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Pakowanie w atmosferze modyfikowanej
– MAP na rynku krajowym
i perspektywy dalszego rozwoju [1]
Część I
1. Wprowadzenie
Pakowanie w atmosferze modyfikowanej, nazywane
powszechnie skrótem MAP (z angielskiego – Modified
Atmosphere Packaging), a w kraju określane
„pakowaniem w atmosferze ochronnej”, stanowi system
polegający na zastosowaniu w opakowaniu mieszaniny
gazów stanowiących składniki powietrza, to jest
dwutlenku węgla (wg aktualnej terminologii ditlenku
węgla), tlenu i azotu, jednak o składzie istotnie
róŜniącym się w stosunku do składu powietrza.
Odpowiednio dobrany skład mieszaniny gazów, w
zaleŜności od rodzaju pakowanego produktu, w
połączeniu z oddziaływaniem niskich temperatur,
umoŜliwiają przedłuŜenie okresu przydatności do
spoŜycia wielu produktów Ŝywnościowych.
Warunkiem nieodzownym dla uzyskania tego celu
jest oczywiście dobra jakość produktu wyjściowego i
zachowanie warunków higienicznych w procesie
pakowania.
W znakomitej większości przypadków wykorzystanie tego systemu wymaga zastosowania materiałów
opakowaniowych o wysokiej barierowości w stosunku
do gazów.
W nielicznych tylko przypadkach produktów
oddychających, znajdują wykorzystanie materiały
opakowaniowe o wysokiej przepuszczalności gazów,
umoŜliwiające tym produktom wytworzenie własnej
atmosfery w opakowaniu. Nadmiar wytworzonych
gazów uchodzi przez opakowanie, przeciwdziałając
przenikaniu niepoŜądanych gazów z zewnątrz.
W opakowaniu próŜniowym występuje równieŜ
modyfikacja atmosfery w opakowaniu, poprzez niemal
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całkowitą ewakuację powietrza, jednak ten system jest
wyraźnie odróŜniany od systemu MAP.
UŜycie gazów w celu przedłuŜenia okresu trwałości
produktów spoŜywczych ma juŜ dość długą tradycję. W
pierwszej połowie XX wieku, wołowinę i baraninę
transportowano z Australii i Nowej Zelandii do Wielkiej
Brytanii w atmosferze. CO2. Budowano takŜe szczelne
chłodnicze magazyny o atmosferze kontrolowanej (CA z
ang. controlled atmosphere), np. dla przedłuŜenia okresu
przydatności do spoŜycia świeŜych owoców.
W okresie wcześniejszym komercyjne wykorzystanie gazów dla przedłuŜenia okresów trwałości
produktów Ŝywnościowych ograniczało się głównie
jednak do przechowywania i transportowania hurtowych
ilości takich produktów jak mięso, czy teŜ owoce, w
atmosferze kontrolowanej.
Obecnie system MAP jest stosowany do jednostkowego i zbiorczego pakowania szerokiego asortymentu zarówno produktów świeŜych, częściowo
przetworzonych jak i gotowych do spoŜycia.
Dokumentem WE, którego ustalenia po raz pierwszy
dotyczyły opakowań aktywnych i inteligentnych, stało
się wydane w roku 2004 Rozporządzenie nr 1935/2004
[2]
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy .
Rozporządzenie to nie precyzuje, czy swoim
zakresem obejmuje pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP).
Jednak aktywne oddziaływanie na niektóre pakowane produkty takich gazów jak CO2 i O2, wskazuje, Ŝe
część opakowań stosowanych w systemie MAP wykazuje cechy opakowań aktywnych.
2. System pakowania w atmosferze modyfikowanej
MAP
2.1 Informacje ogólne dotyczące systemu MAP
Cenne informacje dotyczące pakowania w systemie
MAP zawarto w przewodniku FreshlineTM MAP,
zamieszczonym w internecie przez producenta gazów
[3]
firmę Air Products, pod niŜej podanym adresem :
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www.airproducts.com.pl/food/MAP/guide-toMAP/stosowanie_MAP.asp.
Przewodnik FreshlineTM MAP, podaje między
innymi sugestie odnośnie składu mieszaniny gazów dla
wielu grup produktów Ŝywnościowych, zalecając
jednocześnie wykonywanie prób, wyprzedzających
zastosowanie opakowania MAP do konkretnego produktu, dla określenia optymalnego składu.
Firma Air Products wydała takŜe bezpłatny podręcznik
na temat pakowania w systemie MAP, o którym
informacja znajduje się równieŜ pod wskazanym wyŜej
adresem.
Wymienienie w prezentowanym opracowaniu
wykazu zawartych w przewodniku grup produktów,
wydaje się o tyle celowe, Ŝe wykaz ten wskazuje do jak
szerokiego asortymentu produktów system MAP
znajduje zastosowanie.
W przewodniku FreshlineTM MAP, uwzględniono
niŜej podane grupy produktów Ŝywnościowych:
• surowe mięsa czerwone,
• surowe podroby
• surowy drób i ptactwo łowne
• niektóre rodzaje surowego i ciemnego drobiu
• surowe ryby i owoce morza
• mięsa gotowane, peklowane i przetworzone
• gotowane i przetworzone ryby i owoce morza
• drób i ptactwo dzikie, gotowane, peklowane i
przetworzone
• dania gotowe i inne wyroby garmaŜeryjne i
chłodnicze
• produkty łączone (np. mięso obtaczane w
cieście)
• świeŜe makarony
• wypieki
• wyroby mleczarskie
• susze
• gotowane wyroby i półprodukty z warzyw
• Ŝywność płynna i napoje
• świeŜe owoce i warzywa w całości i porcjowane
W ramach poszczególnych grup rozpatrywany jest
naleŜący do danej grupy szeroki asortyment produktów.
Dla konkretnych produktów takich, jak np.
wołowina (mieszcząca się w grupie surowe mięsa
czerwone), podawany jest:
• skład mieszaniny gazów w odniesieniu do detalu
i hurtu
• typowe rodzaje opakowań jednostkowych i
zbiorczych
• przykłady stosowanych tworzyw
• typowe systemy pakowania
• temperatura przechowywania (dopuszczalna i
zalecana)

