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Szanowni Państwo

Przekazujemy Państwu kolejne wydanie „Biuletynu Sto-
warzyszenia Papierników Polskich”. Znajdą Państwo w nim 
informacje o polskim przemyśle papierniczym oraz o działal-
ności Stowarzyszenia.

Zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodar-
czej wskutek wahań koniunkturalnych, a dodatkowo w rezulta-
cie stale rosnącej presji na przedsiębiorców przemysłowych za 
sprawą ciągłych zmian w legislacji, stawiają przed sektorem 
celulozowo-papierniczym nowe, coraz trudniejsze wyzwania. 

Rolą Stowarzyszenia Papierników Polskich jest przede 
wszystkim wspieranie członków w procesie dynamicznie za-
chodzących zmian, pomaganie im w dostosowywaniu się do 
nowych wymogów prawa, a także aktywne działanie na rzecz 
tworzenia przestrzeni legislacyjnej, która sprzyjać będzie po-
prawie konkurencyjności branży przy zachowaniu zgodności ze 
środowiskowym modelem zrównoważonego rozwoju. 

Szczególnie istotne jest reprezentowanie interesów naszego 
przemysłu zarówno na forum krajowym poprzez aktywne uczest-
nictwo w pracach struktur krajowych organizacji branżowych, 
jak i na forum ogólnoeuropejskim poprzez aktywne uczestnictwo 
w pracach CEPI i FEFCO, a także wobec organów Komisji 
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz promowanie wi-
zerunku przemysłu celulozowo-papierniczego, w tym produkcji 
tektury falistej, poprzez udział w kampaniach promocyjnych na 
terenie kraju i zagranicą. 

Jednym z głównych działań jest zaangażowanie Stowa-
rzyszenia w proces prac legislacyjnych na arenie krajowej 
i międzynarodowej, polegające na zgłaszaniu we właściwym 

Wprowadzenie
Foreword

Dear Readers

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

Changing conditions for economic activities caused by 
market fluctuations and constantly growing pressure on the  
industry resulting from law changes pose many challenges for 
the pulp and paper sector.

The Association of Polish Papermaker’s aim is to support its 
members in the process of dynamic changes, help them to adjust 
to new legislation as well as to have impact on creation of  new 
regulations which will have positive effect on competitiveness 
of  the industry and its sustainable development.

The important role of the Association is to represent the inte-
rests of the industry both at national and European level through 
active membership in CEPI and FEFCO and contacts with the 
European Commission, the European Parliament as well as to 
promote the positive image of the paper industry including the 
corrugated sector in Poland and abroad.

One of the main tasks is participation in the legislation pro-
cess on the national and international forum providing opinions 
and comments to proposed regulations in the areas important 
to the pulp and paper industry including corrugated sector.

The Association takes its own initiatives proposing draft 
regulations in the area of requirements and standards optimis-
ing environmental impact.

It is necessary to continue to increase the creative role of the 
Association through cooperation with the industry. It is particu-
larly important in the key areas for the industry development such 
as wood supply, energy law, water law, renewable energy sources, 

Maciej Kunda, prezes SPP
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trybie opinii, uwag do projektów regulacji prawa w obszarze 
istotnym dla interesów przemysłu celulozowo-papierniczego, 
w tym produkcji tektury falistej. 

Stowarzyszenie podejmuje własne inicjatywy w ramach pro-
cesu stanowienia prawa, polegające na zgłaszaniu autorskich 
projektów w zakresie regulacji specyficznie adresowanych do 
branży, np. w zakresie wymogów i standardów dla optymalizacji 
skutków i kosztów użytkowania środowiska. 

Konieczne jest stałe zwiększanie kreatywnej roli Stowa-
rzyszenia, przy współpracy z przemysłem, co jest szczególnie 
istotne w obszarach kluczowych dla rozwoju branży, jak zasady 
zaopatrzenia w surowiec drzewny, prawo energetyczne, prawo 
wodne, regulacje dotyczące OZE, prawo o odpadach i zago-
spodarowaniu odpadów opakowaniowych, regulacje dotyczące 
ograniczenia zmian klimatu, a także jeszcze inne, szczegółowe 
kwestie ochrony środowiska. 

Dzięki jakości oferowanych wyrobów i ich innowacyjności 
prowadzący instalacje przemysłowe na terenie Polski z powo-
dzeniem rywalizują na rynku europejskim i globalnym. Jednakże 
należy pamiętać, iż środowisko prawne, często decydujące 
o naszej konkurencyjności, rodzi się w gabinetach politycznych 
decydentów w Brukseli i w Strasburgu. Stąd istotne jest dalsze 
aktywizowanie działalności Stowarzyszenia na arenie europej-
skiej, aby maksymalnie umożliwić skuteczniejsze oddziaływanie 
na tworzone tam ramy prawa, obejmujące obszar zaintereso-
wania przedsiębiorców sektora papierniczego. 

Należy podkreślić, że do kluczowych wyzwań w okresie 
rozpoczynającym kolejną kadencję działalności Stowarzy-
szenia, ze względu na potencjał zidentyfikowanych zagrożeń 
implikowanych przede wszystkim prawem unijnym, zaliczyć 
trzeba konieczność podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz: 
zachowania równych warunków konkurencji dla sektorów 
europejskiego przemysłu energochłonnego, rozpatrywanej 
zarówno w ramach funkcjonowania reguł Jednolitego Rynku 
jak i w handlu z krajami trzecim, a szczególnie w kontekście 
przestrzegania postanowień WTO, a także w aspekcie nego-
cjacji warunków dla handlu i inwestycji pomiędzy UE i USA 
(TTIP); zrekompensowania rzeczywistych obciążeń sektorów 
przemysłu unijnego, które objęte zostały rygorami wspólno-
towego systemu handlu emisjami z tytułu ponoszenia kosztów 
bezpośrednich i pośrednich, jakie związane są z obowiązkowymi 

waste and packaging waste management, climate change, etc.
Owing to the high quality of offered products and their in-

novative aspect, the industrial operators in Poland successfully 
compete in the European and global markets. However we have 
to remember that the regulations are developed in the political 
cabinets of the decision-makers in Brussels and Strasbourg. 
Hence it is crucial to continue to strengthen the Association’s 
activity on the European forum to have an impact on the legal 
frames covering issues of interest to the paper industry. It should 
be noted that in the beginning of the new term the key chal-
lenges - influenced by the EU law - include efforts to maintain 
equal competitive conditions for the European energy intensive 
industries, considered both in the frame of the Single Market as 
well as with other countries, particularly in the context of  the 
WTO regulations as well as in the aspect of negotiating trade 
and investment conditions between the EU and the US (TTIP). 
It is important to compensate real burdens for the EU industry 
who were covered by the European emission trade scheme as 
a result of direct and indirect costs connected with obligatory 
reduction of greenhouse gases, to keep the sector on the list 
of the sectors endangered by allocating investments beyond 
the EU (EU-ETS revision) as well as to limit highly ambitious 
GHG reduction targets declared by the EU. It is necessary  to 
be focused more on development of  circular economy which 
will help to meet collection and recycling targets for packaging 
waste to 2030. Another important issue is the favourable sys-
tem  of preferences for manufacturers in the frames of planned 
support for green products. The Polish manufacturers can be 
deprived of expected benefits from reduction of environmental 
footprint (product and organization) as a result of  impact of 
production and distribution of electric energy which in Poland 
is characterized by less favourable energy mix when compared 
to other EU countries. Consistency of goals between different 
EU policies (e.g. climate and industrialization) should be 
stressed as well as further reduction of  the effect of bureaucratic 
rules on the economic activity.

Over the last years Polish paper manufacturers have made 
large investment projects implementing many innovative solu-
tions based on the best available techniques having a positive 
effect on production and market possibilities and improvement 
of competitiveness and effectiveness  as well as to minimizing 
the effect on the environment.

In coming years the SPP’s objectives will be focused on active 
support to further investments in the paper industry. 
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redukcjami emisji gazów cieplarnianych; utrzymanie statusu 
sektora na liście zagrożonych zjawiskiem ucieczki inwestycji 
poza granice UE (reforma EU-ETS) oraz zneutralizowanie 
ambicji jednostronnego zwiększenia celów redukcji GHG przez 
UE;  uzgodnienia scenariusza realizacji modelu „gospodarki 
obiegu zamkniętego”, który umożliwi w warunkach krajowych 
realne wykonanie przez przedsiębiorców sektora celów dla 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wytyczone 
do osiągnięcia do roku 2030 przez poszczególne kraje człon-
kowskie UE; uzgodnienia sprzyjającego przedsiębiorcom 
systemu preferencji w ramach planowanego wsparcia dla tzw. 
„zielonych produktów”; krajowi przedsiębiorcy mogą być 
obiektywnie pozbawieni oczekiwanych korzyści z tytułu mini-
malizowania śladu środowiskowego (produktu i organizacji) 
wskutek niezależnego od nich wpływu produkcji i dystrybucji 
energii elektrycznej –charakteryzującej się w naszym kraju 

mniej korzystnym „mixem” energetycznym w porównaniu do 
innych krajów UE; zapewnienia spójności celów pomiędzy 
różnymi politykami UE (np. klimatycznej z industrializacją 
przemysłu), a także dalszej redukcji wpływu biurokratycznych 
reguł na działalność gospodarczą i ograniczenia uznaniowości 
w ocenie działań sektora biznesu. 

Krajowi przedsiębiorcy sektora papierniczego poczynili 
w ostatnich latach olbrzymi wysiłek inwestycyjny, wdrażając 
również wiele innowacyjnych rozwiązań, opartych na najlep-
szych dostępnych technologiach, co przyczynia się w dużym 
stopniu do poszerzenia możliwości produktowych i rynkowych 
oraz poprawy konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw, 
a także do ograniczenia jego oddziaływania na środowisko. 

Zadaniem SPP w kolejnych latach będzie aktywne wspieranie 
dalszych inwestycji w branży papierniczej.

Maciej Kunda 
Prezez SPP/Chairman



5

Biuletyn Stowarzyszenia Papierników Polskich Nr 11 (2016)

Biuletyn
Stowarzyszenia Papierników Polskich

Redagują
Dr inż. Katarzyna Godlewska – redaktor naczelna
Michał Jastrzębski
Jolanta Tybuś
Agnieszka Werner

Wydawca

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Grafika i DTP
UNICO Tomasz Perek
unico115@wp.pl

Druk: 
Media-Press
www.media-press.com.pl

Spis treści
Wprowadzenie Maciej Kunda, prezes SPP  ...........................2
Działalność Stowarzyszenia Papierników Polskich  ..............6
Władze statutowe SPP VIII kadencji (2016-2020)  .............14
Zarząd Stowarzyszenia Papierników Polskich  ...................15
Komisje i Kluby działające przy SPP  .................................16
Zespół Rzeczoznawców SPP ...............................................17
Współpraca z CEPI i FEFCO ..............................................19
Stowarzyszenia współpracujące z SPP ................................21
Produkcja i zużycie papieru i tektury w Polsce w 2015 r.  
Katarzyna Godlewska, Michał Jastrzębski   ........................22
Produkcja i zużycie tektury falistej w Polsce w 2015 r.  
Agnieszka Werner .................................................................33
Gospodarka cyrkularna Katarzyna Godlewska ....................39
„Przegląd Papierniczy” ........................................................42
Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej ......43
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych .................45
Instytut Technologii Drewna ................................................47
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju ......................50

Baza adresowa największych firm przemysłu papierniczego 
w Polsce (wkładka)

Contents
Foreword Maciej Kunda, SPP Chairman  .............................2
Activities of the Association of Polish Papermakers  ..........10
SPP Authorities 2016-2020   ................................................14
Board of Directors   ..............................................................15
SPP Committees and Clubs  .................................................16
The Group of Experts  ..........................................................17
Co-operation with CEPI and FEFCO  .................................20
Sister Associations  ..............................................................21
Paper and Board Production 
and Consumption 2015 in Poland 
Katarzyna Godlewska, Michał Jastrzębski  .........................30
Corrugated Board Production  and Consumption 2015  
in Poland Agnieszka Werner  ...............................................37
Circular economy Katarzyna Godlewska  ...........................41
“The Polish Paper Review”  ................................................42
The Institute of Papermaking and Printing  
at the Technical University of  Łódź  ...................................43
The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres  ............45
The Institute of Wood Technology   .....................................47
Museum of Papermaking in Duszniki Zdrój  .......................50

Pulp, Paper and Board Companies in Poland - List (insert) 



6

Nr 11 (2016) Biuletyn Stowarzyszenia Papierników Polskich

Działalność 
Stowarzyszenia Papierników Polskich

Misja Stowarzyszenia

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

Cel działalności

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ców,
• wpływanie na poprawę warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej,
• dostarczanie wiarygodnych informacji o rynku i otoczeniu 

biznesu,
• współpracę ze środowiskiem polityków i decydentów w kraju 

i za granicą.
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Działalność Sekcji Techniki

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

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

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

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

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

papierniczą. 
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub 

fizyczna, zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia 
i wspierająca je finansowo.

Sekcja Techniki liczyła w 2016 roku 225 członków indywi-
dualnych i 44 członków wspierających. Radę Sekcji stanowią 
przewodniczący poszczególnych komisji, rad zespołów i Klubu 
Papiernika.

Działalność Sekcji Techniki obejmuje:
• pozyskiwanie nowych członków indywidualnych i wspie-

rających,
• działalność wydawniczą,
• wydawanie poprzez WCzT SIGMA NOT Przeglądu Pa-

pierniczego,
• wydawanie Newslettera,
• wydanie Biuletynu SPP,
• działalność informacyjną za pośrednictwem Internetu.
• działalność komisji problemowych,
• opracowanie biogramów do Słownika Biograficznego Tech-

ników Polskich, 
• gromadzenie autobiografii zasłużonych papierników,
• dokumentowanie nieczynnych zakładów papierniczych,
• wydawanie opracowań („Dzieje Centralnego Biura Tech-

nicznego Przemysłu Papierniczego”),
• kultywowanie tradycji stowarzyszeniowych, integrację 

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

• współpracę zagraniczną z TAPPI, PPTAC, PITA, FPEA, 
SPCI, Zellcheming, ATIP, IPH,

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

• organizację Międzynarodowej Konferencji Papierniczej 
PROGRESS.

• przeprowadzanie konkursu na najlepsze prace dyplomowe  
oraz za najlepsze prace naukowo-techniczne z dziedziny 
papiernictwa.

• 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 in-
dywidualnych i wspierających oraz z działalności gospodarczej.

Działalność Sekcji Papieru

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

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

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

Do Sekcji Papieru w 2016 r. należało 10 członków wspie-
rających SPP. Radę Dyrektorów Sekcji stanowią prezesi lub 
dyrektorzy przedsiębiorstw – członków Sekcji.

Działalność Sekcji Papieru obejmuje:
• reprezentowanie interesów członków wobec organów ad-

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

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

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

• działalność lobbingową na rzecz branży papierniczej w kraju 
oraz poprzez CEPI na forum europejskim,

• ocenę bieżących i przyszłych zagrożeń dla producentów 
mas włóknistych, papieru i tektury oraz wymianę informacji 
z tym związanych,

• zbieranie i opracowywanie danych statystycznych o przemy-
śle papierniczym oraz ich dystrybucję w kraju i za granicą,

• aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych w celu 
zapewnienia surowców do produkcji celulozy i papieru 
(drewno i makulatura),

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

• monitorowanie prawa ekologicznego.
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Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada 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 (Kon-
federacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego), proporcjo-
nalnie do ilości wyprodukowanego przez nich papieru i tektury.

Działalność Sekcji Tektury Falistej

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

Celem działalności Sekcji jest reprezentowanie interesów jej 
członków wobec organów administracji publicznej i samorzą-
dowej, ocena bieżących i przyszłych problemów producentów 
i przetwórców tektury falistej, stymulowanie przepływu wiedzy 
i  wymiana informacji związanych z produkcją tego asortymen-
tu. Do Sekcji Tektury Falistej w 2016 r. należało 20 członków 
wspierających SPP. Radę Dyrektorów Sekcji stanowią prezesi 
lub dyrektorzy przedsiębiorstw – członków Sekcji.

Działalność Sekcji Tektury Falistej obejmuje:
• reprezentowanie interesów członków wobec organów admi-

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

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

• udział w kampanii CORRUGATED OF COURSE, w tym 
przygotowanie polskiej strony www.corrugated-ofcourse.pl,

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

• monitorowanie procesów legislacyjnych w UE i w Polsce 
oraz popularyzacja norm i przepisów UE,

• działalność lobbingową na rzecz branży papierniczej w kraju 
oraz poprzez FEFCO na forum europejskim,

• ocenę bieżących i przyszłych zagrożeń dla producentów 
tektury falistej i opakowań oraz organizację sympozjów 
i szkoleń,

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

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

rów Sekcji. Między posiedzeniami Rady Dyrektorów, pracami 
Sekcji kieruje Prezydium.

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

Działalność Sekcji Infrastruktury

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

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

Do Sekcji Infrastruktury w 2016 roku należało 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 obejmuje:
• popularyzację norm i przepisów UE i krajowych,
• popularyzację nowego programu kształcenia kadr dla prze-

mysłu papierniczego, przetwórczego i poligraficznego,
• działalność w zakresie normalizacji w kraju (PKN) i zagra-

nica (CEN),
• działalność w zakresie ochrony środowiska, certyfikacji 

i gospodarki energetycznej w komitetach FSNT NOT,
• popularyzację badań oceny jakości produktów przemysłu 

papierniczego,
• popularyzację szkoleń specjalistycznych z zakresu metod 

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

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

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

Współpraca z zagranicą

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

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

• biznesowej, poprzez członkostwo w CEPI (Confederation 
of European Paper Industries) oraz w FEFCO (European 
Federation of Corrugated Board Manufacturers).
W ramach współpracy naukowo-technicznej między SPP 

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

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

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

Działalność lobbingowa

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

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

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

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

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

• promuje wyroby przemysłu papierniczego jako wyroby 
przyjazne środowisku,

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

• analizuje warunki zaopatrzenia przemysłu papierniczego 
w energię,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Władze SPP wspólnie z przedstawicielami przemysłu biorą 
udział w spotkaniach różnych grup roboczych, powoływanych 
przy Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Rozwoju.

