intensyfikowała sprzedaż krajową, a także pozyskała nowych
klientów w Niemczech, Danii, czy Białorusi. Średnie
zatrudnienie w 2020 wyniosło 975 osób, a średnia
płaca 5,6 tys. PLN.

tów, tj. folii przemysłowych, budowlanych i agrarnych
utrzymują się na stabilnym poziomie, z tendencją do
wzrostu. Spośród szeregu inwestycji poczynionych
w omawianym okresie, na pierwszy plan wybija się
zakup linii do regranulacji odpadów produkcyjnych
obsługującej wszystkie zakłady spółki.

Zamów pełen dostęp

Istotne miejsce polskiego kapitału na krajowej mapie
producentów opakowań z tworzyw potwierdza KGL
SA. Spółka od lat koncentruje swoje działania szczególnie na rozwoju tego właśnie segmentu. Według jej
oceny, segment produkcji opakowań z tworzyw sztucz-

Czas poświęcić kilka słów FLEXFILM Polska, czyli
spółce o najwyższej dynamice przychodów w TOP
TEN zestawienia. flexfilm to inwestycja globalnego
hinduskiego producenta folii UfLEX, który posiada
w kilku globalnych lokalizacjach łączne moce produkcyjne rzędu 510 tys ton rocznie folii BOPET, BOPP, CPP,
zajmuje się również metalizowaniem i powlekaniem.
Polska inwestycja w Wrześni została uruchomiona
w połowie 2012 i obecnie może rocznie produkować
75 tys. ton folii BOPET, a także posiada wysokobarierowe metalizery o zdolnościach przerobu 30 tys. ton
rocznie. Obecnie zakład produkuje w pobliżu granicy
pełnych zdolności. W połowie 2021 został uruchomiony siostrzany zakład na Węgrzech o rocznej zdolności
produkcyjnej 42 tys. ton folii BOPP. Tym samym spółka potwierdziła realizację swojej strategii, w której
zapowiadała rozwój nowych rynków, w tym Europy
Centralnej i Wschodniej.

Zamów pełen dostęp

Wysoką dynamiką przychodów może pochwalić się
także MARMA Polskie Folie. Sprzedaż uznanego producenta folii i opakowań wzrastała w 2020 zarówno
w kraju (244 mln PLN, co stanowi 67% ogółem), jak i za
granicą (120 mln PLN, 33% ogółem). Sprzedaż krajowa
rdr wzrosła w 2020 o 15%, natomiast eksport o 20%.
Spółka posiada obecnie 5 zakładów produkcyjnych.
Przychody ze sprzedaży głównych kategorii produk-

www.eplastics.pl
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nych dla sektora spożywczego jest obszarem o dużym
potencjale wzrostu i bardzo dobrych perspektywach.
W obszarze produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, Spółka wypracowała znaczące kompetencje
i przewagi technologiczne. W poprzednich latach
intensywnie rozwijano infrastrukturę do produkcji folii
i opakowań, a także mocno inwestowano w know-how
w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Celem Spółki
było zarówno zwiększenie skali produkcji, jak i uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurentami.

Plastics Review

Struktura przychodów ALPLA
w podziale na zakłady produkcyjne
ALPLA Opakowania z Tworzyw
Sztucznych Sp. z o.o.

2020

2019

Zakład w Żywcu

21%

24%

Zakład w Ostrowi Maz.

31%

27%

Zakład w Radomsku

20%

24%

Zakład w Nowym Dworze Maz.

28%

25%

jąc imponujące poziomy zyskowności powyżej 30%.
Plastan to w skali kraju średniej wielkości producent
butelek i nakrętek głównie dla chemii gospodarczej,
pandemia przyniosła olbrzymi popyt na produkty
spółki, co zostało skrzętnie wykorzystane w wysokości
realizowanych marż. Aktualnie spółka zatrudnia blisko
100 pracowników i jest w trakcie istotnego procesu
inwestycyjnego (zakup m.in. 5 butelczarek).

B I G P L A S T I C S PAC K AG I N G

R a n k i n g 111 k l u c z o w y c h p r o d u c e n t ó w f o l i i i o pa k o wa ń
z twor zy w sztuczn ych

Lp.

ALPLA OPAKOWANIA
1. Z TWORZYW SZTUCZNYCH SP. Z O.O.

Zamów pełen dostęp
KGL posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną,
w skład której wchodzą przede wszystkim nowoczesne
linie produkcyjne (linie do termoformowania i ekstruzji
folii) oraz różnego rodzaju urządzenia i systemy wspomagające produkcję. Ponadto, Spółka posiada kompetencje i zdolności wytwórcze w zakresie projektowania
i budowy form dla maszyn termoformujących oraz wtryskarek. KGL jest w pełni niezależny w zakresie wytwarzania większości niezbędnych form do termoformowania,
będących narzędziem w procesie produkcji opakowań.
Najwyższy stopień podium w kategorii dynamiki
przychodów przypadł spółce ELPES z Lublina, producentowi opakowań kosmetycznych (tub laminatowych).
To efekt wybudowania nowego zakładu produkcyjnego, co wiązało się z pozyskaniem nowych klientów
i znacznym wzrostem sprzedaży. Na kolejnym miejscu
w tej kategorii znalazł się KEEEPER (byłe OKT Polska),
co wynika z przeniesienia do Polski w 2019 wszystkich
mocy produkcyjnych grupy keeeper. Jednak w obu
przypadkach dynamiczny wzrost przychodów mocno
odbił się na kosztach rozwoju.
Liderami marżowości w 2020 okazały się natomiast
PLASTAN Kacprzyk oraz Supravis Group, uzysku-
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Rozwój rynku opakowań z tworzyw sztucznych
jest uwarunkowany poziomem zamożności społeczeństwa, jego zdolnością do konsumpcji, ponieważ zmiany
w wielkości zużycia opakowań wynikają bezpośrednio ze zmian poziomów konsumpcji, która zależy od
zdolności nabywczych ludności. Do najważniejszych
czynników makroekonomicznych wpływających na
wzrost rynku opakowań należą m.in. tempo rozwoju
gospodarczego, wysoki wzrost wynagrodzeń, niska
stopa bezrobocia.
Biorąc powyższe pod uwagę, następne lata jawią
się jako czas wielkiej szansy dla wielu producentów
opakowań z tworzyw. W kolejnych odsłonach rankingu BIG PLASTICS PACKAGING będziemy obserwować,
kto potrafił szansę wykorzystać.
n
Zespół Analityków
Centrum Analiz Rynkowych

www.eplastics.pl

Przychody
netto 2020
(tys. PLN)

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

Zyskowność Zyskowność
netto 2020
netto 2019
(%)
(%)

781 559

892 280

85 580

79 929

87,59%

10,95%

8,96% www.alpla.com

adres www

2.

PACCOR POLSKA
SP. Z O.O.

597 491

625 807

42 987

35 364

95,48%

7,19%

5,65% www.paccor.com

3.

AMCOR FLEXIBLES
REFLEX SP. Z O.O.

480 117

457 999

48 475

39 516

104,83%

10,10%

8,63% www.amcor.com

4. ERGIS S.A.

472 956

500 919

50 361

16 336

94,42%

10,65%

3,26% www.ergis.eu

5. GRUPLAST GRUBA SP.J.

472 210

452 282

8 977

6 877

104,41%

1,90%

FLEX FILMS EUROPA SP.
Z O.O.

435 068

320 892

75 064

61 461

135,58%

17,25%

379 964

384 571

11 182

12 704

98,80%

2,94%

362 817

316 485

48 825

13 869

114,64%

13,46%

4,38% www.marma.com.pl

9. EFEKT PLUS SP. Z O.O.

361 755

361 388

3 924

14 827

100,10%

1,08%

4,10% www.folia-stretch.pl

10.

MARFLEX-M.J.MAILLIS
POLAND SP. Z O.O.

343 428

331 399

165

-4 747

103,63%

0,05%

-1,43% www.marflex.pl

11.

PLAST TEAM POLAND
SP. Z O.O.

337 386

280 459

2 566

4 122

120,30%

0,76%

1,47% www.plast-team.com/pl/

12.

BERRY SUPERFOS
LUBIEŃ SP. Z O.O.

310 940

314 583

25 252

22 201

98,84%

8,12%

7,06% www.superfos.com

13.

GREINER PACKAGING
SP. Z O.O.

309 808

307 559

31 069

26 855

100,73%

10,03%

8,73% www.greiner-gpi.com

14.

WITOPLAST KISIELIŃSCY
SP.J.

275 953

242 486

66 911

44 693

113,80%

24,25%

18,43% www.witoplast.com.pl

15.

ROSINSKI PACKAGING
SP. Z O.O.

271 439

238 043

31 272

8 898

114,03%

11,52%

3,74% www.rosinski.com.pl

16. B + K POLSKA SP. Z O.O.

264 166

266 780

35 357

21 897

99,02%

13,38%

8,21%

17.

GERRESHEIMER
BOLESŁAWIEC S.A.

261 335

238 508

27 936

22 739

109,57%

10,69%

9,53% www.gerresheimer.com

18.

GTX HANEX PLASTIC SP.
Z O.O.

257 000

316 349

2 200

3 332

81,24%

0,86%

19.

CONSTANTIA TEICH
POLAND SP. Z O.O.

246 355

279 224

35 667

36 121

88,23%

14,48%

20. FOLPLAST SP. Z O.O. SK

238 287

21. MIKO PAC SP. Z O.O.

236 243

207 862

21 031

15 235

113,65%

8,90%

22. SUPRAVIS GROUP S.A.

234 894

210 982

83 883

21 234

111,33%

35,71%

23. EUROCAST SP. Z O.O.

231 726

238 833

11 178

3 444

97,02%

4,82%

6.

Supravis to uznany producent opakowań dla żywności. Połowę przychodów spółki przynosi sprzedaż
folii barierowych i woreczków nie termokurczliwych,
kolejna grupa, która ma duży udział w masie przychodów to folie barierowe i woreczki termokurczliwe,
folie laminowane oraz osłonki barierowe. Jednak lwią
część z wypracowanego w 2020 zysku netto w wysokości blisko 84 mln PLN stanowiły wpływy z sprzedaży
udziałów płockiego flexpolu. Nabywcą płockiej spółki
(obecnie pod nazwą Innovia Films Poland) został
koncern CCL Industries, który zapłacił za nie 87,7 mln
PLN, z czego 65 mln PLN było zyskiem na sprzedaży
Supravis, który zasilił zysk netto za 2020.

Nazwa

7. KGL S.A.
8.

MARMA POLSKIE FOLIE
SP. Z O.O.

www.eplastics.pl
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23 117

9,70%

1,52% www.gruplast.com.pl
19,15% www.flexfilm.com
3,30% www.kgl.pl

www.bk-international.
com/pl/

1,05% www.hanex.com.pl
12,94% www.cflex.com

www.folplast.com.pl
7,33% www.mikopac.com
10,06% www.supravis.pl
1,44% www.eurocast.com.pl
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A-PET MATERIALS
A-PET MATERIALS

DYSTRYBUTOR
DYSTRYBUTOR
TWORZYW
TWORZYW
SZTUCZNYCH
SZTUCZNYCH
I ELASTOMERÓW
I ELASTOMERÓW

INFINO PC INFINO PC
PC

MABLEX

SCOLEFIN SCOLEFIN
RAVACABL RAVACABL

MAFILL

MAFILL

SICOFLEX SICOFLEX
RAVACOLORRAVACOLOR

PPPC/PBT
compounds PP compounds
PC/ABS, PC/ASA,
PC/ABS,
PC/PBTPC/ASA,
PP

PP compounds PP compounds ABS

ABS

ASA

PC

ASA

PA6, PA66

HYLON

SICORAN
RAVAMID RAVAMID

ENSOFT

ENSOFT

ENESTER

SICOSTIROLO
ENESTER RAVAPLEN RAVAPLEN SICOSTIROLO
SCONABLEND
SCONABLEND

TPE-S

PBT

TPE-S

SAN
HDPE, LDPE, LLDPE
HDPE, LDPE, LLDPE

SAN

PP compounds PP compounds GPPS, HIPS

PBT

PA 6, PA 66

GPPS, HIPS
TPE

TPE-V

TPU

LDPE, FR-TPU

TPU

CALIBRE MEGOL
PC

Bio-based TPS-SEBS
Bio-based TPS-SEBS

ENLITE

ENLITE

PULSE

EMERGE

EMERGE STYRON

INSPIRE

INSPIRE TYRIL

PC/ABS
ABS LGF, PP LGFABS LGF, PP LGF

PA 6, PA 66

TPE

RAVATHANERAVATHANERAVASAFE RAVASAFE
ENFLEX, EZPRENE
ENFLEX, EZPRENE
TPE-V

CALIBRE
PC

PA6, PA66

LDPE, FR-TPU

PC, PC/ABS

PC/ASA

ABS

PC, PC/ABS GPPS, HIPS

PP compounds PP compoundsSAN

AMPLIFY

DOW ENDURANCE
DOW ENDURANCE

ATTANE

ATTANE

DOW AXELERON
DOW AXELERON

XPE
EEA, gr-MAH, Ionomers
EEA, gr-MAH, Ionomers

ULDPE

ULDPE

XPE

HDPE, LDPE, LLDPE,
HDPE,
MDPE
LDPE, LLDPE, MDPE

DOW HDPE DOW HDPE

DOWLEX

DOWLEX

DOW LDPE DOW LDPE

CEFOR

CEFOR

HDPE

LDPE

HDPE

LDPE

LLDPE C6, C8

LLDPE C4

INFUSE

STYRON

GPPS, HIPS

ARNITEL

TYRIL

TPE-E

SAN

ELITE

BYNEL, FUSABOND
BYNEL, FUSABOND APPEEL

AKULON

APPEEL

INFUSE

ELVAX

ELVAX

SURLYN

SURLYN

ELVALOY

ELVALOY

NUCREL

NUCREL

INTUNE OBCINTUNE OBC
RETAIN

PE, PA, EVOH

LLDPE C6, C8

VERSIFY

POE, POP

LLDPE C4

PE, PP

Ethylene Terpolymer
Ethylene Terpolymer

RETAIN

ELVALOY ACELVALOY AC

PE, PA, EVOH

VERSIFY

CELANEX

PBT

CELAPEX

PEEK

CELANEX

PBT

CELAPEX

PEEK

CELSTRAN CELSTRAN

LGF

LGF

FORPRENE FORPRENE

TPV

TPV

FRIANYL

PA6, PA66

GUR

UHMWPE

PPS

TPS

FRIANYL
CELANYL

PA6, PA66PA6, PA66

GUR

PA 4.10

HDPE

EVA

POM

POM

LDPE C4

LG ABS

LG ABS

ENGAGE

LG ASA

LG ASA

NORDEL IP NORDEL IP

LG SAN

LG SAN

NATURAL RUBBER
NATURAL RUBBER

ABS

TPE-E

IMPET VECTRA, ZENITE
VECTRA, ZENITE

ASA

PP

SELENIS PET
SELENIS PET

LCP

PET-G, CPET

SAN

ABS

ASA

SAN

PET-G, CPET

DOW – POE

DOW – EPDM

PA/PO blend

RILSAN CLEAR
RILSAN CLEAR

STANYL

PEBAX

PEBAX

RILSAN HT RILSAN HT

PA 4.6

TPE-A

XYTRON

RILSAMID RILSAMID
PA 12

PPS

PA Transparent PA Transparent

TPE-A

PPA

PPA

PA 12

PCR (Post-Consumer
PCR (Post-Consumer
Recycled) Recycled)

DOW Agility CE XZ
DOW
89169.00
Agility CE XZ 89169.00
RAVAPURA
RAVAPURA

BIOMASTERBIOMASTER

ANTIMICROBIALANTIMICROBIAL
additive
additive

SCENTMASTER
SCENTMASTER

BIO-BASED DOW
BIO-BASED
PE DOW PE

LDPE, LLDPE, Elastomers
LDPE, LLDPE,
and Elastomers
Plastomers and Plastomers

FRAGRANCE additive
FRAGRANCE additive

Natural Rubber, Natural Rubber,
Latex Natural Latex

RAVAFLEX RAVAFLEX

RAVAGO – SBR,BR,NBR,EPDM,IIR,BIIR,CIIR
RAVAGO – SBR,BR,NBR,EPDM,IIR,BIIR,CIIR

EXXONMOBIL
PP MEDICALPP MEDICAL
NATUREWORKS
NATUREWORKS
INGEO
INGEO EXXONMOBIL

PLA

PLA

PP compounds PP compounds

COLLOIDS MB
COLLOIDS MB
Masterbatches Masterbatches

MASTERBATCHES
MASTERBATCHES
& ADDITIVES
& ADDITIVES

DOW – EPDM

TRINSEO – Synthetic
TRINSEO
Rubber
– Synthetic Rubber

BIOBATCH BIOBATCH

LDPE C4

DOW – POE

STYRON E-SBR
STYRON E-SBR

PMMA

ORGALLOY ORGALLOY

HDPE

ENGAGE

TRINSEO – Synthetic
TRINSEO
Rubber
– Synthetic Rubber

ALTUGLAS PMMA
ALTUGLAS PMMA

PA/PO blend

EQUATE LLDPE
SIPCHEM PBT
SIPCHEM PBT EQUATE LLDPE

PBT neat resin PBT neat resin

STYRON BRSTYRON BR

PMMA

PA 11

RESINEX POM
RESINEX POM

PA6, PA66

IMPET

LCP

RILSAN

NATURALNATURAL
AND SYNTHETIC
AND SYNTHETIC
RUBBER RUBBER

CELANYL

POM

PET

PPS

PA 11

PA 4.10

EQUATE HDPE
SIPCHEM EVA
SIPCHEM EVA EQUATE HDPE

TPS

POM

PET

XYTRON

PET, PBT

RILSAN

PCR ANDPCR
BIO-BASED
AND BIO-BASED
PE
PE
EVA

POE, POP

HOSTAFORMHOSTAFORM
TALCOPRENE,
TALCOPRENE,
TECNOPRENE
TECNOPRENE
PP

ARNITE

PA 4.6

KYNAR

PVDF

Acid CopolymersAcid Copolymers

Etacrylate copolymer
Etacrylate
resinscopolymer
EBA,
resins EBA,
EEA and EMA EEA and EMA

RITEFLEX RITEFLEX

UHMWPE TPE-E

PET, PBT

PVDF

ECOPAXX ECOPAXX

PA6, PA66

Ionomers

FORTRON FORTRON
LAPRENE, SOFPRENE
LAPRENE, SOFPRENE

PPS

ARNITE

KYNAR

ARNITEL

TPE-E

Peelable Resin Peelable Resin

Ionomers
Ethylene Vinyl Acetate
Ethylene
Copolymer
Vinyl Acetate Copolymer
Olefin Block Copolymers
Olefin Block Copolymers

PE, PP

Fujian Billion Petrochemicals
Fujian Billion Petrochemicals

PULSE

Offer for packaging
Offer for packaging
applications
applications

AMPLIFY

BILLION A-PET
BILLION A-PET

BRASKEM ”I'm
BRASKEM
GREEN””I'm GREEN”

HDPE, LDPE, LLDPE
HDPE, LDPE, LLDPE

AKULON ULTRAFLOW
AKULON ULTRAFLOWSTANYL

DOW WIRE AND
DOWCABLE
WIRE AND CABLE ELITE

Equipolymers

PC/ABS

PA6 high fluidityPA6 high fluidity

AFFINITY

Equipolymers

MEGOL

AKULON

MAH Grafted Polyolefins
MAH Grafted Polyolefins
LLDPE EnhancedLLDPE
Polyethylene
Enhanced Polyethylene
HDPE, LDPE, LLDPE,
HDPE,
XPE,
LDPE,
PP LLDPE,
compounds
XPE, PP compounds
POP, EEA, gr-MAH,
POP,
Ionomers
EEA, gr-MAH, Ionomers

LIGHTER A-PET
LIGHTER A-PET

PP copo, PP homo,
PP copo,
PP raco
PP homo, PP raco

PC/ASA

PA6, PA66

AFFINITY

Jiangyin Xingyu New
Jiangyin
Material
Xingyu New Material

HDPE

BRASKEM PP
BRASKEM PP

PC/ABS

INFINO PC/ASA
INFINO PC/ASA

MAGNUM MAGNUM

ABS

PE, EVA, TPU based
PE, EVA, TPU based

PC

RAVALENE RAVALENE SICORAN

PC/ABS

PP

POLYFAST POLYFAST SICOKLAR SICOKLAR
HYLON

HDPE

INFINO PC/ABS
INFINO PC/ABS

MABLEX

JADE A-PET JADE A-PET

BRASKEM HDPE
BRASKEM HDPE

PC

SPRINTAN S-SBR
SPRINTAN S-SBR

TRINSEO – Synthetic
TRINSEO
Rubber
– Synthetic Rubber

ADHESIVES
ADHESIVES
AND HOTAND
MELTS
HOT MELTS
AFFINITY GAAFFINITY GA

DOW – POP

DOW – POP

HANWHA HANWHA

HANWHA – EVA HANWHA – EVA

POLIMELT POLIMELT

TERGUM

TERGUM

RESPOL - ResinsRESPOL - Resins

SUN TACK SUN TACK

UPM – C9 ResinsUPM – C9 Resins

FUCLEAR

FUCLEAR

UPM – C9 ResinsUPM – C9 Resins

RAVATACK RAVATACK

RAVAGO – C5,C9,
RAVAGO
HHC Resins
– C5,C9, HHC Resins

Names used
Names
are trademarks
used are trademarks
of the producers.
of the producers.
Użyte nazwy
Użyte
są znakami
nazwy sątowarowymi
znakami towarowymi
producentów.
producentów.
Member ofMember
Group of Group
LUVOCOM 3F
RESINEX ROTOMOULDING
RESINEX ROTOMOULDING LUVOCOM 3F

LLDPE, HDPE, POP,
LLDPE,
PP, PBT
HDPE, POP, PP, PBT

PA, PET, PP compounds
PA, PET, PP compounds

AMITROPLAST
AMITROPLAST

Thermoplastic starch
Thermoplastic starch

GRANULA MB
GRANULA MB
Masterbatches Masterbatches

RESINEX POLAND
RESINEX
Sp.POLAND
z o.o. Sp. z o.o.
UAB “Resinex
UAB
Baltics“
“Resinex Baltics“
ul. Brechta 7ul. Brechta 7
Ozo str. 12AOzo str. 12A
03-472 Warszawa
03-472 Warszawa
LT - 08200 Vilnius
LT - 08200 Vilnius
tel.: +48 22tel.:
441+48
60 00
22 441 60 00 tel: +370 5 2054777
tel: +370 5 2054777
e-mail: resinex.pl@resinex.com
e-mail: resinex.pl@resinex.com
info.lt@resinex.com
info.lt@resinex.com

www.resinex.com
www.resinex.com

24. STELLA PACK S.A.

223 029

188 175

19 347

7 577

118,52%

8,67%

4,03% www.stella.com.pl

25.

GUILLIN POLSKA
SP. Z O.O.

222 098

222 409

20 711

10 111

99,86%

9,33%

4,55% www.guillinpolska.pl

26.

BOGUCKI FOLIE
SP. Z O.O. SK

220 653

235 159

23 683

21 209

93,83%

10,73%

9,02% www.bogucki-folie.pl

27.

SCHUR FLEXIBLES
POLAND SP. Z O.O.

217 113

215 110

9 040

-3 980

100,93%

4,16%

28.

BERICAP POLSKA
SP. Z O.O.

213 254

197 903

26 060

19 226

107,76%

12,22%

29.

INNOVIA FILMS
POLAND SP. Z O.O.

208 974

220 327

16 592

4 970

94,85%

7,94%

2,26% www.flexpol.com.pl

30. KEEEPER SP. Z O.O.

207 875

125 572

-1 638

-1 006

165,54%

-0,79%

-0,80% www.keeeper.com

31. WIP SP. Z O.O. SP.K.

207 301

218 712

15 375

10 164

94,78%

7,42%

4,65% www.wip.com.pl

32. PTS PLAST-BOX S.A.

205 779

153 179

15 353

6 561

134,34%

7,46%

4,28% www.plast-box.com

33.

PLASTIPAK POLSKA
SP. Z O.O.

199 852

196 422

-4 012

-316

101,75%

-2,01%

-0,16% www.plastipak.com

34.

JOKEY POLAND
SP. Z O.O.

179 429

184 543

23 944

16 799

97,23%

13,34%

9,10% www.jokey.com

179 162

164 378

17 226

19 374

108,99%

9,61%

11,79% www.marpol.pl

176 463

157 075

10 261

36 588

112,34%

5,81%

23,29% www.mch.com.pl

35. MARPOL S.A.
36.

MASTERCHEM
LOGOPLASTE SP. Z O.O.

Zamów pełen dostęp

Zyskowność Zyskowność
netto 2020
netto 2019
(%)
(%)

adres www

-1,85% www.schur.com
9,71% www.bericap.com

37. AMERPLAST SP. Z O.O.

172 708

157 890

-1 719

-2 482

109,39%

-1,00%

-1,57% www.amerplast.com/pl

38.

ZELLER PLASTIK
POLAND SP. Z O.O.

168 693

156 419

10 099

9 434

107,85%

5,99%

6,03% www.gcs.com

39.

INLINE POLAND
SP. Z O.O.

166 944

188 242

12 386

11 600

88,69%

7,42%

6,16% www.inline.com.pl

166 018

153 347

17 115

-1 198

108,26%

10,31%

-0,78% www.suwary.com.pl

154 840

156 216

9 601

7 365

99,12%

6,20%

4,71% www.elafolie.pl

42. KRAM S.A.

152 785

147 786

5 558

4 489

103,38%

3,64%

3,04% www.kram-sa.pl

43. POLIPAK SP. Z O.O.

148 927

139 835

14 802

6 947

106,50%

9,94%

4,97% www.polipak.com.pl

148 087

117 808

11 506

5 609

125,70%

7,77%

4,76% www.nordfolien.com/pl

145 118

135 875

28 972

21 309

106,80%

19,96%

15,68% www.folplastkraus.pl

118,24%

2,86%

1,23% www.suedpack.com

40. SUWARY S.A.
41.

44.

ELA WYRÓB FOLII
I OPAKOWAŃ SP. Z O.O.

NORDFOLIEN POLSKA
SP. Z O.O.

45. KRAUS FOLIE SP.J.

138 768

117 362

3 972

1 448

47.

AMCOR FLEXIBLES
ZŁOTÓW SP. Z O.O.

130 560

127 085

7 043

4 763

102,73%

5,39%

48.

JIFFY PACKAGING
SP. Z O.O.

125 442

124 822

14 212

11 308

100,50%

11,33%

9,06% www.jiffypackaging.pl

49.

BERRY SUPERFOS
POZNAŃ SP. Z O.O.

122 720

129 072

6 926

6 394

95,08%

5,64%

4,95% www.superfos.com/pl

50.

ERG BIERUŃ FOLIE
SP. Z O.O.

122 436

119 107

9 112

12 271

102,79%

7,44%

10,30% www.ergbierunfolie.pl
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ul. Klonowa4,0 -591Warszawa

SUDPACK KŁOBUCK
SP. Z O.O.

BiesterfeldPolskaSp. z o.o.

46.

3,75% www.amcor.com

www.eplastics.pl

Twój Partner w Tworzywach Sztucznych

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

tel.: +48 22 507 60 06
k.tomaszewska@biesterfeld.com.pl
www.biesterfeld.com

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

ul. Klonowa 4, 00-591 Warszawa

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Nazwa

Twój Partner w Tworzywach Sztucznych

Przychody
netto 2020
(tys. PLN)

Lp.

tel.: +48 2 507 60 6
k.tomaszewska@biesterfeld.com.pl
w w.biesterfeld.com
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Przychody
netto 2020
(tys. PLN)

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

GRAHAM PACKAGING
POLAND SP. Z O.O.

118 082

124 502

-7 127

-7 143

94,84%

-6,04%

-5,74%

52. PAK TORUŃ SP. Z O.O.

108 240

100 071

8 391

6 004

108,16%

7,75%

6,00% www.paktorun.pl

53.

GREIF POLAND
SP. Z O.O.

107 875

122 231

11 722

14 488

88,26%

10,87%

54.

KABLONEX
NAWROCCY SJ

107 660

112 714

7 202

10 414

95,52%

6,69%

9,24% www.kablonex.pl

55.

MPS INTERNATIONAL
SP. Z O.O.

102 800

89 453

6 900

5 043

114,92%

6,71%

5,64% www.mps.koszalin.pl

56.

VERPA FOLIE-WROCŁAW SP. Z O.O.

102 396

114 821

-320

5 324

89,18%

-0,31%

4,64% www.verpa.de

101 398

83 198

-324

-1 020

121,88%

-0,32%

-1,23% www.rotho.com

Lp.

51.

Nazwa

57. ROTHO SP. Z O.O.

Zyskowność Zyskowność
netto 2020
netto 2019
(%)
(%)

adres www
www.grahampackaging.
com

11,85% www.greif.com

58.

CONKRET
Z.R.TREJDEROWSCY SP.J.

101 323

106 477

18 059

28 036

95,16%

17,82%

26,33% www.conkret.com.pl

59.

FLEXOPACK POLSKA
SP. Z O.O.

100 274

85 648

3 261

163

117,08%

3,25%

0,19% www.flexopack.com

92 248

69 134

10 898

4 652

133,43%

11,81%

60. PODANFOL S.A.

6,73% www.podanfol.pl

61.

ZTS UNIPLAST
SP. Z O.O. SP.K.

91 654

66 355

5 297

3 298

138,13%

5,78%

4,97% www.uniplast.com.pl

62.

SCHOELLER ALLIBERT"
SP. Z O.O.

91 081

112 945

1 200

-5 995

80,64%

1,32%

-5,31% www.schoellerallibert.com

FOL-PLAST II M.A.GO63. STOMSCY, M.SZCZYPIOR SP.J.

Zamów pełen dostęp

87 021

86 136

643

1 234

101,03%

0,74%

1,43% www.folplast2.pl

-8,82% www.wipak.com

64.

WIPAK POLSKA
SP. Z O.O.

86 743

81 204

-10 460

-7 159

106,82%

-12,06%

65.

ROBINSON PACKAGING
POLSKA SP. Z O.O.

85 845

81 744

8 444

6 831

105,02%

9,84%

66. POLIPACK SJ

84 995

62 399

24 737

8 451

136,21%

29,10%

67. ERG S.A.

80 790

84 928

2 657

676

95,13%

3,29%

0,80% www.erg.com.pl

68. CAST SA

80 268

91 467

1 026

1 309

87,76%

1,28%

1,43% www.cast.pl

HADEPOL FLEXO
SP. Z O.O.

79 095

68 669

5 021

2 990

115,18%

6,35%

4,35% www.hadepol.com.pl

70. GEORG UTZ SP. Z O.O.

76 628

77 065

635

694

99,43%

0,83%

0,90% www.utzgroup.pl

71. PW FOLIAREX SP. Z O.O.

71 218

77 537

4 112

3 478

91,85%

5,77%

4,49% www.foliarex.com.pl

72. BEKUPLAST SA

67 610

55 913

1 586

341

120,92%

2,35%

0,61% www.bekuplast.com/pl/

73. DAFO PLASTICS SA

67 202

55 451

3 076

2 072

121,19%

4,58%

3,74% www.dafo.pl

74. ROBOPLAST SP. Z O.O.

67 047

44 653

5 367

5 539

150,15%

8,00%

12,40% www.roboplast.com.pl

SERIOPLAST POLAND
75.
SP. Z O.O.

