
Z SEKTORA OPAKOWAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH W POLSCE

Celem warsztatów było zidentyfikowanie niezbędnych szkoleń z zakresu opakowań z tworzyw sztucznych w

ramach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz potrzeb firm i profesjonalistów z branży. W ramach warsztatów

dokonano przeglądu opinii, barier i wątpliwości. Bardzo pomocna okazała się również analiza SWOT w

omawianych obszarach.

Pack Alliance ma na celu unowocześnienie edukacji i szkoleń w obszarze gospodarki o obiegu
zamkniętym i opakowań plastikowych. W dniach 29-30 czerwca 2020 po raz pierwszy w Polsce
zorganizowano cykl warsztatów.
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POLSKA

PackAlliance organizuje pierwsza serię warsztatów z profesjonalistami

Wpływ ekomarketingu na zachowania konsumentów

Nowe materiały i materiały pochodzenia
biologicznego

Ekoprojekt i nowe technologie

Odpady resztkowe i ich waloryzacja

AKADEMIA I PRZEMYSŁ DZIAŁA
W SYNERGII W CELU ROZWOJU

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I
INNOWACYJNEGO OPAKOWANIA

Uczestnicy pomogli w określeniu niektórych potrzeb związanych z nowymi profilami zawodowymi i
umiejętnościami wymaganymi na rynku pracy i w ich firmach. Są świadomi znaczenia wprowadzenia
zrównoważonego rozwoju i zasad gospodarki o obiegu zamkniętym do nowych modeli biznesowych.

Wnioski

·Wiedza i umiejętności absolwentów wyższych uczelni oraz pracowników wymagają uzupełnienia.
Szczególnie dotyczy to tematyki LCA, wartości i zagospodarowania odpadów,  projektowania, wytwarzania i
analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania
oraz metod utylizacji.

Cykl warsztatów przyniósł wiele wniosków. Główne z nich to:

Poruszane tematy to:



Konieczna jest lepsza współpraca sektora naukowego z biznesem. 
Sektor naukowy powinien być wsparciem dla biznesu równolegle w dwóch obszarach: poszukiwaniu
nowych rozwiązań i dostarczaniu wiedzy na temat LCA istniejących opakowań. 
Dostępność  analiz dotyczących  materiałów pochodzenia biologicznego byłaby korzystna dla różnych
podmiotów.  
Istotnym  aspektem ekoprojektowania dla opakowań w GOZ jest tworzenie zintegrowanych łańcuchów
wartości i dostaw (surowiec-produkt-surowiec). 
Zauważono również, że świadomość konsumencka w zakresie materiałów pochodzenia biologicznego jest
niewystarczająca. 
Konsumenci nie mają też dostatecznej wiedzy na temat prawidłowej segregacji odpadów. Nie zawsze na
produktach oraz opakowaniach znajduje się kompletna informacja w jaki sposób należy z nimi postąpić po
zużyciu. Problematyczna też okazała się kwestia segregacji odpadów resztkowych.
Dużym problemem są zmieniające się przepisy prawne dotyczące odpadów plastikowych.

Podczas warsztatów, specjaliści z branży opakowań mieli okazję podzielić się pomysłami,
które będą pomocne w stworzeniu 4 profili zawodowych w oparciu o programy studiów
podyplomowych. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na cztery grupy w oparciu o
ich wiedzę i specjalizację w celu wzmożenia debaty i dyskusji na temat głównych tematów,
nad którymi pracuje Pack Alliance. Uczestnicy pomogli również w rozwianiu wszelkich
wątpliwości dotyczących nowych profili i umiejętności wymaganych na rynku pracy
oraz znaczenia wprowadzenia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu
zamkniętym do ich modelu biznesowego.

Przy podsumowaniu debaty, wszyscy uczestnicy zgodzili się, że istnieje szeroki brak wiedzy w
dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych. Potrzebne są nowe szkolenia z zakresu procesu
recyklingu, a także promowania sprzętów/narzędzi, które umożliwiają identyfikowanie
poszczególnych odpadów. Na koniec wyrazili zaniepokojenie ich zdolnością do przestrzegania
nowych przepisów, oraz stopniowego dostosowywania się do nowego zrównoważonego
modelu gospodarczego.

10 lipca, hiszpańscy partnerzy PackAlliance Ecoembes (organizacja non-profit zajmująca się ochroną
środowiska, która koordynuje proces recyklingu w Hiszpanii) i Campus Iberus (strategiczny alians
uniwersytetów publicznych z regionu Ebro Valley), zorganizowali warsztaty na temat niezbędnych szkoleń,
potrzebnych efektywnego zarządzania opakowaniami z tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu
zamkniętym. Głównym celem spotkania było stworzenie współpracy między uczestnikami w celu
zidentyfikowania potrzeb firm i specjalistów z sektora opakowań z tworzyw sztucznych. Całość została
przeprowadzona w sposób umożliwiający partnerom PackAlliance zaprojektowanie i wdrożenie skutecznych
szkoleń z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w szkolnictwie wyższym na poziomie europejskim.

Po więcej informacji Śledź nas na
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PACKALLIANCE ORGANIZUJE PIERWSZE WARSZTATY ZE
SPECJALISTAMI Z SEKTORA OPAKOWAŃ PLASTIKOWYCH W HISZPANII

https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://www.packall.eu/?lang=pl