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 Or-
ganizacji Gospodarczych (Gr. ds. CO2 oraz Grupa ds. rynku 
energii i gazu). Prace bieżące koordynowane są przez biuro Izby 
Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie.
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Activities of the Association  
of Polish Papermakers

The Association’s mission 

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

The purpose of activity

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

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

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

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

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

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

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

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

• general activities for the paper sector. In 1999, the public 
affairs activities were launched aiming at a change of the 

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

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

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

and abroad

The Technical Section

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

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

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

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

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

the paper industry.



11

Biuletyn Stowarzyszenia Papierników Polskich Nr 11 (2016)

A corporate member may be a juridical or natural person 
interested in realization of the Association’s objectives and 
financially supporting them.

In 2016, the Technical Section consisted of 225 individual 
and 44 corporate members. 

The section’s activities include:
• 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,
- documentation of non-existing mills,
- publication ( e.g.“History of CBTPP”)
-preservation of association traditions, integration of paper-

makers through organization of technical meetings and 
occasional events,

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

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

• organization of International Papermaking Conference 
PROGRESS,

• organisation of competition for the best diploma and scientific 
achievements in papermaking,

• consulting activities of the Expert’s Group,

A current supervision over the Section’s activities is held 
by the Technical Board chaired by the SPP Deputy Chairman 
responsible for technical affairs. The Board consists of chairmen 
of all Section’s organizational units.

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

The Paper Section

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

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

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

nufacturers, to stimulate knowledge sharing and to exchange 
information. 

In 2016, the Section grouped 10 SPP supporting members. 
The Board of Directors consists of chairmen or directors of 
member companies.

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

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

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

• legislation monitoring and popularization of EU standards 
and regulations,

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

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

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

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

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

• monitoring of the environmental law.

A current supervision over the Section’s activities is held by 
the Board of Directors. Within the period between the Board 
of Directors’ meetings, Section’s activities are supervised by 
the Presidium.

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

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

The Corrugated Board Section

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

The Section’s purpose is to represent the interests of members 
to the government and local organizations, to analyze current 
and future problems important for manufacturers and converters 
of corrugated board as well as to stimulate knowledge sharing 
and to exchange information. 
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In 2016, the Section grouped 20 SPP supporting members. 
The Board of Directors consists of chairmen or directors of 
member companies.

The section’s activities include:
• 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, 
participation in promotion campaigns, 

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

• legislation monitoring and popularization of EU standards 
and regulations,

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

• evaluation of current and future problems for corrugated 
manufacturers,

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

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

• preparation of information brochure on corrugated board and 
materials for corrugated board manufacture.

A current supervision over the Section’s activities is held by 
the Board of Directors. Within the period between the Board 
of Directors’ meetings, Section’s activities are supervised by 
the Presidium.

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

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

The Engineering Section

The Engineering Section of the Association of Polish Pa-
permakers groups the following economic operators (the SPP 
corporate members): teaching, research and development in-
stitutes, design and engineering companies, traders, economic 
operators manufacturing 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 2016, the Section grouped 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 include:
• popularization of the EU standards and regulations,
• popularisation of new teaching program dedicated to paper-

making, converting and printing sectors,
• normalisation activities in Poland (NOT) and abroad (CEN),
• participation in FSNT NOT environmental protection certi-

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

and packaging materials.

A current supervision over the Section’s activities is held by 
the Board of Directors. Within the period between the Board 
of Directors’ meetings, Section’s activities are supervised by 
the Presidium.

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

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

International co-operation

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

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

• economic/business – membership in CEPI (Confederation of 
European Paper Industries), FEFCO (European Federation 
of Corrugated Board Manufacturers).

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
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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,

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

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

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

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

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

newable energy resources, on the paper industry,
• environmental education.

Within the scope of these activities, the SPP is concentrated on:
• energy and climate package,
• compensation for sectors affected by carbon leakage,

• wood supply,
• amendments to the act on energy,
• amendments to the government order on renewable energy 

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

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

These activities are conducted independently or through 
organizations SPP belongs to.

In co-operation with the National Economic Chamber (KIG) 
in Warsaw, the SPP representatives participate in meetings with 
ministers, MPs, representatives of political parties, where they 
discuss issues important for the industry.

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

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

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

Maciej Kunda (Mondi Świecie SA)

Rada Council

Maciej Doliwa (IP Kwidzyn)  - Sekcja Papieru Paper Section
Jerzy Janowicz (Stora Enso)   - Sekcja Papieru Paper Section
Marek Ściążko (Velvet CARE)  - Sekcja Papieru Paper Section
Halina Florek (Werner Kenkel)  - Sekcja Tektury Falistej Corrugated Board Section
Paweł Rogalka (Aquila)  - Sekcja Tektury Falistej Corrugated Board Section
Tomasz Żebrowski (Stora Enso)  - Sekcja Tektury Falistej Corrugated Board Section
Andrzej Głębowski   - Sekcja Techniki Technical Section
Konrad Olejnik (IPiP PŁ)  - Sekcja Infrastruktury  Engineering Section

Z-cy członka Alternate members
Tomasz Katewicz (Mondi Świecie) - Sekcja Papieru Paper Section
Piotr Rachowski (TFP)  - Sekcja Tektury Falistej  Corrugated Board Section
Małgorzata Michniewicz  - Sekcja Techniki Technical Section
Danuta Ciechańska (IBWCh)  - Sekcja Infrastruktury  Engineering Section

WŁADZE STOWARZYSZENIA PAPIERNIKÓW POLSKICH
VII KADENCJI (2016-2020)

AUTHORITIES OF THE ASSOCIATION  
OF POLISH PAPERMAKERS (2016-2020)

Komisja Rewizyjna Audit Committee 

Tadeusz Ginalski (IPiP PŁ)
Urszula Janiga (IBWCh)
Tadeusz Kolbuszewski 
Jarosław Palenik
Włodzimierz Szewczyk (IPiP PŁ)

Z-cy członka Alternate members
Agnieszka Struszczyk (Pöyry Poland)
Krystyna Szadowiak-Pakowska (IBWCh)

Komisja Nominacyjna Nomination Committee

Elżbieta Baranek (IBWCh) 
Michał Janiga (IBWCh)
Jadwiga Kolbuszewska
Marek Kryczka (IPiP PŁ)
Maria Żubrzak

Z-cy członka Alternate members
Kazimierz Przybysz (IPiP PŁ)
Agnieszka Wysocka-Robak (IPiP PŁ)

Zarząd Board 
Maciej Kunda    - Prezes 
     Chairman 
Paweł Rogalka   - I Wiceprezes  
     1st Deputy Chairman
Jerzy Janowicz   - Wiceprezes 
     Deputy Chairman
Konrad Olejnik   - Wiceprezes 
     Deputy Chairman
Andrzej Głębowski   - Wiceprezes 
     Deputy Chairman

Biuro Offices
Janusz Turski - Dyrektor Generalny   
   General Director
Katarzyna Godlewska - Dyrektor Biura 
   Director
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Zarząd Stowarzyszenia Papierników Polskich
Board of Directors

Maciej Kunda
Prezes Chairman

 Paweł Rogalka Jerzy Janowicz Andrzej Głębowski Konrad Olejnik 
  I Wiceprezes  Wiceprezes Wiceprezes Wiceprezes 
 1st Deputy Chairman Deputy Chairman  Deputy Chairman Deputy Chairman

 Janusz Turski Katarzyna Godlewska
 Dyrektor Generalny Dyrektor Biura 

 General Director Director
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Komisja Historyczna Historical Committee

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

Komisja Wydawnicza Publishing Committee

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

Rada Zespołu Rzeczoznawców 
The Group of Expertts’ Board

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

Rada Programowa Przeglądu Papierniczego 
The Polish Paper Review Advisory Committee 

Jerzy Janowicz  - Stora Enso 
Michał Jarczyński   
Andrzej Głębowski - SPP
Urszula Kembłowska 
Ryszard Kołodziejski - SPP

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

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

Stanisław Matczuk – przewodniczący
Maria Żubrzak – wiceprzewodnicząca
Jadwiga Kolbuszewska - sekretarz
Michał Janiga
Urszula Kembłowska
Małgorzata Michniewicz
Jarosław Palenik
Jadwiga Stufka-Olczyk
Tadeusz Szczepański
Agnieszka Wysocka-Robak

Przedstawiciele SPP w Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT  

SPP representatives in FSNT NOT

Andrzej Głębowski - Rada Krajowa FSNT-NOT
Jarosław Palenik - przewodniczący Głównej Komisji Rewi-
zyjnej FSNT-NOT
Tadeusz Kolbuszewski - Polski Komitet ds. Gospodarki Ener-
getycznej
Katarzyna Godlewska - Komitet Naukowo - Techniczny 
ds. Normalizacji, Jakości i Certyfikacji
Katarzyna Godlewska - Komisja Ochrony Środowiska
Leszek G. Grabowski - Rada Programowa Słownika Biogra-
ficznego Techników Polskich

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
•	 Jarosław Palenik
•	 Andrzej Sokół
•	 Arkadiusz Szymański
•	 Agnieszka Wysocka-Robak
•	 Maria Żubrzak

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

•	 Elżbieta Baranek
•	 Andrzej Głębowski
•	 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
•	 Kazimierz Krukowski
•	 Stanisław Matczuk
•	 Rolisław Rogut
•	 Włodzimierz Szewczyk
•	 Wiktorian Tarnawski

I-8/5. Technologia  
i gospodarka cieplno-energetyczna 

Heat and power technology and management

•	 Aleksander Klepaczka
•	 Tadeusz Kolbuszewski
•	 Wiktorian Tarnawski

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

Product determination

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

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

•	 Bogdan Kurczycki
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I-8/9/1. Analiza techniczno-ekonomiczna  
i rynkowa 

Technical, economic and market analyses

•	 Zbigniew Fornalski
•	 Katarzyna Godlewska

I-8/11. Normalizacja 
Normalization

•	 Elżbieta Baranek
•	 Katarzyna Godlewska
•	 Urszula Janiga
•	 Maria Żubrzak

I-8/12. Informatyka i informacja 
Information technologies

•	 Maria Żubrzak
•	 Michał Głębowski

I-8/13. Ochrona środowiska 
Environmental Protection

•	 Jacek Czechowski
•	 Michał Janiga
•	 Małgorzata Michniewicz
•	 Andrzej Sokół

I-8/15. Badanie jakości 
Quality Testing

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

Biuro SPP w Łodzi SPP Łodz Office
Katarzyna Godlewska – dyrektor biura
Rafał Kadyrow – główny księgowy chief  accountant
Michał Jastrzębski – specjalista
Jolanta Tybuś – starszy specjalista
Agnieszka Werner – starszy specjalista

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

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

Sekcja Papieru
e-mail: sp@spp.pl

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

Filia biura SPP w Warszawie SPP Warsaw Office
Janusz Turski – dyrektor generalny SPP
00-10 Warszawa, Al. Solidarności 117, lok. 408
Tel./Fax: (048 22) 440 56 34
e-mail: biuro@spp.pl
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Współpraca z CEPI i FEFCO

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

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

W ramach CEPI działają komitety, w których czynnie uczest-
niczą przedstawiciele SPP. Skupiają one ekspertów, mających 
wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem działania biura 
Konfederacji w Brukseli. Komitety o profilu tematycznym 
zajmują się między innymi kwestiami związanymi z ochroną 
środowiska, zmianami klimatu, energetyką, leśnictwem oraz 
recyklingiem, a więc kluczowymi obszarami dla sektora celu-
lozowo – papierniczego.

CEPI 
Confederation of European Paper Industries
B-1050 Brussel, 250 Avenue Louise, Belgium

www.cepi.org
tel: +32 2 627 4911
fax: +32 2 646 8137

e-mail: mail@cepi.org

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

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

FEFCO kontynuuje prowadzenie platformy internetowej 
„Corrugated of course”, której celem jest uświadomienie 
europejskim producentom i sprzedawcom siły, jaka tkwi 
w przemyśle tektury falistej. Na stronie internetowej www.
corrugated-ofcourse.eu zamieszczane są informacje i komen-
tarze dotyczące zagadnień interesujących sektor opakowań 
z tektury falistej. SPP wspiera kampanię promocyjną FEFCO 
i mając na celu dotarcie do większej liczby odbiorców w Polsce, 
opracowało polską wersję platformy internetowej. Strona jest na 
bieżąco aktualizowana i przedstawia treści, które prezentowane 
są na stronie administrowanej przez FEFCO.

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 visibil-
ity and acts on emerging issues, making expert and constructive 
contributions on behalf of the industry. Its collective expertise 
provides a unique source of information both for and on the 
industry; coordinating essential exchanges of experience and 
knowledge among its members, the ability to provide technical 
assistance to legislators and to identify independent experts on 
specific issues. One of the latest projects developed by CEPI is 
the “Roadmap 2050” which determines objectives aimed at suc-
cess in permanently changing economic and social conditions.

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

Confederation of European Paper Industries
B-1050 Brussel, 250 Avenue Louise, Belgium

www.cepi.org
tel: +32 2 627 4911
fax: +32 2 646 8137

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 organizations 
collection and dissemination of the industry statistics, contacts 
with other international organizations, 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 Market and Environment Committee launched  
a working group aimed at supporting the Committee. Ad-
ditionally FEFCO set up a working group focused on borax. 
The SPP members grouped in the Corrugated Board Section 
actively work both as the members of the committees and 
FEFCO authorities.

FEFCO continues an Internet platform “Corrugated of 
Course”. Its objective is to make the European manufacturers 
and retailers aware of the power behind the corrugated sector. 
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 and aiming at reaching more mar-
ket players in Poland it has designed the Polish version of the 
platform. The website is regularly updated and it presents the 
content of the FEFCO 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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Stowarzyszenia współpracujące z SPP
Sister Associations

ATIP

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

_________________________________________________

PAPTAC

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

_________________________________________________

PI

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

_________________________________________________

PITA

Paper Industry Technical Association 
5 Frecheville Court, Bury, Lancashire BL9 0UF, UK 
Tel.: +44 300 3020 151, Fax: +44-300 3020 161 
E-mail: info@pitaco.org.uk 
Website: www.pita.org.uk 

SPCI

The Swedish Association of Pulp and Paper Engineers 
SPCI Secretariat, Box 5515, SE-114 85, 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, Suite 115  
Peachtree Corners, GA 30092 
Tel.: +1 (770) 446-1400, Fax: +1 (770) 446-6947 
Website:www.tappi.org

_________________________________________________

ZELLCHEMING

The Association of Chemical Pulp  
and Paper Chemists and Engineers 
(ZELLCHEMING Association) 
Carl-Zeiss-Str. 3, 64331 Weiterstadt, Germany 
Tel.: +49 - (0) 61 50 - 5 44 84 04 
Fax: +49 - (0) 61 50 - 5 44 84 05 
E-Mail: zellcheming@remove-this.zellcheming.de
Website: www.zellcheming.com
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Produkcja i zużycie papieru i tektury 
w Polsce w 2015 r. 

Katarzyna Godlewska, Michał Jastrzębski

Zużycie papieru i tektury na świecie w 2014 r.* wyniosło 
407,5 mln ton (wzrost o 0,7% w stosunku do roku poprzed-
niego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok 
w wysokości ok. 55,54 kg [1]. Najwięcej papieru i tektury, 
w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto 
w Azji (46,9%), Ameryce Płn. (18,9%) i w krajach europejskich 
należących do CEPI (18,9%). Udział w produkcji papieru 
i tektury (406,5 mln ton) wyniósł: Azja (45,9%), kraje CEPI 
(22,4%) i Ameryka Płn. (20,7%).

W 2014 r.* do produkcji papieru i tektury na świecie zużyto 
178,5 mln ton mas włóknistych pierwotnych, z czego: 22,6% 
w Azji, 36,6% w Ameryce Płn. i 20,5% w krajach europejskich 
należących do CEPI. Udział w produkcji mas włóknistych 
(179,4 mln ton) wyniósł: Ameryka Płn. (37,2%), Azja (22,5%) 
i kraje CEPI (20,4%).

(* dane światowe publikowane są z rocznym opóźnieniem)

Kraje CEPI

Zużycie papieru i tektury w 18 krajach europejskich nale-
żących do CEPI (Confederation of European Paper Industries) 
w 2015 r. wyniosło 77,4 mln ton. W krajach tych wyprodu-
kowano łącznie 90,9 mln ton papieru i tektury. Produkcja 
papieru i tektury w krajach CEPI stanowi ok. 22,4% produkcji 
światowej, nieco więcej niż w Ameryce Płn. i znacznie mniej 
niż w Azji [1].

Masy włókniste

W 2015 r. do produkcji papieru i tektury w krajach nale-
żących do CEPI zużyto łącznie 103,685 mln ton surowców 
(spadek o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego), w tym 
14,887 mln ton surowców niewłóknistych (spadek o 4,0%). 
Mas włóknistych drzewnych pierwotnych zużyto 40,75 mln 
ton (spadek o 0,3%), mas innych niż drzewne 0,33 mln ton 
(wzrost o 3,7%) i papieru i tektury z odzysku (makulatury) 
47,71 mln ton (wzrost o 0,2%).

Zużycie mas celulozowych wyniosło 30,794 mln ton (wzrost 
o 1,1%), a zużycie mas mechanicznych i półchemicznych 
9,961 mln ton (spadek o 2,2%). W krajach należących do CEPI 
w 2015 r. wyprodukowano 40,755 mln ton mas włóknistych 
pierwotnych (wzrost o 0,3%).

Masy mechaniczne produkuje się w 51 wytwórniach, masy 
półchemiczne w 15, masy celulozowe siarczynowe w 12, masy 
celulozowe siarczanowe w 67, a inne masy w 9. Łącznie masy 
włókniste produkuje się w 154 wytwórniach.