66 297

64 406

-4 440

1 435

102,94%

-6,70%

2,23% www.serioplast.com

FOF ROSSOPLAST D. I
R.ROSSOCHACCY SP.J.

66 029

58 375

12 378

9 754

113,11%

18,75%

77. DEFALIN GROUP S.A.

65 223

64 455

3 815

-2 046

101,19%

5,85%

69.

76.

8,36%

www.robinsonpackaging.
com

13,54% www.polipack.com.pl

DYSTRYBUCJA I WDRAŻANIE
T WORZY W SZTUCZNYCH
barwniki

polimery

dodatki

16,71% www.rossoplast.pl
-3,17% www.defalin.com.pl

P O LY M E R S
16 l

plastics review Grudzień 2021

www.eplastics.pl

+48 61 895 65 80

biuro@bcd-polymers.pl

www.bcd-polymers.pl
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Przychody
netto 2020
(tys. PLN)

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

63 513

57 919

8 532

4 260

109,66%

13,43%

79. POLIFOLIA SP. Z O.O.

63 491

110 416

2 284

-2 762

57,50%

3,60%

-2,50% www.polifolia.com.pl

BARTLING POLSKA
80.
SP. Z O.O.

60 634

63 035

690

157

96,19%

1,14%

0,25% bartling-verpackungen.de

ISOPAK POLAND
SP. Z O.O.

59 008

64 516

2 637

2 816

91,46%

4,47%

4,36% www.isopakgroup.com

82. FONTE SP. Z O.O.

57 253

54 514

4 632

3 927

105,02%

8,09%

7,20% www.fontezator.pl

Lp.

78.

81.

Nazwa
PLAST-FARB
SP. Z O.O. SP.K.

PLASTAN KACPRZYK
83.
SP. Z O.O. SK

Zyskowność Zyskowność
netto 2020
netto 2019
(%)
(%)

56 621

46 593

20 790

11 430

121,52%

36,72%

84.

BECH PACKAGING
SP. Z O.O.

55 627

50 482

5 020

2 820

110,19%

9,02%

85.

MAUSER POLAND
SP. Z O.O.

54 748

50 071

8 264

6 303

109,34%

15,09%

86. EXPACK SP. Z O.O. SK

51 065

42 607

2 965

1 059

119,85%

5,81%

87. KALIBRA SP. Z O.O.

49 179

44 593

10 291

5 639

110,28%

20,93%

88. PAK-HURT SP. Z O.O.

45 675

42 509

916

402

107,45%

2,01%

adres www

7,36% www.plast-farb.com/pl

24,53% www.plastan.pl
5,59% www.bechpackaging.com
12,59%

www.mauserpackaging.
com

2,49% www.expack.pl
12,65%

45 619

38 427

5 194

1 504

118,72%

11,39%

90.

HEINZ PLASTICS
POLSKA SP. Z O.O.

44 782

45 904

6 311

4 802

97,56%

14,09%

91.

ZAKŁADY WYTWÓRCZE
CHEKO SP. Z O.O.

43 625

44 231

3 828

804

98,63%

8,77%

1,82% www.cheko.pl

43 015

35 247

-1 190

366

122,04%

-2,77%

1,04% www.arpack.pl

42 742

44 720

1 705

1 960

95,58%

3,99%

4,38% www.folpol.pl

41 850

43 629

2 103

2 964

95,92%

5,03%

6,79% www.totalpack.pl

93.

FOLPOL R.BARCZYK,
J.CYGAN SP.J.

94. TOTAL-PACK SP. Z O.O.

10,46% www.heinzplastics.com.pl

AMHIL EUROPA
SP. Z O.O.

41 591

64 008

2 852

5 070

64,98%

6,86%

7,92% www.amhil.eu

96.

ARTEK OPAKOWANIA
SP. Z O.O.

40 238

35 354

810

1 176

113,81%

2,01%

3,33% www.artek-opakowania.pl

97.

PLASTIC FORM
SP. Z O.O.

40 206

43 812

3 148

1 462

91,77%

7,83%

3,34% www.plastic-form.pl

98. SIPEKO SP. Z O.O.

38 851

39 360

4 086

2 689

98,71%

10,52%

MPACK POLAND
SP. Z O.O.

38 252

33 487

5 064

3 978

114,23%

13,24%

11,88% www.mpackpoland.com

UNI-PACK MACIEJKO
SP.J.

35 125

46 055

518

820

76,27%

1,47%

1,78% www.unipack.com.pl

101. STAR-PAK SP. Z O.O.

34 690

36 276

4 455

461

95,63%

12,84%

102. C2C SP. Z O.O.

34 104

36 030

107

248

94,65%

0,31%

0,69% www.ctoc.pl

103. YANKO SP. Z O.O.

34 014

28 100

-227

2

121,05%

-0,67%

0,01% www.yanko.com.pl

104. BIS-PAK SP. Z O.O.

33 799

31 773

6 233

2 593

106,38%

18,44%

8,16% www.bis-pak.pl

105. COLPAK SP. Z O.O.

33 391

29 745

4 613

3 487

112,26%

13,82%

11,72% www.stenqvist.pl

100.
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Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

Zyskowność Zyskowność
netto 2020
netto 2019
(%)
(%)

adres www

106.

BITTNER PACKAGING
SP. Z O.O. SP.K.

32 681

35 112

1 762

512

93,08%

5,39%

1,46% www.bittner.waw.pl

107.

FOL-PLAST ZAWADKA
SP. Z O.O. SK

32 513

34 350

1 018

444

94,65%

3,13%

1,29% www.fol-plast.com

Zamów pełen dostęp

9,35% www.petring.com.pl

108. PETRING SP. Z .O.O.

32 449

21 559

4 468

2 015

150,51%

13,77%

109. CLICK-PACK SP. Z O.O.

32 286

24 514

2 195

447

131,70%

6,80%

1,82% www.click-pack.pl

110. ZELAN SP. Z O.O.

31 268

38 665

2 698

924

80,87%

8,63%

2,39% www.zelan.pl

30 317

30 336

12

105

99,94%

0,04%

0,35% www.dekofilm.com.pl

111.

DEKOFILM POLSKA
SP. Z O.O.

Dane finansowe do rankingu dostarczyła firma:

Coface Poland

3,91% www.konplast.com.pl

95.

99.

Przychody
netto 2020
(tys. PLN)

Al. Jerozolimskie 142 A; 02-305 Warszawa; Tel.: +48 22 465 00 00; Fax +48 22 465 40 55; sales-poland@coface.com www.coface.pl

GRUPA KON-PLAST
SP. Z O.O. SP.K.

Zamów pełen dostęp

Nazwa

0,95% www.pakhurt.pl

89.

ARPACK POLSKA
92.
SP. Z O.O.

Lp.

6,83% www.sipeko.pl

1,27% www.star-pak.pl

www.eplastics.pl

Wypełniacz eko-filler N od WW Ekochem

W

ypełniacze mineralne to ciała stałe, często substancje nieorganiczne, o różnym uziarnieniu i gęstości
nasypowej, a także rodzaju preparacji powierzchniowej, które są szeroko stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Dodatek wypełniaczy
wiąże się z szeregiem korzyści: obniżeniem kosztów
produkcji, uzyskaniem większej stabilności wymiarowej oraz redukcją skurczu przetwórczego,
a także modyfikacją właściwości mechanicznych
czy istotnym zmniejszeniem śladu węglowego.
Do najczęściej wykorzystywanych wypełniaczy
należą: naturalny węglan wapnia, strącany węgla
wapnia, siarczany baru, siarczan sodu, sadza oraz
talk. Według analiz Ceresany w 2024 roku światowe
zapotrzebowanie na węglan wapnia, kaolin, talk i inne
wypełniacze wyniesie 75 milionów ton.
Przy odpowiedniej modyfikacji polimeru wypełniaczem
mineralnym i dodatkach modyfikujących możliwe jest otrzymanie tworzyw sztucznych o polepszonych właściwościach
mechanicznych, ekonomicznych lub ekologicznych wytworzonych kompozytów.
Najbardziej negatywną stroną zastosowania typowych wypełniaczy mineralnych jest ich znaczący wpływ na transparentność
oraz połysk granulatu z tworzywa sztucznego, a następnie

www.eplastics.pl

Artykuł sponsorowany

wytworzonego z niego detalu. Ma to duży wpływ na ilość możliwych zastosowań zmodyfikowanych w ten sposób tworzyw.
Producenci opakowań, folii, profili itd. poszukują wypełniaczy,
które nie wpłyną na właściwości optyczne ich produktów.
firma WW Ekochem opracowała produkt EkoFiller N, który jest wysoko stężonym koncentratem bezbarwnego mineralnego wypełniacza w matrycy polimerowej. Eko-filler N jest
nietoksyczny, stabilny chemicznie oraz może
poprawić właściwości fizyczne i mechaniczne
uzyskanych materiałów, nie wpływając negatywnie na ich przejrzystości. Charakteryzuje
się wysokim stopniem rozdrobnienia, oraz bardzo dobrą dyspersją, dzięki czemu przy zastosowaniu w 30% nie wpływa na transparentność gotowego wyrobu natomiast redukuje koszty surowcowe
i produkcyjne. Zastosowane substancje nieorganiczne w Ekofiler N pełnią również funkcję rozjaśniacza optycznego.
Eko-filler N może być także wykorzystany jako transparentny
wypełniacz w elastomerach termoplastycznych i jest również
kompatybilny z polietylenem (LLDPE, LDPE, hDPE) oraz kopolimerami etylenu (np. EVA, EBA) czy polipropylenem.
n
www.wwekochem.com
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TOP TEN wg dynamiki przychodów 2020/2019
Nazwa Firmy

Dynamika przychodów 2020/2019 (%)

ELPES SP. Z O.O.

167,75%

KEEEPER SP. Z O.O.

165,54%

RESACO SP. Z O.O.

151,51%

PETRING SP. Z .O.O.

150,51%

ROBOPLAST SP. Z O.O.

150,15%

TOPLAST TOMASZEWSCY SJ

144,61%

ZTS UNIPLAST SP. Z O.O. SP.K.

138,13%

POLIPACK SJ

136,21%

FLEX FILMS EUROPA SP. Z O.O.

135,58%

INTERBAG SP. Z O.O.

134,52%

TOP TEN wg zyskowności netto w 2020 (%)
Zyskowność netto
w 2020 (%)

Nazwa Firmy
PLASTAN KACPRZYK SP. Z O.O. SK

36,72%

SUPRAVIS GROUP S.A.

35,71%

POLIPACK SJ

29,10%

PEAK PACKAGING POLAND SP. Z O.O.

26,91%

WITOPLAST KISIELIŃSCY SP.J.

24,25%

KALIBRA SP. Z O.O.

20,93%

KRAUS FOLIE SP.J.

19,96%

FOF ROSSOPLAST D. I R.ROSSOCHACCY SP.J.

18,75%

BIS-PAK SP. Z O.O.

18,44%

BIBP SP. Z O.O.

18,01%

Ogólnopolski
dystrybutor
POLIMERÓW
TECHNICZNYCH
ABS, PA, POM, PC, SAN
PMMA, PS, PP, TPE

B I G P L A S T I C S PAC K AG I N G
POCZEKALNIA

50 fir m aspirujących do głów nego r ankingu
Przychody
netto 2020
(tys. PLN)

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

1. POLITECH SP. Z O.O.

30 211

30 230

1 505

547

99,94%

4,98%

1,81% www.politech.pl

2. BECPAK SP. Z O.O.

29 618

26 832

2 066

617

110,38%

6,98%

2,30% www.becpak.eu

Lp.
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Zyskowność Zyskowność
netto 2020
netto 2019
(%)
(%)

adres www

www.eplastics.pl

OFICJALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE
POLIAMIDÓW MODYFIKOWANYCH

www.polimerprojekt.pl

+48 609 613 009

+48 696 124 499

Plastics Review

Plastics Review

Przychody
netto 2020
(tys. PLN)

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

Przychody
netto 2020
(tys. PLN)

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

3. SILESIA PET SA

27 083

28 443

630

811

95,22%

2,33%

2,85% www.silesiapet.pl

14 137

12 334

1 571

883

114,62%

11,11%

7,16%

ZPH CERPLAST
SP. Z O.O.

26 848

23 775

997

511

112,93%

3,71%

2,15% www.cerplast.pl

30. AGROSAK S.A.

13 330

18 132

-1 296

-1 446

73,52%

-9,72%

-7,97% www.agrosak.com

26 371

22 274

4 365

2 066

118,39%

16,55%

9,28% www.omaplast.pl

31. MAXIPLAST SP. Z O.O.

13 128

14 596

298

591

89,94%

2,27%

4,05% www.maxiplast.pl

25 771

23 280

1 711

1 158

110,70%

6,64%

4,97% www.chemiplastyka.pl

32. ZAT "ARTECH" SP. Z O.O.

12 984

11 656

1 498

508

111,39%

11,54%

7. GOLDFOAM SP. Z O.O.

25 574

25 131

750

807

101,76%

2,93%

3,21% www.goldfoam.com.pl

33.

EMPAC POLSKA
SP. Z O.O.

11 583

10 320

229

-587

112,24%

1,98%

-5,69% www.empac.pl

8. PGO OPAKOMET SA

25 226

25 333

188

-470

99,58%

0,75%

-1,86% www.pgoopakomet.pl

34. INTERBAG SP. Z O.O.

11 340

8 430

632

39

134,52%

5,57%

0,46% www.interbag.pl

9. PACKSERVICE SP. Z O.O.

24 083

24 527

423

-353

98,19%

1,76%

-1,44% www.packserviceltd.com.pl

35. PPH WILK SP. Z O.O.

10 952

9 752

1 116

434

112,31%

10,19%

4,45% www.pph-wilk.nazwa.pl

10. SILBO SP. Z O.O.

23 720

17 763

2 096

73

133,54%

8,84%

0,41% www.silbo.pl

36. ARTFOL SJ

10 927

10 801

-652

530

101,17%

-5,97%

4,91% www.artfol.com

11. BIBP SP. Z O.O.

22 964

20 690

4 136

2 997

110,99%

18,01%

14,49% www.bibp.pl

10 861

10 751

548

-196

101,02%

5,05%

-1,82% www.byars.pl

12. RESACO SP. Z O.O.

21 778

14 374

2 263

663

151,51%

10,39%

13. DRACO SP. Z O.O.

21 583

21 790

501

1

99,05%

2,32%

10 311

11 419

-120

55

90,30%

-1,16%

0,48% www.3psystem.pl
-4,18% www.lesterholding.com

Lp.

4.

Nazwa

5. OMAPLAST SP. Z O.O.
6.

CHEMIPLASTYKA SP.
Z O.O.

Zyskowność Zyskowność
netto 2020
netto 2019
(%)
(%)

PEAK PACKAGING
14.
POLAND SP. Z O.O.

19 425

17 785

5 227

5 321

109,22%

26,91%

15. ELPES SP. Z O.O.

19 155

11 419

586

-852

167,75%

3,06%

Zamów pełen dostęp

adres www

Lp.

Nazwa

29.

REBHAN OPAKOWANIA
SP. Z O.O.

37.

4,61% www.resaco.pl
0,00% www.draco.net.pl
29,92% www.peakpackaging.pl
-7,46% www.elpes.com

BYARS INDUSTRIES
POLAND SP. Z O.O.

38. 3P SYSTEM SP. Z O.O.
39.

LESTER PRODUCTIONS
SP. Z O.O.

Zamów pełen dostęp

Zyskowność Zyskowność
netto 2020
netto 2019
(%)
(%)

adres www

www.certinapackaging.
com/rebhan/

4,36% www.pojemnikiartech.pl

10 104

8 282

356

-346

122,00%

3,52%

40. PRZEMO SP. Z O.O.

10 071

9 188

1 126

378

109,61%

11,18%

4,11% www.przemo.com.pl

TOPLAST
TOMASZEWSCY SJ

9 035

6 248

1 588

657

144,61%

17,58%

10,52% www.toplast.com.pl

8 905

10 015

311

222

88,92%

3,49%

2,22% www.folieromi.pl

8 433

24 367

-193

142

34,61%

-2,29%

0,58% www.frogut.pl
0,16% www.delfia.com.pl

41.

MODERNO MUNDO
16.
SP. Z O.O.

18 666

16 755

1 854

1 441

111,41%

9,93%

8,60% www.modernomundo.pl

17. TARNOPLAST SP. Z O.O.

18 041

20 369

483

-620

88,57%

2,68%

-3,04% www.tarnoplast.pl/

18. KIC-PAK SP. Z O.O.

16 482

19 369

1 037

1 578

85,09%

6,29%

8,15% www.kicpak.pl

43.

19. PLASTICO SP. Z O.O.

16 448

12 851

956

342

127,99%

5,81%

2,66% www.plastico.com.pl

44. DELFIA S.A.

7 591

10 498

-25

17

72,31%

-0,33%

20.

OMMER POLSKA SP.
Z O.O.

16 448

20 023

79

25

82,15%

0,48%

0,12% www.ommer.pl

45. GP PLAST SP. Z O.O.

7 341

8 068

-1 000

-1 980

90,99%

-13,62%

TS PACK BIAŁOGARD
SP. Z O.O. SK

46. ZTS ANTARES SP. Z O.O.

6 502

6 761

130

643

96,17%

2,00%

9,51% www.antares.com.pl

21.

16 235

16 360

2 183

1 058

99,24%

13,45%

47. KOWALA SA

6 440

10 717

-205

410

60,09%

-3,18%

3,83% www.kowala.com.pl

22. VIPAK SP. Z O.O.

16 170

16 652

242

320

97,11%

1,50%

1,92% www.vipak.pl

48. INPLAST SP. Z O.O.

4 443

3 990

284

135

111,35%

6,39%

3,38% www.tzmo-global.com

23. IDEEKO SP. Z O.O.

15 861

15 813

13

55

100,30%

0,08%

0,35% www.ideeko.pl

49. D&T SP. Z O.O.

3 623

4 643

-157

-5

78,03%

-4,33%

-0,11% www.dit-folie.pl

24. PLAST-FOL SP. Z O.O.

15 780

16 641

1 555

1 075

94,83%

9,85%

6,46% www.plast-fol.com

50. EWAN-FOL SP. Z O.O.

3 173

3 325

4

1

95,43%

0,13%

0,03% www.ewanfol.pl

PTS KLABACHA
SP. Z O.O.

15 644

14 908

453

177

104,94%

2,90%

1,19% www.pts-kk.pl

26. PPH ABA SP. Z O.O.

15 563

13 661

1 055

826

113,92%

6,78%

6,05% www.aba-poland.pl

15 383

13 250

66

151

116,10%

0,43%

1,14% www.fp.polska.com

Coface Poland

14 806

12 378

1 655

513

119,62%

11,18%

4,14% www.paktainer.com.pl

Al. Jerozolimskie 142 A; 02-305 Warszawa; Tel.: +48 22 465 00 00; Fax +48 22 465 40 55; sales-poland@coface.com www.coface.pl

25.

27.

FLEXIBLE PACKAGING
POLSKA SP. Z O.O.

28. PAKTAINER SP. Z O.O.
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6,47% www.chodakowscy.pl

www.eplastics.pl

42. ROMI SP. Z O.O.
FROGUT PLASTICS
SP. Z O.O.

-24,54% www.gpplast.pl

Dane finansowe do rankingu dostarczyła firma:

www.eplastics.pl
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Musi powstać skuteczna
infrastruktura recyklingu
wodnych, aby to osiągnąć. Poprzednia inicjatywa,
holy Grail 1.0, badała różne podejścia do recyklingu
odpadów pokonsumpcyjnych. Szczególnie skuteczny
okazał się cyfrowy znak wodny. Znaki wodne to ostatecznie kody cyfrowe, których nie można zobaczyć
gołym okiem, ale mogą one zawierać na przykład
informacje o rodzaju materiału. Na przykład sortowanie i recykling naszych opakowań na przekąski jest
znacznie prostsze i wreszcie możliwe.

Rozmowa z Torbenem
Nielsenem, CEO PepsiCo
PepsiCo napędza rozwój gospodarki o obiegu
zamkniętym dla opakowań giętkich. Jak myślisz,
który krok jest najważniejszy?
Moim zdaniem najważniejszym krokiem jest stworzenie jednolitej, a przede wszystkim efektywnej
infrastruktury recyklingu w całej Europie. Wezwani
są również politycy, aby odpowiednio ustalili kurs.
Jako firma realizujemy również podejście „Beyond
the Bottle”. Dlatego pracujemy nad rozwiązaniami,
które pomogą nam nie tylko samodzielnie wykorzystywać więcej przetworzonych tworzyw sztucznych
i materiałów nadających się do recyklingu, ale także
stworzyć oryginalne alternatywy dla opakowań.
Uczestniczysz w inicjatywie cyfrowego znakowania wodnego, w ramach której pierwsze testy
opakowań do żywności PepsiCo zostaną przeprowadzone we Francji i Niemczech w 2022 roku.
Co masz nadzieję osiągnąć dzięki opakowaniom
Świętego Graila?
Naszym celem jest przyczynienie się do świata,
w którym tworzywa sztuczne nigdy nie stają się
odpadami. Dlatego potrzebny jest efektywny recykling. Inicjatywa holy Grail 2.0, w której uczestniczymy, opiera się na wykorzystaniu cyfrowych znaków
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Do końca roku PepsiCo chce używać tylko w 100%
plastiku pochodzącego z recyklingu we wszystkich swoich butelkach w Niemczech. Czy ten cel
został osiągnięty?
Postawiliśmy sobie za cel zamianę butelek z całego naszego portfolio CSD i butelek marki Lipton na
opakowania z plastiku pochodzącego z recyklingu do
końca roku. Jednak w rzeczywistości udało nam się
dokonać tej zmiany znacznie wcześniej. Od połowy
września w PepsiCo korzystamy wyłącznie z rPET.
W Lipton zmiana nastąpiła całkowicie w kwietniu tego
roku. Tak więc osiągnęliśmy nasz cel już 100 dni przed
terminem.

Kluczowym pytaniem jest zawsze, jaki materiał
jest używany w procesie. W naszym portfolio napojów CSD używamy w 100% przetworzonego PET.
Obecnie materiału, którego używamy w naszych
torebkach na przekąski, nie można jeszcze poddać
recyklingowi w stopniu niezbędnym do ponownego wykorzystania jako opakowanie żywności. Ale
pracujemy nad tym. Współpracujemy z wiodącymi
firmami, aby osiągnąć wyższą jakość materiałów
pochodzących z recyklingu. Konwertujemy również
wszystkie materiały zgodnie z wytycznymi CEfLEX
– więc sprawiamy, że nadają się do recyklingu.
Jednocześnie zmniejszamy ilość opakowań i pracujemy nad alternatywnymi materiałami opakowaniowymi. Na przykład w ramach konsorcjum Pulpex
współpracujemy z firmami Unilever i Diageo nad
opracowaniem pierwszej na świecie w pełni nadającej się do recyklingu butelki papierowej. Ale to
wszystko oznacza również, że wprowadzamy zupełnie nowe materiały.
Czy bardziej zrównoważone produkty mogą również kosztować więcej?
W krótkim okresie inwestycje w zrównoważony
rozwój skutkują wyższymi kosztami. Jednak na dłuższą metę te inwestycje pomagają nam uczynić nas
bardziej wydajnymi i odpornymi. Bieżące spojrzenie
na światowe rynki surowcowe pokazuje to bardzo
wyraźnie. Wszystkie te systemy produkcyjne, które

nie przeszły jeszcze na bardziej zrównoważony rozwój, są pod presją. Im więcej inwestujemy w nowoczesne procesy recyklingu, tym większa ilość recyklatu
jest dla nas dostępna. Wraz ze wzrostem podaży ceny
spadają. Tyle jeśli chodzi o patrzenie w przyszłość.
Aby pozostać w teraźniejszości: widzimy, że konsumenci domagają się zrównoważonego rozwoju od
detalistów, a tym samym od nas jako producentów.
Wierzymy, że idzie to w parze z chęcią płacenia więcej – jeśli można jasno przekazać konsumentom, na
co ta dopłata jest wykorzystywana. W naszej własnej
wycenie, stale sprawdzamy wszystkie koszty naszych
produktów. Opakowania PET z recyklingu to tylko
jeden z wielu czynników.
PepsiCo stosuje holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Jakich zmian wymaga to
w logistyce?
Rzeczywiście dążymy do holistycznego podejścia
do zrównoważonego rozwoju. Wytyczne w tym zakresie zawiera nasz program pep+ (PepsiCo Positive).
Realizując to, zabieramy ze sobą również naszych
partnerów. W logistyce istnieją trzy główne dźwignie
poprawy zrównoważonego rozwoju: optymalizacja
tras dostaw – na przykład poprzez wykorzystanie
sztucznej inteligencji – przejście na transport bezemisyjny oraz podejście „Beyond the Bottle”, w którym
szukamy sposobów na wyeliminowanie opakowań
całkowicie.
n

Jakie jest Twoje zdanie na temat planowanej rozbudowy systemu depozytów w Niemczech?
Już teraz pobieramy kaucję za nasze napoje i widzimy, że system kaucji w istotny sposób przyczynia się
do recyklingu. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję
rozszerzenie systemu depozytów. Idealnie zlikwidowalibyśmy całkowicie system bezkaucyjny. Byłby to
również istotny wkład w większą przejrzystość i zrozumiałość systemu z punktu widzenia konsumenta.
W każdym razie wątpię, czy większość konsumentów
byłaby obecnie w stanie od razu stwierdzić, które
napoje mają kaucję na opakowaniu, a które nie.
Projektowanie opakowań jest nadal niezwykle
ważne w branży dóbr konsumpcyjnych dla produktów markowych. Marki dużo inwestują w marketing i projektowanie opakowań. Jak to się ma do
linii zrównoważonego rozwoju?

www.eplastics.pl

www.eplastics.pl
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Wielkim
cyfrowym
projektem przyszłości
jest konserwacja
predykcyjna*
Twoja firma musi zapewnić bezawaryjną pracę
linii do produkcji folii Brückner u klientów. Jaką
rolę w tej operacji odgrywa cyfryzacja?
Cyfryzacja ma dla nas kluczowe znaczenie jako
interfejs między Brückner a klientem, dlatego nieustannie dążymy do integracji oraz wymiany danych
i informacji. W tym celu stworzyliśmy cyfrową platformę usługową, na której klient może uzyskać dostęp
do naszych usług online. Podam przykład: zakres
dostawy zakładu obejmuje obszerną dokumentację. Do tej pory zawsze składał się z wielu folderów.
Jeśli klient chciał uzyskać informacje, znalezienie
odpowiednich fragmentów może zająć trochę czasu.
Na naszej platformie serwisowej ta dokumentacja
jest teraz dostępna online w dowolnym momencie.
Serwisant stojący przed maszyną ma wtedy łatwy
i szybki dostęp do niezbędnych informacji za pomocą
tabletu lub smartfona.
Dzięki temu dostęp do informacji staje się łatwiejszy. Jakie są inne zalety?
Podstawowe zalety to przejrzystość i prostota.
Oto kolejny przykład: w każdej maszynie instalujemy około 30 000 części. Wiele z nich jest oznaczonych kodem QR, w tym części od dostawców.
Identyfikujemy każdy element od początku jego
życia w firmie Brückner, aż do jego użycia u klienta.
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Rozmowa z Markusem
Gschwandtnerem,
CEO Brückner Servtec Gmbh
Wszystko, co klienci muszą zrobić, to zeskanować
część, którą chcą wymienić; zarówno my, jak i klient
wiemy dokładnie, której części sprawa dotyczy i kiedy
będzie ona dostępna. Dzięki temu możemy zareagować znacznie szybciej i w razie potrzeby szybko i skutecznie rozwiązać problem.
Wiele firm waha się, jeśli chodzi o przekazywanie
danych. Jak ich przekonujecie?
Musimy upewnić się, że dane są naprawdę
bezpieczne. W naszej firmie nie ma przecieków.
Posiadamy certyfikat TÜV. Ale sama ta pewność
nie wystarczy, aby przekonać klienta; decydującym
czynnikiem jest to, że musimy upewnić się, że klient
dostrzeże ogromne korzyści. Korzyści z integracji
danych są największe tam, gdzie przekraczane są
granice korporacyjne. Ponad 70 procent naszych
klientów korzysta już z naszej platformy cyfrowej.
Zasadniczo jest to ta sama zasada, co smartfon:
widzisz, co jest z nim możliwe, a wkrótce potem okazuje się, że nie możesz się bez niego obejść.

www.eplastics.pl

Jaki jest następne duże wyzwanie cyfryzacji?
Dużym cyfrowym projektem przyszłości jest konserwacja predykcyjna. Gdy jedna z naszych linii produkcyjnych zostaje zatrzymana, klient traci średnio
około 10 000 euro przychodów, i to w przeliczeniu
na godzinę. Dlatego ważne jest, aby te przestoje
były jak najkrótsze, ale w każdym razie, aby móc je
przewidzieć. Jesteśmy już na dobrej drodze, aby to
zrobić, instalując na przykład czujniki do oceny stanu
krytycznych komponentów. W przyszłości będziemy również wykorzystywać sztuczną inteligencję
do przewidywania, kiedy część może się zepsuć
lub kiedy należy przeprowadzić konserwację. Celem
jest zwiększenie możliwości planowania niezbędnych
prac konserwacyjnych z wyprzedzeniem, co pozwoli
zaoszczędzić znaczne koszty i wydłużyć czas pracy
bez przestojów.
Czy zostaną zachowane zasoby?
Konserwacja predykcyjna pomaga w bardziej
zrównoważonym wykorzystaniu linii produkcyjnej,
a także wszystkich kolejnych etapów. Na przykład, jeśli konserwacja jest przeprowadzana bez
konieczności w danym momencie, części zamienne będą również niepotrzebnie wcześnie wymieniane. Tak więc będziesz potrzebować znacznie
więcej materiału w całym cyklu życia rośliny. Ale
zasoby są również oszczędzane, jeśli na przykład
zainstalujemy bardziej energooszczędne silniki
podczas modernizacji i modyfikacji. Celem musi
być wykorzystanie jak najmniejszej ilości zasobów,
czy to materiałów, energii czy surowców. Tylko
poprzez cyfryzację możemy osiągnąć niezbędną
do tego przejrzystość.
W jaki sposób cyfryzacja i gospodarka o obiegu
zamkniętym są ze sobą powiązane?
Bez cy fr yzacji bardzo trudno byłoby stworzyć
gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzięki niej możemy jednak np. znakować produkty podczas procesu
produkcyjnego. Następnie maszyny mogą rozpoznać później w cyklu odbioru odpadów, z czego faktycznie wykonana jest folia opakowaniowa. Można
wtedy stwierdzić, że kawałek folii opakowaniowej
jest wykonany z polietylenu i nie zawiera więcej niż
pięć procent różnych i obcych materiałów. Oznacza
to, że w pełni nadaje się do recyklingu. Ale linie produkcyjne muszą być przygotowane. Takie monomateriałowe struktur y w ymagają wielu mody fikacji
linii produkcyjnych. Tylko wtedy można zagwarantować wysokiej jakości folię opakowaniową z tworzywa sztucznego, która jest gotowa na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

www.eplastics.pl

Jaka jest kolejna faza gospodarki o obiegu
zamkniętym?
W pr z y padku folii opakowaniow ych gospo darka o obiegu zamknięt ym może działać t ylko
wtedy, gdy dążymy do konstrukcji jednomateriałow ych. Ale ważne jest również, aby mieć lepszy
system zbiórki tworzyw sztucznych, porównywalny z systemem butelek. Musi być jak najprostsza
dla konsumenta. Następnie plastik musi zostać
oddzielony, aby otrzymać plastik z jednego źródła. Następnym krokiem jest recykling z jednego
źródła. Ale w tedy pojawia się py tanie, do czego
wykorzystać recyklat. Przekształcenie folii opakowaniowej z powrotem w folię opakowaniową pozostaje na razie wizją, ale przekształcenie folii opakowaniowej z recyklingu w dobre produkty, które
można w ykorz ystać na prz ykład w formowaniu
wtryskowym, miałoby sens.
Jakie są główne wyzwania?
Wyzwania techniczne zostaną pokonane. Trudniej
będzie wdrożyć opłacalny system zbiórki. I wtedy
ważne jest, aby gospodarka o obiegu zamkniętym
została upowszechniona na całym świecie. Dużo
zbiera się w Niemczech czy Austrii, ale jeszcze nie
tak dużo w Europie i wielu innych częściach świata.
Ilości są nadal zbyt małe, aby gospodarka o obiegu
zamkniętym była ekonomicznie opłacalna. To też
musi się zmienić.
n
*Konserwacja predykcyjna to metoda zarządzania zasobami,
której istotą jest naprawa zasobu lub elementu wyposażenia
zanim ulegnie on awarii — na podstawie zebranych danych na
jego temat. Stanowi ona trzecią fazę zarządzania zasobami:
Konserwacja naprawcza: naprawy wykonywane po wystąpieniu
problemu lub awarii.
Konser wacja zapobie ga wc za ( prof ilak t yc zna): napra w y
w ykony wane planowo, wg harmonogramu w ynikającego
z dotychczasowych doświadczeń.
Konserwacja predykcyjna: naprawy wykonywane wtedy, gdy dane
pozyskiwane z zasobu wskazują, że awaria niedługo nastąpi.
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Jednocześnie w przekroju całej branży do umiarkowanych

segmenty: papier/tektura oraz tworzywa.

