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AKtuAlności 
Łukasz Sosnowski 
został nowym 
prezesem Fundacji 
ProKarton. 
Dotychczasowy prezes 
Jan Jasiński kończy 
swoją misję w Fundacji. 

DZiEŃ ZiEMi 2020
22 kwietnia 
obchodziliśmy 
Międzynarodowy 
Dzień Ziemi. 
ustanowiony 
został w celu 
szerzenia społecznej 
świadomości 
ekologicznej oraz 
zwrócenia uwagi, 
że nawet niewielkie 
zmiany w codziennym 
życiu mogą mieć 
pozytywny wpływ 
na świat wokół nas. 

WSPÓŁPRAcA 
Z BloGiEM cHilli, 
cZoSnEK i oliWA
Fundacja ProKarton 
wzmacnia swoje 
działania informacyjne 
w sieci.

DZiEŃ  
śRoDoWiSKA 2020
5 czerwca 
obchodziliśmy 
ustanowiony  
przez onZ w 1972 r.  
światowy Dzień 
środowiska. 

PRoKARton 
DoŁĄcZYŁ Do PoliSH 
ciRculAR HotSPot
16 czerwca 2020 roku 
Fundacja ProKarton 
została członkiem 
Polish circular 
Hotspot – platformy 
współpracy, której 
celem jest promowanie 
i budowanie w Polsce 
Gospodarki o obiegu 
Zamkniętym (ang. 
circular Economy).

Bądźmy
w kontakcie! www.prokarton.org

2 marca 2020 r. nowym prezesem Fundacji ProKarton został Łukasz 

Sosnowski, prawnik, wieloletni ekspert ds. GOZ i zrównoważonego 

rozwoju w Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Przedsiębiorczości 

i Technologii. Pracował przy tworzeniu krajowych i europejskich strategii 

i regulacji z zakresu ochrony środowiska i ich wpływu na przedsiębiorców. 

W latach 2012-13 był także Ekspertem Narodowym w Komisji Europej-

skiej. W ostatnim czasie doradzał polskim przedsiębiorcom, jak najlepiej 

wdrażać GOZ w polskich realiach gospodarczych.

Nowy prezes został wybrany przez Radę Nadzorczą Fundacji składającą się 
z przedstawicieli fundatorów – firm: Elopak S.A., SIG Combibloc Sp. z o.o. 
oraz Tetra Pak sp. z o.o. Łukasz Sosnowski zastąpił na stanowisku prezesa 
Jana Jasińskiego, który pełnił tę funkcję od 2014 r. 

Przez ostatnie kilka lat możemy zaobserwować poprawę w zakresie świadomo-
ści społecznej w obszarze segregacji odpadów u źródła. Poprawia się ogólna 
efektywność systemu, powstają ramy prawne zarówno od strony rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta, zbiórki, jak i recyklingu. Wciąż jednak jest 
przed nami wiele wyzwań, w związku z tym Fundacja ProKarton potrzebuje 
osoby, które będzie dalej realizować jej misję. Funkcja ta wymaga dużej 
wiedzy merytorycznej na temat opakowań, ich cyklu życia, funkcjonalności 
oraz systemów ich zagospodarowania po zużyciu, a także zaangażowania 
w działaniu w dynamicznym środowisku prawnym, administracyjnym oraz 
medialnym. Pan Łukasz Sosnowski taką wiedzę oraz zaangażowanie posiada  

– komentuje Jan Jasiński, były prezes Fundacji ProKarton.

Działania na rzecz zwiększania poziomu recyklingu 
kartonów do płynnej żywności były i będą jednym 
z głównych priorytetów Fundacji ProKarton. Dlatego 
będę kontynuował dotychczasowe działania edukacyjne 
i proekologiczne Fundacji, chciałbym również rozszerzyć 
zakres działań w sieci, poprzez kampanie w mediach 
społecznościowych czy współprace z blogerami  

– mówi Łukasz Sosnowski, nowy prezes Fundacji ProKarton. 