Dane o zużyciu i produkcji mas celulozowych w Europie 
w 2015 r. przedstawia tabela 1 [1].

Spośród krajów CEPI najwięcej mas celulozowych wypro-
dukowano w Szwecji (32,0%) i w Finlandii (28,4%).

Udział masy celulozowej sa w produkcji wyniósł 67,4% 
(w zużyciu – 71,6%), masy celulozowej siarczynowej – 4,6 % 

Tabela 1. Zużycie i produkcja mas celulozowych w krajach CEPI w 2015 r. [1]

Kraj Zużycie 
mas 
włók-
nistych 
pierwot-
nych

Produkcja mas włóknistych  
pierwotnych

Razem Zintegro-
wana

Rynkowa

tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton
Austria 1.973 1.362 1.089 272
Belgia d.n. d.n. d.n. d.n.
Republika Czeska d.n. d.n. d.n. d.n.
Finlandia 7.750 10.301 6.534 3.768
Francja 3.234 1.725 946 779
Niemcy 5.856 2.554 1.494 1.060
Węgry d.n. d.n. d.n. d.n.
Włochy 3.612 397 309 87
Holandia d.n. d.n. d.n. d.n.
Norwegia 650 900 570 330
Polska* 1.834 1.049 1.049 0,0
Portugalia 1.596 2.661 1.262 1.400
Rumunia 126 0,0 0,0 0,0
Republika Słowacka d.n. d.n. d.n. d.n.
Słowenia d.n. d.n. d.n. d.n.
Hiszpania 2.074 1.641 652 989
Szwecja 8.604 11.611 7.690 3.921
Wielka Brytania d.n. d.n. d.n. d.n.
Inne kraje CEPI 4.417 2.065 1.583 482
Razem kraje CEPI 41.088 36.265 23.178 13.087

* dane wstępne, estymowane
d.n. – dane niedostępne ze względu na zachowanie konkurencyjności, 
uwzględnione są w „innych krajach CEPI”
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(w zużyciu – 3,26 %), mas mechanicznych i półchemicznych 
– 27,3% (w zużyciu – 24,2%), innych – 0,5% (w zużyciu – 
0,81%).

W 2015 r. w krajach CEPI zebrano łącznie 55,9 mln ton ma-
kulatury (wzrost o 1,4%). Średni wskaźnik zużycia makulatury 
w produkcji papieru wyniósł – 52,5%, wskaźnik zbiórki – 
72,2%, a wskaźnik recyklingu – 71,3%. 

Najbardziej efektywne systemy zbiórki makulatury do 
recyklingu mają: Norwegia, Holandia, Francja, Wlk. Bryta-
nia, Finlandia, Austria, Niemcy i Słowacja. W tych krajach 
wskaźniki odzysku wynoszą powyżej 70%. Jeden z najmniej 
efektywnych systemów ma Polska (jesteśmy lepsi tylko od 
Słowenii). Należy jednak pamiętać, że CEPI liczy wskaźniki 
w oparciu o konsumpcję papieru i tektury, bez uwzględniania 
salda wymiany handlowej wyrobów z papieru i tektury oraz 
papieru zadrukowanego. W całej Europie do konsumpcji nie 
wlicza się również salda z wymiany handlowej opakowań 
wprowadzanych wraz z towarem, z uwagi na brak danych.

49,58 mln ton papieru i tektury do recyklingu (makulatury)  
najwięcej zużyto w: Niemczech (16,75 mln ton), Francji (5,3 
mln ton), Hiszpanii (5,2 mln ton), Włoszech (4,85 mln ton) 
i Wlk. Brytanii (3,3 mln ton) – łącznie 71,4% makulatury do 
produkcji papieru i tektury.

W stosunku do roku poprzedniego, zużycie makulatury 
w Europie wzrosło o 0,6%, podczas gdy pozysk makulatury 
wzrósł o 1,4% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 
55,93 mln ton.

Dane o zużyciu makulatury w krajach CEPI w 2015 roku 
przedstawia tabela 2 [1].

Do produkcji papieru i tektury najwięcej zużyto makulatury 
„falistej i mocnej” (50,0%), „z gazet i czasopism” (21,9%) 
i makulatury mieszanej (19,0%). Największy wskaźnik re-
cyklingu osiągnięto w: Norwegii (131,5%), Holandii (89,6%), 
Wielkiej Brytanii (86,2%), Francji (80,2%), Republice Słowac-
kiej (76,7%), Austrii (76,7%), Niemczech (73,3%) i Finlandii 
(70,0%). 

Papier i tektura

W krajach CEPI w 2015 r. zużycie papieru i tektury zwięk-
szyło się o 0,5% (produkcja zmniejszyła się o 0,2%). Eksport 
do krajów spoza CEPI zmniejszył się o 1,1%, import z krajów 
spoza CEPI zwiększył się o 6,3%.

Dane o zużyciu i produkcji papieru i tektury w krajach CEPI 
w 2015 r. przedstawia tabela 3 [1].

W łącznej produkcji papieru i tektury w Europie, papiery do 
celów graficznych stanowiły 38,8%, papiery opakowaniowe 
49,0%, papiery do celów sanitarnych i gospodarstwa domo-
wego 7,9%, papiery pozostałe 4,3%.

Produkcję i zużycie papieru i tektury, wg gatunków, w kra-
jach CEPI w latach 2014-2015 przedstawiono w tabeli 4 [1].

Najwięcej ilościowo wyprodukowano w Europie papierów 
do produkcji tektury falistej – 29,8%. Zdecydowanymi lide-

Tabela 2. Zużycie papieru i tektury do recyklingu (makulatury) w krajach CEPI w 2015 r. [1]

Kraj Papier i tektura do recyklingu (makulatura), tys. ton

Odmiany 
mieszane

Tektura falista 
i mocna

Gazety i cza-
sopisma

Odmiany wyż-
szej jakości 

Razem Wskaźnik 
zużycia

%

Wskaźnik 
recyklingu

% **
Austria 352 792 872 340 2.357 47,5 76,7
Belgia 69 481 639 40 1.228 57,9 55,4
Republika Czeska 45 154 14 4 217 29,3 67,3
Finlandia 49 221 248 51 569 5,5 70,0
Francja 527 3.297 739 731 5.293 66,3 80,2
Niemcy 4.006 6.654 4.288 1.806 16.754 74,1 73,3
Węgry 119 609 0 0 728 86,6 58,3
Włochy 1.500 2.605 210 537 4.852 54,9 63,9
Holandia 794 930 334 174 2.232 84,4 89,6
Norwegia 0 126 128 0 255 26,0 131,5
Polska* 212 1.669 300 87 2.268 51,9 43,5
Portugalia 71 241 20 45 377 17,0 60,1
Rumunia 20 293 35 11 359 83,7 55,7
Republika Słowacka 0 0 65 43 108 14,1 76,7
Słowenia 76 32 214 62 385 53,3 42,5
Hiszpania 637 3.023 1.061 461 5.181 83,6 69,1
Szwecja 196 517 375 123 1.211 11,9 69,7
Wielka Brytania 424 1.480 912 520 3.336 84,0 86,2
Razem kraje CEPI 9.089 23.866 10.454 5.034 47.710 52,6 71,3

* dane wstępne, estymowane
** dane odnoszą się do zużycia papieru i tektury bez salda wymiany handlowej wyrobami z papieru i tektury oraz papierem zadrukowanym (statystyka CEPI)
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rami w produkcji tego rodzaju papierów są: Niemcy (28,4%), 
Francja (12,8%), Hiszpania (10,7%), Włochy (8,8%) i Polska 
(8,0%).

Udział w produkcji pozostałych rodzajów papieru i tektury 
wynosi: papieru graficznego niepowlekanego bezdrzewnego 
– 9,8%, tektury pudełkowej – 9,6%, papieru graficznego bez-
drzewnego powlekanego – 7,7%, papieru gazetowego – 7,7%, 
papieru graficznego drzewnego powlekanego – 7,5%, papierów 
do celów sanitarnych i gospodarstwa domowego – 7,9%, pa-
pieru graficznego niepowlekanego drzewnego – 6,1%, papieru 
pakowego – 9,6%, pozostałych papierów opakowaniowych – 
5,2% i pozostałych papierów i tektur – 4,3%.

Najwięcej papierów do celów graficznych wyprodukowano 
w: Niemczech (24,4%), Finlandii (16,8%), Szwecji (11,5%), 
Austrii (7,7%) i we Francji (6,7%). Najwięcej papierów do 
celów sanitarnych i gospodarstwa domowego wyprodukowa-
no w Niemczech (20,4%), we Włoszech (19,9%), we Francji 

(11,6%) i w Wielkiej Brytanii (10,8%). Największą ilość papie-
rów do celów opakowaniowych wyprodukowano w Niemczech 
(25,1%), Szwecji (12,8%), we Francji (9,8%) i we Włoszech 
(9,6%), a pozostałych papierów  – w Niemczech (34,6%), we 
Włoszech (11,3%), w Hiszpanii (11,1%) i w Polsce (9,4%).

Polska

Dziesięciu członków Sekcji Papieru SPP wyprodukowało 
w 2015 r. 3.370,8 tys. ton papieru i tektury, co stanowi 78,8% 
produkcji krajowej. Wytworzono 1.000,6 tys. ton papierów do 
celów graficznych (spadek o 1,8%), 2.046,6 tys. ton papierów 
do celów opakowaniowych (wzrost o 5,5%) oraz 323,6 tys. ton 
papierów higienicznych (wzrost o 7,4%).

Masy włókniste

Wielkość produkcji mas włóknistych pierwotnych w Polsce 
w latach 2014-2015 przedstawia tabela 5. 

Ilość mas włóknistych pierwotnych produkowana w prze-
myśle papierniczym w Polsce w ostatnich latach wynosi 
około 1.048,8 tys. ton. Najwięcej, bo ok. 83,3%, produkuje 
się masy celulozowej siarczanowej. Z uwagi na deficyt mas 
włóknistych w Polsce w 2015 r. zaimportowano łącznie 994,2 
tys. ton, w tym 983,4 tys. ton mas włóknistych pierwotnych 
(wyeksportowano 186,2 tys. ton, w tym 181,5 tys. ton mas 

Tabela 3. Zużycie i produkcja papieru i tektury w krajach CEPI w 2015 r. [1]

Kraj Zużycie 
jednost-

kowe 
papieru 
i tektury 

**

Zużycie 
papieru 
i tektury 

**

Produkcja 
papieru 
i tektury

Liczba 
ludności

kg/ 
1 mieszk./

rok

tys. ton tys. ton mln

Austria 226,5 1 943 4.965 8.576
Belgia 267,1 3 757 2.123 11,258
Republika Czeska 133,9 1 411 740 10,538
Finlandia 165,9 908 10.319 5,472
Francja 133,7 8 883 7.984 66,415
Niemcy 255,9 20 779 22.608 81,198
Węgry 90,2 889 841 9,856
Włochy 163,5 9 942 8.841 60,796
Holandia 173,6 2 933 2.643 16,901
Norwegia 105,4 544 979 5,166
Polska* 150,4 5 716 4.367 38,006
Portugalia 115,1 1 194 2.221 10,375
Rumunia 43,0 855 429 19,871
Republika Słowacka 79,6 431 764 5,421
Słowenia 268,4 554 721 2,063
Hiszpania 142,2 6 607 6.195 46,450
Szwecja 173,0 1 600 10.163 9,747
Wielka Brytania 142,7 9 319 3.970 67,875
Razem kraje CEPI 163,7 77 416 90.872 472,983

* dane wstępne, estymowane (ostatecznie w 2014 r. w Polsce wyproduko-
wano 4.278,4 tys. ton papieru i tektury, a łącznie zużyto 4.751,3 tys. ton 
papieru i tektury z uwzględnieniem sald wymiany handlowej wyrobami 
z papieru i tektury i papierem zadrukowanym)
** dane odnoszą się tylko do zużycia papieru i tektury bez salda wymiany 
handlowej wyrobami z papieru i tektury oraz papierem zadrukowanym 
(statystyka CEPI)

Tabela 4. Produkcja i zużycie papieru i tektury, wg gatunków, w krajach 
CEPI w latach 2014-2015 [1]

Rodzaj papieru

2014 
tys. ton

2015 
tys. ton

Pro-
dukcja

Zużycie Pro-
dukcja

Zużycie

Papier gazetowy 7 594 7 061 7 019 6 606
Papier graficzny drzewny niepo-
wlekany

5 634 4 646 5 503 4 623

Papier graficzny drzewny 
powlekany

7 050 5 143 6 789 4 926

Papier graficzny bezdrzewny 
niepowlekany

9 108 7 247 8 934 7 036

Papier graficzny bezdrzewny 
powlekany

7 536 5 083 7 020 4 754

Łącznie papiery graficzny 36 922 29 180 35 265 27 946
Papier do celów sanitarnych 
i gospodarstwa domowego

7 001 6 702 7 153 6 925

Papier do produkcji tektury falistej 26 204 24 879 27 059 25 894
Tektura pudełkowa 8 546 5 721 8 710 5 891
Papier pakowy 4 235 3 123 4 071 2 866
Pozostałe papiery opakowaniowe 4 267 3 833 4 733 4 300
Łącznie papiery opakowaniowe 43 251 37 556 44 572 38 951
Pozostałe papiery i tektury 3 892 3 642 3 881 3 594
Łącznie papier i tektura 91 067 77 080 90 872 77 416
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pierwotnych). Ogółem do produkcji papieru i tektury w Polsce 
zużyto 1.850,8 tys. ton mas włóknistych pierwotnych.

 W 2015 r. odnotowano w Polsce wzrost zużycia papieru 
i tektury z odzysku (makulatury) o 6,0%. Nastąpił wzrost 
znaczący, bo 13,0% odzysku makulatury z rynku odpadów 
oraz znaczny spadek wzrost importu makulatury (13,3%), 
a także 1,0% wzrost eksportu. 

W 2015 r. w Polsce zużyto ok. 2.268,3 tys. ton makulatury, co po-
zwoliło na wyprodukowanie ok. 1.928,1 tys. ton mas włóknistych 
wtórnych (odbarwianych i nieodbarwianych). Odzyskano z rynku  
ok. 2.495,4 tys. ton makulatury, z czego wyeksportowano ok. 
673,2 tys. ton, głównie do Niemiec (463,6 tys. ton), do Austrii 
(59,1 tys. ton), na Ukrainę (52,9 tys. ton). Zaimportowano 
446,1 tys. ton makulatury, głównie z: Rep. Czeskiej (151,0 tys. 
ton), Szwecji (118,0 tys. ton), Litwy (45,2 tys. ton), Niemiec 
(42,0 tys. ton).

Całkowite zużycie i odzysk makulatury w Polsce w latach 
2014-2015 przedstawiono w tabeli 6.

Udział mas pierwotnych w produkcji papieru i tektury w Pol-
sce wynosił w 2015 r. ok. 42,1%, mas wtórnych ok. 43,8%, 
reszta to surowce niewłókniste.

Odzysk makulatury w Polsce w latach 2014-2015 z prze-
znaczeniem do recyklingu w kraju i zagranicą, w rozbiciu na 
główne gatunki przedstawiony jest w tabeli 7.

Zużycie makulatury w przemyśle papierniczym w Polsce 
w latach 2014-2015 z podziałem na główne gatunki ilustruje 
tabela 8.

Import i eksport makulatury, w rozbiciu na główne gatun-
ki, zgodnie z Nomenklaturą Scaloną klasyfikacji towarów 
(łącznie z odpadami produkcyjnymi) w latach 2014-2015 
ilustruje tabela 9.

Tabela 6. Zużycie i odzysk makulatury w Polsce w latach 2014-2015 [2]

Wyszczególnienie 2014 2015
Zużycie makulatury (tys. t)* 2.139,7 2.268,3
Import makulatury (tys. t) 518,5 446,1
Eksport makulatury (tys. t) 587,1 673,2
Odzysk makulatury (tys. t) 2.208,2 2.495,4
Wskaźnik zużycia (%) 50,0 51,6
Wskaźnik odzysku (%)** 46,5 50,0
Wskaźnik recyklingu (%)** 45,0 45,5

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

Tabela 7. Odzysk makulatury w Polsce (łącznie z odpadami produkcyjnymi) 

w rozbiciu na główne gatunki, w latach 2014-2015

Rok Maku-
latura 
i odpady 
z papieru 
i tektury 
niebielo-
nych lub 
falistych

Makulatura 
i odpady 
z pozostałego 
papieru i tek-
tury wykonane 
z bielonej che-
micznie masy 
celulozowej 
niebarwionej 
w masie

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

Maku-
latura 
i odpady 
z papieru 
i tektury 
– po-
zostałe, 
łącznie 
z od-
padami 
niesorto-
wanymi

Razem 
odzysk 
maku-
latury 
w Polsce

tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton
2014
w tym 
opako-
waniowa

1.280,3 96,7 416,1 415,1 2.208,2

1.280,3 379,4 1.659,7

2015
w tym 
opako-
waniowa

1521,5 103,8 448,8 421,3 2.495,4

1.521,5 389,5 1.911,0

Tabela 8. Zużycie makulatury w Polsce (łącznie z odpadami produkcyjnymi), 

w rozbiciu na główne gatunki, w latach 2014-2015

Rok Makulatura 
i odpady 
z papieru 
i tektury 
niebielo-
nych lub 
falistych

Makulatura 
i odpady 
z pozostałe-
go papieru 
i tektury 
wykonane 
z bielonej 
chemicz-
nie masy 
celulozowej 
niebarwionej 
w masie

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

Maku-
latura 
i odpady 
z papieru 
i tektury – 
pozosta-
łe, łącznie 
z od-
padami 
niesorto-
wanymi

Razem 
zużycie 
maku-
latury 
w Polsce

tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton
2014
w tym 
opakowa-
niowa

1.529,5 82,5 289,6 238,1 2.139,7

1.529,5 215,9 1.731,9

2015
w tym 
opakowa-
niowa

1.669,2 86,8 300,2 212,1 2.268,3

1.669,2 180,3 1.849,5

Tabela 5. Produkcja mas włóknistych pierwotnych w Polsce w latach 
2014-2015 [2, 3]

Rodzaj mas 2014 
tys. ton

2015 
tys. ton

Masa celulozowa drzewna sodowa lub 
siarczanowa, inna niż do przerobu che-
micznego

880,7 873,4

Masy włókniste drzewne mechaniczne  
i półchemiczne

188,4 175,4

Masy włókniste pierwotne 1.069,1 1.048,8
Masy włókniste z pozostałych surowców 
celulozowych

112,7 111,0

Łącznie masy włókniste 1.181,8 1.159,8
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Tabela 9. Import i eksport makulatury w Polsce (łącznie z odpadami pro-
dukcyjnymi), w rozbiciu na główne gatunki, w latach 2014-2015

Rok
Maku-
latura 
i odpady 
z papieru 
i tektur 
niebielo-
nych lub 
falistych

Makulatura 
i odpady 
z pozostałe-
go papieru 
i tektury 
wykonane 
z bielonej 
chemicznie 
masy 
celulozowej 
niebarwio-
nej w masie

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

Maku-
latura 
i odpady 
z papieru 
i tektury 
– po-
zostałe, 
łącznie 
z od-
padami 
niesorto-
wanymi

Razem 
odzysk 
maku-
latury 
w Pol-
sce

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

20
14

import
w tym 
opak.

