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Czas zmierzyć się z rzeczywistością. Mimo wielu wdrażanych już zmian, globalne 
wyzwania ekologiczne, takie jak kryzys klimatyczny czy nadmierna produkcja odpadów, 
wcale nie tracą na sile. Jednocześnie nasze zapotrzebowanie na surowce stale rośnie. 

Według ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego1, to właśnie ryzyka 
środowiskowe zdominują najbliższą dekadę pod względem prawdopodobieństwa 
wystąpienia i dotkliwości szkód. Wskazywane przez nich zagrożenia obejmą m.in. :

     Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie i susze;

     Niepowodzenie w łagodzeniu oraz dostosowywaniu się do zmian klimatycznych;

     Klęski żywiołowe, np. trzęsienia ziemi, tsunami, erupcje wulkanów;

     Znacząca utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemów;

     Inne szkody w środowisku spowodowane przez człowieka, np. związane 

z zanieczyszczeniem środowiska.

Wstęp. 
Czas globalnych wyzwań Najbardziej elastycznym 

i szybko reagującym na 
zmiany sektorem jest biznes. 
Firmy podążają za trendami 
w społeczeństwie i reagują 
na potrzeby klientów. 
Ci zaś stają się bardziej świadomi 
i wymagają coraz więcej od 
wybieranych przez siebie produktów 
i usług. Oczekują oni, że oferowane 
im rozwiązania będą 
przyjazne dla środowiska. 
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U podstaw jej powstania leżą lata 
doświadczenia w tworzeniu opakowań 
dla obiegu zamkniętego oraz produkcji 
i recyklingu papieru. DS Smith chce nie 
tylko rozwijać zrównoważone produkty, 
ale też wspierać w tym swoich klientów. 
Opakowanie przyszłości powinno 
odpowiadać na te wyzwania i trendy.  

Opracowana przez firmę Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju „Na Teraz. 
I na Przyszłość” wpisuje się w trend 
zwiększania się roli społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Publikacja 
koncentruje się na wyzwaniach przed 
którymi obecnie stoi dzisiejszy świat, jak 
i tych, które będą miały wpływ na życie 
przyszłych pokoleń. 
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Tylko w Polsce DS Smith produkuje 3,5 mln opakowań dziennie, co sprawia, że zmiany na poziomie oferowanych 
rozwiązań mogą wpłynąć pozytywnie na świat wokoło. 
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Odpowiedź na potrzeby 
świadomego konsumenta
Według danych z raportu Ipsos Mori z 20202, aż 41% materiałów wyrzucanych 
do kosza przez mieszkańców Unii Europejskiej nadaje się do ponownego 
przetworzenia. Jednocześnie świadomość bardziej ekologicznych rozwiązań 
stale wzrasta. Bez względu na branżę, klienci końcowi są coraz bardziej 
wymagający pod kątem jakości rozwiązania oraz jego przyjazności 
dla środowiska.  

Współczesny konsument jest zaangażowany i chce mieć wpływ na przyszłość 
świata i zasobów naturalnych. Postrzega swoje wybory zakupowe jako sposób 
na wywieranie wpływu i zwykle aktywnie poszukuje marek oraz rozwiązań,
które wpisują się w te potrzeby.

Aby umiejętnie odpowiedzieć na ich wymagania niezbędne jest 
zrozumienie koncepcji gospodarki cyrkularnej, zwanej także 
gospodarką obiegu zamkniętego.  

Cztery na pięć osób 
stwierdziło, że zmiany
klimatyczne są dla nich 
ważną kwestią;

64% konsumentów 
przyznało, że byłoby 
skłonne zapłacić więcej 
za opakowanie wykonane 
w zgodzie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

78% respondentów 
wybrałoby produkt wyraźnie 
oznaczony jako przyjazny dla 
środowiska.

Trend ten potwierdziły ostatnie 
badania3 , w których:
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Czym jest Gospodarka 
Obiegu Zamkniętego?

Społeczeństwo dotąd funkcjonowało 
w modelu konsumpcji liniowej 
(biorę-używam-wyrzucam). 

W obliczu kryzysu klimatycznego negatywne 
efekty tej beztroskiej postawy stały się 
bardziej niż oczywiste. 

Światowego Forum Ekonomicznego4, 
takie jak utrata bioróżnorodności i zmiany 
klimatyczne.