Na stan środowiska naturalnego, w tym na stan lasów, mają wpływ nie 

tylko ustawy czy strategie korporacji, lecz także decyzje nas wszystkich, 

podejmowane w codziennym życiu - w domu czy w sklepie. Przykładem 

takich działań jest m.in. wybór produktów w opakowaniach z oznaczeniem 

FSC® oraz selektywne zbieranie odpadów do odpowiednich pojemników, 

dzięki czemu możliwe jest odzyskanie cennych surowców. 

Fundacja ProKarton przygotowała we współpracy z FSC® – międzynarodową 
organizacją wyznaczającą standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, 
materiały informacyjne w związku z Dniem Ziemi: materiał video, który edu-
kuje i pokazuje piękno lasów oraz infografikę prezentującą dane dotyczące 
certyfikacji FSC®, selektywnej zbiórki oraz roli kartonów do płynnej żywności 
w gospodarce obiegu zamkniętego. Infografikę uzupełnił komentarz prezesa 
Fundacji – Łukasza Sosnowskiego. Fanom wieczornego relaksu z pewnością 
spodobała się natomiast leśna playlista Fundacji na Spotify, gdzie zebraliśmy 
odgłosy lasów z różnych stron świata. 

Wspólnie z Zuzanną Ploch, autorką bloga kulinarnego Chilli, czosnek 

i oliwa, przygotowaliśmy serię dwóch artykułów, w których proponuje-

my przepisy z wykorzystaniem produktów zapakowanych w kartony do 

płynnej żywności, a także edukujemy w zakresie ich selektywnej zbiórki.

W tym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Środowiska była 

bioróżnorodność, czyli zróżnicowanie wszystkich organizmów żyjących 

na Ziemi. Pamiętajmy, że każdy z nas jest jej częścią i w pełni od niej za-

leżymy. Bioróżnorodność jest istotna, niezależnie od tego, czy mówimy 

o przydomowym ogródku, czy o zajmującym ogromny obszar lesie. 

A dbanie o środowisko naturalne jest powinnością każdego z nas. Aby 

ułatwić to zadanie, Fundacja ProKarton przygotowała „Eko postano-

wienia” – listę prostych zmian w codziennych przyzwyczajeniach, które 

pomogą dbać o środowisko.

W ramach współpracy powstały dwa wpisy, w których znalazły się różno-
rodne propozycje na słodkie i wytrawne dania z wykorzystaniem świeżych, 
sezonowych owoców i warzyw oraz produktów zapakowanych w kartony do 
płynnej żywności:  jednodniowy jadłospis z gotową listą zakupów, 
oraz  propozycja pięciu letnich śniadań. 

Dzięki działaniom w sieci Fundacja ma możliwość dotarcia do nowego grona 
odbiorców oraz szerzenia świadomości ekologicznej wśród Polaków – oba 
wpisy mówiły o zasadach selektywnej zbiórki: kartony po mleku i sokach 
należy zawsze dokładnie opróżnić, zgnieść, a następnie wyrzucić do żółtego 
pojemnika. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wpisów i wypróbowania 
doskonałych przepisów Zuzanny. 

Fundacja, we współpracy z FSC® ( Forest Stewardship 
Council), przygotowała z tej okazji specjalne:

|  wideo |  infografikę |  playlistę na Spotify   
|  komentarz eksperta 

Więcej informacji na:  www.prokarton.org

Moje EKO 
POSTANOWIENIA

1
Nie marnuję żywności – kupuję 
odpowiedzialnie, staram się 
wykorzystać wszystkie produkty.

3
Wybieram opakowania oznaczone 
certyfikatem FSC® – gwarantuje on, że zostały 
wyprodukowane z surowca drzewnego 
pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł. 

5
Kartony po płynnej żywności 
do żółtego pojemnika – po zużyciu
zgniatam je i wyrzucam razem z odpadami 
plastikowymi i metalami.  

7
Nie kupuję niepotrzebnych rzeczy – 
naprawiam te, które się zepsują, wymieniam 
się z innymi takimi przedmiotami, które 
nie są już potrzebne.

