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WYMAGANIA DYREKTYW UE
W ZAKRESIE MATERIAŁÓW
I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH
DO KONTAKTU Z śYWNOŚCIĄ
(Cz. II)
Znaczenie tworzyw sztucznych uŜywanych w
materiałach i wyrobach przeznaczonych do
kontaktu z Ŝywnością
Bardzo duŜa część światowej produkcji tworzyw
sztucznych wykorzystywana jest w postaci wyrobów
przewidzianych do kontaktu z Ŝywnością, dotyczy to
nie tylko:
• opakowań, których udział w tym zuŜyciu jest
największy, ale równieŜ
• sprzętu gospodarstwa domowego (np. roboty
kuchenne, młynki, lodówki,
• naczyń i nakryć stołowych jednorazowego i
wielokrotnego uŜytku,
• części maszyn i urządzeń, a takŜe np. zbiorników wykorzystywanych w przemyśle
spoŜywczym. Warto nadmienić, Ŝe aŜ 30%
światowej
produkcji
tworzyw
sztucznych
wykorzystywane jest w produkcji opakowań. Wg
danych Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców
Tworzyw Sztucznych, zarówno w Polsce jak i krajach
Unii Europejskiej udział ten jest jeszcze wyŜszy,
przekraczając 40 % ogólnego zuŜycia tworzyw
sztucznych [2]. Tak więc podobnie jak to ma miejsce w
krajach UE, równieŜ w Polsce zuŜycie opakowań z
tworzyw sztucznych zdecydowanie dominuje nad
pozostałymi kierunkami zastosowań.
Podkreślić naleŜy, Ŝe ponad 60% wszystkich
opakowań zuŜywane jest do pakowania Ŝywności.

Cena 5,00 zł

Aktualne tendencje w dziedzinie opakowań, w tym
takŜe z tworzyw sztucznych, jakkolwiek nadal
charakteryzuje:
• dąŜenie do coraz lepszego zabezpieczenia jakości
produktów w przedłuŜonym okresie czasu,
• zwiększenia walorów marketingowych oraz
• większej wygody uŜytkowania, to jednak coraz
większy nacisk kładzie się na:
• wdraŜanie rozwiązań opakowaniowych o zmniejszonej uciąŜliwości dla środowiska naturalnego.
Postęp w dziedzinie opakowań nierozłącznie wiąŜe
się z uszlachetnianiem materiałów i opakowań z
tworzyw sztucznych, obejmującym:
 drukowanie,
 powlekanie,
 laminowanie,
 współwytłaczanie,
 metalizację, a w ostatnim czasie takŜe
 nakładanie powłok ceramicznych.
Uszlachetnianie materiałów i opakowań jest wyrazem dąŜenia do:
• poprawy zabezpieczenia jakości produktów,
• nadania wymaganej charakterystyki przetwórczej, a takŜe
• zwiększenia atrakcyjności marketingowej.
W procesach uszlachetniania niejednokrotnie
wprowadzane są środki pomocnicze, które łącznie z
pozostałościami po polimeryzacji (monomery i tzw.
substancje wyjściowe), zazwyczaj odznaczają się
strukturą małocząsteczkową.
Substancje małocząsteczkowe w odróŜnieniu od
wielkocząsteczkowych, to jest polimerów, mogą migrować do produktów, z którymi pozostają w kontakcie.
Gwarancje bezpieczeństwa Ŝywności w znacznym
stopniu związane są z utrzymaniem migracji substancji
małocząsteczkowych, występujących w materiałach i
wyrobach z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do
kontaktu z Ŝywnością na zminimalizowanym dopuszczalnym poziomie, nie stwarzającym zagroŜenia dla
człowieka.
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Dla dalszych rozwaŜań celowe jest wyjaśnienie
pojęć migracji globalnej oraz migracji specyficznej.
Migracja globalna stanowi łączną masę nielotnych i
zwykle nierozpoznanych substancji, które w określonych warunkach czasu i temperatury, migrują z
zdefiniowanej powierzchni materiału lub wyrobu do
Ŝywności i wyraŜana jest zazwyczaj w mg/dm2. Z
uwagi na bardzo złoŜony skład, w prowadzonych
badaniach Ŝywność zastępowana jest płynami
modelowymi, reprezentującymi podstawowe grupy
Ŝywności.
Migracja specyficzna odnosi się do ściśle
zdefiniowanej substancji, określa się ją w stosunku do
masy Ŝywności, czy teŜ mediów zastępujących Ŝywność
w badaniach migracji i wyraŜana jest w mg/kg.
Wyniki badania migracji substancji małocząsteczkowych z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
do Ŝywności oraz badań sensorycznych, mają
podstawowe znaczenie dla ich oceny, z punktu
widzenia wymagań sanitarno-higienicznych.
Kwalifikacja substancji małocząsteczkowych
punktu widzenia oceny higieniczno-sanitarnej

z

Od szeregu lat w ramach obecnej Komisji
Europejskiej prowadzone są prace nad ustaleniem listy
pozytywnej substancji wykorzystywanych w produkcji
i w przetwórstwie materiałów i wyrobów z tworzyw
sztucznych przewidzianych do kontaktu z Ŝywnością.
Merytoryczną stroną działalności w tym zakresie
zajmuje się Naukowy Komitet ds. śywności (SCF).
Producenci tworzyw sztucznych w krajach UE zostali
zobowiązani do przedstawienia temu Komitetowi
wymaganej dokumentacji dla substancji małocząsteczkowych, które mogą wystąpić w materiałach i
wyrobach ich produkcji.
Na podstawie opinii Komitetu SCF, monomery,
substancje wyjściowe stosowane w procesach
polimeryzacji, a takŜe środki pomocnicze wykorzystywane zarówno przy wytwarzaniu jak i w
przetwórstwie tworzyw sztucznych, których liczbę
początkowo szacowano na ok. dwa tysiące,
sklasyfikowano na 11 listach [3]. Podstawą do
zakwalifikowania na odpowiednią listę stanowią przede
wszystkim istniejące dane toksykologiczne, informacje
o maksymalnej zawartości substancji w materiale i
wartość migracji specyficznej tej substancji (SML).
Listy od 0 do 4 zawierają substancje, dla których
istnieją wystarczające dane dla określenia warunków
ich bezpiecznego stosowania. Lista 5 obejmuje
substancje, które ze względu na toksyczność
wykluczono z uŜycia. Na listach od 6 do 9 znalazły się
substancje, dla których brak jest jeszcze wystarczających danych toksykologicznych, bądź to do
podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczeniu do