Idea GOZ uwzględnia wszystkie etapy cyklu 
życia produktu: od jego projektowania przez 
produkcję, konsumpcję, aż do zbierania 
i zagospodarowania odpadów. 

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) 
pozwala przełamać ten sposób myślenia 
 i dłużej wykorzystywać zasoby. 

Zamykając obieg poprzez ponowne
 użycie, dzielenie się, naprawę, odnawianie, 
regenerację i recykling, możliwe stają się 
minimalizowanie wykorzystania zasobów 
oraz redukcja odpadów. Gospodarka 
cyrkularna pomaga również rozwiązywać 
inne ryzyka wspomniane w raporcie.
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Opakowania są ważnym elementem 
logistycznego łańcucha dostaw 
większości produktów obecnych 
na rynku. Badania wskazują, 
że konsumenci coraz bardziej zwracają 
uwagę na sposób, w jaki zapakowane 
są wybierane przez nich towary.

czy produkt jest sprzedawany
w higienicznym opakowaniu;

czy został on wyprodukowany w 
moim kraju; 

czy w jego produkcji wykorzystano 
ekologiczne materiały.

Badanie pokazało, że trzy 
najważniejsze kwestie, na które 
zwraca uwagę ponad połowa 
polskich konsumentów to: 

32% z nich uznało, że radzenie sobie z ilością 
wytwarzanych przez siebie odpadów jest 
jednym z trzech najważniejszych wyzwań.

Te dane dobitnie pokazują, że trendu 
zrównoważonych łańcuchów dostaw nie można 
ignorować, jeśli chce się adresować zmieniające 
się potrzeby konsumentów. 

Warto zatem rozważyć jak tworzyć rozwiązania, 
które odpowiedzą na te wyzwania. 

W raporcie Ipsos Mori5, aż 85% respondentów 
przyznało, że preferuje produkty, które 
wykorzystują jak najmniejszą ilość opakowań. 

SPIS TREŚCI



Zasady projektowania 
dla Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego

SPIS TREŚCI

Eksperci DS Smith opracowali w 2020 
Zasady Projektowania w Obiegu 
Zamkniętym (Circular Design Principles). 
Umożliwiają one zmniejszenie wpływu 
opakowań na środowisko i osiąganie celów 
zrównoważonego rozwoju.

Ponad 80% wpływu produktu na środowisko 
można określić już na etapie jego projektowania.
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Zasady te obejmują następujące punkty:

Chronimy marki i produkty. 
Projektanci muszą zawsze dbać o to, aby opakowanie 
skutecznie chroniło produkt, dla którego zostało 
zaprojektowane. Złe opakowania prowadzą do 
uszkodzenia produktów, co wpływa na gospodarkę 
i środowisko.

Projektujemy pod kątem wydajności cyklu dostaw. 
Projektanci pomagają zwiększyć wydajność dzięki zmianie 
ułożenia produktów w kartonach i efektywniej wykorzystywać 
przestrzeń w pojazdach dostawczych.

Utrzymujemy materiały opakowaniowe w użyciu. 
Utrzymując opakowania w jak najdłuższym użyciu można 
eliminować odpady.

Znajdujemy lepszy sposób. 
Projektanci powinni kwestionować status quo, a firmy 
wspierać klientów w przechodzeniu na model gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

Powyższe zasady są przydatnym drogowskazem na ścieżce do 
tworzenia bardziej zrównoważonych rozwiązań produktowych 
i opakowaniowych. 

Zużywamy nie więcej materiałów niż to konieczne. 
Zoptymalizowane wykorzystanie materiałów opakowaniowych 
oszczędza zasoby i zmniejsza ilość odpadów.

i
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Zasady projektowania 
dla Gospodarki Obiegu 
Zamknietego

Podczas webinarium zorganizowanego przez DS Smith6 zapytaliśmy jego 
uczestników o największe wyzwania związane z tworzeniem opakowań dla 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Odpowiedzi rozkładają się niemal równomiernie co pokazuje, 
że rozpoznane przez DS Smith wyzwania są zbieżne z problemami 
zgłaszanymi przez biznes, wyciągniętymi z rynku. 

Niemal 43% uczestników webinaru jako jedno z największych wyzwań 
wskazało utrzymanie materiałów w obiegu, a 37.5% – że opakowanie 
powinno w pełni nadawać się do recyklingu. Trzecim w kolejności 
problemem była   eliminacja tworzyw sztucznych z całości projektu.