•
•
•

uzyskiwany okres trwałości, w porównaniu z
opakowaniem wypełnionym powietrzem
mechanizmy psucia się analizowanej Ŝywności
ewentualne źródła zatrucia pokarmowego

Wymieniony przewodnik i udostępniany podręcznik
zawierają szereg innych istotnych zagadnień związanych
z pakowaniem w systemie MAP, takich jak: systemy
mieszania gazów, analiza składu mieszaniny, kontrola
jakości i analiza zagroŜeń.
Wobec powszechnie dostępnych tak szczegółowych
informacji na temat pakowania systemem MAP
szerokiego asortymentu produktów Ŝywnościowych, w
niniejszym referacie zostaną przytoczone tylko niektóre
informacje ogólne niezbędne dla scharakteryzowania
rynku w zakresie wykorzystania systemu MAP w kraju.
2.2 Gazy wykorzystywane w systemie MAP
Podstawowe gazy stosowane w systemie MAP
stanowią dwutlenek węgla, tlen i azot, w proporcjach
dobranych w zaleŜności od rodzaju pakowanego
produktu.
CO2 juŜ przy stęŜeniu na poziomie 20%.hamuje
rozwój większości bakterii tlenowych (aerobowych) i
pleśni.
CO2 łatwo rozpuszcza się w wodzie i w tłuszczach,
dlatego jest adsorbowany przez większość produktów
spoŜywczych.
W efekcie przy nadmiernych stęŜeniach CO2 moŜe
następować „zapadanie się” opakowania oraz pogorszenie walorów smakowych (kwaśny posmak), a takŜe
utrata wody.
Efekt ten moŜe być równowaŜony przez wprowadzenie do opakowania innego gazu, którym jest zwykle
azot, spełniający funkcję obojętnego wypełnienia.
N2 wykorzystywany często do „omywania” produktu, przed wypełnieniem opakowania mieszaniną
gazów i jego zamknięciem, zapewnia usunięcie resztek
tlenu, przeciwdziałając tym samym rozwojowi bakterii
aerobowych, zabezpieczając jednocześnie przed utlenianiem tłuszczów.
Aby zapobiec jełczeniu tłuszczów, znane są
przypadki (np. pakowanie suchych przekąsek), w
których zawartość N2, w opakowaniu zbliŜa się do
100 %.
Podatność do utleniania się tłuszczów sugeruje
celowość eliminowania tlenu, z opakowania. Istnieje
jednak szereg przypadków, w których bez odpowiednio
dobranej duŜej zawartości tlenu, pakowanie w
atmosferze MAP nie byłoby celowe.
Dotyczy to np. pakowania surowego czerwonego
mięsa, gdzie zawartość tlenu w opakowaniu nawet na
poziomie 80 % zabezpiecza przed utlenianiem
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czerwonego pigmentu oxymioglobiny, do jego brunatnej
utlenionej formy, to jest metmyglobiny.
Pozostałe 20 % mieszaniny gazowej moŜe stanowić
w tym przypadku CO2, przeciwdziałające rozwojowi
bakterii tlenowych, powodujących rozkład mięsa.
Z własnych obserwacji rynku krajowego wynika, Ŝe
okres przydatności do spoŜycia świeŜego mięsa w
opakowaniach w systemie MAP wynosi nawet 10 dni,
podczas gdy okres ten w przypadku tego samego
rodzaju mięsa, pakowanego w specjalnie do tego celu
przeznaczoną odmianę folii rozciągliwej, wynosi co
najwyŜej trzy dni.
Odpowiednio dobrana zawartość O2, przeciwdziała
równieŜ rozwojowi beztlenowców np. w przypadku
niektórych gatunkach ryb i warzyw, a takŜe umoŜliwia
respirację czyli oddychanie owoców i warzyw.
