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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 ostatnim okresie. 

Czym jest Stowarzyszenie Papierników Polskich, jaka jest jego rola, jakie są przed nami zadania? Na te 
i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas odbytego niedawno Kongresu. Głosy w dyskusji wskazywały, że 
droga jaką wybraliśmy w ostatnich latach była słuszna. Potrafimy równolegle realizować zadania związane 
z integrowaniem osób związanych z branżą, prowadzić działalność naukowo-techniczną i jednocześnie działać 
jako przedstawiciel firm działających w sektorze wobec organów administracji. Nie jesteśmy i nie będziemy 
organizacją masową, ważne jest by zachować pewną elitarność naszej organizacji i utrzymywać wysokie stan-
dardy.    

Siłą Stowarzyszenia są jego członkowie, zarówno indywidualni jak i przedsiębiorstwa. Warto z dumą pod-
kreślić, że nasi członkowie indywidualni są często lokalnymi liderami i autorytetami, a członkowie -  firmy, to 
ważne i  aktywne elementy lokalnej, regionalnej i narodowej gospodarki.

Życzę Państwu, byśmy za kilka lat mogli z satysfakcją podsumować rolę Stowarzyszenia Papierników Pol-
skich w rozwoju naszego kraju.

Dear Readers

We are pleased to present you with the newest edition of the Bulletin of the Association of Polish Paperma-
kers, where you will find the latest information on the paper industry in Poland and activities of the Association 
of Polish Papermakers.

What is the Association of Polish Papermakers? What is its role and tasks we have to face? We tried to 
answer these and other questions at the latest Congress of Polish Papermakers. The comments in the discus-
sion confirmed that the path we opted for turned out to be the right one. At the same time we can integrate 
papermakers, deal with scientific and technical issues and represent the industry on the forum of governmental 
institutions. We are not and we will not be a mass organization. It is important for us to be some sort of an elite 
organization and maintain high standards.

The Association’s strength is in its members, both individual and corporate. I am proud to say that our in-
dividual members are local leaders and authorities and member companies are important and active elements 
of local, regional and national economy.

I wish that in a few years we will be able to say with satisfaction that the Association of Polish Papermakers 
contributed to the growth of our country.

Wprowadzenie
Foreword

Michał Jarczyński
Prezes SPP
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.

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,
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inne osoby z wykształceniem wyższym lub średnim, o ile • 
pracują w przemyśle papierniczym lub na rzecz tego prze-
mysłu,
osoby, których osiągnięcia zawodowe uzasadniają przyjęcie • 
na członka Stowarzyszenia,
studenci kierunków związanych z przemysłem papierni-• 
czym,
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 2012 roku 213 członków indywi-
dualnych i 43 członków wspierających.

Działalność Sekcji Techniki w 2012 roku:
pozyskiwanie nowych członków indywidualnych i wspie-• 
rających;
działalność wydawnicza;• 

wydawanie poprzez WCzT SIGMA NOT Przeglądu Pa- –
pierniczego,
wydanie Biuletynu SPP (w cyklu dwuletnim), –
wydawanie Newslettera (tylko dla członków 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, –
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 samorządu gospodarczego;
organizacja imprez naukowo-technicznych i szkolenio-• 
wych;

VII Kongres Papierników Polskich, –
usługi doradcze Zespołu Rzeczoznawców SPP (w zależności • 
od potrzeb).

Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Sekcji 
Techniki, której przewodniczy wiceprezes SPP ds. Techniki. 
Radę tworzą wszyscy przewodniczący poszczególnych jed-
nostek organizacyjnych Sekcji.

Działalność Sekcji finansowana jest ze składek członków 
indywidualnych i wspierających oraz z działalności gospo-
darczej.

Działalność Sekcji Papieru
Sekcja Papieru Stowarzyszenia Papierników Polskich zrzesza 

podmioty gospodarcze (członków wspierających SPP) – pro-
ducentów mas włóknistych, papieru i tektury.

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, 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 2012 r. należy 11 członków wspie-
rających SPP. Radę Dyrektorów Sekcji stanowią prezesi lub 
dyrektorzy przedsiębiorstw – członków Sekcji.

Działalność Sekcji Papieru w 2012 roku:
reprezentowanie interesów członków wobec organów admi-• 
nistracji publicznej i władzy ustawodawczej, 
współpraca międzynarodowa, w tym udział w pracach komi-• 
tetów CEPI oraz opracowywanie odpowiednich dokumentów 
związanych z tą współpracą, 
uczestnictwo w projekcie „Optimal Fibre Loop”,• 
monitorowanie procesów legislacyjnych w UE i w Polsce • 
oraz popularyzacja wiedzy a także informacji z zakresu zmian 
przepisów i nowych wymogów UE,
identyfikowanie potrzeb i oczekiwań branży papierniczej • 
oraz wspieranie ich realizacji na forum krajowym i euro-
pejskim,  
profesjonalna analiza i ocena bieżących i przyszłych zagrożeń • 
dla producentów mas włóknistych, papieru i tektury oraz 
wymiana informacji z tym związanych,
zbieranie, opracowywanie, dokumentowanie danych staty-• 
stycznych o przemyśle papierniczym oraz ich dystrybucja 
w kraju i za granicą,
aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych (kraj, za-• 
granica) w celu zapewnienia surowców dla produkcji mas 
włóknistych i papieru (drewno i makulatura),
zbieranie materiałów, opinii oraz uzgadnianie wspólnego • 
stanowiska przedsiębiorców w zakresie: spraw surowco-
wych, energetycznych, klimatycznych, ochrony środowiska, 
warunków pracy, polityki celnej, podatkowej i dotyczących 
innych istotnych kwestii dla branży,
monitorowanie prawa ekologicznego,• 
wspieranie działalności Technicznej Grupy Roboczej ds. • 
Produkcji Papieru i Celulozy w zakresie prac związanych 
z przeglądem i aktualizacją dokumentu referencyjnego 
BREF. c.d.,
współpraca z organizacjami branżowymi w strukturach • 
samorządu gospodarczego (KIG), samorządu zawodowego 
(IEPiOE) ze szczególnym uwzględnieniem interesów sekto-
rów energochłonnych przemysłu (IFIEC Europe).
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Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Dyrekto-
rów 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 
(Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego), pro-
porcjonalnie 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 orga nów 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 2012 r. należy 17 członków 
wspierających SPP. Radę Dyrektorów Sekcji stanowią prezesi 
lub dyrektorzy przedsiębiorstw – członków Sekcji.

Działalność Sekcji Tektury Falistej w 2012 roku:
reprezentowanie interesów członków wobec organów admi-• 
nistracji publicznej, samorządu gospodarczego, producentów 
papieru i w innych wspólnych obszarach dla branży,
współpraca międzynarodowa, w tym udział w pracach komi-• 
tetów FEFCO (Federacja Producentów Tektury Falistej) oraz 
opracowywanie odpowiednich dokumentów związanych z tą 
współpracą, udział w kampanii promocyjnej prowadzonej 
przez Komitet ds. Rynku i Środowiska FEFCO,
koordynacja działań w obszarach wspólnych zainteresowań, • 
w tym: promocja opakowań z tektury falistej, propagowanie 
tektury falistej jako produktu w pełni odnawialnego, obrona 
przed presją i nieuzasadnioną dominacją dużych konsumen-
tów opakowań,
monitorowanie procesów legislacyjnych w UE i w Polsce • 
oraz popularyzacja wiedzy a także informacji z zakresu zmian 
przepisów i nowych wymogów UE,
identyfikowanie potrzeb i oczekiwań branży papierniczej • 
oraz wspieranie ich realizacji na forum krajowym i euro-
pejskim,  
ocena bieżących i przyszłych zagrożeń dla producentów • 
tektury falistej i opakowań oraz organizacja sympozjów 
i szkoleń,
zbieranie i opracowywanie danych statystycznych o przemy-• 
śle papierniczym oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą, 
a także opracowanie profesjonalnych analiz na potrzeby 
członków Sekcji,

zbieranie materiałów, opinii oraz uzgadnianie wspólnego • 
stanowiska producentów  dotyczącego spraw surowcowych, 
energetycznych, ochrony środowiska, warunków pracy, poli-
tyki celnej, podatkowej i innych istotnych dla branży.
Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Dyrekto-

rów 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 intere-
sów jej członków wobec organów administracji publicznej 
i samorządowej, ocena bieżących i przyszłych problemów 
przemysłu papierniczego, wymiana informacji związanych 
z tym przemysłem oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących 
problemów produkcyjnych i organizacyjnych wszystkich 
członków Stowarzyszenia. 

Do Sekcji Infrastruktury w 2012 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 2012 roku:
popularyzacja wiedzy a także upowszechnianie informacji • 
zakresu przepisów oraz nowych wymogów unijnych i kra-
jowych,
wykonanie dokumentacji niezbędnej w procesie nowelizacji • 
„Dokumentu referencyjnego dla najlepszych dostępnych 
technik w przemyśle celulozowo-papierniczym”.

Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Dyrekto-
rów Sekcji. W okresie między posiedzeniami Rady Dyrektorów, 
pracami Sekcji kieruje Prezydium.

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.
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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 
(International 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.

SPP jest członkiem CEPI (Konfederacji Europejskiego 
Przemysłu Papierniczego) w imieniu producentów papieru 
i tektury oraz FEFCO (Federacji 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 papierni-
czego,
prowadzi działalność edukacyjną.• 

W ramach tej działalności prowadzono następujące tematy:
pakiet klimatyczno – energetyczny,• 
rekompensaty dla sektorów narażonych na „wyciek emi-• 
sji”,
zaopatrzenie przemysłu papierniczego w surowiec drzew-• 
ny,  
wprowadzenie zmian do projektu ustawy „o odpadach”,• 
wprowadzenie zmian do projektu ustawy „o gospodarce • 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”,
nowa Ramowa Dyrektywa Odpadowa, w tym projekt • 
rozporządzenia dotyczący utraty statusu odpadu przez ma-
kulaturę,
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,• 
kwestia olejów mineralnych w papierach przeznaczonych do • 
kontaktu z żywnością,
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.

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 orga-
nizacji gospodarczych (grupa ds. CO2 oraz grupa ds. rynku 
energii i gazu). Prace bieżące koordynowane są przez biuro Izby 
Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie.
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Przewidywane 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 wspie-
ranie 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 su-
rowca, 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 
improve professional qualifications and integrate paperma-
kers,
services for members of the Paper, Corrugated Board and  • 
Engineering 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 environ-• 
ment,
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 2012, the Technical Section consists of 213 individual and 
43 corporate members. 

The section’s activities 2012:
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, –
preservation of association traditions, integration of pa- –
permakers 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 scientific and technical events;• 
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 mana-

ging economic operators or persons authorized by the mana-
gement.

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 2012, the Section groups 11 SPP supporting members. 
The Board of Directors consists of chairmen or directors of 
member companies.

The section’s activities 2012:
representation of members’ interests to governmental admin-• 
istration ad local economic institutions,

international co-operation including participation in CEPI • 
standing committees, 
participation in “Optimal Fibre Loop”,• 
legislation monitoring and popularization of EU standards • 
and regulations,
identification of the industry needs and expectations and sup-• 
port 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 informa-
tion,
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,• 
support to the Technical Working Group on Paper and Board • 
Production in revision of the BREF document,
co-operation with economic self-government organizations • 
(KIG – Polish Chamber of Commerce), Chamber for Indus-
trial Energy & Power Consumers (IEPiOE) with particular 
attention paid to the interests of the energy consuming in-
dustries (IFIEC Europe).

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 manage-
ment.

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 2012, the Section groups 14 SPP supporting members. 
The Board of Directors consists of chairmen or directors of 
member companies.
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The section’s activities 2012:
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) 
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 sup-• 
port 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, mem-
bers 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 2012, 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 2012:
popularization of the EU standards and regulations• 
dissemination of information on the Best Available Tech-• 
niques.

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), 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 (Inter-
national 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),
support to the development of paper and board recycling • 
including participation in preparatory work on new legal 
solutions,
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promotion of paper industry products as environment frien-• 
dly,
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 draft act on waste,• 
amendments to the draft act on packaging and packaging • 
waste,
new Waste Framework Directive, including end-of-waste • 
for recovered paper,
amendments to the law on energy,• 
amendments to the government order on renewable energy • 
resources,
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 Sci-
entific 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 Cham-Cham-
ber 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:
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, • 
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 
particularly 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.



12

Nr 9 (2012) Biuletyn Stowarzyszenia Papierników Polskich

Członkostwo w Stowarzyszeniu Papierników Polskich 
stwarza dużo potencjalnych korzyści zarówno członkom indy-
widualnym jak i członkom wspierającym. Prawo o stowarzy-
szeniach daje szerokie możliwości działania stowarzyszeń na 
rzecz swoich członków na forum publicznym i administracji 
rządowej, szersze niż np. izb gospodarczych. Jest realizacją 
gwarantowanej Konstytucją RP wolności zrzeszania się zgodnie 
z Powszechną Deklaracja Praw Człowieka i Międzynarodowym 
Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych umożliwiającą 
obywatelom równe prawo, bez względu na przekonania, 
czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i realizowania 
indywidualnych zainteresowań oraz wyrażania zróżnicowanych 
poglądów. Takie możliwości dla środowiska papierników daje 
Stowarzyszenie Papierników Polskich.

Korzyści dla członków indywidualnych  
wynikające z przynależności do SPP

• wejście do elitarnego środowiska zawodowego, które tworzy 
kadra menedżerska firm przemysłu papierniczego, kadra 
uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych, a więc 
osoby reprezentujące najwyższe standardy zawodowe 
i etyczne,

• uzyskanie comiesięcznej informacji w formie „newslettera” 
dotyczącej problemów występujących w funkcjonowaniu 
branży papierniczej, a więc u pracodawców, działań wspól-
nych przedstawicieli przemysłu i biura SPP zmierzających 
do uzyskania jak najkorzystniejszych warunków funkcjono-
wania przemysłu papierniczego,

• uzyskanie wpływu na rozwiązania legislacyjne, poprzez 
osobisty wkład w formułowaniu merytorycznych opinii lub 
uwag, w ramach procesu konsultacji obejmujących zmiany 
prawa wspólnotowego i krajowego i możliwość bezpośred-
niego udziału w pracach gremiów doradczych w takich 
obszarach jak: ochrona środowiska, energetyka, zaopatrzenie 
w surowce itp., 

• uzyskanie możliwości pogłębianiu wiedzy w zakresie: two-
rzenia europejskiego prawa wspólnotowego i jego imple-
mentacji do krajowego porządku prawnego oraz skutków 

wynikających dla przemysłu papierniczego z wprowadza-
nych legislacji,

• uzyskanie dostępu do statystyki branżowej uwzględniającej 
informacje o wielkości produkcji i handlu w zakresie prze-
mysłu papierniczego w Polsce, krajach Unii Europejskiej 
i na świecie,

• ulgowy udział (50%) w imprezach organizowanych przez 
SPP oraz możliwość ulgowej prenumeraty „Przeglądu Pa-
pierniczego”,

• udział w rozwoju Stowarzyszenia Papierników Polskich, 
uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek 
ruchu stowarzyszeniowego w Polsce, a dodatkowo, moż-
liwość aktywnego uczestniczenia w partnerskiej wymianie 
doświadczeń ze stowarzyszeniami innych krajów w Europie 
i na świecie.
Niezależnie od tego, w większych skupiskach członków SPP, 

istnieje możliwość zakładania kół lub klubów SPP, służących 
wymianie doświadczeń, integracji papierników oraz organizo-
waniu spotkań na interesujące tematy.

Studenci zainteresowani działalnością Stowarzyszenia mogą 
liczyć na wsparcie w poszukiwaniu informacji o funkcjono-
waniu naszego przemysłu, zarówno na terenie kraju jak i na 
świecie, mogą liczyć na pomoc biura Stowarzyszenia w zakre-
sie pogłębiania wiedzy zawodowej i zaopatrzenia w aktualną 
informację na temat rozwoju branży, pomoc w planowaniu 
i realizacji przyszłej kariery zawodowej poprzez ułatwiane 
nawiązywania bezpośrednich kontaktów zawodowych z me-
nedżerami z branży.

Absolwenci kierunków papierniczych mogą brać udział 
w konkursach na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny pa-
piernictwa, które SPP organizuje w cyklach dwuletnich.

Korzyści dla członków wspierających wynikające 
z przynależności do SPP

• możliwość reprezentowania interesów członków wobec or-
ganów administracji publicznej i samorządu gospodarczego, 
prezentowanie wspólnego stanowiska oraz występowanie 

Dlaczego warto być członkiem 
Stowarzyszenia Papierników Polskich?

