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Początki przemysłu tworzyw polimerowych 
(sztucznych) sięgają połowy dziewiętnastego 
wieku. Od lat 60-tych XX w. światowa produkcja 

tworzyw sztucznych wzrosła dwudziestokrotnie, 

osiągając 322 mln t w 2015 roku. Obecnie rynek 

ten jest jednym z istotnych elementów globalnej 

gospodarki. Tworzywa sztuczne to materiały po-

chodzenia organicznego, które są produkowane 

z surowców kopalnych bądź odnawialnych. Bez 

względu na pochodzenie surowca mogą być pod-

dawane recyklingowi. Obecnie większość two-

rzyw sztucznych otrzymywana jest z surowców 

kopalnych (gazu ziemnego, węgla, ropy nafto-

wej). 

Tworzywa sztuczne charakteryzują się wyjąt-

kowo dużą plastycznością, co pozwala na wy-

korzystanie ich w różnych segmentach gospo-

darki. Szczególne zastosowanie znajdują one 

w produkcji wyrobów w branży opakowań 

(32,5%), budownictwie (25,9%), motoryzacji 

(10,3%), elektronice (6,4%), a także w produkcji 

artykułów gospodarstwa domowego czy sprzętu 

sportowego (4,3%).

Tak szerokie zastosowanie tworzyw sztucznych 

w sektorze opakowaniowym wynika z faktu, że 

są one lekkie, wytrzymałe i bardzo plastyczne, 

dzięki czemu mogą przybierać najróżniejsze for-

my i kształty. 

Tworzywa sztuczne są ponadto materiałem 

wyjątkowo użytecznym w zakresie efektywne-

go gospodarowania zasobami, gdyż pomagają 

WPROWADZENIE

Segmenty zastosowania tworzyw sztucznych w Europie, 2017
Źródło: Fundacja PlasticsEurope Polska, Raport roczny 2017.
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Pozostałe

ograniczać zużycie surowców na każdym etapie 

cyklu życia produktu. W przypadku żywności ich 

zastosowanie pomaga zmniejszyć straty, ponie-

waż wydłużają okres przydatności do 

spożycia hamując rozwój mikroorga-

nizmów. Jest to szczególnie istotne 

w przypadku łatwopsujących się 

produktów. Ponadto w porówna-

niu do opakowań produkowanych 

z innych materiałów są one lżejsze. 

Mniejsza masa przewożonego towa-

ru generuje mniejsze zapotrzebo-

wanie na paliwo, a w konsekwencji 

prowadzi do redukcji emisji CO
2
. Po 

zakończeniu fazy użytkowania two-

rzywa sztuczne mogą zostać po-

nownie wykorzystane do wyprodu-

kowania nowych wyrobów lub zostać 

przetworzone w energię. 

Dzięki swoim właściwościom tworzy-

wa sztuczne odgrywają istotną rolę 

w procesie transformacji do gospo-

darki obiegu zamkniętego (circular 

economy). Koncepcja ta przewidu-

je przejście od modelu linearnego opartego na 

schemacie produkcja – zużycie – wyrzucenie do 

modelu pętli, w którym odpady, jeśli powstają, 

stają się surowcem. W ten sposób odpady z jed-

nych procesów są wykorzystywane jako surowce 

w innych. Odpowiednie zarządzanie łańcuchem 

dostaw zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych 

i eliminuje pojęcie końca życia produktu. Takie 

właśnie podejście obejmujące cały cykl życia 

możemy uznać za „podejście inteli-

gentne”.

W 2015 roku Komisja Europejska za-

inicjowała plan działania dotyczący 

gospodarki o obiegu zamkniętym. 

W ślad za nim opracowane zostały 

kolejne dokumenty mające istotne 

znaczenie dla rozwoju przemysłu 

opakowań z tworzyw sztucznych, 

w tym Strategia w dziedzinie tworzyw 

sztucznych oraz Dyrektywa w spra-

wie ograniczenia wpływu niektórych 

produktów z tworzyw sztucznych 

na środowisko. W kolejnych latach 

to właśnie między innymi nowe za-

ostrzone regulacje prawne w istotny 

sposób wpłyną na rozwój tej branży 

w krajach UE.

W związku z powyższym celem ni-

niejszego raportu jest dokonanie 

diagnozy stanu przemysłu opakowań z tworzyw 

sztucznych w Polsce oraz określenie perspek-

tyw jego rozwoju, przy szczególnym uwzględ-

nieniu wskazanych powyżej zmian w otoczeniu 

zewnętrznym.

Tworzywa 
sztuczne 
pomagają 

ograniczać 
surowce 

w całym cyklu 
życia produktu. 
Z tego względu 
mają kluczowe 

znaczenie 
w procesie 

transformacji 
do gospodarki 
o zamkniętym 

obiegu.
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1.
RYNEK OPAKOWAŃ 
W POLSCE

Rynek opakowań nie jest jednorodny. W zależno-

ści od wybranego kryterium podziału wyróżnia 

się kilka typologii opakowań. Najczęściej stoso-

wanym jest podział rynku oparty na materiałach, 

z których opakowania są wytwarzane. Obejmują 

one przede wszystkim tworzywa sztuczne, pa-

pier, metal oraz szkło. Do kategorii pozostałe 

często przypisywane są opakowania drewniane 

oraz opakowania tekstylne. 

Należy wskazać, że opakowanie jest elementem 

zintegrowanym z produktem. Zabezpiecza jego 

wartość użytkową przed zepsuciem, a także pro-

muje go, umożliwiając identyfi kowanie i odróż-

nianie produktów, ich przemieszczanie i składo-

wanie oraz użytkowanie.

Polska jest jednym z większych rynków opa-

kowań w Europie. Według danych PIO w 2017 

roku jego wartość wyniosła około 40,7 mld PLN. 

Największy udział w rynku odnotowali produ-

cenci opakowań z tworzyw sztucznych (37,8%). 

Na kolejnych miejscach znaleźli się natomiast 

wytwórcy opakowań papierowych (25%), metalo-

wych (13%) oraz szklanych (10%). W 2018 roku 

wartość rynku według szacunków PIO wyniosła 

ok. 44 mld PLN i urosła względem roku poprzed-

niego o 8,1%. Wpływ na to miała między innymi 

utrzymująca się na wysokim poziomie konsump-

cja, co odzwierciedla tempo wzrostu PKB o ok. 