dalszego stosowania lub teŜ o ich wykluczeniu ze
stosowania. Lista kolejna oznaczona symbolem W,
obejmuje substancje oczekujące na zaopiniowanie.
Charakterystyka dyrektyw UE określających listy
substancji występujących w materiałach i wyrobach
z tworzyw sztucznych przewidzianych do kontaktu z
Ŝywnością.
Do roku 2002 oficjalne dokumenty Komisji
Europejskiej, w których zostały zawarte listy substancji
małocząsteczkowych występujących w tworzywach
sztucznych, stosowanych w kontakcie z Ŝywnością,
stanowiły
Dyrektywa
90/128/EEC
wraz
z
wymienionymi wcześniej siedmioma dyrektywami
uzupełniającymi.
Osiem
wyŜej
wymienionych
Dyrektyw po ukazaniu się w roku 2002 Dyrektywy
2002/72/EC zostało uniewaŜnionych i zastąpionych
jedną zbiorczą Dyrektywą 2002/72/EC.
Z informacji zawartych w tabeli 1 wynika, Ŝe po
dwu latach od czasu ukazania się dyrektywy zbiorczej,
to jest w roku 2004 pojawiły się juŜ dwie kolejne
dyrektywy ją uzupełniające, to jest 2004/1/EC jako 1-e
uzupełnienie Dyrektywy 2002/72/EC oraz 2004/19/EC
jako 2-ie uzupełnienie Dyrektywy 2002/72/EC.
Warto zwrócić uwagę, Ŝe do grupy materiałów i
wyrobów z tworzyw sztucznych nie zakwalifikowano
dyrektyw dotyczących niektórych pochodnych Ŝywic
epoksydowych, wykorzystywanych w kontakcie z
Ŝywnością, obejmując te Ŝywice w odrębną Dyrektywą
2002/16/EC.
Ustaleniami dyrektyw kraje członkowskie zobowiązywane są do wydawania regulacji prawnych,
zezwalających na stosowanie materiałów i wyrobów
przeznaczonych
do
kontaktu
z
Ŝywnością,
spełniających wymagania dyrektyw oraz zakazujących
od określonych terminów, stosowania w obrocie
pomiędzy krajami UE, a takŜe w imporcie do tych
krajów, materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z Ŝywnością, które wymagań tych nie
spełniają.
NiŜej podano zawartość poszczególnych kolumn
Dyrektywy 2002/72/EC, a takŜe innych dyrektyw,
określających listy substancji dozwolonych do
stosowania w materiałach i wyrobach z tworzyw
sztucznych przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością.
1

2

Numer nadany Numer CAS
przez Komisję (Chemical
Europejską
Abstract
Service)

3
Nazwa
chemiczna
substancji

4
Ograniczenia
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Ograniczenia mogą dotyczyć:
SML
QM

Limit migracji specyficznej
Zawartość substancji w materiale lub w
wyrobie
DL
Granica wykrywalności
QM(T) Limit zawartości wyraŜonej jako całkowita
zawartość, w odniesieniu do określonej
grupy chemicznej np. NCO
SML(T) Limit migracji specyficznej wyraŜonej jako
całkowita wartość migracji, w odniesieniu
do określonej grupy chemicznej np. NCO
Dyrektywy zawierające listy substancji występujących w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych
przewidzianych do kontaktu z Ŝywnością obejmują 2
części, to jest część A oraz B:
Część A zawiera listę pozytywną:
• monomerów i substancji wyjściowych stosowanych
w polimeryzacji, a takŜe środków pomocniczych
stosowanych w produkcji i w przetwórstwie tworzyw
sztucznych, sklasyfikowanych na listach Komitetu
SCF od 0 do 4, dopuszczonych do stosowania
Część B zawiera listę czasowo pozytywną:
• monomerów i substancji wyjściowych stosowanych w
polimeryzacji, a takŜe środków pomocniczych
stosowanych w produkcji i w przetwórstwie tworzyw
sztucznych, sklasyfikowanych na listach Komitetu
SCF od 6 do 9.
Dla substancji zawartych w części B, Komitet SCF
określił zakres wymaganych dodatkowych badań, od
wyników których uzaleŜnione jest przeniesienie do
części A, bądź teŜ niedopuszczenie do dalszego
stosowania.
Zgodnie z Dyrektywą 2002/72/EC, według stanu na
sierpień 2002 w zakresie monomerów i substancji
wyjściowych, stosowanych w procesach polimeryzacji:
 część A obejmowała 302 pozycje
 część B 20 pozycji
Niekompletna lista substancji dodatkowych
stosowanych w produkcji i w przetwórstwie tworzyw
sztucznych obejmowała:
 w części A 374 pozycje oraz
 116 pozycji w części B
W przytoczonym bilansie celowo uŜyto terminu
“pozycje” zamiast terminu substancje, bowiem niektóre
pozycje obejmują grupę związków pokrewnych.
Ustalenia nie wdroŜonej jeszcze do przepisów
krajowych Dyrektywy 2004/19/EC stanowiącej 2-ie
uzupełnienie Dyrektywy 2002/72/EC wprowadzają
szereg zmian w przedstawionym bilansie.
W zakresie monomerów i substancji wyjściowych,
stosowanych w procesach polimeryzacji:

•

wprowadzenie do listy w części A 6 nowych
pozycji,
• przesunięcie z części B do części A 9 pozycji,
• usunięcie z części A 2 pozycji,
• wprowadzenie zmian w części A w kolumnie
ograniczenia, w 8 pozycjach (na ogół w
kierunku zaostrzenia wymagań).
W zakresie substancji dodatkowych stosowanych w
produkcji i w przetwórstwie tworzyw sztucznych :
• wprowadzenie do listy w części A 15 nowych
pozycji,
• usunięcie z części A 4 pozycji,
• prowadzenie zmian w kolumnie ograniczenia w
części A w 4 pozycjach,
• włączenie do części B 16 pozycji,
• usunięcie z części B 3 pozycji.
Dyrektywa 2004/1/EC stanowiąca 1-e uzupełnienie
Dyrektywy 2002/72/EC i wdroŜona juŜ do przepisów
krajowych wprowadza zakaz stosowania azo
dikarbonamidu w tworzywach sztucznych przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością. Podstawą do
wydania oddzielnej dyrektywy dla jednej tylko
substancji, stosowanej jako środek spieniający w
produkcji uszczelek do opakowań szklanych i
uznawanej za rakotwórczą, stał się fakt stwierdzenia
obecności pochodnych tej substancji w Ŝywności dla
małych dzieci.
Listy substancji pomocniczych zawarte zarówno w
częściach A jak i B Dyrektywy 2002/72/EC określane
są jako nie kompletne. Brak substancji pomocniczej na
tych listach nie oznacza zakazu ich stosowania
przynajmniej w części krajów UE. JednakŜe ich status
nie jest jeszcze uregulowany na poziomie UE a
podstawę do stosowania mogą stanowić lokalne
przepisy i tzw. listy pozytywne na poziomie krajowym.
Dyrektywa 2002/72/EC zawiera szereg bardziej
jednoznacznych sformułowań, do wykorzystania przez
uŜytkowników dyrektyw, w tym zakresie. Dotyczy to
np. terminu “tworzywo sztuczne” oraz czego pojęcie to
nie obejmuje.
 Termin tworzywo sztuczne określa organiczny
związek wielkocząsteczkowy otrzymywany przez
polimeryzację, to jest poliaddycję lub polikondensację z cząsteczek o małym cięŜarze
cząsteczkowym, a takŜe przez chemiczną modyfikację naturalnych związków wielkocząsteczkowych. Tworzywa sztuczne mogą zawierać teŜ
inne substancje.
Zgodnie z Dyrektywą 2002/72/EC, do tworzyw
sztucznych nie zalicza się:
•

powlekanych i nie powlekanych folii z
regenerowanej celulozy,
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•

naturalnego i syntetycznych kauczuków,

•

papieru i tektury niezaleŜnie od tego czy są,
czy teŜ nie są modyfikowane przez dodatek
tworzyw sztucznych,

•

Ŝywic jonowymiennych,

•

silikonów,

•

powłok bazujących na:

woskach parafinowych, w tym
syntetycznych i mikrokrystalicznych,

mieszaninach wyŜej wymienionych
wosków z tworzywami sztucznymi.
W dyrektywie 2002/72/EC zaznaczono ponadto, Ŝe
jej ustalenia nie obejmują jeszcze, monomerów i
substancji wyjściowych, stosowanych wyłącznie do:
•

powłok uzyskiwanych z Ŝywic lub produktów
polimeryzacji, w postaci ciekłej, w proszku lub
w dyspersji, np. lakierów, werniksów, farb itp.,

•

Ŝywic epoksy,

•

klejów,

•

substancji nadających przyczepność powłokom
oraz

•

farb graficznych.