488,1 0,2 15,6 14,7 518,5

488,1 14,7 502,8

eksport
w tym 
opak.

238,9 14,4 142,1 191,7 587,1

238,9 191,7 430,6

20
15

import
w tym 
opak.

427,0 0,1 13,5 5,4 446,1

427,0 5,4 432,4

eksport
w tym 
opak.

279,3 17,1 162,1 214,6 673,2

279,3 214,6 493,9

Najwięcej w produkcji papieru i tektury zużyto makulatury 
z „tektury falistej i mocnej” (73,6%), z „gazet i czasopism” 
(13,2%) oraz „mieszanej” (9,4%). Odmiany „wyższej jakości” 
stanowiły tylko 3,8%.

Papier i tektura

Produkcję papieru i tektury, wg klasyfikacji CEPI, w Polsce 
w latach 2014-2015 przedstawiono w tabeli 10 [2, 3].

W łącznej produkcji papieru i tektury w Polsce, papiery 
opakowaniowe stanowiły 57,5%, papiery do celów graficz-
nych 20,0%, papiery do celów sanitarnych i gospodarstwa 
domowego 13,1%, papiery pozostałe 9,3%.

Najwięcej w Polsce wyprodukowano papierów do produkcji 
tektury falistej (47,8%) i papierów graficznych niepowleka-
nych bezdrzewnych (17,1%), papierów higienicznych (13,1%). 
Papiery te są głównym asortymentem eksportowym Polski.

Dane o produkcji niektórych rodzajów papieru i tektury 
w Polsce w 2015 r., wg GUS, przedstawione są w tabeli 11 [3].

Zużycie papieru i tektury w Polsce w 2015 r. zwiększyło się 
o 5,0%. Wpłynęły na to: wzrost produkcji papieru i tektury 
o 2,8%, wzrost importu papieru i tektury, wyrobów z papieru 
i tektury oraz papieru zadrukowanego o 3,3% i nieduży wzrost 
eksportu o 0,6%. 

W tabeli 12 przedstawiono informacje o zużyciu papieru 
i tektury w Polsce w latach 2014-2015 [2-4].

Tabela 10. Produkcja papieru i tektury, wg klasyfikacji CEPI, w Polsce 

w latach 2014-2015 [2, 3]

Rodzaj papieru

2014 
tys. ton

2015 
tys. ton

Pro-
dukcja

Zużycie Pro-
dukcja

Zużycie

Papier gazetowy 125,5 9,6 109,8 -
Papier graficzny drzewny niepo-
wlekany

0,0 275,2 0,0 246,6

Papier graficzny drzewny 
powlekany

0,0 266,3 0,0 238,5

Papier graficzny bezdrzewny 
niepowlekany

730,1 239,3 714,2 287,0

Papier graficzny bezdrzewny 
powlekany

0,0 248,2 0,0 284,8

Łącznie papiery graficzne 855,6 1.038,7 824,0 1.051,8
Papier do celów sanitarnych 
i gospodarstwa domowego

562,0 418,0 568,0 414,4

Papier do produkcji tektury 
falistej

2.044,0 1.981,0 2.166,0 2.205,1

Tektura pudełkowa 238,8 474,3 265,0 516,5
Papier pakowy 89,0 268,9 95,0 276,2
Pozostałe papiery opakowaniowe 90,0 165,7 96,0 176,7
Łącznie papiery opakowaniowe 2.461,8 2.889,9 2.622,0 3.174,4
Pozostałe papiery i tektury 399,0 354,8 385,0 345,7
Łącznie papier i tektura 4.278,4 4.701,4 4.399,0 4.986,3

Tabela 11. Dane o produkcji przemysłu papierniczego w Polsce w latach 
2014-2015 [3]

Wyrób 2014 
tys. ton

2015 
tys. ton

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarcza-
nowa

880,7 873,3

Masy włókniste drzewne mechaniczne i półche-
miczne, masy włókniste z pozostałych surow-
ców celulozowych

301,1 286,4

Papier i tektura 4.278,4 4.399,3
w tym: gazetowy 125,4 109,8
papier i tektura pozostała 730,1 714,2
w tym: papier do celów graf. bezdrz. 728,6 711,5
papier siarczanowy, niepowleczony na warstwę 
pokryciową tektury falistej, niebielony

768,9 781,1

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

101,7 107,0

papier półchemiczny na warstwę pofalowaną 178,4 153,9
Tektura falista 1.811,0 1.933,4
Pudełka i pudła z papieru lub tektury 2.185,8 2.407,9
Worki i torby z papieru 120,7 124,1
Papier toaletowy 304,2 330,2
Ręczniki z masy papierniczej, papieru, waty 
celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych

214,0 229,4

* dane zmienione przez GUS w stosunku do wcześniej publikowanych
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Tabela 12. Zużycie papieru i tektury w Polsce w latach 2014-2015 [2-4]

Lp. Wyszczególnienie 2014 2015
1. Produkcja papieru i tektury (tys. t) 4.278,4 4.399,3
2. Import papieru i tektury, przetworów papie-

rowych i papieru zadrukowanego (tys. t)
4.168,8 4.305,6

3. Eksport papieru i tektury, przetworów pa-
pierowych i papieru zadrukowanego (tys. t)

3.695,9 3.718,2

4. Łączne zużycie papieru i tektury (tys. t)* 4.751,3 4.986,7
5. Liczba ludności (mln) 38,5 38,4
6. Zużycie papieru na rok (kg/1 osobę) 123,4 129,9

* w łącznym zużyciu papieru i tektury uwzględniono saldo wymiany han-
dlowej wyrobami z papieru i tektury oraz papierem zadrukowanym

Wymiana handlowa

W 2015 r. obroty towarowe z zagranicą wyrażone w złotych 
oraz w euro zwiększyły się w porównaniu z 2014 r., jednocze-
śnie obniżyła się wymiana prezentowana w dolarach USA. 
Odnotowano wzrost eksportu i importu w przypadku krajów 
rozwiniętych (w tym krajów UE) i krajów rozwijających się, 
przy utrzymującym się głębokim spadku obrotów z krajami 
Europy Środkowo-Wschodniej. Wymiana towarowa ogółem po 
raz pierwszy od wielu lat zamknęła się saldem dodatnim. Obroty 
w cenach stałych wzrosły w porównaniu 2014 r. [5].

 Eksport liczony w złotych w cenach bieżących był wyższy 
niż przed rokiem o 8,3% i wyniósł 750.835,8 mln zł, a import 
wzrósł o 5,2% do 740.973,3 mln zł. Obroty zamknęły się 
saldem w wysokości 9.862,5 mln zł (w 2013 r. minus 11.095,9 
mln zł).

Obroty liczone w euro zwiększyły się po stronie eksportu 
o 8,3,0% do 179.578,2 mln EUR, a po stronie importu o 5,2% 

do 177.232,9 mln EUR. Dodatnie saldo wyniosło 2.345,3 mln 
EUR (w 2014 r. minus 2.658,7 mln EUR).

Eksport liczony w USD wyniósł 200.342,8 mln USD i był 
niższy o 9,9%, a import wyniósł 197.682,1 mln USD i był 
niższy o 12,5% niż w 2014 roku. Dodatnie saldo ukształtowało 
się na poziomie 2.660,7 mln USD (w 2014 r. minus 3.559,1 
mln USD).

Wśród naszych partnerów handlowych największy udział 
w obrotach handlowych miały Niemcy – w eksporcie 11,5%, 
a w imporcie 9,3,0%. Kolejne pozycje zajmowały w eksporcie:  
W. Brytania (6,7%), Czechy (6,6%), Francja (5,5%), Włochy 
(4,8%), Holandia (4,4%), Rosja (2,9%), Szwecja i Węgry (po 
2,7%) oraz Hiszpania (2,6%), a w imporcie: Chiny (11,6%), 
Rosja (7,3%), Włochy (5,4%), Holandia i Francja (po 3,8%), 
Czechy (3,5%), W. Brytania i Stany Zjednoczone (po 2,7%) 
oraz Belgia (2,4%). W porównaniu z 2014 r. w strukturze ob-
rotów wg krajów odnotowano wzrost udziału Niemiec w eks-
porcie oraz Chin i Niemiec w imporcie, przy postępującym 
spadku znaczenia Rosji.

W strukturze rozdysponowania importu według kierunków 
przeznaczenia w porównaniu z 2014 r. wzrósł udział towarów 
konsumpcyjnych z 21,4% do 23,1% oraz dóbr inwestycyjnych 
z 15,7% do 17,5%, a obniżył się udział towarów przeznaczo-
nych na zużycie pośrednie z 62,9% do 59,4%. Odnotowano 
wzrost importu dóbr inwestycyjnych o 16,9% i towarów kon-
sumpcyjnych o 13,7%, natomiast mniej o 0,7% sprowadzono 
towarów przeznaczonych na zużycie pośrednie.

W tabeli 13 przedstawiono wyniki obrotów handlu za-
granicznego w Polsce w latach 2014-2015, a udział branży 
papierniczej w bilansie handlu zagranicznego – w tabeli 14 [5].

Nieznacznie zmieniły się relacje cen uzyskiwane w eks-
porcie papieru i tektury oraz w eksporcie wyrobów z papieru 
i tektury, w stosunku do cen uzyskiwanych w imporcie. Ogól-

Tabela 13. Obroty handlu zagranicznego Polski z różnymi grupami krajów w latach 2014-2015 [5]

Wyszczególnienie Eksport (mln EUR) Import (mln EUR) Saldo E-I (mln EUR)
I-XII 2014 I-XII 2015 I-XII 2014 I-XII 2015 I-XII 2014 I-XII 2015

Kraje rozwinięte 139.383,6 153.942,5 110.985,6 134.123,4 28.398,0 148.294,7
w tym: UE 128.398,4 142.543,2 99.457,2 125.521,4 28.941,2 151.326,7
Kraje rozwijające się 14.349,6 16.158,7 37.615,1 27.443,3 -23.265,5 - 114.474,1
Kraje Europy Śr.-Wsch. 12.040,4 9.477,0 19.831,5 15.666,2 -7.791,2 - 23.958,1
Łącznie 165.773,6 179.578,2 168.432,3 177.232,9 -2.658,7 2.345,3

Tabela 14. Obroty handlu zagranicznego Polski z różnymi grupami krajów w zakresie produkcji papierniczej w latach 2014-2015 [5]

Wyszczególnienie Eksport (mln EUR) Import (mln EUR) Saldo E-I (mln EUR)
I-XII 2014 I-XII 2015 I-XII 2014 I-XII 2015 I-XII 2014 I-XII 2015

Kraje rozwinięte 3.601,2 4.254,2 4.138,5 4.634,7 -537,3 -380,5
w tym: UE 3.443,0 4.088,4 3.927,2 4,406,7 -484,2 -318,3
Kraje rozwijające się 240,1 255,2 234,7 246,5 5,4 8,7
Kraje Europy Śr.-Wsch. 452,8 398,2 83,8 110,6 369,0 287,6
Łącznie 4.294,2 4.907,6 4.457,0 4.991,8 -162,8 - 84,2
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nie ceny papieru i tektury w eksporcie, w stosunku do roku 
poprzedniego, spadły o 0,1%, a wyrobów z papieru i tektury 
wzrosły o 11,3%. W zakresie papieru i tektury, średnia cena 
w eksporcie kształtowała się na poziomie 3.543 zł/t (847 EU-
R/t, 946 USD/t,), podczas gdy w imporcie średnia cena wyno-
siła 3.033 zł/t (725 EUR/t, 810 USD/t). W zakresie wyrobów 
z papieru i tektury, średnia cena w eksporcie kształtowała się 
na poziomie 6.553 zł/t (1.567 EUR/t, 1.750 USD/t), podczas 
gdy w imporcie średnia cena wynosiła 9.583 zł/t (2.294 EUR/t, 
2.559 USD/t).

Wyniki handlu zagranicznego w ujęciu ilościowym w latach 
2014-2015 przedstawiono w tabeli 15 [6].

W 2015 r. w sumie zaimportowano do Polski 4.305,5 tys. ton 
papieru i tektury, wyrobów z papieru i tektury oraz papieru 
zadrukowanego (w 2014 r. 4.168,7 tys. ton – wzrost o 3,3%), 
a wyeksportowano tych samych wyrobów 3.718,2 tys. ton 

(w 2014 r. 3.695,9 tys. ton – wzrost o 0,6%, tak więc saldo 
import minus eksport wyniosło 587,3 tys. ton (w 2014 r. 472,9 
tys. ton – wzrost o 24,2%) [5].

Odnotowano wzrost importu mas celulozowych o 5,9%, 
papieru i tektury o 3,3%, wyrobów z papieru i tektury o 1,3% 
i wzrost importu papieru zadrukowanego o 13,1%. Jednocze-
śnie odnotowano spadek eksportu papierów i tektur o 1,4%, 
wzrost eksportu wyrobów z papieru i tektury o 7,5%, spadek 
eksportu papieru zadrukowanego o 1,2% oraz wzrost eksportu 
mas celulozowych o 5,8%.

Wielkość wymiany handlowej, mas włóknistych, papieru 
i tektury, wyrobów z papieru i tektury oraz papieru zadruko-
wanego (CN 4701-4911) w latach 2007-2014 przedstawiono 
na rysunku 1.

W 2015 r., w stosunku do 2014 r., nastąpił spadek importu pa-
pieru gazetowego o 18,4%, niewielki wzrost importu papierów 
graficznych bezdrzewnych niepowlekanych o 0,6%, bibułki 
tissue o 10,2%, papierów opakowaniowych makulaturowych 
o 7,0% i opakowań o 8,5 % oraz spadek importu papierów 
powlekanych kaolinem o 11,1% 

W tym samym okresie nastąpił wzrost eksportu bibułki 
tissue o 5,7%, tektur powlekanych kaolinem o 7,2%, wyrobów 
higienicznych i gospodarstwa domowego o 3,5% i opakowań 
o 10,3%, natomiast spadek eksportu dotyczył papierów opa-
kowaniowych makulaturowych o 6,7% [5].

Wartość wymiany handlowej, mas włóknistych, papieru 
i tektury, wyrobów z papieru i tektury oraz papieru zadru-
kowanego (CN 4701-4911), w latach 2007–2014 (w mln EUR) 
przedstawiono na rysunku 2. 

W ujęciu wartościowym (w EUR) w 2015 r., w stosunku do roku 
poprzedniego, nastąpił wzrost importu o 3,3% i eksportu o 0,6%. 

Wyniki ekonomiczne

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

Badania wyników finansowych przemysłu w Polsce w 2015 r. 
objęły 50.888 przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunko-
we, o liczbie pracujących powyżej 9 osób, co oznacza wzrost 
w stosunku do roku poprzedniego o 0,1%. Wśród badanych 
podmiotów przeważały jednostki małe (o liczbie pracujących 
od 10 do 49 osób), stanowiące 66,2% całej objętej badaniem 
populacji. Udział jednostek średnich (o liczbie pracujących od 
50 do 249 osób) wyniósł 27,4%, a jednostek dużych (o liczbie 
pracujących od 250) – 6,4%. Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. 
w przedsiębiorstwach objętych badaniem pracowało 5.071 tys. 
osób, co oznacza wzrost o 2,5% w stosunku do poprzedniego 
roku. W jednostkach małych pracowało 15,7% osób, średnich 
29,6% osób, a w dużych 54,7% [6].

Wartość przychodów z całokształtu działalności uzyskanych 
przez badane przedsiębiorstwa wzrosła o 3,4% w stosunku 
do 2014 r., w tym odpowiednio dla jednostek małych o 4,2%, 
średnich o 3,3% oraz dużych o 3,1%. Z przychodów ogółem 

Rys. 1. Wielkość wymiany handlowej, dla CN 4701-4911, w latach 2007-
2015 (tys. ton) [5]

Rys. 2. Wartość wymiany handlowej, dla CN 4701-4911, w latach 2007-
2015 (mln EUR) [5]

Tabela 15. Wyniki handlu zagranicznego w latach 2014-2015 [6]

Wyrób wg (PCN) Import (tys. t) Eksport (tys. t)
2014 2015 2014 2015

Masa celulozowa drzewna 938,5 994,2 176,1 186,2
Papier, karton, bib. papier. 3.724,4 3.848,0 2.413,9 2.380,3
Wyroby z papieru i tektury 381,4 386,3 822,9 884,5
Książki, gazety itp. 63,0 71,2 459,1 453,4
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16,5% wypracowały przedsiębiorstwa małe, 25,8% średnie, 
a 57,7% duże [6].

