




Zielone wartości w naszych rękach 
aby długoterminowo zabezpieczyć zrównoważone pozyskiwanie
surowca dla zaspokojenia potrzeb naszego przedsiębiorstwa
i naszych klientów.i naszych klientów.

W Mondi Świecie S.A. robimy wszystko co w naszej mocy, aby chronić zasoby naturalne. 
Produkujemy wysokiej jakości papier do produkcji tektury falistej z surowców pierwotnych 
i wtórnych, starając się w minimalny sposób oddziaływać na środowisko naturalne. Stale 
zmniejszamy zużycie wody, energii oraz emisję CO2. Co więcej, firma Mondi Świecie S.A. 
przetwarza ponad 40% całkowitej ilości włókien odzyskanych z makulatury w Polsce.

www.mondigroup.com/greencontainerboard

IN TOUCH EVERY DAY
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Szanowni Państwo

Przekazujemy Państwu kolejne wydanie „Biuletynu Stowarzyszenia Papierników Polskich”. Znajdą Państwo w nim informacje 
o polskim przemyśle papierniczym oraz o działalności Stowarzyszenia.

W gospodarce światowej w ostatnim okresie utrzymywała się wysoka niepewność, jednak można stwierdzić, że polski przemysł 
celulozowo – papierniczy nadal radził sobie dobrze w tych warunkach – zanotowaliśmy w 2013 roku wzrost produkcji papieru 
i tektury wynoszący 6,6% w stosunku do roku 2012 r. 

Jednocześnie zrealizowano wiele nowych inwestycji, uruchomiono nowe maszyny papiernicze, wprowadzono nowe produkty, 
nowe gatunki papieru, nowe technologie produkcji opakowań. Przemysł papierniczy staje się coraz bardziej nowoczesną i efek-
tywną branżą, tworzącą stabilnie coraz większą wartość dodaną, a to wszystko w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

W ostatnim pięcioleciu produkcja papieru i tektury w Polsce wzrosła o 24%. Uruchomiono dwie nowoczesne maszyny papier-
nicze do produkcji papierów do wytwarzania tektury falistej (oparte w 100% o makulaturę), trzy nowe maszyny do produkcji 
bibułki tissue i zmodernizowano maszyny do produkcji papierów graficznych i tektury pudełkowej. Coraz częściej rozwiązania 
wypracowane w polskich fabrykach są naśladowane w innych zakładach i stanowią dla nich benchmark, a polska kadra inży-
nierska cieszy się uznaniem. 

Duży wpływ na funkcjonowanie branży papierniczej mają różne uregulowania prawne, zarówno krajowe jak i europejskie. 
Tworzone są nowe wymagania, które z jednej strony są pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne, lecz z drugiej strony wymu-
szają wzrost kosztów i pogorszenie konkurencyjności europejskiego przemysłu. Zbyt szybkie  tempo wprowadzania zaostrzonych 
wymogów może spowodować więc bardzo negatywne długofalowe skutki wywołane pogorszeniem konkurencyjności naszego 
przemysłu i wielu innych sektorów gospodarki. Ważne jest więc, aby tempo tych zmian było odpowiednie.

Rolą Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów naszej branży wobec decydentów w kraju i na poziomie europejskim oraz 
wskazywanie jakie skutki wywołują ich decyzje polityczne. Stąd istotnym elementem działalności SPP jest współpraca między-
narodowa. Łącząc wysiłki na poziomie ogólnoeuropejskim – zarówno w ramach CEPI jak i FEFCO – nasz głos jest bardziej 
zauważany.

Stowarzyszenie działa również aktywnie w obszarze podnoszenia świadomości społeczeństwa, wskazując, że nasz przemysł 
działa w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie. Istotnym jest również wypracowanie racjonalnej i długofalowej 
polityki dostępu do surowca zarówno pierwotnego jak i wtórnego.

Zadania realizowane przez SPP będą więc kontynuowane i rozwijane, na rzecz i dla dobra rozwoju przemysłu papierniczego 
w Polsce, który jestem przekonany nadal ma duży potencjał do rozwoju oraz wzmocnienia swojego znaczenia dla naszej gospo-
darki i społeczeństwa.

Maciej Kunda
Prezes SPP
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Wprowadzenie
Foreword

Dear Readers

We are pleased to present you with the newest edition of the Bulletin of the Association of Polish Papermakers. Inside you will 
find information about Polish paper industry and about Association’s activities.

In the global economy in recent years high uncertainty remained, however, it can be stated that Polish pulp & paper industry 
still fared well in these conditions - in 2013 we recorded an increase in the production of paper and paperboard of 6,6% com-
pared to the year 2012.

At the same time a number of new investments were implemented, new paper machines were launched, new products, new 
paper grades and new manufacturing packaging were introduced. The paper industry is becoming more modern and efficient, 
forming stable increasing added value, all in line with the principles of sustainable development.

In the last five years, production of paper and paperboard in Poland increased by 24%. Two modern paper machines for the 
production of corrugated board (based on 100% of  paper for recycling) and three new tissue machines were launched, while 
graphic paper and cardboard box machines were modernized. Increasing number of solutions developed in Polish mill is mimicked 
in other plants and provides them with a benchmark, while Polish engineering staff have wide recognition.

Different regulations, both national and European, have large impact on the functioning of the paper industry. New require-
ments are created and while they have a positive impact on the environment, they also cause increased costs and a decline in 
the competitiveness of European industry. Too fast pace of the introduction of more stringent requirements could cause many 
negative long-term effects caused by the decrease of the competitiveness of our industry and many other sectors of the economy. 
Therefore it is important, that the pace of these changes is adequate.

The role of the Association is to present the interests of our industry to decision-makers at national and at European level and 
to indicate the effects caused by their political decisions. Thus, an important element of the SPP is international cooperation. 
Combining efforts at European level - both within CEPI and FEFCO - our voice is more noticeable.

The Association is also active in the field of raising public awareness, indicating that our industry operates sustainably and 
socially responsibly. It is also important to develop a rational and long-term policy of access to raw materials both primary 
and secondary.

Tasks performed by the SPP will therefore be continued and expanded, on behalf of and for the benefit of the paper industry in 
Poland, which I’m sure still has great potential for the development and strengthening of its importance to our economy and society.

Maciej Kunda
Chairman
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Działalność 
Stowarzyszenia Papierników Polskich

Zbigniew Fornalski

Misja Stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przemysłu 
papierniczego w Polsce oraz integrowanie środowiska pa-
pierników.

Cel działalności

Stowarzyszenie Papierników Polskich jest organizacją o cha-
rakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, skupiającą 
członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, któ-
rych działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami 
pokrewnymi.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
• integracja papierników, kultywowanie tradycji stowarzysze-

niowych i dokumentowanie historii papiernictwa, a także 
kształtowanie wśród członków  etyki zawodowej, koleżeń-
skiej solidarności i wzajemnej pamięci,

• reprezentowanie środowiska papierników wobec organów 
administracji publicznej i samorządu gospodarczego,

• prowadzenie działalności naukowo-technicznej, obejmującej 
podnoszenie kwalifikacji i popularyzację wiedzy w dziedzi-
nie papiernictwa i w dziedzinach pokrewnych, a w szczegól-
ności: zbieranie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji 
dotyczących ilości i jakości produkcji, nowych wyrobów, 
surowców i półproduktów, eksploatacji maszyn i urządzeń, 
kontroli i automatyzacji procesów produkcyjnych, ener-
getyki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz 
zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych. 
Wynikają z tego trzy zasadnicze kierunki działalności:

• działalność na rzecz członków indywidualnych i wspierają-
cych, poprzez organizację konferencji naukowo-technicz-
nych, sympozjów, seminariów szkoleniowych itp., dzięki 
czemu zostają stworzone warunki do poszerzania wiedzy. 
Sprzyja to również integracji środowiska papierniczego,

• działalność na rzecz członków Sekcji Papieru, Sekcji Tektury 
Falistej, Sekcji Infrastruktury, obejmująca sprawy związane 

z polityką celną i ochronną, problemami surowcowymi, 
obniżaniem kosztów produkcji, zagadnieniami energetycz-
nymi i ekologicznymi. Istotnym elementem jest również 
gromadzenie i analiza danych statystycznych dotyczących 
produkcji, importu i eksportu wyrobów przemysłu papierni-
czego, jak również przekazywanie informacji obejmujących 
te zagadnienia,

• działalność ogólna na rzecz branży, w ramach której od 1999 
roku na szerszą skalę rozwinięto działalność lobbingową, 
ukierunkowaną na zmianę wizerunku branży papierniczej, 
w kontekście polityki proekologicznej oraz wpływu bran-
ży na zmiany legislacyjne, dotyczące obrotu makulaturą 
i kosztów użytkowania środowiska. Działalność ta obejmuje: 
komunikowanie się z rządem i parlamentem, samorządami 
lokalnymi i gospodarczymi, z mediami, z organizacjami eko-
logicznymi, inwestorami, a poza tym organizację konferencji 
i seminariów o tej tematyce.
Stowarzyszenie Papierników Polskich umożliwia podnosze-

nie kwalifikacji zawodowych i aktualizację wiedzy, integruje 
kadrę przemysłu papierniczego oraz prezentuje stanowisko 
środowiska papierniczego na forum administracji państwowej, 
biznesu, organizacji samorządowych, społecznych i innych. 
Jest właścicielem tytułu „Przegląd Papierniczy”, jedynego 
polskiego czasopisma papierniczego, które wydawane jest 
przez Wydawnictwo Czasopism Technicznych „SIGMA-NOT”.

Powyższe kierunki działalności służą zarówno umacnianiu 
pozycji SPP wśród przedsiębiorców, jak i wspieraniu ich w celu 
poprawy pozycji wobec konkurencji poprzez:
• stymulowanie procesu integracji środowiska przedsiębior-

ców,
• wpływanie na poprawę warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej,
• dostarczanie wiarygodnych informacji o rynku i otoczeniu 

biznesu,
• współpracę ze środowiskiem polityków i decydentów w kraju 

i za granicą.
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Działalność Sekcji Techniki

Sekcja Techniki Stowarzyszenia Papierników Polskich zrze-
sza członków indywidualnych i wspierających. 

Członkiem Sekcji jest każda osoba fizyczna, będąca człon-
kiem SPP, a w szczególności:
• inżynierowie i technicy pracujący w przemyśle papierniczym 

lub na rzecz tego przemysłu,
• inne osoby z wykształceniem wyższym lub średnim, o ile pra-

cują w przemyśle papierniczym lub na rzecz tego przemysłu,
• osoby, których osiągnięcia zawodowe uzasadniają przyjęcie 

na członka Stowarzyszenia,
• studenci kierunków związanych z przemysłem papierniczym,
• emeryci, byli pracownicy jednostek związanych z branżą 

papierniczą. 
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub 

fizyczna, zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia 
i wspierająca je finansowo.

Sekcja Techniki liczyła w 2014 roku 209 członków indywi-
dualnych i 38 członków wspierających. Radę Sekcji stanowią 
przewodniczący poszczególnych Komisji, Rad Zespołów 
i Klubu Papiernika.

Działalność Sekcji Techniki w 2014 roku obejmuje:
• Pozyskiwanie nowych członków indywidualnych i wspie-

rających.
• Działalność wydawnicza.

• wydawanie poprzez WCzT SIGMA NOT Przeglądu 
Papierniczego,

• wydawanie Newslettera,
• wydanie Biuletynu SPP,

• działalność informacyjna za pośrednictwem Internetu.
• Działalność komisji problemowych.

• opracowanie dalszych biogramów do Słownika Biogra-
ficznego Techników Polskich, 

• gromadzenie autobiografii zasłużonych papierników,
• dokumentowanie nieczynnych zakładów papierniczych,
• wydanie opracowania pt.: „Dzieje Centralnego Biura 

Technicznego Przemysłu Papierniczego”,
• kultywowanie tradycji stowarzyszeniowych, integracja 

papierników (w tym m.in. poprzez organizację spotkań 
technicznych i okolicznościowych).

• Współpraca zagraniczna z TAPPI, PPTAC, PITA, FPEA, 
SPCI, Zellcheming, ATIP, IPH.

• Współpraca z FSNT NOT, stowarzyszeniami naukowo-tech-
nicznymi oraz organizacjami samorządowymi.

• Organizacja Międzynarodowej Konferencji Papierniczej 
PROGRESS’14.

• Przeprowadzenie Konkursu na najlepsze prace dyplomowe 
z dziedziny papiernictwa w latach 2012-2013.

• Usługi doradcze Zespołu Rzeczoznawców SPP (w zależności 
od potrzeb).

• Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Sekcji 
Techniki, której przewodniczy wiceprezes SPP ds. Techni-
ki. Radę tworzą wszyscy przewodniczący poszczególnych 
jednostek organizacyjnych Sekcji.
Działalność Sekcji finansowana jest ze składek członków in-

dywidualnych i wspierających oraz z działalności gospodarczej.

Działalność Sekcji Papieru

Sekcja Papieru Stowarzyszenia Papierników Polskich 
zrzesza podmioty gospodarcze (członków wspierających SPP) 
– producentów mas włóknistych, papieru i tektury.

W pracach Sekcji członkowie reprezentowani są przez osoby 
zarządzające podmiotami gospodarczymi lub przez nie upo-
ważnione.

Celem działalności Sekcji jest: reprezentowanie interesów jej 
członków wobec organów administracji publicznej i samorzą-
dowej, analiza bieżących i przyszłych problemów producentów 
mas włóknistych, papieru i tektury, stymulowanie przepływu 
wiedzy i wymiana informacji związanych z produkcją tych 
wyrobów.

Do Sekcji Papieru w 2014 r. należy 10 członków wspie-
rających SPP. Radę Dyrektorów Sekcji stanowią prezesi lub 
dyrektorzy przedsiębiorstw – członków Sekcji.

Działalność Sekcji Papieru w 2014 roku obejmuje:
• Reprezentowanie interesów członków wobec organów ad-

ministracji publicznej i samorządu gospodarczego (w tym 
w KIG, IEPiOE).

• Współpracę międzynarodową, w tym udział w pracach komi-
tetów CEPI oraz opracowywanie odpowiednich dokumentów 
związanych z tą współpracą.

• Monitorowanie procesów legislacyjnych w UE i w Polsce 
oraz popularyzację norm i przepisów UE.

• Działalność lobbingową na rzecz branży papierniczej w kraju 
oraz poprzez CEPI na forum europejskim.

• Ocenę bieżących i przyszłych zagrożeń dla producentów 
mas włóknistych, papieru i tektury oraz wymiana informacji 
z tym związanych.

• Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych o przemy-
śle papierniczym oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą.

• Aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych w celu 
zapewnienia surowców dla produkcji celulozy i papieru 
(drewno i makulatura).

• Zbieranie materiałów, opinii oraz uzgadnianie wspólnego sta-
nowiska przedsiębiorców dotyczącego spraw surowcowych, 
energetycznych, ochrony środowiska, warunków pracy, 
polityki celnej, podatkowej i innych istotnych dla branży.

• Monitorowanie prawa ekologicznego.
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• Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Dy-
rektorów Sekcji. W okresie między posiedzeniami Rady 
Dyrektorów, pracami Sekcji kieruje Prezydium.
Działalności Sekcji finansowana jest ze składek członków 

Sekcji. Ich wysokość zależy od zaplanowanego zakresu dzia-
łania Sekcji. Dodatkowo, członkowie Sekcji wnoszą składki 
będące refundacją składki wniesionej przez SPP do CEPI (Kon-
federacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego), proporcjo-
nalnie do ilości wyprodukowanego przez nich papieru i tektury.

Działalność Sekcji Tektury Falistej

Sekcja Tektury Falistej Stowarzyszenia Papierników Polskich 
zrzesza podmioty gospodarcze (członków wspierających SPP) 
– producentów lub/i przetwórców tektury falistej. W pracach 
Sekcji członkowie reprezentowani są przez osoby zarządzające 
podmiotami gospodarczymi lub przez nie upoważnione.

Celem działalności Sekcji jest: reprezentowanie interesów jej 
członków wobec organów administracji publicznej i samorzą-
dowej, ocena bieżących i przyszłych problemów producentów 
i przetwórców tektury falistej, stymulowanie przepływu wiedzy 
i  wymiana informacji związanych z produkcją tego asortymen-
tu. Do Sekcji Tektury Falistej w 2014 r. należy 16 członków 
wspierających SPP. Radę Dyrektorów Sekcji stanowią prezesi 
lub dyrektorzy przedsiębiorstw – członków Sekcji.

Działalność Sekcji Tektury Falistej w 2014 roku obejmuje:
• Reprezentowanie interesów członków wobec organów admi-

nistracji publicznej, samorządu gospodarczego, producentów 
papieru i w innych wspólnych obszarach dla branży.

• Współpracę międzynarodową, w tym udział w pracach 
komitetów FEFCO oraz opracowywanie odpowiednich 
dokumentów związanych z tą współpracą. 

• Udział w kampanii prowadzonej przez Komitet ds. Rynku 
i Środowiska FEFCO, w tym przygotowanie wersji polskiej 
tej kampanii.

• Koordynację działań w obszarach wspólnych zainteresowań 
w tym: promocję opakowań z tektury falistej, propagowanie 
tektury falistej jako produktu w pełni odnawialnego, obronę 
przed presją i nieuzasadnioną dominacją dużych konsumen-
tów opakowań.

• Monitorowanie procesów legislacyjnych w UE i w Polsce 
oraz popularyzacja norm i przepisów UE.

• Działalność lobbingową na rzecz branży papierniczej w kraju 
oraz poprzez FEFCO na forum europejskim.

• Ocenę bieżących i przyszłych zagrożeń dla producentów 
tektury falistej i opakowań oraz organizację sympozjów 
i szkoleń.

• Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych o przemy-
śle papierniczym oraz ich dystrybucję w kraju i za granicą, 
a także opracowanie analiz na potrzeby członków Sekcji.

• Zbieranie materiałów, opinii oraz uzgadnianie wspólnego 
stanowiska producentów  dotyczącego spraw surowcowych, 
energetycznych, ochrony środowiska, warunków pracy, 
polityki celnej, podatkowej i innych istotnych dla branży.

• Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Dyrek-
torów Sekcji. Między posiedzeniami Rady Dyrektorów, 
pracami Sekcji kieruje Prezydium.
Działalności Sekcji finansowana jest ze składek jej członków. 

Ich wysokość zależy od zaplanowanego zakresu działania 
Sekcji. Dodatkowo, członkowie Sekcji wnoszą składki, będące 
refundacją składki wniesionej przez SPP do FEFCO (Europej-
skiej Federacji Producentów Tektury Falistej), proporcjonalnie 
do ilości wyprodukowanej przez nich tektury falistej.

Działalność Sekcji Infrastruktury

Sekcja Infrastruktury Stowarzyszenia Papierników Polskich 
zrzesza następujące podmioty gospodarcze (członków wspie-
rających SPP): jednostki dydaktyczne i badawczo-rozwojowe, 
biura inżyniersko-projektowe, firmy handlowe, przedsiębior-
stwa produkujące maszyny i urządzenia, świadczące usługi dla 
przemysłu papierniczego lub przetwarzające wyroby branży 
papierniczej.

Celem działalności Sekcji jest: reprezentowanie interesów jej 
członków wobec organów administracji publicznej i samorzą-
dowej, ocena bieżących i przyszłych problemów przemysłu 
papierniczego, wymiana informacji związanych z tym prze-
mysłem oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów 
produkcyjnych i organizacyjnych wszystkich członków Sto-
warzyszenia. 

Do Sekcji Infrastruktury w 2014 roku należy pięć jedno-
stek, w tym trzy instytuty naukowo-badawcze, jedno biuro 
inżyniersko-projektowe, i jeden zakład produkujący maszyny 
i urządzenia. Radę Dyrektorów Sekcji stanowią prezesi lub 
dyrektorzy przedsiębiorstw – członków Sekcji.

Działalność Sekcji Infrastruktury w 2014 roku obejmuje:
• Popularyzację norm i przepisów UE i krajowych.
• Popularyzację nowego programu kształcenia kadr dla prze-

mysłów: papierniczego, przetwórczego i poligraficznego.
• Działalność w zakresie normalizacji w kraju (PKN) i zagra-

nicą (CEN).
• Działalność w zakresie ochrony środowiska, certyfikacji 

i gospodarki energetycznej w komitetach FSNT NOT.
• Popularyzację badań oceny jakości produktów przemysłu 

papierniczego.
• Popularyzację szkoleń specjalistycznych z zakresu metod 

badawczych materiałów opakowaniowych i opakowań.
• Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Dy-

rektorów Sekcji. W okresie między posiedzeniami Rady 
Dyrektorów, pracami Sekcji kieruje Prezydium.
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Działalność Sekcji finansowana jest ze składek jej członków. 
Ich wysokość określana jest w zależności od ustalonego zakresu 
działania Sekcji.

Wypracowane w ramach prac w Sekcjach wspólne stano-
wiska przemysłu wobec nurtujących go spraw przedstawiane 
są przez władze SPP i prezydia Sekcji właściwym organom 
decyzyjnym w kraju.

Współpraca z zagranicą

Współpraca z zagranicą prowadzona jest przez SPP na dwóch 
płaszczyznach:
• naukowo-technicznej, poprzez utrzymywanie tradycyjnych 

kontaktów z naukowo-technicznymi organizacjami pa-
pierniczymi na świecie, takimi jak TAPPI w USA, PPTAC 
w Kanadzie, PITA w Wielkiej Brytanii, FPEA w Finlandii, 
SPCI w Szwecji, ZELLCHEMING w Niemczech, ATIP we 
Francji, IPH w Brukseli,

• biznesowej, poprzez członkostwo w CEPI (Confederation 
of European Paper Industries) oraz w FEFCO (European 
Federation of Corrugated Board Manufacturers), ICFPA (In-
ternational Council of Forest and Paper Associations), CITPA 
(International Confederation of Paper and Board Converters).
W ramach współpracy naukowo-technicznej między SPP 

a zagranicznymi stowarzyszeniami, wymienia się informacje 
nt. organizacji konferencji i sympozjów, wymienia się czaso-
pisma naukowo-techniczne, kooperuje się przy organizacji 
międzynarodowych konferencji, wymienia się członkostwem 
honorowym na zasadzie wzajemnej wymiany oraz uczestniczy 
się bezpłatnie w konferencjach zagranicznych organizowanych 
przez poszczególne stowarzyszenia.

W ramach współpracy biznesowej, SPP jest członkiem 
CEPI (Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego) 
w imieniu producentów papieru i tektury oraz FEFCO (Fede-
racji Producentów Tektury Falistej) w imieniu producentów 
tektury falistej.

