
OPAKOWANIE 2/2021

48 produkcJa opakowań

O tym, jak sku tecz nie pro wa dzić sor to wa nie od pa dów
pro duk cyj nych w bran ży opa ko wań w ce lu wzro stu sprze -
da ży su row ców wtór nych, roz ma wia my z Woj cie chem 
Ję drze jew skim, pre ze sem za rzą du fir my Ti soft.

Woj ciech Ję drze jew ski: Jak wiemy, w procesie produkcyjnym
zawsze powstają odpady. Oczywiście proces ich ograniczania 
jest obowiązkiem każdej firmy, ale pewnej granicy pokonać się nie da.
W firmach z bran ży po li gra ficz nej od pa dy ge ne ro wa ne w trak cie pro -
ce su pro duk cyj ne go mo że my po dzie lić ze wzglę du na po wód i miej -
sce ich po wsta wa nia. I tak ma my od pa dy po wsta ją ce w cza sie ka li -
bra cji przy rzą dów na ma szy nach w ce lu uzy ska nia pierw szej do brej
od bit ki lub użyt ku itp. zwa ne nad dat kiem. Nad da tek, czy li do dat ko we
ar ku sze kar to nu, tek tu ry lub me try fo lii słu żą do usta wie nia pa ra me -
trów pra cy ma szy ny, aby pro duk cja mo gła prze bie gać zgod nie z za -
ło żo ny mi pa ra me tra mi. Nad da tek wy stę pu je na więk szo ści ma szyn
w cy klu pro duk cyj nym, jed nak do nie któ rych ope ra cji, np. usta wie nia
sztan cy, moż na użyć wa dli wie za dru ko wa nych ar ku szy z ope ra cji
dru ko wa nia. Po tem za czy na się pro ces pro duk cji, w któ rym od pa dy
po wsta ją z róż nych po wo dów. Wy róż nia my tu błę dy po wsta łe z wi ny
ma te ria łów, ma szyn, ope ra to rów, śro do wi ska (np. wil got ność), po trzeb
kon tro l nych itp.; ta ki od pad na zy wa my ubyt kiem. Od pad po wsta je tak -
że w pro ce sie sztan co wa nia czy bo bi no wa nia. Tak że roz dzie la nie
warstw pod ło ża i fo lii ge ne ru je nie unik nio ny od pad. Od pad po wsta je
rów nież pod czas wszel kich prób wy ko ny wa nych np. na zle ce nie klien -
ta. Dla te go każ de wy ko na nie czyn no ści ma szy no wych po win no być
moż li we do pie ro po stwo rze niu zle ce nia, aby moż na by ło tę pra cę za -
re je stro wać. Nie kie dy by wa tak, że zle ce nia są trud ne, np. ze sta wie -
nie ko lo rów utrud nia osią gnię cie za ło żo nej del ty lub klient wy ma ga po -
bie ra nia pró bek (ar ku szy do po mia ru) w trak cie trwa nia pro ce su. To
wszyst ko zwięk sza ilość od pa du i po win no zna leźć się w kal ku la cji. 

W któ rym mo men cie pro ce su pro duk cyj ne go po Win ni śmy za cząć

sor to Wa nie od pa dóW pro duk cyj nych na su roW ce Wtór ne?

Woj ciech Ję drze jew ski: Kla sy fi ka cję od pa dów mu si my prze pro wa -
dzić już na po zio mie kal ku lo wa nia pro duk tu. Od po wied nio uzbro jo -

ny kal ku la tor wpro wa dza wszyst kie wej ścia su row ców lub pół pro duk -
tów na czyn ność pro duk cyj ną wy ko ny wa ną na okre ślo nej ma szy nie
oraz wy pro wa dza wszyst kie wyj ścia po wsta ją ce w trak cie wy ko ny -
wa nia tej czyn no ści z uwzględ nie niem po wsta wa nia od pa du okre ślo -
ne go ro dza ju. W ten spo sób ma my po dział np. na tek tu rę nie za dru -
ko wa ną, któ ra jest znacz nie droż sza od tek tu ry za dru ko wa nej.
Tek tu ra po fo lio wa na po wsta ła przez po łą cze nie dwóch róż nych ma -
te ria łów (pa pie ru i fo lii) jest prak tycz nie od pa dem, a nie su row cem
wtór nym. W trak cie trwa nia re je stra cji tak skal ku lo wa ne go pro ce su
na stą pi re je stra cja po wsta łe go od pa du róż ne go ro dza ju, fi zycz nie
w miej scu je go po wsta wa nia. W ra por cie po rów naw czym wi dzi my,
ile i ja kie go od pa du po wsta ło, a ile za kła da li śmy. Da je nam to od ra -
zu wie le ko rzy ści. Mo że my spro stać wy ma ga niom cer ty fi ka tu FSC
oraz ra por to wa niu tra ce abi li ty wy ma ga ne mu przez co raz wię cej 
du żych od bior ców, zwłasz cza opa ko wań spo żyw czych. Po nad to
uza sad nie nie re kla ma cji do sta wy su row ca jest bar dzo pre cy zyj ne
i dia me tral nie skra ca pro ces jej uzna nia. Mo ja prak ty ka wska zu je, 
że w fir mach bra ku je pro ce dur sor to wa nia od pa dów. A ko rzy ści są
ogrom ne, nie tyl ko dla śro do wi ska. Zy ski fi nan so we dla śred niej fir -
my wy ni ka ją ce z wdro że nia pre cy zyj nej go spo dar ki su row ca mi wtór -
ny mi li czo ne są w dzie siąt kach ty się cy zło tych rocz nie.