1,5% wyższe w porównaniu do 2017 roku. Duże 

znaczenie miała również dobra sytuacja na ryn-

ku pakowanych produktów, w szczególności 

utrzymujący się popyt na wyroby szybkorotujące 

(FMCG). 

Wartość polskiego rynku opakowań w Polsce wg materiałów opakowaniowych 
w 2017 roku, mld PLN
Źródło: W. Wasiak, Rynek i przemysł opakowań w Polsce w 2017 roku. Ocena Polskiej Izby Opakowań, Biuletyn Opakowaniowy PIO.

Rodzaje opakowań 2016 2017

Opakowania z tworzyw sztucznych 14,3 15,4

Opakowania z papieru 12,8 13,9

Opakowania z metalu 4,6 4,8

Opakowania ze szkła 4,1 4,2

Opakowania pozostałe 2,3 2,3

Łącznie 38,1 40,7
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Struktura rynku opakowań w Polsce wg materiałów opakowaniowych, 2017

Liczba fi rma produkujących opakowania w Polsce, 2018

Źródło: W. Wasiak, Rynek i przemysł opakowań w Polsce w 2017 roku. Ocena Polskiej Izby Opakowań, 

Biuletyn Opakowaniowy PIO.

Źródło: Baza podmiotów gospodarki narodowej REGON.
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Pomimo że na polskim rynku opakowań obec-

ne są międzynarodowe koncerny, takie jak Can 

Pack, Ball Packaging Europe, Stora Enso, Mon-

di, Smurfi t Kappa to największą część przycho-

dów branży tworzą mniejsze przedsiębiorstwa. 

Według raportu Equtiy Advisors (2017) odpo-

wiadają one za około 77% przychodów branży. 

Biorąc pod uwagę kryterium ilościowe na rynku 

dominują producenci opakowań z drewna, którzy 

stanowią 37,2% przedsiębiorstw opakowanio-

wych w kraju. Na kolejnych miejscach znaleźli 

się producenci opakowań z tworzyw sztucznych 

(35,5%) oraz producenci opakowań z papieru 

i tektury (25,5%).

Producenci opakowań z tworzyw sztucznych po-

zytywnie wyróżniają się na tle sektora pod wzglę-

dem kondycji fi nansowej. Z przeprowadzonej 

w 2016 roku przez Bisonde Polska analizy wyni-

ka, że zajęli oni czołowe miejsca pod względem 

dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży, nie-

zależnie od wielkości obrotów (dane za lata 2014– 

 –2015).

W latach 2013-2018 odnotowano wzrost warto-

ści produkcji sprzedanej opakowań z tworzyw 

sztucznych w Polsce o 5 mld zł, w tym w 2018 

roku o 7,6% r/r. Natomiast udział produkcji 

sprzedanej w produkcji wyrobów z gumy i two-

rzyw sztucznych w analizowanym okresie wzrósł 

nieznacznie z poziomu 18,2% w 2013 roku do po-

ziomu 18,7% w roku 2018.

Ranking fi rm produkujących opakowania w Polsce wg dynamiki wzrostu przychodów, 2016 
Źródło: Raport Bisnode Polska i BZ WBK dla Polskiej Izby Opakowań.

Lp. Nazwa 
przedsiębiorstwa

Dynamika wzrostu 
przychodów (2014/2015)

Rodzaj materiału 
opakowaniowego

Powyżej 200 mln PLN przychodów ze sprzedaży

1 Zakład Produkcji Folii EFEKT PLL 153% Tworzywa sztuczne

2 Elexpol Sp. z o.o. 118,9% Tworzywa sztuczne

3 Amcor Tobacco Packaging 118,8% Papier i tektura

Między 40 a 200 mln PLN przychodów ze sprzedaży

1 Abcan Sp. z o.o. 407% Metal

2 AR Carton Kraków Sp. z o.o. 151% Papier i tektura

3 Marpol S.A. 139% Tworzywa sztuczne

Między 10 a 40 mln PLN przychodów ze sprzedaży

1 Novo Pak Sp. z o.o. 266% Tworzywa sztuczne

2 Fonte Sp. z o.o. 198% Tworzywa sztuczne

3 Arpack Polska Sp. z o.o. 139% Tworzywa sztuczne
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Wartość produkcji sprzedanej opakowań z tworzyw sztucznych, 
2013-2018, mld PLN
Źródło: Baza danych GUS – SWAID.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

10,5 11,3 12,0 13,3 14,4 15,5

Wartość produkcji sprzedanej wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 2013-2018, mld PLN 
Źródło: Platforma analityczna GUS – SWAID.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wartość produkcji sprzedanej  wyrobów 

z gumy i tworzyw sztucznych

57,8 61 64,6 70,3 78,3 83,1

Wartość produkcji sprzedanej opakowań 

z tworzyw sztucznych

10,5 11,3 12 13,3 14,4 15,5

Udział opakowań z tworzyw sztucznych 

w wartości produkcji sprzedanej wyrobów 

z gumy i tworzyw sztucznych

18,2% 18,5% 18,6% 18,9% 18,4% 18,7%

W latach 2013 – 2018 odnotowywano stały wzrost 

wartości eksportu opakowań produkowanych 

z tworzyw sztucznych, przy zachowaniu wyso-

kiej dynamiki. W 2018 roku zgodnie z danymi 

GUS sprzedaż za granicę artykułów przezna-

czonych do transportu lub pakowania towarów 

z tworzyw sztucznych wzrosła w porównaniu do 

roku ubiegłego o blisko 0,9 mld PLN osiągając 

wartość 6,8 mld PLN. Co istotne, w latach 2013-

2018 utrzymane zostało dodatnie saldo w handlu 

zagranicznym.  Zdecydowana większość eks-

portu opakowań z tworzyw sztucznych trafi a na 

rynek UE, w tym przede wszystkim do Niemiec. 

W przypadku krajów CEE głównym odbiorcą jest 

Rosja oraz Ukraina.

Eksport i saldo handlu opakowaniami z tworzyw sztucznych*, 2018, mld PLN
Źródło: Baza danych GUS, handel zagraniczny.