SPIS TREŚCI

38%

30%

43%

2%

14%

36%

Opakowanie nadające się w 100% do recyklingu 

Ponowne wykorzystanie

Optymalna ilość surowca

Eliminacja problematycznych tworzyw sztucznych

Utrzymanie materiałów w obiegu

Inne

Co jest największym wyzwaniem z punktu widzenia opakowań by być gotowym na gospodarkę o obiegu zamkniętym?



Zasady Projektowania 
w Obiegu Zamkniętym 
pomogły nam opracować 
wskaźniki pozwalające 
ocenić i porównać 
przyjazność dla 
środowiska projektów 
opakowań. Wskaźniki 
Projektowania dla 
Obiegu Zamkniętego 
jako pierwsze w branży 
identyfikują wpływ 
projektu na środowisko.

Chris Else
Head of Design

Jak jednak rozpoznać faktyczną skalę 
działań ekologicznych firmy? W tym 
celu przydatne stają się wskaźniki 
projektowania dla obiegu zamkniętego.

Pozwalają określić poziom przyjazności produktu 
dla środowiska, ale też identyfikować przestrzenie do 
poprawy. Dzięki temu możliwe staje się wprowadzenie 
konkretnych zmian jeszcze przed rozpoczęciem 
produkcji danego rozwiązania.

Wskaźniki projektowania 
dla Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego
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Wskaźniki projektowania dla obiegu 
zamkniętego obejmują osiem kluczowych 
aspektów:

Zoptymalizowanie pod kątem łańcucha dostaw 
(Supply chain optimised) 

Łatwość recyklingu (Recyclable) 

Inne powody, dla których warto korzystać 
ze wskaźników projektowania dla GOZ to:

Budowanie przewag konkurencyjnych
Klienci coraz chętniej wybierają ekologiczne opakowania, czynnik ten 
staje się zatem szansą na budowanie marki i zwiększanie sprzedaży.

Zgodność z normami i przepisami
Używanie materiałów w obiegu zamkniętym pozwala spełniać 
wymogi prawne dot. ograniczenia negatywnego wpływu na 
środowisko.

Ochrona środowiska
Zastosowanie wskaźników pozwala redukować zużycie surowców, 
generować mniej odpadów oraz zmniejszać emisję dwutlenku 
węgla – a przez to minimalizować negatywny wpływ na środowisko 
naturalne.

Bezpieczne dla planety (Planet safe) 

Zużycie materiałów (Material utilisation)

Odnawialne źródła (Renewable source) 

Zawartość surowców wtórnych (Recycled content) 

Ślad węglowy (Carbon footprint)

Możliwość ponownego użycia (Designed for reuse)
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Zoptymalizowanie pod kątem łańcucha dostaw 

Używając tego wskaźnika, pod uwagę bierze się przede wszystkim:

      Nieużywanie większej ilości włókien niż to konieczne. 

      Eliminowanie pustych przestrzeni. 

      Optymalizacja rozmiaru pudełek, aby najbardziej efektywnie wypełniać je produktem.

      Paletyzacja i zwiększanie wydajności na półce. 

Pozwala on zatem zidentyfikować przestrzenie do optymalizacji bez rezygnowania 
z wydajności.

Oto co powyższe wskaźniki 
oznaczają w praktyce.  
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Ten wskaźnik pozwala identyfikować artykuły 
niezgodne z wymogami, dla których należy znaleźć 
alternatywny sposób ponownego użycia lub 
recyklingu.

Sprawdzając jak łatwo opakowanie poddaje
 się recyklingowi, pod uwagę warto wziąć takie 
aspekty, jak:

     Czy zawiera ono części nienadające się do recyklingu, 
tj. plastikowe klipsy, PCV, pianki lub inne elementy 
na bazie polimerów? 

     Czy jest to wyłącznie tektura falista, którą można 
w 100 procentach poddać recyklingowi?

Łatwość recyklingu

SPIS TREŚCI



Ten wskaźnik pomaga ocenić 
czy opakowanie ulegnie naturalnemu 
rozkładowi w środowisku, tak jak np. tektura 
falista. Za pomocą tego parametru można 
zidentyfikować elementy w projekcie, które 
nie są bezpieczne dla planety, aby 
znaleźć dla nich lepszą alternatywę. 