Zbigniew Fornalski, Janusz Turski
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z wnioskami, opiniami i postulatami do administracji pań-
stwowej, organizacji samorządu gospodarczego, biznesu 
i innych organizacji,

• promowanie korzystnego wizerunku przemysłu papierniczego 
na forum publicznym jako przemysłu nowoczesnego, dobrze 
zarządzanego i przyjaznego dla środowiska naturalnego,

• współpraca międzynarodowa, w tym udział w pracach ko-
mitetów CEPI i FEFCO, opracowywanie odpowiednich 
dokumentów związanych z tą współpracą oraz możliwość 
uzyskania uprzywilejowanego dostępu (on-line) do poufnej 
informacji poprzez sieć w środowisku wirtualnym (SPP/
CEPI/FEFCO) z zakresu kondycji naszej branży w Europie 
i na świecie, obejmującej dane za zakresu: produkcji, handlu, 
cen, prognoz sytuacji rynkowej, zmian strukturalnych i wła-
snościowych, aktualnych zmian uwarunkowań legislacyjnych 
na poziomie UE, itp), pozyskiwania rzetelnej i aktualnej 
informacji z zakresu prac bieżących prowadzonych na forum 
europejskim, tj. organów wykonawczych Komisji Europej-
skiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej. 
Serwis informacji obejmuje najważniejsze prace branżowych 
organizacji lobbingowych, (komitety stałe CEPI i FEFCO ds. 
legislacji, środowiska, energii, produkcji i standardów, kon-
kurencyjności, recyklingu, leśnictwa, komunikacji, a także 
poszczególnych grup roboczych powoływanych okresowo 
do rozwiązywania problemów bieżących,

• monitorowanie procesów legislacyjnych w UE i w Polsce 
oraz popularyzacja norm i przepisów UE oraz realny wpływ 
na tworzone prawo, poprzez wnoszenie uwag, propozycji 
i zmian do zapisów prawnych,

• analiza i ocena bieżących i przyszłych zagrożeń dla produ-
centów mas włóknistych, papieru i tektury, tektury falistej 
i opakowań oraz wymiana informacji z tym związanych, 
w tym: analizy warunków zaopatrzenia przemysłu papierni-
czego w surowce (drewno, makulatura, skrobia itp.), również 
w kontekście obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła 
wytworzonych z odnawialnych źródeł energii,

• promocja wyrobów przemysłu papierniczego jako wyrobów 
przyjaznych środowisku, wspieranie rozwoju recyklingu 
zużytych papierów i tektur oraz ich odpadów, w tym czynny 
udział w tworzeniu rozwiązań prawnych w tym zakresie,

• prowadzenie analiz dotyczących Najlepszych Dostępnych 
Technik dla przemysłu papierniczego,

• edukacja ekologiczna, w tym: promocję opakowań z tektury 
falistej vs plastik oraz propagowanie wyrobów papierniczych 
jako produktów w pełni odnawialnych, 

• ulgowy udział (30%) w imprezach organizowanych przez 
SPP, dla pracowników przedsiębiorstw będących członkami 
wspierającymi SPP.
Działania powyższe prowadzone są zarówno w ramach SPP 

jak i przez organizacje, których SPP jest członkiem.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dodatkowych in-
formacji z zakresu funkcjonowania SPP, formalnej struktury 
organizacyjnej, szczegółowych zadań sekcji tematycznych 
– proszeni są o wizytę na naszej stronie internetowej pod 
adresem: www.spp.pl

Dodatkowo, istnieje możliwość kontaktu drogą mailową: 
info@spp.pl – biuro SPP w Łodzi oraz biuro@spp.pl – biuro 
SPP w Warszawie, a także drogą telefoniczną: (42) 630 01 17 
– centrala biura SPP w Łodzi oraz (22) 433 61 20 – filia biura 
SPP w Warszawie.
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Why is it worth being a member 
of the Association of Polish Papermakers?

Zbigniew Fornalski, Janusz Turski

The membership in the Association of Polish Papermakers 
(SPP) gives a lot of potential benefits both for individual and 
corporate members. The association law offers larger scope of 
activities for the benefit of the members on the public forum 
and the forum of governmental administration than an economic 
chamber. The right to freedom of association is included in 
the Constitution of Republic of Poland in accordance with the 
Universal Declaration of Human Rights and the International 
Covenant on Civil and Political Rights that guarantee equal 
right of active participation in public life, expressing individual 
interests and opinions. The Association of Polish Papermakers 
is such a form of organization for papermakers. 

Benefits for individual members resulting from 
the SPP membership

being a part of an elite professional organization grouping • 
top executives from the paper industry, eminent scientist 
and researchers from technical universities and research 
and development institutes – people representing the highest 
professional and ethical standards,
latest information in a form of monthly • Newsletter,
impact on legislation in the form of opinions, comments • 
provided during consultation process embracing changes in 
the EU and national law as well as participation in advisory 
committees on such areas as environmental protection, ener-
gy, raw materials, etc.,
possibilities to gain deeper expertise in the field of creation • 
of the EU law and its implementation in the national law and 
effects of legislation on the paper industry,
access to the industry production and trade statistics (Poland, • 
EU members and the rest of the world),
reduced fees (50%) for participation in the SPP events and • 
reduced subscription rate (50%) for the industry magazine 
“Przegląd Papierniczy”,
participation in development of the Association of Polish • 
Papermakers considering tradition, universally recognized 
achievements of the association movement in Poland and 
possibility to exchange experience with other European and 
world’s associations. 

Apart from that, it is possible to establish SPP circles or 
clubs in order to exchange experience, integrate papermakers, 
organize events, etc.

Students interested in the Association’s activities can expect 
support when seeking information on the industry (both in 
Poland and in the world), they can expect help concerning 
broadening professional knowledge, career planning through 
direct contacts with industry executives.

Graduates of papermaking may apply for the prize for the 
best graduation works in the field of papermaking organized 
every two years.

Benefits for corporate members resulting from 
the SPP membership

representation of members’ interests to the governmental • 
administration and local economic organizations, presenta-
tion of industry common positions, proposals, opinions to 
the Government, self-governmental institutions, business 
organisations, etc.,
promotion of paper industry as modern, well-managed and • 
environment friendly sector,
international co-operation including participation in CEPI • 
and FEFCO standing committees, preparation of documents, 
access to confidential information on production, trade, 
prices, market forecasts, structural and ownership changes, 
UE legislation up-date,
possibility to obtain latest reliable information on current • 
activities on the European forum, that is legislative bodies 
such as the European Commission, the European Parliament 
and the Council of the European Union, the service covers the 
most important activities of the industry lobbying organisa-
tions (CEPI and FEFCO standing committees on legislation, 
environmental protection, energy, production, standards, 
competitiveness, recycling, forestry, communication) as well 
as working groups established to solve specific problems,
monitoring of legislative processes in Poland and in the • 
European Union, popularization of the EU standards and 
real impact on the developed law through putting forward 
comments, opinions, and revision of the regulations,
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analysis and evaluation of current and future threats for • 
manufacturers of pulp, paper, board, corrugated board and 
packaging and information exchange in this field including 
raw materials supply (wood, recovered paper, starch, etc.) 
also in the context of obligation to purchase heat and electric 
energy produced from the renewable energy sources,
promotion of the paper industry products as environment • 
friendly, support to the development of paper and board 
waste recycling including participation in the legislative 
process in this area,
analyses on the Best Available Techniques for the paper • 
industry,
ecological education, including promotion of corrugated • 
packaging vs. plastics, and promotion of paper products as 
fully renewable,

reduced fees (30%) for the corporate member representatives • 
in the vents organized by the SPP. 
The above activities are carried out both by the SPP itself 

and the organizations the SPP is a member of.

For more information on the SPP activities, organisational 
structure, please visit: www.spp.pl

Or contact us at : 
Łódź office – e-mail: info@spp.pl, tel.: +48 42 630 01 17
or at Warsaw branch office – e-mail: biuro@spppl, 
tel.:+48 22 433 61 20
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Prezes/Chairman 

Michał Jarczyński

Rada/Council

 Jerzy Janowicz  - Sekcja Papieru/Paper Section
 Maciej Kunda  - Sekcja Papieru/Paper Section
 Marek Ściążko  - 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
 Michał Wrembel  - Sekcja Papieru/Paper Section
 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
Tadeusz Ginalski - sekretarz
Urszula Janiga
Halina Stupińska
Zastępcy członków
Michał Modrzejewski
Krystyna Szadowiak-Pakowska

 Komisja Nominacyjna/Nomination Committee

Elżbieta Baranek - przewodnicząca
Aleksander Klepaczka – wiceprzewodniczący
Jadwiga Kolbuszewska - sekretarz
Andrzej Jagiełło
Ryszard Kołodziejski
Zastępcy członków
Michał Janiga
Stanisław Matczuk

WŁADZE STOWARZYSZENIA PAPIERNIKÓW POLSKICH
VII KADENCJI (2012-2016)

AUTHORITIES OF THE ASSOCIATION  
OF POLISH PAPERMAKERS (2012-2016)
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Zarząd Stowarzyszenia Papierników Polskich
Board of Directors

Michał Jarczyński
Prezes/Chairman 

 Tomasz Żebrowski Andrzej Głębowski Marek Kryczka Maciej Kunda 
  I Wiceprezes  Wiceprezes Wiceprezes  Wiceprezes
 1st Deputy Chairman Deputy Chairman Deputy Chairman Deputy Chairman

 Zbigniew Fornalski Janusz Turski
 Dyrektor Generalny Dyrektor Zarządzający 

 General Director Managing Director
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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

Jolanta Krysicka („Przegląd Papierniczy”, Łódź) 
Tomasz Perek (UNICO, Łódź)
Zofia Raczyńska („Przegląd Papierniczy’’, Łódź)
Joanna Wiatroszak („Przegląd Papierniczy”, Łódź)
Maria Żubrzak („Przegląd Papierniczy”, Łódź)

Rada Zespołu Rzeczoznawców/The Group  
of Experts’ Board

Andrzej Głębowski – przewodniczący
Elżbieta Baranek (IBWCH, Łódź)
Tadeusz Kolbuszewski (Łódź)
Małgorzata Michniewicz (IBWCH, Łódź)
Włodzimierz Szewczyk (IPiP PŁ, Łódź)

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

-      Stanisław Matczuk - przewodniczący
-      Maria Żubrzak - wiceprzewodnicząca
-      Jadwiga Kolbuszewska – sekreterz
-      Piotr Dachowski
-      Bogusław Jachowicz
-      Michał Janiga
-      Andrzej Klatkowski
-      Małgorzata Michniewicz
-      Jadwiga Stufka-Olczyk
-      Agnieszka Wysocka-Robak

Rada Programowa Przeglądu Papierniczego/ 
The Polish Paper Review Advisory Committee 

Andrzej Głębowski - SPP
Jerzy Janowicz - Stora Enso Poland S.A.
Michał Jarczyński - Arctic Paper S.A.
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 
Zbigniew Olejnik - PMPoland S.A. 
Marek Ściążko - Kimberly-Clark Sp. z o.o.
Tomasz Tyralski - Łódź
Paweł Rogalka - Aquila Sp. z o.o.
Paweł Wandelt - „Przegląd Papierniczy”

Przedstawiciele SPP w Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT / SPP representati-

ves in FSNT NOT

Andrzej Głębowski - Rada Krajowa FSNT
Tadeusz Kolbuszewski - Polski Komitet ds. Gospodarki Ener-
getycznej
Jarosław Palenik - Główna Komisja Rewizyjna 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 
Paper manufacture

Elżbieta Baranek
Jacek Czechowski
Andrzej Głębowski
Katarzyna Godlewska
Michał Janiga
Andrzej Klatkowski
Jarosław Palenik
Andrzej Sokół
Arkadiusz Szymański
Agnieszka Wysocka-Robak
Maria Żubrzak

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

Elżbieta Baranek
Zbigniew Bielawski
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

I-8/5. Technologia i gospodarka cieplno-energetyczna 
Heat and power technology and management

Aleksander Klepaczka
Tadeusz Kolbuszewski

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

Elżbieta Baranek
Jacek Czechowski
Stefan Jakucewicz
Andrzej Klatkowski
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

I-8/11. Normalizacja 
Normalization

Elżbieta Baranek
Katarzyna Godlewska
Urszula Janiga
Maria Żubrzak

I-8/12. Informatyka i informacja 
Information technologies

Maria Żubrzak

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
Andrzej Klatkowski
Marek Kryczka
Jarosław Palenik
Georgij Petriaszwili
Krystyna Szadowiak-Pakowska
Agnieszka Wysocka-Robak

Biuro SPP w Łodzi/SPP Łodz Office
Zbigniew Fornalski – dyrektor generalny / general director
Rafał Kadyrow – główny księgowy
Katarzyna Godlewska – specjalista
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
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CEPI (Confederation of European Paper Industries) jest 
to organizacja non- profit skupiającą przedstawicieli europej-ącą przedstawicieli europej-
skiego 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-łu 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-łają komitety, w których czynnie uczest-
niczą przedstawiciele SPP. Skupiają one ekspertów, mających 
wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem działania biura 
Konfederacji w Brukseli. Komitety o profilu tematycznym 
zajmują się między innymi kwestiami związanymi z ochroną 
środowiska, energetyką. recyklingiem, wykorzystaniem pro-
duktu końcowego oraz innowacjami i badaniami naukowymi, 
a więc kluczowymi obszarami dla sektora celulozowo – pa-
pierniczego.

CEPI 
Confederation of European Paper Industries
B-1050 Brussel, 250 Avenue Louise, Belgium
Tel.: +32-2-627-49-11
Fax: +32-2-646-813
www.cepi.org
e-mail: mail@cepi.org

Współpraca z CEPI i FEFCO

FEFCO (European Federation of Corrugated Board 
Manufacturers) jest organizacją non-profit, działającą na 
rzecz rozwoju i promocji branży tektury falistej i opakowań. 
W szczególności, działania FEFCO obejmują analizę euro-
pejskich przepisów dotyczących transportu towarów w opa-
kowaniach z tektury falistej, stymulowanie poprawy jakości 
i zwiększania ilości opakowań z tektury falistej, współpracę 
z przedstawicielami instytucji państwowych i prywatnych, 
zbieranie i rozpowszechnianie danych statystycznych doty-
czących branży, utrzymywanie więzi z innymi organizacjami 
międzynarodowymi, śledzenie zmian na rynku surowców 
oraz promowanie najbardziej korzystnych warunków dostaw, 
zapewnienie wymiany informacji między europejskimi pro-
ducentami tektury falistej, zachęcanie do wspólnych działań, 
utrzymywanie kontaktów, organizowanie kongresów mię-
dzynarodowych, 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 uświadomienie 
europejskim producentom i sprzedawcom siły, jaka tkwi 
w przemyśle tektury falistej. Na stronie internetowej www.cor-
rugated-ofcourse.eu zamieszczane są informacje i komentarze 
dotyczące zagadnień interesujących sektor opakowań 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 
visibility and acts on emerging issues, making expert and con-
structive 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 experien-
ce 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 success 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.

CEPI 
Confederation of European Paper Industries
B-1050 Brussel, 250 Avenue Louise, Belgium
www.cepi.org
Tel.: +32-2-627-49-11
Fax: +32-2-646-813
www.cepi.org
e-mail: mail@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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PITA
Paper Industry Technical Association 
5 Frecheville Court, Bury, Lancashire BL9 0UF, UK 
Tel.: +44-161-764-5858, Fax: +44-161-764-5353 
e-mail: gws@pita.co.uk 
website: www.pita.co.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 
Snellmaninkatu 13 
P.O. Box 118, FIN-00171 Helsinki, Finland 
Tel.: +358-9-132-6697, Fax: +358-9-630-365 
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, France 
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

Stowarzyszenia współpracujące z SPP
Sister Associations
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Wprowadzenie
Zużycie papieru i tektury w 19 krajach europejskich należących 

do CEPI (Confederation of European Paper Industries) w 2011 
roku wyniosło 81,5 mln ton. W krajach tych wyprodukowano 
łącznie 95,0 mln ton papieru i tektury. Produkcja papieru i tektury  
w krajach CEPI stanowi ok. 24,2% produkcji światowej, nieco 
więcej niż w Ameryce Płn. i znacznie mniej niż w Azji [1].

W 2011 roku do produkcji papieru i tektury w tych krajach 
zużyto łącznie 108,8 mln ton surowców (spadek o 2% w sto-żyto łącznie 108,8 mln ton surowców (spadek o 2% w sto-
sunku do roku poprzedniego), w tym 15,9 mln ton surowców 
niewłóknistych (spadek o 4,1%). Mas włóknistych drzewnych 
pierwotnych zużyto 43,9 mln ton (spadek o 2,6%), mas innych 
niż drzewne 0,7 mln ton (wzrost o 34,2%) i papieru i tektury 
z odzysku (makulatury) 48,4 mln ton (spadek o 1,2%). 

Zużycie mas celulozowych wyniosło 31,9 mln ton (spadek 
o 2,4%), a zużycie mas mechanicznych i półchemicznych wy-
niosło 12,0 mln ton (spadek o 3,1%). W krajach należących do 
CEPI w 2011 roku wyprodukowano 38,8 mln ton mas włókni-
stych pierwotnych, tyle samo co w roku poprzednim.

Masy mechaniczne produkuje się w 65 wytwórniach, masy 
półchemiczne w 12 wytwórniach, masy celulozowe siarczy-
nowe w 16 wytwórniach, masy celulozowe siarczanowe w 70 
wytwórniach, inne masy w 9 wytwórniach. Łącznie masy 
włókniste produkuje się w 172 wytwórniach.

Spośród krajów CEPI najwięcej mas celulozowych wypro-śród krajów CEPI najwięcej mas celulozowych wypro-
dukowano w Szwecji (30,6%) i w Finlandii (26,7%). 

Udział masy celulozowej sa w produkcji wyniósł 63,4% 
(w zużyciu – 67,2%), masy celulozowej sy – 5,5% (w zuży-
ciu – 4,4%), mas mechanicznych i półchemicznych – 30,4% 
(w zużyciu – 26,8%), innych – 0,7% (w zużyciu – 1,5%).

W 2011 roku w krajach CEPI zebrano łącznie 57,3 mln ton 
makulatury. Średni wskaźnik zużycia makulatury w produkcji 
papieru wyniósł - 51,0%, wskaźnik zbiórki – 70,3%, a wskaźnik 
recyklingu – 59,4%. 

Najbardziej efektywne systemy odzysku makulatury mają: 
Norwegia, Szwajcaria, Holandia, Wlk. Brytania, Niemcy, 
Austria, gdzie wskaźniki odzysku wynoszą powyżej 75%. 
Najmniej efektywny system ma Polska. Należy jednak pamię-
tać, że CEPI liczy wskaźniki w oparciu o konsumpcję papieru 
i tektury, bez uwzględniania salda wymiany handlowej wyro-
bów z papieru i tektury oraz papieru zadrukowanego. W całej 

Zużycie i produkcja papieru i tektury 
w Polsce w 2011 roku

Zbigniew Fornalski

Europie do konsumpcji nie wlicza się również salda z wymiany 
handlowej opakowań wprowadzanych wraz z towarem z uwagi 
na brak danych.

Z 48,4 mln ton papieru i tektury z odzysku (makulatury) 
zużytego w krajach CEPI najwięcej zużyto w Niemczech 
(16,1 mln ton), Francji (5,1 mln ton), Włoszech (5,0 mln ton), 
Hiszpanii (5,1 mln ton) i Anglii (3,8 mln ton). W ww. krajach 
zużyto łącznie 72,5% makulatury zużytej do produkcji papieru 
i tektury w krajach CEPI.

W stosunku do roku poprzedniego, zużycie makulatury 
w Europie zmniejszyło się się o 1,2%, podczas gdy pozysk 
makulatury zwiększył się o 0,2% w stosunku do roku poprzed-
niego i wyniósł 57,3 mln ton.