Pomimo licznych prac badawczych nad wykorzystaniem innych gazów w systemie MAP takich, jak
argon, który miałby zastępować azot, czy teŜ ozon,
dotychczas nie znalazły one szerszego zastosowania w
praktyce.
W niektórych krajach stosowany jest tlenek węgla
(CO), odznaczający się silnym działaniem hamującym
rozwój mikroorganizmów, mający ponadto wpływ na
zachowanie barwy czerwonego mięsa.
CO ze względu na toksyczność, w krajach UE nie
jest dopuszczony do stosowania. W przepisach sanitarno
higienicznych, gazy wykorzystywane w systemie MAP
traktowane są jak dodatki do Ŝywności, dlatego muszą
spełniać w tym zakresie wymagania stawiane dodatkom
do Ŝywności.
2.3 Systemy pakowania jednostkowego MAP
wykorzystywane w kraju
Sklasyfikowanie wykorzystywanych materiałów, jak
teŜ dokonanie przeglądu opakowań MAP na rynku
krajowym, wymaga uprzedniego zilustrowania systemów pakowania stosowanych w technice MAP.
Schematycznie przedstawione na rysunkach 1 - 4,
wykorzystywane w kraju systemy jednostkowego
pakowania w technice MAP, w których we wszystkich
przypadkach zamknięcie opakowań przez zgrzewanie,
poprzedzone jest zastąpieniem w opakowaniu powietrza
mieszaniną gazów, o wymaganym dla pakowanego
produktu składzie, obejmują [3]:
• pakowanie w uprzednio wykonane torebki w
urządzeniu w tzw. komorowym (rys. 1)
• pakowanie w uprzednio wykonane tacki (rys. 2).
Przedstawiony na rys 2 schemat przedstawia
system, w którym po napełnieniu tacki produktem,
następuje bezpośrednie jej zgrzewanie z górną
częścią opakowania. Inne rozwiązanie, takie jak
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np. opisane w punkcie 2.5.4, moŜe stanowić
zamknięcie tacki w szczelne, zgrzewane owinięcie.
• pakowanie do opakowań wgłębnie formowanych
(termoformowanych), z folii sztywnych lub
giętkich, w urządzeniu jednocześnie przeznaczonym do napełniania i zamykania (rys 3)
 pakowanie do opakowań z folii giętkich w postaci
torebek formowanych w urządzeniu (tradycyjnie
zwanym „flow pack”), jednocześnie przeznaczonym do napełniania i zamykania (rys 4) [3]
W przypadku wszystkich wyŜej wymienionych
systemów pakowania MAP, zamknięcie opakowań przez
zgrzewanie, poprzedzone jest zastąpieniem w opakowaniu powietrza mieszaniną gazów, o wymaganym dla
pakowanego produktu składzie.
Rys 1 ilustruje komorowy system pakowania MAP.

Rys 1.- Komorowy system pakowania MAP
Objaśnienia do Rys 1:
1. Strefa napełniania torebki produktem, 2. Napełniona
torebka zamykana jest przez zgrzewanie, w komorze, w której
powietrze zastąpiono mieszaniną gazów o wymaganym
składzie, 3. Gotowe i zamknięte opakowanie napełnione
produktem w atmosferze mieszaniny gazów

Na rys 2 przedstawiono system pakowania MAP, w
którym po napełnieniu produktem dostarczanych do
maszyny gotowych tacek, w narzędziu zgrzewającym
przed zamknięciem opakowania następuje ewakuacja
powietrza i wprowadzenie mieszaniny gazów. Tacki
mogą być równieŜ pakowane w owinięcia zamykane
przez zgrzewanie. Maszyny w tym systemie z
angielskiego zwane są „trysealerami”.