Rozwój
sektora
i poszczególnych
jego segmentów
w Polsce
należy zaliczyć
poziom
zadłużenia.
Relacja zobowiązań
do

Kolejne pozytywne wnioski płyną z analizy sytuacji

za „zdrową” sytuację. Sektor opakowań od wielu lat

płynnościowo-zadłużeniowej

zachowuje bardzo bezpieczną sytuację płynnościową i

Rynkowy obraz
branży opakowań
z tworzyw

Jako optymalną wartość popularnie używanego wskaźnika
płynności szybkiej uznaje się przedział 100-120%. Trzy
największe segmenty opakowaniowe – papieru, tworzyw i

P

olska jest najdynamiczniej rozwijającym się
rynkiem opakowań z tworzyw w całej UE. 46%
wartości produkcji trafiło na eksport w 2020 (5
miejsce w UE), co oznacza wartość ok 1,65 mld
EUR wysłanych za granicę opakowań. Największymi
odbiorcami polskich opakowań w UE byli: Niemcy
(26%), francja (10%), holandia (7%), Czechy, (6%),
Wielka Brytania (5%). Dynamika eksportu jest zbliżona do wzrostu wartości produkcji. Pokazuje to,
że polski sektor opakowań napędzają dwa równorzędne motory rozwoju: duży (i wciąż rozwojowy) rynek
krajowy oraz stale rozwijana gałąź eksportowa.
Co do zasady, wielkość sektora opakowań wykazuje
dużą korelację z samą wielkością danej gospodarki
i populacją kraju – im większe one są, tym większe
jest zapotrzebowanie na opakowania, a duże rozdrob-
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zadłużeniową,
dając
komfort reakcji
na zmieniające
Rys.
6 sobieWartość
produkcji
sprzedanej przemysłu opakowań w

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu opakowań w Polsce

się warunki rynkowe, możliwość dalszego rozwoju, jak też
mld PLN
pozyskania finansowania na ten rozwój.

50

metali – prezentuje płynność w tym przedziale lub jego

Jak w przypadku wielu podobnych sektorów, aktywność

bliskich okolicach. Bardzo bezpiecznie pod tym względem

inwestycyjna firm w ostatnich latach była umiarkowana

wypada również segment drewna. Nieco poniżej zalecanych

45

35
W okresie 2018-2020
średnioroczne nakłady inwestycyjne

nie są to poziomy wskazujące na niebezpieczne zjawiska.

przedsiębiorstw
30 produkujących opakowania wynosiły około

Porównanie rentowności netto
segmentów
przemysłu
Porównanie rentowności
netto
segmentówopakowań
przemysłu opakowań
Rys. 11

średnia z lat 2018-2020
190 klas przetwórstwa
przemysłowego*

Drewno

20
15
10
5

Opakowania z
papieru i tektury
Opakowania z
tworzyw sztucznych

Opakowania
ze szkła
Opakowania
z drewna

9,2%

CAGR 2010-2020

7,7%

Tworzywa
sztuczne

16,3 mld zł

Papier i
tektura

17,8 mld zł

8,4%
7,2%

3,2%
9,0%

* Wszystkie klasy PKD 10-33 dla których dostępne są dane
Źródło: Pont Info, Analizy Pekao

Σ

7,6%

-1,9%

1,2%

* Oszacowania własne na bazie danych GUS
Źródło: GUS, Analizy Pekao

nienie sektora i jego specyfika sprzyjają rozwojowi
(odpowiednio 42 i 48% firm o liczbie pracujących 50-249).
lokalnej produkcji. Nie dziwi więc, że czołówkę najwiękZupełnie
inaczej wygląda
sytuacja
w przypadku
szych
producentów
tworzą natomiast
Niemcy, francja,
holandia
idwóch
Włochy,pozostałych
czyli największe
gospodarki
UE.
Niedaleko
za gdzie
segmentów, a więc szkła i metali,
tą czołówką–a jednocześnie już o kilka rzędów wielkości
duże firmy
mają zdecydowanie
dominującą
pozycję.
przed
resztą(250+)
stawki–znajduje
się polska.
Wymienione
pięć krajów odpowiedzialne jest szacunkowo za aż 80%
europejskiej produkcji opakowań.

…których łączna produkcja składa się na sektor o sporej

charakteru rynku opakowań. Wprawdzie, jak w większości

się już do solidnych rozmiarów. W 2020 roku łączna wartość

obszarów gospodarki, efekt skali (w tym konsolidacja) ma

produkcji wyniosła 44,6 mld zł – to wielkość zbliżona do np.
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przemysłu meblarskiego. Na wyróżnienie zasługuje jednak

Duża rola małych i średnich firm to naturalna konsekwencja

www.eplastics.pl

(40%)

2,5%

5,0%

4,6%
Średnia przetwórstwa
przemysłowego

(37%)

-4,6%

7,2%

6,2%
6,1%

(13%)

Zmiana % 2020 r/r
8,0%

7,1%

5,7 mld zł

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0

Opakowania
z metalu

(5%)

Metale

21,4

2,4 mld zł

(5%)

2,4 mld zł

Szkło*

33,4

poziomów znajdują się opakowania ze szkła, ale także tutaj
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Polsce

44,6

CAGR 7,6%

40

2010

Rynek opakowań z tworzyw jest w Polsce zróżnicowany
zarówno pod względem wielkości działających na nich
firm, jak i charakteru ich produkcji. Charakterystyczna
dla Polski jest duża rola sektora MSP, który stanowi
pod względem przychodów ok 40-45% całej branży. Wg
GUS i innych ośrodków monitorujących rynek wartość
biznesu produkcji folii i opakowań z tworzyw wyniosła
w 2020 ok 16,3 mld PLN, zaś średnie tempo wzrostu
rynku w dekadzie 2010-2020 osiągnęło poziom 7,2%.
W pandemicznym roku 2020 GUS sygnalizował wzrost
sprzedaży opakowań na poziomie 1,2%, co było bardzo
dobrym wynikiem na tle całego przemysłu w Polsce
(spadek o 3,4%), czy krajowej gospodarki (spadek PKB
o 2,5%). W istocie jednak wzrost był znacznie wyższy,
co widać po rankingu BIG PLASTICS PACKAGING.
Podobnie wielkość całego rynku opakowań z tworzyw
jest wyższa, niż szacowana przez GUS.

9
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aktywów waha się w przedziale ok. 43-51%, co można uznać

2011

Plastics Review

w granicach 7-8%, wypadają pozostałe, a więc dwa największe

www.eplastics.pl

duże przełożenie na efektywność i wyniki, ale na rynku

Zwracają uwagę również bardzo korzystne wyniki
finansowe producentów opakowań. W ostatnich
wielkości
i bardzo
dobrej
rozwoju
latach
osiągali
onidynamice
rentowność
netto ok. 6-8% na tle
średniej przetwórstwa przemysłowego wynoszącej 4,6%. Towarzyszyły temu bezpieczne wskaźniki
Producenci
opakowań
„rozrzuceni”
są pokomfort
różnych reakcji
obszarach
płynności
i zadłużenia,
dające
na
zmieniające
się
warunki
otoczenia
oraz
możliwości
klasyfikacjach działalności PKD. Poszczególne segmenty nie są
dalszego rozwoju.

duże w skali gospodarki, ale ich sumaryczna produkcja składa

„To skomplikowane”,
czyli ekologia
opakowań
Należy wyraźnie
podkreślić, iż większość
spośród wcześniej
produktową
(wraz z(atowarzyszącą
opłatą na konsumentów,
rzecz organizacji w
faktyczne wybory
nie tylko deklaracje)
Jak opakować przyszłość – kluczowe trendy, szanse
i zagrożenia
na przykładzie
butelkipowiązana
PET
wymienionych
opłat będzie
bezpośrednio z
odpowiedzialności
producentów)
oraz
opakowaniową.
czym wymiernie pomaga
również
wzrost
zamożności, jak też
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W podobnej sytuacji jest również przemysł opakowań.
25

wolumenem nierecyklingowanych opakowań lub produktów

zachodzące w międzyczasie zmiany pokoleniowe.

Produkcja klasycznej butelki PET – często cieszącej się „złą



najmniej odczuwalne tematy kosztów pracy są w

Korzystna kombinacja dużego rynku wewnętrznego, licznych

sektorze opakowań metalowych. Ich relacja do

powiązań

przychodów, jak też dynamika, są niskie.

w

międzynarodowych

łańcuchach

wartości

Plastics Review

wprowadzanych do sprzedaży. To sprawia, że szczególnie

sławą” – generuje relatywnie jedną z najniższych emisji CO2

Rys. 17

w EUR/tona

drewniane
Emisja
CO2
Rodzaj opakowania
(ekwiwalent tys. kg)
szklane

Opakowanie
termokurczliwe

5

stalowe

7

Butelka PET
Karton kompozytowy
Puszka aluminiowa
Butelka szklana

papierowe

6

aluminiowe

27

z tworzyw sztucznych
26

Źródło: Amcor – Raport roczny 2019, Analizy Pekao

wielomateriałowe

30

Wnioski mają tymczasem mieszany wydźwięk. Ogólny

Charakterystyka wybranych materiałów do produkcji opakowań żywnościowych

Rodzaj opakowania:
Charakterystyka wybranych materiałów
do produkcji opakowań żywnościowych
46
Poziom recyklingu
74

poziom odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi

wynosił
w 2019 rokuMożliwość
(najświeższe
dostępne
Możliwość
produkcji
w dane) ok. 56%, co
wykorzystania
100% z recyklatów
stawiało nas na relatywnie
słabej, 22. pozycji w gronie
recyklatów
(stan
obecny)
państw UE-27. W dłuższym horyzoncie czasowym widoczny
jest zdecydowany postęp – w 2005 r. ten sam wskaźnik



do 35%



wynosił 30%, a więc był prawie dwukrotnie niższy – choć

77

do 98%

trzeba też zauważyć, że w ostatnich kilku latach tempo

do 70%

96

dosyć istotny spadek (o 3 pp). Wciąż pozostaje nam więc

103
do
97%

Unię Europejską: 9 pp do celu na 2025 rok (65%) i 14 pp do

do 98%206

się oddaliliśmy. Średnia europejska w 2019 roku wynosiła





mocno wyhamowało. Co więcej, w 2019 roku odnotowano





przestrzeń do wypełnienia jeśli chodzi o cele nałożone przez





celu na 2030 rok (70%), od których w ostatnim czasie nieco

244

* Projekt ustawy UC81 (stan na październik 2021)
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2021 Europejska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
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65%, a czołowe państwa (kraje Beneluksu) osiągały poziomy
70-85%. Należy też pamiętać, że na takim etapie dalszy

Tempo wzrostu kosztów pracy na
zatrudnionego (CAGR 2017-2020)

7,0%

Drewno

8,5%

Papier i tektura

8,1%

Szkło

7,8%
6,7%

Tworzywa sztuczne
Metale

3,1%

+0,7

+2,6

+2,6

+3,4

25%

-0,6
19,6%

20%
15%

11,9%

10,4%

12,4%

13,3%

13,8%

10%
5%

2014

2017

Szkło

Opakowania

+2,1

Drewno

6,1%

Papier

Przetwórstwo
przemysłowe

Koszty pracy w relacji do przychodów ze sprzedaży
(oraz zmiana w pkt. proc. 2020 vs. 2014)

Tworzywa
sztuczne

poziom odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi
detalicznym iKonsument
hurtowym. Dotychczas
możliwe było
technologicznie handlu
i organizacyjnie.
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wynosił w 2019 roku (najświeższe dostępne dane)
ok.opakowaniowa
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mieć coraz większą świadomość i wiedzę, które
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– jeszcze bardziej uwypukloną przez pandemię – czy
rosnącą rolą nowych technologii.
– Otoczenie regulacyjne, ekonomiczne i społeczne „zmusza” producentów, by projektowali opakowania, które
łączą w sobie wiele cech: powinny być one ekologiczne, ale
miłe dla oka; proste, ale przyciągające uwagę; a jednocześnie także spełniające swoją podstawową rolę ochronną.
Umiejętne łączenie tych, czasami wręcz sprzecznych celów,
będzie dużym wyzwaniem dla firm w kolejnych latach i jednocześnie głównym wyróżnikiem tych, które będą gotowe
najlepiej wykorzystać potencjał rynku – dodaje Kamil
Zduniuk, analityk Banku PEKAO SA.
Dodatkowym wyzwaniem jest strona kosztowa.
Presja ze strony kosztów pracy, energii oraz surowców
jest odczuwalna w przekroju całego sektora, choć jej
wpływ jest niejednolity – zróżnicowany w zależności
od poszczególnych segmentów rynku (tj. od materiałów, z których wykonane są opakowania).
Perspektywy rozwoju rynku opakowań rysują się
korzystnie i należy spodziewać się dalszego wzrostu
popytu w kolejnych latach zarówno w Polsce, jak
i globalnie.
– Krajowy rynek wewnętrzny jest i pozostanie chłonny,
co jest pochodną struktury naszej gospodarki, przede
wszystkim znaczącej roli sektorów generujących duży

popyt na opakowania. To często nasze sektorowe „specjalizacje”. Ponadto, mając taki fundament, połączony z wysoką jakością produkcji przy konkurencyjnych
cenach, istnieje również znaczący potencjał do dalszego zwiększania eksportu opakowań – zauważa Kamil
Zduniuk.
Z jednej strony więc perspektywy popytowe mogą
dawać producentom duży komfort, z drugiej jednak wymienione wcześniej wyzwania wymagają od
producentów ciągłych dostosowań, aby ten potencjał właściwie wykorzystać. Wśród najważniejszych
znajduje się „eko-design”, a więc projektowanie opakowań koncentrujące się na wykorzystaniu surowców wtórnych czy maksymalnym ułatwieniu procesu recyklingu opakowań, dzięki ich przemyślanej
strukturze materiałowej. Szczególną wartość będzie
miało łączenie ekologicznego projektowania z atrakcyjnością wizualną produktu, co wymaga innowacyjnego podejścia do całej strategii produkcyjnej. Polski
sektor opakowaniowy wciąż ma ponadto potencjał
inwestycji w automatyzację niektórych obszarów
produkcji i poprawę energochłonności, które mogą
dodatkowo pomóc w sprostaniu wyzwaniom kosztowym.
n
Część danych na podstawie raportu
„Jak opakować przyszłość” autorstwa Banku PEKAO SA.

progres jest coraz trudniejszy do osiągnięcia – przyrost o
kolejne punkty procentowe „wymaga” więcej niż na
wcześniejszych etapach, kiedy wystarczają prostsze,
łatwiej
www.eplastics.pl
dostępne działania.
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Pewna praca
w niepewnych

czasach

Rozmowa z Wandą
Stypułkowską, Prezes Zarządu
MPS International Sp. z o.o.
15% wzrost wartości sprzedaży w 2020, czyli roku
pandemii covid, mówi sam za siebie. Jak widać,
kryzysy Pani niestraszne. Co legło u podstaw bardzo dobrych wyników finansowych Spółki w 2020?
Przecież, wbrew powszechnym trendom, w 2020
zwiększyliście zatrudnienie i podnieśliście płace?
Pracujemy w specyficznej branży. W czasie, gdy
gastronomia, usługi czy kultura miały się coraz gorzej,
zapotrzebowanie na kosmetyki do mycia nie malało.
W długofalowej perspektywie odczuliśmy zamknięcie
sklepów i drogerii w Europie, natomiast utrzymanie
rosnących wyników finansowych było możliwe dzięki dywersyfikacji łańcuchów dostaw i skutecznym
planowaniu. Nie bez znaczenia jest też możliwość
produkcji nie tylko kosmetyków, ale także opakowań
z tworzyw sztucznych. A te – zwłaszcza małe pojemności – na początku pandemii były potrzebne wszystkim producentom płynów i żelów do dezynfekcji.
Sami rozwinęliśmy naszą markę Antiseptus – uzupełniliśmy ją o płyn do dezynfekcji powierzchni.
Pracujemy nad kolejnymi wyrobami, które z pewnością pomogą w utrzymaniu higienicznych warunków w zakładach pracy czy miejscach użyteczności
publicznej.
Rok 2020, ale też 2021, potwierdził fakt, że MPS
International to stabilny i godny zaufania pracodawca. Dostrzegły to też liczne grona ekspertów, które
przyznały nam wiele nagród i wyróżnień.
W MPS International dołożyliśmy wszelkich starań,
by w dobie szalejącej pandemii zapewnić bezpieczeń-
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stwo naszym pracownikom. Szeroka akcja edukacyjna,
liczne ograniczenia, często wykraczające poza rządowe obostrzenia, bezpłatne badania w kierunku SARSCoV-2 – to wszystko pozwoliło nam uniknąć scenariusza, jaki dotknął niektóre firmy w naszym regionie.
Czy duży popyt na preparaty dezynfekcyjne
w 2020 pomógł Spółce?
Popyt owszem był duży, natomiast dostępność
alkoholu potrzebnego do ich produkcji była niewystarczająca. Był to problem całej branży. Z tego powodu nie uważam, żeby zapotrzebowanie na ten konkretny produkt szczególnie pomogło firmie. Z pewnością przyczyniło się do promocji naszej własnej
marki Antiseptus i było przyczynkiem do jej rozwoju.
Natomiast dziś widzimy półki supermarketów i drogerii uginające się od płynów dezynfekujących różnych
producentów, na dodatek w bardzo niskich cenach.
To świadczy o tym, że rynek jest obecnie wysycony
tego rodzaju produktami i nie można, nawet w czasie
kolejnych fal pandemii, liczyć na szczególne zyski z ich
sprzedaży.
W 2020 poszerzyliście Państwo ofertę opakowań,
dokonaliście nowych wdrożeń w tej części asortymentu. Jak tego udało się dokonać w sytuacji
zerwania łańcuchów logistycznych komponentów
a następnie galopady cen surowców?
Surowce do potwierdzonych zamówień zostały
zamówione z wyprzedzeniem. Pilnujemy także, by

www.eplastics.pl

mieć zapasy, które pokryją zapotrzebowanie na minimum dwa tygodnie wprzód, na wypadek jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej – niezależnie od pandemii.
Od początku byliśmy też w kontakcie z naszymi
dostawcami, by na bieżąco monitorować sytuację
i w razie potrzeby szukać rozwiązań satysfakcjonujących naszych klientów.
Rosnące ceny są zmorą wszystkich dziedzin gospodarki. Zawsze staramy się szukać dostawców zapewniających wysoką jakość surowców i komponentów
w optymalnej cenie. Natomiast, co zawsze podkreślam, MPS International ma wyrobioną solidną markę
w branży kosmetycznej oraz opakowaniowej i stąd
kryterium ceny nie jest kluczowym przy wyborze nas
jako partnera biznesowego. Nasi klienci wybierają MPS
International dlatego, że gwarantujemy wysoką jakość
finalnego produktu, jego bezpieczeństwo i fachową
obsługę na każdym etapie realizacji zamówienia.
Jaki udział mają recyklaty w opakowaniach
Spółki?
O udziale recyklatów w opakowaniach zawsze
decyduje klient, dla którego projektujemy i produkujemy daną butelkę. Nasi technolodzy stale pracują
nad optymalizacją procesu produkcji tak, by udało się
uzyskać jak najlepszy wizualnie efekt z wykorzystaniem jak największej ilości recyklatu.
Stosujemy także obieg zamknięty, tym samym
ograniczając ilość odpadów. Naszym klientom oferujemy opakowania z wykorzystaniem materiału pozyskanego z etanolu uzyskanego z trzciny cukrowej. To
alternatywa dla etanolu petrochemicznego.
Od kilkunastu miesięcy prowadzimy także badania związane z produkcją opakowań z wykorzystaniem plastiku pochodzącego z plaż i oceanów.
Wyniki są coraz bardziej obiecujące, więc jestem
przekonana, że w niedługim czasie będziemy mogli
pochwalić się efektami i tym samym nową ofertą dla
naszych klientów.
Na czym polega Państwa sekret do generowania coraz lepszych wyników? Czy zaangażowanie
załogi ma tutaj znaczenie?
Załoga i jej zaangażowanie to podstawa sukcesu
każdej firmy. W 2019 roku rozpoczęliśmy realizację
projektu „Zarządzanie przez cele”, w ramach którego zaktualizowaliśmy strukturę organizacyjną firmy,
odświeżyliśmy zakresy obowiązków, utworzyliśmy
ścieżki rozwoju i awansów stanowiskowych, jak również rozpoczęliśmy pracę nad realizacją celów biznesowych. Dzięki temu pracownicy czują, że mają realny
wpływ na rozwój swojej jednostki organizacyjnej, ale
też całej organizacji.

www.eplastics.pl

MPS International od 2002 roku jest audytowany pod kątem spełniania wymagań standardów
etycznych, z początku SA8000, obecnie SMETA.
Wdrożyliśmy szereg polityk i procedur dotyczących
zakazu dyskryminacji i mobbingu, kładziemy nacisk
na etyczne zachowania w miejscu pracy, ściśle przestrzegamy regulacji prawnych w obszarze czasu pracy
oraz wynagradzania i premiowania pracowników.
Jakie projekty rozwojowe Spółka realizuje obecnie?
Jak już wspomniałam, w obszarze opakowań pracujemy przede wszystkim nad zwiększeniem ilości
materiału pochodzącego z recyklingu używanego do
produkcji, a także nad uzupełnieniem oferty o opakowania z wykorzystaniem plastiku z mórz i oceanów.
W obszarze kosmetyków determinują nas trendy,
a tym najsilniejszym jest teraz eko. Opracowujemy
formuły kosmetyków z wykorzystaniem naturalnych
i ekologicznych składników. Jeśli chodzi o markę
własną – stawiamy na intensywny rozwój. Niedawno
przeprowadziliśmy rebranding naszych mydeł oferowanych różnego rodzaju gałęziom biznesu. Teraz
sprzedajemy je pod wspólną marką Solution by MPS.
Poszerzyliśmy ją również o kremy do rąk. W 2022
roku będziemy rozwijać inne nasze marki – ProLine,
fP i Antiseptus.
Inwestujecie w zasoby ludzkie, nie zaniedbujecie
ochrony środowiska, dbacie o relacje z otoczeniem społecznym firmy. To jest recepta na stworzenie bardzo dobrego miejsca pracy w obecnych
czasach?
Myślę, że hasło, którym obecnie promujemy się
w działaniach employer-brandingowych „Pewna praca
w niepewnych czasach” doskonale oddaje to, jaką
firmą jesteśmy. Przede wszystkim dajemy pewne
zatrudnienie. W ciągu minionych dwóch lat nie zredukowaliśmy ani jednego etatu, wprost przeciwnie
– zwiększyliśmy zatrudnienie. Dla potencjalnych pracowników bezpieczeństwo i pewność jutra są szczególnie ważne. Ale oczywiście wiemy, że praca to
nie wszystko i że tzw. work-life-balance jest istotny.
Dlatego promujemy zdrowy tryb życia, zachęcamy
do uprawiania sportu, ale także do integrowania się
podczas wydarzeń sportowych (sponsorujemy lokalną pierwszoligową drużynę piłki ręcznej Gwardia
Koszalin), zachęcamy do działań w ramach wolontariatu. firma dba też o środowisko – mamy szereg procedur, własną podoczyszczalnię ścieków, otworzyliśmy
pasiekę. Myślę, że to wszystko składa się na wizerunek
dobrego pracodawcy, co na dodatek potwierdzają niezależne gremia przyznając nam tytuły „Pracodawcy
Roku Pomorza” czy „Równa firma”.
n
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Teoretycznie: moglibyśmy całkowicie
zrezygnować z paliw kopalnych,
gdyby cykl był całkowicie zamknięty.
Rozmowa z Peterem von Hoffmannem,
dyrektorem generalnym Business Unit
Engineering Plastics Applications w Coperion.
Gospodarka o obiegu
zamkniętym dla tworzy w
Peter von Hoffman
sztucznych jest deklarowanym celem UE, więc z ekonomicznego punktu
widzenia jest to raczej szansa czy wyzwanie dla
producenta maszyn takiego jak Coperion?
To dla nas wyraźna szansa. Wraz z gospodarką
o obiegu zamkniętym rośnie znaczenie recyklingu.
Jako producent wytłaczarek widzimy w tym zakresie
wiele nowych możliwości biznesowych. W ostatnich
latach zainwestowaliśmy ogromne kwoty w biznes
recyklingowy, co już się opłaciło i obserwujemy stały
wzrost napływających zamówień w tym obszarze. Od
pięciu lat mamy własny zespół i własne zarządzanie
produktami skupiające się na tym temacie. Zawsze
uczymy się czegoś nowego, ponieważ nie każdy recykling jest taki sam. Musisz się wyróżniać. Obecnie
istnieje cała gama różnych, a także nowych procesów.
Czy możesz podać nam przykład?
Przyjrzyjmy się mechanicznemu recyklingowi folii.
Jest to trudne, ponieważ folie, zwłaszcza te stosowane w przemyśle opakowaniowym, składają się
z kilku warstw różnych tworzyw sztucznych. Te różne
warstwy można wykorzystać do poprawy właściwości barierowych i wydłużenia okresu przydatności
do spożycia żywności. Jednak z punktu widzenia
recyklingu folie są problematyczne, częściowo dlatego, że tworzywa sztuczne mają różne temperatury
topnienia. Istnieje proces, w którym przycinanie krawędzi folii jest zbierane i przetwarzane, a następnie
ponownie wprowadzane do jednej z warstw, gdy
produkowane są nowe folie. To mechaniczny sposób
na recykling, przynajmniej częściowo, zaawansowa-
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nego technologicznie produktu, takiego jak folia.
A w odniesieniu do odpadów poprzemysłowych jest
to koncepcja, która nie wytwarza odpadów, a zatem
jest rozwiązaniem bezodpadowym, że tak powiem.
Dostarczyliśmy już nasze wytłaczarki do pierwszych
instalacji referencyjnych w Niemczech. Proces ten
nabiera tempa, również ze względu na jego przewagę
energetyczną.
Czy recykling chemiczny również nabierze tempa?
Absolutnie. Pomysł polega na rozbiciu każdego
plastiku na jego oryginalne składniki poprzez pirolityczny kraking węglowodorów. Z tej pierwotnej formy
można następnie wrócić do plastiku poprzez proces
rafineryjny. Jest to trend, który realizują w szczególności najwięksi producenci tworzyw sztucznych.
Proces ten jest również interesujący, jeśli nie chcesz
lub nie możesz poddać recyklingowi produktu jednej
odmiany. Jeśli udałoby się zamknąć tę pętlę w stu
procentach, teoretycznie można by całkowicie obejść
się bez kopalnych materiałów bazowych.

www.eplastics.pl

z pewnością oszczędza zasoby i zmniejsza ślad węglowy. Chcą jednak być również przygotowani na wypadek, gdyby
w przyszłości pojawiły się polityczne
wymagania dotyczące wyższej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produktach z tworzyw sztucznych,
a obecnie jest wiele do powiedzenia na
ten temat.

Wszystko to jest już technicznie możliwe?
Tak to mozliwe. Istnieją już zakłady referencyjne,
a także różne instytuty, które optymalizują tę technologię. Sprzedaliśmy już obiekty do tego celu. Powstaje
już wielkoskalowy zakład produkcyjny z wytłaczarkami dwuślimakowymi, które są bardziej wydajne w tej
dziedzinie zastosowań przy wyższych przepustowościach niż inne maszyny na rynku.
Recykling mechaniczny jest złożony i kosztowny. Recykling chemiczny jest jeszcze
droższy. Cała operacja opłaca się
tylko wtedy, gdy ceny ropy są wysokie. Kto zainwestuje w takie zakłady, jeśli nie wiadomo, czy można je
ekonomicznie eksploatować?
Producenci tworzyw sztucznych
chcą pokazać, że są liderami i zwiększają swój udział w cyklu. Dlatego
inwestują w recykling chemiczny;
nawet jeśli nie ma to dziś sensu z czysto ekonomicznego punktu widzenia,

www.eplastics.pl

Obecnie to Europa nadal napędza
gospodarkę o obiegu zamkniętym. Czy
iskra w końcu przyjmie się w pozostałych częściach świata?
Jeśli to tylko UE skupia się na gospodarce
o obiegu zamkniętym, jest mało prawdopodobne, że zostanie przeforsowana w dużym
tempie. Zachęca mnie fakt, że ostatnio Stany
Zjednoczone podjęły tę kwestię. Administracja
Bidena wyraźnie skupiła się na tym i widzimy,
że recykling staje się coraz ważniejszy w USA, co
nie miało miejsca kilka lat temu. Ponadto wielu
producentów reaktorów do recyklingu chemicznego
znajduje się w USA, podobnie jak wiele zakładów
pilotażowych. firmy amerykańskie wraz z firmami
europejskimi zapewniają znacznie większą dynamikę. W Chinach intensywnie rozwijają się również
środki ochrony środowiska. Jesteśmy całkowicie
pewni, że problemy, które są obecnie które są
obecnie traktowane priorytetowo w Europie, wkrótce pojawią się w Ameryce Północnej, a następnie
w coraz większym stopniu również w Azji.
n
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BIG PLASTICS MAChINERy: RANKING 33 KLUCZOWyCh
DOSTAWCóW MASZyN I URZąDZEń DLA PRZETWóRCóW
TWORZyW SZTUCZNyCh.