Przedstawiciele przedsiębiorstw, członków SPP, biorą udział 
w pracach różnych komitetów tych organizacji mając możli-
wość wpływania na prowadzone prace i opiniowanie nowych 
aktów prawnych na forum europejskim.

Działalność lobbingowa

W ramach działalności lobbingowej SPP prowadzi następu-
jące działania:
• prezentuje stanowiska SPP oraz występuje z wnioskami, opi-

niami i postulatami do administracji państwowej, organizacji 
samorządu gospodarczego oraz biznesu i innych,

• monitoruje prawo i opiniuje dokumenty powstające w admi-
nistracji centralnej dotyczące papiernictwa i dziedzin z nim 
związanych,

• analizuje warunki zaopatrzenia przemysłu papierniczego 
w surowce (drewno, makulatura, skrobia) i warunki wymiany 
handlowej w tym zakresie,

• wspiera rozwój recyklingu zużytych papierów i tektur oraz 
ich odpadów, w tym bierze czynny udział w tworzeniu roz-
wiązań prawnych w tym zakresie na poziomie europejskim 
i krajowym,

• promuje wyroby przemysłu papierniczego jako wyroby 
przyjazne środowisku,

• prowadzi analizy dotyczących nowelizacji najlepszych do-
stępnych technik dla przemysłu papierniczego,

• analizuje warunki zaopatrzenia przemysłu papierniczego 
w energię,

• analizuje skutki wprowadzenia pakietu klimatyczno-energe-
tycznego dla przemysłu papierniczego,

• analizuje wprowadzane zmiany w prawie ekologicznym na 
funkcjonowanie przemysłu papierniczego,

• analizuje wprowadzane zmiany w prawie energetycznym, 
w tym w zakresie OZE, na funkcjonowanie przemysłu 
papierniczego,

• prowadzi działalność edukacyjną.
W ramach tej działalności prowadzono następujące tematy:

• pakiet klimatyczno – energetyczny,
• rekompensaty dla sektorów narażonych na „wyciek emisji”,
• zaopatrzenie przemysłu papierniczego w surowiec drzewny,  
• wprowadzenia zmian w ustawie „Prawo energetyczne”.
• wprowadzenie zmian do „Rozporządzenia Ministra Gospo-

darki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyska-
nia i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 
uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej 
i ciepła wytworzonych w OZE”,

• wprowadzenie zmian do projektu ustawy „o lasach”,
• sytuacja na rynku makulatury,
• zniesienie podatku akcyzowego na energię i gaz,
• wprowadzenia zmian dotyczących hierarchii składowisk.

Działania te prowadzone są zarówno samodzielnie jak i przez 
organizacje, których SPP jest Członkiem.

W ramach współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) 
w Warszawie przedstawiciele SPP biorą udział w spotkaniach 
z ministrami, parlamentarzystami i senatorami oraz przedstawi-
cielami partii politycznych, gdzie omawiane są sprawy istotne 
dla przemysłu, w tym papierniczego.

Władze SPP wspólnie z przedstawicielami przemysłu biorą 
udział w spotkaniach różnych grup roboczych, powoływanych 
przy Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki.
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W ramach współpracy z FSNT NOT przedstawiciele SPP 
uczestniczą w pracach komitetów i komisji w zakresie dzia-
łalności naukowo-technicznej.

Kontynuowana jest ścisła współpraca z innymi sektorami 
przemysłowymi w ramach działań Forum branżowych organi-
zacji gospodarczych (Gr. ds. CO2 oraz Grupa ds. rynku energii 
i gazu). Prace bieżące koordynowane są przez biuro Izby 
Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie.

Kierunki  działalności  
na lata 2012-2016

Zmieniające się otoczenie gospodarcze stawia przed polskim 
przemysłem celulozowo-papierniczym nowe, coraz trudniej-
sze wyzwania. Rolą Stowarzyszenia Papierników Polskich 
jest przede wszystkim wspieranie przedsiębiorstw w procesie 
zmian, pomaganie im w dostosowywaniu się do wymogów 
prawnych oraz aktywny udział w tworzeniu norm prawnych 
umożliwiających przedsiębiorstwom zrównoważony rozwój. 

Stowarzyszenie Papierników Polskich jako organizacja 
branżowa, zrzeszająca osoby i firmy działające w przemyśle 
celulozowo-papierniczym i produkcji tektury falistej ma za 
zadanie reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej człon-
ków wobec administracji wszystkich szczebli oraz innych 
organizacji. Działania SPP obejmować będą:
• udział w opracowaniu dalszej strategii rozwoju przemysłu 

celulozowo-papierniczego na poziomie krajowym i euro-
pejskim,

• aktywny udział w pracach legislacyjnych, zgłaszając inicja-
tywy adresowane do odpowiednich organów władz, aktywne 
uczestnictwo na etapie opiniowania projektów aktów pra-
wych, prezentowanie decydentom skutków wprowadzania 
w życie proponowanych regulacji prawnych,

• reprezentowanie interesów polskiego przemysłu na forum 
ogólnoeuropejskim, przede wszystkim poprzez aktywne 
uczestnictwo w pracach CEPI i FEFCO, a także na forum 
innych struktur branżowych i gospodarczych (IFIEC Europe, 
Eurochambers).

• promowanie sektora papierniczego wśród uczniów i studen-
tów, prezentując możliwości rozwoju i kariery w przedsię-
biorstwach zrzeszonych w SPP, jako aktywny partner dla 
uczelni i szkół kształcących przyszłe kadry,

• budowanie i utrzymanie relacji między członkami indywidu-
alnymi realizując takie formy spotkań członków SPP jak Klub 
Papiernika, spotkania okolicznościowe i wyjazdy studyjne,

• utrzymywanie działalności wydawniczej poprzez wspieranie 
Przeglądu Papierniczego jako forum wymiany informacji 
o sektorze,

• kultywowanie dorobku historycznego branży i poszczegól-
nych osób przez działalność Komisji Historycznej i wspiera-
nie działalności Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,

• stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń, nawiązy-
wania kontaktów, dostępu do informacji o nowych rozwią-
zaniach technicznych poprzez organizowanie konferencji, 
sympozjów i seminariów.
Stowarzyszenie jest najlepszą formą, łączącą cele bizne-

sowe z funkcjami społecznymi - integrowaniem środowiska, 
zachowaniem tradycji i poznawaniem historii przemysłu, 
stworzeniem forum wymiany doświadczeń oraz płaszczyzny 
do transferu wiedzy ze świata nauki do praktycznych wdrożeń 
w przedsiębiorstwach.

Konieczne jest stałe zwiększanie aktywnej roli Stowarzysze-
nia, przy współpracy z przemysłem, przy tworzeniu szeroko 
rozumianych regulacji prawnych. Jest to szczególnie istotne 
w obszarach kluczowych dla rozwoju branży: dostępność 
surowca, prawo energetycznie i kwestie ochrony środowiska.

Branża papiernicza poczyniła w ostatnich latach olbrzymi 
wysiłek inwestycyjny (i nadal go ponosi), w dużym stopniu 
ograniczając negatywne oddziaływanie na środowisko. Wy-
maga to poprawienia efektywności promowania branży wśród 
decydentów.

Polska gospodarka jest gospodarką otwartą, charakteryzują-
cą się dużą wymianą handlową, a ramy prawne oddziałujące 
także na nasz przemysł powstają w Brukseli. Stąd istotnym 
jest dalsze aktywizowanie działalności Stowarzyszenia na 
arenie europejskiej, aby możliwe było realne oddziaływanie 
na tworzone tam prawo.
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Activities of the Association  
of Polish Papermakers

Zbigniew Fornalski

The Association’s mission 

The Association’s mission is to support the development of 
the paper industry in Poland and integrate papermakers.

The purpose of activity

The Association of Polish Papermakers is an organization of 
scientific, technical and managerial qualities with individual 
and corporate members whose activities are connected with 
papermaking and related fields.

The Association’s purpose of activity is:
• to integrate papermakers, preserve association tradition and 

document papermaking history as well as create professional 
ethics among the members, amicable solidarity and mutual 
remembrance,

• to represent papermakers on the forum of the governmental 
and local administration bodies,

• to organize scientific and technical activities embracing 
improvement of professional qualifications, promotion of pa-
permaking knowledge and related fields, mainly concerning 
collection of information on production quality and quantity, 
new products, raw materials and intermediates, machine 
and equipment performance, control and automation of 
manufacturing processes, power engineering, environmental 
protection, health safety at work as well as economic and 
organizational issues.
The above purposes lead to three fundamental scopes of 

activities:
• services for individual and corporate members in the form of 

conferences, symposia, training seminars, which help to im-
prove professional qualifications and integrate papermakers,

• services for members of the Paper, Corrugated Board and  En-
gineering Sections which include issues connected with tariff 
and protection policies, raw materials, decrease of operating 
costs, energy, ecology, analysis and preparation of production, 
exports and imports statistics and information in this area.

• general activities for the paper sector. In 1999, the public 
affairs activities were launched aiming at a change of the 
paper industry image with regard to the environmental policy 

and the industry impact on the legislative changes connected 
with recovered paper trade, environmental protection costs. 
This type of activity embraces communication with the Go-
vernment and Parliament, local government, and economic 
organizations, media, environmental organizations, investors, 
as well as organization of conferences, seminars.
The Association of Polish Papermakers helps to improve 

and update professional knowledge, integrates papermakers, 
presents the paper industry opinions to the government, bu-
siness organizations, local institutions, etc. The Association 
owns the only Polish industry journal “Przegląd Papierniczy” 
(The Polish Paper Review) published by the SIGMA-NOT 
Publishing House.

The above objectives strengthen the SPP position among en-
trepreneurs and support them to improve their position against 
their competitors by:
• stimulation of entrepreneurs integration
• improvement of business activity conditions
• reliable information on the market and business environment
• co-operation with politicians and decision-makers in Poland 

and abroad

The Technical Section

The Technical Section consists of individual and corporate 
members. The Section’s membership is available to any natural 
person who is the SPP member, mainly:
• engineers and technicians employed in the paper industry or 

working for the industry,
• others graduated from secondary schools or universities, 

provided they are employed in the paper industry or work 
for the industry,

• persons whose professional achievements justify their ac-
ceptance as the Association’s members,

• students of papermaking and related fields,
• retirees, formerly employed in institutions connected with 

the paper industry.
A corporate member may be a juridical or natural person 

interested in realization of the Association’s objectives and 
financially supporting them.
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In 2014, the Technical Section consists of 209 individual and 
38 corporate members. 

The section’s activities 2014:
• attracting new individual and corporate members,
• publishing:

- The Polish Paper Review (SIGMA-NOT Publishing House),
- SPP Bulletin,
- Newsletter (only for members),
- information dissemination through the Internet (www.

spp.pl),
• problem committees: 

- preparation of papermakers’ biographies to The Dictionary 
of Polish Technicians,

- collection of papermakers autobiographies,
- collection of non-existing mills,
- publication of “History of CBTPP”,
- preservation of association traditions, integration of paper-

makers through organization of technical meetings and 
occasional events,

• co-operation with foreign partners from TAPPI, PPTAC, 
PITA, FPEA, SPCI, ZELLCHEMING, ATIP, IPH,

• co-operation with FSNT-NOT (the Federation of Scientific 
and Technical Association of the Chief Technical Organiza-
tion), scientific and technical organizations, local govern-
mental institutions,

• organization of International Papermaking Conference 
PROGRESS’14,

• organisation of competition for best diploma in papermaking 
2012-2013,

• consulting activities of the Expert’s Group.
A current supervision over the Section’s activities is held 

by the Technical Board chaired by the SPP Deputy Chairman 
responsible for technical affairs. The Board consists of chairmen 
of all Section’s organizational units.

The Section’s funds come from individual and corporate 
membership fees as well as economic and financial activities 
of the SPP.

The Paper Section

The Paper Section groups economic operators (the SPP cor-
porate members) manufacturing pulp, paper and board.

Members are represented in the Section by persons managing 
economic operators or persons authorized by the management.

The Section’s purpose is to represent the interests of members 
to the government and local organizations, to analyze current 
and future problems important for pulp, paper and board ma-
nufacturers, to stimulate knowledge sharing and to exchange 
information. 

In 2014, the Section groups 10 SPP supporting members. 
The Board of Directors consists of chairmen or directors of 
member companies.

The section’s activities 2014:
• representation of members’ interests to governmental ad-

ministration ad local economic institutions (including KIG, 
IEPiOE),

• international co-operation including participation in CEPI 
standing committees,

• legislation monitoring and popularization of EU standards 
and regulations,

• identification of the industry needs and expectations and 
support to the industry in Poland and on the European level,

• professional evaluation of current and future problems for 
pulp, paper and board industry and exchange of information,

• collection and processing of the industry statistics on the 
paper industry and data distribution in Poland and abroad,

• active participation in the legislation process in order to 
secure raw materials for pulp and paper production (wood 
and recovered paper),

• collection of materials and views to work out a common 
position on raw materials, energy, climate, environmental 
protection, working conditions, customs, tax policies, etc.,

• monitoring of the environmental law.
A current supervision over the Section’s activities is held by 

the Board of Directors. Within the period between the Board 
of Directors’ meetings, Section’s activities are supervised by 
the Presidium.

The Section’s activities are financed according to the appro-
ved budget for a given year. Members pay annual fees, which 
amount depends on the scheduled activities.

In addition, proportionally the paper and board output, 
members pay fees which refund the fee paid by SPP to CEPI 
(Confederation of European Paper Industries).

The Corrugated Board Section

The Corrugated Board Section of the Association of Polish 
Papermakers groups economic operators (the SPP corporate 
members) manufacturing or/and converting corrugated board. 
Members are represented in the Section by persons managing 
economic operators or persons authorized by the management.

The Section’s purpose is to represent the interests of members 
to the government and local organizations, to analyze current 
and future problems important for manufacturers and converters 
of corrugated board as well as to stimulate knowledge sharing 
and to exchange information. 

In 2014, the Section groups 16 SPP supporting members. 
The Board of Directors consists of chairmen or directors of 
member companies.

The section’s activities 2014:
• representation of members’ interests to the governmental 

administration and local economic organizations,
• international co-operation including participation in FEFCO 

(European Federation of Corrugated Board Manufacturers) 
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committees and preparation of relevant documentation, par-
ticipation in promotion campaign organised by the Market 
and Environment Committee, 

• promotion of corrugated packaging, promotion of corruga-
ted board as entirely renewable material, protection against 
domination of large packaging customers,

• legislation monitoring and popularization of EU standards 
and regulations,

• identification of the industry needs and expectations and 
support to the industry in Poland and on the European level,

• evaluation of current and future problems for corrugated 
manufacturers,

• collection and processing of the industry statistics on the 
paper industry and data distribution in Poland and abroad,

• collection of materials and views to work out a common 
position on raw materials, energy, environmental protection, 
working conditions, customs, tax policies, etc.,

• preparation of information brochure on corrugated board and 
materials for corrugated board manufacture.
A current supervision over the Section’s activities is held by 

the Board of Directors. Within the period between the Board 
of Directors’ meetings, Section’s activities are supervised by 
the Presidium.

The Section’s activities are financed according to the appro-
ved budget for a given year. Members pay annual fees, which 
amount depends on the scheduled activities.

In addition, proportionally the paper and board output, 
members pay fees which refund the fee paid by SPP to FEFCO.

The Engineering Section

The Engineering Section of the Association of Polish groups 
the following economic operators (SPP corporate members): 
teaching, research and development institutes, design and 
engineering companies, traders, economic operators manu-
facturing machinery and equipment or providing services to 
the paper industry.

The Section’s purpose is to represent the interests of mem-
bers to the government and local administration, to analyze 
current and future problems important for the paper industry, to 
exchange information concerning the industry and solve current 
production problems of all the SPP members.

In 2014, the Section groups 5 SPP supporting members, 
including 3 teaching and research institutes, 1 design and 
engineering company and 1 manufacturing machinery and 
equipment. The Board of Directors consists of chairmen or 
directors of member companies.

The section’s activities 2014 include:
• popularization of the EU standards and regulations
• popularisation of new teaching program dedicated to paper-

making, converting and printing sectors

• normalisation activities in Poland (NOT) and abroad (CEN)
• participation in FSNT NOT environmental protection certi-

fication and  energy committees
• popularisation of  research projects on product quality
• popularisation of trainings on testing methods for packaging 

and packaging materials
A current supervision over the Section’s activities is held by 

the Board of Directors. Within the period between the Board 
of Directors’ meetings, Section’s activities are supervised by 
the Presidium.

The Section’s activities are financed according to the appro-
ved budget for a given year. Members pay annual fees, which 
amount depends on the scheduled activities.

A common position of the industry concerning its matters 
of interest, worked out by the  Presidium shall be submitted 
by the Presidium and the SPP authorities to relevant national 
decision-makers.

International co-operation

The co-operation with foreign organizations is divided into 
two areas:
• technical and scientific – contacts with papermaking or-

ganizations worldwide including TAPPI (USA), PPTAC 
(Canada), PITA (UK), PFEA (Finland), SPCI Sweden), 
ZELLCHEMING (Germany), ATIP (France), IPH ,

• economic/business – membership in CEPI (Confederation of 
European Paper Industries), FEFCO (European Federation 
of Corrugated Board Manufacturers), ICFPA (International 
Council of Forest and Paper Associations) and CITPA (In-
ternational Confederation of Paper and Board Converters).
In frames of technical and scientific co-operation with foreign 

associations, SPP exchanges industry journals, shares informa-
tion on conferences and symposia, cooperates in organization 
of international conferences, exchanges honorary membership, 
statistics and information on association activities.

In frames of business cooperation, on behalf of paper and 
board manufacturers, SPP is a member of CEPI and on behalf 
of corrugated board manufacturers is a member of FEFCO.

Representatives of SPP member companies participate in 
working committees of those organisations and have an impact 
on their activities and new regulations on European level.

Lobbing activities

The SPP lobbing activities focus on:
• communication with the central administration, local econo-

mic organizations, business associations, etc,
• law monitoring, opinions on governmental provisions con-

nected with papermaking and related fields,
• analysis on the industry demand for raw materials (wood, 

recovered paper, starch, etc),
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• support to the development of paper and board recycling 
including participation in preparatory work on new legal 
solutions,

• promotion paper industry products as environment friendly,
• analysis on the Best Available Techniques for the paper 

industry,
• analyses on conditions for energy supply to the paper in-

dustry,
• analyses on effects of the energy and climate package imple-

mentation on the paper industry,
• analyses on impact of changes in environmental law on the 

paper industry,
• analyses on impact of changes in energy law, including re-

newable energy resources, on the paper industry,
• environmental education.
Within the scope of these activities, the SPP is concentrated on:
• energy and climate package,
• compensation for sectors affected by carbon leakage,
• wood supply,
• amendments to the act on energy,
• amendments to the government order on renewable energy 

resources,
• new Waste Framework Directive, including end-of-waste 

for recovered paper,
• amendments to the law on forests,
• situation on the market of recovered paper,
• mineral oils in papers intended to come into food contact,
• abolition of energy and gas tax,
• implementation of changes regarding hierarchy of landfills. 
• These activities are conducted independently or through 

organizations SPP belongs to.
In co-operation with the National Economic Chamber (KIG) 

in Warsaw, the SPP representatives participate in meetings with 
ministers, MPs, representatives of political parties, where they 
discuss issues important for the industry.

Together with the industry representatives, the SPP authorities 
participate in meetings of various working groups established 
by the Ministry of Environment.

The SPP representatives also participate in the committees 
and working groups of the FSNT-NOT (the Federation of 
Scientific and Technical of the Chief Technical Organization).

SPP closely co-operates with other industrial sectors within 
the Forum of Industrial Economic Organisations (CO2, energy 
and gas market). Current activities are coordinated by the 
Chamber for Industrial Energy & Power Consumers in Warsaw.

SPP priorities 2012-2016

Changing business environment brings more and more chal-
lenges to the pulp and paper industry in Poland. The aim of the 
Association of Polish Papermakers is to support the industry in 

the process of changes and to help to adapt to new legal require-
ments and to play an active role in developing the regulations 
allowing the industry to develop sustainably.

The Association of Polish Papermakers - as the organisation 
grouping people and companies active in the pulp, paper and 
corrugated industries - represents its members’ interests to the 
governmental administration ad local economic institutions. 
The SPP activities will be focused on:
• to work on further development of the pulp and paper indu-

stry, both in Poland and on the European level,
• to participate actively in the legislative processes, environ-

mental protection, raw materials and emission trading in 
particular,

• to represent the interests of the Polish industry on European 
forum, mainly through CEPI and FEFCO, as well as other 
organisations such as IFIEC Europe, Euro chambers),

• to promote the paper industry among students by showing 
prospects for professional career in the companies grouped 
in the SPP,

• to develop and maintain relations among individual members 
through the Papermaker’s Club, organisation of meetings, 
technical excursions, etc.

• to continue publishing and supporting the Polish Paper Re-
view (“Przegląd Papierniczy”) as a source of information 
on the industry,

• to continue historical heritage of the industry by the Histo-
ric Committee and support to the Papermaking Museum in 
Duszniki Zdrój,

• to help to exchange information, establish new contacts, 
give an access to the newest technological solutions through 
organisation of conferences, symposia and seminars. 
Combining business and social activities, the Association 

is the best form of integration, preservation of tradition and 
learning the history of the industry, the Association is also the 
best platform for experience sharing, knowledge transfer from 
the science world to the industry.

Cooperating with the industry, it is necessary to increase an 
active role of the Association in the legislative process. It is par-
ticularly important in the key areas for the industry such as raw 
material availability, energy law and environmental protection.

Over the last years, the paper industry has invested a lot, 
largely reducing harmful impact on the environment. We need 
to communicate this to the decision-makers more effectively.

The Polish economy is open, with large trade exchange 
and law regulations impacting also our industry is developed 
in Brussels. For this reason it is important to strengthen the 
Association’s activity on the European forum to have a real 
impact on the law developed there.
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Współpraca z CEPI i FEFCO

CEPI (Confederation of European Paper Industries) jest 
organizacją non- profit skupiającą przedstawicieli europejskie-
go przemysłu celulozowo-papierniczego. Członkowie CEPI 
łącznie reprezentują 25 % światowej produkcji papieru i tektury.

