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14 lipca 2021 to dla nas wyjątkowa data – tego dnia mija 10 lat, od kiedy 

Fundacja ProKarton rozpoczęła swoją działalność. Wtedy jak i teraz naszą 

misją pozostaje edukacja ekologiczna i promowanie opakowań na miarę 

współczesnych wyzwań, jakimi są kartony do płynnej żywności.

Wiele zmieniło się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Dzięki inicjatywie 
branży producentów kartonów do płynnej żywności program REKARTON 
umożliwił stworzenie infrastruktury do recyklingu kartoników. Od 2014 
opakowania wielomateriałowe (w tym kartony po mleku i sokach) są zbie-
rane w ramach ustawowego obowiązku i posiadają prawnie określone cele 
recyklingowe. Od 2017 roku działa Jednolity System Segregacji Odpadów, 
w którym kartony zbierane są do żółtego pojemnika. Jednocześnie od 
dekady na ważności nie traci potrzeba edukacji społecznej na temat zasad 
prawidłowej selektywnej zbiórki. Jak pokazało zeszłoroczne badanie Fundacji 
ProKarton, m.in. dzięki działaniom edukacyjnym prowadzonym przez tzw. 
trzeci sektor już ponad połowa Polaków wie, do którego pojemnika należy 
wyrzucać zużyte kartony po płynnej żywności. 

Na przestrzeni 10 lat swojego istnienia Fundacja ProKarton podjęła szereg 
działań edukacyjnych, m.in. takich jak ekologiczne lekcje dla uczniów Zielona 
Szkoła Pana Kartona, udział w stołecznych Eko Piknikach, filmy edukacyjne 
realizowane dla TVP czy cyklicznie przygotowywane materiały do mediów. 
W ostatnim roku silniej natomiast stawiamy na komunikację w mediach 
społecznościowych.

Kartony do płynnej żywności są źródłem cennych 
surowców wtórnych. Aby możliwe było ich ponowne 
wykorzystanie, konieczne jest przestrzeganie zasad se-
lektywnej zbiórki, która jest podstawą całego systemu 
recyklingu. Ten z kolei jest jednym z filarów gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Od początku istnienia Fundacji 
ProKarton staramy się prowadzić działania, które po-
magają budować świadomość ekologiczną i wiedzę 
Polaków o selektywnej zbiórce oraz recyklingu odpa-
dów opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnie-
niem kartonów po płynnej żywności. Wyniki naszego 
zeszłorocznego badania pokazały, że działania 
edukacyjno-informacyjne przynoszą pozytywne efek-
ty. Nadal jednak potrzebne są kolejne aktywności 
edukacyjne i docieranie do konsumentów za pomocą 
nowych sposobów komunikacji. Przed Fundacją więc 
kolejne lata aktywnych działań na tym polu 
 – komentuje badanie Łukasz Sosnowski, Prezes Fundacji ProKarton. 

W ambitnym planie branża zobowiązuje się do podjęcia działań na wszyst-

kich etapach łańcucha wartości, od odpowiedzialnego pozyskiwania 

surowców po recykling. Zwiększenie poziomu zbiórki kartonów po 

płynnej żywności do poziomu 90%, osiągnięcie co najmniej 70% recy-

klingu oraz dekarbonizacja łańcucha wartości to tylko niektóre z przed-

stawionych celów.

Wizja branży zakłada, że do 2030 r.  

kartony do płynnej żywności będą:

• produkowane wyłącznie z materiałów odnawialnych, 
•  i/lub produkowane z surowców pochodzących z recyklingu, 
• wytwarzane w większym stopniu z włókien, a mniej z tworzyw sztucznych,
• obniżały swój ślad węglowy, mając na uwadze dążenie do utrzymania 

globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza,
• opakowaniem o najniższym śladzie węglowym,
• projektowane zgodnie z zasadami Gospodarki o obiegu zamkniętym,
• osiągały najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju przy pozyskiwaniu 

wszystkich materiałów,
• opakowaniem, które pomoże zwiększyć sekwestrację dwutlenku węgla, 

bioróżnorodność i wzrost powierzchni lasów,
•  w 90 proc. zbierane w celu poddania ich recyklingowi, 
• przynajmniej w 70 proc. poddawane recyklingowi.

Realizując zobowiązania i cele określone w Mapie Drogowej do 2030 r., 
branża będzie dążyła do tego, aby kartonowe opakowania do płynnej 
żywności aktywnie przyczyniały się do realizacji ambicji Zielonego Ładu UE, 
ze szczególnym uwzględnieniem neutralności klimatycznej, budowania 
gospodarki obiegu zamkniętego, różnorodności biologicznej oraz doskona-
lenia opracowanych systemów żywnościowych, nie narażając jednocześnie 
zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów. 

W trakcie tegorocznej konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja 

i recykling odpadów” eksperci dyskutowali o prawidłowej segregacji 

odpadów i Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Branżę kar-

tonów do płynnej żywności reprezentował Łukasz Sosnowski, prezes 

Fundacji ProKarton.

Podczas konferencji #SIR2021 w lutym 2021 r., prezes Fundacji ProKarton 
Łukasz Sosnowski poprowadził prezentację mówiącą o selektywnej zbiórce 
i recyklingu kartonów do płynnej żywności w Polsce. 

Na przykładzie kartonów do płynnej żywności wskazał jak ważna w ocenie 
wpływu opakowania na środowisko jest analiza całego cyklu życia (LCA). 
Omówił także najważniejsze aspekty, dzięki którym tego rodzaju opakowania 
wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). 
kartonów do płynnej żywności oraz o tym, w jaki sposób wpisują się one 
w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). 

Fundacja ProKarton przygotowała serię krótkich filmów, aby obalić naj-

częściej powtarzane mity na temat kartonów do płynnej żywności oraz 

aby potwierdzić te opinie, które znajdują oparcie w faktach. Edukacja 

ekologiczna to jedno z priorytetowych zadań Fundacji.

Fałszywe informacje to zmora współczesnych mediów społecznościowych. 
Także w temacie opakowań krąży w sieci wiele opinii, które nie są prawdziwe. 
Czy kartony podlegają recyklingowi? Do jakiego pojemnika należy je wy-
rzucać? To tylko dwa z pięciu zagadnień, jakie wyjaśnione zostały w cyklu 

„Fakty i mity o kartonach do płynnej żywności”. 

Tłumaczymy też, dlaczego kartony do płynnej żywności są bardziej przyjazne 
środowisku niż inne opakowania do mleka czy soków oraz z jakich surowców 
są zbudowane. Cykl rozwiewa wątpliwości i promuje kartony do płynnej 
żywności jako bezpieczne, przyjazne środowisku opakowania do wymaga-
jącej żywności płynnej. Wszystkie odcinki cyklu można obejrzeć na YouTube. 

Przeczytaj więcej:
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