*Dane o obrotach towarowych w HZ prezentowane są wg Nomenklatury Scalonej CN – 3923 artykuły do transportu 

lub pakowania towarów z tworzyw sztucznych.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,8
5,95,65,04,64,2

2,2
1,61,61,41,21,0

Największą grupą w eksportowanych opakowa-

niach z tworzyw sztucznych w 2018 roku były 

pudełka, skrzynki i klatki (30%), worki i torby 

z polimerów etylenu (23%) oraz balony, butelki 

i kolby (16%). Korki, przykrywki, kapsle i pozo-

stałe zamknięcia z tworzyw sztucznych oraz 

pozostałe artykuły do transportu lub pakowania 

z tworzyw sztucznych odnotowały udział na po-

ziomie 11%. Najniższy eksport cechował nato-

miast worki, torby z tworzyw sztucznych innych 

niż polimery etylenu (8%) oraz szpule, kopki i po-

dobne nośniki z tworzyw sztucznych (1%).
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Zużycie tworzyw sztucznych do produkcji opakowań w Polsce, 2013-2017
Źrodło: Fundacja PlasticsEurope Polska, Raport roczny 2017.

2013 2014 2015 2016 2017
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Struktura eksportu opakowań z tworzyw sztucznych*, 2018
Źródło: Baza danych GUS, handel zagraniczny.

*Dane o obrotach towarowych w HZ prezentowane są wg Nomenklatury Scalonej CN – 3923 artykuły do transportu 

lub pakowania towarów z tworzyw sztucznych.

30,0%

22,6%7,5%

15,8%
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11,4%

392310 - pudełka, 

skrzynki i klatki

392321 - worki i torby 

z polimerów etylenu392329 - worki, torby z tworzyw 

sztucznych innych niż polimery etylenu

392330 - balony, butelki i kolby

392340 - szpule, kopki i podobne 

nośniki z tworzyw sztucznych

392350 - korki, przykrywki, kapsle i pozostałe 

zamknięcia z tworzyw sztucznych

392390 - pozostałe artykuły do transportu 

lub pakowania z tworzyw sztucznych

Zużycie tworzyw sztucznych do produkcji opakowań według rodzaju polimeru 
w Polsce, 2017
Źródło: Fundacja PlasticsEurope Polska, Raport roczny 2017.

1 122 
tys. ton

W 2017 roku do produkcji opakowań w Pol-

sce zużyto 1 122 tys. ton tworzyw sztucznych. 

W porównaniu do roku poprzedniego zużycie 

wzrosło o 60 tys. ton. Największe udziały miały 

polietyleny małej gęstości (36%), polipropylen 

(21%) oraz PET (14%). Istotnym faktem jest, że 

za szybko rosnącym w Polsce popytem na poli-

mery nie nadąża rozwój ich produkcji w kraju. 

W 2017 roku przewaga importu nad eksportem 

w branży tworzyw sztucznych wyniosła ponad 

2 mln ton. Z zagranicy importowane są przede 

wszystkim polimery w formach podstawowych. 

Z tego względu producenci tworzyw sztucznych 

rozwijają nowe projekty inwestycyjne mające na 

celu zwiększenie dostępności tych surowców na 

rynku wewnętrznym. Przykładem jest projekt 

prowadzony w koncernie Grupa Azoty dążący do 

zwiększenia zdolności produkcyjnych propylenu 

i polipropylenu o ok. 400 tys. ton.

36%

21%14%

12%

10%
7%

PE-LD, LLD

PP
PET

PE-HD

PS, EPS

Inne
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2.
PROGNOZA ROZWOJU 
RYNKU OPAKOWAŃ 

Z prognoz Polskiej Izby Opakowań w zakresie 

rozwoju rynku opakowań w Polsce wynika, że 

tempo wzrostu rynku w 2019 rok będzie nieco 

niższe niż w latach poprzednich, przygotowu-

jąc gospodarkę do kolejnego kryzysu. Ponadto 

w związku z wdrażaniem  regulacji prawnych 

przemysł opakowań z tworzyw sztucznych będzie 

musiał zmierzyć się z wieloma ograniczeniami, 

a obciążenia gospodarki wynikające z rosnących 

kosztów pozyskiwania surowców i energii nie 

będą sprzyjać wzrostowi konsumpcji. Wskazane 

czynniki mają istotne znaczenie dla rozwoju ryn-

ku opakowań, gdyż jego tempo wzrostu jest do-

datnio skorelowane z wydatkami na konsumpcję. 

Biorąc pod uwagę wskazane dane należy przewi-

dywać, że w 2019 roku wartość rynku opakowań 

w Polsce nieznacznie przekroczy 44 mld PLN, 

a tempo wzrostu PKB wyniesie 4,1%.   

Z tego względu krajowi producenci opakowań 

powinni dążyć do większej dywersyfi kacji kie-

runków sprzedaży. Eksport powinien objąć 

kraje o wysokim tempie rozwoju gospodarcze-

go oraz takie, w których nie będą obowiązywać 

rygorystyczne regulacje w zakresie opakowań 

z tworzyw sztucznych. Eksperci wskazują przede 

wszystkim takie rynki zbytu jak Indie oraz Chiny. 

W przypadku zwiększenia sprzedaży opako-

wań za granicą istotne znaczenie ma również 

eksport branż, do których są one dostarczane. 

W odniesieniu do polskiej gospodarki w szcze-

gólności należy wskazać branżę spożywczą oraz 

samochodową. Wraz z ich rozwojem będzie rosło 

również zapotrzebowanie na opakowania przez 

nie wykorzystywane. Jak wynika z danych za rok 

2018 tempo wzrostu polskiego eksportu spadło 

w porównaniu do lat poprzednich, co wiązało 

się ze spowalniającym eksportem na rynek nie-

miecki oraz kurczącą się globalną wymianą han-

dlową. Ten trend będzie również utrzymywał się 

w roku 2019, jednakże wartość eksportu nadal 

będzie rosła. Krajowa Izba Gospodarcza pro-

gnozuje, że w całym 2019 roku eksport wzrośnie 

o 7,1 proc., a w 2020 o 8,2 proc. Będzie to miało 

pozytywny wpływ na stopień wykorzystania opa-

kowań przeznaczonych dla produktów eksporto-

wanych z Polski.