Małe Średnie Przedsiębiorstwa
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW
MSP
Ośrodek RENOWATOR dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (02-078 Warszawa, ul. Ludwika
Krzywickiego
34,
Tel.
(22)
6269408,
www.renowator.org.pl) zaprasza przedsiębiorców,
kadrę kierowniczą oraz pracowników w grupie
wiekowej ponad 45 laty oraz po / na urlopach
wychowawczych na szkolenia w ramach projektu
Partnerstwa
na
Rzecz
Rozwoju
„Ośrodek
RENOWATOR dla MSP” finansowanego z funduszy
inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (Fundusze EFS).
Ośrodek oferuje nabycie i certyfikowanie
innowacyjnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w
szkoleniach,
stacjonarnych
lub
mieszanych,
wynagradzanych staŜach w instytutach naukowych i
badawczych oraz wynagradzanych praktykach w
przedsiębiorstwach w zakresie:
 Konsultant ds. e-learning. Wykład - 53 godz.,
ćwiczenia - 28 godz., sprawdziany - 10 godz.
 Dydaktyk medialny, E-kurs oraz ćwiczenia i
konsultacje – 26 godz., sprawdziany – 6 godz.
(szkolenie mieszane)

 Ewaluator/tester treści e-learning. Wykład – 53
godz., ćwiczenia – 28 godz., sprawdziany – 10 godz.
 Analityk danych. Wykład – 24 godz., ćwiczenia i
projekty – 30 godz., sprawdziany – 6 godz.
 Analityk potrzeb klientów. Wykład – 12 godz.,
ćwiczenia i mikroprojekty – 16 godz.
 Projektant systemów informacyjno-organizacyjnych. Wykłady – 10 godz., ćwiczenia – 30 godz.,
sprawdziany – 6 godz.
 Doradca d.s planowania i oceny przedsięwzięć
inwestycyjnych. Wykłady – 10 godz., ćwiczenia – 30
godz., sprawdziany – 6 godz.
 Specjalista ds. zarządzania projektami. Wykłady –
10 godz., Ćwiczenia i mikroprojekty – 28 godz.,
sprawdziany – 6 godz.
 Specjalista ds. przygotowania Studium Wykonalności. Wykłady – 8 godz., ćwiczenia i warsztaty –
22 godz.
Szkolenia moŜe poprzedzić kurs wyrównawczy
„Podstawy pracy z komputerem”, Wykład/Ćwiczenia
– 42 godz., sprawdziany – 1 godz.
Dane o certyfikowanych specjalistach zostaną
umieszczone w internetowej Bazie o Specjalistach na
portalu www.renowator.org.pl
W ramach staŜy i praktyk pracownicy będą mogli
realizować zadania dla potrzeb przedsiębiorstw, w
których pracują.
Ośrodek RENOWATOR organizuje dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej MSP:
Spotkania „Innowacyjne technologie i specjalizacje informatyczne źródłem wzrostu efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa” –
9 godz., w ramach których na wykładach i pokazach
poprzez przykłady i kalkulacje ekonomiczne
zachęcać się będzie do wprowadzania innowacji do
firm
Warsztaty „Gospodarka oparta na wiedzy (GOW).
Zarządzanie zmianami innowacyjnymi.” – 6 godz.
Ośrodek RENOWATOR organizuje praktyki w
MSP specjalistów wykształconych w Ośrodku i
wynagradzanych ze środków projektu, by dla potrzeb
przedsiębiorstwa spoŜytkowali nabyte umiejętności,
pod opieką telekonsultantów, jednocześnie pogłębiając
swoje doświadczenia w nowych zawodach. Ośrodek
RENOWATOR ma moŜliwość pokrycia kosztów
zakwaterowania i dojazdów.
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać po
adresem:
Krajowa Izba Gospodarcza,
ul. Trębacka 4, Warszawa, pok. 421,
Tel. (22) 6309845 lub 6309827,
e-mail: kwilkowska@kig.pl lub jrafalowski@kig.pl
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RYNKI
Chińskie zagroŜenie dla produkcji
tektury falistej na świecie
Nie moŜna nie doceniać wpływu, jaki wywierają
Chiny, i będą wywierać w następnych latach na cały
świat, w tym na przemysł przetwórstwa tektury falistej.
Chodzi nie tylko o zauwaŜalny wzrost zuŜycia
makulatury i celulozy. Chodzi równieŜ o fakt, Ŝe w
Chinach stosuje się najnowocześniejsze i wysokoydajne maszyny. Powstają wielkie, nowoczesne fabryki
przetwórstwa tektury. NaleŜy się spodziewać, Ŝe w
przyszłości powstanie wiele innych takich fabryk.
Tempo wzrostu oraz modernizacja chińskiego
przemysłu papierniczego i opakowań wprost
zadziwiają. W Chinach, od 2000 r. wskaźnik wzrostu
gospodarczego w ciągu roku wynosi 8,5%. Produkcja
branŜy opakowań z tektury falistej corocznie rośnie o
16% podczas, gdy w USA ten wskaźnik wynosi 3%, w
Europie prawie 2%. Chiny przodują na świecie prawie
w zakresie kaŜdej gałęzi przemysłu, włączając w to
przetwórstwo tektury.
Po wielu latach przesłanek o przemianie Chin w
światową gospodarczą potęgę zaobserwowano obecnie,
niejako przebudzenie smoka i rozwinięcie przez niego
skrzydeł. Skutki są nieprzewidywalne. Ogniowy oddech
smoka poczuła cała gospodarka światowa, łącznie z
branŜą przetwórstwa tektury. Amerykański import
wyrobów opakowaniowych z Chin obecnie przewyŜsza
130 mld USD.
Wszyscy znają producentów opakowań, którzy
ponieśli straty z powodu tego, Ŝe chińskie
przedsiębiorstwa przedstawiły ich klientom oferty,
których nie byli w stanie przebić. Przez dziesięć lat
obserwowano „wzrost chińskiego eksportu i importu”.
Teraz zaczęła się druga tura - „eksport kapitału
chińskiego”. Nastąpi dramatyczny wzrost bezpośrednich chińskich inwestycji w cały szereg wiodących
gałęzi przemysłu na całym świecie. Większa część tych
inwestycji będzie dotyczyła długoterminowych umów
na zaopatrzenie Chin w surowce w celu zwiększenia
wzrostu gospodarki. W Chinach włókna, szczególnie
długie są obecnie produktem, który trzeba sprowadzać.
Problem ten spowodował zwiększenie zapotrzebowania na celulozę i makulaturę i surowiec ten ruszył
do Chin szerokim strumieniem z całego świata.
Obecnie Chiny importują ogromne ilości surowca
włóknistego, a przemysł celulozowo-papierniczy oraz
opakowaniowy jest rozbudowywany i modernizowany.
Chiny podejmują się przedsięwzięć o zasięgu
światowym i szybko przybliŜają się do poziomu
światowego. Najlepsze chińskie kompanie moŜna
śmiało porównać do najlepszych kompanii Zachodu.