Bezpieczne dla planety 

Ekologiczne opakowanie jest równie ważne dla polskich konsumentów – 31% respondentów preferuje, 
aby produkty nie były pakowane w tworzywa sztuczne7.

Na przykład: plastikowa taśma w kartonowym 
opakowaniu proszku do prania sprawia, 
że ta część pudełka nie może ulec 
biodegradacji. Projektując rozwiązania dla 
obiegu zamkniętego trzeba zatem szukać 
innych rozwiązań, aby wyeliminować takie 
elementy.

SPIS TREŚCI
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Jest to konieczne, ponieważ coraz więcej 
badań pokazuje, że konsumenci radykalnie 
zmieniają podejście do tworzyw sztucznych. 
Aż 1/4 respondentów w badaniu Ipsos Mori6 
aktywnie stara się rezygnować z produktów 
wykorzystujących tworzywa sztuczne. 

90% osób uznających, że produkty 
nie powinny być pakowane w tworzywa 
sztuczne świadomie zrezygnowało z zakupu 
produktów w takich opakowaniach. 

Wskaźniki projektowania dla GOZ pomagają odejść od stosowania tworzyw sztucznych w opakowaniach i lepiej 
odpowiedzieć na oczekiwania konsumentów. 
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Odpady stanowią naturalną część procesu produkcyjnego i są często odzyskiwane w procesie recyklingu. Dzięki optymalizacji 
projektu można zminimalizować zużycie i marnowanie materiałów, np. przez zmianę sposobu wykrawania produktu. 

Ten wskaźnik dotyczy odpadów produkcyjnych generowanych podczas tworzenia finalnego produktu. Pomaga on ustalić, jak duża 
jest proporcja odpadów w stosunku do całkowitej powierzchni wykroju. 

Warto ponownie zwrócić uwagę, że konsumenci uznają opakowania z mniejszą ilością użytych materiałów za “bardziej przyjazne 
środowisku”. Prawie 3/4 respondentów w badaniu Ipsos Mori8 przyznała, że nie ma pewności, które rodzaje opakowań mogą 
zostać poddane recyklingowi. Ponad połowa badanych Europejczyków wskazywała jako przyczynę niejasne informacje dotyczące 
możliwości recyklingu danego opakowania9.

Handel detaliczny musi postawić na przyjazne środowisku opakowania, aby tworzyć pozytywny przekaz i preferencję marki. 
Korzystanie z opakowań projektowanych z użyciem wskaźników zdecydowanie w tym pomaga.

Zużycie materiałów 

SPIS TREŚCI
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Aż 64% respondentów zadeklarowało chęć zmiany miejsca zakupów, jeżeli będzie to oznaczać mniej materiałów 
opakowaniowych.



Ten wskaźnik określa czy w projekcie występują elementy 
ze źródeł nieodnawialnych, a jeśli tak – to jak spora część 
całego opakowania je wykorzystuje. 

Każdy element, który nie pochodzi z odnawialnego źródła 
zmniejsza stuprocentową wartość przypisaną projektowi. 
Dzięki temu można skwantyfikować i rozpoznać rozwiązania 
niezgodne z wymogami, tak aby znaleźć dla nich bardziej 
zrównoważoną alternatywę.

Odnawialne źródła
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Zawartość 
surowców wtórnych 

Kluczową zasadą gospodarki cyrkularnej jest jak najdłuższe 
wykorzystanie materiałów. Ten wskaźnik pomaga ocenić na ile 
projektowane opakowanie na to pozwoli.

Jest to ważne, ponieważ klienci preferują opakowania, 
które można poddać recyklingowi. Konsumenci coraz częściej 
odczuwają „poczucie winy” związane z opakowaniami 
– w badaniu zgłosiło je 43% europejskich konsumentów. 

Uczucie to skłania ich do rezygnacji z produktów
 w nieekologicznych opakowaniach. Jedna trzecia konsumentów 
ograniczyła lub całkowicie zrezygnowała z zakupów w sklepach 
internetowych wykorzystujących niewłaściwe opakowania. 
To zjawisko może stać się istotną szansą rynkową dla firm 
starających się oferować przyjazne środowisku opakowania10.
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Ten wskaźnik pomaga w weryfikacji stopnia, w jakim dany produkt opakowaniowy wpływa 
na emisję dwutlenku węgla.

