
W kierunku gospodarki obiegu 
zamkniętego 



IDEA PAKTU PLASTIKOWEGO

Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowa inicjatywa, która 
stawia sobie za cel zmianę sposobu obecnego modelu 
wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na 
polskim rynku  w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego . 
Została powołana w ramach Kampanii 17 Celów.



CZŁONKOWIE PAKTU (2019)

Członkowie



CZŁONKOWIE PAKTU (2019)

Członkowie 
Wspierający



KWIECIEŃ 2019 MAJ  2019 – LUTY 2020 CZERWIEC 2020 LATA 2020 - 2025

Prace nad stworzeniem
Mapy Drogowej –
warsztaty, konsultacje

Ogłoszenie 
powołania 
Paktu

Ogłoszenie Mapy 
Drogowej i inauguracja 
realizacji w otwartej 
formule

Wdrażanie Mapy 
Drogowej
i dołączanie kolejnych 
podmiotów do 
inicjatywy 

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ



PRACA NAD TREŚCIĄ MAPY

MAJ 2019 – LUTY 2020

GRUPA ROBOCZA

DESK RESEARCH 



PRACA NAD TREŚCIĄ MAPY

MAJ 2019 – LUTY 2020

GRUPA ROBOCZA RADA NAUKOWA
RADA 

KONSULTACYJNA

OTWARTE 
KONSULTACJE

DESK RESEARCH 



MAPA DROGOWA – WPŁYW

I POZIOM 
PRACE WEWNĘTRZNE
współpraca firm & 
konsultacje II POZIOM

WSPÓLNE DZIAŁANIA
narzędzia, raporty, 
najlepsze praktyki

III POZIOM
ZMIANA NA 
RYNKU 



ZOBOWIĄZANIA

Eliminacja nadmiernych i 
problematycznych opakowań z 
tworzyw sztucznych poprzez 
przeprojektowanie, innowacje i 
alternatywne modele dostawy



ZOBOWIĄZANIA

Zmniejszenie o 30% użycia pierwotnych 
tworzyw sztucznych w opakowaniach 
wprowadzonych na rynek



ZOBOWIĄZANIA

100% opakowań z tworzyw sztucznych na 
polskim rynku nadaje się do ponownego 
wykorzystania i/lub recyklingu



ZOBOWIĄZANIA

Zwiększenie udziału surowców wtórnych w 
opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 
25%



ZOBOWIĄZANIA

Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu 
opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu  w 
wysokości  co najmniej 55% na polskim rynku 



ZOBOWIĄZANIA

Podniesienie jakości i efektywności edukacji 
konsumentów w zakresie ograniczenia zużycia 
opakowań, ponownego wykorzystania, recyklingu 
oraz segregacji



2020 LATA 2020 - 2025

Ogłoszenie 
Mapy Drogowej

Wdrażanie Mapy Drogowej
i dołączanie kolejnych 
podmiotów do inicjatywy 

Co możemy zrobić razem?

Obszary współpracy:
▪ Platforma wymiany informacji i konsultacji 

prowadzonych projektów
▪ Wspólny proces zbierania i weryfikacji informacji
▪ Rozwój i pilotaż nowych rozwiązań i projektów
▪ Inspiracja do działania dla całego sektora biznesu, 

w tym mniejszych firm

=
EFEKT SYNERGII



Dlaczego warto  się zaangażować?

Współpraca z 
siecią na 
poziomie 

międzynarodo
-wym

Pionierski 
projekt 

dotyczący 
plastiku na 

świecie

Unikalne 
partnerstwo 

międzysekto -
rowe w Polsce

Możliwość 
demonstracji 
pozycji lidera 

Udział w 
realnej 

zmianie na 
polskim rynku

Dostęp do 
szerokiej bazy 

wiedzy i 
unikalnych 
raportów



Oficjalna inauguracja
2 czerwca 
11.00 – 12.30 on line



Potrzeba nam 
strategicznego spojrzenia!
Zabieramy się 
do wspólnej pracy!