W roku 2004 chiński rząd poinformował o zamiarze
zainwestowania 24 mld USD w zasadzenie nowych
terenów leśnych i na program rozwoju przemysłu
papierowego przez najbliŜsze 6 lat.
Według tego programu planuje się posadzenie
5 mln ha szybko rosnących drzew i wybudowanie wielu
celulozowo-papierniczych fabryk o mocy produkcyjnej
500 tys. ton w ciągu roku na terenie południowo
wschodnich Chin. Oprócz tego Chiny planują równieŜ
wybudowanie wielu niewielkich fabryk papieru,
rozmieszczonych w strategicznych miejscach wzdłuŜ
plantacji bambusa w południowo-zachodnich regionach
kraju. JednakŜe wciąŜ panuje przekonanie, Ŝe Chiny
będą importerem włókna celulozowego jeszcze przez
długie dziesięciolecia. KaŜdy, kto wątpi w moŜliwości
Chin powinien odwiedzić Szanghaj. Jest to jedno z
najbardziej zachwycających miast na świecie w
obecnych czasach. Jest ono wizytówką tego, co Chiny
mogą osiągnąć w dość krótkim okresie. W mieście tym
jest pełno biznesmenów nowej generacji: młodych,
energicznych o zachodnich poglądach i globalistycznych ambicjach. Ludzie ci swobodnie władają
językami obcymi i są wychowani na dwóch kulturach –
chińskiej i zachodniej. W obu kulturach czują się oni,
jak przysłowiowa „ryba w wodzie”. Faktycznie są oni
rozdwojeni pomiędzy dwa światy USA i Chiny oraz
zajmują się handlem w tej trudnej rzeczywistości.
Zarządzają fabrykami wyposaŜonymi w maszyny
produkujące kartony z szybkością większą niŜ 1000
m/min, stosując takie standardy technologiczne,
organizację produkcji i bezpieczeństwa ekologicznego,
Ŝe kaŜda zachodnia kompania mogłaby im pozazdrościć.
Na przykład w fabryce papieru „Dziewięć Smoków”
niedaleko od Szanghaju moŜna zobaczyć, jaka będzie
przyszłość chińskiego przemysłu papierniczego.
Fabryka ta ma juŜ przygotowane miejsce do montaŜu
następnych 16-tu maszyn wytwarzających papier.
Obecnie budowanych jest kilka węglowych elektrowni,
w celu uniezaleŜnienia się od przerw w dostawach
energii – utrapienia chińskiego przemysłu. Choć
obecnie, wielu chińskich producentów wciąŜ jeszcze
posługuje się maszynami zachodnimi moŜna dostrzec
zaczątek rozwoju produkcji maszyn i urządzeń do
produkcji i przetwórstwa papieru o klasie światowej.
Według prognoz – chińskie maszyny dość szybko
staną się realną siłą przemysłów papierniczego i
opakowaniowego w ciągu najbliŜszych dziesięcioleci.
Skutki tego są nieprzewidywalne. Chiny mogą
osiągnąć duŜe doświadczenie w produkcji maszyn i
urządzeń do wytwarzania i przetwórstwa papieru, a
chińscy producenci papieru będą eksporterami papieru i
opakowań tekturowych wysokiej jakości na Zachód. W
przyszłości tempo rozwoju przemysłu celulozowopapierniczego będą nadawać niewątpliwie Chiny.
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Teorię ewolucji Darwina głoszącą zasadę –
„przeŜyje tylko przystosowany” – często rozumie się
niewłaściwie. Dokładnie naleŜy rozumieć, Ŝe według
teorii Darwina – „przeŜyje ten, kto ma większe
zdolności przystosowawcze” (adaptacyjne).
Adaptacja jest tym, co gwarantuje przeŜycie
zarówno w świecie, jak i w biznesie. Jeśli przemysł
papierniczy zamierza Ŝyć i kwitnąć, to musi on nauczyć
się adaptacji do tego szybko i globalistycznie
zmieniającego się środowiska. Mówiąc jaśniej, te
kampanie, które niedostatecznie szybko się przystosują
oraz nie potrafią efektywnie pracować, będą
„rozerwane przez chińskiego smoka”. Choć nie moŜna
twierdzić, Ŝe Chiny zamierzają opanować świat, naleŜy
pojąć iŜ stają się one realnym rywalem, przy czym
chińskie zagroŜenie powinno mobilizować do ciągłego
doskonalenia własnej działalności. Zachodni eksporter,
producent papieru, który nie potrafi konkurować z
Chinami pod względem ceny – nie przeŜyje. Na rynku
nie przetrwa ani jedna zachodnia kompania, która nie
moŜe konkurować pod względem ceny z chińskim
importem. Wniosek: naleŜy stać się efektywniejszym
lub odejść.
Stare, nieefektywne fabryki papieru i zakłady
produkujące opakowania z tektury falistej są zamykane,
pozostawiając moce o duŜej wartości, mogące
wytwarzać miliony ton wyrobów. Wysiłki kompanii
czynią przemysł papierniczy i opakowaniowy bardziej
globalnym. Restrukturyzacja zmniejsza ilość czynników mających realny wpływ na rynek. To dotyczy nie
tylko papierniczych i opakowaniowych kompanii, ale
takŜe dostawców maszyn i surowców chemicznych.
Producenci i przetwórcy papieru powinni wyrzucić do
śmieci wiele przestarzałych technologii, które są
potencjalnym zagroŜeniem dla środowiska naturalnego.
Stary typ fabryk powinny zastąpić dwa typy niedrogich,
wysoko technologicznych wybudowanych na t. zw.
„zielonym polu” przedsiębiorstw: mini fabryki i mega
fabryki (kombinaty). Mini fabryki powinny obsługiwać
wyspecjalizowane miejscowe rynki. Kombinaty
powinny obsługiwać całe regiony. NiezaleŜnie od
wielkości powinny one pracować w oparciu o
makulaturę lub celulozę, albo oba te surowce. Przy
czym nowoczesne technologie pozwalają obecnie
budować małe, łatwo adaptujące się, ekonomiczne i
bezpieczne dla środowiska naturalnego fabryki papieru.
Australijski kombinat papierniczy Tumut w walce o
pozycję na światowym rynku w obliczu ekspansji
chinskiej
Kombinat Tumut został otwarty w 2001 r. Jego
wydajność – to około 350.000 ton papieru.
Zastosowano w nim najnowocześniejszą technologię
warzenia celulozy pod względem najnowszych,

