
   
 

PRZYSZŁOŚĆ PACKALLIANCE  
 
 
Projekt PackAlliance będzie nadal przyczyniał się do rozwoju nowych kompetencji i umiejętności w 
sektorze opakowań. 
Jedną z takich inicjatyw jest „I Level Master” o nazwie MATESPACK – Zrównoważone Materiały i 
Technologie dla opakowań polimerowych i celulozowych  organizowany przez Uniwersytet w 
Salerno, Wydział Inżynierii Przemysłowej we współpracy z Proplast. 
 
Na kierunku tym  będą szkoleni wysokiej klasy specjaliści w sektorze produkcyjnym i usługowym w 
zakresie opakowań, w szczególności żywności. Ma on również na celu aktualizację i doskonalenie 
umiejętności specjalistów już działających w sektorze opakowań, odpowiadając na potrzeby 
przemysłu w zakresie nowych kompetencji zorientowanych na innowacyjność, konkurencyjność i 
zrównoważony rozwój. 
Ważną częścią MATESPACK będzie moduł Ekoprojektowanie i nowatorskie przetwarzanie 
produkcyjne, jeden z modułów składających się na szkolenie PackAlliance „Specjalista ds. gospodarki 
o obiegu zamkniętym opakowań z tworzyw sztucznych”. 
 

 
 

Więcej informacji (w języku włoskim): 
 https://www.proplast.it/  
https://corsi.unisa.it/matespack 

Więcej informacji (w języku angielskim): 
lincarnato@unisa.it 
pscarfato@unisa.it  

 
Zielona transformacja w przemyśle wymaga również głębszego spojrzenia na gospodarkę 
opakowań o obiegu zamkniętym. 
 
Sektor opakowań rozwija się silnie zarówno w przemyśle tworzyw sztucznych, jak i leśnym. Odpady z 
materiałów opakowaniowych powstają zarówno jako produkt uboczny przemysłu, jak i w masowych 
ilościach generowane przez indywidualnych konsumentów. Ponieważ materiały opakowaniowe 
pochodzące z recyklingu i nadające się do ponownego użycia są ważnym elementem unijnego planu 
działań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, przedsiębiorstwa i przemysł powinny zwracać 
na to jeszcze większą uwagę. 
 
Edukacja jest potrzebna w całym łańcuchu wartości opakowań. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, 
jesienią 2023 roku TAMK uruchomi po raz pierwszy w języku fińskim szkolenie „Ekspert gospodarki o 
obiegu zamkniętym w łańcuchu wartości opakowań”. Szkolenie jest skierowane do profesjonalistów 
w łańcuchu wartości opakowań. Opiera się na programie edukacyjnym „Specjalista gospodarki o 
obiegu zamkniętym opakowań z tworzyw sztucznych”, stworzonym przez konsorcjum projektu 
PackAlliance, Erasmus+ Knowledge Alliance, w którym TAMK jest aktywnym członkiem konsorcjum. 
 
Więcej informacji (w języku fińskim): 
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/teollisuuden-vihrea-siirtyma-edellyttaa-myos-pakkausten-
kiertotalouteen-syventymista 
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