Do produkcji papieru i tektury najwięcej zużyto makulatury 
„falistej i mocnej” (44,3%), „z gazet i czasopism” (26,0%) 
i makulatury mieszanej (19,1%). Najwyższy wskaźnik recy-
klingu osiągnięto w: Austrii (113,3%), Słowenii (112,6%), 
Szwecji (85,0%), Niemczech (81,1%), Hiszpanii (79,2%), 
Holandii (74,6%), Norwegii (63,1%), Szwajcarii (69,1%). 
Najwyższy wskaźnik zbiórki uzyskano w: Norwegii (94,0%), 
Szwajcarii (90,9%), Holandii (85,6%), Wlk. Brytanii (78,7%), 
Niemczech (77,0%), Francji (73,7%), Hiszpanii (73,5%), 
Austrii (66,1%).

W krajach CEPI w 2011 roku zużycie papieru i tektury 
zmniejszyło się o 1,8% (produkcja zmniejszyła się o 1,7%). 
Eksport do krajów spoza CEPI zmniejszył się o 0,5%, import 
z krajów spoza CEPI zwiększył się o 1,2%.

W łącznej produkcji papieru i tektury w Europie, papiery do 
celów graficznych stanowiły 45,2%, papiery opakowaniowe 
43,0%, papiery do celów sanitarnych i gospodarstwa domowego 
7,3%, papiery pozostałe 4,5%.

Najwięcej ilościowo wyprodukowano w Europie papierów 
do produkcji tektury falistej – 26,2%. Zdecydowanymi lide-
rami w produkcji tego rodzaju papierów są: Niemcy (28,3%), 
Francja (12,2%), Hiszpania (11,1%), Włochy (9,4%) i Szwecja 
(7,4%).

Udział w produkcji pozostałych rodzajów papieru i tektury 
wynosi: tektury pudełkowej i pozostałych papierów opako-
waniowych – 12,7%, papieru graficznego niepowlekanego 
bezdrzewnego – 10,0%, papieru gazetowego – 10,2%, papieru 
graficznego bezdrzewnego powlekanego – 8,8%, papieru gra-
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ficznego drzewnego powlekanego – 9,4%, papierów do celów 
sanitarnych i gospodarstwa domowego – 7,3%, papieru graficz-
nego niepowlekanego drzewnego – 6,8%, papieru pakowego 
– 4,0% i pozostałych papierów i tektur – 4,5%.

Najwięcej papierów do celów graficznych wyprodukowano 
w: Niemczech (22,9%), Finlandii (17,1%), Szwecji (12,7%) 
i we Francji (8,0%), papierów do celów sanitarnych i gospodar-
stwa domowego we: Włoszech (21,5%), w Niemczech (19,7%), 
Wielkiej Brytanii (11,0%) i we Francji (10,5%), papierów 
do celów opakowaniowych w: Niemczech (24,6%), Szwecji 
(13,3%), we Włoszech (10,2%) i we Francji (9,6%), papierów 
pozostałych w: Niemczech (34,4%) i w Hiszpanii (15,6%).

Produkcja i zużycie papieru i tektury w Polsce
Jedenastu członków Sekcji Papieru SPP wyprodukowało 

w 2011 roku 2.934,3 tys. ton papieru i tektury co stanowi 78,1% 
produkcji krajowej. W dwóch papierniach wytworzono 1.005,1 
tys. ton papierów do celów graficznych (spadek o 1,0%), 
w trzech papierniach wytworzono 1.645,9 tys. ton papierów 
do celów opakowaniowych (wzrost o 0,5%), a w sześciu pa-
pierniach wytworzono 283,4 tys. ton papierów higienicznych 
(wzrost o 2,8%).

Produkcję papieru i tektury, wg klasyfikacji CEPI, w Polsce 
w latach 2008-2011 przedstawiono w tabeli 1 [2,3].

W łącznej produkcji papieru i tektury w Polsce, papiery 
opakowaniowe stanowiły 55,2%, papiery do celów graficznych 

Tabela 1.   Produkcja papieru i tektury, wg klasyfikacji CEPI, w Polsce w latach 2008-2011 [2,3]

Rodzaj papieru 2008 
tys. ton

2009 
tys. ton

2010 
tys. ton

2011 
tys. ton

Papier gazetowy 170,4 166,3 149,0 148,7
Papier graficzny drzewny niepowlekany 41,7 78,2 3,6 3,9
Papier graficzny drzewny powlekany 0,0 0,0 0,0 0,0
Papier graficzny bezdrzewny niepowlekany 672,8 703,9 706,5 691,1
Papier graficzny bezdrzewny powlekany 0,0 0,0 0,0 0,0
Łącznie papiery graficzny 884,9 948,4 859,1 843,7
Papier do celów sanitarnych i gospodarstwa domowego 423,0 427,1 466,0 486,0
Papier do produkcji tektury falistej 1.014,9 1.244,8 1.556,9 1.592
Tektura pudełkowa 219,2 222,0 248,0 251
Papier pakowy 128,2 83,6 145,0 144
Pozostałe papiery opakowaniowe 62,6 46,0 90,0 86
Łącznie papiery opakowaniowe 1.424,9 1.596,4 2.039,9 2.073,0
Pozostałe papiery i tektury 322,6 303,1 334,8 352,9
Łącznie papier i tektura *3.055,4 3.275,0 *3.699,8 3.755,6

* dane zmienione przez GUS w stosunku do wcześniej publikowanych

Tabela 2.  Dane o produkcji przemysłu papierniczego w Polsce w latach 2008 – 2011 [3].

Wyrób 2008
tys. ton

2009 
tys. ton

2010 
tys. ton

2011 
tys. ton

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa 819,9 826,3 881,0 894,3
Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy 
włókniste z pozostałych surowców celulozowych

331,1 318,9 298,8 307,4

Papier i tektura *3.055,4 3.275,0 *3.699,8 3.755,6
w tym: gazetowy 170,4 166,3 149,0 148,7
papier i tektura pozostała 713,5 781,9 710,1 695,0
w tym: papier do celów graf. bezdrz. 672,8 703,7 706,5 691,1
papier siarczanowy, niepowleczony na warstwę 
            pokryciową tektury falistej, niebielony

622,3 674,5 662,2 681,3

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

*128,3 *115,1 135,5 126,0

papier półchemiczny na warstwę pofalowaną 184,8 280,4 178,4 187,5
Tektura falista               (wg GUS)
                                      (wg SPP)

*1.209,5 
1.325,8

1.248,7 
1.401,1

1.324,1 
1.441,0

1.527,6 
**1.482,9

Pudełka i pudła z papieru lub tektury *1.400,3 1.519,8 1.655,5 1.746,6
Worki i torby z papieru *101,8 *125,5 123,7 125,8
Papier toaletowy 237,0 259,1 255,3 267,6
Ręczniki z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub 
wstęg z włókien celulozowych

139,8 141,5 142,8 166,0

  * dane zmienione przez GUS w stosunku do wcześniej publikowanych
** dane wstępne
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22,5%, papiery do celów sanitarnych i gospodarstwa domowego 
12,9%, papiery pozostałe 9,4%.

Najwięcej w Polsce wyprodukowano papierów do produkcji 
tektury falistej (42,4%) i papierów graficznych niepowlekanych 
bezdrzewnych (18,4%), papierów higienicznych (12,9%). Pa-
piery te są głównym asortymentem eksportowym Polski.

Dane o produkcji niektórych rodzajów papieru i tektury w Polsce 
w 2011 roku, wg GUS, przedstawione są w tabeli 2 [3].

Zużycie papieru i tektury w Polsce w 2011 roku zwiększyło 
się o 1,4%. Na wzrost zużycia wpłynął wzrost produkcji papieru 
i tektury o 1,5%, wzrost importu papieru i tektury, wyrobów 
z papieru i tektury oraz papieru zadrukowanego o 3,0% i wzrost 
eksportu o 3,3%.

W tabeli 3 przedstawiono informacje o zużyciu papieru 
i tektury w Polsce w latach 2008 – 2011 [2,3,4].

Wymiana handlowa
W 2011 roku dynamika wzrostu obrotów handlu zagran-

icznego w porównaniu do 2010 roku była podobna zarówno 
po stronie eksportu, jak i importu. Zwiększyła się wymiana 
towarowa ze wszystkimi grupami krajów, w tym szczególnie 
import z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (głównie 
w wyniku wzrostu wartości dostaw ropy naftowej z Rosji). 
Na skutek pogorszenia się ujemnego salda wymiany z kraja-
mi Europy Środkowo-Wschodniej pogłębiło się w skali roku 
ujemne saldo obrotów ogółem (mimo poprawy dodatniego 
salda obrotów z krajami rozwiniętymi, w tym z krajami Unii 
Europejskiej) [5].

Eksport liczony w złotych w cenach bieżących był wyższy 
niż przed rokiem o 16,1% i wyniósł 558.738,9 mln zł, a im-

port wzrósł o 16,3% do 623.372,7 mln zł. Obroty zamknęły 
się ujemnym saldem w wysokości 64.633,8 mln zł (w 2010 r. 
minus 55.162,4 mln zł).

Obroty liczone w euro zwiększyły się po stronie eksportu 
o 13,6% do 136.693,9 mln EUR, a po stronie importu o 13,7% 
do 152.568,4 mln EUR. Ujemne saldo wyniosło 15.874,5 mln 
EUR (w 2010 r. minus 13.815,3 mln EUR).

Eksport liczony w USD wyniósł 190.247,5 mln USD i był 
wyższy o 19,1%, a import wyniósł 212.330,9 mln USD był 
wyższy o 19,2% niż w 2010 roku. Ujemne saldo ukształto-
wał się na poziomie 22.083,4 mln USD (w 2010 r. minus 
18.305,9mln USD).

Wśród naszych partnerów handlowych największy udział 
w obrotach handlowych miały Niemcy, wynosił on w eksporcie 
– 26,1%, a w imporcie – 22,3%. Kolejne pozycje zajmowały: 
w eksporcie – W. Brytania (6,4%), Republika Czeska (6,2%), 
Francja (6,1%), Włochy (5,3%), Rosja (4,5%), Holandia 
(4,4%), Szwecja (2,9%), Węgry (2,6%), Ukraina (2,5%), 
a w imporcie – Rosja (12,1%), Chiny (8,7%), Włochy (5,4%), 
Francja (4,2%), Holandia (3,8%), Republika Czeska (3,7%), W. 
Brytania (2,6%), Stany Zjednoczone (2,3%), Belgia (2,2%).

W strukturze rozdysponowania importu wg kierunków 
przeznaczenia, w porównaniu z 2010 r. wzrósł udział importu 
towarów z przeznaczeniem na zużycie pośrednie z 63,3% do 
65,3%, natomiast obniżył się udział importu towarów na cele 
konsumpcyjne z 20,9% do 19,6% oraz  z przeznaczeniem na 
dobra inwestycyjne z 15,8% do 15,1%.

W tabeli 4 przedstawiono wyniki obrotów handlu zagranicz-
nego w Polsce w 2011 r.

Tabela 3.  Zużycie papieru i tektury w Polsce w latach 2008 – 2011 [2,3,4].

Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011
1. Produkcja papieru i tektury (tys. t) *3.055,4 3.275,0 *3.699,8 3.755,6
2. Import papieru i tektury, przetworów papierowych 

i papieru zadrukowanego (tys. t)
3.448,2 3.276,4 3.641,9 3.751,7

3. Eksport papieru i tektury, przetworów papierowych 
i papieru zadrukowanego (tys. t)

2.620,7 2.700,2 3.258,7 3.367,3

4. Łączne zużycie papieru i tektury (tys. t)** 3.882,9 3.851,2 *4.083,0 4.140,0
5. Liczba ludności (mln) 38,1 38,2 38,2 38,2
6. Zużycie papieru na rok (kg/1 osobę) 101,9 100,8 *106,9 108,4

  * dane zmienione przez GUS w stosunku do wcześniej publikowanych
** w łącznym zużyciu papieru i tektury uwzględniono saldo wymiany handlowej wyrobami z papieru i tektury oraz papierem 
zadrukowanym

Tabela 4.   Obroty handlu zagranicznego Polski z różnymi grupami krajów w 2011 roku [5].

Wyszczególnienie Eksport (mln EUR) Import (mln EUR) Saldo E-I  
(mln EUR)

I-XII 2011 I-XII 2011 I-XII 2011
Kraje rozwinięte 115.254,5 101.867,7 13.386,8
        w tym: UE 106.620,5 91.043,1 15.577,4
Kraje rozwijające się 10.105,6 29.162,0 -19.056,4
Kraje Europy Śr.-Wsch. 11.333,8 21.538,7 -10.204,9
Łącznie 136.693,9 152.568,4 -15.874,5



27

Biuletyn Stowarzyszenia Papierników Polskich Nr 9 (2012)

Udział branży papierniczej w bilansie handlu zagranicznego 
przedstawiono w tabeli 5 [5].

Polepszyły się relacje cen uzyskiwane w eksporcie papieru 
i tektury, pogorszyły się natomiast relacje cen uzyskiwane 
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 poprzedniego, wzrosły 
o 15,5%, a wyrobów z papieru i tektury o 5,2%. W zakresie 
papieru i tektury, średnia cena w eksporcie kształtowała się na 
poziomie 3.535 zł/t (865 EUR/t, 1.203 USD/t,), podczas gdy 
w imporcie średnia cena wynosiła 3.098 zł/t (759 EUR/t, 1.057 
USD/t). W zakresie wyrobów z papieru i tektury, średnia cena 
w eksporcie kształtowała się na poziomie 7.513 zł/t (1.834 
EUR/t, 2.551 USD/t), podczas gdy w imporcie średnia cena 
wynosiła 8.987 zł/t (2.198 EUR/t, 3.062 USD/t).

Wyniki handlu zagranicznego w ujęciu ilościowym w latach 
2008-2011 przedstawione są w tabeli 6 [6].

W 2011 roku, w sumie zaimportowano do Polski 3.751,7 
tys. ton papieru i tektury, wyrobów z papieru i tektury oraz 
papieru zadrukowanego (w 2010 roku 3.641,9 tys. ton – wzrost 
o 3%), a wyeksportowano tych samych wyrobów 3.367,3 tys. 
ton (w 2010 roku 3.258,7 tys. ton – wzrost o 3,3%, tak więc 
saldo import minus eksport wyniosło 384,4 tys. ton (w 2010 
roku 383,2 tys. ton –wzrost o 0,3%) [5].

Odnotowano wzrost importu mas celulozowych o 5,8%, 
papieru i tektury o 2,7%, wyrobów z papieru i tektury o 5,0% 
i papieru zadrukowanego o 5,6%. Jednocześnie odnotowano 
wzrost eksportu mas celulozowych o 23,4%, papierów i tek-
tur o 1,1%, wyrobów z papieru i tektury o 9,8% oraz papieru 
zadrukowanego o 1,0%.

Wielkość wymiany handlowej, mas włóknistych, papieru 
i tektury, wyrobów z papieru i tektury oraz papieru zadruko-
wanego (CN 4701-4911), w latach 2003–2011, przedstawiono 
na rysunku 1.

W 2011 roku w stosunku do 2010 roku, nastąpił wzrost im-ąpił wzrost im-
portu papieru gazetowego o 12,2%, papieru do druku pisania 

i kopiowania o 0,6%, bibułki tissue o 8,4%, papierów opako-
waniowych siarczanowych o 1,6%, papierów opakowaniowych 
makulaturowych o 3,2%, papierów graficznych powlekanych 
o 1,8%, tektur powlekanych o 4,0%, papieru toaletowego chu-
steczek, ręczników o 0,7%, opakowań o 3,7%.

Tabela 5. Obroty handlu zagranicznego Polski z różnymi grupami krajów w zakresie produkcji papierniczej w 2011 
roku [5].

Wyszczególnienie Eksport (mln EUR) Import (mln EUR) Saldo E-I  
(mln EUR)

I-XII 2011 I-XII 2011 I-XII 2011
Kraje rozwinięte 3.215,0 3.860,3 -645,3
        w tym: UE 3.070,0 3.653,5 -583,5
Kraje rozwijające się 292,6 168,6 124,0
Kraje Europy Śr.-Wsch. 706,1 93,3 612,8
Łącznie 4.213,7 4.122,2 91,5

Tabela 6.   Wyniki handlu zagranicznego w latach 2008 – 2011 [6].

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

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Masa celulozowa drzewna 626,0 599,3 691,6 731,5 21,5 24,5 30,7 37,9
Papier, karton, bib. papier. 2.960,2 2.820,9 3.189,6 3.276,6 1.548,9 1.692,8 2.097,4 2.121,4
Wyroby z papieru i tektury 396,1 386,3 389,8 409,2 749,7 747,1 825,2 906,3
Książki, gazety itp. 92,0 69,2 62,5 65,9 322,1 260,2 336,2 339,6

Rysunek 1. Wielkość wymiany handlowej, dla CN 4701-
4911, w latach 2003 – 2011 (tys. ton) [5]

Rysunek 2. Wartość wymiany handlowej, dla CN 4701-
4911, w latach 2003 – 2011 (mln EUR) [5]
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W tym samym okresie nastąpił wzrost eksportu papierów 
opakowaniowych makulaturowych o 10,7%, tektur powle-
kanych kaolinem o 0,5%, papieru toaletowego, chusteczek, 
ręczników o 5,2%, opakowań o 16,6% [5].

Wartość wymiany handlowej, mas włóknistych, papieru 
i tektury, wyrobów z papieru i tektury oraz papieru zadruko-
wanego (CN 4701-4911), w latach 2003–2011, w mln EUR 
przedstawiono na rysunku 2.

W ujęciu wartościowym (w EUR) w 2011 roku, w stosunku 
do roku poprzedniego, nastąpił wzrost importu o 9,6% i wzrost 
eksportu o 12,4%. Jak widać z rysunku 2, saldo import-eksport 
w ujęciu wartościowym w latach 2001-2005 systematycznie 
się zmniejszało, natomiast w latach 2006-2007 lekko wzrosło 
i w 2008 r. ponownie odnotowano lekki spadek. W 2009 roku 
zanotowano po raz pierwszy niewielką nadwyżkę eksportu 
nad importem, natomiast w roku 2011 nadwyżka eksportu nad 
importem dalej wzrosła.

Wyniki ekonomiczne
Wyniki ekonomiczne branży papierniczej w Polsce kształtują 

się korzystniej na tle wyników ekonomicznych przemysłu 
ogółem.