światowych osiągnięć w zakresie zarządzania oraz
ochronie środowiska naturalnego.
Kombinat Tumut, spośród wszystkich producentów
papieru kraft, wytwarza najmniej szkodliwych emisji
lotnych na świecie. Przy tym zuŜywa on około ¼ wody
na tonę papieru, w porównaniu do zuŜycia wody przez
inne, analogiczne fabryki. Obecnie woda stanowi jeden
z najpowaŜniejszych problemów na świecie. Wiele
fabryk papierniczych, głównych uŜytkowników wody,
wie jak duŜe jest jej zuŜycie przez przemysł
celulozowo-papierniczy i jak duŜą wywiera się presję
by ograniczyć zuŜycie wody przez ten przemysł.
Kompania Tumut planuje dalsze rozszerzenie
produkcji. Jej plany ukierunkowane są na rynki
eksportowe, a szczególnie na Chiny. Planuje się
utworzenie nowej linii wytwarzania celulozy w celu
podwojenia wielkości produkcji. Aby przez dłuŜy czas
móc konkurować z Chinami, naleŜy obniŜyć strukturę
kosztów produkcji do poziomu stosowanego przez
większe chińskie fabryki. Ale równieŜ waŜnym jest by
wszystkie nowe fabryki papieru i opakowań z tektury
falistej stosowały najnowocześniejsze technologie i
najnowsze osiągnięcia z zakresu zarządzania procesem
produkcyjnym, które uczynią je niedrogimi,
elastycznymi i bardziej efektywnymi. Chiny szybko
osiągają sukcesy w tym zakresie. Dlatego teŜ zachodni
przemysł papierniczy i opakowaniowy nie mogą sobie
pozwolić na stanie z boku i bierne obserwowanie: a co
to takiego się dzieje ?
Kompania Tumut niedawno poinformowała o
budowaniu w Australii nowej fabryki opakowań z
tektury falistej o mocy produkcyjnej 100.000 ton.
Będzie w niej zastosowany wysoki poziom
automatyzacji i techniki pracy. Część maszyn zostanie
zakupiona w Chinach i na Tajwanie. Chińskie maszyny
powinny pomóc w osiągnięciu takich nakładów
produkcyjnych i jakości produkcji, które zagwarantują
konkurencyjność pudeł z tektury falistej w Chinach,
Indiach i innych miejscach na świecie.
W ostatnich latach ilość maszyn, które obecnie
kompania Tumut kupuje w Chinach i na Tajwanie
znacznie zwiększyła się. Jeśli Chińczycy podwyŜszą
reputację swoich maszyn, z pewnością staną się siłą, z
którą trzeba będzie się zmierzyć.
Po II wojnie światowej, marka „Wykonano w
Japonii” oznaczała „wyrób do niczego”. Przez kilka
krótkich dziesięcioleci świat ujrzał, jak ów znak stał się
znakiem najlepszej jakości, szczególnie w zakresie
przemysłów motoryzacyjnego i elektronicznego.
Obecnie Chiny zaczęły wytwarzać wyroby o wysokiej
jakości dla wiodących światowych odbiorców, w
dziedzinach, jakie tylko sobie moŜna wyobrazić.
Innowacyjność i właściwy stosunek do klienta z
pewnością są najwaŜniejsze w odnoszeniu zwycięstwa
w branŜy papierniczej i opakowaniowej w przyszłości.
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Dlatego teŜ powinno się przenieść uwagę ze
sprzedaŜy na marketing. NaleŜy znaleźć sposoby, które
pomogą klientom osiągać jak największe zyski.
Jak rozróŜnić sprzedaŜ od marketingu.? Dla
rozróŜnienia moŜna zastosować proste definicje:
handlowcy „biorą cenę”, a marketingowcy – „tworzą
cenę”. Twórcy ceny nie mogą powiedzieć: „My
produkujemy tekturę na pudełka” – ile więc dajecie?
Oni muszą zaprezentować swoją produkcję, stosując
nowoczesne, efektywne rozwiązania które mogą być
stosowane z powodzeniem nie tylko w tradycyjnym dla
siebie zakresie. Na przykład Kompania Tumut, dopiero
co załatwiła od Visy Industries przedstawicielstwo na
sprzedaŜ nowego wyrobu dla przemysłu budowlanego.
To nowoczesny panel, będący niejako „kanapką” ze
sklejki i tektury falistej. Ten produkt uwaŜa się za
najtańszy i za przydatny do wielu zastosowań materiał
budowlany. Z niego na przykład moŜna szybko
zbudować schronienia dla ofiar takich kataklizmów, jak
huragan „Katerina”. JednakŜe główną produkcją
kompanii Tumut pozostaje tektura falista. Na niej
skupia się główną uwagę.
Jeśli firma chce zaprzestać jedynie „brania cenę”
jej wyroby powinny stać się lŜejsze, lepiej się
prezentować, mieć lepszy poziom nadruku, bardziej
funkcjonalne powłoki oraz, co moŜe wydawać się
paradoksem – niŜszą ceną.
W ciągu ostatnich pięciu lat masa tektury falistej do
wytworzenia tegoŜ samego pudła zmniejszyła się
średnio o 20%. Ale to niewiele w porównaniu do tego
co moŜna jeszcze osiągnąć. W produkcji opakowań z
tektury falistej naleŜy udoskonalić elastyczność
produkcji, zmniejszyć minimalne partie produkcji,
udoskonalić
nadruki,
zastosować
nowoczesne
wzornictwo np. prezentacyjne opakowania dla
supermarketów (displaye, standy itd.), podejmować się
realizacji niestandardowych zamówień, stosować
offsetową laminację oraz nieustannie śledzić działania
konkurencji
oraz
najnowsze
rozwiązania
technologiczne. Na przykład z tektury z mikrofalą
naleŜy umieć wytwarzać zarówno wysokojakościowe
opakowania jednostkowe, jak i zwyczajne opakowania.
Trzeba zdobywać doświadczenia w zakresie
stosowania nowoczesnych identyfikatorów radiowych
w opakowaniach i pokazać odbiorcom, jak moŜna
uzyskać znaczne korzyści dzięki ich zastosowaniu.
Trzeba być w stałej gotowości, by móc zaproponować
klientom nowe usługi typu np. druk cyfrowy oraz
nieustannie ubiegać ich potrzeby, wciąŜ informując o
nowinkach. Mogą to być na przykład pudła dla
produktów płynnych (bag in box), rozliczne
kombinacje polimerów i kartonu, kombinacje drewna i
kartonu, biodegradowalnych polimerów stosowanych
do wytwarzania pudełek. Trzeba dąŜyć do
partycypowania w interesach klientów w takim stopniu,
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jak nigdy przedtem i doskonale orientować się co im
aktualnie jest potrzebne.
W celu określenia strategii firmy, dobrze jest
odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Co się
obecnie dzieje ? Co zamierza się osiągnąć ? Jak moŜna
tego dokonać ? A następnie jeszcze dwa pytania: „Kto
jest naszym wrogiem?” oraz „Kogo naleŜy pokonać?”
Czasami wrogiem jest konkurent, drugie przedsiębiorstwo, czy kompania, a czasami to cały kraj, jak np.
Chiny. Czasami są to nowe rodzaje opakowań, takie jak
zwrotne opakowania z tworzyw sztucznych. Czasami
realny wróg czai się pośród nas.
Jednym z perspektywicznych sposobów rozwoju
producentów opakowań z tektury falistej jest
instalowanie u klientów zautomatyzowanych systemów
pakowania. Pozwala to zmienić zwyczajne linie
opakowaniowe na bardziej efektywne. Oddział firmy
Visy Automation miał swoje stoisko na wystawie
opakowań „PAK EKSPO” w Las Vegas w 2005 r.
Głównym celem było przetestowanie amerykańskiego
rynku pod kątem zapotrzebowania na automaty do
załadunku palet i innych automatycznych urządzeń do
formowania jednostek ładunkowych.
BranŜa produkcji i przetwórstwa tektury falistej nie
rozwijała się tak szybko, jak np. motoryzacja, przemysł
elektroniczny czy samolotowy. W porównaniu z tym,
co działo się w tych przemysłach przed 50-ciu latach –
w tej branŜy, nic szczególnego się nie działo. Więc jeśli
ta branŜa chce cokolwiek sobą reprezentować w ciągu
następnych 50 lat powinna zmienić strategię. Powinna
inwestować w obniŜenie kosztów własnych produkcji.
Producenci i przetwórcy tektury powinni znaleźć się w
samym środku walki konkurencyjnej.
Straszna przyszłość czeka tych, którzy nie
modernizują swojej produkcji. Świetlana przyszłość
czeka tych, którzy to czynią. Kampanie Visy Industries
czy Tumut z Australii zamierzają stać się wiodącymi w
tej branŜy, a wszyscy, którzy mają zamiar utrzymać się
na rynku powinni podąŜyć z nimi.
Autor, Richard Pratt, reprezentuje australijską
firmę Visy Industries, a w branŜy tektury falistej
przepracował ponad 50 lat. PowyŜszy referat wygłosił
na konferencji zorganizowanej przez TAPPI podczas
wystawy opakowań PAK EXPO w Las Vegas 2005 r.
Źródło: www.unipack.ru

Z Ŝycia Krajowej Izby
Opakowań
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
KRAJOWEJ IZBY OPAKOWAŃ
Rada Krajowej Izby Opakowań w trakcie
posiedzenia w dniu 23 lutego br. podjęła decyzję o
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zwołaniu na dzień 30 marca /czwartek/ 2006 r.
dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków.
Sesja WZC rozpocznie się w pierwszym terminie o
godz. 1045 w przypadku braku kworum, WZC zostanie
zwołane w II-gim terminie o godz. 1100.
Delegaci na Walne Zgromadzenie Członków
zapoznają się ze sprawozdaniami Prezesa Izby oraz
Rady i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2005 roku.
Rozpatrzą wnioski o udzielenie absolutorium
organom Izby za 2005 rok oraz zatwierdzą program
działalności oraz budŜet Izby na 2006 rok. Ustalą
wysokość rocznej składki członkowskiej na 2007 rok
oraz dokonają zmian w statucie Izby.
W trakcie obrad, zaprezentowani zostaną nowi
członkowie Krajowej Izby Opakowań oraz wręczone
będą certyfikaty członkostwa.