na ja kich jesz cze ob sza rach po Wsta ją od pa dy?

Woj ciech Ję drze jew ski: Tu za czy na się dłu ga li sta, na szczę ście
moż li wa do wy eli mi no wa nia.
Je że li fir ma nie kon tro lu je zda wa nych na ma ga zyn koń có wek ma -
te ria łów, w ma ga zy nie ku mu lu je się ogrom na ilość ma te ria łów, któ -
re mo gą słu żyć do wy ko na nia np. przy rzą du na ma szy nie. Nie kie -
dy ilość ma te ria łu jest tak znacz na (np. jed na trze cia ro li), że moż na
go użyć do wy ko na nia na stęp ne go zle ce nia. Pro blem wy stę pu je naj -
wy raź niej przy pro duk cji w tech no lo gii flek so. Oso by two rzą ce za -
mó wie nia do do staw ców nie wi dząc sta nów ma ga zy no wych, tzw.
„koń có wek” – na wet tych peł no war to ścio wych, za ma wia ją nie po -
trzeb nie nad miar ma te ria łu. W dłuż szym okre sie po wo du je to du że
stra ty, po nie waż ma te ria ły się sta rze ją i tra cą przy dat ność do uży -
cia. A są to nie raz ilo ści idą ce w to ny ma te ria łu. Kal ku la cja koń có -
wek nie obej mu je, ale tak na praw dę ren tow ność nie któ rych zle ceń
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jest ujem na. Pro ce du ry mu szą opi sy wać szczel ne za rzą dza nie
wszyst ki mi ma te ria ła mi i su row ca mi, ja kie znaj du ją się na te re nie
fir my. Uła twia to do brze skon fi gu ro wa ny i wdro żo ny sys tem kom -
pu te ro wy. Waż ne jest tak że zna ko wa nie ko da mi kre sko wy mi ma te -
ria łów, pół pro duk tów, pro duk tów, opa ko wań, ma ga zy nów itp.

czy to tro chę nie prze sa da – zna ko Wa nie Wszyst kie go?