Ogólnie badania wyników finansowych przemysłu w Pol-łu w Pol-
sce w 2011 roku objęły 48.736 przedsiębiorstw prowadzą-
cych księgi rachunkowe, o liczbie pracujących powyżej  
9 osób, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego 
o 3,2%. Prowadzone były one w dwóch grupach: w pierwszej 
obejmującej 17.179 przedsiębiorstw o liczbie pracujących po-
wyżej 49 osób i w drugiej obejmującej 31.557 przedsiębiorstw 
o liczbie pracujących od 10 do 49 osób [6].

W 2011 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw, 
w których pracowało powyżej 49 osób były korzystniejsze 
w porównaniu z uzyskanymi rok wcześniej. Osiągnięte przez 
nie przychody z całokształtu działalności wyniosły 2.294,3 mld 
zł i były o 13% wyższe niż w 2010 roku, natomiast koszty uzy-
skania tych przychodów osiągnęły wartość 2.169,5 mld zł i były 

Tabela 7. Podstawowe informacje ekonomiczne przemysłu w Polsce w 2011 roku (stan na 31.12.2011) [6]

Liczba pracują-
cych

Liczba 
jednostek

Przychody 
z całokształtu 
działalności

Koszty uzyskania 
przychodów

Wynik 
finans. 
brutto

Wynik fi-
nans. netto

Wskaźn. ren-
town. obrotu 

brutto

Wskaźn. ren-
town. obrotu 

netto
szt. mln zł %

Ogółem 48.736 2.723.005,2 2.589.075,1 134.008,8 110.259,4 4,9 4,0
10 - 49 osób 31.557 418.617,5 409.866,1 8.771,4 6.101,6 2,1 1,5
50 – 249 osób 14.110 726.998,4 701.023,6 25.966,5 21.165,4 3,6 2,9
> 249 osób 3.060 1.577.389,3 1.478.185,4 99.270,9 82.992,4 6,3 5,3

Tabela 8. Podstawowe informacje o podmiotach gospodarczych produkujących masę włóknistą, papier i tekturę oraz 
wyroby z papieru za 2011 r. (stan na 31.12.2011) [6]

Liczba pracują-
cych

Liczba 
jednostek

Przychody 
z całokształtu 
działalności

Koszty uzyskania 
przychodów

Wynik 
finans. 
brutto

Wynik fi-
nans. netto

Wskaźn. ren-
town. obrotu 

brutto

Wskaźn. ren-
town. obrotu 

netto
szt. mln zł %

Ogółem 422 27.535,5 25.562,9 1.968,7 1.748,6 7,1 6,4
10 - 49 osób 202 1.795,7 1.684,6 111,0 94,5 6,2 5,3
50 – 249 osób 180 8.657,0 8.271,0 382,1 332,8 4,4 3,7
> 249 osób 40 17.082,8 15.607,3 1.475,6 1.331,3 8,6 7,8

Tabela 9. Wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu papierniczego w Polsce w latach 2008–2011 (dane za 12 miesięcy 
z podmiotów zatrudniających powyżej 49 pracowników [3]

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011
Liczba badanych przedsiębiorstw 213 221 212 221
Przeciętne zatrudnienie 40.000 45.000 46.000 49.000
Przeciętne wynagrodzenie bez zysku (zł) 3.229,8 3.421,4 3.554,0 3.691,7
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 16.866,7 17.497,6 21.358,7 25.104,2
Koszt własny sprzedaży (mln zł) 15.600,5 15.828,6 19.840,1 23.139,4
Wynik ze sprzedaży (mln zł) 1.266,2 1.669,0 1.518,6 1.964,9
Wynik finansowy brutto (mln zł) 1.103,6 1.658,9 1.601,9 1.857,6
Wynik finansowy netto (mln zł) 910,4 1.471,1 1.390,5 1.654,0
Wskaźnik rentowności obrotu brutto (%) 6,3 9,2 7,3 7,2
Wskaźnik rentowności obrotu netto (%) 5,2 8,2 6,3 6,4
Udział liczby zakładów z zyskiem netto (%) 77,0 86,0 77,4 77,4
Udział przychodów zakładów z zyskiem netto (%) 82,8 93,1 87,9 88,7
Nakłady inwestycyjne (mln zł) 1.904,1 1.721,7 1.412,7 1.467,1
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wyższe o 12,9%. Wpłynęło to na poprawę wyniku finansowego 
brutto, który wyniósł 124,9 mld zł i który był wyższy o 16,2% 
niż przed rokiem. Wynik ten w 88,0% był wypracowany przez 
jednostki sektora prywatnego. Wynik finansowy netto w 2011 
roku ukształtował się na poziomie 104,0 mld zł (wobec 89,4 
mld zł przed rokiem). W badanym okresie zysk netto wykazało 
78,0% przedsiębiorstw (przed rokiem 78,4%), a ich udział 
w przychodach z całokształtu działalności zmniejszył się 
z 87,5% do 86,1% [6].

W 2011 roku w przedsiębiorstwach w których liczba pracu-ębiorstwach w których liczba pracu-
jących wynosiła od 10 do 49 przychody z całokształtu działal-
ności były wyższe o 16,8% w stosunku do roku ubiegłego i wy-
niosły 428,7 mld zł, natomiast koszty uzyskania przychodów 
wzrosły o 20,6% i wyniosły 419,6 mld zł. Wynik finansowy 
brutto osiągnięty przez te jednostki w obserwowanym okresie 
wyniósł 9,1 mld zł. Wartość wyniku finansowego netto wyniosła 
6,3 mld zł (wobec 15,8 mld zł przed rokiem). 

Podstawowe parametry ekonomiczne przemysłu w Polsce 
w 2011 roku wg danych GUS przedstawione są w tabeli 7 
[6].

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

Przychody z całokształtu działalności zwiększyły się 
o 17,1%,(przy wzroście ilości podmiotów o 15) a koszty 
wzrosły o 17,3%. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 17,3%, 
a koszty własne sprzedaży – o 16,6%. Wynik ze sprzedaży 
zwiększył się – o 26,8%. Wynik finansowy brutto był wyższy 
o 13,7%, a wynik finansowy netto wyższy o 16,4%. Wskaźnik 
rentowności obrotu brutto zmniejszył się o 4%, i wyniósł 7,1%, 

a wskaźnik rentowności obrotu netto pozostał na tym samym 
poziomie i wyniósł – 6,4%.

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 2008–2011. 
W 2008 roku, a więc na początku globalnego kryzysu odno-
towano najniższy wskaźnik rentowności netto w ostatnich 
latach, w 2009 roku wskaźnik ten był już najwyższy w ostatnich 
czterech latach. W 2010 i w 2011 roku wskaźnik ten ponownie 
spadł, głównie z powodu wyższych kosztów produkcji, głównie 
surowców i energii.

Produkcja mas włóknistych
W Polsce produkcja mas celulozowych odbywa się w trzech 

wytwórniach produkujących masę celulozową siarczanową 
(w tym w jednej z nich produkuje się również masę półche-
miczną, a w drugiej produkuje się również masę CTMP).

Wielkość produkcji mas włóknistych pierwotnych w Polsce 
w latach 2008-2011 przedstawiona jest w tabeli 10. 

Ilość mas włóknistych pierwotnych produkowana w prze-ść mas włóknistych pierwotnych produkowana w prze-
myśle papierniczym w Polsce w ostatnich latach wynosi około 
1200 tys. ton. Najwięcej, bo ok. 74,4% produkuje się masy 
celulozowej siarczanowej. Z uwagi na deficyt mas włóknistych 
pierwotnych w Polsce w 2011 roku zaimportowano łącznie 
731,5 tys. ton tych mas (wyeksportowano 37,9 tys. ton). Ogółem 
do produkcji papieru i tektury w Polsce zużyto 1.895,3 tys. ton 
mas włóknistych pierwotnych.

Tabela 10.   Produkcja mas włóknistych pierwotnych w Polsce w latach 2008-2011 [2,3]

Rodzaj papieru *2008 
tys. ton

*2009 
tys. ton

2010 
tys. ton

2011 
tys. ton

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

819,9 826,3 881,0 894,3

Masy włókniste drzewne mechaniczne  
i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych

331,1 318,9 298,8 307,4

Łącznie masy włókniste 1.151,0 1.125,1 1.179,8 1.201,7

* dane zmienione przez GUS w stosunku do wcześniej publikowanych

Tabela 11. Zużycie i odzysk makulatury w Polsce w latach 2008 – 2011 [2]

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011

Zużycie makulatury (tys. t)* 1.112,7 1.269,2 1.519,4 1.615,6
Import makulatury (tys. t) 14,2 53,9 264,7 306,6
Eksport makulatury (tys. t) 547,9 358,9 398,8 531,2
Odzysk makulatury (tys. t) 1.646,4 1.574,2 1.653,5 1.840,2
Wskaźnik zużycia (%) 36,6 38,8 41,2 43,0
Wskaźnik odzysku (%)** 42,5 40,9 40,6 44,4
Wskaźnik recyklingu (%)** 28,7 33,0 37,3 39,0

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



30

Nr 9 (2012) Biuletyn Stowarzyszenia Papierników Polskich

Tabela 12. Odzysk makulatury w Polsce (łącznie z odpadami produkcyjnymi), w rozbiciu na główne gatunki, w latach 
2008-2011

Rok Makulatura i odpady 
z papieru i tektury 
nie bielonych lub 

falistych

Makulatura i odpady 
z pozostałego papie-
ru i tektury wykonane 
z bielonej chemicznie 
masy celulozowej nie 

barwionej w masie

Makulatura i odpady z pa-
pieru i tektury wykonanych 
głównie z masy chemicznej 
drzewnej (np.: stare gazety, 

czasopisma i podobne 
materiały drukarskie)

Makulatura i odpady 
z papieru i tektury 

– pozostałe, łącznie 
z odpadami nie 
sortowanymi

Razem odzysk 
makulatury 
w Polsce

tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton
2008
w tym opakowaniowa

846,6 93,2 305,1 401,5 1.646,4
846,6 384,9 1.231,5

2009
w tym opakowaniowa

956,9 87,8 274,7 254,8 1.574,2
956,9 239,8 1.196,7

2010
w tym opakowaniowa

951,8 40,0 351,7 309,9 1.653,5
951,8 288,0 1.239,8

2011
w tym opakowaniowa

1.094,3 52,2 423,2 270,5 1.840,2
1.094,3 245,5 1.339,8

Tabela 13. Zużycie makulatury w Polsce (łącznie z odpadami produkcyjnymi), w rozbiciu na główne gatunki, w latach 
2008-2011

Rok Makulatura i odpady 
z papieru i tektury 
nie bielonych lub 

falistych

Makulatura i odpady 
z pozostałego papie-
ru i tektury wykonane 
z bielonej chemicznie 
masy celulozowej nie 

barwionej w masie

Makulatura i odpady z pa-
pieru i tektury wykonanych 
głównie z masy chemicznej 
drzewnej (np.: stare gazety, 

czasopisma i podobne 
materiały drukarskie)

Makulatura i odpa-
dy z papieru i tek-
tury – pozostałe, 

łącznie z odpadami 
nie sortowanymi

Razem zużycie 
makulatury 
w Polsce

tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton
2008
w tym opakowaniowa

690,0 90,8 221,6 110,3 1.112,7
690,0 93,7 783,7

2009
w tym opakowaniowa

858,1 87,0 224,1 100,0 1.269,2
858,1 85,0 943,1

2010
w tym opakowaniowa

1.068,2 39,7 265,4 146,0 1.519,4
1.068,2 124,1 1.192,3

2011
w tym opakowaniowa

1.124,2 42,2 282,2 166,9 1.615,6
1.124,2 141,9 1.266,1

Tabela 14. Import i eksport makulatury w Polsce (łącznie z odpadami produkcyjnymi), w rozbiciu na główne gatunki, 
w latach 2008-2011

Rok
Makulatura i odpady 
z papieru i tektury 
nie bielonych lub 

falistych

Makulatura i odpady 
z pozostałego papieru 

i tektury wykonane 
z bielonej chemicznie 
masy celulozowej nie 

barwionej w masie

Makulatura i odpady z pa-
pieru i tektury wykonanych 
głównie z masy chemicznej 
drzewnej (np.: stare gazety, 

czasopisma i podobne 
materiały drukarskie

Makulatura i odpa-
dy z papieru i tek-
tury – pozostałe, 

łącznie z odpadami 
nie sortowanymi

Razem odzysk 
makulatury 
w Polsce

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

2008

import
w tym opak.

0,1 1,5 12,6 0,0 14,2
0,1 0,0 0,1

eksport
w tym opak.

156,7 3,9 96,1 291,2 547,9
156,7 291,2 447,9

2009

import
w tym opak.

37,7 1,3 14,9 0,0 53,9
37,7 0,0 37,7

eksport
w tym opak.

136,5 2,1 65,6 154,8 358,9
136,5 154,8 291,3

2010

import
w tym opak.

235,6 6,0 18,4 4,7 264,7
235,6 4,7 240,3

eksport
w tym opak.

119,2 6,3 104,7 168,6 398,8
119,2 168,6 287,8

2011

import
w tym opak.

234,0 0,6 12,9 59,2 306,6
234 59,2 293,2

eksport
w tym opak.

204,1 10,5 153,8 162,8 531,2
204,1 162,8 366,9
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W 2011 roku odnotowano w Polsce wzrost zużycia papieru 
i tektury z odzysku (makulatury) o 6,3%. Nastąpił 11,3% wzrost 
odzysku makulatury z rynku odpadów oraz 15,8% wzrost im-
portu makulatury, a także znaczny bo 33,2% wzrost eksportu 
makulatury (w tym przeszło dwukrotny wzrost eksportu ma-
kulatury zadrukowanej). 

W 2011 roku w Polsce zużyto ok. 1.615,6 tys. ton makula-żyto ok. 1.615,6 tys. ton makula-
tury, co pozwoliło na wyprodukowanie ok. 1.342 tys. ton mas 
włóknistych wtórnych (odbarwianych i nieodbarwianych). 
Odzyskano z rynku ok. 1.840,2 tys. ton makulatury z czego 
wyeksportowano ok. 531,2 tys. ton, głównie do Niemiec (368,7 
tys. ton), Holandii (47,2 tys. ton), Austrii (44,3 tys. ton), na 
Węgry (29,0 tys. ton), do Hongkongu (15,7 tys. ton). Zaim-
portowano 306,6 tys. ton makulatury głownie z Rep. Czeskiej 
(112,2 tys. ton), Szwecji (68,4 tys. ton), Rep. Słowacji (48,4 
tys. ton), Niemiec (28,3 tys. ton), Litwy (23,6 tys. ton), Wlk. 
Brytanii (19,6 tys. ton).

Całkowite zużycie i odzysk makulatury w Polsce w latach 
2008-2011 przedstawiono w tabeli 11 .

Udział mas pierwotnych w produkcji papieru i tektury w Pol-ł mas pierwotnych w produkcji papieru i tektury w Pol-
sce wynosił w 2011 roku ok. 50,5%, mas wtórnych ok. 35,7%, 
reszta to surowce niewłókniste.

Ze względu na uruchomienie nowej linii produkcyjnej 
w Świeciu, w 2011 roku występowały w dalszym ciągu proble-
my z zaopatrzeniem papierni w surowiec wtórny i konieczny 
był import uzupełniający makulatury.

Odzysk makulatury w Polsce w latach 2008-2011 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 2008-2011 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 2008-2011 ilustruje 
tabela 14.

Najwięcej w produkcji papieru i tektury wykorzystano 
makulatury z „tektury falistej i mocnej” (69,6%), z „gazet 
i czasopism” (17,5%) oraz „mieszanej” (10,3%). Odmiany 
„wyższej jakości” stanowiły tylko 2,6%.

LITERATURA:

Confederation of European Paper Industries. Annual Stati-1. 
stics 2011. CEPI 2012 r.
Dane z ankiet z przedsiębiorstw przemysłu papierniczego za 2. 
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Produkcja wyrobów przemysłowych w 2008, 2009, 2010, 3. 
2011 roku, wydawnictwa GUS.
Dane dotyczące wymiany handlowej w 2011 r. Warszawa 4. 
CAAC 2012 r.
Handel Zagraniczny Styczeń-Grudzień 2011, Wydawnictwo 5. 
GUS, Warszawa, 2012 r.
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2011. 6. 
Wydawnictwo GUS, Warszawa 2012 r.
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Paper and Board Consumption 
and Production 2011 in Poland

Zbigniew Fornalski

Introduction
In 2011, paper and board consumption in 19 CEPI (The Con-

federation of European Paper Industries) member countries was 
81.5 m t. Those countries produced the total of 95.0 m t of paper 
and board. The CEPI paper and board production accounts for 
24.2% of the world’s production. It is slightly more than in the 
North America. The larger share is represented by Asia [1].

In 2011, for the paper and board production, the CEPI 
member countries consumed 108.8 m t of raw materials (a 2% 
decrease when compared to the previous year), including 15.9 m 
t of non-fibrous materials (a 4.1% decrease). The consumption 
of primary fibres was 43.9 m t (a 2.6% decrease), non-wood 
pulp – 0.7 m t (a 34.2% increase) and recovered paper and 
board - 48.4 m t (a 1.2% decrease). 

The consumption of chemical pulp amounted to 31.9 m t (a 
2.4% decrease), mechanical and semi-chemical reached 12.0 
m t (a 3.1% decrease). In 2011, the CEPI member countries 
produced 38.8 m t of primary fibres, the same volume as a 
year earlier.

Mechanical pulp is manufactured in 65 mills, semi-chemical 
pulp in 12 mills, sulphite pulp in 16 mills, sulphate pulp in 70 
mills, other pulp grades in 9 mills. In total, pulp is produced 
in 172 mills.

Sweden (30.6%) and Finland (26.7%) are major pulp manu-
facturers in Europe. 

The sulphate pulp in the production accounted for 63.4% 
(in the consumption – 67.2%), sulphite pulp – 5.5% (in the 
consumption – 4.4%), mechanical and semi-chemical – 30.4% 
(in the consumption – 26.8%), the rest – 0.7% (in the consump-
tion – 1.5%).

Out of 44.9 m t of recovered paper and board utilized in the 
CEPI countries, the largest volume was used in Germany (14.8 
m t), France (5.0 m t), Italy (4.7 m ton), Spain (4,6 m ton) and 
the UK (3.8 m ton). The above mentioned countries used 73.3% 
of recovered paper utilized for the paper and bard production 
in the CEPI member countries.

