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Redakcja nie zwraca materiałów 
nie zamówionych. Zastrzega sobie 
prawo redagowania nadesłanych 
materiałów.
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Za treść reklam i ogłoszeń redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.

Czas pandemii
12	 	Jak	wrócić	do	nastrojów	

przed	epidemią?
Chociaż rok 2019 kończył się obawami 
przed spodziewanym spowolnieniem 
gospodarczym, a Brexit i wojna han-
dlowa USA – Chiny destabilizowały 
działalność również polskich MŚP, to 
obecnie przedsiębiorcy uważają, że 
przed epidemią była szansa na rozwój 
firmy. Jak w takim razie wrócić do 
nastrojów przed epidemią? Czy jest to 
w ogóle możliwe?

14	 	Narzędzia	cyfrowe	w	dobie	
pandemii
Mimo stopnio-
wego łagodzenia 
restrykcji zwią-
zanych z epide-
mią koronawiru-
sa do powrotu do 
„normalności” 
wciąż nam jeszcze daleko. I choć 
przemysł przetwórczy należy do tych 
branż, w których trudno zorgani-
zować pracę online – przynajmniej 
na hali produkcyjnej, także jego 
przedstawiciele muszą nauczyć się 
żyć w nowej, „zdalnej” rzeczywisto-
ści i korzystać w większym stopniu 
z cyfrowych narzędzi komunikacji.

Tworzywa i dodatki
22	 	Dostawcy	surowców	do	PTS	

w	Polsce
Alfabetyczne Zestawienie 
Producentów i Dystrybutorów 
Tworzyw Sztucznych, Barwników 
oraz Dodatków do przetwórstwa w 
Polsce.

43	 	Polistyren:	
czy	rynek	
wykorzy-
sta	drugą	szansę?
Nad producentami polistyrenu od 
kilku lat zbierały się czarne chmury. 
Epidemia koronawirusa ten trend 
zatrzymała. Czy na długo? Czy rynek 
wykorzysta kredyt zaufania, który 
otrzymał od konsumentów?

50	 	Tworzywa	techniczne	 
–	przegląd	nowości	 
produktowych
Ta specjalna kategoria materiałów 
polimerowych, produkowanych 
z przeznaczeniem do długotrwałej 
i intensywnej eksploatacji w trudnych 
warunkach, podlega nieustannemu 
procesowi ulepszania kluczowych dla 
wielu zastosowań właściwości.

Zastosowania
36	 Tworzywa	w	motoryzacji

Strategia projektowania nowocze-
snych samochodów zakłada postępu-
jącą redukcję ich masy. Lekkie mate-
riały powalają poprawić zarówno sam 
projekt, jak i możliwości produkcyjne 
oraz wydajność eksploatacyjną for-
mowanych części. 

46	 Felieton:	Cały	ten	mecz
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Od końca kwietnia trwa odmrażanie gospodarki rozłożone 
przez rząd na cztery etapy – w chwili, kiedy kończymy pracę nad 
obecnym numerem „Plastime Magazine”, rozpoczyna się ostatni, 
w którym znikają obostrzenia już w prawie wszystkich sektorach. 
Niestety nie oznacza to powrotu do normalności: pandemia trwa 
w najlepsze, a restart w gospodarkach obserwowany w kolejnych 
krajach jest raczej wyrazem bezradności rządów wobec zaostrza-
jącego się kryzysu ekonomicznego i oczekiwań społecznych, niż 
odpowiedzią na realną sytuację.

Czy odmrażanie gospodarki oznacza powrót do dawnej gry? 
Wątpliwe. Skutków nagłego lockdownu nie da się tak łatwo zni-
welować. Jak w takim razie wrócić do nastrojów przed epidemią? 
Czy jest to w ogóle możliwe? – zastanawia się Jerzy Dąbrowski, 
Prezes Zarządu Bibby Financial Services, w artykule otwierają-
cym to wydanie.

Pandemia z konieczności stała się wielkim testem dla pracy 
zdalnej. Nieocenione okazuje się tu oprogramowanie, które 
ułatwia pracę zespołową i przepływ informacji na odległość. 

Programy i usługi w tym segmencie omawiamy w artykule 
„Narzędzia cyfrowe w dobie pandemii”.

W numerze kontynuujemy cykl dotyczący zastosowań poli- 
merów w różnych branżach. Tym razem piszemy o tworzywach  
w motoryzacji. Polecam też przegląd nowości w tworzywach 
technicznych, gdzie cały czas trwa proces poprawiania kluczo-
wych właściwości polimerów w zależności od zastosowań.

Opisujemy też rynek polistyrenu, który w czasach pandemii 
notuje odbicie: po latach hamowania jest szansa na odwrócenie 
trendu. Czy da się coś zrobić, aby ten trend utrzymać?

Covid-19 przyniósł nieoczekiwany zwrot nie tylko w polisty-
renie. I chociaż nic nie zatrzyma odchodzenia od single-use- 
-plastics, tworzywa wyraźnie zyskały. Z pewnością warto wyko-
rzystać ten czas i jeszcze głośniej przypominać światu, że są nam  
po prostu potrzebne.

Redaktor Naczelny

Powolny powrót do normalności
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