Celem Konfederacji jest badanie ekonomiczne, techniczne, 
statystyczne i finansowe europejskiego przemysłu celulozo-
wego, papierniczego i tektury, promocja współpracy między 
różnymi europejskimi organizacjami producentów mas włók-
nistych, papieru i tektury oraz prowadzenie badań i wdrażanie 
nowych rozwiązań dotyczących branży. Ponadto podejmuje ona 
liczne inicjatywy na szczeblu wspólnotowym, mające polepszyć 
konkurencyjność europejskiego przemysłu celulozowo-pa-
pierniczego. Jednym z dokumentów opracowanych w ramach 
działalności Konfederacji jest „Mapa Drogowa 2050”, która 
wyznacza cele dla sektora, mające zapewnić mu odniesienie 
sukcesu w stale zmieniających się warunkach ekonomiczno – 
społecznych.

W ramach CEPI działają komitety, w których czynnie uczest-
niczą przedstawiciele SPP. Skupiają one ekspertów, mających 
wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem działania biura Kon-
federacji w Brukseli. Komitety o profilu tematycznym zajmują 
się między innymi kwestiami związanymi z ochroną środo-
wiska, energetyką. recyklingiem, wykorzystaniem produktu 
końcowego oraz innowacjami i badaniami naukowymi, a więc 
kluczowymi obszarami dla sektora celulozowo-papierniczego.

CEPI 
Confederation of European Paper Industries
B-1050 Brussel, 250 Avenue Louise, Belgium
www.cepi.org

FEFCO (European Federation of Corrugated Board 
Manufacturers) jest organizacją no-profit, działającą na rzecz 
rozwoju i promocji branży tektury falistej i opakowań. W szcze-
gólności, działania FEFCO obejmują analizę europejskich 
przepisów dotyczących transportu towarów w opakowaniach 
z tektury falistej, stymulowanie poprawy jakości i zwiększania 
ilości opakowań z tektury falistej, współpracę z przedstawi-
cielami instytucji państwowych i prywatnych, zbieranie i roz-
powszechnianie danych statystycznych dotyczących branży, 
utrzymywanie więzi z innymi organizacjami międzynarodowy-
mi, śledzenie zmian na rynku surowców oraz promowanie naj-
bardziej korzystnych warunków dostaw, zapewnienie wymiany 
informacji między europejskimi producentami tektury falistej, 
zachęcanie do wspólnych działań, utrzymywanie kontaktów, 
organizowanie kongresów międzynarodowych, podejmowanie 
badań ukierunkowanych na zintegrowanie rynku europejskiego, 
podejmowanie działań marketingowych i promocyjnych.

Działalność FEFCO oparta jest na pracach władz FEFCO 
(Walne Zgromadzenie, Zarząd FEFCO) oraz komitetów dzia-
łających w jej strukturach, w tym: Komitetu ds. Produkcji, 
Komitetu ds. Komunikacji, Komitetu ds. Standardów, Komitetu 
ds. Legislacji oraz Komitetu ds. Rynku i Środowiska. W ramach 
ostatniego Komitetu powołano grupę roboczą, której zadaniem 
jest merytoryczne wspieranie działań Komitetu. We wszystkich 
Komitetach FEFCO, jak i w pracach władz, aktywnie uczestni-
czą polscy przedstawiciele branży – członkowie Sekcji Tektury 
Falistej SPP.

FEFCO uruchomiło również nową platformę internetową 
„Corrugated of course”, której celem jest uświadomie-
nie europejskim producentom i sprzedawcom siły, jaka 
tkwi w przemyśle tektury falistej. Na stronie internetowej  
www.corrugated-ofcourse.eu zamieszczane są informacje 
i komentarze dotyczące zagadnień interesujących sektor opa-
kowań z tektury falistej. SPP ma również udział w treściach 
publikowanych na platformie.

FEFCO
European Federation of Corrugated Board Manufacturers
B-1050 Brussel, 250 Avenue Louise, Belgium
Tel.: +32-2-646-40-70, Fax: +32-2-646-64-60
www.fefco.org
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Co-operation with CEPI and FEFCO

CEPI (Confederation of European Paper Industries) is 
a non-profit making organisation grouping the European pulp 
and paper manufacturers. Together they represent 25% of world 
production. 

The Confederation’s aim is to collect information on the 
European pulp and paper industry, to promote the member’s 
business sector by taking specific actions notably, by monitoring 
and analyzing activities and initiatives in the areas of industry, 
environment, energy, forestry, recycling and competitiveness in 
general. Through CEPI, the paper industry increases its visibili-
ty and acts on emerging issues, making expert and constructive 
contributions on behalf of the industry. Its collective expertise 
provides a unique source of information both for and on the 
industry; coordinating essential exchanges of experience and 
knowledge among its members, the ability to provide technical 
assistance to legislators and to identify independent experts on 
specific issues. One of the latest projects developed by CEPI is 
the “Roadmap 2050” which determines objectives aimed at suc-
cess in permanently changing economic and social conditions.

SPP representatives are active members of CEPI working 
committees. The committees consists of experts who support 
CEPI activities in Brussels, they are focused on key issues for 
the pulp and paper industry - environmental protection, energy, 
recycling, utilization of final product, innovations, research & 
development.

Confederation of European Paper Industries
B-1050 Brussel, 250 Avenue Louise, Belgium
www.cepi.org

FEFCO (European Federation of Corrugated Board 
Manufacturers) is a non –profit organization established to 
support and promote corrugated industry. FEFCO is focused 
notably on monitoring the European regulations in the field of 
packed goods transportation, quality improvement and the in-
dustry growth, co-operation with state and private organisations 
collection and dissemination of the industry statistics, contacts 
with other international organisations, analyzing the develop-
ment of the raw materials’ market, promoting the best terms of 
delivery, information sharing among European manufacturers 
of corrugated board and packaging, encouraging co-operation, 
maintaining contacts, organization of industry events, market 
researches, promotion of the industry.

FEFCO activities are conducted with the help of the General 
Assembly, the Board and working committees - Production, 
Communication, Standards, Legislation, Market and Envi-
ronment. The SPP members grouped in the Corrugated Board 
Section actively work both as the members of the committees 
and FEFCO authorities.

FEFCO also launched an Internet platform “Corrugated of 
Course”. www.corrugated-ofcourse.eu brings together the latest 
news and stories from across the supply chain to highlight how 
this product is bringing value throughout its lifecycle. SPP also 
contributes to this platform.

FEFCO
European Federation of Corrugated Board Manufacturers
B-1050 Brussel, 250 Avenue Louise, Belgium
Tel.: +32-2-646-40-70, Fax: +32-2-646-64-60
www.fefco.org
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Prezes/Chairman 

Maciej Kunda

Rada/Council

Jerzy Janowicz  – Sekcja Papieru/Paper Section
Marek Ściążko  – Sekcja Papieru/Paper Section
Michał Wrembel  – Sekcja Papieru/Paper Section
Halina Florek  – Sekcja Tektury Falistej/Corrugated Board Section
Paweł Rogalka  – Sekcja Tektury Falistej/Corrugated Board Section
Tomasz Żebrowski  – Sekcja Tektury Falistej/Corrugated Board Section
Marek Kryczka  – Sekcja Infrastruktury/Engineering Section
Andrzej Głębowski  – Sekcja Techniki/Technical  Section

Zastępcy członków
Rafał Prendke  – Sekcja Tektury Falistej/Corrugated Board Section
Małgorzata Michniewicz  – Sekcja Infrastruktury/Engineering Section
Maria Żubrzak  – Sekcja Techniki/Technical Section

Komisja Rewizyjna/Audit Committee 

Tadeusz Kolbuszewski   – przewodniczący
Jarosław Palenik   – wiceprzewodniczący
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WŁADZE STOWARZYSZENIA PAPIERNIKÓW POLSKICH
VII KADENCJI (2012-2016)

AUTHORITIES OF THE ASSOCIATION  
OF POLISH PAPERMAKERS (2012-2016)
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Komisja Historyczna/Historical Committee

Maciej Szymczyk (Muzeum Papiernictwa, Duszniki Zdrój)  
– przewodniczący
Leszek G. Grabowski (emeryt, Łódź) – wiceprzewodniczący
Jan Bałchan (Muzeum Papiernictwa, Duszniki Zdrój)
Piotr Dachowski (emeryt, Łódź)
Stanisław Matczuk (emeryt, Łódź)
Halina Stupińska (emeryt, Łódź)

Komisja Wydawnicza/Publishing Committee

Joanna Wiatroszak („Przegląd Papierniczy”, Łódź ) 
– przewodnicząca
Jolanta Krysicka („Przegląd Papierniczy”, Łódź)
Tomasz Perek (UNICO, Łódź)
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Elżbieta Baranek (IBWCH, Łódź)
Tadeusz Kolbuszewski (Łódź)
Małgorzata Michniewicz (IBWCH, Łódź)
Włodzimierz Szewczyk (IPiP PŁ, Łódź)

Rada Programowa Przeglądu Papierniczego/ 
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Jerzy Janowicz – Stora Enso Poland S.A. 
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Urszula Kembłowska – Łódź

Ryszard Kołodziejski – SPP
Marek Krzykowski – IP Kwidzyn Sp. z o.o.
Maciej Kunda – Modni Świecie SA
Lucjana Kuźnicka-Tylenda – TFP Sp. z o.o.
Małgorzata Michniewicz – IBWCh 
Konrad Olejnik –  IPiP PŁ
Zbigniew Olejnik – PMPoland S.A. 
Marek Ściążko – Velvet Care Sp. z o.o.
Tomasz Tyralski – IPiP PŁ
Paweł Rogalka – Aquila Sp. z o.o.
Paweł Wandelt – Przegląd Papierniczy

Rada Klubu Papiernika w Łodzi/ Board 
of Papermaker’s Club in Łódź 

Stanisław Matczuk – przewodniczący
Maria Żubrzak – wiceprzewodnicząca
Jadwiga Kolbuszewska – sekretarz
Piotr Dachowski
Bogusław Jachowicz
Michał Janiga
Urszula Kembłowska
Małgorzata Michniewicz
Jadwiga Stufka-Olczyk
Agnieszka Wysocka-Robak

Przedstawiciele SPP w Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT we władzach 

FSNT-NOT / SPP representatives in FSNT-NOT

Andrzej Głębowski   – Rada Krajowa FSNT-NOT
Tadeusz Kolbuszewski – Polski Komitet ds. Gospodarki 

Energetycznej
Jarosław Palenik – Główna Komisja Rewizyjna 

FSNT-NOT
Katarzyna Godlewska – Komisja Ochrony Środowiska 

FSNT-NOT
Katarzyna Godlewska – Komitet ds. Normalizacji, Jako-

ści i Certyfikacji FSNT-NOT

Komisje i kluby działające przy SPP
SPP Committees and Clubs
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Lista rzeczoznawców SPP 
The SPP Group of Experts

I-8/1. Produkcja mas włóknistych i produktów ubocznych 
Pulp and by-products manufacture

Małgorzata Michniewicz
Jarosław Palenik
Andrzej Sokół
Halina Stupińska

I-8/2. Produkcja wyrobów papierniczych 
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Elżbieta Baranek
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Andrzej Głębowski
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Jarosław Palenik
Andrzej Sokół
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Maria Żubrzak

I-8/3. Produkcja przetworów papierniczych 
Paper products manufcture

Elżbieta Baranek
Zbigniew Bielawski
Stanisław Borek
Andrzej Głębowski
Jarosław Palenik
Georgij Petriaszwili
Andrzej Struszczak
Włodzimierz Szewczyk

I-8/4. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu  
celulozowo-papierniczego 
Machine and equipment operation in pulp and paper 
industry

Zbigniew Fornalski
Aleksander Klepaczka
Stanisław Matczuk
Rolisław Rogut
Włodzimierz Szewczyk
Wiktorian Tarnawski
I-8/5. Technologia i gospodarka cieplno-energetyczna 
Heat and power technology and management

Aleksander Klepaczka
Tadeusz Kolbuszewski
Wiktorian Tarnawski

I-8/6. Automatyzacja i automatyka procesów  
technologicznych w celulozownictwie i papiernictwie 
Automation and proces control in pulp and paper industry

Andrzej Jagiełło

I-8/8. Towaroznawstwo w zakresie surowców i wyrobów 
Product determination

Elżbieta Baranek
Jacek Czechowski
Stefan Jakucewicz
Marek Kryczka
Jarosław Palenik
Krystyna Szadowiak-Pakowska
Agnieszka Wysocka-Robak

I-8/9. Ekonomika i organizacja pracy 
Economics and labour organisation

Bogdan Kurczycki
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I-8/9/1. Analiza techniczno-ekonomiczna i rynkowa 
Technical, economic and market analyses

Zbigniew Fornalski
Katarzyna Godlewska
Wiktorian Tarnawski

I-8/11. Normalizacja 
Normalization

Elżbieta Baranek
Katarzyna Godlewska
Urszula Janiga
Maria Żubrzak

I-8/12. Informatyka i informacja 
Information technologies

Maria Żubrzak
Michał Głębowski

I-8/13. Ochrona środowiska 
Environmental Protection

Jacek Czechowski
Michał Janiga
Małgorzata Michniewicz
Andrzej Sokół

I-8/15. Badanie jakości 
Quality Testing

Elżbieta Baranek
Jacek Czechowski
Andrzej Głębowski
Stefan Jakucewicz
Urszula Janiga
Marek Kryczka
Jarosław Palenik
Georgij Petriaszwili
Krystyna Szadowiak-Pakowska
Agnieszka Wysocka-Robak

Biuro SPP w Łodzi/SPP Łodz Office
Zbigniew Fornalski – dyrektor generalny
Rafał Kadyrow – główny księgowy/chief  accountant
Katarzyna Godlewska – główny specjalista
Michał Jastrzębski – referent
Jolanta Tybuś – specjalista
Agnieszka Werner – specjalista

Stowarzyszenie Papierników Polskich
Pl. Komuny Paryskiej 5a
90-007 Łódź
tel.: +48 /42 /6 300 117
fax: +48 /42/ 632 43 65
www.spp.pl
e-mail: info@spp.pl

KRS: 0000099788
Regon: 007021844
NIP: 725 001 29 24

Sekcja Papieru
e-mail: sp@spp.pl

Sekcja Tektury Falistej
e-mail: stf@spp.pl

Filia biura SPP w Warszawie/SPP Warsaw Office
Janusz Turski 
– dyrektor zarządzający / managing director
Al. Jerozolimskie 44, lok. 1126
00-024 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 433 61 20
e-mail: biuro@spp.pl
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Zużycie i produkcja papieru i tektury 
w Polsce w 2013 roku

Zbigniew Fornalski

Wprowadzenie

Zużycie papieru i tektury w 18 krajach europejskich należących 
do CEPI (Confederation of European Paper Industries) w 2013 
roku wyniosło 76,4 mln ton. W krajach tych wyprodukowano 
łącznie 91,1 mln ton papieru i tektury. Produkcja papieru i tektury  
w krajach CEPI stanowi ok. 22,8% produkcji światowej, nieco 
więcej niż w Ameryce Płn. i znacznie mniej niż w Azji [1].

W 2013 roku do produkcji papieru i tektury w krajach należą-
cych do CEPI zużyto łącznie 104,1 mln ton surowców (spadek 
o 0,3% w stosunku do roku poprzedniego), w tym 15,4 mln ton 
surowców niewłóknistych (spadek o 1,2%). Mas włóknistych 
drzewnych pierwotnych zużyto 40,8 mln ton (spadek o 2,0%), 
mas innych niż drzewne 0,4 mln ton (spadek o 3,3%) i papieru 
i tektury z odzysku (makulatury) 47,5 mln ton (wzrost o 1,6%). 

Zużycie mas celulozowych wyniosło 30,3 mln ton (spadek 
o 1,2%), a zużycie mas mechanicznych i półchemicznych 
wyniosło 10,5 mln ton (spadek o 4,3%). W krajach należących 
do CEPI w 2013 roku wyprodukowano 36,8 mln ton mas włók-
nistych pierwotnych (spadek o 1%).

Masy mechaniczne produkuje się w 56 wytwórniach, masy 
półchemiczne w 15 wytwórniach, masy celulozowe siarczy-
nowe w 13 wytwórniach, masy celulozowe siarczanowe w 67 
wytwórniach, inne masy w 13 wytwórniach. Łącznie masy 
włókniste produkuje się w 164 wytwórniach.

Spośród krajów CEPI najwięcej mas celulozowych wypro-
dukowano w Szwecji (31,4%) i w Finlandii (28,2%). 

Udział masy celulozowej sa w produkcji wyniósł 67,4% 
(w zużyciu – 70,7%), masy celulozowej siarczynowej – 4,3% 
(w zużyciu – 2,9%), mas mechanicznych i półchemicznych – 
27,8% (w zużyciu – 25,5%), innych – 0,7% (w zużyciu – 0,9%).

W 2013 roku w krajach CEPI zebrano łącznie 55,5 mln ton 
makulatury. Średni wskaźnik zużycia makulatury w produkcji 
papieru wyniósł – 52,1%, wskaźnik zbiórki – 71,8%, a wskaź-
nik recyklingu – 71,9%. 

Najbardziej efektywne systemy zbiórki do recyklingu ma-
kulatury mają: Norwegia, Holandia, Francja, Finlandia, Wlk. 
Brytania, Niemcy, Austria, Hiszpania i Szwecja gdzie wskaźniki 
odzysku wynoszą powyżej 70%. Najmniej efektywny system 
ma Polska. Należy jednak pamiętać, że CEPI liczy wskaźniki 
w oparciu o konsumpcję papieru i tektury, bez uwzględniania 

salda wymiany handlowej wyrobów z papieru i tektury oraz 
papieru zadrukowanego. W całej Europie do konsumpcji nie 
wlicza się również salda z wymiany handlowej opakowań 
wprowadzanych wraz z towarem z uwagi na brak danych.

Z 47,5 mln ton papieru i tektury do recyklingu (makulatu-
ry) zużytego w krajach CEPI najwięcej zużyto w Niemczech 
(16,5 mln ton), Hiszpanii (5,1 mln ton), Francji (5,1 mln ton),  
Włoszech (4,7 mln ton) i Wlk. Brytanii (3,8 mln ton). W ww. 
krajach zużyto łącznie 74,1% makulatury zużytej do produkcji 
papieru i tektury w krajach CEPI.

W stosunku do roku poprzedniego, zużycie makulatury 
w Europie zwiększyło się o 1,6%, podczas gdy pozysk maku-
latury zmniejszył się o 0,1% w stosunku do roku poprzedniego 
i wyniósł 55,5 mln ton.

Do produkcji papieru i tektury najwięcej zużyto makulatury 
„falistej i mocnej” (45,9%), „z gazet i czasopism” (24,9%) i ma-
kulatury mieszanej (19,1%). Największy wskaźnik recyklingu 
osiągnięto w: Austrii (118,2%), Słowenii (88,6%), Hiszpanii 
(84,6%), Niemczech (82,9%), na Węgrzech (83,7%), Holan-
dii (80,0%), Szwecji (77,8%). Największy wskaźnik zbiórki 
uzyskano w: Norwegii (108,5%), Holandii (85,2%), Francji 
(81,6%), Wlk. Brytanii (79,8%), Niemczech (77,5%), Austrii 
(73,4%), Hiszpanii (70,1%).

W krajach CEPI w 2013 roku zużycie papieru i tektury 
zmniejszyło się o 1,5% (produkcja zmniejszyła się o 1,2%). 
Eksport do krajów spoza CEPI zmniejszył się o 1,2%, import 
z krajów spoza CEPI zmniejszył się o 5,2%.

W łącznej produkcji papieru i tektury w Europie, papiery do 
celów graficznych stanowiły 41,9%, papiery opakowaniowe 
45,9%, papiery do celów sanitarnych i gospodarstwa domowego 
7,7%, papiery pozostałe 4,6%.

Najwięcej ilościowo wyprodukowano w Europie papierów 
do produkcji tektury falistej – 28,0%. Zdecydowanymi liderami 
w produkcji tego rodzaju papierów są: Niemcy (29,6%), Francja 
(11,9%), Hiszpania (11,2%), Włochy (8,7%) i Szwecja (7,6%).

Udział w produkcji pozostałych rodzajów papieru i tektury 
wynosi: papieru graficznego niepowlekanego bezdrzewnego – 
8,5%, papieru gazetowego – 9,0%, tektury pudełkowej – 9,5%, 
papieru graficznego bezdrzewnego powlekanego – 8,5%, pa-
pieru graficznego drzewnego powlekanego – 8,2%, papierów 
do celów sanitarnych i gospodarstwa domowego – 7,7%, pa-
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Tabela 1.   Produkcja papieru i tektury, wg klasyfikacji CEPI, w Polsce w latach 2012-2013 [2,3]

Rodzaj papieru
2012 

tys. ton
2013 

tys. ton
Produkcja Zużycie Produkcja Zużycie

Papier gazetowy 149,4 38,3 141,7 27,4

Papier graficzny drzewny niepowlekany 4,0 269,6 1,0 271,7

Papier graficzny drzewny powlekany 0,0 268,8 0,0 266,8

Papier graficzny bezdrzewny niepowlekany 711,9 193,6 719,8 205,3

Papier graficzny bezdrzewny powlekany 0,0 278,1 0,0 278,2

Łącznie papiery graficzne 865,3 1.048,4 862,5 1.049,3

Papier do celów sanitarnych i gospodarstwa domowego 487,0 375,1 526,0 411,4

Papier do produkcji tektury falistej 1709,8 1.685,9 1.913,6 1.818,9

Tektura pudełkowa 262,0 408,7 257,4 458,5

Papier pakowy 87,0 188,5 85,0 241,9

Pozostałe papiery opakowaniowe 85,0 160,4 85,0 163,2

Łącznie papiery opakowaniowe 2.143,8 2.443,5 2.341,0 2.682,4

Pozostałe papiery i tektury 325,7 286,2 376,0 327,7

Łącznie papier i tektura 3.821,8 4,153,2 4.105,5 4.470,9

Tabela 2.  Dane o produkcji przemysłu papierniczego w Polsce w latach 2012 – 2013 [3]

Wyrób 2012 
tys. ton

2013 
tys. ton

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa *847,6 881,3

Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozosta-
łych surowców celulozowych

*303,9 305,8

Papier i tektura 3.821,8 4.105,5

w tym: gazetowy 149,4 141,7

papier i tektura pozostała 715,9 720,1

w tym: papier do celów graf. bezdrz. 711,9 719,1

papier siarczanowy, niepowleczony na warstwę 
            pokryciową tektury falistej, niebielony

733,4 751,0

papier pakowy i tektura siarczanowa, 
            niepowleczone pozostałe, papier siarczanowy 
           workowy, krepowany lub marszczony

92,9 95,7

papier półchemiczny na warstwę pofalowaną 178,1 180,4

Tektura falista 1.587,6 1.702,5

Pudełka i pudła z papieru lub tektury 1.863,0 1.980,7

Worki i torby z papieru 114,7 112,6

Papier toaletowy 297,2 298,0

Ręczniki z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celu-
lozowych

214,4 201,9

*   dane zmienione przez GUS w stosunku do wcześniej publikowanych
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pieru graficznego niepowlekanego drzewnego – 6,4%, papieru 
pakowego – 4,4% i pozostałych papierów i tektur – 4,6%, 
pozostałych papierów opakowaniowych – 4,0%.