In 2011, the CEPI countries collected the total of 57.3 m t 
of recovered paper. The average rate of recovered paper con-
sumption in paper board was 51.0%, collection rate – 70.3%, 
recycling rate – 59.4%. 

The most effective paper recycling systems are in Norway, 
Switzerland, the Netherlands, the UK, Germany, Austria with 
recycling rates above 75%. The least effective system is in 
Poland. However it has to be noted that CEPI counts the rates 
based on paper and board consumption excluding trade balance 
of paper and board products and printed paper. In Europe, the 
consumption does not either contain trade balance of packaging 
introduced together with goods due to the lack of data.

Out of 48.4 m t of recovered paper and board used in the 
CEPI the largest volumes were used in Germany (16.1 m t), 
France (5.1 m t), Italy (5.0 m t), Spain (5.1 m t) and the UK 
(3.8 m t). The above mentioned countries used together 72.5 
of recovered paper used for the paper and board in the CEPI 
member countries.

When compared to the previous year, recovered paper utili-
zation in Europe dropped by 1.2% and amounted to 57.3 m t.

In the production of paper and board, corrugated and kraft 
grades of recovered paper accounted for 44.3%, newspapers 
and magazines - 26.0% and mixed grades - 19.1%. The highest 
recycling rate was achieved by Austria (113.3%), Slovenia 
(112.6%), Sweden (85.0%), Germany (81.1%), Spain (79.2%), 
the Netherlands (74.6%), Norway (63.1%), Switzerland 
(69.1%). The highest collection rate was obtained by Norway 
(94.0%), Switzerland (90.9%), the Netherlands (85.6%), the 
UK (78.7%), Germany (77.0%), France (73,5%), Spain (73.5%) 
and Austria (66.1%).

In 2011, the paper and board consumption in the CEPI 
member countries dropped by 1.8% (production went down 
by 1.7%). Exports to non-CEPI-members decreased 0.5% by, 
imports from non- CEPI –members increased by 1.2%.

In total paper and board production in Europe, papers for 
printing purposes represented 45.2%, packaging grades - 43.0%, 
sanitary and household - 7.3%, other grades – 4.5%.

Production of case materials in Europe accounted for 26.2%. 
The largest volumes were manufactured in Germany (28.3%), 
France (12.2%), Spain (11.1%), Italy (9.4%) and Sweden 
(7.4%).

The other paper and board grades in the production were 
represented as follows: boxboard and other packaging papers 
– 12.7%, uncoated woodfree graphics – 10.0%, newsprint – 
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10.2%, coated woodfree graphics – 8.8%, coated mechanical 
– 9.4%, sanitary and household – 7.3%, uncoated mechanical 
graphics – 6,8%, wrappings – 4.0%, the rest of paper and 
board – 4.5%.

The highest volume of papers for printing purposes was pro-
duced in Germany (22.9%), Finland (17.1%), Sweden (12.7%) 
and France (8.0%).

The highest volume of papers for sanitary and household 
purposes was produced in Italy (21.5%), Germany (19.7%), 
the UK (11,0%) and France (10.5%).

The highest volume of papers for packaging purposes was 
produced in Germany (24.6%), Sweden (13.3%), Italy (10.2%) 
and France (9.6%).

The highest volume of other papers was produced in Germany 
(34.4%) and Spain (15.6%). 

Production and consumption  
of paper and board in Poland

In 2011, 11 member companies of the Association of Polish 
Papermakers’ Paper Section produced 2,934,300 t of paper 
and board. It accounts for 78.1% of the entire production in 
Poland. 2 paper mills produced 1,005,100 t of paper for printing 
purposes (a decrease of 1.0%), 3 – 1,645,900 t of packaging 
grades (an increase of 0.5%), 6 – 283,600 t of household and 
sanitary papers (an increase of 2.8%).

Paper and board production 2008–2011 in Poland according 
to the CEPI classification is shown in Table 1 [2,3].

Packaging grades represented 55.2% of the total paper and 
board output, printing papers – 22.5%, sanitary and household 
– 12.9%, others – 9.4%.

Leading sectors in Poland are case materials (42.4%), un-
coated woodfree (18.4%) as well as sanitary and household 

Table 1. Paper and board production 2008– 2011 in Poland according to the CEPI classification 

Paper grade 2008 
‘000 t

2009 
‘000 t

2010 
‘000 t

2011 
‘000 t

Newsprint 170,4 166,3 149,0 148,7
Uncoated mechanical 41,7 78,2 3,6 3,9
Coated mechanical 0,0 0,0 0,0 0,0
Uncoated woodfree 672,8 703,9 706,5 691,1
Coated woodfree 0,0 0,0 0,0 0,0
Total graphic papers 884,9 948,4 859,1 843,7
Sanitary & household 423,0 427,1 466,0 486,0
Case materials 1.014,9 1.244,8 1.556,9 1.592
Folding boxboard 219,2 222,0 248,0 251
Wrappings 128,2 83,6 145,0 144
Other packaging papers 62,6 46,0 90,0 86
Total packaging paper 1.424,9 1.596,4 2.039,9 2.073,0
Other papers and boards 322,6 303,1 334,8 352,9
Total paper and board *3.055,4 3.275,0 *3.699,8 3.755,6

* figures changed by GUS (the Office for National Statistics) compared to figures published earlier

Table 2. Paper industry production 2007 – 2010 in Poland 2008–2011.

Product 2008
‘000 t

2009 
‘000 t

2010 
‘000 t

2011 
‘000 t

Chemical pulp, soda/kraft 819,9 826,3 881,0 894,3
Mechanical, semi-chemical pulp from other cellulose based materials 331,1 318,9 298,8 307,4
Paper and board 331,1 318,9 298,8 307,4
Paper and board *3.055,4 3.275,0 *3.699,8 3.755,6
Incl. newsprint 170,4 166,3 149,0 148,7
Other papers and boards 713,5 781,9 710,1 695,0
Woodfree graphics 672,8 703,7 706,5 691,1
Uncoated kraftliner, unbleached 622,3 674,5 662,2 681,3
Wrappings, uncoated kraft board others, sack paper *128,3 *115,1 135,5 126,0
Semi-chemical fluting 184,8 280,4 178,4 187,5
Corrugated board    (acc. to GUS)
                              (acc. to SPP)

*1.209,5 
1.325,8

1.248,7 
1.401,1

1.324,1 
1.441,0

1.527,6 
**1.482,9

paper and board boxes *1.400,3 1.519,8 1.655,5 1.746,6
Paper sacks and bags *101,8 *125,5 123,7 125,8
Toilet paper 237,0 259,1 255,3 267,6
Towels 139,8 141,5 142,8 166,0

  * figures changed by GUS compared to figures published earlier
** preliminary data
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(12.9%). These grades are main export products of the paper 
and board industry in Poland.

Production 2011 of selected paper and board grades accor-
ding to the GUS (the Office for National Statistics) is shown 
in Table 2 [3].

In 2011, consumption of paper and board increased by 1.4%. 
Consumption growth was influenced by increased paper and 
board production (1.5%), increased imports of paper and board, 
paper and board products, printed paper (3.0%) and increased 
exports (3.3%). 

Paper and board consumption 2008–2011 in Poland is shown 
in Table 3.

Foreign trade
When compared to the previous year, in 2011 growth dyna-

mics in foreign trade was similar, both in terms of exports and 
imports. The trade increased with all the regions, most notably 
the imports from Central and Eastern Europe (mainly as a result 
of an increase in value of crude oil supplies from Russia). As 
a result of negative trade balance with Central and Eastern 
Europe, the overall yearly negative trade balance increased, 
despite the fact that the positive trade balance improved with 
the developed countries, including the European Union [5].

Exports expressed in PLN were higher by 16.1% and amo-
unted to PLN 558,738.9 m, imports rose by 16.3% to PLN 
623.372,7 m. The trade balance was negative and amounted to 
(–) PLN 64.633,8 m (in 2010: (-) PLN 55.162,4 m).

Trade results in EUR increased as follows: exports by 13.6% 
to EUR 136.693,9 m, imports by 13.7% to EUR 152.568,4 m. 
The negative balance was EUR 15.874,5 m (2010: (-) EUR 
13.815,3 m).

Exports in USD amounted to USD 190.247,5 m and increased 
by 19.1%, whereas imports amounted to USD 212.330,9 m and 
was 19.2% higher than in 2010. The negative balance was (-) 
USD 22.083,4 m (2010: (-) USD 18.305,9 m).

The most important trade market for Poland is Germany. 
In 2011, exports to this country accounted for 26.1%, and 
imports for 22.3%. In terms of exports, the following markets 
come next: the UK (6.4%), the Czech Republic (6.2%), France 
(6.1%), Italy (5.3%), Russia (4,5%), the Netherlands (4.4%), 
Sweden (2.,9%), Hungary (2.6%), Ukraine (2.5%), and as re-
gards imports – Russia (12.1%), China (8.,7%), Italy (5.4%), 
France (4.2%), the Netherlands (3.8%), the Czech Republic 
(3.7%), the UK (2,6%), the US (2.3%), Belgium (2.2%).

Table 3. Paper and bard consumption 2008–2011 in Poland

2008 2009 2010 2011
1. Paper and board production (‘000 t) *3.055,4 3.275,0 *3.699,8 3.755,6
2. Imports of paper and board, paper and board products, 

printed paper (‘000 t.)
3.448,2 3.276,4 3.641,9 3.751,7

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

2.620,7 2.700,2 3.258,7 3.367,3

4. Total paper consumption (‘000 t) 3.882,9 3.851,2 *4.083,0 4.140,0
5. Population (m) 38,1 38,2 38,2 38,2
6. Annual per capita consumption (kg/1p) 101,9 100,8 *106,9 108,4

   * figures changed by the  GUS compared to figures published earlier
** total consumption of paper and board includes trade balance of paper and board products and printed paper

Table 4. Poland’s foreign trade results 2011 by groups of countries [5]

Exports (m EUR) Imports (m EUR) E-I Balance 
(m EUR)

I-XII 2011 I-XII 2011 I-XII 2011
Developed countries 115.254,5 101.867,7 13.386,8
   UE 106.620,5 91.043,1 15.577,4
Developing countries 10.105,6 29.162,0 -19.056,4
Central & Eastern Europe 11.333,8 21.538,7 -10.204,9
Total 136.693,9 152.568,4 -15.874,5

Table 5. Poland’s paper production foreign trade results 2011 by countries [5]. 

Exports (m EUR) Imports (m EUR) E-I Balance 
(m EUR)

I-XII 2011 I-XII 2011 I-XII 2011
Developed countries 3.215,0 3.860,3 -645,3
   UE 3.070,0 3.653,5 -583,5
Developing countries 292,6 168,6 124,0
Central & Eastern Europe 706,1 93,3 612,8
Total 4.213,7 4.122,2 91,5
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In 2011 The imports share of goods intended for indirect con-
sumption increased from 63.3% to 65,3%, whereas the import 
share of consumer goods decreased from 20.,9% to 19.6% so 
did the  imports share of goods intended for investment purposes 
from 15.8% to 15.1%.

Poland’s foreign trade results 2011 are show in Table 4.
The paper industry share in the foreign trade balance is shown 

in Table 5 [5].
Relations of prices in exports of paper and board improved, 

whereas relations of prices in exports of paper and board 
products, when compared to the prices obtained in imports. 
Generally, when compared to the previous year, paper and 
board prices in exports increased by 15.5%, paper and board 
products by 5.2%. As regards paper and board, the average 
export price was PLN 3.535/t (EUR 865 /t, USD 1.203 /t while 
the average import price was PLN 3.098 /t (EUR 759 /t, USD 
1.057 /t). As regards paper and board products, the average 
export price was PLN 7.513 /t (EUR 1.834 /t, USD 2.551 /t), 
while the average import price was PLN 8.987 /t (EUR 2.198 
/t, USD 3.062 /t).

The foreign trade results in tones 2008-2011 are presented 
in Table 6 [6].

In 2011, Poland imported the total of 3.751,7 of paper and 
board, paper and board products and printed paper (2010: 
3.641,900 t – 3% up), ), the total exports of those goods re-
ached 3.367,300 t (2010: 3.258,700 t – 3,3% up), in this way 
the import minus export balance was 384,400 t (2010: 383,200 
t – 0,3% up) [5].

The imports of chemical pulp rose by 5.8 %, so did imports 
of paper and board by 2.7%, paper and board products by 5.0%, 
printed paper by 5.6%. The exports of chemical pulp increased 
by 23.4%, the exports of paper and board went up by 1.1%, 
exports of paper and board products rose by 9.8%, printed 
paper went up by 1.0%.

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) 2003–2011.

In 2011, imports of newsprint rose by 12.2%, printing, writing 
and copy grades by 0.6%, tissue paper by 8.4%, packaging kraft 
grades by 1.6%, recycled packaging grades by 2.3%, coated 
graphics by 1.8%, coated board by 4.0%, toilet paper, facial 
tissues, towels, packaging by 3.7%.

Exports of recycled packaging grades rose by 10.7%, boards 
coated with kaolin by 0.5%, toilet paper, facial tissue and towels 
by 5.2%, packaging by 16.6% [5].

Figure 2 shows foreign trade data in millions EUR for pulp, 
paper and board, paper and board products and printed paper 
(PCN 4701-4911) from 2003 to 2011.

In terms of EUR value, in 2011, imports increased by 9.6%, 
exports rose by 12.4%. As Figure 2 shows, the import-export 
balance in terms of value 2001-2005 decreased, whereas it rose 
slightly in 2006 and 2007 and it went down in 2008 again. 2009 
recorded a slight surplus of exports over imports. In 2011, a 
surplus of exports over imports continued to grow.

Tabela 6. Foreign trade results 2008–2011 [6]

Items according to the Polish 
Harmonized Classification 

(PCN)

Imports (‘000 t) Exports (‘000 t)

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Chemical wood pulp 626,0 599,3 691,6 731,5 21,5 24,5 30,7 37,9
Paper, board, tissue 2.960,2 2.820,9 3.189,6 3.276,6 1.548,9 1.692,8 2.097,4 2.121,4
Paper and board products 396,1 386,3 389,8 409,2 749,7 747,1 825,2 906,3
Books, newspapers, etc. 92,0 69,2 62,5 65,9 322,1 260,2 336,2 339,6
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Economic results
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 

2011 covered 48,736 companies who keep books of accounts 
and employ more than 9 people. When compared to 2010, the 
number increased by 3.2%. The data were collected in 2 gro-
ups. The first one included 17,179 companies with a staff of 
49 people and more, the other one included 31,557 companies 
employing from 10 to 49 people [6].

In 2011, companies with more than 49 employees had better 
results than in 2010. Their income from total activity amounted 
to PLN 2.294,3 bn and were 13% higher than in 2010, whereas 
costs of revenues amounted to PLN 2.169,5 bn and were 12.9% 
higher. It had a positive impact on gross sales results which 
amounted to PLN 124,9 bn and increased by 16.2% when 
compared to 2010. In 88%, this result was worked out by the 
private sector. Net sales results amounted to PLN 104 bn (PLN 
89.4 bn in 2010). Net profit was recorded by 78.0% companies 
(2010: 78.4%), and their share in incomes from total activity 
decreased from 87.5% to 86.1% [6].

In 2011, in companies employing from 10 to 49 people, the 
income from total activity increased by 16.8% when compared 
to 2010 and amounted to PLN 428.7 bn, costs of revenues in-
creased by 20.6% and amounted to PLN 419. 6 bn. Gross sales 
results amounted to PLN 9.1 bn. Net sales results amounted to 
PLN 6.3 bn (PLN 15.8 bn in 2010). 

Basic economic data for the industry in Poland 2011 accor-
ding to the GUS (the Office for National Statistics) are presented 
in Table 7 [6].

Financial results of pulp and paper sector are presented in 
Table 8 [6].

The incomes from total activity increased by 17.1%, (with 15 
companies more) and costs increased by 17.3%. Incomes from 
sales increased by 17.3%, and cost of goods sold – by 16.6%. 
Results from sales went up by 26.8%. Gross sales results incre-
ased by 13.7%, and net sales results rose by 16.4%. Profitability 
rate of gross turnover decreased by 4%, and accounted for 7.1%, 
profitability rate of net turnover maintained at the same level 
and represented 6.4%.

The best economic results were obtained by the pulp and 
paper companies employing 249 and more people. Much 

Table 7. Basic economic information on the industry in Poland 2011 (31.12.2011) [6]

Employment No.  
of companies

Incomes from 
total activity

Cost  
of revenues

Gross sales 
results

Net sales 
results

Profitability 
rate of gross 

turnover

Profitability 
rate of net 
turnover

No. M PLN %
Total 48.736 2.723.005,2 2.589.075,1 134.008,8 110.259,4 4,9 4,0
10 - 49 people 31.557 418.617,5 409.866,1 8.771,4 6.101,6 2,1 1,5
50 – 249 people 14.110 726.998,4 701.023,6 25.966,5 21.165,4 3,6 2,9
> 249 people 3.060 1.577.389,3 1.478.185,4 99.270,9 82.992,4 6,3 5,3

Table 8. Basic information on economic operators manufacturing pulp, paper and paper products 2011 (31.12.2011) [6]
 

Employment No.  
of companies

Incomes from 
total activity

Cost  
of revenues

Gross sales 
results

Net sales 
results

Profitability 
rate of gross 

turnover

Profitability 
rate of net 
turnover

No. M PLN %
Total 422 27.535,5 25.562,9 1.968,7 1.748,6 7,1 6,4
10 - 49 people 202 1.795,7 1.684,6 111,0 94,5 6,2 5,3
50 – 249 people 180 8.657,0 8.271,0 382,1 332,8 4,4 3,7
> 249 people 40 17.082,8 15.607,3 1.475,6 1.331,3 8,6 7,8

Table 9. Financial results of paper industry companies in Poland 2008–2011 (data for 12 month from economic operators 
employing 49 people and more [3]

2008 2009 2010 2011
No. of companies covered by survey 213 221 212 221
Average paid employment 40.000 45.000 46.000 49.000
Average monthly salary (PLN) 3.229,8 3.421,4 3.554,0 3.691,7
Income from sales (million PLN) 16.866,7 17.497,6 21.358,7 25.104,2
Cost of goods sold (million PLN) 15.600,5 15.828,6 19.840,1 23.139,4
Results from sales (million PLN) 1.266,2 1.669,0 1.518,6 1.964,9
Gross sales results (million PLN) 1.103,6 1.658,9 1.601,9 1.857,6
Net sales results (million PLN) 910,4 1.471,1 1.390,5 1.654,0
Profitability rate of gross turnover (%) 6,3 9,2 7,3 7,2
Profitability rate of net turnover (%) 5,2 8,2 6,3 6,4
Share of no. of enterprises showing net profit (%) 77,0 86,0 77,4 77,4
Share of income of enterprises showing net profit (%) 82,8 93,1 87,9 88,7
Investment out lays (million PLN) 1.904,1 1.721,7 1.412,7 1.467,1
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worse results were achieved by companies employing from 
50 to 249 people.