Z pracy organów Krajowej Izby
Opakowań
W dniu 23 lutego br. w Warszawie w siedzibie Izby
odbyły się posiedzenia Rady Krajowej Izby Opakowań
oraz Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Rady zapoznali się ze sprawozdaniem
Prezesa z działalności Izby w 2005 roku oraz z
bilansem
za
okres
sprawozdawczy.
Przyjęli
sprawozdanie z działalności Rady w 2005 roku. Ustalili
projekt budŜetu Izby na 2005 r. oraz zaopiniowali
projekt programu działalności Izby w 2006 roku. Rada
wysłuchała informacji dyr. Biura Izby o stanie
przygotowań do WZC oraz podjęła uchwałę o dacie,
miejscu i porządku obrad dorocznego Walnego
Zgromadzenia Członków Izby. Wysłuchała takŜe
informacji o przygotowaniach do pierwszej w br. misji
gospodarczo-promocyjnej do Kijowa na wystawy:
Opakowań /Pack Expo/ oraz przemysłu spoŜywczego
/Food Expo/.
W trakcie posiedzenia Rady, przewodnicząca
komisji Rewizyjnej Ewa Szymańska-Zachara zapoznała
członków Rady z oceną działalności Izby w 2005 r.
przyjętą przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu
poprzedzającym posiedzenie Rady.

Misja gospodarczo-promocyjna
„Polskie Opakowania – Kijów 2006”
Od 28 lutego do 3 marca br. przebywała w Kijowie
na wystawach Pack Expo i Food Expo, misja
gospodarczo-promocyjna zorganizowana przez KIO.
Celem misji, było zapoznanie się z ekspozycją obu
wystaw, rozpoznanie rynku opakowań Ukrainy oraz
zaprezentowanie własnej oferty handlowej.
W misji wzięło udział 24 przedsiębiorców z
następujących firm i instytucji: ZPM „POPRAWA”,
Producent Opakowań Tekturowych; Spółka UNIPACO;

Spółka Teich Poland; Spółka PAKMAR; Spółka
MASTERPRESS; COBRO; Spółka PACKPROFIL;
Instytut Logistyki i Magazynowania; Firma Handlowa
SORT; WyŜsza Szkoła Logistyki; Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego;
Huta Szkła TUR.

Wspólne zdjęcie z panią minister A. Skowrońską –
Łuczyńską (trzecia osoba od lewej w drugim rzędzie)

Uczestniczy misji dysponowali własnym stoiskiem
promocyjno-informacyjnym, na którym prezentowali
próbki i modele oferowanych wyrobów. (Zdjęcie niŜej)

Dzień 1 marca był ogłoszony na wystawie Pack
Expo „Dniem Polskich Opakowań”. Głównym punktem
programu „Dnia........” było seminarium nt. ”Rynek
opakowań w Polsce i Ukrainie – stan aktualny i
perspektywy”. Na zdjęciu poniŜej prezes Izby, prof.
Stanisław Tkaczyk w trakcie wygłaszania referatu.

Biuletyn Opakowaniowy nr 1/2006
W trakcie seminarium, pan radca Z. Smuniewski,
reprezentujący
Wydział
Ekonomiczno-Handlowy
Ambasady RP w Kijowie, wygłosił referat „Stosunki
gospodarczo-handlowe pomiędzy Polską i Ukrainą, stan
aktualny i perspektywy”.
Referat o rynku opakowań w Polsce wygłosił prof.
Stanisław Tkaczyk, dyrektor COBRO pełniący funkcję
Prezesa Krajowej Izby Opakowań. O rynku opakowań
na Ukrainie, mówił dr Walery Kriwoszej, prezydent
Klubu Producentów Opakowań Ukrainy oraz redaktor
naczelny miesięcznika „Upakowka”.
Pracownicy naukowo-badawczy z COBRO pp.
Małgorzata Grochocka i Konrad Nowakowski wygłosili
referat: „Ekologiczne aspekty gospodarki opakowaniami”. W tym samym dniu, uczestniczy misji
skorzystali z zaproszenia organizatorów wystawy, do
udziału w bankiecie z okazji otwarcia wystawy.
W drugim dniu pobytu, uczestnicy misji,
kontynuowali spotkania biznesowe. Przedstawiciele
ośrodków badawczych /COBRO i COBRPP/ oraz
Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz WyŜszej
Szkoły Logistyki, brali udział w specjalistycznych
konferencjach naukowych i seminariach.
Wieczorem, uczestnicy misji spotkali się w reprezentacyjnej sali Ambasady RP w Kijowie z Kierownictwem naszej placówki. Honory gospodyni, pod
nieobecność Pana Ambasadora, pełniła pani RadcaMinister Anna Skowrońska-Łuczyńska, kierownik
Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady.
W tym miejscu warto powiedzieć, iŜ Pani Minister
była dobrym duchem misji, aktywnie wspierając to
przedsięwzięcie na wszystkich etapach jego realizacji.
Na słowa uznania i podziękowania zasługują takŜe
współpracownicy Pani Minister, a w szczególności pan
attache handlowy Lech Dziemaszkiewicz.
Misja, jak zawsze, stanowiła dla uczestników okazję
do bliŜszego poznania się, czemu słuŜyło m.in.
spotkanie inaugurujące program misji.
W trakcie wystawy Pack Expo, odbyło się takŜe
posiedzenie Europejskiego Instytutu Opakowań, w
którym uczestniczyli przedstawiciele Izby, prezes prof.
Stanisław Tkaczyk oraz dyr. Biura Wacław Wasiak. Na
posiedzeniu tym omówiono plan działalności Instytutu
na 2006 rok oraz wymieniano się informacjami o
rozwoju przemysłu opakowań w krajach - członkach
Instytutu.
Przedstawiciele
Krajowej
Izby
Opakowań
skorzystali takŜe z zaproszenia do udziału w
okolicznościowym spotkaniu z okazji jubileuszu Xlecia czasopisma „UPAKOWKA”. W spotkaniu tym
uczestniczyła takŜe w charakterze honorowego Gościa
pani Minister Anna Skowrońska-Łuczyńska. Jeśli
nawiązane kontakty handlowe zaowocują konkretnymi
kontraktami, misję „Polskie Opakowania – Kijów
2006” będziemy mogli uznać za wielce udaną.
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Poparcie Ambasady RP w Moskwie
dla Misji Gospodarczo-Promocyjnej na
wystawę ROSUPAK
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie korzystania z pomocy de
minimus na dofinansowanie uczestnictwa w misjach
gospodarczych na targi i wystawy, Prezes Izby zwrócił
się do Radcy - Ministra Marka Ociepki, kierownika
Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w
Moskwie, z wnioskiem w sprawie organizacji Misji
Gospodarczo-Promocyjnej
do
Moskwy
na
międzynarodową wystawę Opakowań ROSUPAK w
Moskwie.
Wniosek ten zyskał pełne poparcie Ambasady, co
stanowi spełnienie głównego warunku uzyskania
wsparcia finansowego dla firm uczestniczących w
Misji. Misja zorganizowana zostanie w dniach 17-22
czerwca br.
Firmy zainteresowane udziałem w Misji winny
zgłosić swoje uczestnictwo najpóźniej do 31 marca br.
Rubrykę „Z Ŝycia KIO” opracował mgr inŜ. Wacław Wasiak