W 2015 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw, 
w których pracowało 250 i więcej osób były korzystniejsze 
od uzyskanych rok wcześniej. Przychody były wyższe o 3,2%, 
koszty ich uzyskania o 3,2%, a wynik finansowy netto był 
wyższy o 0,1%. Zysk netto wykazało 82,3% przedsiębiorstw. 
W tej grupie przedsiębiorstw 64,3% podmiotów wykazało 
sprzedaż na eksport, a poziom sprzedaży eksportowej był 
wyższy o 4,5%. Nakłady na środki trwałe realizowało 94,2% 
badanych w tej grupie przedsiębiorstw [6].

W 2015 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw, 
w których pracowało od 50 do 249 osób były bardziej korzystne 
od uzyskanych rok wcześniej. Przychody z całokształtu działal-
ności były wyższe o 3,3%, koszty ich uzyskania były wyższe 
o 3,2%, a wynik finansowy netto był wyższy o 4,6%. Zysk 
netto wykazało 82,9% przedsiębiorstw. W tej grupie 48,5% 
podmiotów wykazało sprzedaż na eksport, a poziom sprzeda-
ży eksportowej był wyższy o 1,0%. Nakłady na środki trwałe 
realizowało 85,2% badanych w tej grupie przedsiębiorstw [6].

Podstawowe parametry ekonomiczne przemysłu w Polsce 
w 2014 r. wg danych GUS przedstawione są w tabeli 16 [6].

Dla porównania wyniki finansowe przedsiębiorstw pro-
dukujących masę celulozową, papier i tekturę oraz wyroby 
z papieru przedstawiono w tabeli 17 [6].

Ogólnie badania wyników finansowych przemysłu papierni-
czego w Polsce w 2015 r. objęły 428 przedsiębiorstw prowadzą-
cych księgi rachunkowe, o liczbie pracujących powyżej 9 osób, 
co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1%.

Wśród badanych podmiotów przeważały jednostki małe 
(o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), stanowiące 49,3% 

Tabela 16. Podstawowe informacje ekonomiczne przemysłu w Polsce w 2015 r. (stan na 31.12.2015) [6]

Liczba pracujących Liczba jedno-
stek

Przychody 
z całokształtu 
działalności

Koszty uzyska-
nia przycho-

dów

Wynik finans. 
brutto

Wynik finans. 
netto

Wskaźn. ren-
town. obrotu 

brutto

Wskaźn. ren-
town. obrotu 

netto
szt. mln zł %

Ogółem 50.888 3.017.976,2 2.884.629,3 133.488,3 113.442,3 4,4 3,8
10-49 osób 33.830 497.038,4 459.239,5 25.273,1 21.901,2 5,1 4,4
50-249 osób 13.948 780.466,1 725.552,3 35.559,5 30.445.2 4,6 3,9
> 249 osób 3.246 1.740.471,7 1.608.561,5 72.655,7 61.059,9 4,2 3,5

Tabela 17. Podstawowe informacje o podmiotach gospodarczych produkujących masę włóknistą, papier i tekturę oraz wyroby z papieru za 2015 r. (stan 
na 31.12.2015) [6]

Liczba pracujących Liczba jedno-
stek

Przychody 
z całokształtu 
działalności

Koszty uzyska-
nia przycho-

dów

Wynik finans. 
brutto

Wynik finans. 
netto

Wskaźn. ren-
town. obrotu 

brutto

Wskaźn. ren-
town. obrotu 

netto
szt. mln zł %

Ogółem 428 34.539,4 31.572,8 2.969,6 2.632,2 8,6 7,6
10-49 osób 211 2.652,3 2.493,2 162,8 137,9 6,1 5,2
50-249 osób 173 10.674,8 9.666,0 708,4 637,1 6,8 6,1
> 249 osób 44 21.512,3 19.413,6 2.098,4 1.857,2 9,8 8,6

badanych przedsiębiorstw. Udział jednostek średnich (o liczbie 
pracujących od 50 do 249 osób) wyniósł 40,4%, a jednostek 
dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) – 10,3%.

Przychody z całokształtu działalności zwiększyły się 
o 5,5%, (przy wzroście ilości podmiotów o 4), a koszty wzro-
sły o 6,4%. Przychody ze sprzedaży spadły o 1,4 %, a koszty 
własne sprzedaży wzrosły o 6,5%. Wynik ze sprzedaży 
zmniejszył się o 1,4%. Wynik finansowy brutto był niższy 
o 2,9%, a wynik finansowy netto niższy o 4,8%. Wskaźnik 
rentowności obrotu brutto zmniejszył się z 9,4% i wyniósł 
8,6%, a wskaźnik rentowności obrotu netto zmalał o 0,9% 
i wyniósł 7,6%.

Najlepsze wyniki ekonomiczne osiągnęły przedsiębiorstwa 
branży papierniczej zatrudniające powyżej 249 osób. Zde-
cydowanie słabiej wypadły przedsiębiorstwa zatrudniające 
50-249 osób.
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Paper and Board Production 
and Consumption 2015 in Poland

Katarzyna Godlewska, Michał Jastrzębski

In 2015, 10 member companies of the Association of Polish 
Papermakers’ Paper Section produced 3,370, 800 t of paper 
and board. It accounts for 78.8% of total production in Poland. 
The mills in Poland produced 1,000,600 t of paper for printing 
purposes (1.8% down), 2,046,600 t of packaging grades (5.5% 
up) and 323,600 t of household and sanitary papers (7.4% up).

Pulp

The volume of virgin pulp production 2014-2015 in Poland 
is presented in Table 1.

Table 1. Virgin pulp production 2014-2015 in Poland [1, 2]

Pulp grade 2014 
‘000 t

2015 
‘000 t

Soda or kraft pulp, other than for chemical 
processing

880,7 873,4

Mechanical and semi-chemical pulp 188,4 175,4
Virgin pulp 1.069,1 1.048,8
Pulp from other cellulose materials 112,7 111,0
Total pulp 1.181,8 1.159,8

Over the last years, the industry in Poland produces almost 
1,048,100 t of virgin pulp annually. Kraft pulp represents 
83.3% of the entire production. Due to a shortfall of pulp in 
the Polish market, in 2015 the industry imported 994,200 t 
of this material, including 983,400 t of virgin pulp. 186,200 t 
were exported, including 181,500 t of virgin pulp. The paper 
and board industry used the total of 1,850,800 t of virgin pulp.

In 2015, utilization of recovered paper rose by 6%. Poland 
recorded a 13% increase of recovered paper collection from 
the waste market, a significant decrease of recovered paper 
imports (13.3%) and exports increase of 1.0%. 

In 2015, Poland used around 2,268,300 t of recovered paper 
for the production of around 1,928,100 t of recycled pulp (both 
de-inked and undeinked). 2,495,400 t of recovered paper were 
collected from the market, 673,200 t out of that volume were 
exported, mainly to Germany (463,600 t), Austria (59,100 t), 
Ukraine (52,900 t). 446,100 t were imported, mainly from the 

Czech Republic (151,000 t), Sweden (118,000 t), Lithuania 
(45,200 t) and Germany (42,000 t).

Total utilization and collection of recovered paper 2014-2015 
in Poland are shown in Table 2.

Table 2. Utilization and collection of recovered paper 2014-2015  
in Poland [1]

Specification 2014 2015
Utilisation (‘000 t)* 2.139,7 2.268,3
Imports (‘000 t) 518,5 446,1
Exports (‘000 t)) 587,1 673,2
Collection (‘000 t) 2.208,2 2.495,4
Utilisation rate (%) 50,0 51,6
Collection rate (%)** 46,5 50,0
Recycling rate (%)** 45,0 45,5

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

In 2015, the share of virgin pulp in the production of paper 
and board in Poland was around 42.1%, while recycled pulp 
accounted for around 43.8%, the rest was represented by non-
-fibrous materials.

Collection of recovered paper from 2014 to 2015 for recycling 
purposes in Poland and abroad by main grades is presented 
in Table 3.

Table 3. Collection of recovered paper (including industrial waste) by 
main grades 2014-2015

Year High 
grades

Corruga-
ted and 

Kraft

Newspapers 
and Maga-

zines

Mixed 
grades

Total

‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t
2014
Incl. pac-
kaging

1.280,3 96,7 416,1 415,1 2.208,2

1.280,3 379,4 1.659,7

2015
Incl. pac-
kaging

1521,5 103,8 448,8 421,3 2.495,4

1.521,5 389,5 1.911,0
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Utilization of recovered paper in the paper industry in Poland 
from 2014 to 2015 by main grades is illustrated in Table 4.

Table 4. Utilization of recovered paper in Poland (including industrial 
waste) by main grades 2014-2015

Year High 
grades

Corrugated 
and Kraft

Newspapers 
and Maga-

zines

Mixed 
grades

Total

‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t
2014
Incl. pac-
kaging

1.529,5 82,5 289,6 238,1 2.139,7

1.529,5 215,9 1.731,9

2015
Incl. pac-
kaging

1.669,2 86,8 300,2 212,1 2.268,3

1.669,2 180,3 1.849,5

Imports and exports of recovered paper by main grades 
according to the Combined Nomenclature of product classi-
fication (including industrial waste) 2014-2015 are presented 
in Table 5.

Table 6. Paper and board production 2014-2015 in Poland according to the 
CEPI classification [1, 2]

Paper grade

2014 
‘000 t

2015 
‘000 t

Produc-
tion

Con-
sumption

Produc-
tion

Con-
sumption

Newsprint 125,5 9,6 109,8 -
Uncoated mechanical 0,0 275,2 0,0 246,6
Coated mechanical 0,0 266,3 0,0 238,5
Uncoated woodfree 730,1 239,3 714,2 287,0
Coated woodfree 0,0 248,2 0,0 284,8
Total graphic papers 855,6 1.038,7 824,0 1.051,8
Sanitary & household 562,0 418,0 568,0 414,4
Case materials 2.044,0 1.981,0 2.166,0 2.205,1
Folding boxboard 238,8 474,3 265,0 516,5
Wrappings 89,0 268,9 95,0 276,2
Other packaging papers 90,0 165,7 96,0 176,7
Total packaging paper 2.461,8 2.889,9 2.622,0 3.174,4
Other papers and boards 399,0 354,8 385,0 345,7
Total paper and board 4.278,4 4.701,4 4.399,0 4.986,3

Packaging grades represented 57.5% of the total paper and 
board output, printing papers – 20.0%, sanitary and household 
– 13.1%, others – 9.3%.

Leading sectors in Poland are case materials (47.8%), un-
coated woodfree (17.1%) as well as sanitary and household 
(13.1%). These grades are main export products of the paper 
and board industry in Poland.

Production 2015 of selected paper and board grades accor-
ding to the GUS (the Office for National Statistics) is shown 
in Table 7 [2].

Table 5. Imports and exports of recovered paper in Poland (including pro-
duction waste) 2014-2015 by main grades

Year
High 

grades
Corruga-
ted and 

Kraft

Newspa-
pers and 

Magazines

Mixed 
grades

Total

‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t ‘000 t

20
14

imports
incl. pac-
kaging

488,1 0,2 15,6 14,7 518,5
488,1 14,7 502,8

exports
incl. pac-
kaging

238,9 14,4 142,1 191,7 587,1
238,9 191,7 430,6

20
15

imports
incl. pac-
kaging

427,0 0,1 13,5 5,4 446,1
427,0 5,4 432,4

exports
incl. pac-
kaging

279,3 17,1 162,1 214,6 673,2
279,3 214,6 493,9

In the production of paper and board, corrugated and kraft 
grades of recovered paper accounted for 73.6%, newspapers 
and magazines – 13.2% and mixed grades – 9.4%. High grades 
represented only 3.8%.

Paper and board

Paper and board production 2014-2015 in Poland according 
to the CEPI classification is shown in Table 6 [1, 2].

Table 7. Paper industry production 2014-2015 in Poland [2]

Product 2014 
‘000 t

2015 
‘000 t

Chemical pulp, soda/Kraft 880,7 873,3
Mechanical, semi-chemical pulp from 
other cellulose based materials

301,1 286,4

Paper and board 4.278,4 4.399,3
 incl. newsprint 125,4 109,8
 other papers and boards 730,1 714,2
 incl. woodfree graphics 728,6 711,5
 uncoated kraftliner, unbleached 768,9 781,1
 Other uncoated wrappings and kraft 
board, kraft sack paper, crepped

101,7 107,0

 semi-chemical fluting 178,4 153,9
Corrugated board 1.811,0 1.933,4
paper and board boxes 2.185,8 2.407,9
Paper sacks and bags 120,7 124,1
Toilet paper 304,2 330,2
Towels 214,0 229,4

* figures changed by GUS compared to figures published earlier
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In 2015, consumption of paper and board increased by 5.0%. 
Consumption growth was influenced by increased paper and 

board production (2.8%), increased imports of paper and board, 
paper and board products, printed paper (3.3%) and increased 
exports (0.6%). 

Paper and board consumption 2014-2015 in Poland is shown 
in Table 8 [1-3].

LITERATURE

[1] Figures from paper industry companies 2014 and 2015, 
SPP 2015 and 2016. 

[2] Production of industrial goods 2014 and 2015, GUS 2015 
and 2016.

[3] Foreign trade 2014 and 2015, Warsaw, CAAC 2015 and 
2016.

Table 8. Paper and board consumption 2014-2015 in Poland [1-3]

Specification 2014 2015
1. Paper and board production (‘000 t) 4.278,4 4.399,3
2. Imports of paper and board, paper and 

board products, printed paper (‘000 t)
4.168,8 4.305,6

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

3.695,9 3.718,2

4. Total paper consumption (‘000 t) 4.751,3 4.986,7
5. Population (m) 38,5 38,4
6. Annual per capita consumption (kg/1p) 123,4 129,9

* total consumption of paper and board includes trade balance of paper 
and board products and printed paper
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Produkcja i zużycie tektury falistej 
w Polsce w 2015 roku 

Agnieszka Werner

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) 
wzrost globalnego produktu krajowego brutto w 2015 r. 
wyniósł 3,1% w skali roku (dla porównania w 2014 r. wzrost 
globalnego PKB osiągnął poziom 3,4%). Na tempo wzrostu go-
spodarczego na świecie znacząco oddziaływać będzie wysoka 
dynamika PKB na rynkach wschodzących i w krajach rozwi-
jających się. W szczególności szybko rozwijać się będą kraje 
azjatyckie, znacznie powyżej przeciętnego tempa dla świata 
ogółem szacowany jest wzrost gospodarczy w Chinach. Dla 
krajów rozwiniętych gospodarczo MFW prognozuje w 2015 r. 
wzrost produktu krajowego brutto o 1,9%. Natomiast według 
Komisji Europejskiej PKB w 2015 r. w Unii Europejskiej 
ogółem zwiększył się w skali roku o 1,9% [1].

W Polsce w 2015 r. tempo wzrostu gospodarczego było nieco 
szybsze niż przed rokiem. Głównym czynnikiem wzrostu 
był popyt krajowy, w większym stopniu konsumpcyjny niż 
inwestycyjny. Eksport netto, odmiennie niż przed rokiem, 
pozytywnie oddziaływał na wzrost PKB. Według wstępnego 
szacunku, produkt krajowy brutto w 2015 r. zwiększył się 
realnie o 3,6% w skali roku (wobec wzrostu o 3,3% w 2014 r. 
oraz o 1,3% w 2013 r.). W przemyśle wartość dodana brutto 
zwiększyła się o 5,4%, a w transporcie i gospodarce magazy-
nowej oraz handlu o 3,1% [1].

W 2015 r. na świecie wyprodukowano 223 801 mln 
m2 tektury falistej. Średni wzrost produkcji, liczony 
w mln m2, wyniósł 3,3% (w roku poprzednim wzrost 
ten wyniósł 3,7%). Według podziału na poszczególne 
regiony świata produkcja tektury falistej wyniosła od-
powiednio: w Azji 114 607 mln m2 (+5,0%), w Europie  
50 554 mln m2 (+2,3%), w Ameryce Płn. 40 713 mln m2 
(+1,2%), w Ameryce Śr. i Płd. 12 540 mln m2 (-1,1%), w Oceanii 
2 941 mln m2 (+2,5%), w Afryce 2 446 mln m2 (+2,6%). Wiel-
kość produkcji tektury falistej (mln m2) w różnych rejonach 
świata w latach 2006-2015 przedstawiono na rysunku 1 [2].

Najbardziej dynamiczny rozwój produkcji tektury falistej, 
zarówno w 2015 r., jak i w latach wcześniejszych 2006-2015, 
obserwuje się w Azji. W 2015 r. prawie wszystkie regiony 

wykazały wzrosty produkcji niższe niż w roku 2014. Jedynie 
kraje europejskie zwiększyły produkcję tektury falistej – 
wzrost o 0,4%  (w odniesieniu do 1,9% w 2014 r). 

Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej FEFCO 
w 2015 r. obejmowała 18 organizacji członkowskich, które ra-
portują dane statystyczne (Austria, kraje Beneluksu, Chorwa-
cja, Rep. Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, 
Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Holandia, 
Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wlk. Brytania). Dane dostarcza 
również Norwegia, która nie jest członkiem FEFCO.

Zgodnie ze statystyką roczną FEFCO, średni wzrost pro-
dukcji tektury falistej w stosunku do roku poprzedniego 
wyniósł 3,2% (licząc w mln m2) i 2,7% (licząc w tys. ton). 
Spadek produkcji liczony w mln m2 odnotowano w Szwajcarii. 
Pozostałe kraje członkowskie wykazały wzrosty produkcji, 
w tym największe w: Rumunii, Republice Czeskiej, Polsce, 
Turcji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii [3]. Ze względu na opóź-
nienia niektórych członków FEFCO w dostarczaniu danych, 
nie wszystkie kraje zostały uwzględnione w opracowywaniu 
statystyki rocznej 2015, w związku z tym powyższe informacje 
(jak również pozostałe dane w tym artykule, które dotyczą sta-
tystyki FEFCO za 2015 r.) należy traktować jako dane wstępne.