Table 9 shows financial results of paper industry companies in 
Poland 2008–2011. The lowest profitability rate of net turnover 
was registered in 2008, that is at the beginning of the global 
downturn. In 2009, the rate was the highest in last for years. In 
2010 and 2011, the rate went down again, mainly as a result of 
higher production costs (raw materials and energy).

Pulp production
In Poland pulp is producend in tree kraft pulp mils. One 

of them also manufactures semi-chemical pulp and one - 
CTMP.

The volume of virgin pulp production 2008–2011 in Poland 
is presented in Table 10.

Over the last years, the industry in Poland has produced al-
most 1,200,000 t of virgin pulp annually. Kraft pulps represent 

74.4% of the entire production. Due to a shortfall of virgin pulp 
in the Polish market, the industry imported 731,500 t of this 
material in 2011. 37,900 t were exported. The paper and board 
industry used the total of 1,895,300 of virgin pulp.

In 2011, utilization of recovered paper rose by 6.3%. Poland 
recorded a 11.3 % increase of recovered paper collection from 
the waste market and a 15.8% increase of recovered paper 
imports and a significant exports increase of 33.2%, including 
over the double increase of printed recovered paper exports.

In 2011, Poland used around 1,615,600 t of recovered paper 
for the production of around 1,342,000 t of recycled pulps (both 
de-inked and undeinked). 1,840,200 t of recovered paper were 
collected from the market, 531,200 t out of that volume were 
exported, mainly to Germany (368,700 t), the Netherlands 
(47,200 t), Austria (44.3 t), Hungary (29,000 t), and Hong 
Kong (15, 700 t). 306,600 t were imported, mainly from the 
Czech Republic (112,200 t), Sweden (68,400 t), Slovakia 

Table 10 Virgin pulp production in Poland 2008-2011

Pulp grade *2008 
‘000 t

*2009 
‘000 t

2010 
‘000 t

2011 
‘000 t

Soda or kraft pulp, other than for chemical processing 819,9 826,3 881,0 894,3
Mechanical and semi-chemical pulp, pulp from other 
cellulose based materials

331,1 318,9 298,8 307,4

Total pulp 1.151,0 1.125,1 1.179,8 1.201,7

* figures changed by GUS compared to figures published earlier

Table 12. Collection of recovered paper (including industrial waste) by main grades 2008-2011

Year High grades Corrugated  
and Kraft

Newspapers and 
Magazines

Mixed grades Total

‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t

2008
Incl. packaging

846,6 93,2 305,1 401,5 1.646,4
846,6 384,9 1.231,5

2009
Incl. packaging

956,9 87,8 274,7 254,8 1.574,2
956,9 239,8 1.196,7

2010
Incl. packaging

951,8 40,0 351,7 309,9 1.653,5
951,8 288,0 1.239,8

2011
Incl. packaging

1.094,3 52,2 423,2 270,5 1.840,2
1.094,3 245,5 1.339,8

Table 11.  Utilization and collection of recovered paper in Poland 2008 – 2011 

2008 2009 2010 2011
Utilisation (‘000 t)* 1.112,7 1.269,2 1.519,4 1.615,6
Imports (‘000 t)) 14,2 53,9 264,7 306,6
Exports (‘000 t)) 547,9 358,9 398,8 531,2
Collection (‘000 t) 1.646,4 1.574,2 1.653,5 1.840,2
Utilisation rate (%) 36,6 38,8 41,2 43,0
Collection rate (%)** 42,5 40,9 40,6 44,4
Recycling rate (%)** 28,7 33,0 37,3 39,0

  * 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
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(48,400 t), Germany (28,300 t), Lithuania (23,600 t) and the 
UK (19,600 t).

Total utilization and collection of recovered paper 2008–2011 
in Poland are shown in Table 11.

The share of virgin pulp in the production of paper and board 
in Poland was around 50,5%, while recycled pulp accounted 
for around 35.7%, the rest was represented by non-fibrous 
materials.

Due to the start-up of a new paper machine in Świecie, paper 
mills suffered from shortages of raw materials and supplemen-
tary imports were required in 2011.

Collection of recovered paper from 2008 to 2011 for recycling 
purposes in Poland and abroad by main grades is presented in 
Table 12.

Utilization of recovered paper in the paper industry in Poland 
from 2007 to 2010 by main grades is illustrated in Table 13.

Imports and exports of recovered paper by main grades accor-
ding to Combined Nomenclature of product classification (inclu-
ding industrial waste) 2008-2011 are presented in Table 14.

Table 13. Utilization of recovered paper in Poland (including industrial waste) by main grades 2008-2011

Year High grades Corrugated  
and Kraft

Newspapers  
and Magazines

Mixed grades Total

‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t
2008
Incl.  packaging

690,0 90,8 221,6 110,3 1.112,7
690,0 93,7 783,7

2009
Incl.  packaging

858,1 87,0 224,1 100,0 1.269,2
858,1 85,0 943,1

2010
Incl.  packaging

1.068,2 39,7 265,4 146,0 1.519,4
1.068,2 124,1 1.192,3

2011
Incl.  packaging

1.124,2 42,2 282,2 166,9 1.615,6
1.124,2 141,9 1.266,1

Table 14. Recovered paper imports and exports in Poland (including production waste) by main grades 2008-2011

Year High grades Corrugated  
and Kraft

Newspapers  
and Magazines

Mixed grades Total

‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t

2008

imports
Incl. packaging

0,1 1,5 12,6 0,0 14,2
0,1 0,0 0,1

eksports 
Incl. packaging

156,7 3,9 96,1 291,2 547,9
156,7 291,2 447,9

2009

imports
Incl. packaging

37,7 1,3 14,9 0,0 53,9
37,7 0,0 37,7

eksports
Incl. packaging

136,5 2,1 65,6 154,8 358,9
136,5 154,8 291,3

2010

imports
Incl. packaging

235,6 6,0 18,4 4,7 264,7
235,6 4,7 240,3

eksports
Incl. packaging

119,2 6,3 104,7 168,6 398,8
119,2 168,6 287,8

2011

imports
Incl. packaging

234,0 0,6 12,9 59,2 306,6
234 59,2 293,2

eksports
Incl. packaging

204,1 10,5 153,8 162,8 531,2
204,1 162,8 366,9

In the production of paper and board, corrugated and kraft 
grades of recovered paper accounted for 69.6%, newspapers 
and magazines – 17.5% and mixed grades – 10.3%. High grades 
represented only 2.6%.
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Wprowadzenie
W 2011 roku na świecie wyprodukowano 199.779 mln m2 

tektury falistej, przy czym średni wzrost produkcji (liczony 
w mln m2) wyniósł 4,6% (w 2010 r. +8,8%). W tym: w Azji 
wyprodukowano 96.904 mln m2 (+8,4%), w Europie 48.202 
mln m2 (+1,2%), w Ameryce Płn. 39.347 mln m2 (+0,5%), 
w Ameryce Śr. i Płd. 10.536 mln m2 (+2,7%), w Oceanii 2.591 
mln m2 (+1,6%), w Afryce 2.199 mln m2 (+4,4%).

W 2011 roku na skutek stagnacji gospodarczej w Ameryce 
Płn. i w Europie odnotowano niższy wzrost produkcji prze-łn. i w Europie odnotowano niższy wzrost produkcji prze-
mysłowej skutkujący niższym niż przed rokiem wzrostem 
zapotrzebowanie na opakowania, tekturę falistą i materiały 
służące do jej produkcji. W Azji, mimo że wzrost produkcji 
tektury falistej był największy, jego dynamika również spadła. 
Wielkość produkcji tektury falistej (mln m2) w różnych rejonach 
świata w latach 2000-2011 przedstawiono na rysunku 1 [1].

Najbardziej dynamiczny rozwój produkcji tektury falistej 
(jako wyznacznik rozwoju gospodarczego), w całym rozpatry-łym rozpatry-
wanym okresie, następuje w Azji. Pewien wzrost w ostatnich 
latach, będący wynikiem znacznego wzrostu gospodarczego 
w nowych krajach UE, odnotowano w Europie. W Amery-
ce Płn. w ostatnich latach produkcja tektury falistej uległa 
zmniejszeniu, co wiąże się z sytuacją gospodarczą w okresie 
dekoniunktury.

W 2011 roku do FEFCO (European Federation of Cor-
rugated Board Manufacturers) dane statystyczne przekazało 

Zużycie i produkcja tektury falistej 
w Polsce w 2011 roku

Zbigniew Fornalski
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Rysunek 1. Produkcja tektury falistej w różnych rejonach 
świata w latach 2000-2011 [1]
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Rysunek 2.  Wielkość produkcji tektury falistej w krajach 
europejskich, członkach FEFCOw latach 2000-2011 [2]

18 organizacji z krajów członkowskich. Średni wzrost 
produkcji tektury falistej w stosunku do roku poprzedniego 
wyniósł 0,8% (licząc w mln m2) i 0,4% (licząc w tys. ton). 
W siedmiu krajach odnotowano spadek produkcji (największy 
w Chorwacji). Wielkość produkcji tektury falistej (w mln m2, 
i tys. ton) w tych krajach w latach 2000-2011 przedstawia 
rysunek 2 [2].

Na rysunku 3 przedstawiono udziały siedmiu największych 
producentów tektury falistej w łącznej produkcji tektury 
falistej w Europie w latach 2000-2011 [2].

Rysunek 3. Udział produkcji w wybranych krajach w pro-ł produkcji w wybranych krajach w pro-
dukcji tektury falistej w Europie w latach 2000-2011 [2]
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Tabela 1.   Zużycie i produkcja tektury falistej oraz zużycie opakowań w Polsce w latach 2006 – 2011 [3,4,6,7]

Wyszczególnienie 2006 
tys. ton

2007 
tys. ton

2008 
tys. ton

2009 
tys. ton

2010 
tys. ton

2011 
tys. ton

Tektura falista 
[3,4,6,7]

zuż. kg/1os./rok 30,7 35,0 34,9 34,4 37,1 38,8
prod. kg/1os./rok 30,5 34,9 34,8 34,7 37,8 40,0
zużycie 1.170,9 1.334,3 1.329,5 1.315,9 1.416,5 1.482,1
produkcja wg SPP *1.162,0 *1.329,1 *1.325,8 *1.325,0 *1.441,0 1.527,6
import 20,4 17,8 17,8 14,5 34,3 27,8
eksport 11,5 12,6 14,1 23,6 58,8 73,3
produkcja wg GUS ***1.053,7 1.158,3 ***1.209,5 1.248,7 1.324,1 1.527,6

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

zużycie 1.152,3 1.407,2 1.354,3 1.471,1 1.571,8 1.605,4
produkcja wg GUS **1.192,8 **1.416,6 ***1.400,3 ***1.521,9 ***1.666,4 1.746,6
import 110,6 157,5 139,7 132,1 129,0 130,9
eksport 151,1 166,9 185,7 180,8 223,6 272,1

    * dane estymowane w stosunku do zużycia papieru do produkcji tektury falistej [3]
  ** dane końcowe GUS [2]
*** dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych przez GUS

Tabela 2. Produkcja papierów do produkcji tektury falistej w Polsce w 2011, wg danych producentów papieru i tektury 
[5,6,7]

Wyszczególnienie Kraftliner Testliner Fluting Łącznie
Produkcja (tys. ton) 483,7 515,7 592,6 1.592,0

Największy udział w rynku europejskim tektury falistej mają 
Niemcy (22%), Włochy (16,4%), Francja (13,3%), Hiszpania 
(10,5%), Wielka Brytania (8,1%). Następnie: Turcja (7,1%) 
i Polska (6,7%).

Średnio w krajach Europy Zachodniej i Środkowej produkuje 
się ok. 41,2 kg tektury falistej na jedną osobę w ciągu roku 
(wzrost tylko o 0,2 kg od 2010 r.). W Polsce produkujemy 38,9 
kg/osobę/rok, a najwięcej tektury falistej w Europie produkuje 
się: we Włoszech (59,6 kg), w Niemczech (59,5 kg), w Austrii 
(51,4 kg), w Belgii (45,7 kg), w Hiszpanii (50,1 kg) i we Francji 
(45,1 kg). Najmniej w Rumunii (11,4 kg), w Rep. Słowacji 
(12,6 kg). Produkcję tektury falistej przez członków FEFCO 
i w Polsce, na jednego mieszkańca na rok, w latach 1997-2011 
przedstawia rysunek 4 [2].

W krajach FEFCO, średnio 42,9% produkcji tektury falistej 
przeznaczone jest do produkcji pudeł wykrawanych (w Polsce 
43%), a 16,4% tektury falistej sprzedawane jest w postaci 
arkuszy (w Polsce 24,4%).

Tektura falista
W Polsce według GUS (firmy powyżej 9 zatrudnionych) 

produkcja tektury falistej w 2011 r. wyniosła 1.527,6 tys. ton 
[3]. Wielkości zużycia, produkcji, importu i eksportu tektury 
falistej wg SPP w latach 2000-2011 przedstawiono na rysunku 
5 [3].

Zużycie tektury falistej w latach 2006 – 2011 przedstawione 
jest w tabeli 1. 

Głównymi odbiorcami opakowań z tektury falistej w Polsce, 
tak jak w latach poprzednich, są: przemysł spożywczy (31,9%), 
przetwórcy tektury falistej (11,5%), producenci napojów 
(6,7%), przemysł kosmetyczny (5,4%), przemysł elektroniczny, 

w tym: audio-video i sprzęt komputerowy (4,2%), przemysł 
wyrobów z drewna i meblarski (4,0%),  akcesoria i wyposa-
żenie elektryczne (3,3%), przemysł papierniczy i poligraficzny 
(2,7%), przemysł szklarski i ceramiczny (2,1%).

Papiery do produkcji tektury falistej
Produkcja papierów do celów opakowaniowych w Polsce 

systematycznie rośnie. W stosunku do 2009 r. produkcja tych 
papierów wzrosła o 29,9%. Największą pozycję w tej grupie 
papierów stanowią papiery do produkcji tektury falistej, któ-
rych produkcja w 2011 roku w stosunku do 2009 r. wzrosła 
o 27,9% dzięki uruchomieniu nowych linii produkcyjnych. 
Przyrost produkcji ww. papierów w stosunku do 2010 r. wy-
niósł odpowiednio 1,6% i 2,2%.Tektura falista stanowi główny 
surowiec do produkcji opakowań zbiorczych i transportowych, 
a w ostatnich latach również jednostkowych (mikrofala).

W Polsce największymi producentami papierów do pro-ększymi producentami papierów do pro-
dukcji tektury falistej są: Mondi Świecie i Stora Enso Poland 
Ostrołęka. Przeszło 86% wyprodukowanego kraftlinera jest 
eksportowane, przy czym prawie 43,6% zużywanych kraftli-
nerów pochodziło z importu. Jednocześnie 53,5% zużywanego 
testlinera oraz 50,1% flutingu pochodziło z importu.

Wielkość produkcji papierów do produkcji tektury falistej 
w Polsce w 2011 roku przedstawia tabela 2.

Na rysunku 6 przedstawiono produkcję papierów do produk-ę papierów do produk-
cji tektury falistej w Polsce w latach 2000-2011.

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 pół-
chemicznych. Również w 2011 roku znaczna część produkcji 
tych papierów została wyeksportowana. 
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W 2011 roku (wg klasyfikacji CEPI) wyeksportowano 417,5 
tys. ton kraftlinera, 311,3 tys. ton flutingu i 96,1 tys. ton testlin-
era. Główne kierunki eksportu kraftlinera to: Niemcy (95,8 tys. 
ton), Włochy (43,2 tys. ton), Francja (32,7 tys. ton), Wlk. Bry-
tania (26,3 tys. ton), Turcja (21,5 tys. ton), Rep. Czeska (19,1 
tys. ton), Holandia (17,4 tys. ton), Izrael (17,1 tys. ton). Fluting 
eksportujemy do: Niemiec (71,6 tys. ton), Francji 27,5 tys. ton), 
Turcji (25,2 tys. ton), Włoch (24,5 tys. ton), Izraela (14,8 tys. 
ton), Hiszpanii (14,0 tys. ton). Testliner  eksportujemy głównie 
do: Niemiec (33,3 tys. ton), Wlk. Brytanii (11,2 tys. ton).

Jednocześnie zaimportowano 51,2 tys. ton kraftlinera, 461,1 
tys. ton flutingu i 499,8 tys. ton testlinera. Kraftliner importu-
jemy z Austrii (18,1 tys. ton), Niemiec (10,8 tys. ton) i Szwecji 
(10,6 tys. ton). Fluting importujemy z: Niemiec (340,9 tys. 
ton), Węgier (46,1 tys. ton), Belgii (19,5 tys. ton), Szwecji 
(12,5 tys. ton). Testliner importujemy głównie z: Niemiec 
(368,1 tys. ton), Austrii (36,3 tys. ton), Szwecji (23,2 tys. ton), 
Holandii (16,2 tys. ton), Węgier (15,2 tys. ton), Rep. Czeskiej 
(12,6 tys. ton).

Do produkcji tektury falistej w Polsce coraz więcej używa 
się papierów graficznych zarówno niepowlekanych jak i po-
wlekanych. 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. Podobnie jest z papierami o kodach CN 4805 91 00  
i CN 4805 92 00.