Pod względem struktury rynku opakowań na 

pierwszym miejscu, jednak bez wzrostu, utrzy-

mają się opakowania z tworzyw sztucznych. Nie-

znaczny lecz stabilny wzrost odnotowywać będą 

natomiast opakowania z papieru i tektury, co 

wynikać będzie przede wszystkim z ekologiczne-

go charakteru tych opakowań i coraz większego 

znaczenia tego aspektu przy dokonywaniu decy-

zji zakupowych przez konsumentów. Nieznacz-

nie spadnie natomiast udział opakowań z metalu 

i szkła. 

Struktura rynku opakowań w Polsce do 2020 roku

5%9%11%37%38%
z innych 

materiałów 

ze szkła z metalu z papieru i tektury z tworzyw sztucznych 

Opakowania:
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W najbliższych latach należy również oczekiwać 

dalszego wzrostu udziału biotworzyw w świato-

wym rynku opakowań z tworzyw sztucznych. Jak 

wynika z raportu opracowanego przez Smithers 

Pira (2017) tempo wzrostu tych tworzyw w zasto-

sowaniu do produkcji opakowań będzie większe 

od wzrostu polimerów opartych na ropie naftowej. 

W 2018 roku zdolności produkcyjne biotworzyw 

wyniosły 2,1 tys. ton. Według prognoz do 2022 

roku nastąpi ich wzrost do poziomu 2,3 tys. ton.

Należy jednak wskazać, że wykorzystanie biotwo-

rzyw do produkcji opakowań jest obecnie niewiel-

kie. W 2017 roku opakowania z biotworzyw sta-

nowiły ok. 0,3% globalnego rynku opakowań i 1% 

światowego rynku opakowań z tworzyw sztucz-

nych. Prognozy zakładają, że w 2022 roku wartość 

rynku biotworzyw przeznaczonych dla przemysłu 

opakowań wzrośnie do 7,2 mld dolarów (przyrost 

ok. 15%).

Zdolności produkcyjne biotworzyw w latach 2018-2022, tys. ton
Źródło: COBRO za European Bioplastics, nova-Institute (2018).

2018 2019 2020 2021 2022

2,112
2,194 2,216 2,205

2,357

3.
DETERMINANTY ZMIAN 
NA RYNKU OPAKOWAŃ

PRZYSZŁOŚĆ OPAKOWAŃ Z TWORZYW POLIMEROWYCH raport14 15



Zmiana zapotrzebowania na opakowania zale-

ży od wielu czynników. Niektóre z nich mają od-

działywanie krótkookresowe, inne należy rozpa-

trywać w perspektywie długoterminowej. Poza 

wskaźnikami makroekonomicznymi związanymi 

z gospodarką danego kraju istotną rolę odgry-

wają również czynniki społeczne, marketingowe, 

środowiskowe, czy technologiczne. Czynniki spo-

łeczne związane są między innymi ze zmianami 

demografi cznymi. Przedsiębiorstwa natomiast 

coraz większą rolę przypisują marketingowi 

i budowie swojego wizerunku na rynku, a opa-

kowania traktują jako wyróżnik marki. Należy 

jednak wskazać, że w najbliższych latach mniej-

sze znaczenie powinna mieć funkcja reklamowa 

opakowania, a wzrośnie rola funkcji ochronnej 

oraz transportowej. W ostatnim czasie kwestie 

środowiskowe w coraz większym stopniu de-

terminują rozwój rynku opakowań. Wpływ na to 

ma coraz większe zanieczyszczenie środowiska, 

w szczególności mórz i oceanów opakowania-

mi z tworzyw sztucznych. Zmiany te wymuszają 

wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych 

mających na celu poprawę jakości warunków śro-

dowiskowych. Najważniejsze z nich, które zdeter-

minują w kolejnych latach przyszłość opakowań 

z tworzyw sztucznych wiążą się z gospodarką 

o obiegu zamkniętym i zostały przedstawione 

w kolejnej części raportu.

3.1. Czynniki społeczne
Jedną ze zmian społecznych mającą znaczenie 

dla rozwoju rynku opakowań jest  podejmowanie 

bardziej świadomych decyzji przez konsumen-

tów, którzy są obecnie wyedukowanymi podmio-

tami na rynku. Związane jest to między innymi 

z prowadzeniem szerokiego dyskursu publiczne-

go na temat skutków nawyków konsumpcyjnych, 

czy stosunku do środowiska przyrodniczego. 

Problemy związane z nadprodukcją plastikowych 

odpadów coraz częściej pojawiają się w dyskur-

sie publicznym. W efekcie konsumenci stają się 

bardziej świadomi zagrożeń, wynikających z sy-

tuacji braku dbałości o środowisko. W wyniku 

takich działań konsumenci w coraz większym 

stopniu zwracają uwagę na informacje dotyczące 

nie tylko jakości i właściwości składu produktu, 

ale również na rodzaj opakowania, w którym in-

teresujące ich produkty są sprzedawane. Zmiana 

zachowania związana jest również z zyskującym 

na popularności trendem ekologicznego i zdro-

wego trybu życia, obejmującego również odpo-

wiedzialne kształtowanie struktury konsumpcji. 

Ponadto klienci coraz częściej potrafi ą zidenty-

fi kować jakość produktów i zarazem ocenić jej 

relację do ceny interesującego ich wyrobu. Co-

raz więcej konsumentów, niezależnie od wieku, 

zwraca uwagę na takie cechy opakowania jak 

materiał (przyjazny środowisku), szata grafi czna 

Wybory zakupowe Polaków
Źrodło: Coleman Parkes Resear, European Consumer Packaging Perceptions study (2018).

77% 53%
bierze pod uwagę rodzaj 

opakowania w trakcie 

dokonywania decyzji zakupowych

uważa opakowania kartonowe 

za najbardziej ekologiczne

i rodzaj zamknięcia. W opakowaniach plastiko-

wych konsumenci doceniają szczególnie łatwość 

użycia i niedużą masę własną (Aday, Yener 2014).

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez 

Coleman Parkes Research (2018) 77% badanych 

Polaków uznało, że w trakcie dokonywania decy-

zji zakupowych biorą pod uwagę wpływ opako-

wania na środowisko. Ponadto mając do wybo-

ru opakowania kartonowe, szklane, plastikowe, 

metalowe 53% badanych uznało karton za naj-

bardziej ekologiczny wybór. 

