
Zwiększenie zbiórki i recyklingu 
opakowań elastycznych
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Inicjatorzy i wykonawcy

ECO SOLUTIONS 



Realizacja zobowiązań środowiskowych

Wzrost wykorzystania surowców wtórnych
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Wspieranie rozwoju GOZ w Polsce

Powody i motywacja



Opakowania te są 

wykorzystywane w 

małych formatach

Konsumenci nie 

segregują ich 

właściwie

Instalacje nie są 

zainteresowane ich 

wysortowywaniem

W Polsce wprowadzanych co roku jest 650 tys. ton opakowań z tworzyw

sztucznych

i z przewagą tego surowca. Opakowania elastyczne to niespełna 5% tej

ilości. Poziom ich recyklingu jest niski, gdyż:
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Opakowania z tworzyw sztucznych
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Nikły dostęp do 

technologii -

konieczne innowacje

Niewielka masa odpadów 

opakowaniowych tego 

typu wysortowywanych 

w instalacjach

„strefa komfortu” firm 

odpadowych

Grudzień 2019 r. - decyzja o realizacji projektu zbiórki i 

recyklingu opakowań elastycznych. Najpoważniejsze 

wyzwania:

Krok po kroku

Pracowite przygotowania
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Doczyszczenie 
i recykling

Zbiórka 
i sortowanie

Edukacja
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Finansowanie

Belowanie i 
transport 

Produkt 
z recyklatu

Schemat projektu



pochodzą z systemu komunalnego 

z gospodarstw domowych. 

Wysortowywane są zarówno z żółtego 

pojemnika / worka, 

jak i z odpadów zmieszanych.

Opakowania elastyczne
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Zbiórka i sortowanie



są prasowane w specjalne bele, aby 

zajmowały mniej miejsca i aby do 

minimum ograniczyć emisję CO2 związaną 

z ich transportem.

Wysortowane odpady opakowaniowe
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Belowanie i transport



gdzie następuje rozładunek odpadów 

elastycznych po opakowaniach. 

Następnie są one doczyszczane 

i poddawane procesom fizycznym 

(np. podgrzewanie) i mechanicznym 

(np. rozdrabnianie).

Odpady trafiają do recyklera
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Doczyszczanie i recykling



znajduje zastosowanie w wytwarzaniu 

nowych produktów. Służy on doskonale 

do wyrobu płyt wygłuszeniowych i 

konstrukcyjnych w przemyśle 

meblarskim.

Ceo Of Constructio

10

Produkt z recyklatu

Przygotowany surowiec wtórny



pozyskany z elastycznych odpadów 

opakowaniowych można wielokrotnie 

przetwarzać w te same produkty, 

podobnie jak to jest w przypadku 

materiałów permanentnych, jak 

aluminium czy szkło.

Ceo Of Constructio
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Cykl życia

Surowiec wtórny



Firmy Nestlé i PepsiCo w pełni finansują 

wszystkie elementy projektu:

• Pozyskanie odpadów opakowaniowych

• Transport

• Przygotowanie do recyklingu

• Proces recyklingu

• Edukację
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Finansowanie projektu

Realizowane w całości przez inicjatorów



Coraz więcej sortowni dostrzega potencjał odpadów 

opakowaniowych elastycznych z tworzyw . 

Chce je wysortowywać dla recyklingu, zamiast 

przygotowywać do odzysku energetycznego. 

Kontynuacja projektu i dołączenie do niego innych 

producentów pozwoli w 2025 r. zebrać 

i poddać recyklingowi większość odpadów elastycznych 

w Polsce. Ważnym elementem projektu będzie edukacja 

kierowana do konsumentów. 

2022 i lata następne
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Plany na przyszłość



OPAKOWANIA
ROLNICTWO 

REGENERACYJNE
ZEROWA EMISJA 

NETTO



5 filarów naszej strategii 
w zakresie opakowań

Ograniczanie 
i eliminacja 
opakowań

Wprowadzanie 
systemów  

wielokrotnego
napełniania

Innowacje 
materiałowe 

umożliwiające 
recykling 

i kompostowanie

Wsparcie 
infrastruktury 

recyklingu                                
i gospodarowania 

odpadami

Promowanie 
odpowiedzialnych 

zachowań



PEP+ to strategiczna transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju, obejmująca wszystkie 
obszary działalności firmy. To inspirowanie pozytywnych zmiany dla Ziemi i jej mieszkańców w 

światowym systemie żywnościowym.

POZYTYWNE ROLNICTWO

POZYSKIWANIE plonów i składników do 
produkcji w sposób umożliwiający przechodzenie 

na rolnictwo regeneracyjne 
i wzmacnianie społeczności rolniczych

POZYTYWNY ŁAŃCUCH WARTOŚCI

PRODUKCJA towarów w sposób zapewniający 
tworzenie gospodarki obiegu zamkniętego

POZYTYWNE WYBORY

INSPIROWANIE konsumentów za 
pośrednictwem naszych marek do 

podejmowania wyborów, które wywołują 
więcej uśmiechów dla nich 

i planety
Pozyskiwanie składników w sposób 

zrównoważony
Praktyki rolnictwa regeneracyjnego

Program Agro 

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 
2040

Uzyskanie pozytywnego wpływu na zasoby 
wody do roku 2030

Wdrażanie bardziej zrównoważonych 
opakowań

Innowacyjne rozwiązania 
opakowaniowe

Szersza oferta produktów 
i reformulacja składu



Wiodące działania PepsiCo w zakresie zrównoważonych opakowań w Polsce

REDUKCJA RECYKLING

• Projekt ReFlex

• Poszukiwanie innych opakowań 
niż PET oraz folia

• Inwestycja w Sodastream

NOWE 
KONCEPCJE

• Pojemniki po koncentratach 
RockStar wracają do ponownego 
napełnienia

• Soki  przewożone bezpośrednio 
w cysternach

• Zwrot opakowań po surowcach 

PONOWNE 
UŻYCIE

• Ograniczanie surowca 
pierwotnego  w produkcji 
butelek

• Zmniejszenie wagi zakrętek, 
folii i preform (ok. 10% w 
ciągu 10 lat)

• Zmniejszanie zużycia 
plastiku w transporcie 
(podstawowym i  wtórnym)

• 100% opakowań 
nadających się do 
recyklingu 

• Butelki w 100% 
z przetworzonego plastiku 
(rPET) 

• Ponad 99% odpadów 
produkcyjnych trafia do 
recyklingu

Prowadzimy działania edukacyjne w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, aby zwiększać wydajność zbiórki i recyklingu Projekty „Działaj z 
ImPETem” oraz Re_kologia. 



512-429-646

biuro@eko-pak.biz

magdalena.dziczek@eko-

pak.biz

Biuro prasowe
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Dziękujemy!
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