Rys. 1. Produkcja tektury falistej w różnych rejonach świata w latach 
2006-2015 [2]
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Papiery do produkcji tektury falistej

Produkcję i zużycie papieru na tekturę falistą w Europie 
(wg klasyfikacji CEPI) w latach 2006-2015 przedstawiono 
na rysunku 2 [4, 5].

Według danych CEPI, w 2015 r. w Europie do produkcji 
tektury falistej zużyto 25 894 tys. ton papieru, a średnia 
gramatura wyprodukowanej tektury falistej (według FEFCO) 
wynosi 515 g/m2. Papiery na warstwy płaskie tektury falistej 
stanowiły ok. 61,0% całkowitego zużycia surowców do pro-
dukcji tektury falistej, w tym udział kraftlinera w zużyciu 
wyniósł ok. 19,5% [3, 5].

W tabeli 1 przedstawiono zużycie poszczególnych rodzajów 
papierów do produkcji tektury falistej w krajach członkow-
skich FEFCO w latach 2014-2015. Według danych wstępnych 
udział poszczególnych rodzajów papierów w zużyciu łącznym 
w 2015 r. kształtuje się na zbliżonym poziomie do roku ubie-
głego [3]. 

Tabela 1. Zużycie papieru do produkcji tektury falistej w krajach człon-
kowskich FEFCO w latach 2014-2015 [3]

Wyszczególnienie 2014 2015

Procentowy udział po-
szczególnych rodzajów 
papierów do produkcji 
tektury falistej w zuży-
ciu łącznym

kraftliner (%) 19,2 19,5

testliner (%) 37,5 35,8

liner makulatur. (%) 5,7 5,7

fluting półch. (%) 4,9 5,0

fluting pozostały (%) 36,7 36,9

Wielkość produkcji tektury falistej w krajach europejskich 
wyrażoną w mln m2 oraz w tys. ton w latach 2006-2015 przed-
stawiono na rysunku 3 [3].

Analiza danych FEFCO wykazała, że najwięksi producenci 
tektury falistej w Europie to Niemcy (23,0% łącznej produkcji 
tektury falistej w Europie), Włochy (16,2%), Francja (12,7%), 
Hiszpania (11,6%), Turcja (9,1%), Wlk. Brytania (8,8%) i Pol-
ska (8,6%) [3].

W tabeli 2 przedstawiono szczegółowe dane dla poszcze-
gólnych krajów europejskich obejmujące: wielkość produkcji, 
liczbę firm, zakładów i tekturnic oraz średnią gramaturę 
produkowanej tektury falistej w 2015 r. [3].

Tabela 2. Wielkość produkcji, liczba firm, zakładów i tekturnic oraz śred-
nia gramatura produkowanej tektury falistej w poszczególnych krajach 
europejskich w 2015 r. [3]

Kraj Produkcja 
sprzedana

Liczba Gra-
matura 
średnia

mln m2 tys. t firm zakładów tektur-
nic

g/m2

Austria 961 458 7 9 10 477
Czeska Rep. 1039 509 7 10 10 490
Francja 5430 2838 17 62 b.d. 523
Niemcy 9873 5129 44 124 103 519
Węgry 571 278 8 10 11 487
Włochy 6456 3620 52 81 93 561
Norwegia 208 99 3 3 3 476
Polska 3795 1907 37 50 b.d. 503
Rumunia 665 322 10 11 11 484
Hiszpania 4759 2587 69 87 93 544
Szwecja 644 314 4 11 11 488
Szwajcaria 443 229 6 8 8 517
Turcja 3965 2031 103 132 b.d. 512
Wlk. Brytania 4477 1958 28 68 77 437
EUROPA 
(FEFCO) 43286 22279 395 666 430 515

 
Średnia gramatura produkowanej tektury falistej w Polsce 

jest niższa o 12 g/m2 od średniej europejskiej. Na rysunku 4 

Rys. 2. Produkcja i zużycie papierów na tekturę falistą w Europie, w la-
tach 2006-2015

Rys. 3. Wielkość produkcji tektury falistej w krajach europejskich w la-
tach 2006-2015 [3]
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przedstawiono porównanie średniej gramatury tektury falistej 
produkowanej w Polsce i w Europie w latach 2006-2015.

Analiza danych FEFCO pozwoliła oszacować średnią wiel-
kość produkcji tektury falistej w Europie, która w przeliczeniu 
na jedną osobę w ciągu roku wyniosła około 44,0 kg. W Polsce 
produkujemy 49,5 kg/osobę/rok, a najwięcej tektury falistej 
w Europie produkuje się: w Niemczech (62,6 kg), we Włoszech 
(59,5 kg), w Hiszpanii (56,2 kg),w Austrii (53,3 kg), w Rep. 
Czeskiej (48,5 kg) i we Francji (43,53 kg). Najmniej w Rumunii 
(16,2 kg). Produkcję tektury falistej przez członków FEFCO 
i w Polsce, na jednego mieszkańca na rok, w latach 2006-2015 
przedstawia rysunek 5 [3, 6]. 

W krajach członkowskich FEFCO na produkcję pudeł 
wykrawanych przeznacza się ok. 43,1% produkcji tektury, 
natomiast 17,4% to sprzedaż w postaci arkuszy. W Polsce 
do produkcji pudeł wykrawanych wykorzystuje się średnio 
42,6% tektury falistej, a 23,9% tektury falistej sprzedawane 
jest w postaci arkuszy.

Papiery do produkcji tektury falistej
 
Papiery do produkcji tektury falistej, stanowiące najwięk-

szą grupę wśród papierów opakowaniowych, wykazują stale 
tendencję rosnącą. W porównaniu do 2014 r. produkcja tych 
papierów wzrosła o 5,6%. Podobnie jak w roku poprzednim, 
największą część produkcji stanowił f luting, bo aż 39%. 
Zwiększyła się produkcja testlinera (36,22%), natomiast kra-
ftliner odnotował delikatny spadek (24,78%). Do największych 
producentów tych papierów w Polsce należą firmy Mondi 
Świecie oraz Stora Enso.

 Wielkość produkcji papierów na tekturę falistą w Polsce 
w latach 2014-2015 w (tys. ton) przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Produkcja papierów na tekturę falistą w Polsce (tys. ton) w latach 
2014-2015, wg danych producentów papieru i tektury [7, 8]

Rok Kraftliner Testliner Fluting Łącznie
2014 530,0 716,0 798,0 2044,0
2015* 535,0 782,0 842,0 2159,0

*dane wstępne
 
 Na rysunku 6 przedstawiono produkcję papierów na tekturę 

falistą w Polsce w latach 2006-2015.
Głównym surowcem do produkcji tektury w Polsce są 

testlinery oraz f lutingi makulaturowe, mniejszy udział 
w produkcji mają kraftlinery i flutingi półchemiczne. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że część surowców przeznaczana jest 
na eksport, część zaś pochodzi z importu. I tak, w 2015 r. 

Rys. 4. Porównanie średniej gramatury tektury falistej produkowanej 
w Polsce i w Europie [3]

Rys. 5. Produkcja tektury falistej przez członków FEFCO (średnia) i w Pol-
sce w kg/rok/1 mieszkańca, w latach 2006-2015 [3, 6]

Rys. 6. Produkcja papierów na tekturę falistą w Polsce w latach 2006-2015 
[7, 8]

wyeksportowano 83% kraftlinera, 44,8% testlinera oraz 30,8% 
flutingu. Natomiast do Polski zaimportowano jedynie 15,5% 
kraflinera oraz aż 87,8% testlinera i 65,5% flutingu.

Łącznie w 2015 r. wyeksportowano z Polski (wg klasyfikacji 
CEPI) 1053,73 tys. ton papierów do produkcji tektury falistej. 
Największymi odbiorcami tego surowca były Niemcy (199,9 
tys. ton), Włochy (81,89 tys. ton), Szwecja (76,6 tys. ton), Wlk. 



36

Nr 11 (2016) Biuletyn Stowarzyszenia Papierników Polskich

Brytania (72,2 tys. ton), Rep. Czeska (62,5 tys. ton), Holandia 
(58,9 tys. ton) oraz Francja (55,2 tys. ton) [9]. 

Jednocześnie zaimportowano 1320,95 tys. ton tych papierów, 
z czego najwięcej: z Niemiec (840,8 tys. ton), Austrii (108,6 
tys. ton), Węgier (73,1 tys. ton) oraz Belgii (51,1 tys. ton) [9]. 

Warto pamiętać, że oprócz tradycyjnych papierów, takich 
jak: kraftliner, testliner czy fluting, do produkcji tektury fali-
stej w Polsce coraz częściej używa się papierów graficznych, 
zarówno niepowlekanych, jak i powlekanych. Papiery te 
stosowane są na warstwy wierzchnie tektury falistej i do ka-
szerowania, jednak zgodnie z klasyfikacją CEPI nie zaliczają 
się do grupy papierów do produkcji tektury falistej. 

Na rysunku 7 przedstawiono produkcję i zużycie papierów 
na tekturę falistą w Polsce (wg klasyfikacji CEPI) w latach 
2006-2015 [6-9].

Tektura falista

Według GUS, w Polsce w firmach zatrudniających powyżej 9 
osób produkcja tektury falistej w 2014 r. wyniosła 1933,4 tys. ton [7].  
Wielkości produkcji, zużycia, importu i eksportu tektury fa-

listej wg SPP w latach 2006-2015 przedstawiono na rysunku 
8 [6, 9].

Zużycie tektury falistej w latach 2014-2015 przedstawione 
jest w tabeli 4. 

Tabela 4. Zużycie i produkcja tektury falistej oraz zużycie opakowań 
w Polsce w latach 2014-2015 [6, 7, 9]

Wyszczególnienie 2014 
tys. ton

2015 
tys. ton

Tektura falista [3, 
4, 6, 7]

zuż. kg/1os./rok 46,0 49,0
prod. kg/1os./rok 47,0 50,2
zużycie 1770,8 1885,2
produkcja wg GUS 1811,0 1933,4
import* 42,3 35,4
eksport* 82,5 83,6
produkcja członków SPP 1466,0 1564,8

Pudełka i pudła 
z papieru lub 
tektury (falistej 
i litej)

zużycie 1971,2 2172,8
produkcja wg GUS 2185,8 2407,9
import* 131,0 140,4
eksport* 345,6 375,5

 
*dane wstępne

Udział produkcji tektury falistej członków SPP w produkcji 
ogółem w Polsce w 2015 r., publikowanej przez GUS, utrzymał 
się na tym samym poziomie co rok temu i wyniósł 80,9%.

Wzorem lat ubiegłych, głównymi odbiorcami opakowań 
z tektury falistej w Polsce są: przemysł spożywczy (32,6%), 
przetwórcy tektury falistej (13,3%), produkcja rolnicza i świe-
ża żywność (7,0%), producenci napojów (6,6%), przemysł 
kosmetyczny (6,6%), przemysł wyrobów z drewna i meblarski 
(4,4%), przemysł elektroniczny, w tym: audio-wideo i sprzęt 
komputerowy (3,8%), przemysł papierniczy i poligraficzny 
(2,7%), przemysł chemiczny (2,4%), akcesoria i wyposażenie 
elektryczne (1,8%), przemysł szklarski i ceramiczny (1,5%) [3].

LITERATURA

1. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w 2015 r., wy-
dawnictwo GUS. Warszawa 2016.

2. Raport roczny ICCA za 2015 rok. USA 2016.
3. Raport roczny FEFCO za 2015 rok. Bruksela 2016.
4. Confederation of European Paper Industries. Historic Statistics 1991-

2012.
5. Confederation of European Paper Industries. Annual Statistics 2014, 

2015. CEPI 2015, 2016 r.
6. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2015 r., wydawnictwo GUS. 

Warszawa 2016.
7. Dane z ankiet producentów tektury falistej za 2015 r., SPP 2016.
8. Dane z ankiet z przedsiębiorstw przemysłu papierniczego za 2015 r., 

SPP 2016.
9.  Dane dotyczące wymiany handlowej w 2006-2015 r. Warszawa CAAC 

2007-2016.
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Corrugated Board Production 
and Consumption 2015 in Poland

Agnieszka Werner

Case materials

In Poland, production of paper grades for packaging 
purposes is consistently growing. The first-largest seg-
ment in this group of papers are case materials. When 
compared to 2014, their production rose by 5.6%. Just 
as in the previous year, in 2015 the largest share in this 
group of papers was represented by f luting accounting  
for 39%. Testliner production was increased and represented 
36.22% of total production, whereas kraftliner production 
slightly decreased and represented 24.78%.

The top manufacturers of case materials in Poland are Mondi 
Świecie and Stora Enso Poland.

Poland’s production of case materials from 2014 to 2015 is 
shown in Table 1.

Table 1. Production (‘000 t) of case materials in Poland 2014-2015 acc. to 
data collected from paper and board manufacturers [1, 2] 

Kraftliner Testliner Fluting Total

2014 530,0 716,0 798,0 2044,0
2015* 535,0 782,0 842,0 2159,0

*Preliminary data

 Figure 1 shows production of case materials 2006-2015.
In Poland, corrugated board production is based mainly on 

grades made from recovered paper, i.e. recycled testliner and 
fluting. Kraftliner and semi-chemical fluting play less crucial 
role. In 2015, 83% of kraftliner manufactured in Poland were 
exported, as well as 44.8% of testliner and 30.8% of fluting. 
While only 15.5% of krafliner and as much as 87.8% of test-
liner and 65.5% of fluting were imported.

According to CEPI classification, in 2015 Poland exported  
1 053 730 t of case materials, mainly to Germany (199 900 
t), Italy (81 890 t), Sweden (76 600 t), the UK (72 200 t), the 
Czech Republic (62 500 t), Netherlands (58 900 t) and France 
(55 200 t) [3]. 

Poland imported 1 320 950 t of case materials, mainly from 
Germany (840 800 t), Austria (108 600 t), Hungary (73 100 t) 
and Belgium (51 100 t) [4].

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

Figure 2 shows production and consumption of case mate-
rials (acc. to CEPI classification) from 2006 to 2015.

Fig. 2. Production and consumption of case materials 2006-2015 in Poland 

Fig. 1. Production of case materials in Poland 2006-2015 [1, 2]
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Corrugated board

According to the Office for National Statistics (GUS), cor-
rugated board production 2015 in Poland amounted to 1 933 
400 t (companies with over 9 employees). Figure 3 shows 
consumption, production, imports and exports of corrugated 
board 2006-2015 according to the Association of Polish Pa-
permakers (SPP).

Fig. 3. Consumption, production, imports and exports of corrugated board 
2006-2015 in Poland

Table 2 shows corrugated board consumption 2014-2015.
According to the GUS, in 2015 the SPP members represented 

80,9% of total corrugated board production in Poland.
 Major consumers of corrugated packaging in Poland are the 

following sectors: foodstuffs (32.6%), corrugated converting 

Table 2. Corrugated board consumption, production and packaging con-
sumption in Poland 2014-2015 

2014 
‘000 t

2015 
‘000 t

Corrugated board
Consumption kg/1p/y 46,0 49,0
Production kg/1p/y 47,0 50,2
Consumption 1770,8 1885,2
Production acc. to GUS 1811,0 1933,4
Imports* 42,3 35,4
Exports* 82,5 83,6
Production acc. to SPP 1466,0 1564,8

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

Consumption 1971,2 2172,8
Production acc. to GUS 2185,8 2407,9
Imports* 131,0 140,4
Exports* 345,6 375,5

*Preliminary data

(13.3%), agricultural products and fresh foodstuffs (7.0%), be-
verages (6.6%), cosmetics (6.6%), wooden goods and furniture 
(4.4%), electronics, including radio, TV, computers (3.8%), 
paper goods and printed matters (2.7%), chemicals (2.4%), 
electrical accessories (1.8%), ceramics and glassware (1.5%).
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1.  Production of industrial goods 2015, GUS, Warsaw, 2016 
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Gospodarka cyrkularna

Katarzyna Godlewska

Głównym założeniem gospodarki cyrkularnej jest tworzenie 
takich produktów i usług, dla których już w fazie projektowania 
przewiduje się jak najdłuższe użytkowanie, a także wielokrotną 
transformację i recykling surowców wtórnych, wykluczając 
materiały toksyczne i procesy technologiczne szkodliwe dla 
zdrowia człowieka. Mowa jest zatem o odejściu od gospodarki 
linearnej, opierającej się na zasadzie „weź – wyprodukuj – zużyj 
– wyrzuć”, w której odpady często traktowane są jako ostatni 
etap cyklu życia produktu. 

W gospodarce cyrkularnej istotne jest to, żeby odpady – 
jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowiec. Ich 
wysoka jakość oraz odpowiednia ilość może mieć niezwykle 
istotne znaczenie dla rozwoju polskich przedsiębiorstw 
i stwarzania przewag konkurencyjnych, wynikających 
z obniżenia ceny pozyskania materiałów oraz zredukowania 
kosztów ich transportu.

Zmienione wnioski ustawodawcze w sprawie odpadów 
wyznaczają jasne cele w zakresie ograniczenia ilości odpadów 
oraz określają ambitny wieloletni plan gospodarowania odpa-
dami oraz recyclingu. Aby zapewnić ich skuteczne wdrożenie, 
oprócz celów dotyczących redukcji odpadów w nowych wnio-
skach znalazły się też konkretne środki pozwalające sprostać 
problemom napotykanym na niższych szczeblach i różnicom 
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Do 
kluczowych elementów zmienionych wniosków w sprawie 
odpadów należą:
•	wspólny cel UE dotyczący recyklingu odpadów komunal-

nych na poziomie 65 proc. do roku 2030;
•	wspólny cel UE dotyczący recyklingu odpadów opakowa-

niowych na poziomie 75 proc. do roku 2030;
•	wiążący cel redukcji składowania odpadów do maksymal-

nie 10 proc. do roku 2030;
•	 zakaz składowania segregowanych odpadów;
•	wspieranie instrumentów ekonomicznych zniechęcających 

do składowania odpadów;

•	 uproszczone i udoskonalone definicje oraz zharmonizowa-
ne metody obliczania współczynników recyclingu w całej 
UE;

•	 konkretne środki na rzecz promowania ponownego użycia 
i symbiozy przemysłowej, tj. przemiany produktu ubocz-
nego jednej branży przemysłu w surowiec dla innej branży.
Jednym z priorytetowych strumieni odpadów, które są 

cennym surowcem wtórnym jest papier i tektura z odzysku 
czyli makulatura.