Zrozumienie całego cyklu dostaw umożliwia zaadresowanie wpływu CO2 poprzez 
minimalizację odpadów i poprawę wydajności produkcji, aby projektować opakowania 
nakierowane na zrównoważony rozwój.

Ślad węglowy

CRADLE TO GATE TO CRADLE
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Analiza cyklu życia jest złożonym przedsięwzięciem, do którego możemy podejść na dwa sposoby:

Cradle to Gate
to wartość emisji CO2 w procesie produkcji 
opakowania: od używanych surowców aż do 
momentu, w którym produkt jest gotowy do 
opuszczenia bram fabryki.

Cradle to Cradle
jest miarą emisji CO2 dla danego opakowania, 
która oprócz jego produkcji obejmuje również 
jego użytkowanie, aż do końca cyklu życia 
produktu.

1 2

W kontroli tego parametru niezwykle przydaje się narzędzie wykorzystywane przez 
projektantów DS Smith - Value Tool. Pozwala ono na ilościowe określenie wpływu rozwiązań 
opakowaniowych na emisję CO2 w całym cyklu dostaw. 

i
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Jak najdłuższe wykorzystanie produktu i surowców leży u podstaw zasad gospodarki 
cyrkularnej. Możliwość wielokrotnego wykorzystania opakowań jest ważnym 
parametrem, który należy wziąć pod uwagę projektując rozwiązania dla obiegu 
zamkniętego.

Możliwość ponownego użycia 

Różne sposoby ponownego 
wykorzystania opakowań obejmują:

Wykorzystanie
Ponowne użycie
Zwrot 
Przerobienie lub zmiana przeznaczenia
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Zastosowanie wytrzymałych opakowań dla e-commerce pozwala zaoszczędzić tony materiału opakowaniowego
 – a przez to zmniejszać koszty oraz ślad węglowy. 

Wskaźnik ten jest niezwykle istotny w branży e-commerce, która 
intensywnie wykorzystuje różne typy opakowań. Dzięki mierzeniu 
oraz innowacyjnemu podejściu możliwe staje się szukanie nowych 
rozwiązań oraz projektowanie opakowań do wielokrotnego użycia. 

Zastosowanie wytrzymałych opakowań dla e-commerce pozwala 
zaoszczędzić tony materiału opakowaniowego – a przez to 
zmniejszać koszty oraz ślad węglowy. O to, który z powyższych 

wskaźników jest najważniejszy dla oceny ekologiczności 
opakowania zapytaliśmy uczestników wspomnianego 
już webinarium DS Smith12.

Za najistotniejsze uznali oni Łatwość recyklingu oraz 
Zaprojektowanie do ponownego użycia. Wskaźniki te są do 
siebie podobne,  co pomaga wyznaczyć priorytety w zakresie 
proekologicznych zmian w biznesie.



Nowe 
opakowanie 
dla Laithwaite’s 
Wine

Laithwaite’s Wine to brytyjski lider sprzedaży 
wina online. We współpracy z DS Smith 
firma stworzyła model zamkniętego obiegu 
tektury dostarczanej do ich centrum 
dystrybucyjnego. Cykl został zamknięty 
dla ponad 1000 ton opakowań kartonowych, 
zapewniając jak najdłuższe i najwydajniejsze 
wykorzystanie materiałów. Oprócz eliminacji 
plastiku, zaprojektowane opakowania 
zapewniają ochronę przed wstrząsami 
i uderzeniami w trakcie dostaw.

PRZED
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Z każdym rokiem rośnie liczba firm korzystających z opakowań projektowanych 
dla obiegu zamkniętego. Oto kilka historii klientów DS Smith. 

Ekologiczne opakowanie
- studium przypadków
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Opakowanie na 
pomidorki koktajlowe 
dla Bio Fresh Banat

Bio Fresh Banat jest certyfikowanym producentem warzyw BIO 
w Rumunii. W trosce o środowisko naturalne firma postanowiła 
stworzyć opakowanie, które będzie także przyjazne dla 
użytkownika. Współpraca zaowocowała nowym, lekkim i w pełni 
recyklowalnym rozwiązaniem, które wyróżniało się na półkach w 
supermarketach, przyczyniając się do zwiększania sprzedaży.
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SPIS TREŚCI



Opakowania premium dla 
świeżych jaj Akvilon 

PRZED PO

Akvilon-AM to wiodący dystrybutor jaj 
kurzych w Bułgarii. Firma postanowiła 
zastąpić plastikowe opakowania na 
jaja kartonowymi rozwiązaniami, które 
w 100% nadają się do recyklingu.