Najwięcej papierów do celów graficznych wyprodukowano 
w Niemczech (23,3%), Finlandii (16,5%), Szwecji (12,7%) 
i we Francji (7,6%). Najwięcej papierów do celów sanitarnych 
i gospodarstwa domowego wyprodukowano w Niemczech 
(20,3%), we Włoszech (20,0%), we Francji (11,5%) i w Wiel-
kiej Brytanii (11,5%). Najwięcej papierów do celów opako-
waniowych wyprodukowano w Niemczech (25,6%), Szwecji 
(13,2%), we Francji (9,5%) i we Włoszech (9,3%). Najwięcej 
papierów pozostałych wyprodukowano w Niemczech (32,8%) 
i w Hiszpanii (16,1%).

Produkcja i zużycie papieru i tektury w Polsce

Dziesięciu członków Sekcji Papieru SPP wyprodukowało 
w 2013 roku 3.264,1 tys. ton papieru i tektury co stanowi 79,5% 
produkcji krajowej. W dwóch papierniach wytworzono 1.070,7 
tys. ton papierów do celów graficznych (wzrost o 3,3%), 
w dwóch papierniach wytworzono 1.884,6 tys. ton papierów 
do celów opakowaniowych (wzrost o 13,3%), a w sześciu pa-
pierniach wytworzono 308,7 tys. ton papierów higienicznych 
(wzrost o 6,2%).

Produkcję papieru i tektury, wg klasyfikacji CEPI, w Polsce 
w latach 2012-2013 przedstawiono w tabeli 1 [2,3].

W łącznej produkcji papieru i tektury w Polsce, papiery 
opakowaniowe stanowiły 57,0%, papiery do celów graficznych 
21,0%, papiery do celów sanitarnych i gospodarstwa domowego 
12,8%, papiery pozostałe 9,2%.

Najwięcej w Polsce wyprodukowano papierów do produkcji 
tektury falistej (46,6%) i papierów graficznych niepowlekanych 
bezdrzewnych (17,5%), papierów higienicznych (12,8%). 
Papiery te są głównym asortymentem eksportowym Polski.

Dane o produkcji niektórych rodzajów papieru i tektury 
w Polsce w 2013 roku, wg GUS, przedstawione są w tabeli 2 [3].

Zużycie papieru i tektury w Polsce w 2013 roku zwiększyło 
się o 7,6%. Na wzrost zużycia wpłynął wzrost produkcji papieru 
i tektury o 7,4%, wzrost importu papieru i tektury, wyrobów 
z papieru i tektury oraz papieru zadrukowanego o 4,7% i wzrost 
eksportu o 4,2%. 

W tabeli 3 przedstawiono informacje o zużyciu papieru 
i tektury w Polsce w latach 2012-2013 [2,3,4].

Wymiana handlowa

W 2013 roku obroty towarowe handlu zagranicznego w po-
równaniu do 2012 roku zwiększyły się, ale ich dynamika była 
niska. Odnotowano wzrost wymiany ze wszystkimi grupami 
krajów, oprócz importu z krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej. W wyniku szybszego wzrostu eksportu niż importu 
nastąpiła znaczna poprawa ujemnego salda wymiany. Relacje 
cenowe w obrotach ogółem w porównaniu z 2012 rokiem 
pogorszyły się [5].

 Eksport liczony w złotych w cenach bieżących był wyższy 
niż przed rokiem o 7,4% i wyniósł 647.878,8 mln zł, a import 
wzrósł o 1,2% do 656.098,2 mln zł. Obroty zamknęły się 
ujemnym saldem w wysokości 8.219,4 mln zł (w 2012 r. minus 
44.709,0 mln zł).

Obroty liczone w euro zwiększyły się po stronie eksportu 
o 8,0% do 154.994,0 mln EUR, a po stronie importu o 1,9% do 
156.978,0 mln EUR. Ujemne saldo wyniosło 1.984 mln EUR 
(w 2012 r. minus 10.584,1 mln EUR).

Eksport liczony w USD wyniósł 206.138,0 mln USD i był 
wyższy o 11,6%, a import wyniósł 208.780 mln USD był 
wyższy o 5,2% niż w 2011 roku. Ujemne saldo ukształtował 
się na poziomie 2.642,4 mln USD (w 2012 r. minus 13.802,8 
mln USD).

Wśród naszych partnerów handlowych największy udział 
w obrotach handlowych miały Niemcy, wynosił on w eksporcie 
– 25,1%, a w imporcie – 21,7%. Kolejne pozycje zajmowały: 
w eksporcie – W. Brytania (6,5%), Republika Czeska (6,2%), 
Francja (5,6%), Rosja (5,3%), Włochy (4,3%), Holandia 
(4,0%), Ukraina (2,8%), Szwecja (2,7%), Słowacja (2,6%), 
a w imporcie – Rosja (11,1%), Chiny (9,3%), Włochy (5,3%), 
Holandia (3,9%), Francja (3,8%), Republika Czeska (3,7%), 
Stany Zjednoczone (2,7%),  W. Brytania (2,6%), Belgia (2,3%).

W strukturze rozdysponowania importu wg kierunków prze-
znaczenia, w porównaniu z 2012 r. obniżył się udział importu 
towarów z przeznaczeniem na zużycie pośrednie z 65,4% do 
63,6%, natomiast zwiększył się udział importu towarów na cele 
konsumpcyjne z 19,5% do 20,5% oraz dóbr inwestycyjnych 
z 15,1% do 15,9%.

W tabeli 4 przedstawiono wyniki obrotów handlu zagranicz-
nego w Polsce w 2013 r.

Tabela 3. Zużycie papieru i tektury w Polsce w latach 2012-
2013 [2,3,4]

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013

1. Produkcja papieru i tektury (tys. t) 3.821,8 4.105,5
2. Import papieru i tektury, przetworów 

papierowych i papieru zadrukowa-
nego (tys. t)

3.768,9 3.946,9

3. Eksport papieru i tektury, przetwo-
rów papierowych i papieru zadruko-
wanego (tys. t)

3.437,5 3.581,6

4. Łączne zużycie papieru i tektury 
(tys. t)*

4.153,2 4.470,9

5. Liczba ludności (mln) 38,5 38,5
6. Zużycie papieru na rok (kg/1 osobę) 107,9 116,1

* w łącznym zużyciu papieru i tektury uwzględniono saldo wymiany han-
dlowej wyrobami z papieru i tektury oraz papierem zadrukowanym
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Udział branży papierniczej w bilansie handlu zagranicznego 
przedstawiono w tabeli 5 [5].

Nieznacznie polepszyły się relacje cen uzyskiwane w ekspor-
cie papieru i tektury i w eksporcie wyrobów z papieru i tektury, 
w stosunku do cen uzyskiwanych w imporcie. Ogólnie ceny 
papieru i tektury w eksporcie, w stosunku do roku poprzed-
niego, wzrosły o 3,1%, a wyrobów z papieru i tektury o 6,3%. 
W zakresie papieru i tektury, średnia cena w eksporcie kształ-
towała się na poziomie 3.554 zł/t (851 EUR/t, 1.131 USD/t,), 
podczas gdy w imporcie średnia cena wynosiła 3.068 zł/t (734 
EUR/t, 997 USD/t). W zakresie wyrobów z papieru i tektury, 
średnia cena w eksporcie kształtowała się na poziomie 6.304 zł/t 
(1.508 EUR/t, 2.007 USD/t), podczas gdy w imporcie średnia 
cena wynosiła 9.415 zł/t (2.252 EUR/t, 2.998 USD/t).

Wyniki handlu zagranicznego w ujęciu ilościowym w latach 
2012-2013 przedstawione są w tabeli 6 [6].

W 2013 roku, w sumie zaimportowano do Polski 3.946,9 
tys. ton papieru i tektury, wyrobów z papieru i tektury oraz 
papieru zadrukowanego (w 2012 roku 3.768,9 tys. ton – wzrost 

o 4,7%), a wyeksportowano tych samych wyrobów 3.581,6 tys. 
ton (w 2012 roku 3.437,5tys. ton – wzrost o 4,2%, tak więc 
saldo import minus eksport wyniosło 365,3 tys. ton (w 2012 
roku 331,2 tys. ton – wzrost o 10,3%) [5].

Odnotowano wzrost importu mas celulozowych o 17,0%, 
papieru i tektury o 4,6%, wyrobów z papieru i tektury o 6,9% 
i spadek importu papieru zadrukowanego o 1,2%. Jednocześnie 
odnotowano wzrost eksportu papierów i tektur o 3,1%, wyro-
bów z papieru i tektury o 6,3% oraz papieru zadrukowanego 
o 6,6% oraz czterokrotny wzrost eksportu mas celulozowych.

Wielkość wymiany handlowej, mas włóknistych, papieru 
i tektury, wyrobów z papieru i tektury oraz papieru zadruko-
wanego (CN 4701-4911), w latach 2006–2013, przedstawiono 
na rysunku 1.

W 2013 roku w stosunku do 2012 roku, nastąpił wzrost 
importu papieru gazetowego o 25,5%, papierów graficznych 
bezdrzewnych niepowlekanych o 3,7%, papierów opakowanio-

Tabela 4. Obroty handlu zagranicznego Polski z różnymi grupami krajów w latach 2012-2013 roku [5]

Wyszczególnienie Eksport (mln EUR) Import (mln EUR) Saldo E-I (mln EUR)
I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 2012 I-XII 2013

Kraje rozwinięte 117.973,5 126.989,0 99.434,5 103.568,2 18.539,0 23.420,8
w tym: UE 109.080,0 116.292,8 88.580,7 91.803,5 20.499,3 24.489,3
Kraje rozwijające się 11.640,1 13.419,6 30.080,9 32.026,8 -18.440,8 -18.607,2
Kraje Europy Śr.-Wsch. 13.842,5 14.585 24.524,8 21.383,0 -10.682,3 -6.797,6
Łącznie 143.456,1 154.994,0 154.040,2 156.978,0 -10.584,1 -1.984,0

Tabela 5. Obroty handlu zagranicznego Polski z różnymi grupami krajów w zakresie produkcji papierniczej  w latach 
2012-2013 [5]

Wyszczególnienie Eksport (mln EUR) Import (mln EUR) Saldo E-I (mln EUR)
I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 2012 I-XII 2013

Kraje rozwinięte 3.015,9 3.243,6 3.691,2 3.884,3 -675,3 -640,7
w tym: UE 2.882,6 3.079,6 3.472,9 3.668,0 -590,3 -588,4
Kraje rozwijające się 203,9 229,4 163,8 184,2 40,1 45,2
Kraje Europy Śr.-Wsch. 488,6 503,3 92,2 96,3 396,4 407,0
Łącznie 3.708,5 3.976,3 3.947,3 4.164,8 -238,8 -188,5

Tabela 6. Wyniki handlu zagranicznego w latach 2012-
2013 [6]

Wyrób wg (PCN) Import (tys. t) Eksport (tys. t)
2012 2013 2012 2013

Masa celulozowa 
drzewna

738,5 864,1 23,7 96,4

Papier, karton, bib. 
papier.

3.358,7 3.514,5 2.289,9 2.359,9

Wyroby z papieru 
i tektury

333,6 356,6 705,4 750,1

Książki, gazety itp. 76,7 75,8 442,3 471,6
Rysunek 1. Wielkość wymiany handlowej, dla CN 4701-
4911, w latach 2006 – 2013 (tys. ton) [5]
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wych makulaturowych o 4,5%, tektur powlekanych kaolinem 
o 2,5%, wyrobów higienicznych i gospodarstwa domowego 
o 53,5%, opakowań o 10,6%.

W tym samym okresie nastąpił wzrost eksportu papieru do 
druku pisania i kopiowania o 1,2%, bibułki tissue o 77,8%, 
papierów opakowaniowych siarczanowych o 1,0%, papierów 
opakowaniowych makulaturowych o 9,6%, tektur powlekanych 
kaolinem o 7,8%, wyrobów higienicznych i gospodarstwa 
domowego o 2,9%, opakowań o 7,2% [5].

Wartość wymiany handlowej, mas włóknistych, papieru 
i tektury, wyrobów z papieru i tektury oraz papieru zadruko-
wanego (CN 4701-4911), w latach 2006–2013, w mln EUR 
przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Wartość wymiany handlowej, dla CN 4701-4911, 
w latach 2006 – 2013 (mln EUR) [5]

W ujęciu wartościowym (w EUR) w 2013 roku, w stosunku 
do roku poprzedniego, nastąpił wzrost importu o 5,5% i eks-
portu o 7,2%. Jak widać z rysunku 3, saldo import-eksport 
w ujęciu wartościowym w latach 2006-2011 systematycznie się 
zmniejszało, natomiast w roku 2012 lekko wzrosło i w 2013 r. 
ponownie odnotowano lekki spadek.

Wyniki ekonomiczne

Wyniki ekonomiczne branży papierniczej w Polsce kształtują 
się korzystniej na tle wyników ekonomicznych przemysłu 
ogółem.

Ogólnie badania wyników finansowych przemysłu w Pol-
sce w 2013 roku objęły 49.934 przedsiębiorstw prowadzą-
cych księgi rachunkowe, o liczbie pracujących powyżej  
9 osób, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego 
o 0,1%. Wśród badanych podmiotów przeważały jednostki 
małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), stanowiące 
65,5% całej objętej badaniem populacji. Udział jednostek śred-
nich ( o liczbie pracujących 50 do 249 osób) wyniósł 28,3%, 
a jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) 
– 6,2%. Wg stanu na 31 grudnia 2013 r. w przedsiębiorstwach 
objętych badaniem pracowało 4.831,5 tys. osób, co oznacza 
wzrost o 0,8% w stosunku do poprzedniego roku. W jednost-
kach małych pracowało 15,7% osób, średnich 30,3% osób, 
a w dużych 54,0% [6].

Wartość przychodów z całokształtu działalności uzyskanych 
przez badane przedsiębiorstwa wzrosła o 0,6% w stosunku do 
2012 r., w tym odpowiednio dla jednostek małych o 1,5%, 

Tabela 7. Podstawowe informacje ekonomiczne przemysłu w Polsce w 2013 roku (stan na 31.12.2013) [6]

Liczba pracują-
cych

Liczba jedno-
stek

Przychody 
z całokształtu 
działalności

Koszty 
uzyskania 

przychodów

Wynik finans. 
brutto

Wynik finans. 
netto

Wskaźn. ren-
town. obrotu 

brutto

Wskaźn. ren-
town. obrotu 

netto
szt. mln zł %

Ogółem 49.934 2.843.726,7 2.716.860,6 126.910,1 108.165,1 4,5 3,8
10 - 49 osób 33.036 451.177,2 433.128,9 18.063,4 15.298,4 4,0 3,4
50 – 249 osób 13.796 733.323,8 704.109,4 29.236,1 24.926,5 4,0 3,4
> 249 osób 3.102 1.659.225,7 1.579.622,4 79.610,6 67.940,2 4,8 4,1

Tabela 8. Podstawowe informacje o podmiotach gospodarczych produkujących masę włóknistą, papier i tekturę oraz 
wyroby z papieru za 2013 r. (stan na 31.12.2013) [6]

Liczba pracują-
cych

Liczba 
jednostek

Przychody 
z całokształtu 
działalności

Koszty 
uzyskania 

przychodów

Wynik fi-
nans. brutto

Wynik fi-
nans. netto

Wskaźn. 
rentown. ob-
rotu brutto

Wskaźn. 
rentown. ob-

rotu netto
szt. mln zł %

Ogółem 403 31.085,9 28.218,1 2.867,7 2.625,3 9,2 8,4
10 - 49 osób 190 2.270,2 2.087,5 182,7 164,0 8,0 7,2
50 – 249 osób 171 8.707,5 8.184,6 522,8 463,7 6,0 5,3
> 249 osób 42 20.108,2 17.946,0 2.162,2 1.997,7 10,8 9,9
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dużych o 1,3%, natomiast dla jednostek małych przychody 
zmniejszyły się o 1,7%. Z przychodów ogółem 15,9% wypraco-
wały przedsiębiorstwa małe, 25,8% średnie, a 58,3% duże [6].

W 2013 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw, 
w których pracowało 250 i więcej osób były bardziej korzystne 
od uzyskanych rok wcześniej. Przychody były wyższe o 1,3%, 
koszty ich uzyskania o 1,0%, a wynik finansowy netto o 11,5%. 
Zysk netto wykazało 81,6% przedsiębiorstw. W tej grupie 
przedsiębiorstw 64,6% podmiotów wykazało sprzedaż na eks-
port, a poziom sprzedaży eksportowej był wyższy o 5,7%. W tej 
grupie przedsiębiorstw zwiększył się udział jednostek wykazu-
jących zysk netto z 81,2% do 83,0%. Nakłady na środki trwałe 
realizowało 94,7% badanych w tej grupie przedsiębiorstw [6].

W 2013 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw, 
w których pracowało od 50 do 249 osób były mniej korzystne 
od uzyskanych rok wcześniej. Przychody z całokształtu dzia-
łalności były niższe o 1,7%, koszty ich uzyskania były niższe 
o 2,2%, a wynik finansowy netto był wyższy o 14,2%. Zysk 
netto wykazało 79,1% przedsiębiorstw. W tej grupie przed-
siębiorstw 46,8% podmiotów wykazało sprzedaż na eksport, 
a poziom sprzedaży eksportowej był wyższy o 6,6%. W tej 
grupie przedsiębiorstw zwiększył się udział jednostek wykazu-
jących zysk netto z 76,3% do 79,1%. Nakłady na środki trwałe 
realizowało 86,7% badanych w tej grupie przedsiębiorstw [6].

Podstawowe parametry ekonomiczne przemysłu w Polsce 
w 2013 roku wg danych GUS przedstawione są w tabeli 7 [6].

Dla porównania wyniki finansowe przedsiębiorstw produku-
jących masę celulozową, papier i tekturę oraz wyroby z papieru 
przedstawiono w tabeli 8 [6].

Ogólnie badania wyników finansowych przemysłu papierni-
czego w Polsce w 2013 roku objęły 403 przedsiębiorstwa pro-
wadzących księgi rachunkowe, o liczbie pracujących powyżej 
9 osób, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego 
o 4,0%.

Wśród badanych podmiotów przeważały jednostki małe 
(o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), stanowiące 47,1% 
badanych przedsiębiorstw. Udział jednostek średnich (o licz-
bie pracujących 50 do 249 osób) wyniósł 42,4%, a jednostek 
dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) – 10,4%.

Przychody z całokształtu działalności zwiększyły się o 6,5%, 
(przy spadku ilości podmiotów o 17) a koszty wzrosły o 5,8%. 
Przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,2%, a koszty własne sprze-
daży – o 6,2%. Wynik ze sprzedaży zwiększył się – o 18,4%. 
Wynik finansowy brutto był wyższy o 14,2%, a wynik finanso-
wy netto wyższy o 16,9%. Wskaźnik rentowności obrotu brutto 
zwiększył się o 7,0%, i wyniósł 9,2%, a wskaźnik rentowności 
obrotu netto wzrósł o 9,1% i wyniósł – 8,4%.

Najlepsze wyniki ekonomiczne osiągnęły przedsiębiorstwa 
branży papierniczej zatrudniające powyżej 249 osób. Zde-
cydowanie słabiej wypadły przedsiębiorstwa zatrudniające 
50-249 osób.

W tabeli 9 przedstawiono wyniki finansowe przedsiębiorstw 
przemysłu papierniczego w Polsce w latach 2012–2013 (dane 
za 12 miesięcy z podmiotów zatrudniających powyżej 49 pra-
cowników). W 2013 roku wskaźnik rentowności obrotu netto 
był najwyższy w ostatnich czterech latach.

Produkcja mas włóknistych

Wielkość produkcji mas włóknistych pierwotnych w Polsce 
w latach 2012-2013 przedstawiona jest w tabeli 10. 

Ilość mas włóknistych pierwotnych produkowana w prze-
myśle papierniczym w Polsce w ostatnich latach wynosi około 
1.073,4 tys. ton. Najwięcej, bo ok. 82,1% produkuje się masy 

Tabela 9. Wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu 
papierniczego w Polsce w latach 2010-2013 (dane za 12 
miesięcy z podmiotów zatrudniających powyżej 49 pra-
cowników [5]

Wyszczególnienie 2012 2013
Liczba badanych przedsiębiorstw 218 210
Przeciętne zatrudnienie 49.000 49.000
Przeciętne wynagrodzenie bez zysku (zł) 3.907,2 4.023,1
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 26.329,6 28.017,7
Koszt własny sprzedaży (mln zł) 24.172,9 25.447,2
Wynik ze sprzedaży (mln zł) 2.156,6 2.570,5
Wynik finansowy brutto (mln zł) 2.373,4 2.667,4
Wynik finansowy netto (mln zł) 2.127,9 2.444,4
Wskaźnik rentowności obrotu brutto (%) 8,7 9,2
Wskaźnik rentowności obrotu netto (%) 7,8 8,5
Udział liczby zakładów z zyskiem netto 
(%) 83,0 87,6

Udział przychodów zakładów z zyskiem 
netto (%) 92,6 90,7

Nakłady inwestycyjne (mln zł) 1.141,9 2.122,5

Tabela 10. Produkcja mas włóknistych pierwotnych w Pol-
sce w latach 2012-2013 [2,3]

Rodzaj papieru 2012 
tys. ton

2013 
tys. ton

Masa celulozowa drzewna sodowa 
lub siarczanowa, inna niż do przerobu 
chemicznego

*847,6 881,3

Masy włókniste drzewne mechaniczne  
i półchemiczne, 

*192,2 192,1

Masy włókniste pierwotne 1.039,8 1.073,4
Masy włókniste z pozostałych surow-
ców celulozowych

*111,7 113,7

Łącznie masy włókniste *1.151,1 1.187,1

* dane zmienione przez GUS w stosunku do wcześniej publikowanych
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celulozowej siarczanowej. Z uwagi na deficyt mas włóknistych 
w Polsce w 2013 roku zaimportowano łącznie 731,5 tys. ton, 
w tym 717,3 tys. ton mas włóknistych pierwotnych (wyekspor-

towano 96,4 tys. ton, w tym 87,5 tys. ton mas pierwotnych). 
Ogółem do produkcji papieru i tektury w Polsce zużyto 1.703,2 
tys. ton mas włóknistych pierwotnych.