2
Analizuję konieczność i przydatność 
opakowania – oceniam jego oddziaływanie 
na środowisko, w tym na przeciwdziałanie 
marnowania żywności.

4
Segreguję odpady – wyrzucam je 
zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki 
odpadów do pojemników oznaczonych 
odpowiednimi kolorami.

6
Daję drugie życie produktom – w duchu 
zero waste wykorzystuję je np. jako doniczki 
do sadzonek, pojemniki na śrubki, domki 
dla owadów, czy karmniki dla ptaków.  

Podstawą Gospodarki cyrkularnej jest współpraca. Aby nastąpiła zmiana 
z modelu gospodarki linearnej na model gospodarki o obiegu zamkniętym 
konieczne jest zaangażowanie licznych podmiotów. W tym celu należy 
podjąć kroki mające na celu zapewnienie dialogu, kooperacji pomiędzy 
różnymi interesariuszami, aby bardziej upowszechnić zastosowania rozwią-
zań gospodarki cyrkularnej. Przykładem takiej platformy wymiany wiedzy, 
doświadczeń, dobrych praktyk jest właśnie Polish Circular Hotspot. Bardzo 
cieszymy się, że Fundacja ProKarton dołączyła do PCH. Liczymy na to, że 
będzie to długa i owocna współpraca – mówi dr Agnieszka Sznyk, Prezes 
Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

W gospodarce o obiegu zamkniętym należy brać pod 
uwagę wzajemne oddziaływanie poszczególnych 
etapów cyklu życia. Kartony do płynnej żywności są lekkie 
– zbudowane w ok. 75% z papieru, a dzięki specjalnej 
technologii w większości przypadków nie wymagają 
chłodzenia przed otwarciem. Dzięki temu oszczędzamy 
znaczące ilości energii. Prostopadłościenny kształt 
pozwala zaoszczędzić miejsce w transporcie, a ich 
właściwości chronią zawarte produkty spożywcze przed 
czynnikami zewnętrznymi. Właściwe postępowanie 
z opadami po kartonach, czyli zbieranie ich do żółtego 
pojemnika, pozwala na odzysk cennych surowców 
potrzebnych do produkcji. Wszystkie te elementy 
pokazują jak dobrze kartony do płynnej żywności wpisują 
się w ideę Circular Economy. W przystąpieniu do Polish 
Circular Hotspot dostrzegam jeszcze większy potencjał 
działań w duchu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, 
zarówno z naszymi partnerami biznesowymi, 
jak i z konsumentami – mówi Łukasz Sosnowski,  
Prezes Fundacji ProKarton.

Polish Circular Hotspot jest publiczno-prywatną platformą współpracy 

środowisk zaangażowanych w przejście polskiej gospodarki na tory Go-

spodarki o Obiegu Zamkniętym. Podstawowymi elementami działania 

organizacji są wymiana wiedzy, doświadczeń oraz realizacja wspólnych 

projektów, takich jak wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu innowa-

cyjnych modeli biznesowych czy warsztatów dla biznesu i instytucji 

publicznych. 
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http://www.prokarton.org/
https://www.chilliczosnekioliwa.pl/2020/06/jedniodniowy-jadlospis-lato-5-posilkow.html#more
https://www.chilliczosnekioliwa.pl/2020/06/5-pomyslow-na-letnie-sniadania-z-owocami.html
https://pl.fsc.org/pl
https://pl.fsc.org/pl
https://www.youtube.com/watch?v=KHdoCTv-iKE&feature=youtu.be
https://prokarton.org/fileadmin/user_upload/Infografika_Dzien_Ziemi_2020.pdf
https://open.spotify.com/playlist/2nPy3P57saEUeqijHa4OY6?si=YdXxU_bXQ_2IUgz0bf31Yg
https://prokarton.org/fileadmin/user_upload/Komentarz_eksperta_Fundacji_ProKarton_na_Dzien_Ziemi_2020.pdf
https://www.facebook.com/kartonnaturalnie/
mailto:media%40prokarton.org?subject=
https://bit.ly/2C5IWp4
https://twitter.com/prokarton
https://www.linkedin.com/company/37551321/
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