Barometr Gospodarczy BIG PLASTICS MACHINERY
Przemysł Tworzyw
w Polsce

Rynkiem rządzą
dostawcy wtrysku,
reszta rozproszona
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Zysk netto
2020 (mln
PLN)

Zysk netto 2019
(mln PLN)

Zyskowność
2020 (%)

Zyskowność
2019 (%)

718

707

1,58%

52

67

7,24%

9,36%

1 069

1 026

4,13%

89

90

8,31%

8,44%

ponad 14% zyskowność. Strukturę przychodów
można przeanalizować w tabeli. Na uwagę zasługuje
spadek sprzedaży eksportowej z 2,3 mln w 2019 na
1 mln w 2020. Środki pieniężne na koniec 2020 to
11,2 mln PLN.

W segmencie wtrysku role są od wielu lat rozdane. Engel, Arburg, Wittmann-Battenfeld, Demag,
fanuc mają własne spółki dystrybucyjne, Krauss-Maffei, Netstal, JSW, haitian korzystają z lokalnych
pośredników. Rynek próbują szturmować marki chińskie: Borche, BJ, Tederic, Bole, Welltec, koreański
LS Mtron, czy tajwański Victor, ale z umiarkowanym powodzeniem lub bez.

W Wadim Plast trwa zmiana warty, Prezes Paweł
Jurkowski ma już 27% udziałów w spółce. Wysokie
miejsce Wadim jest lekko na wyrost, bowiem spółka
oprócz dystrybucji wtryskarek, peryferiów i systemów GK zajmuje się również usługową produkcją

Wzrost
wartości
sprzedaży
2020/2019 (%)

Wszyscy dostawcy maszyn
i urządzeń sklasyfikowani
w rankingu

Jednak rok 2020 zburzył pewną prawidłowość: rentowność netto dostawców wtrysku jest niższa niż
najważniejszej grupy przetwórców, czyli producentów opakowań.

Zamów pełen dostęp

Wartość
sprzedaży
netto 2019
(mln PLN)

Wyłącznie dostawcy wtryskarek,
robotów i peryferiów
sklasyfikowani w rankingu

Dostawcy wtryskarek, robotyki i peryferiów to najbardziej zorganizowana i dojrzała część rynku
dostawców maszyn dla przetwórców tworzyw. Na 33 sklasyfikowane przez nas firmy – 16
reprezentuje ten właśnie segment rynku. Wartość tego rynku szacujemy na ok 800 mln PLN w roku
2020. Pandemia zredukowała wzrost sprzedaży w tym obszarze rdr do 1,58% przy satysfakcjonującej
zyskowności na poziomie ponad 7%.

W 2020 zdecydowanie na czoło stawki wysunęły
Się ENGEL Polska i FANUC Polska. Pierwsza firma
zdominowała rynek wtrysku, druga natomiast rynek
robotyki. W 2021 raczej nie należy się spodziewać
zmian w tym układzie. Średnie zatrudnienie Engel
Polska w 2020 to 57 osób, środki pieniężne na koniec
okresu 24,4 mln. Na tym tle środki pieniężne fanuc
Polska w wysokości 3,5 mln prezentują się dość
skromnie.

Wartość
sprzedaży
netto 2020
(mln PLN)

wtryskową, która powinna nabrać tempa, zwłaszcza
po zrealizowaniu grantów na wysoko marżowe produkty medyczne (elementy protez serca). Na koniec
2020 spółka zatrudniała 63 osoby i posiadała środki
pieniężne w wysokości 12,6 mln PLN.
Przychody Dopaka zjechały mocno w dół (bywały
lata, kiedy spółka osiągała 200 mln PLN rocznie), ale
spółka w dalszym ciągu realizuje wysokie marże.
Spółka miała na koniec 2020 blisko 17 mln środków pieniężnych, co pozwala jej spokojnie patrzeć
w przyszłość.

Zamów pełen dostęp

Przychody Muehsam spadły w 2020 rdr o ponad
20%, jednak firma utrzymywała bardzo wysoką

www.eplastics.pl

ARBURG Polska odnotował słabszy wynik
w 2020, spółka w tym czasie zatrudniała 25 osób
i w celu poprawienia wyników jest w trakcie szeregu
nowych rekrutacji. Stan środków pieniężnych na
koniec 2020 – 9,7 mln PLN.
Wittmann-Battenfeld odnotował spadek sprzedaży dla motoryzacji i opakowań, wzrosły natomiast
zamówienia z branży budowlanej. W 2020 spółka
zatrudniała 20 osób, a prezes zarobił na umowę
o pracę 462 tys. PLN brutto. Środki pieniężne na
koniec okresu to 14 mln PLN.
Rok 2020 był rekordowy pod względem przychodów i zysków dla ELBI. W odrębnej tabelce można
prześledzić największe kontrakty spółki. Ponad 80%
obrotu spółka zrealizowała w EUR. Środki pieniężne
na koniec okresu 5,6 mln PLN.

Zamów pełen dostęp

Ponar handluje chińskimi maszynami, buduje
także wtryskarki z importowanych podzespołów,
wykonuje wtryski usługowe, sukcesywnie pokrywa straty z wcześniejszych lat, płaci zobowiązania

Struktura przychodów MUEHSAM
Przychody netto ze
sprzedaży (mln PLN)

2020

2019

Towary

34,4

41,5

Usługi z towarem - systemy

25

33,9

Usługi serwis i inne

2,7

3,6

Prowizje

0,5

1
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publiczno-prawne wraz z zobowiązaniami wynikającymi z zawartych układów. Środki pieniężne na
koniec okresu 1,6 mln PLN. Spółka zatrudniała na
koniec 2020 aż 210 osób.
Demag zainwestował w 2020 w środki trwałe 1,3
mln PLN. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 17
osób, zaś środki pieniężne na koniec okresu to 0,1
mln. PLN. Obaj polscy wspólnicy spółki zbyli swoje
udziały spółce matce inkasując za nie po 240 tys.
PLN.
Poza segmentem wtrysku w naszym rankingu
warto zwrócić uwagę na polską spółkę globalnego koncernu technologii opakowaniowych Krones,
a także Rectus Polska, który wygrał rywalizację ze
Staubli oraz sukcesywnie budujące pozycję rynkową
WW Ekochem. Jedyny w zestawieniu producent
wytłaczarek – Comprex – urósł rdr o ponad 200%.

Zamów pełen dostęp

czas teraz na podsumowanie globalnej sytuacji producentów wtryskarek i wytłaczarek. Większość analityków jest zgodna w swoich prognozach. W ciągu
najbliższych lat rynek wtrysku osiągnie wartość ok
14,5 mld USD, co oznacza średnioroczny wzrost na
poziomie 3.5%. Rynek pobudzi zwłaszcza kwitnący
sektor opieki zdrowotnej i rosnące wykorzystanie
wtrysku w produkcji urządzeń medycznych.
Globalnie prym wiedzie Ameryka Północna, gdzie
w 2020 sprzedaż wtryskarek osiągnęła wartość 1,8
mld USD. W tyle nie pozostaje region Azji i Pacyfiku
notujący szybki rozwój technologiczny i infrastrukturalny. Nadzieje producentów wtrysku budzi przede
wszystkim gwałtownie rosnący rynek elektroniki
oraz pozytywna polityka biznesowa większości krajów regionu. Dostępność kapitału i ulg podatkowych wraz z łatwą dostępnością surowców i tanią
siłą roboczą przyciąga graczy z całego świata do
podejmowania przedsięwzięć w tym regionie. Plastik
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Wyniki firm nieobecnych w głównym
zestawieniu z powodu braku aktualnych danych finansowych
Przychody 2019 (tys. PLN)

Przychody 2018 (tys. PLN)

Zysk netto 2019 (tys. PLN)

Zysk netto 2018 (tys. PLN)

Asten Group Sp. z o.o.

49 500

53 941

2 294

3 773

Ludatec Sp. z o.o. SK

22 151

14 204

474

492

Hurmak Polska Sp. z o.o.

1 723

1 830

15

23

wydaje się być lepszym surowcem do produkcji
wyrobów elektronicznych. Plastik zapewnia takie
korzyści, jak wysoka elastyczność, niski koszt i cechy
mikrotolerancji, dzięki czemu jest bardziej preferowany w porównaniu z innymi materiałami. Oczekuje
się, że zwiększy to zapotrzebowanie na wtryskarki.
Wzrost działalności budowlanej w krajach takich
jak Brazylia i Indie zwiększa zapotrzebowanie na
produkty odporne na wysokie temperatury i ciśnienie. Oczekuje się, że zwiększy to popyt na wtryskarki
od producentów wyrobów budowlanych.
Wśród zagrożeń należy wymienić złą sytuację
w przemyśle motoryzacyjnym, zmieniające się przepisy dotyczące stosowania tworzyw sztucznych i wahania cen surowców. Dodatkowo, przeszkodą w rozwoju
rynku są surowe przepisy środowiskowe związane
z utylizacją produktów z tworzyw sztucznych.
Na globalnym rynku w dalszym ciągu znaczącą
przewagę utrzymują wtryskarki hydrauliczne mające
48% udział w całkowitej sprzedaży. Wysoka preferencja dla wtryskarek hydraulicznych jest spowodowana niskimi wymaganiami konserwacyjnymi i lepszą
wydajnością.
Jeśli chodzi o rynek ekstruzji analitycy przewidują
jego wartość w 2027 na ok 8 mld USD, ze średniorocznym wzrostem rzędu 4,5%. Prognoza dotyczy całości rynku, czyli wytłaczarek jedno i dwuślimakowych.
Procesowo, najważniejsze segmenty rynku to: Blow
film Extrusion, Sheet/film Extrusion, Tubing Extrusion.
Podstawową tendencją jest wzrost świadomości
oszczędzania energii na całym świecie, co napędza
wzrost rynku wytłaczarek. W związku z tym producenci coraz bardziej koncentrują się na produkcji
wydajnej i niezawodnej maszyny dwuślimakowej,
co pobudza wzrost rynku. Standardem w tej grupie maszyn są wysokie odgazowywanie oraz duże
ciśnienie ugniatania w produkcji folii/arkuszy.
Dobrą perspektywę dla ekstruzji stanowią również zmiany trendów w konsumpcji żywności, w tym
gwałtownie rosnący rynek opakowań na mrożonki
i żywność cateringową. Rozwój rynku folii także
przyczynia się do prosperity na rynku ekstruzji.

Zamów pełen dostęp
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Najważniejsze zlecenia Elbi-Wrocław w 2020 roku:
• System magazynowania i podawania dla firmy JELENIA PLAST Sp. z o.o.
• System chłodzenia dla firmy P.P MARGOMED
• System centralnego podawania i suszenia dla firmy KONTAKT-SIMON S.A
• System magazynowania dla firmy KABLONEX Sp. Jawna
• System centralnego podawania CLINICO MEDICAL sp. z o.o.
• System magazynowania i podawania dla firmy ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o.
• System podawania dla firmy PACCOR POLSKA Sp. z o.o.
• System magazynowania dla firmy Dr. SCHNEIDER AUTOMOTIVE POLSKA
• System podawania dla firmy SULZER MIXPAC POLAND Sp. z o.o.

Produkcja folii 5 lub 7-warstwowej (z koekstruzją)
kreuje boom na rynku wytłaczania z rozdmuchem.
Wzrastający popyt na rynku szeroko rozumianego
budownictwa oraz transportu to również dobre wieści dla producentów ekstruzji. Barierą są natomiast
stosunkowo wysokie koszty nowych maszyn i całego oprzyrządowania niezbędnego do uruchomienia
linii produkcyjnej, a także wysokie koszty konserwacji i instalacji.
pewną nadzieje na obniżenie kosztów ekstruzji
dają zaawansowane badania nad wytłaczarkami opartymi o sztuczną inteligencję, całkowicie obsługiwanymi za pomocą oprogramowania. Wprowadzenie na
rynek takich maszyn może przynieść nowe lukratywne
kontrakty sprzedażowe.
Analitycy przewidują, iż w ciągu najbliższych
lat wytłaczanie z rozdmuchem utrzyma dominującą pozycję w strukturze sprzedaży branży.
Największy wzrost powinien wygenerować szeroko rozumiany sektor budowlany. W konsumpcji wytłaczarek na czoło wysunie się region Azji
i Pacyfiku. Kluczowi globalni gracze: Bausano & figli
SpA, Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera SpA,
Kabra ExtrusionTechnik Ltd., KraussMaffei Group,
Milacron holdings Corp., Reifenhäuser Gmbh & Co.
KG Maschinenfabrik, The Japan Steel Works, Toshiba
Machine Co., Ltd., UNION Officine Meccaniche SpA
i Windsor Machines Limited.
n
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Od momentu podjęcia produkcji wtryskarek, ambicją firmy ARBURG było stworzenie
centralnego ośrodka technologii wtrysku. Nie ma na świecie drugiej firmy, która z
równą konsekwencją i poświęceniem dąży do rozwoju i doskonalenia technologii
wtrysku. Zawsze przyświeca nam jednak jeden cel: sukces naszych klientów.
www.arburg.pl
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Wysokie wymagania?
Wiemy o czym mowa.

B
IG PL A S T IC S M AC H I N E RY
R a n k i n g 33 k l u c z o w y c h d o s taw c ó w m a s z y n / u r z ą d z e ń
d l a p r z e t w ó r s t wa t w o r z y w s z t u c z n y c h

Lp.

Nazwa

Przychody netto
2020
(tys. PLN)

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

Zyskowność
netto 2020
(%)

Zyskowność netto
2019 (%)

adres www

4,10% www.engelglobal.com/pl

1. Engel Polska Sp. z o.o.

128 433

114 018

5 305

5 265

112,64%

4,13%

2. Fanuc Polska Sp. z o.o.

114 452

137 380

18 005

22 757

83,31%

15,73%

19,88% www.fanuc.eu/pl

3. Krones Sp. z o.o.

68 741

60 828

5 954

3 867

113,01%

8,66%

5,63% www.krones.com

4. Wadim Plast Sp. z o.o.

68 300

49 662

2 718

2 062

137,53%

3,98%

3,02% www.wadim.com.pl

5. Dopak Sp. z o.o.

66 099

49 374

6 084

14 047

133,87%

9,20%

21,25% www.dopak.pl

6. Rectus Polska Sp. z o.o.

65 464

62 130

8 179

7 505

105,37%

12,49%

11,46% www.rectus.pl

Muehsam i Współnicy
7.
SJ

62 675

79 996

9 344

9 092

78,35%

14,91%

14,51% www.muehsam.com.pl

8.

ARBURG Polska
Sp. z o.o.

62 538

82 089

4 014

4 340

76,18%

6,42%

6,94% www.arburg.com

9.

Witmann Battenfeld
Polska Sp. z o.o.

54 037

47 824

3 477

2 680

112,99%

6,43%

4,96% www.wittmann-group.com/pl

10. Mapro Polska SA

47 756

43 692

2 997

3 557

109,30%

6,28%

7,45% www.mapro.cz/pl

11. Elbi Wrocław Sp. z o.o.

42 608

22 812

4 145

743

186,78%

9,73%

1,74% www.elbi.com.pl

12. WW Ekochem SK

37 383

28 423

4 956

4 111

131,52%

13,26%

13. Ponar Sp.z o.o.

29 469

38 191

56

3 084

77,16%

0,19%

Sumitomo (SHI) Demag
14. Plastics Machinery
Polska Sp. z o.o.

27 523

23 486

1 851

1 606

117,19%

6,73%

15. Comprex Sp. z o.o. SK

27 080

11 933

5 017

19

226,93%

18,53%

Mosca Direct Poland
16.
Sp. z o.o.

26 601

23 643

1 146

684

112,51%

4,31%

2,57% www.mosca.com/pl

17. Staubli Łódź Sp. z o.o.

25 363

31 261

1 316

1 970

81,13%

5,19%

7,77% www.staubli.com/pl

Tajwańskie Biuro
18.
Techniczne Muehsam

15 098

11 523

979

753

131,02%

6,48%

4,99% www.tbtplast.pl

19. GG Plast Technology SK

14 485

14 150

2 387

1 240

102,37%

16,48%

8,56% www.ggplast.pl

InAutom Poland
20.
Sp. z o.o.

13 717

13 316

1 130

985

103,01%

8,24%

7,18% www.inautom.pl

21.

T & F Plast Trade
Sp. z o.o.

12 877

22 718

1 329

1 249

56,68%

10,32%

9,70% www.tfplast.com

22.

BOLE EUROPE TECHNOLOGY CO. LTD Sp. z o.o.

11 614

978

-1 593

-847

1187,53%

-13,72%

-7,29% www.bole-europe.com

Zamów pełen dostęp

11,00% www.wwekochem.com
10,47% www.ponarzywiec.com.pl
5,84%

www.poland.sumitomo-shidemag.eu

0,07% www.comprex.com.pl

Podaj nam swoje wymagania – spełnimy je.

Dane finansowe do rankingu dostarczyła firma:

Coface Poland

Hägglunds Drives GmbH, Steinkulle 3, D-42781 Haan.
Tel.: +49 2129 9315-0, www.hagglunds.com
E-mail: silvester.nowakowski@de.hagglunds.com

Al. Jerozolimskie 142 A; 02-305 Warszawa; Tel.: +48 22 465 00 00; Fax +48 22 465 40 55; sales-poland@coface.com www.coface.pl
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Układy napędowe firmy Hägglunds to kompaktowe,
solidne rozwiązania do blisko 3 MW na wał pędny
– i to bez fundamentu i przekładni. Bogata gama
mocnych silników i kompletne układy sterowania
dają absolutną pewność, nawet w najbardziej
wymagających zastosowaniach.

www.eplastics.pl
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Przychody netto
2020
(tys. PLN)

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

Zyskowność
netto 2020
(%)

11 245

11 919

67

13

94,35%

0,60%

1 PlastCompany
Sp. z o.o.

10 154

6 553

1 042

211

154,95%

10,26%

25. Huzap Sp. z o.o.

4 831

5 996

41

166

80,57%

0,85%

3,44% www.huzap.pl

26. Tools Factory SJ

4 572

6 813

139

255

67,11%

3,04%

5,58% www.toolsfactory.pl

3 390

250

-51

134,51%

5,48%

-1,12% www.cosmos.com.pl

Lp.

Nazwa

23. Master Colors Sp. z o.o.
24.

Zyskowność netto
2019 (%)

adres www

0,12% www.mastercolors.com.pl
2,08% www.1plastcompany.pl

27.

Cosmos Poland Machinery Co.Ltd. Sp. z o.o.

4 560

28.

Trans-West Gmbh
Sp. z o.o.

4 119

3 970

308

175

103,75%

7,48%

4,25% www.transwest.pl

29.

Aplikon-Waknel
Sp. z o.o.

3 794

4 199

23

109

90,35%

0,61%

2,87% www.aplikon.pl

1 196

12 885

184

127

9,28%

15,38%

10,62% www.entro.com.pl

835

901

468

465

92,67%

56,05%

55,69% www.synventive.pl

32. LS Mtron Ltd. Sp. z o.o.

593

110

-2 690

-2 106

539,09%

-453,63%

-355,14% www.lsmtron.com

33. KM System Sp. z o.o.

555

262

181

44

211,83%

32,61%

30. Entro Holdings Sp. z o.o.
31.

Synventive Molding
Solutions s.r.o. Sp. z o.o.

Zamów pełen dostęp

7,93% www.km-system.pl

Dane finansowe do rankingu dostarczyła firma:

Coface Poland
Al. Jerozolimskie 142 A; 02-305 Warszawa; Tel.: +48 22 465 00 00; Fax +48 22 465 40 55; sales-poland@coface.com www.coface.pl

Dynamika przychodów 2020/2019 (%)

BOLE EUROPE TECHNOLOGY CO. LTD Sp. z o.o.

1 187,53%

LS Mtron Ltd. Sp. z o.o.

539,09%

Comprex Sp. z o.o. SK

226,93%

KM System Sp. z o.o.

211,83%

Elbi Wrocław Sp. z o.o.

186,78%

TOP FIVE wg zyskowności netto w 2020 (%)
Nazwa Firmy

Zyskowność netto w 2020 (%)

Synventive Molding Solutions s.r.o. Sp. z o.o.

56,05%

KM System Sp. z o.o.

32,61%

Comprex Sp. z o.o. SK

18,53%

GG Plast Technology SK

16,48%

Fanuc Polska Sp. z o.o.

15,73%
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1 grudnia 2021 r. 36 staż ystów i studentów Baden-Wür t temberg Cooperative State Universit y
(DhBW) zostało oficjalnie zwolnionych z obowiązków szkoleniowych w Arburgu. Wszyscy zostali już
zatrudnieni na stałe. Renate Keinath, która jako Partner Zarządzający Arburg odpowiada za zarządzanie
zasobami ludzkimi, pochwaliła doskonałe wyniki absolwentów, a także podziękowała trenerom za ich
zaangażowanie. Osobiście wręczyła dyplomy i 23 nagrody, w tym trzy nagrody specjalne. Kierownik
działu praktyk Michael Vieth życzył nowym pracownikom dobrego startu w ich karierze w Arburgu.
„Wszyscy jesteście teraz pełnoprawnymi pracownikami naszej firmy. Wy jesteście tymi, którzy pomogą kształtować przyszłość Arburga” – powiedziała
w swoim przemówieniu Renate Keinath, motywując absolwentów do kontynuowania swojej drogi
z Arburgiem. Partner Zarządzający wspomniała również o osiągnięciach firmy podczas pandemii: „Oprócz
opanowania lekcji i zdania egzaminów, dzięki cyfryzacji w Arburgu nabyliście dodatkowe umiejętności do
przyszłego życia zawodowego”.

Na drodze do sukcesu z Arburg

TOP FIVE wg dynamiki przychodów 2020/2019
Nazwa Firmy

Tak ARBURG
pozyskuje nowe kadry

www.eplastics.pl

36 praktykantów i studentów pomyślnie zdało
egzaminy końcowe, a 23 z nich otrzymało nagrody.
Renate Keinath uhonorowała również trzech absolwentów szkoleń specjalnymi nagrodami. Christian
Ober ukończył z najlepszą oceną roku w dziedzinie
inżynierii mechanicznej, specjalizując się w projektowaniu i rozwoju, Daniel Seeger otrzymał wymarzoną ocenę 1,0 za swoją rozprawę na Bachelor of
Engineering z mechatroniki, a Florian Willer zdał
egzamin ustny, aby zakwalifikować się jako urzędnik
przemysłowy z najwyższą oceną 100 pkt.
W swoim przemówieniu kierownik ds. praktyk
zawodow ych Michael Vieth przekazał now ym pracownikom Arburga trzy rzeczy, które należy im
zabrać ze sobą: „Bądź elastyczny, bądź mobilny
i bądź odważny ”. Zaskoczył ich także dmuchawą
do liści w dłoni i powiedział: „Nie pracuj jak dmuchawa do liści i przenoś problemy gdzie indziej
– sam rozwiązuj problemy ”. Było też spojrzenie
wstecz na pierwszy tydzień szkolenia: Michael
Vieth przekazał listy, które praktykanci i studenci
napisali do siebie na początku, opisując na przykład ich oczekiwania.

www.eplastics.pl

W imieniu wszystkich absolwentów Lucas
finkbeiner, praktykant przemysłowy, podziękował
Renate Keinath „za wspaniałą praktykę i wszystkie
możliwości w Arburgu”.

Doskonała praktyka w Arburg

„Ponieważ jest coraz mniej naprawdę dobrze
wykwalifikowanego personelu, doskonała praktyka
w Arburgu jest dla nas bardzo ważna” – powiedziała
Renate Keinath, dodając, że nie tylko doskonałe oceny
uzyskane przez absolwentów pokazały, że strategia
się sprawdza. firma planuje również na przyszłość:
ponad 100 młodych ludzi rozpocznie karierę zawodową w Arburgu we wrześniu 2022 r. I wciąż są wolne
miejsca: Zainteresowane osoby mogą również ubiegać
się o podwójne studia w zakresie informatyki i elektrotechniki jako praktyki w budownictwie i mechanice
procesowej na www.ausbildung.arburg.com.
n
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Zjednoczonych. Ton nadają korporacje, globalni
twórcy marek, z których wielu ma siedzibę w USA.
Skupiają się teraz mocno na Design for Recycling
i nakładają surowe wymagania na przykład na stosowanie regranulatu w opakowaniach swoich produktów. Dużo dzieje się również w Azji. W Chinach
gospodarka o obiegu zamkniętym czyni szczególnie
szybkie postępy. Ale są też regiony, które nie nadążają za obecnym tempem.

Tworzywa pochodzące z recyklingu znacząco
przyczyniają się do ochrony klimatu
Rozmowa z Manfredem Hacklem, CEO EREMA Group
Gospodarka o obiegu zamkniętym jest w centrum
przemysłu tworzyw od kilku lat. Czy branża zbliżyła się do swojego celu?
Dla branży tworzyw z pewnością stało się jasne,
że musi coś zrobić. Wiele rzeczy już się rozpoczęło, od
projektowania do recyklingu, poprzez zbiórkę i sortowanie. Wiele wydarzyło się również w technologii
recyklingu, w tym naszej. Innymi słowy: pociąg, który
ruszył w 2019 roku, stale nabiera prędkości. Jednak
wciąż jest daleko od celu i musimy działać szybciej.
Jednak wiele już zostało zrobione, a sporo ogniw łańcucha wartości tworzyw sztucznych już teraz intensywnie ze sobą współpracuje.
Czy możesz podać nam kilka przykładów?
Korporacje inwestują obecnie duże sumy pieniędzy,
aby zamknąć pętlę, na przykład w butelkach hDPE.
Butelki hDPE mają zostać ponownie przekształcone
w butelki hDPE. W EREMA opracowaliśmy technologię
pozyskiwania bezwonnego regranulatu, który niedawno zdobył dla nas jedną z nagród Plastics Recycling
Awards Europe. Ta neutralność zapachowa umożliwia przekształcenie zużytych produktów z tworzyw
sztucznych w równie wysokiej jakości nowe produkty
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z tworzyw sztucznych, a nie tylko gorsze lub równoważne. Warto także zwrócić uwagę, iż odchodzi się od
wielu warstw folii w przypadku coraz większej liczby
produktów, takich jak plastikowe torby, w kierunku
tylko jednej warstwy. To jednowarstwowe opakowanie
jest znacznie łatwiejsze do recyklingu. Na tych przykładach widać, że wiele się zmieniło.
Jakie są możliwe przeszkody?
Potrzebujemy czasu. Przemysł tworzyw sztucznych od dziesięcioleci polega na liniowości. Przejście
na gospodarkę o obiegu zamkniętym nie zadziała zatem z dnia na dzień. Z pewnością miną lata,
zanim wszystkie cykle zostaną zamknięte. W tym celu
należy opracować nowsze i lepsze technologie. My
w EREMA też to robimy. Ale nawet gdy cykle będą już
zamknięte, poprawa publicznego wizerunku tworzyw
sztucznych zajmie jeszcze dużo czasu.
Czy gospodarka o obiegu zamkniętym to domena
jakiegoś kraju w Europie, np. Niemiec, Austrii, czy
Szwajcarii?
Nie, teraz dotarła do całej Europy, a w tej dziedzinie wiele inwestuje się również w Stanach

www.eplastics.pl

Jaki wpływ na ochronę klimatu miałaby w pełni
funkcjonująca gospodarka o obiegu zamkniętym?
Miałoby to ogromny efekt. Jeśli uda nam się osiągnąć to, co już osiągnęliśmy z butelkami PET, czyli
w pełni funkcjonującą pętlą dla produktów, wówczas
plastik jako całość może stać się materiałem nadającym się do recyklingu i w pełni uwidocznić swoje zalety w porównaniu z innymi materiałami nadającymi
się do recyklingu, takimi jak szkło czy papier. Wtedy

Odpady z tworzyw sztucznych
nadal są eksportowane. Ale
desperacko
potrzebujemy
tutaj plastikowych odpadów,
prawda?
Tak oczywiście. Politycy mogliby zareagować znacznie szybciej i zakazać eksportu surowców wtórnych. Europa nie ma
wielu surowców, ale mamy ten
surowiec wtórny. Więc najlepiej
zostawić to w Europie, bo da
nam większą niezależność. Ale
zakaz na pewno nadejdzie.
Czy cyfryzacja wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym?
Potrzebujemy digitalizacji,
aby zagwarantować stabilność
proceduralną, niezawodność
proceduralną i zapewnienie
jakości w produkcji, ponieważ tego właśnie w ymagają
przetwórcy. Muszą być w stu
procentach pewni właściwości materiału z recyklingu,
do czego są przyzw yczajeni z materiału pierwotnego.
Dlatego w EREMA w ostatnich
latach znacznie przyspieszyliśmy cyfryzację za
pomocą platformy klienckiej BluPort. Ponadto
możemy przeprowadzać pomiar y jakości online za pomocą naszego pakietu QualityOn, co
oznacza, że regranulat ma niezmiennie jednolitą
jakość. Pomaga to zapewnić przetwórcom niezbędne zaufanie do tych regranulatów. Cyfryzacja
odgrywa również ważną rolę w identyfikowalności
opakowań z tworzyw sztucznych. Do tego tematu
zastosowała się ogólnofirmowa inicjatywa R-Cycle.
firmy z całego łańcucha wartości tworzyw sztucznych współpracują nad standardami identyfikowalności, aby zebrać wszystkie informacje dotyczące recyklingu w postaci cyfrowego paszportu
produktu.

www.eplastics.pl

moglibyśmy wykorzystać plastik w jeszcze bardziej
ukierunkowany sposób, aby poprawić ochronę klimatu. Niezależnie od tego, czy chodzi o turbiny wiatrowe, izolację domów, opakowania na żywność czy
samochody – ze względu na wiele obszarów zastosowań i lepszy bilans CO2 w całym cyklu życia, tworzywa
sztuczne, które są poddawane recyklingowi, wnoszą
znaczący wkład w ochronę klimatu.
Redukcja emisji CO2 zostałaby przyspieszona przez
zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących
z recyklingu. Aby tak się stało, gospodarka o obiegu
zamkniętym musi być mniej lub bardziej zasymilowana przez społeczeństwo; powinna stać się standardem nowoczesnej gospodarki i jej fundamentem, tak,
aby nikt nie zastanawiał się na jej zasadnością.
n
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Potrzebujemy
surowców
odnawialnych

cyfrową i odnawialne źródła energii – nie mogłoby
się rozwijać bez innowacyjnych tworzyw sztucznych.
Co producenci mogą zrobić, aby poprawić publiczny wizerunek swoich materiałów?
Myślę, że wiele sektorów przemysłowych powinno wyjaśnić jedną rzecz w pełnym zaufania, empatycznym dialogu z opinią publiczną, a mianowicie,
że ludzkość może rozwiązać liczne wyzwania, przed
którymi stoi, tylko dzięki przyszłościowej technologii i odpowiednim materiałom, których plastik jest
oczywistym przykładem. Z drugiej strony oczywiście
musimy nie tylko podkreślić ich zalety i konieczność,
ale także zająć się wadami, czyli troską o wpływ tworzyw sztucznych na środowisko.