TARGI

Firma KRAKCHEMIA S.A. ma zaszczyt
zaprosić do wzięcia udziału w dorocznej edycji:

MAŁOPOLSKIEJ GIEŁDY OPAKOWAŃ
I ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH
KRAKCHEMII S.A.
Jesteśmy firmą o ponad półwiecznej tradycji w
dziedzinie handlu artykułami chemicznymi, ściśle
powiązaną kapitałowo ze spółką macierzystą ALMA
MARKET S.A notowaną na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych. NaleŜymy do grona
największych, pod względem wielkości sprzedaŜy,
dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na
terenie kraju. Na mocy trójstronnej umowy, dotyczącej
sprzedaŜy i dystrybucji, podpisanej z Basell
Polyolefins Company N.V./SA, czołowym światowym
producentem poliolefin, oraz z
Basell Orlen
Polyolefins Sp. z o.o., liderem na polskim rynku
produkcji i sprzedaŜy polietylenu i polipropylenu,
staliśmy się jednym z trzech autoryzowanych polskich
dystrybutorów tych firm.
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Dynamicznie rozwija się takŜe dział Folii, gdzie
produktem wiodącym jest folia polipropylenowa,
mająca szerokie zastosowanie w branŜy opakowaniowej.
Dział Farb i Wykładzin stanowi kompleksową ofertę
wykończeniowych materiałów budowlanych dla sklepów detalicznych. Dział Wyrobów z Tworzyw
Sztucznych to oferta dla firm produkcyjnych. Dział ten
oferuje specjalistyczne folie, płyty, wyroby gumowe
oraz róŜnego zastosowania materiały techniczne.
Dział Chemikaliów i Odczynników Chemicznych
współpracuje m.in. z uczelniami, szpitalami i
laboratoriami firm przemysłowych.
Giełdę po raz pierwszy zorganizowaliśmy w 2003
roku. Zainteresowała ona bardzo liczne grono
wystawców i klientów. Promocyjne ceny, róŜnorodność
artykułów, ciekawe prelekcje i spotkania, a takŜe liczne
podpisane w tym czasie umowy wpłynęły na coraz
większe zainteresowanie Giełdą. Dzięki temu
wydarzenie to juŜ na stałe zagościło w kalendarzu
imprez gospodarczych w regionie małopolskim.
Pierwsze dwie edycje związane były wyłącznie z
branŜą chemiczną.
Po raz pierwszy w roku ubiegłym tematyka została
poszerzona o opakowania. Spotkało się to z bardzo
pozytywnym
przyjęciem
przez
wystawców,
zaproszonych gości, oraz prasę branŜową i wpisało ten
asortyment w program Giełdy.
W tym roku szczególnie zapraszamy do uczestnictwa firmy związane z branŜą opakowaniową, a takŜe
przetwórców tworzyw sztucznych. Specjalnie dla nich
zostaną zorganizowane seminaria i sesje informacyjnopromocyjne, z udziałem jednego z głównych uczestników Giełdy – firmy Basell Orlen Polyolefins
Sp. z o.o. (BOP). Do dyspozycji Państwa będą
specjaliści BOP, którzy przedstawią szczegółowe
informacje i odpowiedzą na pytania dotyczące
produktów z nowo otwartych zakładów BOP w Płocku
oraz produktów firmy Basell.
Honorowy patronat nad Giełdą będzie sprawował
Dyrektor
Centralnego
Ośrodka
BadawczoRozwojowego Opakowań i Prezes Krajowej Izby
Opakowań - Pan Profesor Stanisław Tkaczyk. Na
stoiskach Centralnego Ośrodka Badawczo –
Rozwojowego Opakowań i Krajowej Izby Opakowań
będą udzielane wszelkie informacje dotyczące badań
opakowań i materiałów opakowaniowych oraz
certyfikacji opakowań.
Impreza rozpowszechniana będzie poprzez internet,
prasę lokalną i branŜową, ulotki oraz plakaty. Patronat
medialny objął miesięcznik Plastics Review –
największy w Polsce branŜowy tytuł prasowy
adresowany dla przemysłu tworzyw i opakowań.

Postaramy się, aby Państwa udział w Giełdzie
zaowocował
nowymi,
ciekawymi
kontraktami
i przyczynił się do promocji Firmy oraz prezentowanej
oferty.
IV Małopolska Giełda Opakowań i Artykułów
Chemicznych odbędzie się
w dniach 21-22 kwietnia 2006 roku
w hali Centrum Targowego „Chemobudowa”
w Krakowie, przy ul. Klimeckiego 14.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
Szczegółowe informacje:
Zarząd KRAKCHEMII
ul. Płk. Dąbka 10, 30-832 Kraków
tel.(12) 652 20 04
fax.(12) 652 20 01
e-mail: upodlasek@krakchemia.pl

Stowarzyszenie PROPAK organizuje w dniach 28 –
29 marca 2006 r. FORUM Opakowań i Maszyn
Pakujących
PROPAK
2006
na
terenie
Warszawskiego Domu Technika (Budynek NOT),
ul. Czackiego 3/5
Integralną częścią FORUM jest konferencja pt.”
„Aktualne problemy produkcji opakowań, obrotu
opakowaniami i maszynami pakującymi w związku z
poszerzeniem się rynków zbytu o kraje Unii
Europejskiej”
Konferencja odbędzie się w dniu 28 marca 2006 r.
Szczegółowe informacje na temat FORUM i
Konferencji umieszczone są na stronie:
http://www.propak.pl

Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich, w
Suwałkach organizuje w dniach 27 – 29 kwietnia 2006
r. w Kaliningradzie XI Polską Wystawę Narodową
POLEXPORT.
Uczestnictwo w Wystawie objęte jest 50%
refundacją kosztów (maksymalnie 20.000 PLN) przez
Ministerstwo Gospodarki.
Atutem Wystawy jest moŜliwość zaproszenia na
stoisko rosyjskich firm zgodnie z branŜą wystawcy.
Szczegółowe informacje na temat Wystawy znajdują
się na stronie internetowej:
http://www.plig.org.pl
Informacji udziela równieŜ Pan Andrzej Rybak,
specjalista ds. marketingu i promocji eksportu pod
telefonem: (87) 5632621
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W dniach 17 – 22 sierpnia w Nitrze na Słowacji
organizowana jest 33 edycja Międzynarodowych
Targów SpoŜywczych „AGROKOMPLEX”.
W zakresie Targów przewidziane są równieŜ
maszyny, urządzenia do produkcji opakowań,
technologie i materiały oraz opakowania.
Uczestnicy Targów w Nitrze mogą ubiegać się o
refundację kosztów związanych z udziałem z funduszy
Ministerstwa Gospodarki
Kontakt z organizatorem uczestnictwa na Targach
AGROKOMPLEX:
ART-EXPO, Targi Wystawy Promocja
31-751 Kraków, ul. Odmogile 1a
tel.: (12) 6445378, e-mail:artexpo@artexpo.com.pl
http//www.artexpo.com.pl
lub filia w Suwałkach:
tel.: (87) 5630866, e-mail:targi@artex.com.pl

Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich organizuje
w listopadzie br. Misję Gospodarczą do Izraela
powiązaną ze zwiedzaniem Targów SpoŜywczych
ISRAFOOD 2006 r.
Udział w misji objęty jest dofinansowaniem
Ministerstwa Gospodarki. W programie przewidziane
są równieŜ spotkania biznesowe.
Szczegółowe
informacje
na
temat
Misji
przedstawiane
będą
na
stronie
internetowej
http://www.plig.org.pl