Na rysunku 7 przedstawiono produkcję i zużycie papierów 
do produkcji tektury falistej (wg klasyfikacji CEPI) w latach 
2000-2011.
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Rysunek 4. Produkcja tektury falistej przez członków 
FEFCO (średnia) i w Polsce w kg/rok/1 mieszkańca,  
w latach 2000-2011

Rysunek 5. Zużycie, produkcja, import i eksport tektury 
falistej w Polsce w latach 2000-2011 [4,5,6,7]d

Rysunek 6. Produkcja papierów do produkcji tektury fali-
stej w Polsce w latach 2000-2011 [5,6,7]

Rysunek 7. Produkcja i zużycie papierów do produkcji 
tektury falistej w Polsce, w latach 2000-2011
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Introduction 
In 2011, the world’s corrugated board production amounted 

to 199,779 million m2, the average production growth (in 
million m2) was 4.6% (2011 – +8.8%). Asia produced 96,904 
million m2 (+8.4%), Europe – 48,202 million m2 (+1.2%), 
North America – 39,347 million m2 (+0.5%), Middle and South 
America - 10,536 million m2 (+2.7%), Oceania – 2,591 million 
m2 (+1.6%), Africa 2,199 million m2 (+4.4 %). 

In 2011, as a result of downturn in the economy in Europe 
and North America, lower production growth was recorded 
followed by lower demand for packaging, corrugated board 
and case materials. In Asia, despite the fact that the production 
growth was the highest, its dynamics also declined. Corrugated 
board production in different regions 2000 -2011 is shown in 
Figure 1 [1].

The most dynamic growth in corrugated board production 
(as an indicator of economic growth) is observed in Asia. In 
recent years certain growth was recorded for Europe as a result 
of significant economic growth in new EU member states. Over 
last years, in North America corrugated board production has 
declined as a result of a downturn in the economy.

In 2011, 18 organizations from FEFCO (European Federation 
of Corrugated Board Manufacturers) member countries submit-
ted the statistical data. When compared to the previous year, 
the average growth in corrugated board production was 0.8% 
in million m2 and 0.4% in thousand t. 7 countries registered 
production decline. The most significant drop was recorded for 
Croatia. Figure 2 shows corrugated board production volume 
(in million m2 and ‘000 t) in the European countries belonging 
to FEFCO from 2000 to 2011 [2].

Figure 3 shows the share of seven top corrugated manu-
facturers in total corrugated board production 1997-2011 in 
Europe [2].

The largest share in European corrugated board is represen-
ted by Germany (22%), Italy (16.4%), France (13.3%), Spain 
(10.5%), the UK (8.1%), Turkey (7.1%) and Poland (6.7%).

Western and Central Europe manufactures approx. 41.2 kg 
of corrugated board per person per year (0.2 kg more when 
compared to 2010). Poland makes 38.9 kg/person/year. The lar-
gest corrugated board manufacturers in  Europe are: Italy (59.6 

Corrugated Board Consumption 
and Production 2011 in Poland

Zbigniew Fornalski

kg), Germany (59.5 kg), Austria (51.4 kg), Belgium (45.7 kg), 
Spain (50.1 kg) and  France (45.1 kg). Among the smallest there 
are: Romania (11.4 kg), Slovakia (12.6 kg). Figure 3 presents 
corrugated board production per capita per annum 1997-2011 
in FEFCO member countries and Poland [2].

In FEFCO countries, on average 42.9% of corrugated board 
production is used in manufacture of packaging (Poland - 43%), 
whereas 16.4% of corrugated board is sold in the form of sheets 
(in Poland – 24.4%).

Fig.1  Corrugated board production 2000 2011 by regions [1]

Fig. 2  Corrugated board  production volume in  FEFCO 
member countries 2000-2011 [21 [2]



43

Biuletyn Stowarzyszenia Papierników Polskich Nr 9 (2012)

Corrugated board
According to the Office for National Statistics (GUS), 

corrugated production 2011 in Poland amounted to 1 527 600 
tones (companies with over 9 employees). Figure 5 shows 
consumption, production, imports and exports of corrugated 
board 2000 –2011 according to the SPP. 

Table 1 shows corrugated board consumption 2006-2011. 
Major consumers of corrugated packaging in Poland are the 

following sectors: foodstuffs (31.9%), corrugated converting 
(11.5%), beverages (6.7%), cosmetics (5.4%), electronics, 
including radio, TV, computers (4.2%), wooden goods and 
furniture (4.0%), electrical accessories (3.3%), paper goods and 
printed matters (2.7%), ceramics and glassware (2.1%).

Table 1   Corrugated board consumption, production and packaging consumption in Poland 2006 – 2011 

2006 
‘000 t

2007 
‘000 t

2008 
‘000 t

2009 
‘000 t

2010 
‘000 t

2011 
‘000 t

Corrugated 
board (3,4,6,7)

Consumption kg/1p/y 30,7 35,0 34,9 34,4 37,1 38,8
Production kg/1p/y 30,5 34,9 34,8 34,7 37,8 40,0
Consumption 1.170,9 1.334,3 1.329,5 1.315,9 1.416,5 1.482,1
Production acc. to SPP *1.162,0 *1.329,1 *1.325,8 *1.325,0 *1.441,0 1.527,6
Imports 20,4 17,8 17,8 14,5 34,3 27,8
Exports 11,5 12,6 14,1 23,6 58,8 73,3
Production acc. to 
GUS

***1.053,7 1.158,3 ***1.209,5 1.248,7 1.324,1 1.527,6

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

Consumption 1.152,3 1.407,2 1.354,3 1.471,1 1.571,8 1.605,4
Production acc. to 
GUS

**1.192,8 **1.416,6 ***1.400,3 ***1.521,9 ***1.666,4 1.746,6

Imports 110,6 157,5 139,7 132,1 129,0 130,9
Exports 151,1 166,9 185,7 180,8 223,6 272,1

    
Figures estimated in relation to consumption of case materials (3)
  ** GUS final figures (2)
*** Figures corrected by GUS

Table 2. Production 2011 of case materials in Poland acc. to data collected from paper and board manufacturers

Kraftliner Testliner Fluting Total
Production(‘000 t) 483,7 515,7 592,6 1.592,0

Fig. 3   Production share of selected countries in corrugated 
board production 1997-2011 in Europe [2]]

Fig. 4.  Corrugated board  production (average) 1997-2011 
in FEFCO member countries and Poland

Fig. 5 Consumption, production, imports and exports of 
corrugated board 2000-2011 in Poland 2000-2011 [4,5,6,7]



44

Nr 9 (2012) Biuletyn Stowarzyszenia Papierników Polskich

Case materials
Production of papers for packaging purposes in Poland has 

been consistently growing. When compared to 2009, their pro-
duction rose by 29.9%. The first-largest segment in this group 
of papers are case materials. When compared to 2009, their 
production in 2011 rose by 27.9% as a result of new manufac-
turing capacities on the market. When compared to 2010, these 
grades increased by 1.6% and 2.2% respectively. Corrugated 
board is a main raw material for production of shipping boxes 
and multipacks, recently also unit packages (micro-flute). 

The top manufacturers of case materials in Poland are Mondi 
Świecie and Stora Enso Poland Ostrołęka. Over 86% of kra-
ftliner manufactured in Poland was exported, while around 
43,6% of kraftliner used in Poland was imported. 53,5 % of 
used testliner and 50,1% of fluting were imported.

Production of case materials 2011 in Poland is shown in 
Table 2.

Figure 6 shows production of case materials from 2000 to 
2011.

In Poland, corrugated board production is mainly based on 
grades made from recovered paper, i.e. recycled testliner and 
fluting. Semi-chemical kraftliner and fluting represent very 
minor share. In 2011, a significant production volume of those 
grades was also exported.

According to CEPI classification, in 2011 Poland exported 
417,500 t of kraftliner, 311,300 t of fluting and 96,100 t of tes-
tliner. Kraftliner was exported mainly to: Germany (95,800 t), 
Italy (43,200 t), France (32,700 t), the UK (26,300 t), Turkey 
(21,500 t), the Czech Republic (19,100 t), the Netherlands 
(17,400 t), Israel (17,100 t). Fluting was exported to: Germany 
(71,600 t), France (27,500 t), Turkey (25,200 t), Italy (24,500 
t), Israel (14,800 t), Spain (14,000 t). Testliner was exported 
mainly to: Germany (33,300 t) and the UK (11,200 t).

Poland imported 51,200 t of kraftliner, 461,100 t of fluting 
and 499,800 t of testliner. Kraftliner was imported from Austria 
(18,100 t), Germany (10,800 t) and Sweden (10,600 t). Fluting 
was imported from: Germany (340,900 t), Hungary (46,100 t), 
Belgium (19,500 t), Sweden (12,500 t). Testliner was imported 
mainly from: Germany (368,100 t), Austria (36,300 t), Sweden 
(23,200 t), the Netherlands (16,200 t), Hungary (15,200 t), the 
Czech Republic (12,600 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 alike papers classified as CN 
4805 91 00 and CN 4805 92 00.

Figure 7 shows production and consumption of case materials 
(acc. to CEPI classification) 2000-2011.
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Fig 6. Production of case materials in Poland from 2000 
to 2011

Fig. 7 Production and consumption of case materials 2000-
2011 in Poland
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Polityka klimatyczno – energetyczna Unii Europejskiej ma 
kluczowe znaczenie dla sektorów energochłonnych przemysłu 
w tym dla sektora papierniczego. Dużo dyskusji i wątpliwości 
wzbudziło wprowadzenie pakietu klimatyczno – energetyczne-
go. Zastrzeżenia i obawy nie tyle dotyczyły celów pakietu, ile 
mechanizmów ich realizacji, głównie nowelizacji Dyrektywy 
o europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU 
ETS). Dotyczyło to w pierwszym rzędzie systemu przydzielania 
uprawnień do emisji sektorom i instalacjom objętym EU ETS. 
Do 2012 r. uprawnienia przydzielane są za darmo, od 2013 
kupno uprawnień będzie się odbywało w drodze aukcji.

W związku z priorytetowym znaczeniem tych kwestii dla 
sektora celulozowo – papierniczego Stowarzyszenie Papier-
ników Polskich prowadzi intensywne działania mające na 
celu zapewnienie naszym członkom jak najdogodniejszych 
warunków funkcjonowania i utrzymania konkurencyjności na 
międzynarodowych rynkach.

Pakiet klimatyczno – energetyczny 
23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet 

dokumentów, określanych, jako tzw. pakiet energetyczno-kli-
matyczny. Dokumenty te mają na celu realizację przyjętych 
przez Radę Europejską w 2007 r. założeń dotyczących prze-
ciwdziałania zmianom klimatycznym stanowiących,  że do 
2020 r. Unia Europejska:

o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych (z opcją 30% • 
redukcji, o ile w tym zakresie zostaną zawarte stosowne 
porozumienia międzynarodowe)  w stosunku do poziomu 
emisji z 1990 r.,
o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w fi nalnej kon-ększy udział energii odnawialnej w finalnej kon-• 
sumpcji energii,
o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do • 
prognoz na rok 2020, zwiększy udział biopaliw w ogólnej 
konsumpcji paliw transportowych co najmniej do 10%.
Po prawie rocznych pracach, w grudniu 2008 r. osiągnięto 

porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą UE. 
Pakiet energetyczno-klimatyczny został przyjęty, a publikacja 
jego poszczególnych elementów w Dzienniku Urzędowym UE 
nastąpiła w dniu 5 czerwca 2009 r.

Handel emisjami jest jednym z głównych instrumentów 
polityki ekologicznej państwa służącym do ograniczania 

Pakiet klimatyczno energetyczny 
– szanse i zagrożenia 

Katarzyna Godlewska

emisji zanieczyszczeń. Jego wdrożenie stanowi realizację po-
stanowień protokołu z Kioto (od czasu ratyfikacji przez Rosję 
protokół stał się obowiązującym prawem międzynarodowym) 
oraz zobowiązań wynikających z naszego członkostwa w Unii 
Europejskiej. Jednocześnie jest on powszechnie uważany za 
jeden z najbardziej rynkowo zorientowanych instrumentów 
w dziedzinie ochrony środowiska. Uprawnienia do emisji 
przyznawane są podmiotom objętym systemem na kilkuletni 
okres rozliczeniowy (pierwszy okres obejmował lata 2005-
2007, kolejne okresy to 2008-2012 oraz 2013-2020) i są swego 
rodzaju wielkością dopuszczalną emisji. W pierwszych dwóch 
okresach podmioty otrzymywały darmowe uprawnienia emisji 
w zależności od zapotrzebowania zakładów.

Przydział uprawnień do emisji dla instalacji  
w okresie rozliczeniowym 2013-2020  

– zmiana reguł gry
Zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych zmieniają się w okresie rozli-ą się w okresie rozli-
czeniowym 2013-2020. W III okresie, który lada moment się 
rozpocznie, podstawową formą przydziału uprawnień będzie 
ich dystrybucja w drodze aukcji. Nie zrezygnowano jednak 
z puli bezpłatnej dla przedsiębiorstw narażonych na „wyciek 
emisji” w tym dla sektora papierniczego oraz energetyki. Zakła-
dy te otrzymają uprawnienia na podstawie tzw. benchmarków 
produktowych (zużycie energii na 1 tonę produktu). Niestety 
za najlepszą technikę wytwarzania energii cieplnej przyjęto 
produkcję energii cieplnej ze spalania gazu. Należy zwrócić 
uwagę, że emisyjność gazu wynosi 56,1 kgCO2/GJ  podczas gdy 
emisyjność węgla, podstawowego paliwa polskiego przemysłu, 
wynosi 94 kgCO2/GJ. W efekcie otrzymuje się drastyczne ogra-
niczenie wskaźnika emisyjności. Oznacza to, że w przyszłości 
można spodziewać się gwałtownego wzrostu kosztu zakupu 
uprawnień do emisji ponoszonego przez zakłady. 

Całkowita pula uprawnień EUA w Unii Europejskiej (UE) 
zmniejszy się w sposób liniowy z 1 974 mln do 1 720 mln. 
Wielkość 1 720 mln uprawnień EUA, to nieprzekraczalny limit 
w systemie handlu uprawnieniami w 2020 roku ustanowiony 
na mocy dyrektywy 2009/29/WE, gwarantujący redukcję ga-
zów cieplarnianych w systemie EU ETS o 21 % w stosunku 
do 2005 roku. Od roku 2013 pułap uprawnień dla UE będzie 
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się zmniejszał każdego roku o stałą wartość 1,74%. Przy czym 
całkowita pula uprawnień zostanie pomniejszona o ogólno 
wspólnotową rezerwę przeznaczoną dla nowych instalacji, która 
wynosi 5% całkowitej corocznej puli uprawnień. Z rezerwy tej 
będą finansowane również projekty demonstracyjne CCS oraz 
innowacyjne projekty OZE. W efekcie całkowita pula upraw-
nień EUA dla całej UE, dla istniejących instalacji wyniesie 1 
875 mln w 2013 roku i będzie się zmniejszała liniowo o 1,74% 
rocznie do 1 634 mln w 2020 roku. 

Szanse
Nowe zasady oznaczają nowe wyzwania, z którymi przyje-ą nowe wyzwania, z którymi przyje-

dzie się zmierzyć całemu polskiemu przemysłowi, nie tylko 
sektorowi celulozowo – papierniczemu. Nie zawsze jednak 
musi się to negatywnie kojarzyć, może natomiast stanowić 
bodziec do „świeżego spojrzenia” i wykorzystania pojawia-
jących się szans na korzyść naszych firm. Szanse te zależeć 
będą od obszarów w których firmy mogą znaleźć potencjał 
rozwojowy np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
lub  zwiększenie efektywności energetycznej.

Unia Europejska chcąc osiągnąć swoje ambitne założenia 
stawia obecnie na innowacje, badania i rozwój nauki, które 
mają przynieść wymierne korzyści między innymi w postaci 
niskoemisyjnych technologii, efektywnego wykorzystania su-
rowców oraz poprawy efektywności energetycznej. W praktyce 
przekłada się to na mobilizację znacznych środków finanso-
wych, które możemy wykorzystać.

Przykładem takiej inicjatywy jest partnerstwo prywatno – 
publiczne dla branż bazujących na naturalnych surowcach. 
Skupia się ono na zapewnieniu konkurencyjności europej-
skiemu przemysłowi poprzez tworzenie niekonwencjonalnych 
koalicji tworzących innowacyjne rozwiązania będące krokiem 
w stronę rozdziału wzrostu populacji od zużycia dostępnych 
surowców.

Zagrożenia
Pakiet klimatyczno – energetyczny powinien przyczynić 

się do większej dbałości o środowisko naturalne, ale redukcja 
emisji gazów cieplarnianych jest problemem globalnym, a nie 
lokalnym.  Przyrodzie jest wszystko jedno, czy CO2 emituje 
się w Hiszpanii, w Polsce, czy w Rosji. Należy podkreślić, że 
Unii Europejskiej nie udało się do tej pory przekonać innych 
krajów do polityki redukcji emisji gazów cieplarnianych, czego 
dowodzi brak porozumienia na międzynarodowej konferencji 
w Durbanie. Warto również wspomnieć że UE nie jest najwięk-
szym emitentem CO2. Wśród dużych krajów, które emitują 
znacznie więcej znajdują się między innymi USA i Chiny.

Z problemami mamy do czynienia nie tylko na poziomie 
globalnym, ale i wewnątrzwspólnotowym. Przykładem może 
być założenie, że gaz jest środkiem, który doprowadzi nas do 
gospodarki niskoemisyjnej. W wyścigu o palmę pierwszeństwa, 
politycy z Brukseli wydaja się zapominać, że każdy z krajów 
ma indywidualny „energy mix” wynikający z dostępności 
zasobów naturalnych. Polska wraz z innymi krajami Europy 

Wschodniej historycznie znajdują się w zagłębiu węglowym 
i dlatego cały ich przemysł jest silnie nawęglony. Brak zrozu-
mienia dla odmienności danego kraju powoduje, że dotychczas 
wykonywane oceny wykazały wysokie koszty polityki klima-
tycznej w energetyce, wzrost cen energii, negatywny wpływ 
na rozwój gospodarczy, możliwość przemieszczenia przemysłu 
energochłonnego oraz wzrost obciążenia gospodarstw domo-
wych kosztami energii.

Z raportu KIG wynika, że dodatkowe koszty dla przemysłu 
w Polsce z tytułu już wdrożonych działań z zakresu polityki 
klimatycznej osiągną w roku 2015 ok. 5 mld zł rocznie, a do 
roku 2030 wzrosną do ok. 12 mld zł rocznie. Przyjęcie na po-
ziomie unijnym proponowanych obecnie celów 80% redukcji 
emisji do roku 2050 spowoduje wzrost kosztów dla działów 
przemysłowych w Polsce o kolejne 9 mld zł rocznie w roku 
2030. 