W 2013 roku odnotowano w Polsce wzrost zużycia papieru 
i tektury z odzysku (makulatury) o 20,0%. Nastąpił 16,8% 
wzrost odzysku makulatury z rynku odpadów oraz znaczny, 
bo 16,2% wzrost importu makulatury, a także 6,5% wzrost 
eksportu. 

W 2013 roku w Polsce zużyto ok. 2.049,7 tys. ton maku-
latury, co pozwoliło na wyprodukowanie ok. 1.711,5 tys. ton 
mas włóknistych wtórnych (odbarwianych i nieodbarwianych). 
Odzyskano z rynku ok. 2.185,1 tys. ton makulatury z czego 
wyeksportowano ok. 593,1 tys. ton, głównie do Niemiec (449,9 
tys. ton), na Węgry (49,2 tys. ton), do Austrii (48,0 tys. ton). 
Zaimportowano 457,7 tys. ton makulatury głownie z Rep. Cze-
skiej (124,7 tys. ton), Szwecji (124,2 tys. ton), Rep. Słowacji 
(61,3 tys. ton), Niemiec (53,1 tys. ton), Litwy (48,4 tys. ton).

Całkowite zużycie i odzysk makulatury w Polsce w latach 
2012-2013 przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Zużycie i odzysk makulatury w Polsce w latach 
2012 – 2013 [2]

Wyszczególnienie 2012 2013
Zużycie makulatury (tys. t)* 1.708,5 2.049,7
Import makulatury (tys. t) 393,1 457,7

Eksport makulatury (tys. t) 542,1 593,1
Odzysk makulatury (tys. t) 1.857,5 2.185,1
Wskaźnik zużycia (%) 44,7 49,9
Wskaźnik odzysku (%)** 44,7 48,9
Wskaźnik recyklingu (%)** 41,1 45,8

* wg SPP
** wskaźniki liczone w stosunku do całkowitego zużycia papieru i tektury 
uwzględniając saldo wymiany handlowej wyrobami z papieru i tektury 
oraz papierem zadrukowanym

Tabela 12. Odzysk makulatury w Polsce (łącznie z odpadami produkcyjnymi), w rozbiciu na główne gatunki, w latach 
2012-2013

Rok Makulatura i odpady 
z papieru i tektury nie 
bielonych lub falistych

Makulatura i odpady z po-
zostałego papieru i tektury 
wykonane z bielonej che-
micznie masy celulozowej nie 
barwionej w masie

Makulatura i odpady z papieru 
i tektury wykonanych głównie 
z masy chemicznej drzewnej 
(np.: stare gazety, czasopisma 
i podobne materiały drukarskie

Makulatura i odpady 
z papieru i tektury – po-
zostałe, łącznie z odpa-
dami nie sortowanymi

Razem odzysk maku-
latury w Polsce

tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton
2012
w tym 
opako-
waniowa

1.032,5 90,1 426,3 308,7 1.857,5

1.032,5 280,7 1.313,2

2013
w tym 
opako-
waniowa

1.277,2 103,8 453,9 350,2 2.185,1

1.277,2 320,2 1.597,4

Tabela 13. Zużycie makulatury w Polsce (łącznie z odpadami produkcyjnymi), w rozbiciu na główne gatunki, w latach 
2012-2013

Rok Makulatura i odpady 
z papieru i tektury nie 
bielonych lub falistych

Makulatura i odpady z po-
zostałego papieru i tektury 
wykonane z bielonej che-
micznie masy celulozowej nie 
barwionej w masie

Makulatura i odpady z papieru 
i tektury wykonanych głównie 
z masy chemicznej drzewnej 
(np.: stare gazety, czasopisma 
i podobne materiały drukarskie

Makulatura i odpady 
z papieru i tektury – po-
zostałe, łącznie z odpa-
dami nie sortowanymi

Razem zużycie maku-
latury w Polsce

tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton
2012
w tym 
opako-
waniowa

1.162,9 76,4 284,3 184,9 1.708,5

1.162,9 156,9 1.319,8

2013
w tym 
opako-
waniowa

1.466,0 84,7 299,0 200,0 2.049,7

1.466,0 170,0 1.636,0
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Udział mas pierwotnych w produkcji papieru i tektury w Pol-
sce wynosił w 2013 roku ok. 41,5%, mas wtórnych ok. 41,7%, 
reszta to surowce niewłókniste.

Ze względu na wzrost zużycia makulatury na nowej linii 
produkcyjnej w Świeciu i uruchomienie nowej linii produk-
cyjnej w Ostrołęce, w 2013 roku występowały w dalszym 
ciągu problemy z zaopatrzeniem papierni w surowiec wtórny 
i konieczny był import uzupełniający makulatury, który wzrósł 
w stosunku do roku poprzedniego o 16,4%.

Odzysk makulatury w Polsce w latach 2012-2013 z prze-
znaczeniem do recyklingu w kraju i zagranicą, w rozbiciu na 
główne gatunki przedstawiony jest w tabeli 12.

Zużycie makulatury w przemyśle papierniczym w Polsce 
w latach 2012-2013 z podziałem na główne gatunki ilustruje 
tabela 13.

Import i eksport makulatury, w rozbiciu na główne gatunki, 
zgodnie z Nomenklaturą Scaloną klasyfikacji towarów, (łącz-
nie z odpadami produkcyjnymi) w latach 2012-2013 ilustruje 
tabela 14.

Tabela 14. Import i eksport makulatury w Polsce (łącznie z odpadami produkcyjnymi), w rozbiciu na główne gatunki, 
w latach 2012-2013

Rok
Makulatura i od-
pady z papieru 
i tektury nie bielo-
nych lub falistych

Makulatura i odpady z po-
zostałego papieru i tektury 
wykonane z bielonej che-
micznie masy celulozowej 
nie barwionej w masie

Makulatura i odpady z papieru 
i tektury wykonanych głównie 
z masy chemicznej drzewnej 
(np.: stare gazety, czasopisma 
i podobne materiały drukarskie

Makulatura i odpady 
z papieru i tektury – po-
zostałe, łącznie z odpa-
dami nie sortowanymi

Razem odzysk ma-
kulatury w Polsce

tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton

2012

import
w tym 
opak.

341,0 0,4 14,7 36,9 393,1

341,0 36,9 377,9

eksport
w tym 
opak.

210,6 14,1 156,7 160,7 542,1
210,6 160,7 371,3

2013

import
w tym 
opak.

424,3 0,9 11,7 20,8 457,7
424,3 20,8 445,0

eksport
w tym 
opak.

235,5 20,0 166,6 171,0 593,1
235,5 171,0 406,5

Najwięcej w produkcji papieru i tektury zużyto makulatury 
z „tektury falistej i mocnej” (71,5%), z „gazet i czasopism” 
(14,6%) oraz „mieszanej” (9,8%). Odmiany „wyższej jakości” 
stanowiły tylko 4,1%.
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Paper and Board Production 
and Consumption 2013 in Poland

Zbigniew Fornalski

In 2013, 10 member companies of the Association of Polish 
Papermakers’ Paper Section produced 3,264,100 t of paper and 
board. It accounts for 79.5% of total production in Poland. 2 
paper mills produced 1,070,700 t of paper for printing purposes 
(3.3% up), 2 mills produced 1,884,600 t of packaging grades 
(an increase of 13.3%), 6 – 308,700 t of household and sanitary 
papers (an increase of 6.2%).

Pulp

The volume of virgin pulp production 2012-2013 in Poland 
is presented in Table 1.

Table 1. Virgin pulp production 2012-2013 in Poland (1, 2)

Pulp grade 2012 
‘000 t

2013 
‘000 t

Soda or kraft pulp, other than for chemical 
processing

*847,6 881,3

Mechanical and semi-chemical pulp, pulp 
from other cellulose based materials

*192,2 192,1

Virgin pulp 1,039,8 1,073,4
Pulp from other cellulose materials *111,7 113,7
Total pulp *1,151,1 1,187,1

* figures changed by GUS compared to figures published earlier

Over the last years, the industry in Poland produced almost 
1,073,400 t of virgin pulp annually. Kraft pulps represent 82.1% 
of the entire production. Due to a shortfall of pulp in the Polish 
market, in 2013 the industry imported 731,500 t of this material, 
including 717,300 t of virgin pulp. 96,400 t were exported, 
including 87,500 t of virgin pulp. The paper and board industry 
used the total of 1,703,200 t of virgin pulp.

In 2013, utilization of recovered paper rose by 20.0%. Poland 
recorded a 16.8 % increase of recovered paper collection from 
the waste market and a significant (16.2%) increase of recovered 
paper imports as well as exports increase of 6.5%. 

In 2013, Poland used around 2,049,700 t of recovered paper 
for the production of around 1,711,500 t of recycled pulps (both 

de-inked and undeinked). 2,185,100 t of recovered paper were 
collected from the market, 593,100 t out of that volume were 
exported, mainly to Germany (449,900 t), Hungary (49,200 
t), Austria (48,000 t). 457,700 t were imported, mainly from 
the Czech Republic (124,700 t), Sweden (124,200 t), Slovakia 
(61,300 t), Germany (53,100 t), Lithuania (48,400 t)

Total utilization and collection of recovered paper 2012-2013 
in Poland are shown in Table 2.

Table 2. Utilization and collection of recovered paper 2012-
2013 in Poland (1)

2012 2013
Utilisation (‘000 t)* 1,708,5 2.049,7
Imports (‘000 t) 393,1 457,7
Exports (‘000 t)) 542,1 593,1
Collection (‘000 t) 1,857,5 2,185,1
Utilisation rate (%) 44,7 49,9
Collection rate (%)** 44,7 48,9
Utilisation (‘000 t)* 41,1 45,8

* acc. to SPP
** rates calculated in relation to total consumption of paper 
and board including trade balance of paper and board products 
and printed paper

In 2013, the share of virgin pulp in the production of paper 
and board in Poland was around 41.5%, while recycled pulp 
accounted for around 41.7%, the rest was represented by non-
fibrous materials.

Due to an increase in recovered paper consumption by a new 
paper machine in Świecie and installation of a new produc-
tion line in Ostrołęka, paper mills continued to suffer from 
shortages of raw materials and supplementary imports were 
needed in 2013. When compared to the previous year, imports 
rose by 16.4%.

Collection of recovered paper from 2012 to 2013 for recycling 
purposes in Poland and abroad by main grades is presented in 
Table 3.
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Table 3. Collection of recovered paper (including industrial 
waste) by main grades 2012-2013

Year High 
grades

Corruga-
ted and 

Kraft

Newspa-
pers and 

Magazines

Mixed 
grades

Total

‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t
2012
Incl. 
packaging

1,032,5 90,1 426,3 308,7 1,857,5

1,032,5 280,7 1,313,2

2013
Incl. 
packaging

1,277,2 103,8 453,9 350,2 2,185,1

1,277,2 320,2 1,597,4

Utilization of recovered paper in the paper industry in Poland 
from 2012 to 2013 by main grades is illustrated in Table 4.

Table 4. Utilization of recovered paper in Poland (including 
industrial waste) by main grades 2012-2013

Year High 
grades

Corruga-
ted and 

Kraft

Newspa-
pers and 

Magazines

Mixed 
grades

Total

‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t
2012
Incl. 
packa-
ging

1,162,9 76,4 284,3 184,9 1,708,5

1,162,9 156,9 1,319,8

2013
Incl. 
packa-
ging

1,466,0 84,7 299,0 200,0 2,049,7

1,466,0 170,0 1,636,0

Imports and exports of recovered paper by main grades ac-
cording to the Combined Nomenclature of product classification 
(including industrial waste) 2012-2013 are presented in Table 5.

Table 5. Imports and exports of recovered paper in Poland 
(including production waste) 2012-2013 by main grades 
2011-2012

Year High 
grades

Corruga-
ted and 
Kraft

Newspa-
pers and 
Magazines

Mixed 
grades

Total

‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t
import
incl. pac-
kaging

341,0 0,4 14,7 36,9 393,1
341,0 36,9 377,9

eksport
incl. pac-
kaging

210,6 14,1 156,7 160,7 542,1
210,6 160,7 371,3

import
incl. pac-
kaging

424,3 0,9 11,7 20,8 457,7
424,3 20,8 445,0

eksport
incl. pac-
kaging

235,5 20,0 166,6 171,0 593,1
235,5 171,0 406,5

In the production of paper and board, corrugated and kraft 
grades of recovered paper accounted for 71.5%, newspapers 
and magazines – 14.6% and mixed grades – 9.8%. High grades 
represented only 4.1%.

Paper and board

Paper and board production 2012-2013 in Poland according 
to the CEPI classification is shown in Table 6 (1, 2).

Table 6. Paper and board production 2012-2013 in Poland 
according to the CEPI classification (1, 2)

Paper grade 2012 
‘000 t

2013 
‘000 t

Pro-
dukcja

Zużycie Pro-
dukcja

Zużycie

Newsprint 149,4 38,3 141,7 27,4
Uncoated mechanical 4,0 269,6 1,0 271,7
Coated mechanical 0,0 268,8 0,0 266,8
Uncoated woodfree 711,9 193,6 719,8 205,3
Coated woodfree 0,0 278,1 0,0 278,2
Total graphic papers 865,3 1.048,4 862,5 1.049,3
Sanitary & household 487,0 375,1 526,0 411,4
Case materials 1,709,8 1,685,9 1,913,6 1,818,9
Folding boxboard 262,0 408,7 257,4 458,5
Wrappings 87,0 188,5 85,0 241,9
Other packaging papers 85,0 160,4 85,0 163,2
Total packaging paper 2.143,8 2.443,5 2,341,0 2,682,4
Other papers and 
boards

325,7 286,2 376,0 327,7

Total paper and board 3.821,8 4,153,2 4,105,5 4,470,9

Packaging grades represented 57.0% of the total paper and 
board output, printing papers – 21.0%, sanitary and household 
– 12.8%, others – 9.2%.

Leading sectors in Poland are case materials (46.6%), un-
coated woodfree (17.5%) as well as sanitary and household 
(12.8%). These grades are main export products of the paper 
and board industry in Poland.

Production 2013 of selected paper and board grades accor-
ding to the GUS (the Office for National Statistics) is shown 
in Table 7 (2).

In 2013, consumption of paper and board increased by 7.6%. 
Consumption growth was influenced by increased paper and 
board production (7.4%), increased imports of paper and board, 
paper and board products, printed paper (4.7%) and increased 
exports (4.2%). 

Paper and board consumption 2012-2013 in Poland is shown 
in Table 8 (1-3).
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Exports in PLN were higher by 7.4% and amounted to PLN 
647,878,8 m, imports increased by 1.2% to PLN 656,098,2 
m. The trade balance was negative and amounted to (–) PLN 
8,219,4 m (2012: (-) PLN 44,709,0 m).

Trade results in EUR increased as follows: exports by 8.0% to 
€154,994,0 m, imports by 1.9% to €156,978,0 m. The negative 
balance was €1,984 m (2012: (-) €10,584,1 m).

Exports in USD amounted to $206,138,0 m and increased 
by 11.6%, whereas imports amounted to $208,780 m and was 
5.2% higher than in 2012. The negative balance was $2,642,4 m 
(2012: (-) $13,802,8 m).

The most important trade market for Poland is Germany. 
In 2013, exports to this country accounted for 25.1%, and 
imports for 21.7%. In terms of exports, the following markets 

Table 7. Paper industry production 2012-2013 in Poland (2)

Product 2012 
‘000 t

2013 
‘000 t

Chemical pulp, soda/kraft *847,6 881,3
Mechanical, semi-chemical 
pulp from other cellulose based 
materials

*303,9 305,8

Paper and board 3,821,8 4,105,5
 incl. newsprint 149,4 141,7
 other papers and boards 715,9 720,1
 incl. woodfree graphics 711,9 719,1
 uncoated kraftliner, unbleached 733,4 751,0
 wrappings, uncoated kraft board 
others, sack paper

92,9 95,7

 semi-chemical fluting 178,1 180,4
Corrugated board (acc. to GUS)
 (acc. to SPP)

1,587,6 1,702,5

paper and board boxes 1,863,0 1,980,7
Paper sacks and bags 114,7 112,6
Toilet paper 297,2 298,0
Towels 214,4 201,9

* figures changed by GUS compared to figures published earlier

Table 8. Paper and board consumption 2012-2013 in Poland 
(1-3)

Specification 2012 2013
1. Paper and board production (‘000 t) 3,821,8 4,105,5
2. Imports of paper and board, paper 

and board products, printed paper 
(‘000 t)

3,768,9 3,946,9

3. Exports of paper and board, paper 
and board products, printed paper 
(‘000 t)

3,437,5 3,581,6

4. Total paper consumption (‘000 t) 4,153,2 4,470,9
5. Population (m) 38,5 38,5
6. Annual per capita consumption 

(kg/1p)
107,9 116,1

* total consumption of paper and board includes trade balance 
of paper and board products and printed paper

Table 9. Poland’s foreign trade results 2012 and 2013 by groups of countries (4)

Exports (m EUR) Imports (m EUR) E-I Balance (m EUR)
I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 2012 I-XII 2013

Developed countries 117.973,5 126,989,0 99,434,5 103,568,2 18,539,0 23,420,8
 UE 109.080,0 116,292,8 88,580,7 91,803,5 20,499,3 24,489,3
Developing countries 11.640,1 13,419,6 30,080,9 3,026,8 -18,440,8 -18,607,2
Central & Eastern Europe 13.842,5 14.585 24,524,8 21,383,0 -10,682,3 -6,797,6
Total 143.456,1 154,994,0 154,040,2 156,978,0 -10,584,1 -1,984,0

Table 10. Poland’s paper production foreign trade results 2012 and 2013 by countries (4)

Exports (m EUR) Import (m EUR) E-I Balance(m EUR)
I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 2012 I-XII 2013

Developed countries 3.015,9 3,243,6 3,691,2 3,884,3 -675,3 -640,7
 UE 2.882,6 3,079,6 3,472,9 3,668,0 -590,3 -588,4
Developing countries 203,9 229,4 163,8 184,2 40,1 45,2
Central & Eastern Europe 488,6 503,3 92,2 96,3 396,4 407,0
Total 3.708,5 3,76,3 3,947,3 4,164,8 -238,8 -188,5

Foreign trade

In 2013 foreign trade results increased when compared to 
2012, however the dynamic was slow. The increase in foreign 
trade was registered with all the groups of countries, except 
imports from Central and Eastern Europe. As a result of higher 
increase in exports than in imports trade balance has improved. 
When compared to 2012, price relations in total trade have been 
deteriorated [4].
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come next: the UK (6.5%), the Czech Republic (6.2%), France 
(6.4%), Russia (5.3%), Italy (4.3%), the Netherlands (4.0%), 
Ukraine (2.8%), Sweden (2.7%), Slovakia (2.6%) and as re-
gards imports: Russia (11.1%), China (9.3%), Italy (5.3%), the 
Netherlands (3.9%), France (3.8%), the Czech Republic (3.7%), 
USA (2.7%), the UK (2.6%) and Belgium (2.3%).

Poland’s foreign trade results 2013 are shown in Table 9.
The paper industry share in the negative foreign trade balance 

is shown in Table 10 [5].
Price relations in exports of paper and board and in exports 

of paper and board products, slightly improved when compared 
to import prices. Generally, export prices of paper and board 
rose by 3.1%, paper and board products by 6.3%. As regards 
paper and board, the average export price was PLN 3,554 /t 
($1,131 /t, €851/t), while the average import price was PLN 
3,068 PLN/t ($997/t, €734/t). As regards paper and board 
products the average export price was PLN 6,304 /t ($2,007/t, 
€1,508/t), while the average import price was PLN 9,415 /t 
($2,998 /t, €2,252 /t). 

The foreign trade results in tones 2012-2013 are presented 
in Table 11 (5).

Tabela 11. Foreign trade results 2012-2013 (5)

Items according to the 
Polish Harmonized Clas-
sification (PCN

Imports (‘000 t) Export (‘000 t)

2012 2013 2012 2013
Chemical wood pulp 738,5 864,1 23,7 96,4
Paper, board, tissue 3,358,7 3,514,5 2,289,9 2,359,9
Paper and board products 333,6 356,6 705,4 750,1
Books, newspapers, etc. 76,7 75,8 442,3 471,6

In 2013, Poland imported the total of 3,946,900 t of paper 
and board, paper and board products and printed paper (2012: 
3,768,900 t – 4.7% up), the total exports of those goods reached 
3,581,600 t (2012: 3,437,500 t – 4.2% up), in this way the 
import minus export balance was 365,300 t (2012: 331,200 
t – 10.3%) (4).

The imports of chemical pulp rose by 17.0 %, so did im-
ports of paper and board by 4.6%, paper and board products 
by 6.9%. Printed paper fell by 1.2%. The exports of chemical 
pulp increased four times, the exports of paper and board went 
up by 3.1%, paper and board products went up by 6.3% and 
printed paper by 6.6%.

Figure 1 shows foreign trade data in terms of volume for 
pulp, paper and board, paper and board products and printed 
paper (PCN 4701-4911) 2006-2013.

In 2013, imports of newsprint rose by 25.5%, uncoated 
woodfree by 3.7%, recycled packaging papers by 4.5%, board 
coated with kaolin by 2.5%, sanitary and household products 
53.5%, packaging by 10.6%.

At the same time exports increased as follows: printing, wri-
ting and copy grades by 1.2%, tissue by 77.8%, kraft packaging 
papers by 1.0%, recycled packaging papers by 9.6%, boards 
coated with kaolin by 7.8%, sanitary and household products 
by 2.9%, packaging by 7.2% (4).

Figure 2 shows foreign trade data in terms of value for pulp, 
paper and board, paper and board products and printed paper 
(PCN 4701-4911) 2006-2013.

In terms of EUR value in 201, imports increased by 5.5%, 
exports rose by 7.2%. As Figure 2 shows, the import-export 
balance in terms of value 2006-2011 decreased, whereas it rose 
slightly in 2012 and it went down in 2013 again. 

Economic results

According to the National Office for Statistics (GUS), the 
economic results of the paper industry in Poland are better in 
comparison to the results of the industry altogether.