Rozmowa z dr. Markusem
Steilemannem,
CEO Covestro AG

Covestro postawiło sobie za cel całkowite zastąpienie w przyszłości ropy naftowej jako surowca.
Jak zamierzasz to osiągnąć?
Jesteśmy zdeterminowani, aby w pełni skierować
Covestro w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, co w szczególności oznacza utrzymywanie pierwiastka węglowego w obiegu i zaprzestanie uwalniania CO2 . Chcemy to osiągnąć, nie pozyskując już
węgla ze źródeł kopalnych, takich jak ropa naftowa,
ale z zasobów odnawialnych, takich jak odpady, biomasa, a nawet sam CO2 . To zmiana paradygmatu,
prawdziwa rewolucja surowcowa, nie tylko dla przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych, ale także
dla wielu innych sektorów intensywnie wykorzystujących klimat.
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Jaką rolę w zamykaniu pętli dla tworzyw sztucznych odgrywa dostawa energii?
W tym miejscu zajmujesz się drugim kluczowym
elementem zasobooszczędnej gospodarki o obiegu
zamkniętym. Oznacza to, że oprócz surowców odnawialnych potrzebujemy również energii odnawialnej.
Covestro będzie stopniowo przestawiać swoje zakłady na całym świecie na zieloną energię elektryczną.
W Niemczech, Belgii i Chinach zabezpieczyliśmy już
w tym celu moce wiatrowe i słoneczne od dostawców
energii. Kiedy patrzę na cały niemiecki przemysł chemiczny, który do 2050 roku chce stać się neutralny
dla klimatu, w przyszłości trzeba będzie produkować
ogromne ilości energii odnawialnej po niskich cenach.
Tworzywa sztuczne mają zły wizerunek, zwłaszcza
w Europie. Czy ma to wpływ na działalność producenta tworzyw sztucznych, takiego jak Covestro?
Świat staje się bardziej zrównoważony i bardziej
cyfrowy. Z tego powodu potrzebne są nasze wysokiej
jakości tworzywa sztuczne i komponenty z tworzyw
sztucznych i dlatego są one poszukiwane. Weźmy
na przykład budownictwo energooszczędne: tutaj
zapotrzebowanie na materiały izolacyjne znacznie
wzrasta. Dlatego spodziewamy się, że popyt na ważny
składnik pianki izolacyjnej MDI wzrośnie w nadchodzących latach silniej niż wcześniej planowano, średnio o sześć procent. Jednak wiele innych ważnych
tematów – od elektromobilności po infrastrukturę

www.eplastics.pl

I co mogą zrobić, aby zmniejszyć podstawowy
problem dużych plam i połaci śmieci w oceanach?
Zdjęcia przedstawiające ogromne wiry nieczystości,
zanieczyszczone plaże i martwe stworzenia morskie
nie mogą nie wywierać wpływu na ludzi. Rzeczy nie
mogą i nie będą tak dalej jak dotychczas. Przede
wszystkim musimy zająć się źródłem problemu.
Jednak ta podstawowa przyczyna to nie tyle tworzywa
sztuczne jako takie, ile raczej ogólne postępowanie
z odpadami, które musi się zmienić w wielu częściach
świata. Międzynarodowy sojusz firm Alliance to End
Plastic Waste, którego członkiem jest Covestro, rozwiązuje ten problem. Partnerzy wspierają również
usuwanie odpadów i rozwój infrastruktury oraz chcą
umożliwić mieszkańcom tworzenie i rozwijanie dobrej
gospodarki odpadami, i robią to w ramach kompleksowej gospodarki o obiegu zamkniętym.
Obecnie prowadzi się wiele badań w zakresie
recyklingu chemicznego. Jak złożony jest ten proces i jaki jest obecne jego status?
W przypadku wielu rodzajów tworzyw sztucznych
konwencjonalny recykling mechaniczny osiąga swoje
granice. Przezwyciężymy je, rozpuszczając chemicznie odpady, rozkładając je na cząsteczki i wykorzystując je z kolei do tworzenia nowych łańcuchów molekularnych i nowych tworzyw sztucznych.
To jedyny sposób na recykling tworzyw sztucznych
na dużą skalę. Oczywiście do tego jeszcze daleko.
Pierwszym krokiem jest udoskonalenie technologii
i przetestowanie jej na skalę przemysłową. Na przykład Covestro prowadzi zakład pilotażowy od początku 2021 r., w którym rozwijamy nowy, przełomowy
proces chemicznego recyklingu miękkiej pianki do
materacy. Jeśli się przyjmie, może oznaczać punkt
zwrotny, co oznacza, że materace nie będą już musiały być spalane ani składowane na wysypiskach.

www.eplastics.pl

Funkcjonująca gospodarka o obiegu zamkniętym
również potrzebuje rozsądnych ram politycznych.
Czego oczekujesz od nowego rządu federalnego
w Niemczech?
Przede wszystkim oczekuję, że porozumienie
koalicyjne zrealizuje obietnicę uczynienia rozwoju
energetyki odnawialnej centralnym projektem pracy
rządu. Ślimakowe tempo, w jakim sprawy potoczyły
się przez ostatnie lata, doprowadziłoby każdego do
rozpaczy. Ale jestem optymistą i dotyczy to również
innych planów koalicjantów, które są zbieżne z moimi
życzeniami i życzeniami naszej branży w zakresie
usprawnienia państwa, rewolucji cyfrowej, nowoczesnej infrastruktury i wielu innych rzeczy. Uwierzymy
rządowi koalicji na słowo: odważ się doprowadzić do
większego postępu.
W każdym razie przemysł chemiczny z pewnością
będzie na pokładzie.
n
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BIG PLASTICS RECyCLING: RANKING 77 KLUCZOWyCh
RECyKLERóW TWORZyW SZTUCZNyCh I GUMy.

Słońce zaświeci
nad recyklingiem
W roku 2020 – mimo pandemii - mieliśmy do czynienia ze znacznym ożywieniem w branży recyklingu. Wzrost
przychodów rzędu 10% rdr oszałamia w roku covida, ale prawie dwukrotny wzrost zyskowności, z 5,29% do
10,05%, daje jeszcze więcej do myślenia. Wartość rynku recyklingu polimerów i elastomerów szacujemy na
ok 1,5 mld PLN netto w 2020. Jest prawie pewne, iż skala obrotów na tym rynku będzie dynamicznie rosnąć.
Rok 2021 zapowiada się na recyklingową rewolucję (zwłaszcza w opakowaniach).

R

ynek recyklingu tworzyw, w dużym uproszczeniu, tworzą firmy zajmujące się odzyskiem odpadów oraz firmy przetwarzające
odpady na surowiec nadający się do powtórnego użycia. Na styku obu sektorów pojawia się
handel zebranymi odpadami. Odzysk sam w sobie
nie jest skomplikowany, tu liczy się skala i zasięg
oraz dobra współpraca z przemysłem i sektorem
komunalnym. Przetwórstwo odpadów to przede
wszystkim produkcja półproduktów w postaci przemiałów, produktów w postaci regranulatów oraz
zyskująca coraz większe zainteresowanie, poparte
rozwojem technologicznym, produkcja paliw alternatywnych.

Zamów pełen dostęp

Duża część operujących na rynku firm to przedsiębiorstwa wielobranżowe, które zaczynały od recyklingu, by potem swoją działalność uzupełniać o inne
źródła przychodów lub na odwrót, zainwestowały
w recykling, operując już na innych rynkach. Mamy
w rankingu przykłady firm, tworzących pewnego
rodzaju obiegi zamknięte, kupujących odpady, wytwarzających regranulaty, z których następnie produkowane są eko wytwory, najczęściej folie.
Słońce, które wschodzi nad recyklingiem to efekt
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uchwalenia bądź implementacji szeregu aktów prawnych kierujących całą gospodarkę na tory obiegu
zamkniętego. W całym biznesie tworzyw zachodzące
zmiany będą mieć olbrzymie przełożenie na rynek,
co w aspekcie sektora recyklingu powinno przynieść
jego dynamiczny rozwój. Tą konstatację potwierdza nasza lektura rejestrów sądów gospodarczych:
w polsce na recyklingową hossę czeka ponad 200
nowych podmiotów, które zostały zarejestrowane
i oczekują na pobudzenie rynku legislacyjnymi zmianami. Sporą część nowych spółek założyli przedsiębiorcy o dalekowschodnio brzmiących nazwiskach,
można się więc spodziewać sporego napływu chińskiego kapitału do branży. Daje to wyobrażenie
o możliwym rozwoju całego rynku, ale i znaczącym
wzroście konkurencji.

Zamów pełen dostęp

A konkurencja na krajowym rynku jest nadal niewielka. Realizuje się głównie w odzysku. W przetwórstwie moda na recyklaty dopiero się tworzy, większość producentów przemiałów i regranulatów jest
nastawiona na eksport. Sprzedaż eksportowa pozwala
realizować bajeczne marże, ale aby być obecnym na
rynkach UE, trzeba posiadać zaufane relacje z tamtejszymi odbiorcami, bowiem barierą eksportową jest
brak zsynchronizowanych unijnych norm jakości dla

www.eplastics.pl

tworzyw wtórnych. Ten stan rzeczy wkrótce ulegnie
zmianie, dając kolejny impuls do rozwoju recyklingu
w całej UE. Również wysokie ceny tworzyw pierwotnych, z jakimi zmaga się polskie przetwórstwo, napędzają koniunkturę na recyklaty. Jednak to realizacja
Europejskiego Zielonego ładu oraz pełne wdrożenie
zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego nieubłaganie
skieruje sektor recyklingu tworzyw na ścieżkę wieloletniego rozwoju.
Jeśli chodzi o typy tworzyw poddawane recyklingowi w Polsce to niekwestionowanym królem
jest PET. Mamy różne rynkowe szacunki dotyczące
Polski, ale z wszystkich wynika niezbicie, że lwia
część recyklingowanego w Polsce tworzywa stanowi właśnie popularny polimer butelkowy przerabiany na płatki i rPET. Lider naszego rankingu
– prt radomsko – to polski oddział Pet Recycling
Team, czyli europejskiej korporacji recyklingowej
będącej częścią grupy ALPLA (lidera sektora opakowań, także w Polsce, co potwierdza inny nasz
ranking). Spółka zajmuje się recyklingiem PET na
dużą skalę. PRT Radomsko to jedyna duża firma
w naszym zestawieniu. Przyrosty osiągnięte przez
PRT, zważywszy na skalę działalności, budzą szacunek: wzrost przychodów rdr wyniósł ponad 13%,
natomiast wzrost zyskowności ponad 10%, do niebagatelnego poziomu ponad 25%. Taka rentowność
netto w przemyśle, przy dużej skali działalności,
zdarza się rzadko. Niestety, inne większe spółki
recyklingujące PET a obecne w naszym zestawieniu, na tym tle wypadają dość blado. Zarówno
indorama (dawny IMP Polowat), jak i Lergpet
(dawna Elana PET) zmagają się z spadkami przychodów rdr i niskim poziomem zysków, a nawet
stratami. Być może tajemnica tkwi w przywołanym
wcześniej eksporcie, PRT 75% swoich produktów
sprzedaje za granicę, choć udział krajowego rynku
sukcesywnie rośnie (w 2019 sprzedaż eksportowa
stanowiła 83% całości). PRT zatrudniała na koniec
2020 zaledwie 90 osób, całkowite nakłady inwestycyjne (głównie nabycie, montaż i uruchomienie
nowych maszyn) wyniosły w latach 2020-2019 ok
26 mln PLN. Wysokość eksportu Indoramy wyniosła
59% całości przychodów, jednak spółce zaszkodziła
i pandemia i spadające ceny oryginalnego surowca.
Natomiast kondycja LergPET w 2020 jest pochodną
sytuacji właścicielskiej, w której spółkę kontrolował jeszcze giełdowy Boryszew. Spółka z produkcji
płatków PET osiągnęła przychód 20,6 mln PLN, co
oznacza, iż był on o 20% niższy od zakładanego.
Zatrudnienie na koniec 2020 wynosiło 123 osoby,
mniej o 26 osób rdr.

Zamów pełen dostęp

www.eplastics.pl

Pod względem popularności, drugą grupę tworzyw w krajowym recyklingu stanowią poliolefiny.
Specjalistą od ich przemiału jest trzecia spółka z naszego zestawienia: LS pLUS recycling, która w 2020 odnotowała gwałtowny wzrost przychodów i zyskowności.
Natomiast kolejna firma z rankingu Metal plast jest
ważkim podmiotem w przetwórstwie zużytego PVC.
Sprzedaż przemiałów i regranulatów w 2020 była
podobna jak rok wcześniej, jednak ceny w I półroczu wyraźnie spadły, dopiero w kolejnych miesiącach
spółka realizowała wyższe marże, dzięki wzrostowi
cen oryginałów PVC. Udział spółki w krajowym rynku
wynosi ok 15%. Sprzedaż na eksport w 2020 to ok.
40%. W tym czasie spółka wyprodukowała ok 22 tys.
ton przemiałów. Metal Plast zbliżył się do maksimów
swoich mocy produkcyjnych.
Model biznesowy DtJ to wersja przywołanego
wyżej obiegu zamkniętego. Spółka recyklinguje zużyte folie poliolefinowe, produkuje regranulaty (najwięcej rLDPE), a następnie wytwarza z nich rfolie. Multi polymers skupia się również na produkcji
regranulatów poliolefinowych, uzupełniając budżet
handlem oryginałami. ML polyolefins natomiast to
znany na rynku producent rPP z mocami produkcyjnymi ponad 25 tys. ton rocznie, co sytuuje spółkę
w gronie liderów Europy Centralnej w obszarze tego
asortymentu. ekomer z Torunia przemieli i zgranuluje
właściwie każdy z podstawowych typów tworzyw.
firma handluje także oryginałami oraz maszynami
do recyklingu. Czołową 10-tkę naszego rankingu
zamyka Kapadora, która prócz klasycznego recyklingu elastomerów (EPDM) i polimerów (przemiał
+ granulacja) zajmuje się także produkcją paliwa
alternatywnego, wykorzystywanego głównie przez
cementownie. Moce produkcyjne w tej dziedzinie są
niebagatelne i wynoszą ok 16 ton na godzinę. Spółka
posiada instalację w Żorach, planuje budowę następnej w Kędzierzynie Koźlu.

Zamów pełen dostęp

Dynamiką przychodów ponad 400% rdr w 2020
może pochwalić się Van Werven poland, czyli spółka
zależna europejskiego producenta regranulatów PE,
PP, PS, ABS i PVC. Niestety, polska spółka generuje
wysokie straty, których powodem jest być może
fakt, iż powstała w 2019 roku i cały czas inwestuje
w park maszynowy, ludzi i pozyskanie klientów.
W 2020 sprzedaż na rynku krajowym oscylowała
wokół 43%.
Drugie miejsce w tej kategorii zajęła spółka Loveko,
zajmująca się odzyskiem tworzyw, głównie PET. Jej
biznes wzrósł rdr prawie 400%, trzeba jednak pamię-

Grudzień 2021 plastics review

l 49

Plastics Review

Plastics Review

TOP TEN wg dynamiki przychodów 2020/2019
Nazwa Firmy

tać, iż baza z 2019 byłą niska. Wynik finansowy
spółki jest nieco mylący, bowiem Loveko sprzedało
w 2020 budynek wprowadzony wcześniej przez jednego z wspólników aportem do majątku trwałego
(w zamian za udziały). Ta sprzedaż wygenerowała
dużą stratę netto. W istocie, zysk ze sprzedaży
wyniósł w 2020 ponad 2,3 mln PLN.

Dynamika przychodów 2020/2019
(%)

VAN WERVEN POLAND SP. Z O.O.

405,41%

LOVEKO SP. Z O.O.

395,01%

COMPRA RECYKLING SP. Z O.O.

361,73%

NOVA RECYKLING SP. Z O.O. SK

272,60%

GUMAPOL SP. Z O.O. SK

230,01%

MAWERIK-EKO SP. Z O.O.

223,11%

MAKPOL RECYKLING SP. Z O.O.

211,83%

PLASTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.

194,48%

PW LS-PLUS SP. Z O.O.

180,33%

POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SP. Z O.O.

169,24%

TOP TEN wg zyskowności netto w 2020 (%)
Zyskowność netto
w 2020 (%)

Nazwa Firmy
ATUS GROUP SP. Z O.O. SK

31,78%

GUMITEX SP. Z O.O.

30,69%

PW LS-PLUS SP. Z O.O.

30,00%

PRT RADOMSKO SP. Z O.O.

25,65%

POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SP. Z O.O.

25,18%

REKOPACK ZAWAL SJ

19,97%

ZAPTECH SJ

16,83%

ML POLYOLEFINS SP. Z O.O.

16,29%

POLIMER INNO TECH SP. Z O.O.

16,11%

LUPO PLAST SJ

15,96%

Spójrzmy teraz na ponadprzeciętnie zyskowne
firmy w naszym zestawieniu. W tej kategorii liderem
jest Atus Group z rentownością netto na poziomie
32%. Domeną Atus-a jest produkcja rhDPE. Z blisko
40 mln przychodów w 2020 eksport stanowił prawie
23 mln. Inwestycje w 2020 wyniosły 11 mln PLN,
zaś na 2021 przewidziano rekordowe 40 mln PLN.
Wicelider tej kategorii to Gumitex, producent regranulatu gumowego oraz paliwa alternatywnego. Co
ciekawe, spółka przez parę ostatnich lat notowała
straty, dopiero rok 2020 przyniósł przełom w zyskach
i to nadzwyczaj wyraźny. Zatrudnienie na koniec
2020 wyniosło 12 osób, co pokazuje efektywność
gospodarczą jednostki.

Zamów pełen dostęp

Reasumując pierwszą edycję BiG pLASticS
recYcLiNG, przed recyklingiem tworzyw i elastomerów w Polsce rysuje się bardzo dobra przyszłość.
W naszym zestawieniu sięgnęliśmy bardzo głęboko,
wyławiając z rynku nawet małe podmioty. Nasz
szacunek wartości 1,5 mld całego rynku w roku
2020 jest właściwy, nawet pomimo wielobranżowości szeregu notowanych w rankingu firm, bowiem
należy pamiętać, iż na rynku recyklingu działa szereg małych firm w formie działalności gospodarczej
(dotarcie do ich wyników finansowych jest niemożliwe), które generowały wg nas strumień przychodów
o wartości ok 200-250 mln PLN w 2020. Negatywną
cechą rynku recyklingu w Polsce są duże „wahania
formy” wielu firm o małej skali biznesu, co przejawia się niestabilnością osiąganych wyników finansowych. Ale, m.in. dlatego rynek w sam sobie jest
bardzo ciekawy i z uwagą będziemy go obserwować
w nadchodzących latach
n
Zespół Analityków
Centrum Analiz Rynkowych

Barometr Gospodarczy BIG PLASTICS RECYCLING
Przemysł
Tworzyw
w Polsce
Recykling tworzyw
sztucznych i gumy
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Wartość
sprzedaży netto
2020 (mln PLN)

Wartość
sprzedaży netto
2019 (mln PLN)

1 506

1 364
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Wzrost wartości Zysk netto 2020 Zysk netto 2019
sprzedaży
(mln PLN)
(mln PLN)
2020/2019 (%)
10,35%

151

72

Zyskowność
2020 (%)
10,05%

Zyskowność
2019 (%)
5,29%

www.eplastics.pl

BIG PL A S T IC S R E C YC L I NG

R anking 77 k luczow ych r ecyklerów twor zy w i gumy
Przychody
netto 2020
(tys. PLN)

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

165 487

146 046

42 447

21 805

113,31%

25,65%

14,93%

www.petrecyclingteam.
com/pl

91 145

82 967

5 763

-2 010

109,86%

6,32%

-2,42%

www.hamburger-recycling.
com/pl

3. PW LS-PLUS SP. Z O.O.

79 558

44 119

23 870

5 960

180,33%

30,00%

METAL PLAST SP. Z
O.O. SK

76 621

83 563

3 864

1 435

91,69%

5,04%

1,72% www.metal-plast.pl

INDORAMA VENTURES
5. RECYCLING POLAND SP.
Z O.O.

68 263

87 789

1 551

2 927

77,76%

2,27%

3,33%

6. DTJ SP. Z O.O.

59 256

37 257

4 269

109

159,05%

7,20%

0,29% www.dtj.pl
6,33% www.multipolymers.com

Lp.

Nazwa

1.

PRT RADOMSKO SP.
Z O.O.

2.

HAMBURGER RECYCLING POLSKA SP. Z O.O.

4.

Zyskowność Zyskowność
netto 2020
netto 2019
(%)
(%)

7.

MULTI POLYMERS SP. Z
O.O. SK

55 056

46 346

4 569

2 932

118,79%

8,30%

8.

ML POLYOLEFINS SP.
Z O.O.

46 752

42 246

7 618

6 794

110,67%

16,29%

9.

EKOMER WRÓBLEWSKA SJ

41 627

29 794

5 398

2 898

139,72%

12,97%

10. KAPADORA SP. Z O.O.

40 287

36 052

2 632

2 122

111,75%

6,53%

adres www

13,51% www.lsplus.pl

www.indoramaventures.
com

16,08% www.mlpolyolefins.pl
9,73% www.ekomer.pl
5,89% www.kapadora.com

11.

ATUS GROUP SP. Z
O.O. SK

39 826

33 712

12 655

8 545

118,14%

31,78%

12.

INTERSEROH POLSKA
SP. Z O.O.

39 505

35 040

760

912

112,74%

1,92%

2,60% www.interseroh.pl

13.

REPLAS RECYKLING
PLASTICS SP. Z O.O.

36 260

47 056

2 036

1 652

77,06%

5,62%

3,51% www.replas.eu

14.

MAKPOL RECYKLING SP.
Z O.O.

31 840

15 031

1 511

-724

211,83%

4,75%

-4,82% www.makpol-recykling.pl

29 376

30 356

3 753

3 188

96,77%

12,78%

10,50% www.dcr.com.pl

28 109

16 609

7 077

3 465

169,24%

25,18%

20,86% www.pkrecykling.pl

27 918

30 556

3 802

-79

91,37%

13,62%

-0,26% www.elcen.eu

27 065

27 201

1 468

526

99,50%

5,42%

1,93% www.gpr-guma.pl

26 290

21 553

718

1 301

121,98%

2,73%

6,04% www.ekofol.krakow.pl

15. DCR SP. Z O.O.
16.

POLSKA KORPORACJA
RECYKLINGU SP. Z O.O.

17. ELCEN SP. Z O.O.
18.

GPR GUMA I PLASTIK
RECYCLING SP Z O.O.

19. EKOFOL BUGAJ SJ

Zamów pełen dostęp

25,35% www.atus.com.pl

20.

LERG-PET SP. Z O.O.
(DAWNIEJ ELANA-PET)

26 009

38 779

-491

-451

67,07%

-1,89%

-1,16% www.lergpet.pl

21.

HERMES RECYKLING SP.
Z O.O.

25 167

20 273

1 046

-1 820

124,14%

4,16%

-8,98% www.hermesrecycling.com

22.

RECYKLON PIOTR RADOSZ SJ

23 275

22 420

1 363

2 676

103,81%

5,86%

11,94% www.recyklon.pl

www.eplastics.pl
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Przychody
netto 2020
(tys. PLN)

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

PLASTIC SOLUTIONS SP.
Z O.O.

22 367

11 501

1 391

238

194,48%

6,22%

2,07% www.plasticsolutions.pl

ERGIS-RECYKLING SP.
Z O.O.

22 060

25 278

-1 104

-571

87,27%

-5,00%

-2,26% www.ergis-recycling.eu

25. TARPEX SJ

21 607

19 840

3 171

2 336

108,91%

14,68%

11,77% www.tarpex.com.pl

ASEO RECYKLING SYS26.
TEM SP. Z O.O.

19 838

21 644

636

1 059

91,66%

3,21%

4,89% www.aseosystem.pl

27. HEN-STOL SJ

19 495

23 424

3 004

2 274

83,23%

15,41%

FOLIAREX TWORZYWA
SPECJALNE SJ

18 803

18 749

2 088

2 271

100,29%

11,10%

12,11% www.foliarex.com.pl

VAN WERVEN POLAND
29.
SP. Z O.O.

18 000

4 440

-6 569

-3 151

405,41%

-36,49%

-70,97% www.recyclingplastics.eu

30. SILVER PLAST SP. Z O.O.

16 292

24 044

57

150

67,76%

0,35%

0,62% www.vivasto.pl

31. VIVASTO SA

15 516

14 804

413

717

104,81%

2,66%

4,84% www.koltertworzywa.pl

32. KOLTER SP. Z O.O.

15 222

15 643

439

159

97,31%

2,88%

1,02% www.spdc.pl

14 917

25 016

-1 038

30

59,63%

-6,96%

0,12% www.ergpet.pl

14 541

11 896

772

21

122,23%

5,31%

0,18% www.compra.pl

12 892

3 564

576

-12

361,73%

4,47%

-0,34% www.gumapol.pl

36. GUMAPOL SP. Z O.O. SK

11 912

5 179

924

429

230,01%

7,76%

8,28% www.rekopack.pl

NOVA RECYKLING SP. Z
O.O. SK

11 678

4 284

146

-309

272,60%

1,25%

-7,21% www.zaptech.com.pl

38. REKOPACK ZAWAL SJ

9 330

10 243

1 863

2 676

91,09%

19,97%

26,13% www.somex.pl

39. ZAPTECH SJ

8 468

9 819

1 425

-123

86,24%

16,83%

-1,25% www.mkplastik.pl

40. SOMEX SP. Z O.O.

8 260

5 733

398

425

144,08%

4,82%

7,41% www.placoma.com

41. M&K PLASTIK SP. Z O.O.

8 189

6 408

305

405

127,79%

3,72%

6,32% www.kkr.biz.pl

42. PLACOMA SP. Z O.O. SK

8 031

9 075

867

914

88,50%

10,80%

10,07% www.lupotc.pl

Lp.

Nazwa

23.
24.

28.

33.

SPDC INTERNATIONAL
SP. Z O.O.

34. ERGPET SP. Z O.O.
35.

37.

43.

COMPRA RECYKLING
SP. Z O.O.

K&K RECYKLING SYSTEM
SP. Z O.O.

Zamów pełen dostęp

7 999

270

Zyskowność Zyskowność
netto 2020
netto 2019
(%)
(%)

3,38%

adres www

9,71% www.henstol.pl

www.reproplast.pl

44. LUPO PLAST SJ

7 889

8 997

1 259

1 314

87,68%

15,96%

14,60% www.elmigo.com.pl

45. REPRO-PLAST SP. Z O.O.

7 328

8 563

-149

-20

85,58%

-2,03%

-0,23% www.epprecykling.pl

46. ELMIGO SP. Z O.O.

7 253

6 054

850

182

119,81%

11,72%

3,01% www.nowitex.pl

47.

EPP RECYKLING SP. Z
O.O.

6 851

4 389

-364

176

156,09%

-5,31%

4,01% www.proip-tworzywa.pl

48.

NOWITEX-ECO SP. Z
O.O. SK

6 691

5 778

622

58

115,80%

9,30%

1,00% www.ecer-recykling.pl

6 570

4 444

278

653

147,84%

4,23%

14,69% www.recyklingvik.pl

6 470

4 962

798

219

130,39%

12,33%

4,41% www.ef-recykling.pl

51. VIK SP. Z O.O.

5 733

6 605

19

-6

86,80%

0,33%

-0,09% www.mabaplast.pl

52. EF-RECYKLING SP Z O.O.

4 856

5 426

287

73

89,50%

5,91%

1,35% www.frmaplastica.com

49. PROIP SP. Z O.O.
50.
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NASZA MISJA
Zakład recyklingu tworzyw sztucznych Wtórplast-Recykling powstał w 1989 roku. Swoją działalnością chcemy przeciwdziałać nadmiernej eksploatacji oraz postępującej degradacji środowiska naturalnego. Dzięki maksymalnemu odzyskowi, powtórnemu wykorzystaniu oraz utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych dokładamy swoją cegiełkę do zachowania przyrody dla kolejnych pokoleń. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań w zakresie recyklingu, ponieważ nasza praca jest jednocześnie naszą pasją.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Zajmujemy się głównie skupem oraz przetwarzaniem surowców wtórnych. Odpady z tworzyw sztucznych, które mogłyby niepotrzebnie trafić na składowiska śmieci, my dzięki recyklingowi zmieniamy się w materiały nadające się do powtórnego użytku.
Aktualnie przerabiamy około 2 tys. ton odpadów z tworzyw na granulat, przemiał tworzyw sztucznych i inne półprodukty z
powodzeniem wykorzystywane w przemyśle Odpady pozyskujemy z terenu całego kraju. Klienci doceniają nasze wieloletnie
doświadczenie, ciągle aktualizowaną wiedzę branżową, fachowy serwis i partnerskie relacje.

SKUPUJEMY:
folie LDPE/PP (bezbarwna i kolorowa)
paski opakowaniowe PP/PET
worki BIG BAG
PCV - wykładziny podłogowe, skóry z kabla
beczki, baniaki po detergentach, olejach, płynach eksploatacyjnych, chemii gospodarczej
skrzynki oraz wiadra plastikowe
palety plastikowe
tworzywa termoplastyczne takie jak: PP, PE, PS., PA, PCV, PBT, PET, PC oraz wiele innych surowców.
palety plastikowe, skrzynki po napojach, wiaderka, krzesełka
rury HDPE i PP
plexi – stojaki, reklamy, szyby PMMA
zlepy poprodukcyjne
płyty poliwęglanowe PC
czysta folia poprodukcyjna na rolkach PP i PE
odpady poprodukcyjne polietylenu PE, poliamidu PA, polistyrenu PS, polipropylenu PP,
plexi PMMA, PVC, poliwęglanu PC, ABS

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:
WTÓRPLAST - RECYKLING Jerzy Jabłoński

61-160 Czapury • ul. Poznańska 14 B
NIP 782-006-53-50 • BDO 000049613
tel. +48 61 89 39 247 • kom. +48 665 624 645; +48 601 638 392
www.wtorplast-recykling.pl • facebook.com/WTÓRPLAST
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Przychody
netto 2020
(tys. PLN)

Przychody
netto 2019
(tys. PLN)

Zysk netto
2020 (tys.
PLN)

Zysk netto
2019 (tys.
PLN)

Dynamika
przychodów
2020/2019 (%)

53. MABA PLAST SP. Z O.O.

4 521

6 518

-418

51

69,36%

-9,25%

FRMA PLASTICA SP. Z
54.
O.O.

4 368

4 496

670

685

97,15%

15,34%

15,24% www.polimerinnotech.pl

55. LOVEKO SP. Z O.O.

3 962

1 003

-1 716

-649

395,01%

-43,31%

-64,71% www.kkr.biz.pl

56. EVOLTAIC SP. Z O.O.

3 923

5 056

-4 945

-6 618

77,59%

-126,05%

Lp.

