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Redakcja nie zwraca materiałów 
nie zamówionych. Zastrzega sobie 
prawo redagowania nadesłanych 
materiałów. Bezumowna sprzedaż 
czasopisma po cenie niższej od 
ceny detalicznej ustalonej przez 
wydawcę jest zabroniona.
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.

Circular Economy
26  Optymalizacja gospodarki 

odpadami poprzez  
outsourcing. Jak to zrobić?
Zarządzanie gospodarką 
odpadową w przedsię-
biorstwie to żmudna 
praca. Czy można 
usprawnić codzienne 
czynności w zakresie 
ochrony środowiska?

38  Monomateriały – klucz do 
sukcesu GOZ

Oddzielanie od siebie 
poszczególnych warstw 
folii to operacja kosztow-
na, a przez to obniżająca 
rentowność całego procesu. 
Aby zapewnić wyższy poziom 
odzysku, dostawcy wyrobów 
opakowaniowych stają przed 
wyzwaniem uproszczenia ich 
struktury. 

Zastosowania tworzyw
44  Nowa konstrukcja gniazd 

ładowania
Boom na pojazdy elektryczne powo-
duje gwałtowny wzrost popytu 
na tworzywa sztuczne stosowane 
w infrastrukturze ładowania. 

Biznes i zarządzanie
46  Skuteczne zarządzanie  

nie jest łatwe
W teorii zarządzać pracownikami 
może każdy. Wystarczy opanować 
kilka pojęć, wdrożyć cztery zale-

cane typy działań i unikać najpow-
szechniejszych błędów. Ale czy aby 
na pewno? Epidemia koronawi-
rusa dowiodła, że tylko najlepiej 
zarządzane przedsiębiorstwa są 
w stanie przetrwać czasy kry-
zysu. W praktyce zaś 
największe szanse 
mają na to te firmy, 
które stawiają nie na 
zasoby materialne, 
lecz na kapitał ludzki.

Maszyny i urządzenia
50  Testowanie tworzyw  

– przegląd nowości
Od najprostszych testerów wytrzy-
małości po zaawansowane systemy 
FTIR – sprzęt do analizy polimerów, 
mieszanek i gotowych detali staje się 
coraz bardziej precyzyjny, przyja-
zny dla użytkownika i ekonomiczny. 
Przedstawiamy wybór najnowszej 
oferty światowych producentów. 

Kompozyty
56  Pultruzja – przegląd  

innowacji i najnowszych 
zastosowań
Proces 
wytwarzania 
lub obrób-
ki materiału 
kompozyto-
wego dobiera-
ny jest między 
innymi pod 
kątem dostępnych surowców czy 
przeznaczenia gotowego elementu. 
Czynnikiem ułatwiającym podjęcie 
decyzji mogą być również aktualne 
osiągnięcia technologiczne. 

30
Producenci recyklatów 
tworzyw sztucznych  

w Polsce

22
Dawid Kleina

Menadżer ds Klientów
ML Polyolefins

16
Michał Owczarczyk, 
wiceprezes zarządu 

firmy Bagstar
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Bieżący numer „Plastime Magazine” można w zasadzie 
podsumować dwoma hasłami: gospodarka o obiegu 
zamkniętym i recykling. Zagadnienia te od pewnego 
czasu należą do kluczowych tematów nie tylko w dys-

kusji o przyszłości branży, ale również w warstwie technologicz-
nej: nigdy dotąd tak wiele firm nie pracowało nad tak wieloma 
rozwiązaniami w tym zakresie. „Tworzywa wtórne zyskują na 
popularności, to stały trend” - mówi Dawid Kleina, Menadżer 
ds. Kluczowych Klientów z ML Polyolefins w wywiadzie „Odpady 
to cenny surowiec”. Mój drugi rozmówca, wiceprezes zarządu 
firmy Bagstar, Michał Owczarczyk podkreśla: „Ważny jest spójny, 
klarowny dialog z konsumentami oraz proste zasady segregacji 
i zagospodarowania odpadami.”.

Mimo wyraźnego i już chyba nieodwracalnego kierunku w stro-
nę gospodarki o obiegu zamkniętym, wiele spraw z nią związa-
nych sprawia przedsiębiorcom wiele problemów. Jak pisze Paweł 
Lesiak w kolejnym artykule z cyklu „Organizacja napędzana przez 
GOZ”, zarządzanie gospodarką odpadową w przedsiębiorstwie to 
żmudna praca. A może rozwiązaniem jest jej outsourcing? 

Oczywiście zarządzanie gospodarką odpadową  to tylko część 
problemów z recyklingiem. Dużo trudniejsze mogą być proble-
my technologiczne – jednym z nich jest np. recykling opakowań 
elastycznych. Oddzielanie od siebie warstw folii to operacja kosz-
towna, a często nierentowna. Rozwiązanie wydaje się oczywiste: 
monomateriały, o czym pisze Andrzej Wolański.

Remigiusz Gałązka
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