3.2. Czynniki związane ze zmiana-
mi funkcjonalności opakowań
W zakresie rozszerzania bądź podnoszenia 

funkcjonalności można wyróżnić kilka istotnych 

trendów. Jednym z nich są tzw. inteligentne 

opakowania (smart packaging). Są to materia-

ły i wyroby, które monitorują stan opakowanej 

żywności lub jej otoczenia, sygnalizując zmiany 

w produkcie. W szczególności może to dotyczyć 

zmian temperatury lub wykrywania obecności 

wybranych substancji chemicznych. Zastosowa-

nie takiego rozwiązania pozwala na zwiększenie 

kontroli nad jakością produktu. Inna funkcjo-

nalność inteligentnego opakowania polega na 

umożliwieniu śledzenia produktu w łańcuchu lo-

gistycznym. Dzięki temu nie tylko monitorowana 

jest jakość i bezpieczeństwo produktu, ale rów-

nież informacja o stanie produktu wysyłana jest 

do producenta czy potencjalnego konsumenta. 

Należy zaznaczyć, że w przyszłości sensory bio-

chemiczne mogą pomóc w zminimalizowaniu 

problemu z utylizacją dobrej jakościowo żywno-

ści po upływie jej terminu przydatności do spoży-

cia. Szacunki wskazują, że blisko 33% żywności 

na całym świecie (rocznie ponad 1,3 mld ton) 

jest wyrzucane dlatego, że w ocenie konsumen-

tów nie nadają się już do spożycia lub formalnie 

przekroczony został termin przydatności.

Kolejną zmianą w zakresie funkcjonalności opa-

kowań jest przywiązywanie wagi do bezpieczeń-

stwa jego użytkownika. W ostatnim czasie rośnie 

świadomość konsumentów, jak nie tylko sam 

produkt, ale również jego opakowanie oddziałuje 

na ich zdrowie. Nie chodzi tu wyłącznie o zagro-

żenie fi zyczne – ryzyko uduszenia się, połknięcia, 

zadławienia, ale również chemiczne, np. przeni-

kanie z opakowania do produktu metali ciężkich, 

mikrocząstek plastiku i innych, postrzegane jest 

przez konsumentów bardziej restrykcyjnie niż 

wynika to z przepisów regulujących bezpieczeń-

stwo opakowań. Wzmożone zainteresowanie 

tymi kwestiami może wynikać również z faktu, 

że w debacie publicznej tworzywa sztuczne są 

często określane jako materiały niebezpieczne 
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mogące zagrażać zdrowiu i środowisku. Należy 

zaznaczyć, że przed wprowadzeniem na rynek 

opakowania z tych tworzyw poddawane są szcze-

gółowym badaniom, m.in. toksykologicznym 

oraz testom narażenia w celu ustalenia wartości 

progowych.

Istotne znaczenie w zakresie funkcjonalności 

opakowań ma wygoda użytkownika końcowego. 

Zgodnie z oczekiwaniami opakowanie powinno 

być łatwe (o ile nie jest konieczne zastosowanie 

specjalnych zabezpieczeń wynikających z kwestii 

bezpieczeństwa) w otwieraniu, użyciu oraz prze-

chowywaniu. W przypadku pewnych grup pro-

duktów może dodatkowo zwiększać łatwość ich 

wykorzystywania. Przykładem są tutaj aplika-

tory kosmetyków lub opakowania żywności po-

zwalające na podgrzewanie ich w mikrofalówce. 

W związku ze starzeniem się społeczeństwa 

trend ten powinien bardziej się nasilić. Opakowa-

nia powinny być konstruowane w sposób zapew-

niający wygodę użytkowania osobom starszym, 

których możliwości sensoryczne i manualne są 

ograniczone. 

3.3. Czynniki technologiczne
Jednym z czynników, który może zrewolucjoni-

zować branżę opakowań w przyszłości jest roz-

wój Przemysłu 4.0, związanych z nim systemów 

wizyjnych oraz Internetu rzeczy. Z jednej strony 

producenci opakowań mogą wdrażać nowe roz-

wiązania technologiczne na własnych liniach 

produkcyjnych. Z drugiej natomiast przy ich pro-

jektowaniu powinni brać pod uwagę wdrożenie 

tego rodzaju rozwiązań przez ich bezpośrednich 

odbiorców oraz konieczność dostosowania się do 

nich, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku i nie 

stracić odbiorców. Eksperci wskazują, że w dłuż-

szej perspektywie produkty konsumpcyjne (w tym 

również FMCG) będą komunikować się z siecią za 

pośrednictwem opakowań. Wpłynie to zarówno na 

funkcjonalność, jak i na formę opakowań. 

Kolejnym czynnikiem technologicznym jest roz-

wój nowych materiałów mogących znaleźć zasto-

sowanie w przemyśle opakowaniowym. Wiąże się 

to między innymi z rozwojem nanotechnologii, 

która umożliwia tworzenie materiałów o unikato-

wych właściwościach fi zycznych (np. zwiększona 

wytrzymałość, zdolność do przewodzenia impul-

sów elektromagnetycznych). Obecnie rozwiąza-

nia te są kosztowne, dlatego nie znajdują zasto-

sowania na rynku masowym, jednakże kolejne 

lata mogą przynieść zmiany w tym zakresie. 

Rozwój nowych materiałów wiąże się również 

z wspomnianym już problemem zanieczyszcze-

nia środowiska i wzmożoną potrzebą jego ochro-

ny. Innowacyjne technologie otrzymywania two-

rzyw polimerowych z surowców odnawialnych, 

a także technologie/biotechnologie prowadzące 

do produkcji tworzyw biodegradowalnych lub 

kompostowalnych do produkcji opakowań mają 

zwiększyć ekologiczność branży. Do najważniej-

szych komercyjnie stosowanych typów tworzyw 

biodegradowalnych zalicza się polilaktyd (PLA - 

wykorzystywany jest do produkcji siatek, worków 

na śmieci, folii ogrodniczych, biodegradowal-

nych doniczek czy zastawy stołowej jednorazo-

wego użytku), polihydrosymaślan (PHB – służący 

do produkcji opakowań do kosmetyków), termo-

plastyczną skrobię (TPS – wykorzystywaną do 

wytwarzania  folii, toreb na zakupy i artykułów 

jednorazowego użytku) oraz mieszanki i pochod-

ne celulozy.