Nazwa

Zyskowność Zyskowność
netto 2020
netto 2019
(%)
(%)

adres www

0,78% www.evoltaic.recykling.biz

-130,89% www.gumitex.info

57.

POLIMER INNO TECH SP.
Z O.O.

3 526

4 299

568

698

82,02%

16,11%

58.

K&K RECYKLING FOLIE
SP. Z O.O.

3 477

3 454

458

71

100,67%

13,17%

59. GUMITEX SP. Z O.O.

3 402

3 136

1 044

542

108,48%

30,69%

60. MAWERIK-EKO SP. Z O.O.

2 916

1 307

300

45

223,11%

10,29%

61.

WTÓRPLAST-RECYKLING JERZY JABŁOŃSKI

2 741

2 609

208

192

105,06%

7,59%

7,36% www.maxpet.pl

62.

ORI POLYMERS SP. Z
O.O.

2 573

2 471

216

404

104,13%

8,39%

16,35% www.srpeurope.pl

63.

FAST-FOL RECYKLING
GADOMSCY SJ

2 394

4

-62

-124

59 850,00%

-2,59%

-3 100,00% www.folmaren.pl

64.

TRANS PLAST RECYCLING SP. Z O.O.

2 150

2 110

113

454

101,90%

5,26%

21,52% www.replast24.pl

Zamów pełen dostęp

16,24% www.wtorplast-recykling.pl

17,28% www.fast-fol.pl
3,44% www.transplast.com.pl

1,09% www.domrecyklingu.com

2 130

5 585

22

61

38,14%

1,03%

SMART RECYKLING
66.
PLASTICS SP. Z O.O.

2 016

8 209

-1 083

163

24,56%

-53,72%

1,99% www.spmp.eu

67. FOLMAREN SP. Z O.O.

1 964

1 953

190

40

100,56%

9,67%

2,05% www.regfol.pl

68.

REPLAST TRADE SP. Z
O.O.

1 954

2 483

-304

41

78,70%

-15,56%

1,65% www.plastics-epr.eu

69.

TRITON RECYCLING SP.
Z O.O.

1 601

5,87%

www.simeko.com.pl

70.

DOM RECYKLINGU SP.
Z O.O.

1 468

1 842

8

41

79,70%

0,54%

71.

SPMP GLOBAL SOLUTIONS SP. Z O.O.

1 365

1 611

175

299

84,73%

12,82%

1 340

2 664

36

-89

50,30%

2,69%

73. GLOBPET SP. Z O.O.

928

1 363

-198

144

68,09%

-21,34%

74. EPR SP. Z O.O.

567

1 092

-10

6

51,92%

-1,76%

75. AKPLAST SP. Z O.O.

327

72. REGFOL SP. Z O.O.

33

10,09%

2,23% www.zptsklaj.pl
18,56% www.foliarex.com.pl
-3,34% www.bekuplast.com/pl/
10,56% www.dafo.pl
0,55% www.roboplast.com.pl

www.serioplast.com

MASTER-PLAST SP. Z
O.O.

123

88

-398

-61

139,77%

-323,58%

-69,32% www.rossoplast.pl

77. ZPTS KŁAJ SP. Z O.O.

89

388

4 657

-1 086

22,94%

5 232,58%

-279,90% www.defalin.com.pl

76.

Dane finansowe do rankingu dostarczyła firma:

Coface Poland
Al. Jerozolimskie 142 A; 02-305 Warszawa; Tel.: +48 22 465 00 00; Fax +48 22 465 40 55; sales-poland@coface.com www.coface.pl
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BIO-FED uzupełnia swoje portfolio
o zbilansowane biomasą
kompoundy polipropylenowe

2,06% www.oripolymers.pl

65. MAXPET SP. Z O.O.

94

M·VERA® PPh I M·VERA® PPC

www.eplastics.pl

firma BIO-fED z Kolonii, oddział AKRO-PLASTIC Gmbh, rozszerzyła swoje portfolio
o kompoundy M·VERA® z certyfikatem zrównoważonego rozwoju ISCC PLUS lub REDcert²,
które są produkowane z polipropylenu (PP) zbilansowanego biomasą. Źródłem surowca
do produkcji PP są roślinne odpady olejowe i tłuszczowe, które powstają w różnych
procesach, np. w przemyśle spożywczym.
ISCC PLUS i REDcert 2 to wiodące systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju dla materiałów na
bazie bio i materiałów pochodzących z recyklingu
w przemyśle chemicznym. Certyfikacja zapewnia
identyfikowalność zrównoważonego przepływu
materiałów wzdłuż całego łańcucha wartości.
Ponieważ proces tworzenia wartości produktów w przemyśle chemicznym jest
często bardzo złożony, stosuje się w tym
celu podejście oparte na bilansie
masowym. W tym procesie certyfikowane produkty są wytwarzane
przy użyciu zrównoważonych źródeł surowców (biomasa lub recyklat
na bazie materiałów kopalnych), aby
zastąpić równoważną ilość zasobów
kopalnych w procesie produkcji.
Nowe produkty są sprzedawane przez
BIO-fED pod nazwami M·VERA® PPh i M·VERA®
PPC. Przejście z konwencjonalnego polipropylenu
na wariant zrównoważony jest łatwe dla przetwórców, ponieważ materiał może być stosowany
w produkcji jako rozwiązanie typu drop-in bez
konieczności dostosowywania parametrów procesu. Alternatywa materiałowa o zmniejszonym śladzie węglowym oferuje stałe właściwości i nadaje
się do szerokiego spektrum zastosowań, począwszy od formowanych wtryskowo opakowań cienkościennych i przezroczystych pojemników po dwu-

www.eplastics.pl

osiowo orientowane folie (folie BOPP) i zaawansowane aplikacje z włókien (proces meltblown).
Wysoka wytrzymałość polipropylenu zbilansowanego biomasą umożliwia produkcję wkładów włókninowych z bardzo cienkimi,
odpornymi na rozdarcia włóknami.
Na przykład maski ffP2 z wkładami włókninowymi wykonanymi z PP
mogą być teraz dzięki temu materiałowi produkowane w oparciu o zrównoważony surowiec.
Oprócz kompoundów M·VERA®
PPh i M·VERA® PPC, BIO-fED we
współpracy ze swoją spokrewnioną firmą Af-COLOR oferuje odpowiednie przedmieszki. Zgodnie
z zakresem zastosowania w gospodarce z obiegiem zamkniętym –
nazywanej po angielsku Circular Economy
– te nowe przedmieszki barwiące noszą nazwy
Af-CirColor ® i Af-CirCarbon®. Portfolio jest uzupełnione przez odpowiednie przedmieszki dodatków
Af-CirComplex®.
„Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym
klientom coraz szersze portfolio produktów nadających się do łatwej integracji z ich istniejącymi procesami produkcyjnymi. Dzięki temu możliwe jest przejście na materiały bardziej przyjazne dla środowiska”
– mówi Stanisław haftka, kierownik działu sprzedaży
w firmie BIO-fED.
n
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Globalny rynek

z żywnością, w przemyśle spożywczym i napojów
wzrasta wykorzystanie tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu. Materiały te mogą skutecznie
zastąpić tradycyjne tworzywa sztuczne jako bariera
między produktami spożywczymi a elementami
środowiska.

recyklingu
tworzyw

Główne czynniki napędzające
wzrost rynku recyklingu tworzyw
sztucznych

Rozwojowi tego rynku recyklingu tworzyw sztucznych sprzyjały takie czynniki, jak zwiększony popyt
na tworzywa sztuczne w różnych sektorach użytkowników końcowych oraz korzystne inicjatywy rządowe
mające na celu ograniczenie odpadów z tworzyw
sztucznych.
Producenci tworzyw sztucznych koncentrują się
przede wszystkim na opracowywaniu nowych rozwiązań w zakresie recyklingu w celu zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych i utrzymania równowagi
środowiskowej w miarę wzrostu świadomości społecznej na temat globalnego ocieplenia. To z kolei ma
przyczynić się do wzrostu rynku recyklingu tworzyw
sztucznych.
Niski koszt przetworzonych tworzyw sztucznych
zwiększa popyt na przetworzone PET i hDPE. Ze
względu na duże zapotrzebowanie i szerokie zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, tekstylnym
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W 2020 r. wielkość globalnego rynku recyklingu tworzyw
sztucznych wynosiła 31,3 mld USD i oczekuje się, że do końca
2027 r. osiągnie 44,5 mln USD , z CAGR na poziomie 5,0%
w okresie prognozy 2021-2027. Polski przemysł recyklingu
tworzyw miał wartość w 2020 ok 375 mln USD, tym samym
polski rynek stanowił ok 1,2% światowego biznesu recyklingu
t worz y w w t ym czasie. Przewidy wany w Polsce C AGR
w najbliższych latach powinien wynieść powyżej 10%.

i budowlanym, firmy zajmujące się recyklingiem
tworzyw sztucznych koncentrują się na recyklingu
i powtórnym przetwarzaniu PET i hDPE.

Trendy wpływające na wzrost
światowego rynku recyklingu
tworzyw sztucznych

Jednym z kluczowych motorów ekspansji rynku
recyklingu tworzyw sztucznych jest rosnąca koncentracja na zrównoważonym rozwoju i ochronie środo-

www.eplastics.pl

Analiza udziału
w rynku recyklingu
tworzyw sztucznych

wiska, co napędza popyt na produkty z recyklingu.
Wzrost ten będzie napędzany rosnącym popytem
na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu
z różnych branż, w tym opakowań, motoryzacji
i budownictwa.
Oczekuje się, że zwiększone wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach, sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
tekstyliach, budownictwie, motoryzacji i innych branżach będzie napędzać wzrost rynku recyklingu tworzyw sztucznych. Oczekuje się, że zwiększone regulacje i przepisy rządowe w wielu krajach dotyczące
używania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, a także zwiększone inwestycje w rozwój nowych
technologii poprawiających efektywność energetyczną, mają zwiększyć popyt na rynku. Rynek rozwija się
w wyniku dużego obciążenia środowiska odpadami
m.in. z tworzyw sztucznych oraz niedoborem miejsc
na wysypiska śmieci w wielu krajach.
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na
materiały opakowaniowe dopuszczone do kontaktu

www.eplastics.pl

Biorąc pod uwagę rodzaj, największym segmentem jest polietylen wysokiej gęstości (hDPE), którego udział wynosi około 35%. Popyt na przetworzone
hDPE rośnie ze względu na niskie koszty przetworzonych tworzyw sztucznych. Ze względu na duże
zapotrzebowanie i szerokie zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, tekstylnym i budowlanym,
firmy zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych koncentrują się na recyklingu i ponownym
przetwarzaniu hDPE.
Udział PET szacuje się obecnie na 30%. W 2027
wartość recyklingu PET powinna przekroczyć 16 mld
USD. Wartość rynku recyklingu LDPE powinna osiągnąć w tym czasie ponad 7 mld USD, co przyniesie
blisko 16% udział w globalnej wartości recyklingowanych tworzyw. LDPE z recyklingu znajduje zastosowanie w takich aplikacjach jak podłogi, panele ścienne, meble, folie bąbelkowe do opakowań i pojemniki
na śmieci.
Na podstawie aplikacji oczekuje się, że opakowania i dobra konsumpcyjne będą najbardziej dochodowe. Wraz z rozwojem produktów RTE (gotowe
do spożycia) i RTS (gotowe do podania), przemysł
opakowaniowy wykorzystuje wiele tworzyw sztucznych w opakowaniach żywności i napojów. Ponadto
rośnie popyt w branży opieki zdrowotnej, co przyczyniło się do wzrostu tego segmentu.
Biorąc pod uwagę region, oczekuje się, że region
Azji i Pacyfiku będzie najbardziej dochodowy. Ze
względu na luźne przepisy rządowe i tanią siłę
roboczą, region Azji i Pacyfiku importuje i poddaje
recyklingowi znaczną ilość odpadów z tworzyw
sztucznych. Chiny są ważnym ośrodkiem recyklingu tworzyw sztucznych, ale właśnie ogłosiły stały
zakaz importu plastikowych śmieci. Największym
rynkiem są Chiny z ponad 40% udziałem, za nimi
plasują się Ameryka Północna i Europa z udziałem
około 35%.
Kluczowi gracze globalnego recyklingu tworzyw
sztucznych to Clear Path Recycling, Clean Tech
Incorporated, Longfu Recycling Energy Scientech
itp. Trzech największych światowych recyklerów ma
udział w wysokości około 0,8%.
n
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kroki
do efektywnego
systemu
kaucyjnego
w Polsce
Wydajność, wygoda, odpowiedzialność producenta i integralność systemu – to najważniejsze
elementy efektywnego systemu kaucyjnego. Zastosowanie tych elementów pozwala
rozwiązać globalne problemy z gospodarowaniem odpadami i może przyczynić się do
rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. To tylko niektóre wnioski z raportu „Recykling się
opłaca” przygotowanego na zlecenie firmy TOMRA, który powstał na podstawie doświadczeń
z 40 rynków kaucyjnych na świecie.

W

2019 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i nakazała państwom
członkowskim osiągnięcie do 2029 roku
90% poziomu recyklingu plastikowych opakowań
po napojach. Eksperci twierdzą, że będzie to trudne
lub wręcz niemożliwe bez wprowadzenia systemu
kaucyjnego1. Takie systemy działają już w 10 europejskich krajach. Nad jego wprowadzeniem pracuje
również Polska.
– W Europie obserwujemy rynki, na których
osiąga się bardzo wysokie poziomy zbiórki, właśnie dzięki dostosowanemu do lokalnego rynku
i kompleksowo wprowadzonemu systemowi
kaucyjnemu. Mamy starsze, dojrzałe już systemy
skandynawskie, jak i ten najnowszy, na Słowacji,
który zacznie działać 1 stycznia 2022 roku. Są to
doświadczenia, z których Polska może czerpać
1 „A Deposit Refund System for the Czech Republic”, Eunomia.
2019;. „PET Market in Europe: State of Play”, Eunomia. 2020.
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przykład, oczywiście przekładając je odpowiednio na lokalne możliwości i potrzeby – mówi
Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych
w Europie Północno-Wschodniej w grupie TOMRA.
– Mając tak szerokie doświadczenie w branży
możemy wskazać czym konkretnie różnią się skuteczne modele kaucyjne, od tych nieskutecznych.
Dlatego w naszym raporcie wymieniamy elementy,
które w praktycznym zastosowaniu są nierozłączne. Wskazujemy holistyczne podejście do projektowania efekty wnego i kompletnego systemu,
który zapewni wysokie poziomy zbiórki – dodaje
Anna Sapota.
Aby zintensyfikować działania na rzecz ochrony
środowiska, a jednocześnie osiągnąć cele unijne,
Polska powinna wdrożyć system kaucyjny, który
uwzględni kilka kluczowych elementów. Opierając się
na ponad 40-letnim doświadczeniu na największych
rynkach kaucyjnych na świecie, firma TOMRA wskazała je w raporcie „recykling się opłaca”.

www.eplastics.pl

Wydajność

System kaucyjny ma zapobiegać zaśmiecaniu
i zachęcać do recyklingu i motywować konsumentów do traktowania opakowań jako surowca, a nie
jako odpadów. Dlatego konieczne jest uwzględnienie w nim szerokiego zakresu napojów i opakowań,
aby w jak największym stopniu skłonić nabywcę do
przekazania surowca do ponownego przetworzenia.
– Biorąc pod uwagę doświadczenia krajów z najwyższymi poziomami zwrotu opakowań, możemy
wywnioskować, że wartość kaucji powinna być na
tyle wysoka, aby stała się motywatorem dla konsumentów. W Europie
najczęściej jest to
kwota w wysokości co najmniej 10
eurocentów – dodaje Anna Sapota.
Aby
uzyskać
wysokie poziomy
zwrotu surowców
i
jednocześnie
stworzyć sprawiedliwe warunki konkurencji
między
ich
producentami, konieczne jest
dostosowanie się
do sytuacji rynkowej i wzięcie pod
uwagę trzech elementów: rodzaju
napoju (określonego za pomocą kategorii branżowych,
np. woda butelkowana, napoje gazowane soki, itp.),
materiału opakowaniowego (np. tworzywa sztuczne,
szkło, metal i kartonowe opakowania) oraz rozmiaru
(np. od 100 ml do 3 litrów).
Autorzy raportu podkreślają, że przepisy prawa
powinny jasno określać, które napoje, rodzaje surowców i rozmiary opakowań zostaną objęte programem. Pominięcie poszczególnych kategorii napojów
czy opakowań może oznaczać, że miliony nadających
się do recyklingu puszek lub butelek zostaną zmarnowane i trafią do lasów, łąk i rzek lub na składowisko
odpadów.

www.eplastics.pl

Wygoda

Wygodny system zwrotu opakowań jest kluczem do
sprawnie działającego systemu kaucyjnego. Powinien
on być łatwy, dostępny i uczciwy dla wszystkich użytkowników. Z raportu „Recykling się opłaca” wynika,
że w dziewięciu na dziesięć najlepiej funkcjonujących
systemach kaucyjnych na świecie zastosowano zwrot
do sklepu, osiągając średni wskaźnik zwrotu na poziomie 92%. W efekcie ilość śmieci będących opakowaniami po napojach znacznie spada. Odsetek wszystkich
śmieci jest o 66% niższy w regionach posiadających
systemy kaucyjne niż w tych, które ich nie posiadają.

– Opakowania zwrotne znamy już od wielu lat, co
najmniej od początku XX wieku, kiedy powszechne
były pierwsze systemy opakowań wielokrotnego
użytku. Naliczenie kaucji stanowi dla nas pewnego
rodzaju obietnicę, że otrzymamy zwrot pieniędzy,
a dla sklepu są to kolejne odwiedziny konsumenta i potencjalne zakupy. Dlatego tak istotne jest
dobrze zaprojektowany system zwrotu do sklepów,
gdzie celowo czy po prostu przy okazji, oddamy
do recyklingu cenne surowce – podkreśla Anna
Sapota.
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Dow: 100% recykling
Odpowiedzialność producenta

Systemy kaucyjne angażują producentów napojów
do zarządzania odbiorem opakowań i pokrywania
kosztów systemu. Z zasady i w praktyce, w najbardziej efektywnych modelach producenci reinwestują w system nieodebrane kaucje oraz przychody z surowców wtórnych („przychody ze sprzedaży
surowców”). Jeżeli koszty przekraczają uzyskiwane
przychody, wówczas różnica (koszt netto) jest pokrywana przez producentów. Gdy producenci zarządzają systemem kaucyjnym poprzez scentralizowaną
organizację, mogą umówić się na pokrywanie takiego
kosztu netto w formie „opłaty ROP”. Jak to wygląda
w praktyce? Opisany w raporcie przykład Norwegii
mówi o powołanym centralnym administratorze systemu, firmie Infinitum. Ustala ona opłaty ROP dla
każdego producenta na podstawie kosztu recyklingu
i wartości materiałowej każdego surowca opakowaniowego, rozróżniając nawet przezroczyste i kolorowe tworzywo PET.

Integralność systemu

Choć w ydajność, w ygoda i odpowiedzialność
producenta są fundamentami w ydajnego systemu kaucyjnego, będzie on niekompletny bez
odpowiednich mechanizmów kontroli. We wskazanych w raporcie firmy TOMR A krajach z systemami o najw yższych w ynikach zbiórki, procedur y egzekwowania przepisów są jasno określone
w ustawie i rozporządzeniach, włączając w to kar y
i organ władzy uprawniony do ich egzekwowania.
Program w ymaga akty wnego działania organu
władz, która utrzymuje zgodność z przepisami
i doprowadza do jego sukcesu. Powoły wane są
organizacje, które są odpowiedzialne za koordynację prac, tzw. CAS (Centralny Administrator
Systemu). Zazw yczaj CAS jest własnością producentów napojów lub ich importerów oraz detalistów i dystr ybutorów, a w zarządzie zasiadają
przedstawiciele tych firm.
– Polska w projekcie zakłada pozostawienie
producentom zorganizowania całego systemu i nie
angażowanie w to
agendy publicznej.
To bardzo dobra
wiadomość, ponieważ najlepiej działające, najbardziej
efektywne systemy
kaucyjne w Europie
zar ządzane
są
przez organizacje
t worzone
przez
producentów
i sektor handlowy. – mówi Anna
Sapota.
Pełny raport znajduje się na stronie:
https://www.tomra.
com/en/collection/
reverse-vending/deposit-return-schemes/
white-paper. Wersja
polska znajduje się
na dole strony.
n
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Największe zakłady produkcyjne Dow w freeport (Teksas, USA), Tarragona (hiszpania),
Terneuzen (holandia), Boehlen (Niemcy) i Schkopau (Niemcy) otrzymały międzynarodowy
certyfikat zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla (ISCC) PLUS za zgodność
z rygorystycznym śledzeniem wykorzystania zrównoważonych surowców. Jest to ważny krok
w globalnej strategii firmy polegającej na zamknięciu obiegu odpadów z tworzyw sztucznych
i rozszerzeniu jej możliwości na tworzywa sztuczne o obiegu zamkniętym przy użyciu
zaawansowanego recyklingu i surowców pochodzenia biologicznego.

ISCC

to ogólnoświatowy system certyfikacji zrównoważonego rozwoju
obejmujący wszystkie zrównoważone surowce, w tym surowce o obiegu zamkniętym wytwarzane z odpadów z tworzyw sztucznych,
a także biomasy, odnawialne źródła biomasy lub
produktów odpadowych pochodzących z rolnictwa
i leśnictwa. Certyfikacja potwierdza wdrożenie przez
Dow wymagań dotyczących zrównoważonej produkcji pod względem środowiskowym, społecznym
i ekonomicznym, które zostały przyznane po przeprowadzeniu pełnego niezależnego audytu zewnętrznego w celu zapewnienia pełnej identyfikowalności
łańcuchów dostaw produktów oraz przestrzegania
i przyspieszania przez Dow i jej dostawców zrównoważonych praktyk.
„Ta walidacja przez stronę trzecią jest kluczowym krokiem w naszej drodze do zrównoważonego
rozwoju w zakresie projektowania i wytwarzania
produktów w pełni o obiegu zamkniętym” — powiedział Nestor de Mattos, wiceprezes ds. handlowych
ds. opakowań i tworzyw specjalnych na Amerykę
Północną. „Naszym celem jest pomoc naszym
klientom w osiągnięciu ich celów w zakresie obiegu zamkniętego poprzez dostarczanie rozwiązań
w 100% nadających się do recyklingu i oferowanie
produktów wykonanych z materiałów pochodzących
z recyklingu”.
Każdy z pięciu zakładów Dow skontrolowanych
przez ISCC otrzymał certyfikat PLUS w wyniku różnych innowacji, które przyczyniają się do tworzenia
bardziej zrównoważonych systemów. Odnawialne
tworzywa sztuczne produkowane w lokalizacji freeport można wykorzystać do opracowania
elastycznych opakowań na żywność wykonanych
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z jednomateriałowego polietylenu. W zakładzie
w Terneuzen krakery oraz wszystkie łańcuchy PE
zostały certyfikowane, podobnie w Tarragonie,
która uzyskała certyfikat na swoje krakery, linię
do produkcji oktenów i instalacje do polimeryzacji. W Boehlen zarówno krakery, jak i magazyny
w Rostocku i Teutschenthal zostały certyfikowane,
natomiast zakład w Schkopau otrzymał akredytację
dla swojego zakładu produkującego żywice polietylenowe DOWLEX™.
„W dalszym ciągu bezpiecznie i systematycznie
wykorzystujemy wiodącą w branży elastyczność
surowców naszych krakerów, aby dostarczać to,
co cenią nasi klienci niższego szczebla”, powiedział
Keith Cleason, wiceprezes działu Olefins, Aromatics
and Alternatives. „Certyfikat ISCC PLUS umożliwia
nam precyzyjne śledzenie ilości etylenu produkowanego ze zrównoważonych surowców, gdy kierujemy
wydajnością konwersji i emisji, aby jeszcze bardziej
zróżnicować ślad naszej działalności i dostarczać
naszym klientom zrównoważone produkty o wartości dodanej”.
Certyfikaty te odegrają znaczącą rolę w przyspieszeniu postępu w realizacji celów zrównoważonego
rozwoju Dow. Obejmuje to osiągnięcie celu, jakim
jest zatrzymanie odpadów poprzez umożliwienie
zbierania, ponownego wykorzystania lub recyklingu
1 miliona ton plastiku do 2030 roku oraz zamknięcie obiegu odpadów z tworzyw
sztucznych poprzez umożliwienie ponownego użycia 100% produktów Dow sprzedawanych do
zastosowań opakowaniowych
lub nadających się do recyklingu
do 2035 roku.
n
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Europejski
Zielony Ład
Europejski Zielony ł ad jes t potr zebnym i ambitnym
programem, na którym skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy
kontynentu. Warunkiem jego skutecznego wprowadzenia
w życie jest uwzględnienie wiedzy naukowej, możliwości
technologicznych oraz zdolności produkc yjnych firm przekonuje stowarzyszenie Natureef.

N

atureef jako stowarzyszenie zrzeszające firmy
z branży opakowaniowej, recyklingu i produkcji żywności, które wdrażają najnowsze technologie, realizują wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz dbają o środowisko naturalne,
pilnie śledzi prace zmierzające do wprowadzenia
w życie Europejskiego Zielonego ładu. Ten opracowany przez Komisję Europejską dokument jest
planem działania, który ma pomóc przekształcić
Unię Europejską w nowoczesną, zasobooszczędną
i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie
zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto
i w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów. Jego realizacja odbywać
się ma na podstawie dostosowania unijnej polityki

klimatycznej, energetycznej, transportowej i podatkowej w taki sposób, aby do 2030 r. ograniczyć emisję
gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc.
w porównaniu z poziomem z 1990r. Osiągnięcie tego
celu ma doprowadzić do tego, aby Europa stała się
pierwszym, neutralnym dla klimatu kontynentem na
świecie do 2050 r.

rzyszą niewiadome w postaci możliwych preferencji
lub obciążeń fiskalnych dotyczących konkretnych
rozwiązań - mówi Artur Bartkowiak, wiceprezes stowarzyszenia Natureef.

kowań z tworzyw sztucznych. Ich mała popularność
wynika z faktu, że konsumenci, a co za tym idzie
producenci żywności nie są skłonni płacić więcej za
bardziej przyjazne środowisku opakowania.

Kolejny ważny aspekt Zielonego ładu to oddzielenie
rozwoju gospodarczego od zużycia zasobów. Chodzi tu
o wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w holistycznym podejściu, dla całej gospodarki
i zdecydowanie lepsze wykorzystanie surowców niż
ma to miejsce dzisiaj. Komisja Europejska opracuje wymogi, które prowadzić będą do tego, że do
2035 roku wszystkie opakowania będą nadawały się
do recyklingu lub przetworzenia w opłacalny sposób.
Co oznacza „opłacalny sposób”? Szczegółowa definicja
będzie jeszcze analizowana, ale rozwiązania te mają
doprowadzić do tego, aby opakowania pochodzące
z surowców bioodnawialnych mogły być zdecydowanie bardziej konkurencyjne niż obecnie. To dla nich
szansa rozwoju, bo obecnie, chociaż mogą być o wiele
mniej obciążające dla środowiska, to ze względu na
wysoką cenę stanowią zaledwie ok. 2 proc. masy opa-

- Chodzi o to, żeby produkt miał jak najwięcej wartości dodanej, żeby można było go stosować dłużej
niż dzisiaj, a docelowo, aby można go było ponownie wykorzystać odzyskać z niego surowce znanymi
technologiami. Musimy patrzeć na odpady jak na
przydatny surowiec, a gospodarka odpadami musi
się opłacać - zarówno firmom jak i gminom. Mają
temu służyć zmiany technologiczne, organizacyjne,
w zakresie zbiórki i przetwarzania odpadów, ale
również fiskalne - wyjaśnia Jaśmina Solecka, prezes
stowarzyszenia Natureef.
Producenci opakowań wpisują się również w zapisaną w Zielonym ładzie strategię „Od Pola do Stołu”,
której celem ma być ograniczenie wpływu na środowisko sektorów przetwórstwa żywności i handlu detalicznego poprzez właściwie projektowane

Autorzy dokumentu postulują, żeby Europa skupiła się w rozwoju gospodarczym wokół elementów,
które wpływają na ochronę klimatu i środowiska.
W związku z tym, że to podejście kosztowne, Unia
udzieli wsparcia takim inicjatywom (co jednocześnie
pomóc ma w wyjściu z pandemicznego dołka gospodarczego). Inicjatywa będzie finansowana ze środków
stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln euro przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy
NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących
z siedmioletniego budżetu UE.

Opakowania razy cztery

Dlaczego ten niespełna 30-stronicowy dokument
interesuje stowarzyszenie skupiające producentów
opakowań?
- Po pierwsze, o opakowaniach mowa w nim aż
czterokrotnie, co pokazuje ich dużą rolę w rozważaniach na rzecz ochrony klimatu. Po drugie, Zielony
ład jest swego rodzaju przewodnikiem z kierunkami
rozwoju na kolejne lata dla przemysłu, w tym dla
firm produkujących opakowania. Producent, który
wie, że celem regulacji jest zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych, powinien przyjrzeć się np. temu jak
wygląda u niego cały proces przepływu surowców:
co się z nimi dzieje na etapie produkcji, a co z powstałymi odpadami. Ile proces produkcji i utylizacji odpadów generuje CO2 . Dzisiaj temu planowaniu towa-
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Reloop:

ostatni moment na wprowadzenie
polskiego systemu kaucyjnego
powiązanego z Rozszerzoną
Odpowiedzialnością Producenta
i dobierane opakowania. Chodzi tu, oprócz samych
opakowań, o działania w zakresie transportu, przechowywania i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Wytwórców opakowań dotyczą też kwestie cen
zielonej energii zużywanej w coraz większym stopniu
w procesach produkcyjnych.