The data on the economic results of the industry in Poland 
2013 covered 49,934 companies who keep books of accounts 
and employ more than 9 people. When compared to 2012, the 
number increased by 0.1%. 

Fig. 1. Foreign trade data (for CN 4701-4911) 2006-2013 (4)

Fig. 2. Value of foreign trade for CN 4701-4911 from 2006 
to 2013 (m EUR) (4)
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Basic economic data for the industry in Poland 2009 accor-
ding to the GUS are presented in Table 12 (5).

Financial results of pulp and paper sector are presented in 
Table 13 (5).

The data on the economic results of the paper industry in Po-
land 2013 covered 403 companies who keep books of accounts 
and employ more than 9 people. When compared to 2012, the 
number decreased by 4.0%. 

The incomes from total activity increased by 6.5% (17 com-
panies less), and costs increased by 5.8%. Incomes from sales 
increased by 7.2%, and cost of goods sold – by 6.2%. Results 
from sales went up by 18.4%. Gross sales results increased 
by 14.2%, and net sales results rose by 16.9%. Profitability 
rate of gross turnover increased by 7.0%, and accounted for 
9.2%, profitability rate of net turnover increased by 9.1% and 
represented 8.4%.

The best economic results were obtained by the paper com-
panies employing over 249 people. Much worse results were 
achieved by companies employing from 50 to 249 people.

LITERATURE

1. Figures from paper industry companies 2012 and 2013, SPP 
2013 and 2014 

2. Production of industrial goods 2012 and 2013, GUS 2013 
and 2014.

3. Foreign trade 2012 and 2013 Warsaw, CAAC 2013 and 2014 .
4. Foreign Trade January-December 2012 and 2013, GUS, 

Warsaw, 2013 and 2014.
5. Financial results of economic operators I-XII 2013, GUS, 

Warsaw, 2014.
 

Table 12. Basic economic information on the industry in Poland 2013 (31.12.2013) (5)

Employment No. of com-
panies

Incomes from 
total activity

Cost of reve-
nues

Gross sales 
results

Net sales 
results

Profitability 
rate of gross 

turnover

Profitability 
rate of net 
turnover

No. M PLN %
Total 49,934 2,843,726,7 2,716,860,6 126,910,1 108,165,1 4,5 3,8
10 - 49 people 33,036 451,177,2 433,128,9 18,063,4 15,298,4 4,0 3,4
50 – 249 people 13,796 733,323,8 704,109,4 29,236,1 24,926,5 4,0 3,4
> 249 people 3,102 1,659.225,7 1,579,622,4 79,610,6 67,940,2 4,8 4,1

Table 13. Basic information on economic operators manufacturing pulp, paper and paper products 2013 (31.12.2013) (6)

Employment No. of com-
panies

Incomes 
from total 

activity

Cost of reve-
nues

Gross sales 
results

Net sales 
results

Profitability 
rate of gross 

turnover

Profitability 
rate of net 
turnover

No. M PLN %
Total 403 31,085,9 28,218,1 2,867,7 2,625,3 9,2 8,4
10 - 49 people 190 2,270,2 2,087,5 182,7 164,0 8,0 7,2
50 – 249 people 171 8.707,5 8,184,6 522,8 463,7 6,0 5,3
> 249 people 42 20,108,2 17,946,0 2,162,2 1,997,7 10,8 9,9
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Zużycie i produkcja tektury falistej 
w Polsce w 2013 roku

Zbigniew Fornalski

Wprowadzenie

W 2013 roku na świecie wyprodukowano 212.155 mln m2 
tektury falistej, przy czym średni wzrost produkcji (liczony 
w mln m2) wyniósł 3,2% (w 2012 r. +3,6%). W tym: w Azji 
wyprodukowano 106.634 mln m2 (+6,3%), w Europie 48.335 
mln m2 (-0,4%), w Ameryce Płn. 39.641 mln m2 (+0,1%), 
w Ameryce Śr. i Płd. 12.470 mln m2 (+2,3%), w Oceanii 2.750 
mln m2 (+2,7%), w Afryce 2.325 mln m2 (+3,3%). Wielkość 
produkcji tektury falistej (mln m2) w różnych rejonach świata 
w latach 2004-2013 przedstawiono na rysunku 1 [1].

Najbardziej dynamiczny rozwój produkcji tektury falistej 
(jako wyznacznik rozwoju gospodarczego), w całym rozpa-
trywanym okresie, następuje w Azji. Również pewien wzrost 
w ostatnich latach, będący wynikiem wzrostu gospodarczego 
odnotowano w nowych krajach UE.

W 2013 roku do FEFCO (European Federation of Corru-
gated Board Manufacturers) z 20 krajów członkowskich dane 
statystyczne przekazało tylko z 16 organizacji (Austria, Bel-
gia, Rep. Czeska, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, 
Rumunia, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, 
Wlk. Brytania oraz Norwegia, która nie jest członkiem FEF-
CO), przy czym brak jest danych z pozostałych krajów (Dania, 
Chorwacja, Portugalia,  Finlandia i Ukraina). Dane z Chorwacji 
i Finlandii były estymowane, aby mogły być porównywane 
w latach 2011-2013, natomiast dane te nie są porównywalne 
z danymi rocznymi z lat poprzednich ze względu na inną ilość 
członków FEFCO.

Średni wzrost produkcji tektury falistej w stosunku do roku 
poprzedniego wyniósł 1,7% (licząc w mln m2) i 1,7% (licząc 
w tys. ton). W trzech krajach odnotowano niewielki spadek 
produkcji (we Francji, w Szwecji i w Szwajcarii). Największy 
wzrost produkcji odnotowano w Polsce, na Węgrzech, w Turcji 
i Republice Czeskiej [2]. 

Wielkość produkcji tektury falistej w 18 krajach europej-
skich, członkach FEFCO w latach 2011-2013 [przedstawia 
rysunek 2 [2]

Do największych producentów tektury falistej w Europie 
należą: Niemcy (21,2% łącznej produkcji tektury falistej w Eu-

Rysunek 1.

 
Rysunek 2. 

ropie), Włochy (14,5%), Francja (12,5%), Hiszpania (10,1%), 
Wlk. Brytania (9,6%), Turcja (8,3%) i Polska (7,7%) [3].

Na rysunku 3 przedstawiono udziały siedmiu największych 
producentów tektury falistej w łącznej produkcji tektury falistej 
w Europie w latach 2004-2013 [2].

Średnio w krajach Europy Zachodniej i Środkowej produkuje 
się ok. 41,4kg tektury falistej na jedną osobę w ciągu roku 
(wzrost o 0,7 kg od 2012 r.). W Polsce produkujemy 44,2 kg/
osobę/rok, a najwięcej tektury falistej w Europie produkuje się: 
we Włoszech (58,6 kg), w Niemczech (58,2 kg), w Austrii (51,4 
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Rysunek 3. 

kg), w Hiszpanii (50,7 kg), w Belgii (46,0 kg) i we Francji (42,7 
kg). Najmniej w Rumunii (13,2 kg). Produkcję tektury falistej 
przez członków FEFCO i w Polsce, na jednego mieszkańca na 
rok, w latach 2004-2013 przedstawia rysunek 4 [2]. 

W krajach FEFCO, średnio 43,1% produkcji tektury falistej 
przeznaczone jest do produkcji pudeł wykrawanych (w Polsce 
42,2%), a 16,7% tektury falistej sprzedawane jest w postaci 
arkuszy (w Polsce 24,9%).

Tektura falista

W Polsce według GUS (firmy powyżej 9 zatrudnionych) 
produkcja tektury falistej w 2013 r. wyniosła 1.702,5 tys. ton 
[3]. Wielkości zużycia, produkcji, importu i eksportu tektury 
falistej wg SPP w latach 2004-2013 przedstawiono na rysunku 
5 [3,4,6,7].

Zużycie tektury falistej w latach 2012 – 2013 przedstawione 
jest w tabeli 1. 

 
Rysunek 4. 

Rysunek 5. 

Tabela 1. Zużycie i produkcja, tektury falistej oraz zużycie 
opakowań w Polsce w latach 2012 – 2013 [3,4,6,7]

Wyszczególnienie 2012 
tys. ton

2013 
tys. ton

Tektura falista 
[3,4,6,7]

zuż. kg/1os./rok 40,1 42,9
prod. kg/1os./rok 41,2 44,2
zużycie 1.543,0 1.653,1
produkcja wg SPP 1.587,6 1.702,5
import 33,8 25,8
eksport 78,4 75,2
produkcja wg GUS 1.587,6 1.702,5

Pudełka i pudła 
z papieru lub 
tektury  (faliste 
i niefaliste)

zużycie 1.701,9 1.786,3
produkcja wg GUS 1.863,0 1.980,7
import 120,2 115,7
eksport 281,3 309,6

Tabela 2. Produkcja papierów do produkcji tektury falistej 
w Polsce w latach 2012-2013, wg danych producentów pa-
pieru i tektury [3,5]

Rok Wyszcze-
gólnienie

Kraftli-
ner

Testli-
ner

Fluting Łącznie

2012 Produkcja  
(tys. ton)

523,7 538,3 647,8 1.709,8
2013 554,1 594,7 764,8 1.913,6

Udział produkcji tektury falistej członków SPP w produkcji 
ogółem w Polsce w 2013 roku wyniósł 82,3%. 

Głównymi odbiorcami opakowań z tektury falistej w Polsce, 
tak jak w latach poprzednich, są: przemysł spożywczy (31,8%), 
przetwórcy tektury falistej (12,0%), producenci napojów 
(7,4%), przemysł kosmetyczny (6,0%), przemysł elektroniczny, 
w tym: audio-video i sprzęt komputerowy (3,3%), przemysł 
wyrobów z drewna i meblarski (4,3%), akcesoria i wyposaże-
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nie elektryczne (2,2%), przemysł papierniczy i poligraficzny 
(2,2%), przemysł szklarski i ceramiczny (1,9%).

Papiery do produkcji tektury falistej

Produkcja papierów do celów opakowaniowych w Polsce 
systematycznie rośnie. W stosunku do 2012 r. produkcja tych 
papierów wzrosła o 9,2%. Największą pozycję w tej grupie 
papierów stanowią papiery do produkcji tektury falistej, któ-
rych produkcja w 2013 roku w stosunku do 2012 r. wzrosła 
o 11,9%. Tektura falista stanowi główny surowiec do produkcji 
opakowań zbiorczych i transportowych, a w ostatnich latach 
również jednostkowych (mikrofala).

W Polsce największymi producentami papierów do produkcji 
tektury falistej są: Mondi Świecie i Stora Enso w Ostrołęce. 
Kraftliner stanowi 29,0% produkcji, testliner 31,0%, a fluting 
40,0%.

Wielkość produkcji papierów do produkcji tektury falistej 
w Polsce w latach 2012-2013 przedstawia tabela 2 [3,5].

Na rysunku 6 przedstawiono produkcję papierów do produk-
cji tektury falistej w Polsce w latach 2004-2013 [3,5].

W Polsce do produkcji tektury falistej używa się głównie 
papierów wyprodukowanych z udziałem makulatury, a więc 
testlinerów i flutingów makulaturowych. Bardzo niski jest 
udział w produkcji tektury falistej kraftlinerów i flutingów 
półchemicznych. Również w 2013 roku znaczna część pro-
dukcji tych papierów została wyeksportowana. Przeszło 85,6% 
wyprodukowanego kraftlinera jest eksportowane, przy czym 
prawie 47,0% zużywanych kraftlinerów pochodziło z importu. 
Jednocześnie 62,9% zużywanego testlinera oraz 49,7% flutingu 
pochodziło z importu [6,7].

W 2013 roku (wg klasyfikacji CEPI) z Polski wyeksporto-
wano 1.021,1 tys. ton papierów do produkcji tektury falistej 

do prawie pięćdziesięciu krajów świata, najwięcej do Niemiec 
(190,8 tys. ton), Włoch (78,9 tys. ton), Szwecji (69,3 tys. ton), 
Wlk. Brytanii (62,0 tys. ton), Rep. Czeskiej (56,5 tys. ton)  
i  Francji (56,3 tys. ton). 

Jednocześnie zaimportowano 1.126,1 tys. ton tych papierów, 
z czego najwięcej: z Niemiec (781 tys. ton), Węgier (76,4 tys. 
ton), Austrii (48,7 tys. ton).

Do produkcji tektury falistej w Polsce coraz więcej używa się 
papierów graficznych zarówno niepowlekanych jak i powleka-
nych. Papiery te stosowane są na warstwy wierzchnie tektury 
falistej i do kaszerowania i zgodnie z klasyfikacją CEPI nie 
zaliczają się do grupy papierów do produkcji tektury falistej. 

Na rysunku 7 przedstawiono produkcję i zużycie papierów 
do produkcji tektury falistej w Polsce (wg klasyfikacji CEPI) 
w latach 2004-2013 [3,5,6,7].

W 2013 roku dzięki inwestycji w nowy ciąg produkcyjny do 
produkcji papierów na tekturę falistą w Stora Enso w Ostrołęce, 
łączna produkcja tych papierów w Polsce jest bardzo bliska 
ich zużyciu.
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Corrugated Board Consumption 
and Production 2013 in Poland

Zbigniew Fornalski

Case materials

In Poland, production of paper grades for packaging pur-
poses is consistently growing. When compared to 2012, their 
production rose by 9.2%. The first-largest segment in this group 
of papers are case materials. When compared to 2012, their 
production in 2013 rose by 11.9%. 

Corrugated board is a main raw material for production of 
shipping boxes and multipacks, recently also primary packaging 
(micro-flute). The top manufacturers of case mate-rials in Poland are Mondi 

Świecie and Stora Enso Poland Ostrołęka. Kraftliner represents 
29.0% of total production, testiner – 31.0% and fluting – 40.0%.

Poland’s production of case materials from 2012 to 2013 is 
shown in Table 1.

Figure 1 shows production of case materials from 2004 to 
2013.

In Poland, corrugated board production is based mainly on 
grades made from recovered paper, i.e. recycled testliner and 
fluting. Semi-chemical kraftliner and fluting represent very 
minor share. In 2013, a significant production volume of those 
grades was exported. Over 85.6% of kraftliner manufactured in 
Poland was exported, while around 47.0% of kraftliner used in 
Poland was imported. 62.9% of testliner and 49.7% of fluting 
were imported.

According to CEPI classification, in 2013 Poland exported 
1 021 100 t of case materials to almost 50 countries, mainly 
to Germany (190 800 t), Italy (78 900 t), Sweden (69 300 t), 
the UK (62 000 t), the Czech Republic (56 500 t) and France 
(56 300 t). 

Poland imported 1 126 100 t of case materials, mainly from 
Germany (781 600 t), Hungary (76 400 t) and Austria (48 700 t).

Poland uses more and more graphics for the production of 
corrugated board, both coated and uncoated. These grades are 
used for the production of top layers of corrugated board and 
for laminating and, according to the CEPI classification, they 
are not grouped as case materials.

Figure 2 shows production and consumption of case materials 
(acc. to CEPI classification) from 2004-2013 (1, 3-5).

As a result of a new containerboard machine started-up at 
Stora Enso Poland in Ostrołęka in 2013, total production of 
this grade was very close to consumption.

 Fig. 1. Production of case materials in Poland from 2004 
to 2013 (1-3)

 Fig. 2. Production and consumption of case materials 2004-
2013 in Poland (1, 3-5)

Table 1. Production of case materials in Poland from 2012 
to 2013 acc. to data collected from paper and board ma-
nufacturers (1-3)

Kraftliner Testliner Fluting Total

2012 Production 
(‘000 t)

523,7 538,3 647,8 1.709,8

2013 554,1 594,7 764,8 1.913,6
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Table 2. Corrugated board consumption, production and packaging consumption 2012-2013 in Poland (1, 2, 4, 5)

2012 
‘000 t

2013 
‘000 t

Corrugated board
Consumption kg/1p/y 40,1      42,9
Production kg/1p/y 41,2      44,2
Consumption 1.543,0 1.653,1
Production acc. to SPP 1.587,6 1.702,5
Imports 33,8      25,8
Exports 78,4      75,2
Production acc. to GUS 1.587,6 1.702,5

Containers and boxes made of 
paper or board (corrugated and 
non-corrugated)

Consumption 1.701,9 1.786,3
Production acc. to GUS 1.863,0 1.980,7
Imports 120,2    115,7
Exports 281,3    309,6

3. Figures from paper industry companies 2013, SPP, 2014 
4. Figures 2004 from Foreign Trade Information Center, War-

szawa 2005
5.  Foreign trade data 2005-2013, CAAC 2006-2014.

 Fig. 3. Consumption, production, imports and exports of 
corrugated board 2004-2013 in Poland (1, 2, 4, 5)

Corrugated board

According to the Central Statistical Office of Poland (GUS), 
corrugated board production 2013 in Poland amounted to 1 702 
500 t (companies with over 9 employees) (1). Figure 3 shows 
consumption, production, imports and exports of corrugated 
board 2004-2013 (1, 2, 4, 5).

Table 2 shows corrugated board consumption 2012-2013. 
In 2013 the SPP (the Association of Polish Papermakers) 

members represented 82,3% of total corrugated board produc-
tion in Poland.

Major consumers of corrugated packaging in Poland are the 
following sectors: foodstuffs (31.8%), corrugated converting 
(12.0%), beverages (7.4%), cosmetics (6.0%), electronics, 
including radio, TV, computers (3.3%), wooden goods and 
furniture (4.3%), electrical accessories (2.2%), paper goods 
and printed matters (2.2%), ceramics and glassware (1.9%).

LITERATURE

1. Production of industrial goods 2013, GUS, Warszawa, 2014 
2. Figures from corrugated board manufacturers 2013., SPP, 

2014 
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1. Wstęp

Warunki korzystania ze środowiska przez instalacje 
przemysłowe w krajach Unii Europejskiej reguluje obecnie 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EU 
z 24.11.2010 w sprawie emisji przemysłowych (IED – Dz.U. 
L 334 z 17.12.2010, s.17). 

Koncepcja zintegrowanego zapobiegania i ograniczania za-
nieczyszczeń środowiska ze źródeł przemysłowych znalazła po 
raz pierwszy swój wyraz w dyrektywie 96/61/WE z 24 września 
1996r (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC), 
zwanej również dyrektywą w sprawie zintegrowanych pozwo-
leń ekologicznych. Dyrektywa ta wprowadzała na szczeblu 
europejskim wymagania uzyskania zintegrowanych pozwoleń 
ekologicznych na funkcjonowanie instalacji, których działal-
ność może w znaczącym stopniu pogorszyć stan środowiska. 
Podstawowa zasada wprowadzona przez dyrektywę IPPC do 
prawa europejskiego brzmiała: 

„Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne 
środki, umożliwiające właściwym władzom zapewnienie, aby 
przy obsłudze instalacji podjęto wszystkie właściwe środki 
zapobiegające zanieczyszczeniu, w szczególności przez za-
stosowanie najlepszych dostępnych technik”. W ten sposób 
dyrektywa określiła wymaganie, że wielkości dopuszczalnych 
emisji zanieczyszczeń mają wynikać z aktualnych możliwości 
techniczno-technologicznych, odnoszących się do środków 
wewnętrznych i zewnętrznych ochrony środowiska.

Prowadzony w latach 2005-2007 proces przeglądu sku-
teczności wdrożenia dyrektywy IPPC oraz innych dyrektyw 
dotyczących emisji przemysłowych wykazał:
• złożoność i brak spójności,
• niedostateczne wdrożenie najlepszych dostępnych technik 

BAT – znaczne różnice w normach ochrony środowiska 
w krajach członkowskich,

• braki w przepisach, powodujące ograniczenia w ich prze-
strzeganiu i egzekwowaniu.

Implementacja Dyrektywy IED – wyzwania 
dla przemysłu celulozowo-papierniczego

Małgorzata Michniewicz
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Niezadowalające wyniki tego przeglądu skłoniły Komisję 
Europejską do podjęcia działań w kierunku zmiany / zaostrze-
nia przepisów w zakresie zapobiegania i ograniczania emisji 
zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych.

Zasady na jakich oparła się koncepcja  
nowej dyrektywy:

Działalność przemysłowa przyczynia się do zanieczyszczenia 
środowiska – bez dalszego ograniczenia emisji z instalacji ob-
jętych dyrektywą nie uda się zrealizować celów strategicznych 
w zakresie zdrowia i stanu środowiska (Agenda Lizbońska oraz 
unijny program działań w zakresie środowiska i zrównoważo-
nego rozwoju);

Połączenie w jeden akt prawny siedmiu odrębnych dotąd 
dyrektyw, dotyczących emisji ze źródeł przemysłowych, w tym 
m.in. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania 
zanieczyszczeń (IPPC), w sprawie ograniczenia emisji niektó-
rych zanieczyszczeń do powietrza z dużych instalacji spalania 
(LCP) oraz w sprawie spalania odpadów (WI), stosownie do 
zasady stopniowego upraszczania prawodawstwa unijnego;

Wzmocnienie wdrażania uznanych technik o najwyższej 
skuteczności z punktu widzenia możliwości zapewnienia wyso-
kiego poziomu ochrony środowiska jako całości – Najlepszych 
Dostępnych Technik

Komisja organizuje wymianę informacji na temat BAT 
z udziałem państw członkowskich i innych zainteresowanych 
stron w celu tworzenia i aktualizacji dokumentów referencyj-
nych, wskazujących techniki, które są uznawane na szczeblu 
unijnym za najlepsze dostępne

Wzmocnienie przepisów lub dodanie nowych w celu zapew-
nienia lepszego poziomu wdrożenia, egzekwowania i monito-
rowania przestrzegania przepisów przez władze krajowe oraz 
na szczeblu wspólnotowym. 

W trakcie prac nad dyrektywą o zintegrowanych pozwole-
niach ekologicznych (IPPC) powołano Europejskie Biuro IPPC 
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(EIPPCB) w celu opracowania, na poziomie europejskim, do-
kumentów technicznych określających najlepsze dostępne tech-
niki – dokumenty referencyjne tzw. BREF. Dokumenty BREF 
stanowią realizację postanowień Art.13 Dyrektywy IED (Art.16 
IPPC), dotyczącego wymiany informacji pomiędzy państwami 
członkowskimi i przemysłem, a także realizację nadrzędnej 
zasady o konieczności wdrażania i stosowania najlepszych 
dostępnych technik w celu ochrony środowiska jako całości. 
Z powyższych zasad wynika konieczność okresowych przeglą-
dów i aktualizacji dokumentów referencyjnych, gdyż stan wie-
dzy i techniki podlega rozwojowi i permanentnym zmianom. 
Dokumenty BREF zawierają określenie i opis technik wytwór-
czych przyjaznych środowisku (najlepszych dostępnych) oraz 
poziomy emisji / zużycia zasobów wynikające z zastosowania 
najlepszych dostępnych technik – wskaźniki BAT-AELs – Best 
Available Techniques Associated Emission Levels. W polskiej 
ustawie ochrony środowiska dla górnych poziomów zakresów 
BAT-AELs przyjęto nazwę: graniczne wielkości emisyjne. 
Termin ten oznacza najwyższe z określonych w Konkluzjach 
BAT wielkości emisji, uzyskiwanych w normalnych warunkach 
eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki 
lub kombinacji najlepszych dostępnych technik.