Woj ciech Ję drze jew ski: Nie ma tu cie nia prze sa dy. Nada nie ko du
ozna cza re je stra cję obiek tu w sys te mie.
Ma ga zyn mo że my stwo rzyć wte dy wszę dzie: przy kle ja my ety kie tę
ma ga zy nu za wie ra ją cą na zwę ko do wą i kod kre sko wy i jest no wy ma -
ga zyn. Do brze zro bio na ma pa ma ga zy nu to pod sta wa. Cho dzi o to,
aby stan fi zycz ny był zgod ny ze sta nem w kom pu te rze. Wte dy mo -
że my szyb ko zlo ka li zo wać obiekt. Od czyt ko lek to rem da nych do kład -
nie po wie nam, co to jest, kto to tu po ło żył oraz przed sta wi ca łą 
hi sto rię zu ży cia obiek tu do po zy cji na PZ włącz nie. Za sto so wa nie ko -
dów kre sko wych jest klu czo we. Ko dy są opi sem, któ ry po tra fi na tych -
mia sto wo od czy tać sys tem kom pu te ro wy – wte dy po jed nym ska -
nie ma my do stęp ną peł ną in for ma cję za re je stro wa ną w sys te mie.
We dług mnie ko dy kre sko we po win ny być sto so wa ne na wet w ma -
łych fir mach. Ska ne ry mo bil ne obec nie są do stęp ne za oko ło 1200 zł.
Osta tecz nie moż na uży wać ko mór ki z przy staw ką. Ska ner z ka blem
kosz tu je ok 250 zł. Opro gra mo wa nie do re je stra cji pro ce sów zu ży cia
i prze miesz cza nia to wy da tek od kil ku do kil ku na stu ty się cy zł. Jest
to in we sty cja, któ ra na pew no się zwró ci. Np. in wen ta ry za cja ma ga -
zy nu w jed nej z firm, któ ry miał kil ka ty się cy in dek sów ma te ria ło wych,
skró ci ła się z 3 dni ro bo czych (oczy wi ście ma ga zyn był za mknię ty)
do 4 go dzin. Mó wiąc o od pa dach, znam przy pa dek, w któ rym pra -
cow nik za nie dbał obo wiąz ki i nie prze mie ścił umiesz czo nych tym cza -
so wo w ma ga zy nie na ze wnątrz pa let z pa pie rem do ma ga zy nu. Sta -
ły źle za bez pie czo ne i pod wpły wem wil go ci pa pier się po marsz czył.
Spra wa wy szła na jaw po mie sią cu, kie dy zle ce nie we szło do ko lej ki
pro duk cyj nej. Dzię ki re je stra cji MM - MM+ moż na by ło wy zna czyć
oso bę od po wie dzial ną za tę stra tę i stwo rzyć no wą pro ce du rę.
Na stęp nym miej scem po wsta wa nia od pa dów, któ re chciał bym omó -
wić, jest ma ga zyn farb. Pro blem do ty czy zwłasz cza farb ze ska li ko -
lo rów Pan to ne w opa ko wa niach 5 kg i więk szych. Są oczy wi ście
kuch nie far bo we wy ko rzy stu ją ce do mak si mum we wnętrz ny re cy kling
farb. Jed nak nie wszyst kie fir my na ta kie roz wią za ne stać lub nie jest
ono uza sad nio ne eko no micz nie. Prost szym i tań szym roz wią za niem
jest au to ma tycz ne wa że nie po jem ni ka ze zda wa ną far bą wraz z od -
czy ty wa niem nu me ru Pan to ne za ko do wa ne go ko dem kre sko wym.
Ta kie roz wią za nie wraz z ma pą ma ga zy nu farb da je peł ną wie dzę, ja -
kie ko lo ry Pan to ne i w ja kich ilo ściach znaj du ją się w ma ga zy nie. Bez
ta kie go po mia ru fir ma nie jest w sta nie zu żyć koń có wek farb, któ re są
po wtór nie za ma wia ne w no wych opa ko wa niach. Koń ców ki po pew -
nym okre sie trze ba zu ty li zo wać, co jest oczy wi ście źró dłem strat.
Na ko niec omów my wszel kie ma te ria ły opa ko wa nio wo -trans por to -
we. Na le żą do nich: kar to ny, fo lie PE i stretch, opa ski i klam ry, obi -
cia z li stew i płyt oraz pa le ty jed no ra zo we. W przy pad ku, kie dy to my

je ste śmy do staw cą, do bra kal ku la cja po win na brać pod uwa gę
koszt ta kich opa ko wań. Je że li je ste śmy od bior cą tak opa ko wa -
nych su row ców, war to wdro żyć pro ce du rę, któ ra za rzą dza se gre go -
wa niem po zy ska nych opa ko wań i sprze da żą ich ja ko su row ców
wtór nych nie zmie sza nych. W sys te mie kom pu te ro wym moż na jed -
no ra zo wo skon fi gu ro wać, ja kie su row ce i w ja kich ilo ściach są po -
zy ski wa ne przez fir mę wraz z do sta wą ma te ria łów. Wte dy przy ję -
cie PZ za re je stru je au to ma tycz nie po zy ska ne su row ce wtór ne.
Pod su mo wu jąc, w trak cie dzia ła nia or ga ni za cji pro duk cyj nych i pro -
duk cyj no -usłu go wych po wsta wa nie od pa dów jest rze czą oczy wi -
stą. Waż ne jest pro ce so we po dej ście do te go za gad nie nia. Kal ku -
la cja pro duk tu po win na uwzględ niać za rów no po trze bę nad dat ków,
jak i po wsta wa nie ubyt ków z do kład no ścią do czyn no ści w pro ce -
sie. Wyj ścia moż li wych od pa dów po win ny być wy pro wa dzo ne z do -
kład no ścią do czyn no ści w ce lu za re je stro wa nia nie tyl ko ilo ści
pro duk tu pra wi dło wo wy two rzo ne go, ale też ilo ści po wsta nia od pa -
du da ne go ro dza ju. Za rzą dza nie pro ce sem po win no po łą czyć
na po zio mie zu ży cia i zda wa nia nie wy ko rzy sta nych su row ców ma -
ga zyn, pro duk cję oraz dział za ma wia nia do staw su row ców. 
Na le ży tak że wdro żyć pro ce du ry in ter wen cyj ne w klu czo wych miej -
scach, w któ rych po ja wia ją się od pa dy tyl ko ze wzglę du na brak re -
je stra cji zda wa nych su row ców. Pro ce du ry po win ny rów nież re gu -
lo wać za go spo da ro wa nie su row ców wtór nych po zy ska nych
w po sta ci opa ko wań od do staw ców.

dzię ku ję za roz mo Wę.

Wojciech Jędrzejewski: Zyski finansowe 
dla średniej firmy wynikające z wdrożenia
precyzyjnej gospodarki surowcami wtórnymi
liczone są w dziesiątkach tysięcy 
złotych rocznie