Chrońmy środowisko
nie zapominając o gospodarce,
nauce i technologiach

Rozporządzenie dot. Zielonego ładu zostało wprowadzane w bardzo niefortunnym okresie, gdy wiele
firm i organizacji branżowych zajmowało się przeciwdziałaniom skutkom pierwszej fali pandemii. Obecnie
w Polsce oraz innych krajach europejskich trwają
dyskusje na temat tego, jak wprowadzić jego założenia w życie. W kontekście zapisów w Zielonym
ładzie analizowany jest projekt nowelizacji ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a także Polski ład. W obu przypadkach
znaleźć można pewne rozbieżności z wytycznymi
Zielonego ładu. Natureef jako organizacja zrzeszająca producentów i dysponująca wiedzą naukową oraz
praktyczną, lobbuje za tym, aby założenia Zielonego
ładu w zakresie opakowań zostały wprowadzone
z uwzględnieniem wiedzy naukowej (m.in. w zakresie rozwijanych nowych technologii opakowań) oraz
możliwości produkcyjnych i ekonomicznych polskich
firm i gospodarki.
- Od Zielonego ładu nie ma odwrotu i doskonale
rozumieją to również zrzeszeni w Natureef pro-
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ducenci opakowań, którym leży na sercu troska
o środowisko. Wiedzą oni, że branżę czeka droga,
którą będą musieli przejść, docierając w jej trakcie
do punktów pośrednich. My apelujemy o to, żeby
ta wędrówka przebiegała bez zakłóceń dla konsumentów, gospodarki i samych firm. Podobnie
jak nierealna (i niecelowa z punktu widzenia środowiska) jest rezygnacja z opakowań na masową
skalę, tak samo nierealny okazałby się np. zakaz
stosowania określonych rodzajów opakowań bez
analizy dostępnych alternaty w. Przemysł musi
mieć możliwość nadążenia za regulacjami, tak
abyśmy wszyscy nie zostali bez działających rozwiązań w zakresie opakowań - mówi prof. Artur
Bartkowiak.
Stowarzyszenie Natureef na bieżąco wsłuchuje się
w głos Komisji Europejskiej i obserwuje prace nad
krajowym prawem związanym z tematyka poruszaną
w Zielonym ładzie.
- W razie potrzeby artykułować będziemy obawy
dotyczące kierunków i tempa tej transformacji.
Trzeba wyważyć racje między tym na jakim etapie
rozwoju cywilizacyjnego jesteśmy, a tym jak najlepiej możemy dostosować się do tego ambitnego
planu z korzyścią dla środowiska. Problem jest złożony, bo wiąże się z holistycznym spojrzeniem na
ekologię, uwzględniającym kwestie produkcji żywności i energii, procesów produkcyjnych, nowych
materiałów, recyklingu i gospodarki - zapowiada
Jaśmina Solecka.
n

www.eplastics.pl

Polski r ynek gospodarowania odpadami
o p a ko w a nio w y m i m oże ju ż nie d ł u go
przejść prawdziwą rewolucję. Szanse na
nią dają rozpoczęte właśnie prace nad
zmianą Ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych. W jakim kierunku powinny
iść? – Doświadczenia innych krajów pokazują,
że najleps ze e fek t y w gospodaro waniu
odpadami opakowaniow ymi daje mocne
i c h o p a r c i e o ko n ce p c j ę R oz s ze r zo n e j
Odpowiedzialności Producenta, połączone ze
skutecznym systemem kaucyjnym – podkreśla
Anna Larsson, Dyrek tor ds. ekonomii
cyrkularnej Reloop Platform.

O

bowiązujący obecnie w Polsce system
Rozszerzonej
Odpowiedzialności
Producentów (ROP) znacząco odbiega od
standardów europejskich. Opiera się na
dokumentach potwierdzających recykling (tzw. DPR)
oraz działalności konkurencyjnych względem siebie
organizacji odzysku. Dopłaty od producentów i wprowadzających są z kolei najniższe w Europie, co skutkuje tym, że cały ciężar gospodarowania odpadami
opakowaniowymi spoczywa na barkach lokalnych
samorządów. Te z kolei obciążają kosztami mieszkańców i gminne budżety. Jak powinien wyglądać system
po nowelizacji ustawy?

www.eplastics.pl

4 elementy istotne dla gospodarki
odpadami opakowaniowymi

Doświadczenia europejskie wskazują, że dla dobrze
funkcjonującej gospodarki odpadami opakowaniowymi, opartej o finansowanie wprowadzających
(zgodnie z koncepcją Rozszerzonej Odpowiedzialność
Producentów), kluczowe jest wystąpienie i optymalne
zestrojenie czterech elementów.
Pierwszy to sposób prowadzenia zbiórki, drugi –
sposób organizacji systemu ROP. Trzecim są czytelne
przepływy środków finansowych odbieranych od
producentów i przekazywanych na pokrycie kosztów
zbiórki. Ostatni element to kontrola i nadzór organów
państwowych oraz nieuznaniowość stosowanych
przez nie kar finansowych.
Jeśli chodzi o sposób prowadzenia zbiórki, istnieją jego dwa modele: gminny – w którym jeden
operator samorządowy odbiera z gospodarstw
wszystkie frakcje odpadów – i równoległy, z tak
zwanymi „gniazdami recyklingu” organizowanymi
przez producentów. – Nowelizacja ustawy przewiduje
kontynuację w Polsce modelu gminnego i jest do dobre
rozwiązanie, bo po pierwsze funkcjonuje w kraju
od lat, a dodatkowo model ten jest efektywniejszy
i najlepiej sprawdzi się w przyszłości. Potwierdzają
to również dane porównawcze z Europy. Na przykład
w Norwegii gminne sortownie centralne wydzielają
od 60 do 90 proc. tworzyw sztucznych w podziale na
homogeniczne frakcje materiałów, zaś w sąsiadującej
Szwecji przy zbiórce prowadzonej w producenckich
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„gniazdach” wskaźnik ilości plastikowych opakowań
– z gospodarstw domowych – przekazanych do recyklingu wynosi zaledwie 15 proc. – wyjaśnia Anna
Larsson.

Centralizacja i precyzyjne regulacje
dają najlepsze efekty

W kwestii organizacji systemu ROP, w Europie
można wyróżnić dwa modele funkcjonowania:
pierwszy – oparty o jeden, scentralizowany podmiot – oraz drugi, gdzie podmioty organizacji ROP
działają w konkurencji. Projekt polskiej nowelizacji
wprowadza jeszcze inne rozwiązanie, rozdziela
bowiem funkcję podmiotu gromadzącego środki
finansowe oraz odpowiedzialność za uzyskanie
poziomów recyklingu na dwa podmioty: Narodowy
fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz organizacje odpowiedzialności producentów.
– Takie rozwiązanie nie wydaje się prawidłowe i nie
występuje w innych krajach europejskich – zwraca
uwagę Anna Larsson. – Doświadczenie pokazuje,
że najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy centralna
jednostka dysponuje środkami finansowymi, zebranymi od producentów, a na koniec jest rozliczana
z osiągniętych poziomów recyklingu. Przykładami
są tu francuski CITEO, będący prywatnym podmiotem non-profit, a także Chorwacki Fundusz Ochrony
Środowiska, będący z kolei podmiotem państwowym. W tych przypadkach poziomy recyklingu są
raportowane na podstawie realnych ilości odpadów
opakowaniowych, zebranych i przekazanych
do recyklingu, nie zaś – jak aktualnie
w Polsce – w oparciu o dokumenty jedynie potwierdzające recykling.
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Ekspertka Reloop zwraca też uwagę, że w przygotowywanej nowelizacji brak jest rozwiązań istotnych dla trzeciego z wspomnianych czterech elementów dobrze funkcjonującej gospodarki odpadami opakowaniowymi, w tym czytelnych przepływów środków finansowych. – W aktualnych
brzmieniu, projekt ustawy nie określa zasad rozdzielania środków finansowych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska. Istotne jest wdrożenie zasady
pokrycia kosztów netto, w myśl której opłaty przemysłu pomniejszane będą o wpływy ze sprzedaży surowców oraz zasady kosztów niezbędnych, która zagwarantuje efektywność kosztową. Dlatego koniecznym
uzupełnieniem zmian w ustawie powinno być sprecyzowanie wytycznych dla algorytmu, według którego
dokonywany będzie rozdział zgromadzonych wkładów
finansowych na poszczególne gminy, uwzgledniające
gęstość populacji i uwarunkowania lokalne. Gminy
powinny również otrzymać dodatkowa motywację
pieniężną za maksymalizacje poziomów zbiorki oraz
czystość materiałów – tłumaczy.

System kaucyjny: sprawdzone
rozwiązanie

Szczególnym elementem systemu gospodarki
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest
zbiórka odpadów opakowaniowych po napojach.
Większość państw Wspólnoty Europejskiej
wdrożyło lub

aktualnie wprowadza
systemy kaucyjne, obejmujące przede wszystkim jednorazowe opakowania po napojach ze
szkła, metalu i tworzyw
sztucznych. W tym jednym przypadku skuteczniejszy i bardziej
przyjazny środowisku
od zbiórki gminnej okazuje się model zbiórki
w punktach zlokalizowanych w jednostkach handlowych. – Obowiązkowy
system kaucyjny to niezbędny krok dla wdrożenia gospodarki o obiegu
zamkniętym oraz rozwoju
polskiego przemysłu recyklingu – zwraca uwagę
Anna Larsson. System
gwarantuje wysokie poziomy zbiorki, bardzo dobrej
jakości surowce wtórne
oraz redukcje śladu węglowego.

Reloop Platform jest międzynarodową organizacją non-profit zarejestrowaną w Brukseli działającą
na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w której surowce, raz wprowadzone do
systemu, pozostają w nim przyczyniając się do strukturalnego rozwoju ekonomicznego i eliminując
negatywny wpływ na środowisko naturalne. Reloop Platform prowadzi intensywne prace w zakresie
wypracowywania i promowania modeli opartych na zamkniętym obiegu surowców poprzez ponowne
użytkowanie, efektywne systemy zbiórki i wysokiej jakości recykling materiałowy. Reloop jest
inicjatorem pierwszej europejskiej Platformy na rzecz opakowań do ponownego użytkowania
(Reusable Packaging Platform - RPP).

Według
kalkulacji ekspertów Reloop, bazujących na wynikach systemów
kaucyjnych krajów europejskich, wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania jednorazowe przyczyniłoby się do uzyskania 590
tys. ton czystych frakcji szkła, aluminium oraz tworzyw sztucznych rocznie, a także zagwarantowałoby
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oszczędności z tytułu konieczności uiszczenia tzw.
podatku od plastiku – a ten jest niemały, bo poziom
marnotrawstwa wyniósł w Polsce w 2017 r. ponad
90 sztuk plastikowych opakowań po napojach na
mieszkańca.
– Doświadczenia z wielu europejskich krajów jasno
pokazują, że efektywny system kaucyjny jest dobrym
kierunkiem w budowie przyjaznej środowisku gospodarki. Dzięki gratyfikacji finansowej skutecznie angażuje konsumentów, a producentom zapewnia dostęp
do wysokiej jakości recyklatów. Reforma systemu
Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów nie
będzie pełna bez wprowadzenia systemu kaucyjnego, bo jedno nie może działać skutecznie bez
drugiego. Stworzenie i właściwe uregulowanie tego
niezwykle ważnego obszaru gospodarki odpadami
opakowaniowymi będzie z pewnością dobrym krokiem w strukturalnym rozwoju gospodarczym Polski
w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym
– podsumowuje Anna Larsson.
n
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Marnowanie żywności
na celowniku branży
opakowaniowej
W Polsce marnuje się rocznie 4,8 mln ton żywności. To ogromne obciążenie dla
środowiska, m.in. w zakresie emisji CO2. Zjawisko to można ograniczyć poprzez
edukację, zmianę nawyków oraz rozsądne stosowanie nowoczesnych opakowań.
- 4,8 mln ton żywności pozwoliłoby wyżywić 6,5 mln
ludzi w Polsce, a tym samym wykluczyć ubóstwo
i niedożywienie w całym kraju. Średnio, w przeliczeniu na jedną osobę wyrzucamy w ciągu roku
jedzenie o wartości 900 zł na osobę. Do wyprodukowania wyrzucanego jedzenia trzeba zużyć ogromne
ilości wody i energii - mówi Marek Borowski, prezes
federacji Polskich Banków Żywności, powołując się
na wyniki badań prowadzonych w ramach projektu
PROM (projektprom.pl). Obejmują one całą drogę
żywności - „od pola do stołu”.

Aż 60 proc. marnowanej żywności w Polsce przypada na konsumentów (udział producentów i przetwórców to odpowiednio 30, a handlu - ok. 7 proc.)
i to w tym sektorze ilość marnowanej żywności
w ciągu kilkunastu lat wzrosła z 2,5 do 3 mln ton
rocznie. Te liczby mają przełożenie nie tylko na kwestie ekonomiczne i produkcję odpadów. Marnowanie
żywności niesie też fatalne skutki dla klimatu.
- Produkcja jednej tony żywności wiąże się z emisją
średnio czterech ton różnych gazów, w tym dwóch ton
CO2 - mówi Marek Borowski, a Anna rozkosz, ekspert

ds. klimatu i zrównoważonego rozwoju przypomina, że według międzynarodowych raportów,
w skali świata produkcja
żywności odpowiada za
jedną czwartą wszystkich emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając
się do globalnego ocieplenia.
Raport
stworzony
w ramach wiedeńskiego
projektu STOP Waste SAVE food (denkstatt.eu/
download/13985/ ) wskazuje, że ten wpływ może
sięgać nawet jedną trzecią. Jednocześnie autorzy publikacji prezentują
wyniki badań, z których
wynika, że skutecznie
przeciwdziałać marnowaniu żywności można
stosując odpowiednie
opakowania. Z badań
autorów raportu wynika,
że opakowania przyczyniają się do powstawania
około 1,5-2,0 proc. łącznego śladu węglowego
wytwarzanego przez europejskiego konsumenta,
a dla opakowań żywności, wpływ ten kształtuje się
na poziomie 0,7 proc. Natomiast łączny ślad węglowy
opakowanego produktu (uwzględniając jego produkcję i dystrybucję) jest średnio ok. 30 razy większy,
niż ślad węglowy samego opakowania. Innymi słowy,
w przypadku pakowanej żywności tylko około 3-3,5
proc. wpływu na klimat generuje sam proces pakowania. Wynika z tego, że aby stosowanie opakowań
opłacało się z punktu widzenia ochrony klimatu,
wystarczy, że przyczynią się one do zmniejszenia ilości marnowanej żywności o ponad 3,5 proc.

Innowacyjne opakowania

Nad tym, aby opakowania w coraz większym stopniu chroniły żywność przed psuciem pracują producenci i naukowcy. Dr hab. inż. patrycja Wojciechowska
z Katedry Jakości Produktów Przemysłowych
i Opakowań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
widzi kilka kierunków, w których rozwija się technologia opakowań w kontekście przeciwdziałania marnowaniu żywności: - Obecnie powszechnie stosowane
są opakowania MAP (z tzw. atmosferą modyfikowaną,
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ang. Modified atmosphere packaging). Wypełnione
są one mieszanką gazów (np. azotu, tlenu, ditlenku
węgla), ustaloną stosownie do zapakowanej żywności, co skutecznie spowalnia niekorzystne procesy
psucia się produktów spożywczych. Do najnowszych
rozwiązań w obszarze opakowań MAP należą konstrukcje wykorzystujące monomateriały, które nie
utrudniają procesu recyklingu.
W ograniczaniu zjawiska marnowania żywności
pomagać mogą także opakowania aktywne i inteligentne, które co prawda jako rozwiązania technologiczne rozwijane są już od wielu lat, jednak ze
względu na wysoką ceną w stosunku do tradycyjnych
opakowań, nadal stosunkowo rzadko obecne są na
rynku. Opakowania aktywne, w odróżnieniu od konwencjonalnych (biernych) opakowań mogą wchodzić
w interakcję z zapakowanym produktem, ponieważ
wykazują zdolność do kontrolowanego uwalniania
lub absorbowania odpowiednich substancji (pochłaniacze tlenu, regulatory etylenu, pochłaniacze i emitery ditlenku węgla, pochłaniacze wilgoci, zapachów,
materiały przeciwdrobnoustrojowe). Opakowania
inteligentne to takie, które monitorują stan zapako-
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wanej żywności lub jej otoczenia, informując o tych
zmianach konsumenta. Mogą być wyposażone we
wskaźniki historii temperatury, monitorujące świeżość
żywności poprzez pomiar stężenia ditlenku węgla lub
lotnych związków organicznych (np. amin), wskaźniki
obecności tlenu i szczelności opakowania. Informacja
o jakości produktu prezentowana jest konsumentowi
wizualnie, najczęściej poprzez barwne piktogramy czy
znaki i symbole graficzne, których kolor ulega zmianie
adekwatnie do stanu żywności. Dzięki takim rozwiązaniom w przypadku, gdy mimo upływu terminu przydatności do spożycia produkt nadal zachowuje swoją
wartość odżywczą i odpowiednią jakość, konsument
może bezpiecznie go spożyć i uniknąć marnowania żywności. Z kolei integratory czasu i temperatury pozwalają w czasie rzeczywistym
monitorować warunki, w jakich
żywność jest przechowywana czy transportowana i zasygnalizować
wszelkie nieprawidłowości na poszczególnych etapach łańcucha logistycznego.
Przykłady zastosowani opakowań
na rzecz zmniejszenia marnowania
żywności, a co za tym
idzie
negatywnych
skutków dla klimatu
podają sami producenci opakowań zrzeszeni
w stowarzyszeniu Natureef.
ireneusz Udzielak, dyrektor
Działu Rozwoju Korporacji KGL S.A.,
producenta opakowań z tworzyw sztucznych,
dostrzega gwałtowny wzrost zapotrzebowania na
opakowania i folie barierowe. Rośnie m.in. zainteresowanie opakowaniami do dań gotowych i o wydłużonym okresie przechowywania.
- Wzrost ilości produkowanych opakowań wydaje się przynosić negatywne skutki dla środowiska
w postaci zwiększonej ilości odpadu pokonsumenckiego, jednak technologie opracowywane i wykorzystywane w Centrum Badawczo-Rozwojowym KGL
służą minimalizacji tych negatywnych skutków, również w kontekście ograniczania marnowania żywności - mówi ireneusz Udzielak. Spółka tworzy nowe
opakowania o spienionej strukturze, które są lżejsze
(a więc wykonane z mniejszej ilości materiału) i bardziej odporne na wysokie temperatury (nawet do
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200°C). Nie brakuje też prac nad folią i opakowaniami
spełniającymi wyższe wymogi recyklingowe, zgodne
z założeniami Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
Przedstawiciele branży opakowaniowej wierzą,
że ich produkty pozwalają zapewnić bezpieczeństwo
żywności, wydłużyć jej trwałość, zachować jej świeżość i smak oraz ograniczyć koszty logistyki, także te
środowiskowe.
- Eliminacja niektórych materiałów opakowaniowych, np. folii tworzywowych, wydaje się drogą
donikąd, jest nierealna i wywoła większe obciążenie
dla środowiska poprzez kolejne miliony ton odpadów żywności - uważa Krzysztof Janiak, dyrektor
zarządu CDM Sp. z o.o. - Dla nas
właściwą drogą są zmiany
technologiczne, zmniejszanie wsadu materiałowego, opakowania
funkcjonalne, odpowiadające potrzebom konsumentów
i środowiska oraz
współodpowiedzialność konsumenta za
zawrócenie odpadu
opakowaniowego do
recyklingu. Opierając
się o aktualne raporty i analizy uważamy,
że rosnąca wielkość odpadów świeżej żywności oraz
większa skala produkcji opakowań ze szkła, papieru i metalu
wywoła znacznie większy ślad środowiskowy niż negatywny wpływ produkcji opakowań elastycznych.

- Korzystamy z opakowań zbiorczych, w które
pakowane są mrożone sosy w półkulach. Opakowania
zbiorcze i monoporcje dają możliwość użycia tylko
takiej ilości produktu, jaka jest niezbędna w danym
momencie. Opakowania te zapewniają również wysoki poziom bezpieczeństwa, zabezpieczając towar
przed uszkodzeniem, a tym samym przyczyniają się
do redukcji marnotrawstwa żywności. Z kolei produkowane przez nas monoporcje owsianek pakowane
są w opakowania, których każdy z element można
poddać recyklingowi. Ponadto produkt jest odpowiedni na jedną porcję śniadaniową, dzięki czemu
konsument ma świadomość, że nie marnuje żywności. Opakowanie owsianki wykonane z PP jest
odporne na różnego rodzaju uszkodzenia - np. pęknięcia, przebicia lub rozdarcia, co mogłoby skutkować
szybszym psuciem się żywności i dostaniu się do niej
zanieczyszczeń Wojciech Dąbrowski, prezes spółki.
- Redukcja strat żywności jest jednym z głównych
celów projektów badawczych prowadzonych wspólnie
przez uczelnie i firmy. Dobrym przykładem jest projekt
freshInPac, w którym naukowcy z kilku krajów badają
stosowanie naturalnych dodatków pozwalających na
wydłużenie okresu świeżości nietrwałych produktów
– owoców i warzyw - mówi Jaśmina Solecka, prezes
Stowarzyszenia Natureef i dodaje, że wraz z firmami
zrzeszonymi w stowarzyszeniu dba o środowisko dążąc
do zmniejszenia śladu środowiskowego opakowań,
m.in. poprzez stosowanie materiałów z recyklingu czy
używanie zielonej energii w procesach produkcji.

Przyszłość w rękach konsumentów

Oczywiście cały czas na rynku pojawiają się przykłady nadmiernego stosowania opakowań, podyktowane m.in. względami marketingowymi (np. mało
towaru w dużym opakowaniu). Dlatego to od świadomych zachowań konsumentów zależy to, jak dużo
żywności się marnuje. Marek Borowski z federacji
Banków żywności, podkreśla, że potrzebna jest
zmiana codziennych nawyków: - Planujmy zakupy,
wybierajmy z półki produkty o dacie przydatności,
która jest dla nas wystarczająca, myślmy o tym, aby
nie marnować żywności podczas przygotowywania
posiłków, nie gotujmy „na zapas”. To od tych decyzji
zależy to, ile żywności marnujemy. Tu potrzeba edukacji od najmłodszych lat.
Anna rozkosz zwraca przy tym uwagę na konieczność monitorowania rzeczywistego śladu węglowego
produktów: - Dzięki ograniczeniu śladu węglowego
klient otrzyma dobrej jakości produkt bez tzw. „ekościemy”. Oznacza to, że w sposób odpowiedzialny
i świadomy może za pomocą swoich wyborów kształtować nowe trendy rynkowe, wymagać od dostawców nowych zachowań i aktywnie przyczyniać się do
neutralności klimatycznej.
Pomóc w tym mają nowe regulacje unijne w zakresie finansowania inwestycji z uwzględnieniem ich
śladu węglowego, czyli wpływu na środowisko
wszystkich emisji gazów cieplarnianych powstałych
w całym cyklu życia produktów.
n

Ograniczać wpływ na środowisko może samo
zarządzanie produkcją opakowań. piotr świąć z Mflex
Sp z o.o. zwraca uwagę, że jego firma produkuje
pod bieżące zapotrzebowanie, tak aby nie budować
zapasów folii, które następnie trzeba by utylizować:
- Nasza technologia produkcji opakowań jest też
wolna od produkcji CO2 , co ma bezpośredni wpływ
na środowisko. A przy tym opakowania barierowe,
które produkujemy przedłużają trwałość i świeżość
zapakowanej żywności.
Świadome wykorzystanie opakowań jest również
domeną producentów żywności. Np. na pakowanie w pojedyncze porcje (monoporcje) stawia firma
EDPOL food&Innovation.
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EREMA:

i wyjątkowej jakości nagrodzonego systemu recyklingu”, mówi Michael heitzinger, dyrektor zarządzający
EREMA Gmbh.

Innowacja Roku
w Recyklingu Maszyn

Opakowania do żywności wykonane
z PCR-HDPE

Proces recyklingu INTAREMA® T VEplus®
RegrindPro® + Refresher został również certyfikowany przez fDA w sierpniu 2019 r. jako odpowiedni
do produkcji butelek na mleko i soki, a także tacek

Zespół EREMA wraz z Michaelem Heitzingerem,
dyrektorem zarządzającym EREMA GmbH z dumą
dierży nagrodę za Innowację Roku.

na mięso, jednorazowych naczyń stołowych i sztućców, pod warunkiem, że materiał wejściowy pochodzi z mleka i butelki na sok. W listopadzie 2020 r.
fDA potwierdziła dodatkowy strumień wejściowy
i więcej zastosowań aplikacji dla recyklatu przetwarzanego w tym procesie. Oprócz wszystkich pojemników na napoje hDPE można również przetwarzać
zamknięcia hDPE butelek na napoje hDPE, PP i PET.
Materiał zawierający do 100 procent recyklatu
może być wykorzystany do produkcji pojemników
do bezpośredniego kontaktu z wszelkiego rodzaju
żywnością. Ważny kamień milowy na drodze do
gospodarki o obiegu zamkniętym!
n

EREMA jest zwycięzcą tegorocznej edycji Plastics Recycling Awards Europe.
Podczas ceremonii wręczenia nagród w ramach Plastics Recycling Show Europe,
która odbyła się w Amsterdamie, EREMA została nagrodzona za swój system
recyklingu INTAREMA® TVEplus® RegrindPro® + Refresher w kategorii Recykling
Machinery Innovation of the year.

D

zięki połączeniu swojej maszyny do recyklingu
z technologią Refresher, która redukuje zapachy po procesie ekstruzji, EREMA umożliwiła
wykorzystanie wyprodukowanego przez nią
PCR-hDPE w proporcjach do 100 procent do produkcji opakowań do bezpośredniego kontaktu z żywności i napojów, co potwierdziła amerykańska Agencja
ds. Żywności i Leków (fDA).

Jurorzy uznali tę innowację za skokową zmianę
w eliminowaniu niepożądanego zapachu z odpadów z tworzy w sztucznych, umożliwiając recyklingowi zastąpienie pierwotnych tworzy w sztucznych w zaawansowanych zastosowaniach. Ten
rodzaj innowacji jest niezbędny do osiągnięcia
celów UE w zakresie zawartości recyklingu tworzy w sztucznych przeznaczonych do kontaktu
z ży wnością.
Rynek również potwierdza nagrodzenie tej technologii. Do końca 2021
roku klienci EREMA będą produkować
rocznie 450 000 ton wysokiej jakości regranulatu o zoptymalizowanym
zapachu.
Ten proces recyklingu jest postrzegany jako kluczowa technologia recyklingu opakowań do żywności hDPE
w celu ponownego wykorzystania
w wysokiej jakości opakowaniach produktów kosmetycznych lub żywności.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej
nagrody, ponieważ jest ona widocznym dowodem innowacyjności firmy
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Czy wiesz gdzie
wyrzucić opakowanie?
Założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego nie są możliwe do realizacji bez
sumiennego podejścia do segregacji odpadów. Ale ze stuprocentowo rzetelną
segregacją mieliby w Polsce kłopoty nawet eksperci.

N

a papierze sprawa wydaje się prosta.
Zarówno oznakowanie opakowań jak
i kolory pojemników w których należy
deponować odpady opakowaniowe z różnych materiałów określają stosowne przepisy. Od
stycznia 2015 obowiązuje Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. 2014, poz. 1298),
które obejmuje dobrowolne znaki identyfikujące
materiał opakowaniowy, znak przydatności do recyklingu oraz znak dla opakowań wielokrotnego użytku.
W przypadku certyfikacji potwierdzającej spełnienie
określonych wymagań stosowane są określone znaki,
będące najczęściej własnymi zastrzeżonymi znakami
towarowymi, dla przykładu: znak biodegradowalności
i przydatność do kompostowania, znak potwierdzające
zawartość surowców odnawialnych itp.
Kolory pojemników w których należy deponować
odpady opakowaniowe z różnych materiałów określa
natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. 2017 poz. 19) i tak odpady segregujemy korzystając z kolorowych pojemników:
- niebieski - opakowania z papieru i tektury,
- żółty – opakowania z metalu, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe
- zielony – opakowania szklane,
- brązowy – bioodpady, opakowania
kompostowalne.
Dlaczego należy przestrzegać reguł
segregacji? Bo prawidłowa segregacja
odpadów ma duży wpływ na dalsze ich
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wykorzystanie. A gdy segregacja i zbiórka jest
nieprawidłowa, duże zanieczyszczenie obniża
jakość i efektywność procesów recyklingu. To
problem, m.in. dlatego, że zgodnie z unijnymi
przepisami, w 2020 r. polskie gminy muszą
osiągnąć 50-proc. poziom recyklingu odpadów.
W 2035 roku wskaźnik ten ma wynieść aż 65 proc.
- Spełnienie wyznaczonych poziomów uchroni
nasz kraj przed milionowymi karami. Jednak nie
taki cel powinien nam przyświecać przy minimalizacji zużycia i maksymalizacji odzysku tworzyw
sztucznych. Tym celem powinna być troska o nasze
środowisko - apeluje Anita Frydrych, dyrektor działu
rozwoju technologii tworzyw sztucznych i funduszy
unijnych, Korporacji KGL S.A.
Marta Krawczyk z organizacji Rekopol dobrze zna
realia w zakresie recyklingu w Polsce: – Różnice w jakości selektywnej zbiórki między gminami są ogromne.
Są takie, które radzą sobie świetnie i nie martwią się
obowiązkowym 50 proc. celem recyklingu do osiągnięcia. Inne natomiast kuleją, ale nie tylko przez to,
że mieszkańcom nie chce się segregować. Brak inwestycji w infrastrukturę, słaba konkurencja na rynku
odbioru odpadów oraz nieumiejętne zarządzanie są
bolączką niejednej z nich. Jednak wskaźniki sortowania rosną z roku na rok. Spada tonaż
odbieranych odpadów w workach czarnych zmieszanych, za to rośnie w pojemnikach kolorowych. Co do jakości, to
zależy ona od bardzo wielu czynników
i rozpatrywać należałoby je na poziomach lokalnych. Kluczowe znaczenie ma
systematyczna edukacja mieszkańców,
dostęp do czystych, umieszczonych blisko miejsca zamieszkania pojemników
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oraz prawidłowo działający system odbioru - nie za
rzadko, właściwą flotą do każdej frakcji. Poprawna
selektywna zbiórka jest kluczowa dla efektywnego
recyklingu, którego wynikiem mają być produkty
wysokiej jakości.

W zbiórce pomagać powinna
informacja skierowana do
mieszkańców.