Dyrektywa IED, w porównaniu z wcześniejszą dyrektywą 
IPPC, nadaje znacznie większą rangę dokumentom referencyj-
nym, określającym najlepsze dostępne techniki dla danej branży 
przemysłowej. Zgodnie z zapisami zawartymi w IED, ustalone 
w pozwoleniu zintegrowanym, dopuszczalne wielkości emisji 
i parametry równoważne oraz środki techniczne mają opierać 
się na najlepszych dostępnych technikach. W praktyce zapis ten 
funkcjonuje w ten sposób, że Komisja Europejska przyjmuje 
w drodze decyzji, zgodnie z procedurą regulacyjną, dokument 
w sprawie Konkluzji BAT (Decisions on the BAT Conclusions) 
dla danej branży przemysłowej. W procedurze uzyskiwania 
pozwoleń zintegrowanych przez instalacje, właściwy organ 
administracji będzie określać dopuszczalne wielkości emisji, 
zapewniające nie przekraczanie poziomów emisji, powiązanych 
z najlepszymi dostępnymi technikami, określonych w doku-
mencie Konkluzje BAT. W ten sposób dyrektywa zapewnia 
również okresową aktualizację poziomów emisji wynikających 
z BAT (BAT-AELs), gdyż dokumenty referencyjne i Konkluzje 
BAT mają być aktualizowane nie rzadziej niż co 8 lat.

Konkluzje dotyczące BAT stanowią istotną część dokumentu 
referencyjnego BREF i wynikają bezpośrednio z jego treści 
merytorycznej. W świetle postanowień dyrektywy IED, Kon-
kluzje BAT po przejściu odpowiednich procedur regulacyjnych 
uzyskują status dokumentu normatywnego.

Dokument w sprawie najlepszych dostępnych technik w prze-
myśle celulozowo-papierniczym (akronim PP BREF), datowany 
na grudzień 2001, został opracowany i przyjęty w pierwszej 
grupie dokumentów referencyjnych. W 2006 r. w Europejskim 
Biurze IPPC rozpoczęto proces przeglądu i aktualizacji tego 

dokumentu. W 2013 roku prace zostały zakończone i dokument 
został przyjęty przez Komisję Europejską oraz pozytywnie za-
opiniowany przez Forum Art.13 IED w dniu 20 września 2013. 
Obecnie Konkluzje BAT są poddawane procedurze regulacyjnej 
Komitetu ds. regulacji połączonej z kontrolą.

2. Sposób tworzenia, uzgadniania i zatwierdzania 
treści dokumentów BREF oraz Konkluzji BAT

Podstawą formalno-prawną tworzenia dokumentów BREF 
są zapisy dyrektywy IED (preambuła pkt. (13), art. 3, art. 13):

„W celu określenia najlepszych dostępnych technik oraz 
w celu ograniczenia występujących w Unii różnic w zakresie 
poziomów emisji z działalności przemysłowej należy sporządzić 
dokumenty referencyjne dotyczące najlepszych dostępnych 
technik (BAT) (zwane dalej „dokumentami referencyjnymi 
BAT”), dokonywać ich przeglądu i w razie konieczności ak-
tualizować w wyniku wymiany informacji z zainteresowanymi 
podmiotami, a najważniejsze elementy dokumentów referen-
cyjnych BAT (zwane dalej „Konkluzjami dotyczącymi BAT”) 
należy przyjąć w drodze procedury komitetowej. W tym zakresie 
Komisja powinna ustanowić w drodze procedury komitetowej 
wskazówki w sprawie gromadzenia danych, sporządzania 
dokumentów referencyjnych BAT i zapewnienia ich jakości. 
Konkluzje dotyczące BAT powinny stanowić odniesienie przy 
określaniu warunków pozwolenia. Komisja powinna dążyć do 
aktualizacji dokumentów referencyjnych BAT najpóźniej osiem 
lat po publikacji poprzedniej wersji.”

Jeszcze pod działaniem dyrektywy IPPC, tj. w latach 2000-
2009, Komisja Europejska wydała dokumenty pomocnicze – 
przewodniki, ustalające ogólne reguły tworzenia dokumentów 
referencyjnych, określające w szczególności: strukturę i za-
wartość BREF’u, sposoby gromadzenia i przesyłania danych, 
proces przeglądu i aktualizacji, itd.

W roku 2011 w ramach wdrażania nowej dyrektywy IED 
opracowano jeden dokument przewodni, będący połączeniem 
i aktualizacją poprzednich, który reguluje wszystkie kwestie 
związane z opracowywaniem dokumentów referencyjnych 
BREF oraz Konkluzji BAT: ”Guidance document on the prac-
tical arrangements for the exchange of information under the 
Industrial Emission Directive (2010/75/EU)”.

Sposób tworzenia, uzgadniania i zatwierdzania treści doku-
mentów BREF oraz Konkluzji BAT zostanie w skrócie przed-
stawiony na przykładzie dokumentu dla branży papierniczej.

Pierwszy, oryginalny dokument referencyjny dla przemysłu 
celulozowo-papierniczego (akronim PP BREF) został wydany 
w 2001 r. W 2006 r. w Europejskim Biurze IPPC rozpoczęto 
proces przeglądu i aktualizacji tego dokumentu. W pracach 
tych kluczową rolę pełnili autorzy dokumentu zatrudnieni 
w EIPPCB oraz eksperci branżowi z krajów członkowskich UE, 
działający w ramach organizacyjnych Technical Working Group 
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(TWG). Ważnymi etapami tych prac było gromadzenie danych, 
ilustrujących parametry pracy i osiągane efekty środowiskowe, 
z realnie funkcjonujących instalacji na terenie Europy. Poniżej 
zestawiono najważniejsze etapy procesu przeglądu i aktualiza-
cji dokumentu PP BREF:
listopad 2006 Spotkanie TWG otwierające proces 

przeglądu PP BREF 2001
lipiec 2007 Pierwsza tura gromadzenia danych 

z przemysłu
wrzesień 2009 Druga tura gromadzenia danych
kwiecień 2010 D1 – pierwszy projekt nowego doku-

mentu (bez Konkluzji BAT)
wiosna 2011 Trzecia tura gromadzenia danych (emi-

sje do powietrza)
IX.2012 – II.2013 Konsultacje w ramach TWG, dotyczące 

wstępnego projektu Konkluzji BAT
maj 2012 D2 – drugi projekt zawierający Kon-

kluzje BAT
koniec lipca 2012 Gromadzenie uwag, komentarzy oraz 

propozycji zmian w projekcie D2 
IX.2012 – III.2013 Konsultacje w ramach TWG, prace nad 

końcową wersją projektu, opracowanie 
Background paper (BP)

22-26 kwietnia 2013 Końcowe spotkanie TWG – Pre Final 
Draft PP BREF

lipiec 2013  Projekt końcowy (Final Draft) PP 
BREF

W końcowym spotkaniu TWG, zorganizowanym w Euro-
pejskim Biurze IPPC w Sewilli, udział wzięli przedstawiciele 
i eksperci z 13-tu krajów europejskich, przedstawiciele Komisji 
Europejskiej i organizacji pozarządowych, eksperci CEPI oraz 
autorzy PP BREF – łącznie 70 osób. Aktywny udział w tym 
spotkaniu jest najważniejszym zadaniem eksperta uczestniczą-
cego w opracowywaniu nowego BREF’u. Na tym spotkaniu 
prowadzone są najważniejsze dyskusje i konsultacje oraz 
zapadają najważniejsze decyzje w sprawie kształtu i szczegó-
łowych zapisów w dokumencie BREF, w szczególności decy-
zje dotyczące poziomów i wartości liczbowych wskaźników 
emisji, związanych ze stosowaniem najlepszych dostępnych 
technik. Ustala się wytyczne dla warunków pracy instalacji, 
pozwalających na minimalizację oddziaływań na środowisko. 
Na tym spotkaniu dopracowuje się ostateczny kształt projektu 
Konkluzji BAT. Wymiernym efektem końcowego spotkania 
TWG ds. przeglądu i aktualizacji dokumentu PP BREF było 
wydanie projektu Pre Final Draft (dostępnego tylko dla uczest-
ników spotkania), dokumentującego wszystkie ustalenia tego 
spotkania.

Obecnie dokument referencyjny PP BREF znajduje się w fa-
zie końcowej obróbki językowej po czym zostanie opubliko-
wany na odpowiednich stronach internetowych Europejskiego 

Biura IPPC. Projekt decyzji Komisji w sprawie Konkluzji BAT 
został przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
do kontroli. Parlament Europejski stanowiąc większością 
głosów swoich członków lub Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną, mogą sprzeciwić się przyjęciu projektu. Jeżeli 
w ciągu trzech miesięcy od otrzymania projektu (czyli do ok. 
połowy sierpnia br.) Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą 
sprzeciwu wobec tego projektu, Komisja przyjmuje dokument, 
publikuje decyzję w Dzienniku Urzędowym i zostaje ona prze-
tłumaczona na wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej. 
Ustalenia zawarte w Konkluzjach BAT będą obowiązywać 
bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich UE.

3. Rola dokumentów referencyjnych – wdrożenie 
dyrektywy IED i Konkluzji BAT do ustawy Pra-

wo Ochrony Środowiska

Zasadnicza rola dokumentów referencyjnych wynika z za-
pisów dyrektywy IED i ogólnie biorąc, polega na wsparciu 
prawodawstwa UE w obszarze zapobiegania i ograniczania za-
nieczyszczeń środowiska ze źródeł przemysłowych. Wsparcie 
to polega na określeniu poziomów emisji / zużycia zasobów, 
wynikających z zastosowania najlepszych dostępnych technik 
(aktualnego stanu techniki) i mogących służyć jako dopusz-
czalne wielkości emisji (standardy emisyjne) przy wydawaniu 
pozwoleń zintegrowanych.

Odpowiednie zapisy w dyrektywie IED zobowiązują kraje 
członkowskie UE do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, 
mających na celu m.in.:
• zabezpieczenie by żadne instalacje, wymagające pozwolenia, 

nie były eksploatowane bez tego pozwolenia (art. 4);
• zapewnienie zgodności pracy instalacji z warunkami po-

zwolenia (art. 8),
• zastosowanie wszelkich właściwych środków zapobiegania 

i ograniczania zanieczyszczeń (art. 11), 
• zastosowanie najlepszych dostępnych technik (art. 11).

Właściwe organy udzielają pozwolenia zintegrowanego, 
jeżeli instalacja spełnia wymogi dyrektywy (art. 5). Kolejne 
artykuły precyzują te wymagania.

Art. 14: Warunki pozwolenia obejmują:
- dopuszczalne wielkości emisji substancji zanieczyszczają-

cych,
- środki ochrony gleby i wód podziemnych,
- monitorowanie gospodarki odpadami wytwarzanymi przez 

instalację,
- monitorowanie emisji zanieczyszczeń oraz stanu gleby i wód 

podziemnych,
- środki odnoszące się do warunków innych niż normalne 

warunki eksploatacji,
- realizację obowiązku sprawozdawczości.
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Konkluzje BAT stanowią odniesienie dla określenia warun-
ków pozwolenia.

Art. 15: Dopuszczalne wielkości emisji i równoważne 
parametry oraz środki techniczne, o których mowa w art. 14 
(określającym warunki pozwolenia) opierają się na najlepszych 
dostępnych technikach, bez zalecania jakiejkolwiek techniki 
czy szczególnej technologii.

Art. 16: Wymogi dotyczące monitorowania, opierają się na 
zasadach monitorowania opisanych w odpowiednich Konklu-
zjach BAT

Dyrektywa IED nadała dokumentom referencyjnym wysoki 
status i znaczącą rolę. Konkluzje BAT, będące integralną częścią 
dokumentów BREF, ustanawiają ogólnoeuropejskie standardy 
emisyjne dla wszystkich rodzajów działalności przemysłowej, 
mogących zagrozić środowisku.

Dyrektywa IED, jako akt prawa pochodnego UE, nie obowią-
zuje bezpośrednio lecz wymaga transpozycji do prawa krajo-
wego państw członkowskich. W przypadku Polski dyrektywa 
jest implementowana do ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 
Projekt zmian ustawy POŚ, wdrażający regulacje dyrektywy 
został już podpisany przez Prezydenta RP. 

4. Podsumowanie – wyzwania dla przemysłu

Po wdrożeniu IED do polskiego prawa ochrony środowiska 
(nowelizacja ustawy POŚ) poziomy emisji ustanowione w tej 
dyrektywie staną się obowiązującymi standardami emisyjnymi 
a górne poziomy wskaźników BAT-AEL, ustanowione w do-
kumencie Konkluzje BAT dla branży celulozowo-papierniczej, 
uzyskają status granicznych wielkości emisyjnych. Okres 
dostosowawczy dla Konkluzji BAT wynosi 4 lata. Pozostawia 
to zakładom przemysłu papierniczego czas na dostosowanie 
instalacji do nowych wymagań.

Wyzwaniem dla zakładów produkujących masy celulozowe 
mogą być emisje do powietrza ze źródeł technologicznych. 
W pozwoleniu zintegrowanym dopuszczalne wartości emisji 
będą ustalane na poziomie określonym w Konkluzjach BAT 
(graniczne wielkości emisyjne). Dotychczas w Polsce dla 
instalacji przemysłowych (innych niż energetyczne) dopusz-
czalne wartości emisji gazów i pyłów do powietrza były na 

ogół ustalane w oparciu o analizę rzeczywistych poziomów 
emisji z danej instalacji.

W zakresie emisji zanieczyszczeń ściekowych mogą wystę-
pować problemy z dotrzymaniem nowych wymagań dotyczą-
cych stężeń / emisji ogólnego azotu i fosforu. Niezbędna będzie 
bardziej precyzyjna kontrola pracy biologicznej oczyszczalni 
ścieków.

Kwestie związane z glebą i wodami podziemnymi były dotąd 
traktowane dosyć marginalnie. Teraz znajdują się w centrum 
uwagi. W szczególności należy tu wymienić:
• wymaganie sporządzenia raportu początkowego,
• wymaganie okresowego monitorowania zanieczyszczenia 

gleby i wód podziemnych  na terenie instalacji,
• wymaganie remediacji terenu i przywrócenia go do stanu 

opisanego w raporcie początkowym. Z pewnością wymóg 
ten pociągnie za sobą dalsze wymagania, np. sporządzania 
i zatwierdzania programów na wypadek zaprzestania dzia-
łalności.
Wynikające z dokumentu Konkluzje BAT szczegółowe 

określenie zakresu i sposobu monitorowania pracy instalacji 
i poziomów emisji (monitoring ciągły) wiąże się ze zwięk-
szeniem obowiązków operatora i dodatkowymi kosztami. 
Obecnie w stosunku do instalacji technologicznych (emisje 
do powietrza i wód) nie wymaga się monitoringu ciągłego; 
warunki i częstotliwość okresowych pomiarów emisji ustala 
się w pozwoleniu zintegrowanym.

Wdrożenie dyrektywy IED spowoduje również zwiększenie 
obowiązków sprawozdawczości, w tym składanie sprawozdań 
na temat przestrzegania warunków pozwolenia (raportowanie 
co 12 miesięcy).

Dyrektywa i wynikające z niej zmiany w POŚ stanową szcze-
gólnie duże wyzwanie dla energetyki opartej na węglu (ELVs 
z dużych instalacji spalania, przygotowywany BREF, dotyczący 
dużych instalacji spalania). Przemysł papierniczy, jak wiadomo, 
jest energochłonny i eksploatuje własne instalacje energetyczne 
lub kupuje znaczne ilości energii od innych wytwórców. Można 
spodziewać się istotnych kosztów wynikających z konieczności 
dostosowania polskiej energetyki do wymagań dyrektywy.
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1. Introduction

The conditions for installations environmental performance 
in Member States of European Union are regulated by Directive 
2010/75/EU on industrial emissions (IED – L 334 7.12.2010, 
p.17).

The whole concept of integrated pollution prevention and 
control for industrial sources was first mentioned in IPPC 
directive 96/61/EU from 24th of September 1996 (Integrated 
Prevention and Pollution – IPPC). This directive is also called 
directive regarding integrated environmental permits. This law 
act introduced, at European level, the requirements for indus-
trial installations which may affect in negative way the natural 
environment to obtain the integrated environmental permit. The 
basic rule put in to life by the IPPC directive sound as follows:

“Member States shall take the necessary measures to provide 
that the competent authorities ensure that installations are 
operated in such a way that  all the appropriate preventive 
measures are taken against pollution, in particular through 
application of the best available techniques”. This regulation 
determined the requirement that the level of the acceptable 
emissions of the pollutants are connected with the present 
technical and technological state regarding the external and 
internal environmental means.

From 2005 until 2007 there was a review of implementation 
process of IPPC and other directives regarding emissions from 
industrial installations which showed:
• Complexity and lack of consistency;
• Insufficient implementation of best available techniques BAT 

– there were large discrepancies in environmental standards 
between different Member States

• Deficiency in legislation which caused limitation in terms 
of keeping to the obligation and enforcement of the requ-
irements.
Unsatisfactory results of above mentioned review was the 

reason that the European Commission started actions which 
aimed to change/toughen the regulations regarding pollution 
prevention and control.

Implementation of IED directive 
– challenges for pulp and paper industry

Małgorzata Michniewicz
The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

The project of new directive based on following:

Industrial activities are leading to the environment pollution 
– without pollution limitations from installations which fall 
under the scope of the directive it will be impossible to achieve 
strategic targets in terms of health and environment (Lisbon 
Strategy and union work program regarding the environment 
and sustainable development);

The integration of seven different directives regarding 
emissions from industrial installations like IPPC, limitation of 
emissions from large combustion plants (LCP) or waste inci-
neration (WI) in to one law act according to the rule regarding 
gradual simplifying of European legislation;

Strengthing application of recognized techniques from high 
level environment protection point of view – Best Available 
Techniques;

Commission will organize the exchange of information 
regarding BAT between Member Stated and other interested 
parties in order to create and update reference documents which 
point out, on the European level, the best available techniques ;

 Strengthing legislation or addition of new regulation in aim 
to ensure better implementation, enforcement and control of 
obeying to the national and European regulation.

During the work on integrated environmental permits 
directive (IPPC) the European IPPC Bureau (EIPPCB) was 
established. This institution was designed to work out, on the 
European level, the technical documents which describe best 
available techniques, so called reference documents BREF. 
BREF documents carry out the regulation of the Art.13 of the 
IED Directive (Art. 16 IPPC Directive) regarding the exchange 
of the information between Member States and industry. This 
article also present the necessity to realize the primacy of the 
principle of introduction and usage of best available techniques 
in order to protect the environment. The above mentioned rules 
effect in the need of periodic review and if it is needed updating 
of the reference documents which is caused by the changes 
of the knowledge and the development of the technical state. 
The BREF documents contain the expression and description 



44

Nr 10 (2014) Biuletyn Stowarzyszenia Papierników Polskich

of the manufacturing techniques which are environmental 
friendly (best available) as well as the emission levels/ resour-
ces consumption levels which arise from the usage of the best 
available techniques – BAT-AEL’s parameters – Best Available 
Techniques Associated Emission Levels. 

The IED directive in comparison to the IPPC directive gives 
the BAT documents the higher range. According to the IED 
directive the permissible emission levels which are established 
in the integrated environmental permits as well as equivalent 
parameters and technical means should relate to the best ava-
ilable techniques. In practice European Commission adopt as a 
decision, according to the legislation procedure, Decisions on 
the BAT conclusions for given industry sector. In the procedure 
of granting of the environmental permits competent local ad-
ministration will establish permissible emissions levels which 
should ensure that given emission levels from BAT Conclusions 
won’t be contravened. The regarded directive also assure the 
periodical update of emissions levels connected with BAT 
(BAT-AEL’s). This is because the BREF documents should be 
updated at least every eight years.

BAT Conclusions are an important part of reference docu-
ments (BREF’s) and result directly from the factual part of 
BREF. According to the IED directive and after the regulations 
procedures BAT Conclusions achieve a standard status.  

The document regarding best available techniques for pulp 
and paper industry (acronym PP BREF) from December 2001 
was worked out and accepted in the first group of reference do-
cuments. In 2006 in IPPC European Bureau started the revision 
process of those documents. In 2013 the work was finished and 
the European Commission accepted the PP BREF and then it got 
the positive opinion form FORUM according art. 13 IED (20th 
September 2013). Currently this document undergoes the regu-
lation procedure and control lead by the Regulatory Committee.

2. The procedure of creation, agreement and 
adoption of BREF documents and BAT Conclu-

sions.

The legislative and formal base for creation of BREF docu-
ments are following IED regulations (Preamble p.(13), art.3 
and art.13):

“In order to determine best available techniques and to limit 
imbalances in the Union as regards the level of emissions from 
industrial activities, reference documents for best available 
techniques (hereinafter BAT reference documents’) should be 
drawn up, reviewed and, where necessary, updated through an 
exchange of information with stakeholders and the key elements 
of BAT reference documents (hereinafter BAT conclusions’) 
adopted through committee procedure. In this respect, the 

Commission should, through committee procedure, establish 
guidance on the collection of data, on the elaboration of BAT 
reference documents and on their quality assurance. BAT conc-
lusions should be the reference for setting permit conditions. 
They can be supplemented by other sources. The Commission 
should aim to update BAT reference documents not later than 
8 years after the publication of the previous version.”

Under the scope of  IPPC directive, in time period from 
2000-2009 European Commission published guidance docu-
ments which established the way how the reference documents 
should be created in particular structure and content of BREF, 
the data – gathering and transferring system, the review and 
update procedure etc.

In 2011, in frame of IED directive implementation another 
guiding document was prepared – a document which gathers all 
other documents and updated them. This document regulated 
all issues connected with drawing up the reference documents 
BREF and BAT Conclusions “Guidance document on the prac-
tical arrangements for the exchange of the information under 
the Industrial Emission Directive (2010/75/UE)”.