Koncepcja została doceniona 
nie tylko przez konsumentów, 
ale również jury konkursu “Prize 
Pack Award” za innowacyjne 
opakowania w Bułgarii.

Zespół strategów i projektantów DS 
Smith współpracował z firmą, aby 
opracować ekologiczny projekt, który 
wyróżnia się na półce i zapewnia 
większą widoczność produktu. 
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Opakowania wielokrotnego 
użytku dla e-grocery 

Wiodąca belgijska sieć sklepów spożywczych postanowiła usprawnić obsługę zwiększonego 
popytu na dostawy do domu. Firmie zależało nie tylko na zwiększeniu efektywności, ale także 
spełnieniu ambitnych celów zmniejszenia wpływu na środowisko. Dzięki wsparciu DS Smith, 
sieć stworzyła innowacyjne opakowanie – tekturową tacę wielokrotnego użytku 
z wbudowanymi, wzmocnionymi uchwytami. 

PRZED PO
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Eliminacja tworzyw sztucznych 
w opakowaniach Dom-Titan

CASE STUDY

Dom-Titan jest liderem w dziedzinie mechanicznych zabezpieczeń drzwi i zamków do 
mebli w Słowenii. Firma zwróciła się do DS Smith z prośbą o zaprojektowanie opakowania 
zgodnego z zasadami obiegu zamkniętego. Zastępując wypełniacz w pełni recyklowalnym 
materiałem, firmie udało się wyeliminować prawie 1,7 tony styropianu rocznie, a dzięki 
optymalizacji paletyzacji ograniczyć ślad węglowy o 20%.

PRZED PO
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Opakowania dla e-handlu

W odpowiedzi na rosnący popyt, 
belgijska sieć supermarketów 
opracowała nowe opakowania 
zbiorczych zakupów spożywczych 
zamiast plastikowych siatek. Pozwoliło 
jej to zaoszczędzić 160 ton materiałów 
opakowaniowych rocznie, zmniejszyć 
liczbę ciężarówek, zaoszczędzić 
powierzchnię magazynową oraz 
ograniczyć emisję CO2 o 30%. 
Dodatkowe korzyści uzyskano także 
dzięki automatyzacji składania 
pudełek.

Podobnym przykładem jest realizacja 
dla duńskiej firmy Danish Crown, 
która po audycie swojego łańcucha 
dostaw zmieniła rodzaj tektury 
w swoich opakowaniach. Dzięki 
zastosowaniu cieńszego, ale równie 
trwałego materiału firma ograniczyła 
emisję CO2 o 290 ton rocznie. Koszty 
magazynowania, obsługi 
i transportu uległy obniżeniu 
o 25% dzięki zmniejszeniu liczby palet 
wykorzystywanych w zaopatrzeniu 
i dostawach. 

Innym ciekawym przykładem takiego 
rozwiązania są skrzynki transportowe 
dla DHL Supply Chain. Firma postanowiła 
wyeliminować plastikowe skrzynie, które 
często uszkadzały taśmy transportowe 
i zastąpić je lżejszym, recyklowalnym 
odpowiednikiem. Wykonane z tektury 
falistej, nowe rozwiązanie zostało 
przygotowane w jednym rozmiarze 
dopasowanym do wagi produktów 
i taśmy transportowej. Dzięki temu udało 
się uzyskać oszczędności w ich produkcji, 
transporcie i magazynowaniu.
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Opakowania 
wielo-materiałowe

Opakowania z wielu materiałów można skutecznie 
zastępować wykorzystując bardziej zrównoważone 
rozwiązania z tektury. Koniecznym krokiem jest tu 
analiza łańcucha dostaw, aby produkt odpowiednio 
dopasować do potrzeb na każdym jego etapie. 
Wskaźniki projektowania dla GOZ pozwalają zmierzyć 
wpływ projektowanego opakowania na środowisko 
i podjąć właściwe decyzje.
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Podobny wygląd opakowania, 
odmienne parametryCASE STUDY

Nawet mimo podobnego wyglądu opakowania mogą wiązać się 
z różnymi kosztami dla środowiska naturalnego. Dzięki wskaźnikom 
projektowania dla GOZ można porównać m.in. jak dane rozwiązanie 
wpływa na zużycie materiałów oraz na ile można je ponownie 
wykorzystać.  