Łączny wzrost kosztów energii, w przypadku przyjęcia 
obecnych propozycji ustanowienia 80% celu redukcji emisji do 
roku 2050, wyniesie ok. 50 mld zł rocznie, co oznacza prawie 
podwojenie kosztów energii zużywanej w przemyśle w stosun-
ku do roku 2009. Polityka klimatyczna odpowiadać będzie za 
ponad 40% tego wzrostu. Wymieniony łączny wzrost kosztów 
jest też znacząco wyższy od wyniku finansowego brutto całego 
przemysłu, który w roku 2009 wyniósł 40 mld zł.

Efektem polityki klimatycznej będzie drastyczne pogorszenie 
pozycji konkurencyjnej wielu polskich przedsiębiorstw na ryn-
ku unijnym i światowym, gdyż konkurencyjne przedsiębiorstwa 
z UE i spoza UE nie będą poddane tak dużym obciążeniom. 
Wyliczony wzrost kosztów energii i emisji CO2 prowadzi do 
zagrożenia rentowności produkcji ponad dziesięciu działów 
przemysłu, które łącznie zatrudniają ponad 800 tys pracowni-
ków oraz wytwarzają 93 mld zł wartości dodanej. Do najbar-
dziej zagrożonych polityką klimatyczną przemysłów należą: 
przemysł metalowy, cementowy, wapienniczy, chemiczny, 
papierniczy, koksowniczy, węglowy.

Podsumowanie
Pakiet klimatyczno energetyczny, w swym założeniu, miał 

spowodować odejście od wysokoemisyjnych technologii na 
rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektyw-
nego wykorzystania energii i redukcji emisji CO2. Niestety, 
wydaje się, że coś poszło nie tak podczas „przekładania” go 
na działania praktyczne. 

Jedną z największych wad tego rozwiązania jest nierówno-ą z największych wad tego rozwiązania jest nierówno-
mierne rozłożenie ciężaru pomiędzy państwami członkowskimi 
oraz możliwość „ucieczki” przemysłu poza granice Europy, co 
pośrednio przyczyni się do spadku zatrudnienia i zmniejszenia 
się PKB. Wątpliwość budzi również promowana technologia 
CCS, która nie została do końca sprawdzona i nie ma pewności, 
czy rzeczywiście odniesiemy zakładane korzyści.

Należy również zwrócić uwagę, że jak na razie nie wiado-ży również zwrócić uwagę, że jak na razie nie wiado-
mo jakie rozwiązania zostaną zaproponowane po roku 2020 
i z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmagać w nadchodzącej 
przyszłości.
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The European Union climate and energy policy has a key 
impact on the energy consuming sectors, including the pa-
per sector. The implementation of the package caused many 
concerns and doubts. They were not that much focused on the 
aim of the package, rather on the mechanisms of its realiza-
tion, notably a revision of the Directive on Emissions Trading 
Scheme (EU ETS), first of all emission allowances systems for 
sectors and installations covered by the EU ETS. Up to 2012 
the allowances are allocated free of charge, since 2013 they 
will be bought through auctioning.

As for the pulp and paper industry this issue is a high priority, 
the Association of Polish Papermakers concentrates its efforts 
on providing its members with the best possible conditions to 
operate in the international markets.

The climate and energy package 
On 23 January 2008, the European Commission presented a 

series of documents, known as the climate and energy package. 
These documents aimed at implementing objectives of comba-
ting the climate change approved by the European Council in 
2007. The objectives were:

to reduce emissions of greenhouse gases by 20% by 2020,• 
to reach 20% of renewable energy in the total energy con-• 
sumption,
to increase energy efficiency to save 20% of EU energy • 
consumption by 2020, 
to reach 10% of biofuels in the total consumption of ve-• 
hicles.
After one year lasting negotiations, in December 2008 an 

agreement between the European Parliament and the European 
Council was reached and as a document it was published in the 
Official Journal of the EU on 5 July 2009.

The emission trading is one of the key instruments of the 
state environmental policy aimed at cutting emissions. Its 
implementation puts into practice the Kyoto Protocol (since 
its ratification by Russia it became binding international law) 
and obligations resulting from our membership in the European 
Union. Apart from that, it is commonly recognized as one of 
the most market-oriented instruments in the area of environ-
mental protection. The emission allowances are allocated to 
the operators (included in the scheme) for a definite trading 

Climate and energy package 
– chances and threats

Katarzyna Godlewska

period. The first phase covered 2005-2007 and the next periods 
cover 2008-2012 and 2013-2020. In the first two periods, the 
operators obtained the emission allowances free of charge, 
depending on the demand.

Emission allowance for installations in 2013-2020 
trading period – change of the rules

The rules of the trading system of greenhouse gases change 
in the third phase of the trading period 2013-2020. In the third 
phase which is just about to start, the basic form of allowances 
will be their distribution through auctioning. However free al-
locations will be maintained for the sectors which are deemed 
to be exposed to a risk of carbon leakage, including the paper 
and energy sectors. These operators will obtain the allocations 
based on the product benchmarks (energy consumption/1 t of 
product). Unfortunately the production of heat energy from gas 
combustion was chosen as the best technique for heat energy 
production.

It has to be noted that the emission factor for natural gas 
is 56.1 kgCO2/GJ, whereas the factor for coal – basic fuel 
used by the industry in Poland - is 94 kgCO2/GJ. As a result, 
the emission factor is drastically limited. It means that in the 
future we can expect rapid hikes in purchase costs of emission 
allowances paid by the operators.

The total number of EUA in the European Union will be line-
arly decreased from 1 974 million to 1 720 million allowances. 
The number of 1 720 million of EUA is a non-extendible target 
in the emission trading scheme in 2020 fixed on the basis of 
Directive 2009/29/WE, ensuring the reduction of greenhouse 
gases in the EU ETS by 21 % when compared to 2005. From 
2013 the target of allowances for the UE will be decreasing each 
year by a constant rate of 1.74%. However the total number of 
allowances will be decreased by a Community reserve dedicated 
for new installations, that amounts to 5% of total number of 
yearly allowances

The reserve will also be dedicated to financing various CCS 
(Carbon Capture and Storage) projects and innovations in the 
field of renewable energy resources. As a result, the total number 
of allowances for the EU, for existing installations, will reach 
1 875 million in 2013 and it will be decreasing linearly by to 
1.74% annually to 1 634 million in 2020. 
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Chances
New rules bring new challenges the industry in Poland (not 

only the pulp and paper sector) has to face. The connotations 
do not have to be negative, just the opposite – they can be 
the impulse for new ideas and chances for the industry. The 
chances will depend on the areas where the companies will 
find development potential, i.e. renewable energy resources or 
energy effectiveness.

To obtain its ambitious aims, the European Union opts for 
innovations, research and development, which are about to 
bring notable effects in the form of low emission technologies, 
efficient utilization of raw materials and improved energy 
effectiveness. In the practice it translates into the considerable 
funds which can be used.

The public-private partnership of the sectors based on natural 
materials is a good example of such an initiative. It is focused 
on ensuring competitiveness in the European industry thro-
ugh unconventional coalitions creating innovative solutions 
making a step towards balancing the population growth and 
the resources.

Threats
The climate and energy package should contribute to incre-

ased environmental awareness, but the reduction of greenhouse 
gas emissions is a global problem, not the local one. The nature 
does not care whether CO2 is emitted - in Spain, Poland or Rus-
sia. So far the European Union has not succeeded in persuading 
other regions to reduce the greenhouse gas emissions. A lack of 
agreement at the International Conference in Durban confirms 
that fact. It is also worth mentioning that the EU is not the largest 
CO2 emitter in the world. The US and China emit significantly 
more. This is not only global but also intra-community pro-
blem. The view that the natural gas leads to the low-emission 
economy can be a good example. To be the world’s leader, the 
politicians from Brussels seem to forget that each country has its 
own energy mix resulting from availability of natural resources. 
Poland together with other countries in Eastern Europe have 
rich coal resources and the industry here is strongly carbonated. 
As the analyses show, a lack of understanding for different 
character of the region causes high costs of the climate policy 
in the energy sector, hikes in energy prices, negative impact on 
the economic growth, escape of the energy consuming sectors 
and higher energy prices to the households.

The report prepared by the Polish Chamber of Commerce 
(KIG) shows that the additional costs for the industry in Poland 
connected with already implemented measures in the area of 
the climate policy will reach PLN 5 bn in 2015 and PLN 12 bn 
in 2030 annually. The proposed emission reduction target of 
80% by 2050 will increase the costs for the industrial sectors 
in Poland by further PLN 9 bn annually in 2030. 

If the target of 80% is approved, the total growth in energy 
costs will reach almost PLN 50 bn yearly. In this way, the cost 
of energy used by the industry will be doubled when compared 
to 2009. The climate policy will be responsible for over 40% of 
this growth. The total growth in the costs is significantly higher 
than the gross sales result of the entire industry that amounted 
to PLN 40 bn in 2009.

The climate policy will dramatically deteriorate the compe-
titiveness of many Polish companies on the EU and world’s 
markets as their EU and non-EU competitors will not have to 
face that many challenges. The calculated growth in the costs 
of energy and CO2 emissions can put at risk production pro-
fitability of more than 10 industrial sectors who employ over 
800 000 people and make PLN 93 bn of added value. The sectors 
most affected by the climate policy include metal, cement, lime, 
chemicals, paper, cokemaking and coal.

Conclusions
The climate and energy package was supposed to eliminate 

the high-emission technologies for the benefit of the renewable 
energy resources, effective use of energy and reduction of CO2 
emissions. When putting it into practice it seems that something 
has gone wrong.

The disadvantage of this solution is the fact that the member 
states do not bare equal costs. Apart from that, there is a risk 
that the industry can leave Europe for other regions having a 
negative impact on the employment and the GDP in Europe. 
There are also some doubts about the promoted CCS technology 
which has not been finally verified and we cannot be certain 
that it will bring expected benefits.

The attention also has to be paid to the fact that we do not 
know anything about the solutions to be offered after 2020 and 
challenges to be faced in the future.
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„Przegląd Papierniczy” adresowany jest nie tylko do pa-
pierników, wytwórców i przetwórców, ale również leśników 
i pracowników przemysłu drzewnego, wydawców i drukarzy, 
hurtowników papieru, historyków, archiwistów, bibliotekarzy, 
ekologów, jak również studentów kształcących się w zakresie: 
papiernictwa, przetwórstwa papierniczego, poligrafii, towaro-
znawstwa, przetwórstwa drewna, itp.

Miesięcznik „Przegląd Papierniczy”, organ Stowarzyszenia 
Papierników Polskich, ukazuje się nieprzerwanie od 1946 r. 
jako czasopismo o zasięgu międzynarodowym, obejmujące te-
matykę celulozowo-papierniczą, poligraficzną i przetwórczą.

W Przeglądzie Papierniczym znajdują się dane o najnowszych 
światowych osiągnięciach branży celulozowo-papierniczej i jej 
pokrewnych, publikacje nowoczesnych technik drukarskich 
i reprograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 
stawianych papierowym podłożom w tych procesach.

Artykuły w dziale „Prace naukowo-badawcze” są recenzo-
wane przez specjalistów odpowiednich dziedzin. Miesięcznik 
jest dokumentowany m.in. przez „Paper Chem” (wyd. Institute 
of Paper Science and Technology w Atlancie), „Chemical 
Abstracts” i „CA Selects: Paper Chemistry” (wyd. American 
Chemical Society).

Pismo pozyskuje dla swoich łamów wybitnych specjalistów, 
przedstawicieli świata nauki, techniki i biznesu, którzy udostęp-
niają Czytelnikom Przeglądu wiedzę i doświadczenie w zakresie 
aktualnych osiągnięć i kierunków rozwoju szeroko rozumianej 
branży papierniczej, łącznie z aktualiami i trendami rynkowymi. 
Dla wszystkich zainteresowanych produkcją i użytkowaniem 
wytworów, przetworów papierniczych, a także działających 
w obszarze wymiany handlowej tymi produktami „Przegląd 
Papierniczy” może być wielce pożyteczny i potrzebny.

Zapraszamy autorów do nadsyłania artykułów o aktualnych 
problemach, a dostawców z przemysłu papierniczego do pro-
mowania na łamach Przeglądu swoich produktów i usług.

Formularz prenumeraty jest dostępny na stronie 
www.przegl-pap.com.pl

Redakcja “Przeglad Papierniczy” 
Pl. Komuny Paryskiej 5A 
skr. poczt. 211, 90-007 Łódź 
tel./fax: (+48 42) 633-54-23
tel. kom. +48 601 97 62 93 
strona: www.przegl-pap.com.pl

Launched in 1946, the Polish Paper Review is a monthly ma-
gazine, the organ of the Association of Polish Papermakers.

It contains issues on pulp, paper, printing and converting 
presented in the following sections: Automation and Regulation, 
Health and Safty-At-Work, P&P Research Institute Bulletin, 
Economic Guide, History Of Papermaking, Language Column, 
Chronicle, Letters to the Editor Waste Paper, Machinery and 
Equipment, Metrology, Standarisation, New books, Environ-
mental protection, Paper Packaging, Paper In Art, Papers For 
Printing, Legal Advice, Scientific & Research Work, May 
I speak?, New Books, Paper Market Technology, Corrugated 
Boardneuropean Union, Mills Today, Energy, Printing, Me-
etings & Conferences, News From Poland And The World, 
Obituary, News From Spp.

Articles from the New Books Section are reviewed by emi-
nent experts in relevant areas.

The magazine is recommended by “Paper Chem” (published 
by the Institute of Paper Science and Technology in Atlanta), 
“Chemical Abstracts” and “CA Selects: Paper Chemistry (pu-
blished by the American Chemical Society).

The Polish Paper Review attracts eminent scientific, techni-
cal and business specialists who present our readers with their 
knowledge on latest achievements and development trends in 
the paper industry, including latest news and market trends. 
The Polish Paper Review is a very useful and needed tool for 
all paper manufacturers, converters and traders. 

Subscribtion form is available at www.przegl-pap.com.pl

Przegląd Papierniczy 
Pl. Komuny Paryskiej 5a 
90-007 ŁÓDŹ 
tel./fax: +48 42 633 54 23 
mobile: +48 601 97 62 93 
e-mail: przegl.pap@t-system.com.pl 
www.przegl-pap.com.pl

Przegląd Papierniczy 
The Polish Paper Review 
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Pozawydziałowy Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politech-
niki Łódzkiej jest  unikatową w kraju placówką naukowo-dy-
daktyczną z ponad 65-letnią tradycją kształcenia papierników 
na poziomie akademickim i prowadzącą badania w zakresie 
technologii oraz  eksploatacji maszyn papierniczych, przetwór-
czych i poligraficznych. 

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Instytutu 
jest realizowana w pięciu zakładach: Technologii Włókni-
stych Mas Papierniczych, Technologii Papieru i Przetwórstwa 
Papierniczego, Maszyn Papierniczych i Płytowych, Urządzeń 
Cieplnych i Przetwórczych, Technologii Poligrafii i Maszyn 
Poligraficznych.

Kadra Instytutu obejmuje 21 nauczycieli akademickich, 
w tym 6 pracowników samodzielnych – profesorów i doktorów 
habilitowanych.

Od roku 2008 Instytut samodzielnie prowadzi kierunek 
Papiernictwo i Poligrafia na studiach stacjonarnych I stopnia 
zgodnie z zasadami określonymi w tzw. procesie bolońskim. 

Na przestrzeni minionych 65 lat studia papiernicze i poligra-
ficzne w Politechnice Łódzkiej ukończyło ok. 1800 osób, w tym 
ok. 40 cudzoziemców. Średnia ilość absolwentów Instytutu 
w ostatnich 3 latach wynosiła  50 osób. W roku akademickim 
2010/2011 uruchomiono na tym kierunku studia stacjonarne 
II stopnia (dzienne magisterskie) oraz studia niestacjonarne 
I stopnia (zaoczne inżynierskie).

Obecna ilość studentów wynosi: na studiach dziennych 
I stopnia – 120, II stopnia – 27 i  studiach zaocznych I stopnia 
– 16 osób.

Interdyscyplinarny charakter Instytutu Papiernictwa i Poli-
grafii, jedynego w kraju (unikatowe specjalności: technologia 
celulozy, papieru, poligrafii i opakowań papierowych, inżynieria 
papiernicza, maszyny papiernicze, przetwórcze i poligraficzne), 
umożliwia realizowanie projektów badawczych: od pomysłu, 
przez badania laboratoryjne, zaprojektowanie urządzeń, zba-

danie prototypu – do wdrożenia w skali przemysłowej. Pro-
wadzenie 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 
przemysłu oraz Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, jak 
również z dobrych osobistych kontaktów pracowników Insty-
tutu 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 po-
głębiania wiedzy i zdobywania praktyki również za granicą. 
Rokuje to dobrze dla przyszłości Instytutu – jednego z naj-
większych 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 more than 65 years, the extra-faculty Institute of Paper-
making and Printing has been a unique research and education 
institution in the field of papermaking (paper technology, ma-
chinery construction and operation) and related areas such as 
paper converting and printing in Poland.

The academic and research activities of the Institute are re-
alized by the following departments: Pulp Technology, Paper 
Technology and Paper Converting, Paper and Fibreboard Ma-
chines, Thermal Equipment and Converting Machines, Printing 
Technology and Machinery.

The Institute academic staff consists of 21 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 accor-
dance with the principles of the so-called Bologna Process.

Through 65 years around 1800 students have graduated from 
Papermaking and Printing at the Technical University of Łódź, 
including 40 foreigners. In academic year 2010/11, the full time 
master’s degree course (3 semesters) as well as extramural 
bachelor’s degree course were launched. In the last three years 
there have been around 50 graduates yearly. Current number 
of students is: the full-time degree – 120, second degree -  27 
and extramural degree – 16. 

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 and the Foundation for Development of 
Printing Human Resources as well as good personal contacts 
of the Institute personnel with the industry representatives, in-
cluding the graduates of the Technical University of Łódź. The 
support includes sponsorship of technical trips and trainings, 
extra English 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: inpapsek@p.lodz.pl
www.inpap.p.lodz.pl
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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.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju  
Museum of Papermaking in Duszniki-Zdrój

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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