Badania 

toksykologiczne 

i ekotoksykologiczne

Testy narażenia = 

ustalenie wartości 

progowych

Określenie 

marginesu 

bezpieczeństa

BEZPIECZNY 
PRODUKT 
NA RYNKU

Etap 1 Etap 2 Etap 3
Z analizy Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO 

wynika, że kluczowymi trendami rozwojowymi 

będą:

• projektowanie opakowań i innowacji wykorzy-

stywanych w recyklingu oraz segregacji odpa-

dów;

• wykorzystanie surowców z recyklingu do pro-

dukcji opakowań;

• ograniczanie łącznie wielu materiałów i rodza-

jów tworzyw sztucznych w opakowaniach jed-

norazowych.

3.4. Czynniki środowiskowe
Wielkość oraz charakter rynku opakowań de-

cydują o jego istotnym wpływie na środowisko. 

Opakowania cechuje z reguły krótki cykl życia. 

Niedługo po rozpakowaniu produktu staje się on 

odpadem. Ze względu na fakt, ze prawie każde 

dobro konsumpcyjne posiada swoje opakowanie, 

opakowania stanowią duże wyzwanie dla środo-

wiska. Z danych Eurostatu wynika, że przeciętny 

Polak w 2016 roku produkował niecały kilogram 

odpadów dziennie. Większość z tego stanowiły 

opakowania. Natomiast średnia w UE wyniosła 

1,3 kg dziennie na mieszkańca. Tak jak w przy-

padku wielkości rynku opakowań ilość odpadów 

jest silnie skorelowana z poziomem rozwoju go-

spodarczego oraz wydatków konsumpcyjnych. 

Z tego powodu pierwsze miejsce w zakresie 

produkcji śmieci w UE, mimo wysokiej dbałości 

o kwestie ochrony środowiska, zajmuje Dania, 

której PKB per capita jest najwyższe po Luk-

semburgu. Biorąc pod uwagę fakt, że liczba ludzi 

na świecie rośnie, obecnie to już 7,7 mld ludzi, 

a według prognoz ONZ w 2023 roku populacja 

na świecie wzrośnie do 8 mld, a około 2056 roku 

do 10 mld, trudno nie zauważyć, jak duży wpływ 

na środowisko ma branża opakowań. Poza tym 

jej oddziaływanie obejmuje nie tylko produkcję 

dużej ilości odpadów, ale również eksploatację 

surowców, produkcję zanieczyszczeń przemy-

słowych oraz emisję CO
2
. 

Jak oszacowano w raporcie przygotowanym na 

zlecenie Fundacji Ellen MacArthur (2015) w oce-

anach pływa ok. 150 mln ton plastikowych od-

padów. Każdego roku do mórz i oceanów trafi a 

ok. 8 mln ton plastiku. Obecnie na powierzchni 

oceanów znajduje się pięć „wysp” utworzonych 

z plastikowych odpadów. Jedna z nich wielkością 

dorównuje powierzchni Francji. Według ONZ je-

śli to tempo zostanie utrzymane, to do 2050 roku 

w oceanach może być już więcej plastikowych 

odpadów niż ryb. Z tego powodu podejmowanych 

jest coraz więcej działań, które mają zmienić 

tę sytuację. Coraz częściej mają one charakter 

systemowy. Inicjatywy podejmowane są zarówno 

na poziomie globalnym, jak i unijnym. Kluczowe 

z nich zostały zaprezentowane poniżej.

Negatywne oddziaływanie opakowań na środowisko

produkcja 

zanieczyszczeń 

przemysłowych

eksploatacja 

surowców

emisja 

CO
2

zanieczyszczenia 

mórz i oceanów

produkcja 

odpadów 
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4.
REGULACJE 
PRAWNE W ZAKRESIE 
OPAKOWAŃ Z TWORZYW 
POLIMEROWYCH

Jak wspomniano wcześniej, Unia Europejska 

w związku z narastającym problemem produkcji, 

konsumpcji, a w konsekwencji gospodarowania 

odpadami plastikowymi rozpoczęła wdrażanie 

planu mającego na celu transformację w kierun-

ku gospodarki o obiegu zamkniętym, 

który został zainicjowany w 2015 

roku. Określono w nim między in-

nymi pięć sektorów priorytetowych, 

które przyspieszą przejście na go-

spodarkę o obiegu zamkniętym w ca-

łym jej łańcuchu wartości. Należą do 

nich tworzywa sztuczne, odpady spo-

żywcze, surowce krytyczne, odpady 

z budowy i rozbiórki, biomasa i bio-

produkty. Regulacje prawne związa-

ne z tymi działaniami w najbliższym 

czasie zdeterminują kierunek rozwo-

ju rynku tworzyw sztucznych zarów-

no w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. 

Do tej pory w Unii Europejskiej nie wykorzysty-

wano możliwości recyklingu odpadów z two-

rzyw sztucznych. Dopiero w 2016 roku po raz 

pierwszy ilość odpadów poddanych recyklingowi 

przekroczyła ilość odpadów zdeponowanych na 

składowiskach (31,3%). Jednakże nadal poziom 

ponownego użycia i recyklingu zużytych tworzyw 

sztucznych jest niski, szczególnie jest to widocz-

ne w porównaniu z takimi materiałami jak pa-

pier, czy szkło. 

Z szacunków ekspertów wynika, że wdroże-

nie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym 

w Polsce, który zakłada reedukację o 1% zużycia 

materiałów i energii we wszystkich sektorach 

umożliwi uzyskanie dla gospodarki 19, 5 mld PLN 

wartości dodanej rocznie.

4.1. Strategia w dziedzinie tworzyw 
sztucznych
Z tego względu jednym z elementów planu było 

przyjęcie w styczniu 2018 roku pierwszej ogól-

nounijnej strategii w dziedzinie tworzyw sztucz-

nych, w której uwzględniono cykl życia specyfi cz-

ny dla danego materiału podczas projektowania, 

użytkowania, ponownego użycia i recyklingu pod 

kątem obiegu zamkniętego w odniesieniu do 

łańcuchów wartości tworzyw sztucznych. 