Na przykład w poniższym rozwiązaniu opracowanie nowego 
wykrojnika pozwoliło ograniczyć zużycie materiałów, przez 
co opakowanie stało się lżejsze, a także łatwiejsze i tańsze w 
transporcie.

SPIS TREŚCI
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Pytania i odpowiedzi uczestników 
webinarium Circular Design Metrics w Polsce
Jak obliczany jest ślad węglowy dla opakowań 
wykonanych z materiałów mieszanych?

W opisanym wyżej przykładzie porównano opakowanie 
z materiałów mieszanych z zaprojektowanym przed DS Smith 
opakowaniem tekturowym. Ślad węglowy jest obliczany w 
oparciu o standardy FEFCO dla opakowań kartonowych. Dla 
opakowań mieszanych może być on mierzony poprzez ocenę 
komponentów pod względem wagi, tak samo jak w przypadku 
elementów z tektury falistej.

Ustalając wagę poszczególnych fragmentów opakowania  nie 
wykonanych z tektury, identyfikuje się rodzaj materiału, a dzięki 
wykorzystaniu specjalnego kalkulatora można wyliczyć ślad 
węglowy całego rozwiązania kompozytowego.
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Jak tektura może zastępować opakowania z plastiku, 
np. w przypadku żywności? 

Trend zastępowania materiałów sztucznych tekturą jest coraz 
wyraźniejszy w sieciach handlowych. Producenci żywności pakują 
produkty np. na tackach z litej tektury zamiast, tak jak wcześniej, 
wykonanych z plastiku. Konsumenci będą aktywnie poszukiwać 
pro-ekologicznych rozwiązań, zatem wykorzystanie takich 
opakowań to szansa na zwiększanie sprzedaży i budowanie 
pozytywnego wizerunku marki sieci oraz producenta.

Czy metryczka jest używana tylko przez DS Smith 
czy to jest szerszy standard branżowy?

Metryczka została stworzona przez DS Smith, dlatego projektanci 
firmy wykorzystują ją w swojej pracy. Marce zależy jednak na tym, 
aby rozwiązanie to służyło całej branży opakowaniowej.
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Jakie będzie opakowanie przyszłości?

Dążymy do tego, aby wszystkie wskaźniki metryki miały możliwie 
najwyższą wartość przy najniższej wartości śladu węglowego. 
Opakowanie przyszłości będzie maksymalnie bezpieczne dla 
naszej planety.

Czy DS Smith planuje zastąpić plastikową taśmę do 
otwierania opakowań papierowym zamiennikiem?

Firma obecnie testuje alternatywne rozwiązania dla plastikowej 
banderoli, nie tylko w kwestii materiału, ale też wykorzystanej 
w tym procesie maszyny do banderolowania. Jednak jest to 
projekt długoterminowy. 



Zakończenie. Odpowiedź na potrzeby 
środowiska naturalnego i klientów 
Nie ma planety B, a czas na wprowadzania zmian jest już teraz. Potrzebuje tego środowisko naturalne, 
ale oczekują też tego coraz bardziej świadomi konsumenci. 

Opakowania są kluczowym elementem łańcucha dostaw. Optymalizując ich projekt firmy mogą redukować ich wpływ 
na środowisko naturalne, obniżać koszty, a także lepiej dopasowywać się do potrzeb klientów. 
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Dzięki rozwiązaniom takim jak opracowane przez DS Smith wskaźniki projektowania dla GOZ staje 
się to możliwe. Od doboru materiału po określenie śladu węglowego i możliwości ponownego 
wykorzystania, osiem czynników pozwala ocenić czy dany projekt jest przyjazny środowisku oraz
 jak go poprawić. 

Jak pokazują przytoczone historie klientów DS Smith, wskaźniki są istotnym wsparciem dla firm, 
które decydują się na wprowadzanie pozytywnych zmian w swoich łańcuchach dostaw. 

Jeśli Twój biznes także rozważa taki krok, warto zrobić to z doświadczonym partnerem. Eksperci 
DS Smith są do Waszej dyspozycji – zapraszamy do kontaktu. 
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www.dssmith.com

Marta Jędrzejczak
Marta.jedrzejczak@dssmith.com

kielce.pl@dssmith.com
+48 41 3673900

Dane 
kontaktowe
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