- Powinna być ona klarowna i prosta. Dlatego, żeby
nie zniechęcać ludzi, instrukcje dotyczące segregowania zawierają ogólniki. Konsumentom ułatwiłby
sprawę system oznaczania opakowań pod kątem
pojemnika, do którego należy wyrzucić puste opakowanie. Takie oznaczenia powoli wdrażają sieci handlowe. O umieszczeniu pozostałych oznaczeń (z jakiego
materiału jest opakowanie) decyduje przedsiębiorca.
Zachęcam do tego, bo jest to niezwykle pomocne dla
recyklerów. Oznaczenie przydatności do recyklingu
również jest dobrowolne, należy jednak najpierw
ocenić, czy opakowanie na pewno nie ma barier
mogących zaszkodzić procesom recyklingu - mówi
Marta Krawczyk.
Takie przejrzyste znakowanie opakowań upowszechnia Koalicja 5 frakcji - inicjatywa kilkudziesięciu firm, instytucji i samorządów z całej Polski.
- Każda firma wprowadzająca produkt powinna
wpisać instrukcję do jakiego pojemnika powinno trafić
opakowanie - uważa ewa Grudowska z firmy Past-farb,
która produkuje opakowania z folii. - Może na takim
opakowaniu powinien być drukowany kod QR, a w nim
instrukcja i skład oraz co należy z nim zrobić? Bo to,
co trafia do kolorowych kontenerów to jedno. Czym
innym jest możliwość dalszego przetworzenia tych
odpadów. Do recyklingu nadają się na przykład butelki
na napoje PET, ale tylko transparentne. Zatem zupełnie
nieprzydatne są butelki PET białe (jogurty), czerwone
(ketchupy), srebrne (energetyki). Jakby tego było mało,
na rynku pojawiają się nowe materiały - np. kompostowalne tworzywa sztuczne. Mało kto wie jak je
segregować, a nawet skąd czerpać wiedzę na ich temat.
Co prawda są w tym kierunku wytyczne - np. norma
DIN13432, systemy certyfikacji i oznaczeń międzynarodowych wydanych przez TÜV i DIN Certo, ale ogromny
problem leży w nagłośnieniu tego tematu. Zwykły
konsument mając kawałek folii z oznaczeniem „OK
Compost” wyrzuci ją do plastiku. A taki, który wyrzuci
ją do pojemnika na odpady bio, może otrzymać karę
od „nieświadomej” firmy, która zajmuje się zbieraniem
odpadów, która uzna, że kawałek folii z nadrukiem trafił w niewłaściwe miejsce. Tu sytuacja w naszym kraju
jest trudna z powodu niewystarczającej liczby kompostowni przemysłowych. Takie odpady często w efekcie
wywozi się do spalarni - mówi Ewa Grudowska
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Inne nieporozumienia wynikają z chęci zastąpienia
opakowań plastikowych papierem.
- „Kartonowe” opakowania soków czy mleka w rzeczywistości nie są papierem, ale zawierają warstwę
plastiku lub metalu. Aby poddać je recyklingowi
trzeba te warstwy od siebie oddzielić, co wymaga
specjalnego sprzętu. Dlatego powinno się je wrzucać
do opakowania na plastik lub metal - wskazuje Helen
Sydorenko, założycielka start-upu Greenbin.app.
- Co więcej, w tej chwili w Polsce w różnych gminach
obowiązują różne wytyczne w zakresie segregowania odpadów, więc oznaczanie opakowań kolorami
pojemników na odpady się nie sprawdzi - przekonuje
Jaśmina Solecka, prezes stowarzyszenia Natureef. Przyszłością w segregacji mogą być różne aplikacje,
które po zeskanowaniu np. kodu kreskowego podpowiedzą nam gdzie należy wyrzucić opakowanie.
Przyszłością mogą być również znaki wodne na opakowaniach, które pozwolą na lepszą segregację odpadów
u recyklerów. W tej chwili ta technologia jest w fazie
testów w ramach inicjatywy holyGrail 2.0 do której
przyłączyło się około 100 firm z całej Europy. Natureef
śledzi postępy prac w tym projekcie. Szczegóły można
poznać na stronie projektu: https://www.aim.be/priorities/digital-watermarks/ - mówi Jaśmina Solecka
Helen Sydorenko podpowiada, że jest wiele aplikacji pomagających w podnoszeniu świadomości ekologicznej i dostarczających wiedzy na temat segregacji:
- Na przykład „Gdzie wyrzucić?” „Segregowanie odpadów i śmieci”, „Czyste Miasto Gdańsk”, itd. Są też projekty edukacyjne dla dzieci, np. „Działaj z imPETem!”
organizacji Rekopol. Niektóre rozwiązania nagradzają
użytkowników za zwrot zużytych opakowań w odpowiednie miejsce - tak działa nasz Greenbin.app, czy
„odwrócone” maszyny vendingowe.
Z korzyścią dla środowiska warto postawić również na rozwiązania wielokrotnego użytku. Ale do
zrobienia jest w tym zakresie jeszcze wiele: - Tylko
połowa konsumentów w Polsce oddaje w sklepach
butelki zwrotne po piwie. Najczęstszą przeszkoda
jest konieczność posiadania paragonu. Ankieta na ten
temat przeprowadzona w 2015r. przez TNS Polska na
zlecenie Ministerstwa Środowiska pokazuje, że tylko
14 proc. konsumentów jest świadoma, że wykorzystanie butelek zwrotnych pomaga oszczędzać energię i surowce - mówi helen Sydorenko.
n
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Plastik w czasach

POSTPRAWDY
Przestrzeń publiczną trwającej od kilku lat debaty dotyczącej tworzyw sztucznych
w GOZ wypełnia ogrom prawd pozornych. Budzą one plastikofobię. W debacie
tej chętnie eksponuje się cele idealistyczne - powodowane troską o przyszłość
naszej planety. Jednak w praktyce potencjał postprawdy wykorzystywany jest
przez różnych uczestników debaty do osiągania – na ogół kamuflowanych - celów
politycznych, rynkowych i marketingowych.
Krzysztof Żarnotal,
pełnomocnik zarządu Synthos SA ds. GOZ

R

alph Keyes w swej profetycznej książce Era
postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu wskazał na to, że rozwój środków
masowego przekazu, a zwłaszcza Internetu,
wzmocnił wrodzoną skłonność ludzi do oszukiwania
w komunikacyjnych interakcjach. Zdaniem Keyesa
ludzie kłamią teraz częściej i są bardziej podatni na
kłamstwa innych.
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Językoznawcy definiują postprawdę jako zjawisko, w którym obiektywne fakty w mniejszym
stopniu wpływają na opinię publiczną, niż odwoływanie się do emocji i osobistych przekonań.
Postprawda opiera się na niepopartych wiarygodnymi źródłami mniemaniach. Miarą jej „rzetelności” jest spektakularność treści plasowanych w obiegu publicznym, obliczonych często na
wywołanie uczucia lęku. Racjonalna argumentacja
przegrywa z atrakcyjnie podaną iluzją lub przeinaczeniem. Charakterystycznym dla takiej postawy
jest zamknięcie się na obiekty wne argumenty
innych i niezachwiane wewnętrzne przekonanie
o własnej racji. Wyniki badań naukowych zostają
unieważnione przez efektowne infografiki, łapiące
za serce zdjęcia, treści spekulatywne, semi-naukowe lub zgoła nienaukowe.
Populizm i demagogia zainfekowały dyskurs
nad GOZ. Plemionom ekologów udało się narzucić publicznej debacie o GOZ retorykę dyskryminującą tworzywa sztuczne i zmierzającą do ich
swoistego wykluczenia z życia codziennego. Jeśli
NGO-sy mówi o plastiku, to zawsze w złożeniu
z wartościującymi określnikami w rodzaju: mon-
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strum, plaga, epidemia, przekleństwo.
Przestaje to budzić obiekcje regulatorów r ynku. Język w ykluczenia
o mocnym emocjonalnym ładunku
powoduje zmiany w postrzeganiu
plastiku także u codziennych użytkowników tworzyw sztucznych.
Zaślepienie
plas tikofobiczne,
budzenie uprzedzeń i obaw, rozsiewanie negatywnych stereotypów,
które mają zwiększyć dystans społeczny wobec tworzyw sztucznych,
oparte są na zasadach psychologii
agresji stosowanych przez propagandę przy konfliktach zbrojnych.
Tylko, że tym razem biologicznym
zagrożeniem ma być plastik, który
niewidzianie truje, podstępnie zabija
i widzialnie zaśmieca. Tworzenie takich łańcuchów
skojarzeniowych jest obliczone na redukowanie
potencjału pomocowego ze strony regulatorów
rynku i użytkowników.
Szereg badań wykazało, że zastąpienie plastiku
alternatywnymi materiałami będzie miało poważny negatywny wpływ na gospodarkę, klimat i środowisko. Tylko w sektorze opakowaniowym taka
zamiana zwiększy całkowitą masę opakowania
średnio o ponad jedną trzecią, a zapotrzebowanie
na energię w cyklu życia wzrośnie ponad dwukrotnie o 1240 milion GJ rocznie, co stanowi ekwiwalent 20 milionów ogrzewanych domów.
Na poziomie teoretycznym GOZ jest synkretyczną koncepcją ekonomiczno - środowiskową,
którą zmierza do zmiany paradygmatu rozwojo-
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wego. Idea ta nie ma waloru kompletności. Jest
wciąż dyskutowana i bardzo różnie definiowana.
Cechują ją ruchome treści dostosowywane do
zmieniających się kontekstów. Wciąż pozostaje
niepewne, czy filozofia ta zdolna będzie udźwignąć test wielopoziomowego wdrożenia. filozofia
to raczej sztuka stawiania pytań, niźli dawania
odpowiedzi.
Podczas gdy naukowcy wciąż spierają się o to,
czym filozofia GOZ jest, a czym nie jest, legislatorzy galopują z kolejnymi rozwiązaniami prawnymi, które regulują to co pozostaje mgławicą.
To co niejasne tłumaczy się przez niejasne. To
groźna sy tuacja. Wszak definiowanie zjawiska
naukowego komunizmu zajęło teoretykom półtora wieku, podczas gdy praktycy nie zasypiali
gruszek w popiele.
historia ludzkości obfituje w stawianie fałszyw ych tez i diagnoz oraz w aplikowanie wątpliw ych
kuracji. Rtęcią leczono kiedyś choroby wener yczne, palenie tytoniu zalecano przy chorobach
płuc, okłady z koców uranow ych aplikowano
artretykom, arszenik miał być dobr y na cukrzycę,
a morfinistów stawiano na nogi heroiną. Pomylił
się nawet Einstein wprowadzając stałą kosmologiczną.
Bezsporne są ograniczenia planetarne Ziemi
i jej zaśmiecenie. Jaki będzie efekt wdrażania GOZ
nie wie nikt. Charakterystyczne jest, że naukowcy – inaczej niż legislatorzy i ekolodzy - wśród
zagrożeń planetarnych nie przydają plastikowi
pierwszeństwa. Dlatego posługiwanie się plastikofobią w debacie dotyczącej GOZ stanowi większe
zagrożenie niż sam plastik.
n
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A lmanach Pr zemysłu Polimerów w Polsce

NOWA BŁYSZCZĄCA,
PERLISTO-BIAŁA
FOLIA DO PRODUKCJI
ETYKIET PSL
firma Innovia films opracowała ostatnio unikalną, niepowlekaną, perlistą folię
BOPP, Rayoface™ QB przeznaczoną do produkcji laminatów samoprzylepnych.
folia jest obecnie dostępna w grubościach 57 i 40 mikronów, a po jednej stronie
ma powierzchnię podatną na powlekanie. Pozwala to klientom na naniesienie
preferowanego przez siebie powleczenia.

QB

jest odpowiednia do stosowania w najróżniejszych branżach, takich jak rynek produktów
dla gospodarstw domowych oraz higieny osobistej,
żywność i napojów oraz inne sektory dóbr konsumpcyjnych.

Brenntag Polska jest czołowym na polskim rynku dystrybutorem tworzyw sztucznych i środków pomocniczych do ich przetwórstwa. Nasza oferta
obejmuje:
• tworzywa: LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PVC-E, PVC-S, ABS, HIPS, GPPS, PA, PA specjalne, POM, SBS, SEBS, PMMA, TPE, TPU, PC, PC/ABS, HPS - specjalistyczne kopolimery styrenowe, PBT, PPS, PP napełniane, compoundy, tworzywa przewodzące
• środki pomocnicze: plastyfikatory, wypełniacze, środki smarujące, stabilizatory, antyutleniacze, porofory, lakiery, pigmenty, koncentraty barwiące i
specjalne
• środki pomocnicze dla przetwórstwa poliuretanów: izocyjaniany, poliole, katalizatory, uniepalniacze
oraz pełną gamę standardowych surowców chemicznych.
Zapewniamy Państwu szybkie i punktualne dostawy z rozległej sieci naszych magazynów regionalnych oraz sprawną i miłą obsługę przez personel
każdego z trzynastu biur handlowych naszej firmy.
Brenntag Polska to przedsiębiorstwo należące do Grupy Brenntag: największego na rynku dystrybucji surowców chemicznych koncernu na świecie.
Silna międzynarodowa organizacja zapewnia klientom najszerszy na rynku wybór produktów w atrakcyjnych cenach oraz korzystne warunki współpracy.
Misją Brenntag Polska jest świadczenie usług dystrybucyjnych i usług wartości dodanej o najwyższej na polskim rynku jakości oraz zapewnienie
naszym klientom przewagi konkurencyjnej m. in. poprzez udzielane im szerokie wsparcie techniczne w zakresie wdrażania i stosowania naszych
produktów.

ul. Postępu 20
05-080 Izabelin, Mościska
Tel.: 22 321 30 00
Fax: 22 321 30 09
E-mail: info@kgl.pl
www.kgl.pl

W celu zwiększenia wydajności poprzez rzadsze
zmiany rolek, QB może być produkowana i dostarczana w dużych pionowych rolkach jumbo o długości 16 300 metrów (QB57).

Korporacja KGL S.A. dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w branży tworzyw sztucznych, oferuje Państwu obsługę na najwyższym
poziomie. Nasza sieć oddziałów została stworzona tak aby zapewnić klientom optymalny serwis na całym obszarze naszej działalności. Zespół kompetentnych pracowników, gotowych do podjęcia nowych wyzwań jest do Państwa dyspozycji.
Współpraca z Korporacją KGL S.A. to: dostęp do szerokiej gamy renomowanych surowców z lokalnych magazynów, możliwość realizacji dostaw nawet
w ciągu 24h, wspólne projektowanie nowych wyrobów i doradztwo materiałowe, pewność i niezawodność realizacji kontraktów, to współpraca z
partnerem rozumiejącym i reagującym na polskie realia rynkowe. Nasze kwalifikacje i wysoki poziom obsługi potwierdzają bardzo wysokie oceny
wystawiane przez naszych klientów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową. Więcej informacji na www.kgl.pl.

folia ta przeszła już szereg testów i wykazała
doskonałe wyniki w procesie produkcyjnym na
liniach PSL i jest szeroko dostępna.
n
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ul. J.Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: + 48 77 472 15 00
Fax: + 48 77 472 16 00
E-mail: biuro@brenntag.pl
www.brenntag.pl

Korporacja KGL S.A.

Dzięki technologii 5-warstwowej zastosowanej
w polskim zakładzie Innovia films QB jest produktem o wysokiej jakości, który zapewnia zarówno
doskonałą oszczędność materiałową, jak i wysoką
wydajność. Dzięki wyjątkowo wysokiej nieprzezroczystości 91%, Rayoface™ QB zapewnia doskonałą
białą powierzchnię podatną pod nanoszenie powleczeń oraz klejów stosowanych w przemyśle etykiet
samoprzylepnych. Co ważne, QB spełnia wymogi
UE w zakresie kontaktu z żywnością.
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A lmanach Pr zemysłu Polimerów w Polsce
D o s t aw c y P o l i m e r ó w i D o d a t k ó w

Targi Kielce S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
Tel.: 41 365 12 30
Fax: 41 365 13 10
E-mail: plastpol@targikielce.pl
www.plastpol.com, www.targikielce.pl

A lm anach
Przemysłu Polimerów
w Polsce

Targi Kielce, jeden z dwóch liderów targowych w Polsce. W kalendarzu jest ponad 70 wydarzeń – targów, wystaw i 700 konferencji - m.in.
PLASTPOL – najbardziej międzynarodowe targi w Polsce, MSPO – trzecie targi przemysłu obronnego w Europie, AUTOSTRADA-POLSKA –
jedyne takie targi w Europie, SACROEXPO – największe targi sakralne w Europie oraz AGROTECH – najchętniej odwiedzane targi rolnicze.
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL to największa wystawa branży w Polsce i jedno z uznanych wydarzeń
tego sektora w Europie. W roku 2019 odbędzie się w dniach 28-31 maja. Edycja 2018 zgromadziła ponad 800 firm z 36 krajów oraz blisko 19 000 w
ciągu 4 targowych dni. PLASTPOL to co roku kompleksowa prezentacja liderów polskiego i zagranicznego rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych
i recyklingu. Ponad 50 procent wystawców stanowili reprezentanci zagranicznych przedsiębiorstw. Najliczniejszą reprezentację stanowiły tradycyjnie
firmy z Niemiec i Włoch. Renomę targów PLASTPOL, jako wiodącego miejsca spotkań branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie ŚrodkowoWschodniej, potwierdzają wystawcy między innymi z Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Austrii, Litwy, Łotwy i Estonii, gdzie podobnej rangi wystawy
się nie odbywają. Od lat potencjał kieleckiego PLASTPOLU rośnie, bowiem zagraniczne firmy chętnie chcą kooperować z polskim, dynamicznie rozwijającym się rynkiem.

D o s t aw c y P o l i m e r ó w i D o d a t k ó w

Targi Kielce zapraszają na XXIII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, od 28 do 31 maja 2019 roku!

BcD polymers Sp. z o.o.

BCD Polymers sp. z o.o.
ul. Obornicka 39
62-002 Suchy Las k/Poznania
tel.: +48 61 895 65 80, -83, -85
fax: +48 77 405 54 22
fax: +48 61 895 65 90
biuro@bcd-polymers.pl
www.bcd-polymers.pl

P O LY M E R S

Bcd Polymers to wiodący dystrybutor tworzyw sztucznych w Polsce, obecny na rynku jako kontynuator tradycji firm znanych od 1998r: ORLEN
PetroZachód, Polimer Zachód, Motor Trade Plastics i Motor Polimer.
Funkcjonując od ponad dwóch dekad, gwarantujemy najwyższy poziom obsługi, doradzając w doborze optymalnych surowców do konkretnych
aplikacji.
Zapewniamy surowce uznanych i godnych zaufania firm, do których należą m.in.:
• Pe i PP – oryginały i offgrade MOL Group, SIBUR, Unipetrol i inne
• PS – Autoryzowany Dystrybutor Synthos Group
• konstrukcyjne: PA, ABS, POM, PC, SAN, TPE i inne
• koncentraty i dodatki – Wyłączna Dystrybucja: Hubron UK (czarne i przewodzące ); Frilvam Włochy (dodatki modyfikujące, koncentraty białe o
różnych stężeniach TiO2); Kunststof-Kemi Dania (kolory)
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów działamy z dwóch oddziałów i pięciu magazynów usytuowanych w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim i zachodniopomorskim.
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ul. Obornicka 39
62-002 Suchy Las
Tel.: 61 895 65 80 do 85
Fax: 77 40 55 422
E-mail: biuro@bcd-polymers.pl
www.bcd-polymers.pl
PE
· HDPE folia
· HDPE rozdmuch
· HDPE wtrysk
· LDPE folia
· LDPE low EVA
· LDPE wtrysk
· LLDPE
· MDPE
PP
· PP blok
· PP homo
· PP random
· PPH
· PPRC
PS
· ABS
· ASA

www.eplastics.pl

· EPS
· GPPS
· HIPS
· SAN
Inne polimery masowe
· PET
· PVC
PA
· PA 6
· PA 6.6
Inne polimery konstrukcyjne
· PBT
· PC
· PEI
· PMMA
· POM
· PPC
· PTFE
· TPE
Blendy
· ABS/PA
· PC/ABS
· PC/ASA
· PC/PBT

PUR
Dodatki
· Absorbery tlenu lub etylenu
· Absorbery UV
· Antybloki
· Antystatyki
· Antyutleniacze
· Barwniki
· Inne dodatki funkcjonalne
· Katalizatory
· Koncentraty barwiące
· Nukleatory
· Pigmenty
· Plastyfikatory
· Przeciwzamgleniowe
· Reflektory podczerwieni
· Stabilizatory
· Uniepalniacze
· Wypełniacze
Inne
· Compoundy
W ofercie:
Doradztwo w zakresie doboru tworzyw
Dorabianie masterbaczy - kolory na
indywidualne zamówienie klienta
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D o s t aw c y P o l i m e r ó w i D o d a t k ó w

Biesterfeld polska Sp. z o.o.
ul. Klonowa 4
00-591 Warszawa
Tel.: 22 507 60 22
Fax: 22 856 74 10
E-mail: plastic.pl@biesterfeld.com
www.biesterfeld-plastic.com
PE
· HDPE folia
· HDPE rozdmuch
· HDPE wtrysk
· LDPE folia
· LDPE low EVA
· LDPE wtrysk
· LLDPE
· MDPE
· mLLDPE
PP
· PP blok
· PP homo
· PP random
· PPBC
· PPH
· PPRC
PS
· ABS
· ASA
· GPPS
· HIPS
· MABS
· SAN
Inne polimery masowe
· Biopolimery
· PET
· PETG
PA
· PA 11
· PA 12
· PA 6
· PA 6.6
· PPA
Inne polimery konstrukcyjne
· EVA
· LCP
· PBT
· PC
· PMMA
· POM
· PPS
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· PSU
· TPE

Blendy
· PC/ABS
· PC/ASA
· PC/PBT
PUR
· TPU
Inne
· Compoundy
· Kompozycje proszkowe
· Regranulaty

Brenntag polska Sp. z o.o.
ul. J.Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: + 48 77 472 15 00
Fax: + 48 77 472 16 00
E-mail: biuro@brenntag.pl
www.brenntag.pl
PE
· HDPE folia
· HDPE rozdmuch
· HDPE wtrysk
· LDPE folia
· LDPE wtrysk
· LLDPE
· MDPE
· mLLDPE
· ZN-LLDPE
PP
· PP blok
· PP homo
· PP random
· PPBC
· PPH
· PPRC
PS
· ABS
· GPPS
· HIPS
· MABS
· PSS
· SAN

D o s t aw c y P o l i m e r ó w i D o d a t k ó w

· Regranulaty
· Polimery wzmacniane

Inne polimery masowe
· PETG
· PVC

Polimery specjalistyczne
· PI
· PPSU

A lmanach Pr zemysłu Polimerów w Polsce

Grupa Azoty S.A.

PA
· PA 12
· PA 4.6
· PA 6
· PA 6-3-T
· PA 6.6
· PPA

ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Tel.: + 48 14 637 37 37
Fax: + 48 14 633 07 18
E-mail: tworzywa@grupaazoty.com
www.grupaazoty.com
PA
· PA 6
· PA 6.6

Inne polimery konstrukcyjne
· PBT
· PC
· PMMA
· POM
· PPC
· PPE
· PPS
· PSU
· PTFE
· TPE
· TPO

Inne polimery konstrukcyjne
· PBT
· POM
Inne
· Compoundy
· Polimery wzmacniane
W ofercie:
- Opakowania - Osłonki do wędlin

Polimery specjalistyczne
· PIB
· PPO

Korporacja KGL S.A.

Blendy
· Inne
· PC/ABS
PUR
· TPU
Dodatki
· Absorbery UV
· Antybloki
· Antystatyki
· Antyutleniacze
· Barwniki
· Biocydy
· Inne dodatki funkcjonalne
· Nukleatory
· Pigmenty
· Plastyfikatory
· Przeciwzamgleniowe
· Reflektory podczerwieni
· Stabilizatory
· Uniepalniacze
· Wypełniacze

PA
· PA 6
· PA 6.6
Inne polimery konstrukcyjne
· EVA
· PBT
· PC
· PEEK
· PEI
· PES
· PMMA
· POM
· PPS
· TPE
· PET
Polimery specjalistyczne
· PPSU
· PVDF
Blendy
· ABS/PA
· Inne
· PC/ABS
· PC/ASA
· PC/PBT

PE
· HDPE folia
· HDPE rozdmuch
· HDPE wtrysk
· LDPE folia
· LDPE wtrysk
· LLDPE
· MDPE
· mLLDPE

Dodatki
· Absorbery UV
· Antybloki
· Antystatyki
· Antyutleniacze
· Barwniki
· Inne dodatki funkcjonalne
· Koncentraty barwiące
· Nukleatory
· Pigmenty
· Przeciwzamgleniowe
· Reflektory podczerwieni
· Stabilizatory
· Uniepalniacze
· Wypełniacze

PS
· ABS
· ASA
· EPS
· GPPS

www.eplastics.pl

Inne polimery masowe
· PET

ul. Postępu 20
05-080 Izabelin, Mościska
Tel.: 22 321 30 00
Fax: 22 321 30 09
E-mail: info@kgl.pl
www.kgl.pl

PP
· PP blok
· PP homo
· PP random
· PPH

Inne
· Compoundy
· Masterbacze

· HIPS
· MABS
· SAN

www.eplastics.pl

Milar Sp. z o. o.
ul. Graniczna 47
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: + 48 22 755 85 21
Fax: + 48 22 755 80 09
E-mail: milar@milar.pl
www.milar.pl
Dodatki
W ofercie:
Rozdzielacze do form
Środki czyszczące i antykorozyjne
Smary
Kleje

MiLiMeX
ul. Polki 3/67
02-826 Warszawa (Polska, Poland)
Tel.: + 48(0)22 643 83 74-75
Tel. kom.: +48 602 440 578; +48 601 260 296
E-mail: milimex@milimex.com.pl
www.milimex.com.pl
Dystrybucja elastomerów termoplastycznych:
TPE, TPE-V, TPV (baza EPDM/PP),
TPE-S, TPS (SBS, SEBS), TPE-O, TPO,
TPE-U, TPU (poliestrowe i polieterowe), TPC,
TPE-E (kopoliester), PCV, PCW, itp.
oraz inżynieryjnych tworzyw sztucznych, m.in.
PP, ABS, PA, PC, PC/ABS, itp.

Katalog Firm na Plastics Online:

eplastics.pl/katalog

Inne
· Compoundy
· Masterbacze
· Polimery wzmacniane
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polimer projekt Sp. z o.o.
ul. Obrońców Tobruku 21
61-695 Poznań
Tel.: + 48 609 613 009; +48 696 124 499
E-mail: biuro@polimerprojekt.pl
www.polimerprojekt.pl
PS
• ABS
• HIPS
• SAN
PA
• PA 4.6
• PA 6
• PA 6.6
Inne polimery konstrukcyjne
• PBT
• PC
• PMMA
• POM
• TPE
Blendy
Inne
• Compoundy
• Polimery wzmacniane

reSiNeX pOLAND Sp. z o.o.

· ASA
· GPPS
· HIPS
· SAN
PA
· PA 11
· PA 12
· PA 4.6
· PA 6
· PA 6.6
· PPA
· PA 4.10
· PA 6/66
Inne polimery konstrukcyjne
· EVA
· LCP
· PBT
· PC
· PMMA
· POM
· PPS
· PSU
· PTFE
· TPE
· TPO
· PET
Polimery specjalistyczne
· PLA
· PVDF

ul. Brechta 7
03-472 Warszawa
Tel.: + 48 22 441 60 00
E-mail: resinex.pl@resinex.com
www.resinex.pl

Blendy
· ABS/PA
· Inne
· PC/ABS
· PC/ASA

PE
· HDPE folia
· HDPE rozdmuch
· HDPE wtrysk
· LDPE folia
· LDPE wtrysk
· LLDPE
· MDPE
· mLLDPE

Biobased & Biodegradable Plastics & PCR

PP
· PP copo
· PP homo
· PP random
PS
· ABS
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Dodatki
· Antybloki
· Antystatyki
· Barwniki
Inne
· Compoundy
· Kompozycje proszkowe
· Masterbacze
· Regranulaty
· Polimery wzmacniane

Dodatki:
- Antybakteryjne
Inne:
- Czyściwa
Inne tworzywa masowe:
- PLA
Tworzywa konstrukcyjne:
- PA 4T
Inne tworzywa konstrukcyjne:
- PET
- TPC

A lm anach
Przemysłu Gumy
i K aucz u ków
w Polsce

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A.
ul. Mostowa 30 A, skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: + 48 77 481 20 00
Fax: + 48 77 481 29 99
E-mail: zak@grupaazoty.com
www.oxoplast.com
Dodatki
· Plastyfikatory
W ofercie:
Plastyfikatory PCW
Oxoviflex R
Alkohole OXO
Aldehydy masłowe

eplastics.pl
rubber.pl
chemical.pl
composites.com.pl

TwOje
źRóDłA
iNfORMAcji

W ofercie:
Blendy
- PC/PET

D o s t aw c y S u r o w c ó w
Brenntag polska Sp. z o.o.
ul. J.Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: + 48 77 472 15 00
Fax: + 48 77 472 16 00
E-mail: biuro@brenntag.pl
www.brenntag.pl
Surowce naturalne
· Kauczuki naturalne
· Lateksy naturalne
Kauczuki syntetyczne

www.eplastics.pl

www.rubber.pl

· BR
· CR
· CSM
· EPDM
· EPM
· EVM
· HNBR
· HSR
· IIR
· IR
· NBR
· PIB
· SBR
· SBS

· TPE
Inne
· Aktywatory wypełniaczy
· Antyutleniacze i antyozonanty
· Barwniki i pigmenty
· Blendy
· Dyspergatory
· Faktysy
· Granulaty
· Homogenizatory
· Kaoliny
· Kredy
· Krzemionki i krzemiany
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· Peptyzatory
· Plastyfikatory
· Przyspieszacze
· Rozpuszczalniki
· Środki ochronne
· Środki porotwórcze
· Środki sieciujące
· Stabilizatory
· Stearyny
· Uniepalniacze
· Zmiękczacze

Milar Sp.z o.o.
ul. Graniczna 47
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: + 48 22 755 85 21
Fax: + 48 22 755 80 09
E-mail: milar@milar.pl
www.milar.pl
Kauczuki syntetyczne
· BR
· CM
· CO
· CSM
· ECO
· EPDM
· EPM
· FKM
· FVMQ
· HCR
· HNBR
· IIR
· LSR
· MFVQ
· MVQ
· NBR
· SBR
· VMQ

Inne
· Antyutleniacze i antyozonanty
· Barwniki i pigmenty
· Blendy
· Homogenizatory
· Peptyzatory
· Plastyfikatory
· Przedmieszki gumowe
· Przyspieszacze
· Rozpuszczalniki
· Sadze techniczne
· Środki ochronne
· Środki porotwórcze
· Stabilizatory
· Stearyny
· Uniepalniacze
· Zmiękczacze

MiLiMeX

ul. Polki 3/67
02-826 Warszawa (Polska, Poland)
Tel.: + 48(0)22 643 83 74-75
Tel. kom.: +48 602 440 578; +48 601 260 296
E-mail: milimex@milimex.com.pl
www.milimex.com.pl
Dystrybucja elastomerów termoplastycznych:
TPE, TPE-V, TPV (baza EPDM/PP),
TPE-S, TPS (SBS, SEBS), TPE-O, TPO,
TPE-U, TPU (poliestrowe i polieterowe), TPC,
TPE-E (kopoliester), PCV, PCW, itp.
oraz inżynieryjnych tworzyw sztucznych, m.in.
PP, ABS, PA, PC, PC/ABS, itp.
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W ofercie:
Kauczuki naturalne
- TSR
- SMR
- SVR
- RSS
Inne:
Żywice
- Węglowodorowe
- Estry żywic

.62

igraT ewodoranyzdęiM
wyzrowT awtsrówtezrP
ymuG i hcynzcutzS

eplastics.pl
rubber.pl
chemical.pl
composites.com.pl

2202.50.72-42

reSiNeX pOLAND
Sp. z o.o.

26.

PLASTPOL
Międzynarodowe Targi
Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych i Gumy

24-27.05.2022

ul. Brechta 7
03-472 Warszawa
Tel.: + 48 22 441 60 00
E-mail: resinex.pl@resinex.com;
zbigniew.batog@resinex.com.pl

eplastics.pl/katalog

Inne
· Compoundy
· Krzemionki i krzemiany

LOPTSALP

www.resinex.pl

Katalog Firm na Plastics Online:

· IIR
· IR
· NBR
· SBR
· SBS
· TPE

Surowce naturalne
/riafloptsalp/esacwohs/
· Kauczuki naturalne
· Lateksy naturalne

.0.4 loptsalP :łanaK

Kauczuki syntetyczne
· BIIR
· BR
· CIIR
· CR
· EPDM
· EPM

TwOje
mocźRóDłA
.loptsalp.www
iNfORMAcji
riaFloptsalP/

www.rubber.pl

www.plastpol.com

/showcase/plastpolfair/

/PlastpolFair

Kanał: Plastpol 4.0.