Celem strategii jest przekształce-

nie europejskiego sektora tworzyw 

sztucznych w inteligentny, innowa-

cyjny oraz zrównoważony, który przy-

czynia się do zmniejszenia emisji 

CO2 w Unii Europejskiej oraz jej za-

leżności od importowanych paliw ko-

palnych. Zgodnie z tym dokumentem 

do 2030 roku wszystkie opakowania 

z tworzyw sztucznych wprowadzane 

do obrotu na rynku UE mogą być po-

nownie użyte lub poddane recyklin-

gowi w sposób racjonalny pod wzglę-

dem kosztów.

Ponadto zgodnie z przyjętym w maju 2018 roku 

tzw. pakietem odpadowym do końca 2025 r. co 

najmniej 55% masy wszystkich grup odpadów 

opakowaniowych należy poddać recyklingowi. 

Poziomy dla określonych grup odpadów wyno-

szą:

• 50% tworzywa sztuczne,

• 25% drewno,

• 70% stal,

• 50 % aluminium,

• 70% szkło,

• 75% papier i tektura.

Natomiast do 2030 roku przyjęto, że co najmniej 

60% masy wszystkich grup odpadów opakowa-

niowych należy poddać recyklingowi. Poziomy 

dla określonych grup odpadów wynoszą:

• 55 % tworzywa sztuczne,

• 30% drewno,

• 80% stal,

• 60% aluminium

• 75% szkło,

• 85% papier i tektura.

Ponadto w celu pobudzenia rynku tworzyw 

sztucznych z recyklingu zainicjowana została 

Inteligentny, 
innowacyjny 

i zrównoważony 
sektor tworzyw 

sztucznych. 
Wizja nowej 
gospodarki 
tworzywami 
sztucznymi 
w Europie.
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kampania dobrowolnych zobowiązań w zakre-

sie tego rodzaju materiałów. Zgodnie z danymi 

z marca 2019 roku 70 przedsiębiorstw złożyło zo-

bowiązania, co doprowadzi do zwiększenia rynku 

tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu 

o co najmniej 60 proc. do 2025 roku. Ponadto 

w celu zmniejszenia luki pomiędzy popytem 

a podażą na tworzywa sztuczne z recyklingu Ko-

misja zainicjowała sojusz na rzecz gospodarki 

o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw 

sztucznych zrzeszający przedstawicieli przemy-

słu dostarczających tego rodzaju materiały oraz 

podmioty je wykorzystujące. 

Dzięki realizacj omawianej strategii recykling 

stanie się opłacalnym narzędziem dla przedsię-

biorstw, ograniczone zostanie zanieczyszcze-

nie tworzywami sztucznymi i jego niekorzystny 

wpływ na życie ludzi oraz środowisko, zwiększy 

inwestycje na badania i rozwój oraz wprowadza-

nie innowacyjnych rozwiązań. W konsekwencji 

przyczyni się do realizacji priorytetu, jakim jest 

unia energetyczna spełniająca zasady nowocze-

snej, niskoemisyjnej, zasobo- i energooszczęd-

nej gospodarki. 

4.2. Dyrektywa w sprawie ograni-
czenia wpływu niektórych produk-
tów z tworzyw sztucznych na śro-
dowisko
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie ograniczenia wpływu niektórych pro-

duktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

została przyjęta w dniu 27 marca 2019 roku. 

Dokument ten wpłynie na rynek używanych 

w życiu codziennym drobnych jednorazowych 

wyrobów plastikowych. Pomimo ich użyteczności 

i niskich kosztów produkcji niektóre z nich nie 

będą już wprowadzane do obrotu na terenie Unii 

Europejskiej. 

Celem dyrektywy jest bowiem zapobieganie 

powstawaniu i ograniczenie odpadów mor-

skich z produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne, a także ogra-

niczenie wpływu powyższych produktów i narzę-

dzi na środowisko i zdrowie człowieka.

Produkty z tworzyw sztucznych projektowane 

z myślą o jednorazowym użyciu bardzo szybko 

stają się odpadami. Najczęściej zanieczyszcza-

ją one ekosystemy morskie, co ma szkodliwy 

wpływ na różnorodność biologiczną, a potencjal-

nie na zdrowie ludzi. Problem ten ma charakter 

transgraniczny, ponieważ dochodzi do prze-

mieszczania się odpadów na skutek działania 

prądów morskich. Czasem są wyrzucane na ląd, 

ulegają rozpadowi na mikrodrobiny lub formują 

zwarte obszary, na których odpady morskie są 

uwięzione w wirach oceanicznych. Z jednej stro-

ny wzrasta zanieczyszczenie mórz i oceanów, 

z drugiej natomiast dochodzi do utraty warto-

ściowego materiału, który mógłby zostać ponow-

nie wprowadzony do gospodarki. Jak wskazano 

w uzasadnieniu do dyrektywy tworzywa sztuczne 

stanowią 80-85% wszystkich odpadów morskich.

Planowana na mocy dyrektywy zmiana skupia 

się na bardziej wydajnym wykorzystywaniu zaso-

bów oraz jest częścią transformacji UE w kierun-

ku  wydajnej gospodarki o zamkniętym obiegu, 

a także lepszej efektywności gospodarczej i śro-

dowiskowej. 

Od 2021 roku dyrektywa będzie obowiązywać 

w poszczególnych krajach członkowskich UE, 

wprowadzając zakaz obrotu produktami plasti-

kowymi jednorazowego użytku, które mają bez-

pieczne dla środowiska zamienniki. Zaliczone 

zostały do nich:

•  talerzyki i sztućce;

• opakowania wykonane z oxo-degradowalnych 

tworzyw;

• opakowania żywności z EPS, w tym m.in. pu-

dełka z pokrywką lub bez wykorzystywane do 

umieszczania w nich żywności przeznaczonej 

do bezpośredniego spożycia (na miejscu lub na 

wynos) oraz spożywanej bezpośrednio z pojem-

nika i gotowej do spożycia bez dalszej obróbki, 

takie jak opakowania na żywność typu fast food;

• opakowania i kubki z EPS przeznaczone dla 

napojów, w tym ich zamknięcia i wieczka.