Makulatura to jeden z podstawowych surowców do 
produkcji papieru. Należy podkreślić, że sektor papier-
niczy od lat jest przykładem funkcjonowania gospodarki 
cyrkularnej.

Produkując swoje wyroby z odnawialnych, naturalnych su-
rowców  uwzględniamy kwestię ich podatności na recykling.

 W projekcie nowej Ramowej Dyrektywy Odpadowej wy-
raźnie zaznaczono, że „wywiązanie się z obowiązku utworze-
nia systemów selektywnej zbiórki papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych i szkła ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia 
współczynników przygotowania do ponownego użycia i recy-
klingu w państwach członkowskich”.

Należy zauważyć, iż selektywna zbiórka odpadów jest 
kluczowym elementem umożliwiającym odzysk i recykling 
surowców wtórnych takich jak makulatura. Jednocześnie, 
jeżeli jest prawidłowo prowadzona, zapewnia ona odpo-
wiednią jakość materiałów, które mogą być ponownie 
przetwarzane.

Kilka lat temu, w polskim prawie, obowiązek selektywnej 
zbiórki wprowadzono w zapisach ustawy o czystości i porządku 
w gminach. W ustawie stwierdza się, że gminy ustanawiają 
selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące, 
co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, 
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych 
oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym 
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji (art. 3 
ust. 2 pkt 5).



40

Nr 11 (2016) Biuletyn Stowarzyszenia Papierników Polskich

Niestety nie pociągnęły one za sobą zmian na dużą skalę, 
gdyż większość z gmin mylnie interpretowała zbiórkę typu 
„suche – mokre” jako zbiórkę  selektywną. Oznaczało to, że 
zamiast siedmiu strumieni odpadów  trzeba się zająć zaledwie 
trzema strumieniami. W efekcie ponoszono niskie koszty, ale 
tak prowadzona zbiórka drastyczne obniżała jakość pozyski-
wanej makulatury.

Obecnie można zaobserwować pozytywny kierunek zmian 
mający na celu poprawę jakości zbiórki. Ministerstwo Środo-
wiska pracuje na standardami selektywnej zbiórki, w których 
między innymi literalnie zapisano, kiedy spełniony jest waru-
nek selektywnej zbiórki. Zawiera również propozycję modelu 
selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć 
frakcji, czyli szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa 
sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, a także odpa-
dy ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów.

Podsumowując, kwestia odzysku zużytego surowca jest 
elementem krytycznym, szczególnie w Polsce. Jedynie pra-
widłowo prowadzona zbiórka selektywna odpadów umożliwi 
osiągnięcie odpowiednich celów stawianych nam przez KE, 
a jednocześnie zapewni wysokiej jakości surowiec wtórny, 
który może zostać wykorzystany między innymi przez przemysł 
papierniczy, szklany czy stalowy.

Istotnym zagadnieniem, poruszonym przez KE, jest także 
wsparcie finansowe działań innowacyjnych w zakresie go-
spodarki odpadami. Wprowadzenie odpowiednich zachęt dla 
przedsiębiorców jest kluczowym elementem motywującym 
w procesach decyzyjnych dotyczących inwestycji. Efekt, któ-
ry dzięki temu można osiągnąć może nas przybliżyć do idei 
„społeczeństwa recyklingu”, a w wymiarze pragmatycznym 
pozwoli na utożsamienie interesu obywateli z logiką działal-
ności biznesu.
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Circular economy

Katarzyna Godlewska

A main goal of circular economy is to design products and 
services which will be utilized longer as well as multiple trans-
formation and recycling of  materials eliminating toxic materials 
and technologies harmful to human health. The principle is 
to abandon linear economy concept based on the rule: take – 
produce – use and throw away, where waste is often treated as 
the final stage of the product life cycle.

In the circular economy it is crucial that the waste – if 
generated – will be treated as raw material. High quality 
and required amount can be extremely important for the 
growth of Polish companies and their competitiveness 
resulting from lower cost of raw materials and transport.

The revised legislative proposals on waste set clear targets 
for reduction of waste and establish an ambitious and credible 
long-term path for waste management and recycling. To imple-
ment them efficiently, apart from waste reduction targets, new 
proposals also contain concrete measures allowing to solve 
problems and eliminate differences between member states. 
Key elements of the revised waste proposals include:
• A common EU target for recycling 65% of municipal waste 

by 2030; 
• A common EU target for recycling 75% of packaging waste 

by 2030; 
• A binding landfill target to reduce landfill to maximum of 

10% of municipal waste by 2030; 
• A ban on landfilling of separately collected waste; 
• Promotion of economic instruments to discourage landfilling ; 
• Simplified and improved definitions and harmonized calcu-

lation methods for recycling rates throughout the EU; 
• Concrete measures to promote re-use and stimulate industrial 

symbiosis - turning one industry’s by-product into another 
industry’s raw material; 

• One of the most precious recyclable material is recovered 
paper.
The recovered paper is one of the basic materials for pa-

per production. It should be noted that for years the paper 
sector shows how the circular economy works.

Making its products from renewable and natural materials the 
paper industry shows the importance of recyclability.

In the draft of a new Waste Framework Directive it is clearly 
underlined that “fulfilling  the obligation of establishing sys-
tems of selective collection of paper, metal, plastics and glass 

is important for increasing rates of preparation for re-use and 
recycling in the member states.

It should be noted that the waste selective collection is a 
key element enabling recovery and recycling of recyclable 
materials such as recovered paper. If it is well organized 
it provides good quality of materials which can be again 
processed.

A few years ago in Poland the obligation of selective collec-
tion has been included in the law on maintaining cleanliness 
and order in communes. The law says that the communes set 
the selective collection for municipal waste covering at least 
such fractions as paper, metal, plastics, glass and multi-material 
packaging and biodegradable municipal waste including bio-
degradable packaging waste (art. 3 s. 2 p. 5).

Unfortunately the law has not caused significant changes as 
the majority of the communes misinterpreted the dry-wet type 
collection as a selective collection. It meant that instead of 
seven waste streams there were just three streams. As a result 
low costs were borne but the collection carried out in this way 
dramatically reduced the quality of collected paper.

Now we can see positive changes aiming at better quality of 
collected material. The Ministry of Environment works on the 
standards of the selective collection in which it is literally writ-
ten when the requirements of the selective collection are met. 
The model for selective waste collection  “at source” divided 
into five fractions was suggested (glass, paper, metal, plastics 
including multi-material packaging as well as biodegradable 
waste and bio-waste in particular).

Concluding, recovery of used material is a critical element, 
particularly in Poland. Only well-organized selective collec-
tion of waste will help to obtain targets set by the European 
Commission and at the same time it will provide recyclable 
material of good quality which can be used by the paper, glass 
or steel sectors. 

An important issue mentioned by the European Commis-
sion is financial support to innovation projects in the area of 
waste management. Some incentives for entrepreneurs are key 
motivating elements when deciding on the investment projects. 
The effect can get us closer to the recycling society and it will 
help to identify the interests of citizens with the interests of 
the business sectors.
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Przegląd Papierniczy 
The Polish Paper Review 

„Przegląd Papierniczy”, miesięcznik, organ Stowarzyszenia 
Papierników Polskich, istnieje już 72 lata. Adresowany jest 
do papierników, wytwórców i przetwórców papieru, tektury 
i opakowań, wydawców i drukarzy, hurtowników papieru, 
ekologów i historyków.

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

Artykuły zgrupowane są w kilkunastu działach tematycz-
nych.

Publikacje naukowe i badawcze są recenzowane i punkto-
wane (14 pkt. wg. klasyfikacji MNiSW).

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

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

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

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

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

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

„Przegląd Papierniczy” (The Polish Paper Review) is the 
monthly specialized magazine, the organ of the Asociation of 
Polish Papermakers, published already for 72 years.

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

You are welcome to send articles, promote your business 
and subscribe to “Przegląd Papierniczy”. The current score ac-
cording to the statement of the Ministry of Science and Higher 
Education is 14 points for the authors.

Subscribtion form is available at: www.przegl-pap.com.pl
and www.sigma-not.pl
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Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej jest 
jedyną w Polsce samodzielną Jednostką uczelni wyższej, która 
od 70 lat kształci inżynierów-specjalistów dla przemysłu papier-
niczego, poligraficznego i przetwórczego. Proces kształcenia 
jest realizowany przy współpracy z przemysłem, co gwarantuje 
uzyskanie wysokich kwalifikacji zawodowych i ułatwia zna-
lezienie pracy w zawodzie. Potwierdzeniem wysokiej jakości 
procesu dydaktycznego jest certyfikat ECTS Label, nadany 
całej Politechnice Łódzkiej przez Komisję Europejską.

Od roku 2008 Instytut prowadzi studia I stopnia (inżynier-
skie) i II stopnia (magisterskie) na kierunku „Papiernictwo 
i Poligrafia” zgodnie z zasadami określonymi w tzw. procesie 
bolońskim. Mając na uwadze konieczność ciągłego podno-
szenia jakości kształcenia, w 2015 roku zostały uruchomione 
nowe studia II stopnia o profilu praktycznym, zorientowane na 
efektywne zdobywanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także 
praktycznych kwalifikacji zawodowych. Począwszy od roku 
2016, także I stopień studiów (inżynierskie) jest realizowany 
wg tej samej formuły.

Obecna ilość studentów wynosi: na studiach dziennych 
I stopnia – 91, II stopnia – 26, studiach niestacjonarnych – 27 
i studiach podyplomowych 25 osób. Studia papiernicze i po-
ligraficzne w Politechnice Łódzkiej ukończyło 2042 osoby, 
w tym ok. 41 cudzoziemców. Średnia ilość absolwentów 
Instytutu w ostatnich 3 latach wynosiła  60 osób.

Obok procesu dydaktycznego, Instytut prowadzi badania na-
ukowe w zakresie technologii celulozy, papieru, przetwórstwa 
papierniczego i poligrafii a także eksploatacji maszyn papier-
niczych, przetwórczych i poligraficznych. Bazę aparaturową 
stanowią nowoczesne urządzenia w skali od laboratoryjnej do 
półtechnicznej, spełniające normy EN-ISO. O pozycji Jednostki 
świadczy również cykliczne organizowanie własnej, między-
narodowej konferencji techniczno-naukowej INPAP.

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

For 70 years  the Institute of Papermaking and Printing has 
been the only, independent unit of the Technical University 
which has been educating specialist engineers in the field of pa-
permaking, printing and converting. The education process has 
been carried out in cooperation with industry, which guarantees  
obtaining highly professional qualifications and enables finding 
employment in the trained profession. High level of education 
has been confirmed by ECTS Label Certificate, granted to the 
Technical University of Lodz by the European Commission.

Since 2008 the Institute has been organizing bachelor’s de-
gree and full time master’s degree courses in Papermaking and 
Printing studies autonomously in accordance with the principles 
of the so-called Bologna Process. Considering the necessity 
of constant improvement of the standards of education, the 
Institute opened a new - applied type studies in 2015, which 
are concentrated not only on acquiring theoretical knowledge 
but also obtaining the practical professional qualifications. Cur-
rently both levels (e.g. engineering and M. Sc.) are performed 
according this formula.

The current number of students amounts to: the full-time 
degree – 91, second degree -  26, extramural degree – 27 and 
postgraduate courses - 25. Since beginning, 2042 students have 
already graduated including 41 foreigners. The average number 
of graduates in the last 3 years amounts to 60 persons.

Apart from the didactic process, the Institute conducts sci-
entific research on the technology of cellulose, paper, paper 
converting and printing, as well as operation of papermaking, 
converting and printing  machines. The equipment consists of 
state-of-art appliance, from laboratory to half-technical scale, 
complying with the requirements of EN-ISO. Strong position of 
the Institute is also evidenced by INPAP – a regularly organised 
international technical and scientific conference.
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Działalność Instytutu jest realizowana w czterech zakładach: 
Technologii Włóknistych Mas Papierniczych, Technologii 
Papieru i Przetwórstwa Papierniczego, Maszyn Papierniczych 
i Przetwórczych oraz Technologii Poligrafii i Maszyn Poli-
graficznych.

Kadra Instytutu obejmuje łącznie 16 nauczycieli akademic-
kich. Wśród nich, 5 osób to pracownicy samodzielni – pro-
fesorowie i doktorzy habilitowani. Począwszy od roku 2016, 
w Instytucie będą mieć wykłady także kontraktowi profesoro-
wie wizytujący z uznanych uczelni zagranicznych.

Instytut Papiernictwa i Poligrafii ustawicznie rozwija kontak-
ty i współpracę z instytucjami zagranicznymi m.in. z uczelniami 
z Francji, Finlandii, Niemiec, Słowacji, Czech, Ukrainy oraz 
stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami. W istotny sposób 
przyczynia się to do unowocześnienia procesu dydaktycznego 
i rozwoju badań, a naszym studentom stwarza możliwość 
pogłębiania wiedzy i zdobywania praktyki również za granicą.

Pomoc dla studentów wynika zarówno z życzliwości przemy-
słu oraz Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych. Ze swej stro-
ny Instytut prowadzi promocję zakładów, organizując seminaria 
i ekspozycje, 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 
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, 

tel. 48 42 631 38 03,  48 42 636 88 22   
fax. 48 42 631 38 01 
http://inpap.p.lodz.pl 

e-mail: i-4@adm.p.lodz.pl

The activity of the Institute is realized by four departments: 
Pulp Technology, Paper Technology and Paper Converting, 
Paper and Fiberboard Machines, Thermal Equipment and 
Converting Machines, Printing Technology and Machinery. 
The academic staff consists of 16 members, including 5 profes-
sors and assistant professors. Starting from 2016, also visiting 
professors from prestigious foreign universities will take part 
in the teaching process.

The Institute of Papermaking and Printing is continuously 
developing contacts and cooperation with higher education 
intuitions from abroad, like for example  universities from 
France, Finland, Germany, Slovakia, Czech Republic, Ukraine, 
and also with various organizations and companies. This col-
laboration contributes to modernization of educational process 
and research development. For our students it opens up the 
opportunity to broaden their knowledge and gain practice also 
in other countries.

The help for students derives from close and friendly col-
laboration with the industry and with the Foundation for 
Development of Printing Human Resources. In return the 
Institute promotes these companies by organizing seminars 
and exhibitions, where their activities, achievements and goals 
are being presented. Such initiatives result in consolidation of 
relations and cooperation in the teaching area in order to assure 
the appropriate level of education. 

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 
http://inpap.p.lodz.pl 

e-mail: i-4@adm.p.lodz.pl
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Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych jest jednostką 
naukowo-badawczą, już od ponad 64 lat wykonującą badania 
na rzecz nauki i przemysłu. Instytut rozpoczął działalność 
naukową 1 stycznia 1952r. pod nazwą Instytut Włókien Synte-
tycznych i Sztucznych. Pod obecną nazwą Instytut funkcjonuje 
od 2006r.

Obecny kształt Instytut jest wynikiem procesu konsolidacji, 
który w 2007r. doprowadził do połączenia (przez włączenie) 
z Instytutem Celulozowo-Papierniczym.

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych od lat 
realizuje zadania badawcze ważne dla celów gospodarczych 
i społecznych oraz bierze udział w realizacji przedsięwzięć 
międzynarodowych. Działalność naukowo-badawcza Instytutu 
ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje m.in. takie dzie-
dziny jak: biopolimery, funkcjonalne termoplasty, bioprocesy 
i biokatalizę, biomateriały, nanotechnologię, przetwórstwo ma-
teriałów polimerowych na włókna i folie, nano- i mikro-formy 
włókniste, włókniny, modyfikacje istniejących i opracowanie 
nowych technik i technologii wytwarzania mas włóknistych 
i inne.

Prace aplikacyjne prowadzone w Instytucie ukierunkowane 
są przede wszystkim na zastosowanie i wdrożenie wyników 
badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w: medy-
cynie, rolnictwie, włókiennictwie, przetwórstwie tworzyw 
sztucznych, materiałach filtracyjnych i opakowaniowych, 
przemyśle papierniczym. 

Potencjał organizacyjny IBWCh w latach 2009-2016 obej-
muje 38 projektów badawczych realizowanych w ramach: 
Programu Badań Stosowanych, programu STRATEGMED, 
programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 
oraz w ramach współpracy europejskiej. Nasza jednostka 
aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów 
w ramach programów sektorowych dla przemysłu chemicz-
nego i włókienniczego, jest również zaangażowana w prace 
związane z wdrażaniem biogospodarki do przemysłu. Instytut 
jest koordynatorem Ponadregionalnego Centrum Naukowo-
-Przemysłowego (Bio)-polimery-materiały-technologie dla 
Gospodarki (POLINTEGRA).

Zaplecze badawcze Instytutu to 10 zespołów oraz 5 labora-
toriów i 1 zakład posiadających akredytację PCA.

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

Institute of Biopolymers and Chemical Fibers (IBChF) is a 
R&D organization which has since 64 years conducted research 
for science and industry. The Institute has on 1st. January 1952 
begun its research activity under the name of Institute of Synthe-
tic and Artificial Fibers. Its present name was adopted in 2006.

The present condition of the Institute is result of a merger 
in 2007 by which the then Institute of Cellulose Industry was 
incorporated into the structure of IBChF.

IBChF has since many years conducted research tasks 
important for the national economy and society; it also has 
participated in numerous international actions. The Institu-
te’s R&D activity is featured by interdisciplinary character; 
it encompasses such domains as biopolymers , functional 
thermoplastics, bioprocesses, bio-catalysis, biomaterials na-
notechnology, processing of polymeric materials to fire and 
film, fibrous nano- and micro forms, nonwoven, modification 
of existing and preparation of new technologies and techniques 
for the  manufacture of textiles and other.