SEMINARIA
W najbliŜszym czasie, w Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowym
Opakowań
organizuje
następujące seminaria szkoleniowe:

W dniu 5 kwietnia 2006 r. o godz. 10.30
planowane jest seminarium szkoleniowe na temat:
„AKTUALNE WYMAGANIA I PRZEPISY
DOTYCZĄCE PAKOWANIA TOWARÓW
NIEBEZPIECZYCH”
Podczas seminarium przewidziana jest równieŜ
prezentacja wiodących firm produkujących opakowania
do materiałów niebezpiecznych.
Seminarium odbędzie się w siedzibie COBRO,
02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11.
Seminarium obejmować będzie następujące zagadnienia:
Aktualne zmiany w przepisach krajowych i
międzynarodowych, dotyczących pakowania towarów niebezpiecznych

 Opakowania towarów niebezpiecznych w świetle
wyniku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego
 Aktualne wymagania dotyczące przewozów
kolejowych towarów niebezpiecznych
 Kryteria oceny jakości opakowań towarów
niebezpiecznych
 Certyfikacja opakowań do towarów niebezpiecznych
Szczegółowych informacji na temat seminarium
udziela mgr inŜ. Jacek Banasiak, Tel. (22) 8422011
w. 57, a takŜe moŜna je uzyskać ze strony internetowej
COBRO:
http://www.cobro.org.pl

Na dzień 9 maja 2006 r. w COBRO planowane jest
seminarium na temat „Umacnianie pozycji gospodarczej na eurorynku poprzez znajomość
aktualnych regulacji prawnych w zakresie
obowiązkowej informacji i znaków na opakowaniach do Ŝywności”.
Podczas seminarium omówione zostaną następujące
zagadnienia:
 Zmiany dotyczące wymagań w zakresie
znakowania Ŝywności wynikające z nowelizacji
prawodawstwa krajowego w tym zakresie.
 Oznaczanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością – wymagania
określone znowelizowaną ustawą,
 Uproszczenie wymagań stawianych producentom
w znowelizowanej Ustawie o towarach paczkowanych.
 Aktualne wymagania w zakresie znakowania ekologicznych opakowań.
 Znajomość informacji prawnej, istotna wobec
bezpośredniej skuteczności prawodawstwa UE
Szczegółowe informacje o seminarium i karta
zgłoszenia zamieszczone będą zamieszczone na naszej
stronie www.cobro.org.pl

OFERTY WSPÓŁPRACY
Firma: Paper Foam B.V., Adres: Bellstraat 33, 3771
AH Barneveld, Holandia, Kontakt: Maarten
Salemink, E-mail: info@paperfoam.com, Fax: +31`
34 240 1588, Oferta: firma poszukuje w Polsce
dystrybutorów opakowań kartonowych
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Firma: OOO „ATLAS“, Adres: NiŜegorodskij
Okręg, Rosja, Kontakt: Parfenow Dimitr Jurewicz,
e-mail: dima@atlas.nnov.ru, Tel.: (8312) 18-24-93,
77-66-50, Fax: (8312) 78-02-66, Oferta: firma
zainteresowana jest zakupem maszyny do
termoformowania ILLIG 63/10

Firma: Manza Trading, Adres: 2 A, Negmn El-Din
St. Kair, Egipt, Kontakt: Esam El-Manzalawy, email: manza@link.com, Tel: +20 2 589 5262, Fax:
+20 2 5892620, Oferta: firma poszukuje róŜnych
materiałów opakowaniowych dla przemysłu
spoŜywczego

Firma: OOO PKP Resurs, Adres: Sankt Petersburg,
Rosja, e-mail: manufacture@mail.ru, Tel.: (812)
568-19-93, Oferta: firma poszukuje dostawcy
wytłaczarki do folii polietylenowej

Firma: UP „Belsnabtehosnastka”,Adres: 212009
Mogilev, Białoruś ,e-mail: natalizm@mail.ru:, Tel:
+375 222 312 053, Kom. +375 296 452 953, Oferta:
firma poszukuje producentów opakowań do mięsa,
mleka i chleba

Firma: ANIKS OOO, Adres: Okręg Moskiewski,
Rosja, Kontakt: Petrakova Elena Viktorovna,
email: Elena@flexuser.ru, Tel./Fax: (809651) 4-1194,
Oferta: firma poszukuje producenta i dostawcy
szpuli kartonowych do nawijania folii (wymiary:
średnica wewn. 76 mm, grubość ścianki 12 mm,
długość szpuli: ponad 1 m)
Firma: RTI Trejd OOO, Adres:Okręg Moskiewski,
Rosja,
Kontakt:
Samutenko
Nina,
e-mail:
nsamutenko@yandex.ru, Tel: (095) 515-65-12, Fax:
(095) 515-18-22, Oferta: firma poszukuje producenta
i dostawcy kartonowych szpul, gilz, bobin
Firma: Peter Kondori, Adres: 1147 Budapest,
Csömöri ut 40, Budapeszt, Węgry, e-mail:
pkondori@atonkft.t-online.hu, Tel: +36 12 730 059,
Fax: +36 12 730 051, Oferta: producent opakowań
poszukuje PEHD, PELD, PS, PP PVC
Firma: Nikolai Konstantinovich Korzun, Adres:,
222343 d.Vishnevo, Volozhinskij r-n, Minskaya obl.
Białoruś, Tel./Fax: +375177244637, Język o kontaktu:
rosyjski, Oferta: poszukuje mini linii do rozlewu
miodu w opakowania 50 – 70 gr.
Firma: Leonid Sergeevich Chernyak, Adres: ul. M.
Bogdanovicha 149 a, 13+1 220040 Mińsk, Białoruś,
e-mail: info@susli.by, www.susli.by Tel./Fax:+375
17 237 8545, Kom. +375 296 765 973, Język do
kontaktu: rosyjski, Oferta: poszukuje opakowań do
dŜemów
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Firma: BPA Belpromavtomatika, Adres ul.
Tereshkovci 13 B, Vitebsk, Białoruś, Kontakt:
Grigorij Nikolaevich Afanasiew, Język do kontaktu:
rosyjski, Tel/Fax:+375 212 230 825, Kom. +375 296
963 578, e-mail: b_p_a@tut.by, Oferta: firma
poszukuje dostawcy maszyn do produkcji opakowań
z tworzyw sztucznych, m. in. do termoformowania
Firma: Belorussian Medical Academz, Adres: ul.
Brovki 3, 220714 Mińsk, Białoruś, Kontakt: Dr
Mehryad Shekarz Namin, Język do kontaktu:
rosyjski, Tel: +375 17 774 6511, e-mail:
mehrzadsm@hotmail.com,
Oferta:
poszukują
zamknięć metalowych do opakowań szklanych lub
blachy do ich produkcji

Warunki prenumeraty:
6 numerów w roku - 30,00 zł
dla osób fizycznych i nie zrzeszonych
w Krajowej Izbie Opakowań
Wpłaty na prenumeratę dokonuje się w UPT na
blankiecie NBP. Na odwrocie wszystkich
odcinków blankietu proszę wpisać tytuł, ilość
egzemplarzy, okres prenumeraty i wartość
wpłaty. Wpłat naleŜy dokonać na konto COBRO:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Nr konta: 80 1060 0076 0000 4010 2000 1985

Wydawca: Krajowa Izba Opakowań przy współudziale Centralnego Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Opakowań
02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11, Tel. (22) 8422011, Fax: (22) 8422303
http://www.kio.pl
e-mail: biuro@kio.pl
ISSN 1734-4603
Nakład: 250 egz.
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