Ponadto dyrektywa wprowadzi od 2025 roku 

wymóg trwałego przytwierdzania nakrętek do 

butelek, a najpóźniej do 2023 roku wszystkie 

butelki plastikowe będą musiały być wyko-

nane w minimum 25% z materiału pochodzą-

cego z recyklingu, a w 2030 roku w 30%. Wy-

móg ten spowoduje konieczność modyfi kacji 

całego systemu projektowania opakowań oraz 

linii produkcyjnych, co wiąże się 

z ogromnymi kosztami inwesty-

cyjnymi. Przedsiębiorstwa będą 

musiały odpowiednio dostosować 

plastikowe butelki lub zastanowić 

się nad zamianą ich na puszki lub 

opakowania z kartonu, przy czym te 

ostatnie nie będą mogły już być za-

opatrzone w plastikowe słomki.

Kolejnym obszarem poddanym re-

gulacjom jest poziom recyklingu. Do 

2025 roku poziom odzysku plasti-

kowych butelek na napoje wyniesie 

77%, a do 2029 roku – 90%. W celu 

jego osiągnięcia państwa mają usta-

nowić systemy zwrotu kaucji lub cele 

selektywnego zbierania w ramach 

systemów rozszerzonej odpowie-

dzialności producentów.  

Producenci niektórych produktów jednorazowe-

go użytku z tworzyw sztucznych będą również 

zobowiązani do rozszerzenia odpowiedzialności 

posprzedażowej na cały etap wytworzenia, kon-

sumpcji produktu, jak również za okres, kiedy 

produkt staje się odpadem. Oznacza to, że pro-

ducent może zostać zobowiązany między innymi 

do ponoszenia opłat związanych ze zbieraniem 

odpadów lub ich recyklingiem. Ponadto będzie 

zobowiązany do informowania klientów o najlep-

szych praktykach w zakresie właściwego pozby-

wania się odpadów oraz skutkach zaśmiecania 

nimi środowiska naturalnego, co również gene-

ruje „dodatkowe koszty”. Regulacje te dotyczą:

• opakowań na żywność, czyli pudełek z pokryw-

ką lub bez wykorzystywanych do umieszczania 

w nich żywności;

• paczek i owijek z elastycznych materiałów za-

wierających żywność przeznaczoną do bezpo-

średniego spożycia bez żadnej dalszej obróbki;

• pojemników na napoje o pojemności do trzech 

litrów, takie jak butelki wraz z pokrywkami 

i wieczkami;

• kubków na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;

• lekkich plastikowych toreb na zakupy.

Oznacza to dodatkowe koszty dla 

producentów tych grup produktów 

jednorazowego użytku, a dla pań-

stwa wyzwanie w zakresie stworze-

nia nowego systemu mającego na 

celu ustalenie kosztów oczyszcza-

nia terenów publicznych powstałych 

wskutek pozbycia się jednorazowych 

produktów z tworzyw sztucznych. 

Wdrożenie wskazanych powyżej re-

gulacji przyczyni się do zminimali-

zowania negatywnych skutków od-

działywania odpadów powstałych 

z tworzyw sztucznych. Należy jednak 

wskazać, że wiążą się one z wysoki-

mi nakładami inwestycyjnymi oraz 

kosztami po stronie ich producentów. 

Dla polskiej 
gospodarki 

nowe przepisy 
będą ogromnym 

wyzwaniem. 
Większość fi rm 
produkujących 
jednorazowe 

wyroby z tworzyw 
sztucznych 

przynależy do 
sektora MSP.
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Branża opakowań tworzyw sztucznych stanowi 
istotny segment polskiej gospodarki, wypra-
cowując około 2% PKB. Branża ta odnotowuje 

systematyczny wzrost produkcji, a oferta przed-

siębiorstw zajmujących się wytwarzaniem opa-

kowań jest w pełni konkurencyjna na rynkach 

zagranicznych. Świadczy o tym wysoka dynami-

ka eksportu oraz dodatnie saldo handlu zagra-

nicznego tymi produktami. 

Tempo wzrostu rynku opakowań z tworzyw 

sztucznych w najbliższym czasie może wyha-

mować ze względu na obserwowane spowolnie-

nie gospodarcze w krajach UE, w szczególności 

w Niemczech, które są kluczowym partnerem 

handlowym Polski.  

Jednakże wiodącą rolę będą odgrywały trendy 

związane z minimalizacją negatywnego wpływu 

opakowań na środowisko. Zmiany w podejmo-

waniu decyzji zakupowych przez konsumentów, 

coraz wyższe wymagania ekologiczne i wdrażane 

w tym zakresie regulacje prawne w perspekty-

wie najbliższych kilku lat będą stanowić istotne 

wyzwania dla producentów opakowań z tworzyw 

sztucznych i determinować dalszy rozwój tego 

rynku. Wymuszają one kosztowne dostosowania 

linii produkcyjnych, a także mogą spowodować 

zmniejszenie niektórych podsektorów rynku.

W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji pol-

scy producenci będą musieli dostosować się do 

tych zmian i odpowiedzieć na oczekiwania rynku. 

W celu zminimalizowania skutków mniejszego 

popytu na opakowania ze strony dotychczaso-

wych kluczowych partnerów handlowych produ-

cenci powinni dywersyfi kować kanały sprzedaży 

w kierunku krajów o wyższym tempie wzrostu 

gospodarczego, czy też mniej rygorystycznych 

regulacjach prawnych w zakresie opakowań 

z tworzyw sztucznych. 

W kwestii regulacji prawnych krajowy przemysł 

opakowań będzie musiał inwestować w poszu-

kiwanie innowacyjnych rozwiązań związanych 

z wymaganiami ochrony środowiska, które mogą 

być wykorzystywane w recyklingu oraz segre-

gacji odpadów. Kluczowe będzie wytwarzanie 

opakowań z materiałów biodegradowalnych, 

spełniających kryteria kompostowalności. Dzię-

ki temu na szerszą skalę będą mogły być wy-

korzystywane metody recyklingu organicznego. 

Zgodnie z trendami światowymi w tym zakresie 

szczególnie preferowane są: 

• materiały z surowców odnawialnych;

• surowce z recyklingu;

• materiały o korzystniejszych dla środowiska 

wskaźnikach carbon footprint (emisja gazów 

cieplarnianych).

PODSUMOWANIE
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Spowolnienie 

gospodarcze

Kwestie ekologiczne 

i środowiskowe

Regulacje 

prawne

1 2 3

Ponadto konieczne będzie ograniczanie łączenia 

wielu materiałów i rodzajów tworzyw sztucznych 

w opakowaniach jednorazowych na rzecz roz-

wiązań bardziej przyjaznych środowisku.
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