Development works at the Institute are focused primarily 
on the use and implementation of R&D results in: medicine, 
processing of resins, filtration and packaging materials, and 
paper industry.

The research potential of IBChF in the period of 2009-2016 is 
well represented by 38 research projects within the Programme 
of Applied Research, programme STRATEGMED, programme 
of national defence and safety, and European cooperation. Our 
Institute actively participates in the preparation and realization 
of projects in the frame of sectorial programmes for chemical 
and textile industries and in works aimed at implementation 
of industrial bioprocessing. The Institute is coordinator of the 
Interregional Research-Industrial Centre (Bio)-polymers-ma-
terials-technologies for Economy (POLINTEGRA).

The Institute’s R&D segment includes 10 teams, 5 labora-
tories and 1 department accredited by the Polish Accreditation 
Centre (PCA). Accredited units of the Institute: 3 Laboratories 
of - Metrology, Microbiology, Biodegradation with one com-
mon accreditation certificate (AB388), Laboratory of Paper Qu-
ality (AB065), Laboratory of Environment Protection (AB551) 
and Department of Paper Products Certification (AC062) 
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Akredytowane jednostki organizacyjne to 3 Laboratoria: Me-
trologiczne, Mikrobiologiczne, Biodegradacji objęte wspólnym 
certyfikatem akredytacji (AB 388), 2 jednostki - Laboratoria: 
Jakości Papieru (AB 065) i Ochrony Środowiska (AB 551) oraz 
Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych (AC 062). 

Obszar działalności zespołów i laboratoriów to udział 
w pracach B+R związanych z: opracowywaniem nowych bio-
materiałów, przetwarzaniem odpadów zawierających keratynę, 
modyfikacją i syntezą oraz przetwórstwem polimerów, opraco-
waniem nowych technologii formowania włókien z polimerów 
syntetycznych i naturalnych, opracowaniem nowych i modyfi-
kacją istniejących technologii wytwarzania mas włóknistych. 
Ponadto świadczenie usług w zakresie badań cech użytkowych, 
fizykochemicznych i mechanicznych wyrobów włókienni-
czych, medycznych i papierowych, pomiarowych z dziedziny 
ochrony środowiska i konsultingowych. Obszar działalności 
zespołów obejmuje również certyfikację wyrobów z papieru 
i nadawanie znaków: jakości „Q”, bezpieczeństwa „B”, ekolo-
gicznego, na zgodność z dokumentami normatywnymi i „UN” 
dla opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych. Insty-
tut oferuje również wyroby specjalne w zakresie przygotowania 
bądź wytworzenia półmasy i papierów ręcznie czerpanych 
dla bibliotek, archiwów, muzeów, pracowni introligatorskich 
z przeznaczeniem do celów konserwatorskich, drukowych, do 
uzupełniania ubytków.

Od szeregu lat Instytut prowadzi działalność dydaktyczną 
w zakresie praktycznego kształcenia służb kontroli jakości 
działających w zakładach branży papierniczej. Cykliczne 
szkolenia i kursy obejmują badania właściwości chemicznych 
i fizycznych półproduktów oraz produktów papierowych. 
Instytut jest jednostką służącą pomocą przyszłym kadrom 
technicznym. Pomoc ta polega na umożliwieniu odbycia nie-
odpłatnych praktyk studenckich i staży.

Instytut jest wydawcą unikalnego, recenzowanego, cza-
sopisma naukowego „Fibres & Textiles in Eastern Europe” 
ukazującego się w cyklach dwumiesięcznych. Tematyka czaso-
pisma poświęcony jest aktualnym problemom włókien, tkanin 
i nauki o produktach włóknistych, a także ogólnych problemów 
gospodarczych przemysłu włókienniczego oraz papierniczego 
na całym świecie. 

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27; 90-950 Łódź

tel.: +42 6376744; fax: +42 6376214
e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl

www.ibwch.lodz.pl

Activity of the teams and labs encompasses R&D in the 
domains of new biomaterials, processing of keratin-containing 
waste materials, modification,  synthesis and processing of 
polymers, preparation of novel technologies of fibre forming 
from synthetic and natural polymers, preparation of new and 
modification of known technologies for the preparation of 
textile materials. Offered are also services in the testing of 
physical-chemical, mechanical and useful properties of textile, 
medical and paper products and in the examination of environ-
ment protection as well as consulting. Certification of paper 
products and bestowing of symbols of: quality “Q” of safety 
“B”, ecological and conformity with standardizing documents 
and “UN” for packaging for the transportation of hazardous 
materials also count to the teams’ activity. The Institute also 
offers specialty cellulose pulps products and hand-made papers 
for libraries, archives, museums, binderies for purposes of 
preservation, printing and repair of defects.

The Institute has since many years been active in practical 
schooling of quality control personnel from paper industry 
works. Cyclical schooling and courses are concerned with 
chemical and physical properties of half products and ready-
-made paper goods. The Institute also supports future engineers 
by offering practical training for students on no-cost basis.

The Institute is editor of the unique, reviewed scientific bi-
-monthly journal Fibres & Textiles in Eastern Europe” devoted 
to fibres, fibrous products and general economy problems of 
the textile and paper industry world-wide.

Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27; 90-950 Łódź

tel.: +48 42 6376744; fax: +48 42 6376214
e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl

www.ibwch.lodz.pl
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Instytut Technologii Drewna jest jedyną w Polsce jednostką 
badawczo-rozwojową zajmującą się od 1952 roku w sposób 
kompleksowy technologicznymi, środowiskowymi i eko-
nomicznymi zagadnieniami z zakresu drzewnictwa.  Misją 
Instytutu jest prowadzenie badań zmierzających do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju sektora drzewnego, jego wysokiej 
pozycji konkurencyjnej, opracowywanie nowoczesnych mate-
riałów, technologii, technik obróbki, a także edukacja i wzrost 
świadomości społeczeństwa opartego na wiedzy. Działalność 
badawcza jednostki związana jest z szeroko rozumianym 
przemysłem opartym na drewnie, a także z leśnictwem, bu-
downictwem i innymi branżami gospodarki.

Współpracujemy z sektorem drzewnym i organizacjami 
gospodarczymi w kraju i za granicą, realizujemy prace dla 
podmiotów gospodarczych, jednostek naukowych, jednostek 
administracji państwowej oraz samorządu branżowego. Liczne 
kontakty Instytutu z międzynarodowymi organizacjami i jed-
nostkami naukowymi sektora drzewnego ugruntowały jego 
pozycję jako wiarygodnego i rzetelnego partnera. Dysponu-
jemy największymi w Polsce zbiorami branżowej literatury 
fachowej, szkolimy kadrę menedżerską oraz pracowników 
przedsiębiorstw drzewnych w różnych dziedzinach związanych 
z drewnem, jego obróbką, ochroną i zastosowaniem.

OFERUJEMY badania i usługi w zakresie: 
• właściwości i kierunków zastosowania drewna, materiałów 

drewnopochodnych i wyrobów drzewnych,
• ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych,
• nowych i zmodyfikowanych materiałów drzewnych, drew-

nopochodnych i innych wyrobów, 
• badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa mebli,
• ochrony środowiska i miejsca pracy,
• utylizacji odpadów drzewnych,
• ekonomiki drzewnictwa, prognozowania rozwoju branż 

opartych na drewnie w kraju i UE,
• marketingu,
• certyfikacji wyrobów drzewnych, materiałów drewnopochod-

nych i obrabiarek do drewna,
• specjalistycznych ekspertyz i opinii o innowacyjności,
• innych indywidualnych potrzeb klientów.

Instytut Technologii Drewna
Wood Technology Institute

The Wood Technology Institute is the only research and de-
velopment unit in Poland since 1952 dealing in a comprehensive 
manner with the technological, environmental and economic 
aspects of the wood industry. The Institute’s mission is to 
conduct research to achieve sustainable growth of the wood 
sector, high competitive position, the development of modern 
materials, technologies and processing techniques, as well as 
education and increasing awareness of the knowledge-based 
society. The Institute’s research activity is connected with the 
wood-based industry at large, as well as forestry, construction, 
and other industries. 

We co-operate with the wood industry and commerce organi-
zations in Poland and abroad. We carry out research for business 
entities, scientific institutions, public administration bodies, 
and industry local government bodies. Numerous contacts 
of the Institute with international organizations and scientific 
institutions in the wood sector have cemented its position as 
a credible and reliable partner. We have the largest in Poland 
collection of professional literature. We train managerial staff 
and employees of wood companies in various specialties related 
to wood, its processing, protection and applications. 

WE OFFER research and services related to: 
• properties and directions of use of wood, wood-based mate-

rials and wood products,
• protection of wood and wood-based materials,
• new and modified wood materials, wood-based and other 

products, 
• furniture durability and safety tests,
• environment and workplace protection,
• wood waste utilization,
• wood industry economics, forecasting of the wood-based 

industries development in the country and the EU,
• marketing,
• certification of wood products, wood-based materials and 

woodworking machines,
• specialized expertise and opinions on innovation,
• other individual customer needs.
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POSIADAMY:
• bogate doświadczenie w działalności badawczej i wieloletni 

dorobek naukowy,
• wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę,
• nowoczesną aparaturę badawczą,
• status jednostki notyfikowanej nr 1583 w zakresie Dyrektywy 

Rady nr 2006/42/EC (maszynowej),
• status Niezależnego Kontrolera nr TPC-19 produkcji two-

rzyw drzewnych w zakresie emisji formaldehydu przyznany 
przez California Air Resources Board (CARB),
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w obszarze 

prac naukowych, badawczo-rozwojowych, usług badaw-
czych, ekspertyz, opinii, doradztwa i szkoleń z zakresu 
przerobu drewna i kompozytów drzewnych,

Laboratorium Badawcze akredytowane przez Polskie 
Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Laboratorium 
Badawczego Nr AB 088),

Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego 
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat 
Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 098),

status koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej 
Sektora Leśno-Drzewnego.

W listopadzie 2016 roku Laboratorium Badania Drewna, 
Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Kon-
strukcji i Obrabiarek Instytutu Technologii Drewna (Labo-
ratorium Badawcze) obchodzi 20-lecie uzyskania certyfikatu 
akredytacji. Pierwszy certyfikat akredytacji dla Laboratorium 
został przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
(PCBC) w 1996 roku, zanim 01.01.2001 r. powstało Polskie 
Centrum Akredytacji (PCA). Laboratorium Badawcze prowadzi 
badania zarówno w obszarach regulowanych prawnie, spełnia-
jąc dodatkowe wymagania, do realizacji których zobowiązane 
są jednostki oceniające zgodność poprzez przepisy prawa, jak 
i w obszarach dobrowolnych.

Laboratorium prowadzi badania w dziewięciu sekcjach:
B – Badań Fizycznych i Mechanicznych,
C  – Badań Chemicznych,
D – Badań Mebli,
F – Badań Jakości Powietrza,
G – Badań Konserwacji i Ochrony drewna oraz Materiałów 

Drewnopochodnych,
H – Badań Powierzchni,
K – Badań Palności,

WE HAVE GOT:
• vast experience in research activity and achievements of 

many years,
• high qualified and experienced staff,
• modern research equipment,
• status of notified body No. 1583 within the scope of Council 

Directive No. 2006/42/EC (on machinery),
• status of a Third Party Certifier (No. TPC-19) of composite 

wood product manufacture as regards formaldehyde release, 
granted by the California Air Resources Board (CARB),
Quality Management System according to ISO 9001:2008 

in the field of scientific and R&D activity, research services, 
expert’s opinions, consultancy and trainings regarding wood 
processing and wood composites,

Testing Laboratory accredited by the Polish Centre for 
Accreditation (Testing Laboratory Accreditation Certificate 
No. AB 088),

Certification Centre of Wood Industry Products accredited 
by the Polish Centre for Accreditation (Products Certification 
Unit Accreditation Certificate No. AC 098),

status of the coordinator of the Polish Technological Platform 
for the Forestry and Wood Sector,

In November 2016 the Testing Laboratory of Wood, Wo-
od-Based Materials, Packaging, Furniture, Constructions 
and Woodworking Machines celebrates twenty years of its 
accredited activity. The Testing Laboratory was granted the 
first accreditation certificate by the Polish Centre for Testing 
and Certification (PCBC) in 1996, before the Polish Centre for 
Accreditation (PCA) was established on 1 January 2001. The 
Testing Laboratory performs tests in legally regulated areas 
(where it fulfils additional legal requirements for conformity 
assessing bodies) as well as in voluntary areas.

The Testing Laboratory is divided into nine sections:
B – Physical and Mechanical Testing Section
C – Chemical Testing Section
D – Furniture Testing Section
F – Air Quality Testing Section
G – Wood and Wood-based Materials Preservation and Conse-

rvation Testing Section
H – Surface Testing Section
K – Combustibility Testing Section
L – Woodworking Machines and Machine Tools Testing Section
M – Solid Biofuels Testing Section.
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In the above-mentioned sections our personnel perform tests 
of wood, wood-based materials, furniture, packaging, wooden 
structures, solid biofuels, combustibility, the air quality, con-
servation and preservation of wood and wood-based materials, 
and woodworking machines, as well as carries out wood taxono-
my. All the procedures are in accordance with documented test 
methods and based on the requirements of national, European 
and international standards.

Based on the Regulation (EU) No 305/2011 of the European 
Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down 
harmonised conditions for the marketing of construction 
products and repealing Council Directive 89/106/EEC, the 
Testing Laboratory performs the assessment of constancy of 
performance of: wooden floors, flooring (panels, parquets, 
linings), surfaces of sports areas, and dowel connectors for 
wooden structures. The assessment is based on tests performed 
according to harmonised standards. 

The Testing Laboratory performs over 3000 commissions 
annually according to 120 accredited test methods. The high 
quality of services rendered by the Testing Laboratory is guaran-
teed by qualified and experienced personnel, who continuously 
upgrade their skills.

WE WILL BE HAPPY TO COOPERATE WITH YOU!

Wood Technology Institute
Winiarska Str. 1, 60-654 Poznań, Poland

phone: +48 61 849 24 00, fax: +48 61 822 43 72
e-mail: office@itd.poznan.pl, www.itd.poznan.pl

Prepared by: Anna Gałecka

L – Badań Maszyn i Urządzeń do Obróbki Drewna,
M – Badań Biopaliw Stałych,
których zakres badań obejmuje badania: drewna, materiałów 
drewnopochodnych, mebli, opakowań, konstrukcji z drewna, 
biopaliw stałych, palności, jakości powietrza, konserwacji 
i ochrony drewna oraz materiałów drewnopochodnych, obra-
biarek do drewna oraz taksonomię drewna według udokumen-
towanych metod badawczych, w oparciu o wymagania norm 
krajowych, europejskich i międzynarodowych.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawia-
jącego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych, w Laboratorium dokonuje się oceny 
stałości właściwości użytkowych: podłóg drewnianych, posa-
dzek podłogowych (paneli, parkietów, wykładzin), nawierzchni 
terenów sportowych i łączników trzpieniowych do konstrukcji 
drewnianych. Ocena przeprowadzana jest na podstawie badań 
według norm zharmonizowanych. 

Laboratorium posiada w zakresie akredytacji 120 metod 
badawczych i realizuje rocznie ponad 3000 zleceń. Wysoki 
poziom usług realizowanych przez Laboratorium gwarantuje 
wykwalifikowany, stale szkolony i doświadczony personel.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

tel.: +48 61 849 24 00, faks: +48 61 822 43 72
e-mail: office@itd.poznan.pl, www.itd.poznan.pl

Opracowanie: Anna Gałecka
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Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju  
Museum of Papermaking in Duszniki-Zdrój

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

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

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

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

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

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

Papiernia jest położona przy międzynarodowej trasie E-67.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój
tel: + 48 74 862 74 00, fax: +48 74 862 74 10
e-mail: biuro@muzpap.pl     www.muzpap.pl

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.

Tahe 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.







Naturalna 
ochrona

Świeży produkt potrzebuje opakowania, które 
zapewni amortyzację wstrząsów, wentylację, 
wytrzymałość, odporność na wilgoć i ochronę 
produktu. Tylko opakowania z tektury falistej 
łączą w sobie te wszystkie cechy.

www.corrugated-ofcourse.pl



www.pmpgroup.com

dla producentów papieru

  Kompletne linie do produkcji papierów MG 
oraz pakowych (szerokość na nawijaku: do 7 m)

  Przebudowy MP typu Phoenix ConceptTM

  System zasilania wlewu
  Nowe sekcje MP (do 10 m):

  Intelli-Jet V®  - wlew hydrauliczny

  Intelli-Shaker™ - wstrząsarka 

  Intelli-Top® - former

  Intelli-Nip® - prasa szerokiego docisku

  Intelli-DCR™ - wał z regulowaną 
 bombiastością

  Intelli-TriNip™ - prasa typu TriEx

  Intelli-Sizer™ - prasa zaklejająca

  Intelli-MicroCrepe™ - mikrokrepiarka

  Intelli-Dryer® - suszarka

 Intelli-Reel® - nawijarka

  Systemy pomocnicze

  Rozwiązania energooszczędne

  Serwisy inżynierskie i konsultingowe

dla producentów 
papierów higienicznych

  Kompletne linie do produkcji tissue typu 
Crescent Former (wydajność: do 200 t/d, 
szerokość na nawijaku: do 5,6 m)

  System przygotowania masy i system
zasilania wlewu

  Nowe sekcje MP:

  Intelli-Jet V® - wlew hydrauliczny

  Intelli-Former® - Crescent Former

  Intelli-Press® - prasa

  Steel Intelli-YD® - stalowy cylinder  
 Yankee

  Intelli-Hood® - nakrywa

  Intelli-Reel® - nawijarka

  Systemy pomocnicze

  Rozwiązania energooszczędne

  Serwisy inżynierskie i konsultingowe 

PMP 
Producent Maszyn Papierniczych

Platforma PMP Platforma PMP