The procedure of creation, agreement and adoption of BREF 
documents and BAT Conclusions will be shown on the basis 
of reference document for pulp and paper industry. The first 
document regarding best available techniques for pulp and 
paper industry (acronym PP BREF) was published in 2001. In 
2006, in IPPC European Bureau started the revision process 
of those documents. The key role in the process was played by 
the authors from EIPPCB and national experts form Member 
States which operated in frame of Technical Working Group 
(TWG).An important step in this process was gathering the 
figures which should illustrate work parameters as well as 
environmental performance of real industry installation working 
all over the Europe. The most important steps of the review 
process are shown below:
November2006 Kick-off meeting for the review of 

PP BREF 2001
July 2007 First round of data gathering from 

industry
September 2009 Second round of gathering data
April 2010 D1 – first draft of new document 

(without BAT Conclusions)
Spring 2011 Third round of gathering data (air 

emissions)
IX.2012 – II.2013 TWG consultation process, regarding 

the preliminary BAT Conclusion 
project

May 2012 D2 – second draft containing the BAT 
Conclusions

End of July 2012 Gathering of remarks and comments 
as well as the new propositions in D2
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IX.2012 – III.2013 Consultations in frame of  TWG, work 
on the final version and preparation 
of  Background Paper (BP)

22nd – 26th April 2013  Final TWG meeting – Pre Final Draft 
PP BREF

July 2013 Final Draft of PP BREF

In the final meeting of TWG, which was organized by the 
IPPC European Bureau in Seville, representatives and experts 
from 13 Members States, Commission representatives, NGO, 
CEPI experts and authors of PP BREF took part. All together 
it was 70 participants. Active participation in above mentioned 
meeting is a key issue for each expert. During such meeting 
many important discussions take place and the most essen-
tial decisions are taken. This conclusions regards the shape 
and details in BREF document and in particularly decisions 
regarding levels and numerical values concerning emissions 
resulting from usage of specific best available techniques. Also 
work conditions for installations are established which allow 
to minimize their influence on the natural environment. During 
this meeting the final shape of  BAT Conclusions is refined. 
Notable effect of the TWG final meeting is so called PRE Final 
Draft (available only for the participants of the meeting) which 
substantiate the outcomes of the consultation.

In July 2013 the Final Draft of PP BREF was published. In 
addition the list of the comments and amendments proposals 
from the Member States was enclosed. This document was 
submitted for approval of the FORUM according to the art.13 of 
the IED directive. This session took place at 20th of September 
2013. The project got the positive opinion. At the same time it 
was agreed which of proposed amendments should be taken in 
to consideration (Annex A) which of them should be rejected 
(Annex B).

The next step was so called Committee procedure according 
to the art.75 of IED directive. In terms of regulatory procedures 
including inspection European Commission is supported by 
Regulatory Committee. This committee consist of the repre-
sentatives from Member States and is chaired by Commission 
representative (Art. 5a of decision 2006/512/EC). The meeting 
of the Regulatory Committee regarding BAT Conclusion for 
pulp and paper industry took place at 6th of May 2014. The 
Committee supported the presented draft of BAT Conclusions. 
The outcome of this is a project of the following document 
„Commission Implementing Decision establishing the BAT 
conclusions under Directive 2010/75/EU for the production 
of Pulp, Paper and Board”.

The current practice in terms of approval of BAT Conclusions 
for different industry sectors (the 6 were already approved) 
shows that the subsequent steps of the process, after the TWG 
meeting, did not bring significant changes, although it was a 

possibility to present some amendments. Also the split views 
proposed during the TWG meeting are usually not considered 
in the final document. The major reason to reject amendments 
in that case is lack of consensus among participants of the final 
TWG meeting.

Now, the reference document PP BREF is in the last phase of 
the lingual processing an afterwards it will be published at the 
websites of EIPPCB. The project of Commission decision is 
submitted for inspection by European Parliament and European 
Council. European Parliament as well as the Council can with 
respectively majority or qualified majority of voices reject the 
project. This can happen during period of three months since 
the document was delivered (in our case it is second half of 
August). If no one expresses their objections, the European 
Commission will approve the document and it will be officially 
published and translated into all Member States languages. The 
decisions included in the BAT Conclusions will be directly 
binding in all Member States.

3. The role of reference documents implementa-
tion of IED Directive and BAT Conclusion in law 

act regarding Environment Protection.

The key role of reference documents is established in IED 
directive. According to the regulation those documents should 
support European legislation in terms of prevention and control 
of environment pollution form industrial sources. This support 
should be understood as determination of the emissions levels/ 
consumption of the raw materials which arise form usage of 
particular best available technique (the current state of techni-
que) which can serve as acceptable emission values (emissions 
standards) for the integrated environmental permits.

The appropriate regulation in IED directive obligate the 
Member States to take up all activities which:

Assure that any type of installations which requires environ-
mental permit won’t work without this permit (art. 4);

Guarantee that installation works according to the emission 
parameters which are stated in the granted permit (art.8);

Secure that all appropriate means in terms of pollution pre-
vention and control will be undertaken (art.11),

Ensure the usage of best available techniques (art.11).
The competent authorities grant an integrated environmental 

permit under the condition that regarded installation will fulfill 
the requirements stated in IED directive (art 5). The following 
articles specify those requirements:

Art. 14. 
- emission limit values for polluting substances;
- appropriate requirements ensuring protection of the soil and 

groundwater;
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- measures concerning the monitoring and management of waste 
generated by the installation;

- appropriate requirements for the regular maintenance and 
surveillance of measures taken to prevent emissions to soil 
and groundwater;

- measures relating to conditions other than normal operating 
conditions;

- measures regarding the  obligatory reporting.
BAT conclusions shall be the reference for setting the permit 

conditions.
Art.15. The emission limit values and the equivalent parame-

ters and technical measures referred to in art. 14 (describing 
requirements regarding permits) shall base on the best available 
techniques, without prescribing the use of any technique or 
specific technology.

Art. 16. The monitoring requirements shall be based on the 
conclusions on monitoring as described in the BAT conclusions.

The IED directive gives a high status as well as key role to 
the reference documents. The BAT Conclusions, which are 
an integral part of PP BREF’s, settle the European emission 
standards for all types of installations which may negative 
influence the natural environment. IED directive, as a law act 
in EU, is not directly binding for Member States – it means that 
the directive has to be implemented to the national law. In Po-
land this implementation was conducted in the Environmental 
Protection Law Act which was signed by the polish President 
in summer 2014. 

4. Summary – challenge for industry

After IED directive implementation to polish law in form 
of Law act regarding environmental protection (amendment 
of POŚ) the emission levels determined in that directive will 
become a binding emission standards. The upper level of BAT 
– AEL parameters, from BAT Conclusions, will become a 
limiting emission values. The adaptation time for the industry 
to BAT Conclusions will last 4 years. 

The emissions to air can be a challenge for pulp mills. In in-
tegrated environmental permits the permissible emission values 
will be established on the levels corresponding with the values 

from BAT Conclusions (limiting emission values). Currently 
in Poland the permissible emission values (in case of industrial 
installations other than energy installations) for gasses and dust 
were established on the basis of real emission levels. In terms 
of waste water emissions problems regarding concentration and 
emissions of total nitrogen and total phosphorous may occur. 
Very careful inspection of the Secondary Treatment Plant will 
be indispensable.

 Issues regarding grounds and groundwater were treated in 
a marginal way. Now those topics are discussed. In particular, 
the following subjects can be enumerated:
• The requirements for the initial report,
• The requirements regarding periodical inspection of the soil 

and groundwater pollution in installation area,
• The requirements regarding environmental remediation of 

installations area and restoring process leading to the state 
described in the initial report. These requirements will be 
connected with another issues e.g. preparation and approval 
of special programs in regard to the possible closure of the 
installation. 
Detailed description of scope and measurements procedures 

for installations as well as determination of emission levels 
(continuous inspection) in BAT Conclusions will increase obli-
gations for installations operators and will also cause additional 
costs. Currently the technological installations (emission to 
water and air) don’t have any requirements in terms of conti-
nuous inspection, conditions and frequency of measurements 
are set in the integrated environmental permits. 

Implementation of IED directive will also cause increase in 
reporting obligation for the operators including reports concer-
ning obeying to the requirements from environmental permit 
(reporting period – every 12 months).

The IED directive and regulations in the POŚ are connected 
with huge challenges for power plants working with coal (ELVs 
for large combustion plants and BREF LCP ). Papermaking 
industry is a energy – consuming sector which operates own 
power plants or buys large amounts of energy from other 
producers. It can be expected that adaptation of Polish energy 
plants to the IED requirements will cause substantial costs.
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Przegląd Papierniczy 
The Polish Paper Review 

„Przegląd Papierniczy”, miesięcznik, organ Stowarzyszenia 
Papierników Polskich, istnieje już 70 lat. Adresowany jest 
do papierników, wytwórców i przetwórców papieru, tektury 
i opakowań, wydawców i drukarzy, hurtowników papieru, 
ekologów i historyków.

Publikuje dane o światowych osiągnięciach branży celulo-
zowo-papierniczej i jej pokrewnych, artykuły o nowoczesnych 
technikach produkcji papieru, tektury i opakowań, drukarskich 
i reprograficznych, zwracając szczególną uwagę na wymagania 
stawiane papierom podłożowym w tych procesach. Prezentuje 
dokonania firm i zakładów działających na rynku papierniczym.

Artykuły zgrupowane są w kilkunastu działach tematycz-
nych.

Publikacje naukowe i badawcze są recenzowane i uzyskują 
6 punktów wg klasyfikacji MNiSW.

Na łamach „Przeglądu…” publikują przedstawiciele świata 
nauki, techniki i biznesu, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 
z zakresu osiągnięć i kierunków rozwoju szeroko rozumianej 
branży papierniczej.

„Przegląd Papierniczy” może być pożyteczny i potrzebny 
zainteresowanym produkcją i użytkowaniem wytworów, 
przetworów papierniczych, a także działających w obszarze 
wymiany handlowej tymi produktami. 

Zapraszamy do udziału w tworzeniu treści czasopisma, do 
promocji na jego łamach i prenumeraty.

Formularz prenumeraty jest dostępny na: 
www.przegl-pap.com.pl oraz www.sigma-not.pl

Redakcja:
„PRZEGLĄD PAPIERNICZY”
pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź
tel./fax (42) 633 54 23, kom. 601976293
e-mail: przegl-pap@t-system.com.pl
www.przegl-pap.com.pl i www.sigma-not.pl

Wydawca:
SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa

„Przegląd Papierniczy” (The Polish Paper Review) is the 
monthly specialized magazine, the organ of the Asociation of 
Polish Papermakers, published already for 70 years.

„Przegląd Papierniczy” is a very useful and needed tool for 
all paper manufacturers and converters, publishers and printers, 
paper merchants, as well as historians, archivists, librarians and 
ecologists. The magazine covers every aspect of the industry, 
from reports on the latest achievements of the world’s paper 
industry and related sectors, the newest production technologies 
in paper and board making, printing and reprography, paying 
particular attention to paper substrates, to company profiles 
and latest developments.

You are welcome to send articles, promote your business and 
subscribe to “Przegląd Papierniczy”.

Subscribtion form is available at: www.przegl-pap.com.pl 
and www.sigma-not.pl
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Pozawydziałowy Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politech-
niki Łódzkiej jest  unikatową w kraju placówką naukowo-dy-
daktyczną z niemal 70-letnią tradycją kształcenia papierników 
na poziomie akademickim i prowadzącą badania w zakresie 
technologii celulozy, papieru, przetwórstwa papierniczego 
i poligrafii, a także maszyn papierniczych, przetwórczych 
i poligraficznych. 

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Instytutu jest 
realizowana w czterech  zakładach: Technologii Włóknistych 
Mas Papierniczych, Technologii Papieru i Przetwórstwa Papier-
niczego, Maszyn Papierniczych i Przetwórczych, Technologii 
Poligrafii i Maszyn Poligraficznych.

Kadra Instytutu obejmuje obecnie 19 nauczycieli akade-
mickich, w tym 6 pracowników samodzielnych – profesorów 
i doktorów habilitowanych.

Od roku 2008 Instytut samodzielnie prowadzi kierunek Pa-
piernictwo i Poligrafia na studiach stacjonarnych I i II stopnia 
zgodnie z zasadami określonymi w tzw. procesie bolońskim. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przemysłu, w roku 2015 
zostanie otwarty nabór na studia II stopnia (magisterskie) 
o profilu praktycznym.

Obecna ilość studentów wynosi: na studiach dziennych 
I stopnia – 50, II stopnia – 15 i  studiach zaocznych I stopnia 
– 10 osób.

Interdyscyplinarny charakter Instytutu Papiernictwa i Poli-
grafii, jedynego w kraju (unikatowe specjalności: technologia 
celulozy, papieru, poligrafii i opakowań papierowych, inży-
nieria papiernicza, maszyny papiernicze, przetwórcze i poli-
graficzne), umożliwia realizowanie projektów badawczych: 
od pomysłu, przez badania laboratoryjne, zaprojektowanie 
urządzeń, zbadanie prototypu – do wdrożenia w skali przemy-

słowej. Prowadzenie tego rodzaju prac ułatwia baza materialna 
Instytutu, w tym nowoczesne stanowiska badawcze oraz wiele 
urządzeń wykonanych w skali półtechnicznej i technicznej.

Pomoc dla studentów wynika zarówno z życzliwości przemy-
słu, jak również z dobrych osobistych kontaktów pracowników 
Instytutu z przedstawicielami przemysłu, w tym z absolwentami 
Politechniki Łódzkiej. Pomoc ta obejmuje takie formy, jak 
sponsorowanie wycieczek specjalizacyjnych, praktyk, staży, 
ponadprogramowego lektoratu języka angielskiego, zakupu 
komputerów i stanowisk badawczych. Ze swej strony Instytut 
prowadzi promocję zakładów, organizując seminaria i eks-
pozycje, na których przedstawiana jest działalność firm, ich 
osiągnięcia i zamierzenia. Inicjatywy te przyczyniają się do 
zacieśnienia współpracy w obszarze dydaktyki, a szczególnie 
zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia studentów.

Instytut Papiernictwa i Poligrafii ustawicznie rozwija kon-
takty i współpracę z instytucjami zagranicznymi (uczelniami, 
stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami), co w istotny sposób 
przyczynia się do unowocześnienia procesu dydaktycznego 
i rozwoju badań, a naszym studentom stwarza możliwość pogłę-
biania wiedzy i zdobywania praktyki również za granicą. Roku-
je to dobrze dla przyszłości Instytutu – jednego z największych 
ośrodków kształcenia papierników i poligrafów w Europie. 

Instytut Papiernictwa i Poligrafii 
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, 
tel. 48 42 631 38 03,  48 42 636 88 22   
fax. 48 42 631 38 01  
e-mail: i-4@adm.p.lodz.pl
www.inpap.p.lodz.pl

Instytut Papiernictwa 
i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
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The Institute of Papermaking 
and Printing at the Technical University of Łódź

For almost 70 years, the extra-faculty Institute of Paperma-
king and Printing has been a unique research and education 
institution in the field of papermaking (paper technology, 
machinery construction and operation) and related areas such 
as paper converting and printing in Poland.

The academic and research activities of the Institute are 
realized by the following departments: Pulp Technology, Pa-
per Technology and Paper Converting, Paper and Converting 
Machines, Printing Technology and Machinery.

The Institute academic staff consists of 19 members: inclu-
ding 6 professors and assistant professors. 

Since 2008 the Institute has been organizing the Papermaking 
and Printing studies autonomously in full-time degree in ac-
cordance with the principles of the so-called Bologna Process. 
Taking into account the needs of the modern industry, practical 
studies will be offered for students in 2015.

Current number of students is: the full-time degree – 50, 
second degree -  15 and extramural degree – 10. 

Interdisciplinary character of the Institute of Papermaking 
and Printing, the only institution of this kind in Poland (unique 
specializations: pulp and paper technology, printing, paper 
packaging, paper engineering, papermaking, converting and 
printing machines) allows to carry out research projects from 
the initial idea, through laboratory tests, equipment design to 
testing a prototype for implementation in the industrial scale. 
Such projects can be easily done due to good material base of 
the Institute, including new laboratory equipment.

The support for students results from a close co-operation 
with the industry as well as good personal contacts of the In-
stitute personnel with the industry representatives, including 
the graduates of the Technical University of Łódź. The support 
includes sponsorship of technical trips and trainings, extra En-
glish course, new computers and other professional equipment. 
In return, the Institute promotes the paper and printing sectors 
by organizing seminars and exhibitions as well as presenting the 
industry achievements and plans. All those initiatives contribute 
to closer co-operation with an educational impact on students.

The Institute of Papermaking and Printing continues to de-
velop contacts and co-operation with foreign universities, asso-
ciations and companies, significantly contributing to upgrading 
teaching process and research development as well as allowing 
the students to gain new experiences, also abroad. All those 
activities and initiatives have a good impact on the future of 
the Institute of Papermaking and Printing – one of the largest 
education centers for papermakers and printers in Europe. 

Institute of Papermaking and Printing 
Technical University  
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, Poland 
tel. 48 42 631 38 03,  48 42 636 88 22   
fax. 48 42 631 38 01  
e-mail: i-4@adm.p.lodz.pl
www.inpap.p.lodz.pl
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Stowarzyszenia współpracujące z SPP
Sister Associations

PITA

Paper Industry Technical Association 
5 Frecheville Court, Bury, Lancashire BL9 0UF 
Tel.: +44-161-764-5858, Fax: +44-161-764-5353 
e-mail: helen@pita.org.uk 
website: www.pita.org.uk 

PAPTAC

Pulp and Paper Technical Association of Canada 
740 Notre-Dame St. W., suite 1070 
Montréal (Québec) H3C 3X6,CANADA 
Phone: (514) 392-0265, Fax: (514) 392-0369 
e-mail: tech@paptac.ca 
website:www.paptac.ca

ZELLCHEMING

Association of Chemists and Engineers of the Pulp and Paper 
Industry 
Emilstraße 21, D-64293 Darmstadt, Germany 
Tel.:+49 6151 33264, Fax: +49 6151 311076 
e-mail: zellcheming@zellcheming.de 
website: www.zellcheming.com

PI

The Finnish Paper Engineers Association 
Spektri Business Park, Metsänneidonkuja 4 
02130 Espoo, Finland 
Tel: +358 40 132 6688 
e-mail: pirkko.molkentin-matilainen@papereng.fi 
website: www.papereng.fi

ATIP

Technical Association of the French Paper Industry 
23 rue d’Aumale, 75009 Paris  
Tel.: +33-1-45-62-11-91, Fax: +33-1-45-63-53-09 
e-mail: atip@wanadoo.fr 
website: www.atip.asso.fr

SPCI

The Swedish Association of Pulp and Paper Engineers 
SPCI Secretariat, Box 5515, S-11485, Stockholm, Sweden 
Tel.: + 46-8-783-8400, Fax: + 46-8-661-7344 
e-mail: info@spci.se 
website: www.spci.se

TAPPI

15 Technology Parkway South 
Norcross, GA 30092, USA 
Tel.: +1 (770) 446-1400, Fax: +1 (770) 446-6947 
website:www.tappi.org
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Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju  
Museum of Papermaking in Duszniki-Zdrój

Muzeum Papiernictwa mieści się w pochodzącym z 1605 r. 
młynie papierniczym – bezcennym zabytku techniki. Będący 
pomnikiem historii budynek jest jednym z najciekawszych 
pod względem architektonicznym obiektów przemysłowych 
w Europie.

Tradycje czerpania papieru w Dusznikach sięgają XVI stule-
cia; pierwsza wzmianka o tutejszej papierni pochodzi z 1562 r., 
a dotyczy sprzedaży udziałów w czerpalni przez Ambrożego 
Teppera Mikołajowi Kretschmerowi. Pierwsza papiernia uległa 
zniszczeniu podczas powodzi w 1601 r. Młyn odbudowano 
i czerpanie papieru wznowiono w 1605 r.

Dla zwiedzających Muzeum Papiernictwa otwarto w 1968 r., 
a po trzech latach wprowadzono pokazową produkcję papieru 
czerpanego. Czerpalnia prędko stała się atrakcją przyciągającą 
każdego roku dziesiątki tysięcy turystów.

Muzealne wystawy prezentują historię papiernictwa, tech-
nologię przemysłu papierniczego w XIX-XX w. oraz dzieje 
drukarstwa. Można tu obejrzeć, jak w przeszłości wytwarzano 
papier. Powstające wg dawnej techniki arkusze nadają się do 
pisania i drukowania (powstają na nich wydawnictwa okolicz-
nościowe, dyplomy, zaproszenia, wizytówki a nawet książki 
bibliofilskie). 

Każdy zwiedzający może wziąć udział w warsztatach czerpa-
nia papieru, a wyprodukowane przez siebie arkusze otrzymuje 
na pamiątkę pobytu w Muzeum. 

Dzięki unikatowej architekturze budynku papierni, ciekawym 
ekspozycjom oraz pokazowej produkcji papieru, dusznickie 
Muzeum zaliczane jest do największych atrakcji turystycznych, 
które zwiedzając Polskę warto zobaczyć.

Papiernia jest położona przy międzynarodowej trasie E-67.

The Museum of Papermaking is seated in the 1605 paper 
mill – an invaluable monument of technology.  The building is 
one of the most interesting architecturally industrial buildings 
in Europe.  

The tradition of papermaking in Duszniki-Zdrój dates back to 
the 16th century; the first record about the local paper mill comes 
from 1562 and says about the sale of shares in papermaking by 
Ambrosius Tepper to Nicholas Kretschmer. The original paper 
mill was destroyed in a flood in 1601. The mill was rebuilt and 
making paper by hand was resumed in 1605.

The Museum of Papermaking first opened to visitors in 1968 
and three years later  production of paper on show in the mould-
ing room was introduced. The moulding room soon became 
real attraction drawing tens of thousands of visitors each year.

The Museum exhibitions present the history of papermaking, 
paper industry technology in the 19th and 20th centuries and the 
history of printing. Visitors have a unique opportunity to wit-
ness how paper was made by hand in the past. The sheets made 
here using old methods and technology are suitable for writing 
and printing on (they are used for special editions, diplomas, 
initiations, business cards and even bibliophile books).

Each visitor may take part in papermaking workshops and 
the sheet they make are kept by them as souvenirs of their visit 
to the Museum.

Due to its unique architecture, interesting exhibitions and 
paper production on show, the Museum in Duszniki-Zdrój is 
one of the greatest tourist sites worth visiting in Poland.

The Paper Mill is located on the international road E-67.
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