Rys 2 - Schemat urządzenia do pakowania w systemie
MAP w gotowe tacki
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Objaśnienia do Rys 2
1. Doprowadzanie tacek i napełnianie produktem, 2. Folia
górna do zamykania opakowań, 3. Narzędzie w którym
następuje zgrzewanie, ewakuacja powietrza i wprowadzenie
mieszaniny gazów, 4. Odprowadzanie gotowych napełnionych
opakowań

Rys. 3 przedstawia system, w którym w tym samym
urządzeniu podgrzana do wymaganej temperatury folia,
jest wgłębnie formowana, do uformowanej dolnej części
opakowania wprowadzany jest produkt, a w narzędziu
zgrzewającym, z którego odprowadzane jest powietrze i
doprowadzana jest mieszanina gazów, następuje
zamknięcie opakowania przez zgrzewanie, przy
wykorzystaniu folii przeznaczonej na część górną
opakowania. Maszyny wykorzystywane w tym systemie
nazywane są potocznie maszynami „rolowymi”

Literatura:
1. Pakowanie w atmosferze modyfikowanej – MAP
oraz opakowania aktywne na rynku krajowym i
perspektywy dalszego rozwoju. Referat na
konferencję naukowo-techniczną „Innowacyjne
technologie” pt.: Kierunki rozwoju branŜy
materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw
sztucznych oraz systemów pakowania z ich udziałem,
która odbyła się 14 maja 2008 r. w Centralnym
Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań w
Warszawie
2. Rozporządzenie WE nr 1935/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 października
2004 w zakresie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością
3. Przewodnik FreshlineTM MAP, Air Products,
wwww.airproducts.com.pl/food/MAP/guide-to-MAP
4. Materiały udostępnione przez firmę Multivac
Sp. z o.o.

Schaumaplast-Organika
i Amcor w Łodzi

Rys 3 - Schemat urządzenia w systemie MAP do
jednoczesnego formowania, napełniania produktem i
zamykania opakowań przez zgrzewanie, po uprzedniej
wymianie powietrza w opakowaniu, na mieszaninę gazów.
Objaśnienia do Rys. 3
1. Zwój folii do formowania, 2. Narzędzie do formowania. 3.
Napełnianie produktem 4. Zwój folii górnej do zamykania
opakowań, 5. Narzędzie w którym następuje zgrzewanie,
ewakuacja powietrza i wprowadzenie mieszaniny gazów, 6.
Obcinanie poprzeczne, 7. Obcinanie wzdłuŜne, 8.
Odprowadzanie gotowych napełnionych opakowań

Na Rys 4 przedstawiono schemat pakowania
poziomego, wykorzystywany w systemie MAP.

Rys 4 - Schemat pakowania MAP – formowanie opakowań
z folii giętkich, w układzie poziomym, tzw.” flow pack”.
Mieszanina gazów wprowadzana jest widoczną na
rysunku rurką w uformowany z folii rękaw, z
umieszczanym w nim produkcie, przed zamknięciem
powstającej torebki przez zgrzewanie

Łódź wzbogaciła się o dwie fabryki - podaje Polska
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W
mieście tym wmurowano kamień węgielny pod nową
fabrykę firmy Amcor oraz uroczyście otwarto zakład
firmy Schaumaplast-Organika.
Amcor to producent opakowań do słodyczy,
przekąsek, Ŝywności, napojów, kosmetyków i
papierosów. W łódzkiej fabryce Amcor znajdzie
zatrudnienie około 150 osób. Inwestycja wyceniana jest
na 30 milionów euro. Fabryka o powierzchni 7,5 tys. m2
powstanie w Podstrefie Łódź, w Kompleksie Nowy
Józefów-Srebrna. Amcor w Łodzi będzie produkować
opakowania do przekąsek dla grupy PepsiCo, ma to być
najbardziej wydajna fabryka opakowań do przekąsek na
świecie.
W fabryce firmy Schaumaplast - Organika
produkowane będą styropianowe kształtki słuŜące do
transportu sprzętu AGD. Do tej pory firma przyjęła do
pracy 40 osób. Nakłady inwestycyjne maja wynieść
przynajmniej 12 mln zł do końca 2012 roku.
W łódzkim zakładzie formowane będą osłonki
pasujące do pralek, zmywarek, kuchenek i lodówek dla
kooperantów firmy Schaumaplast-Organika - BoschSiemens i Indesit. Koncern zakupił równieŜ dwie
maszyny produkujące kształtki do notebooków - na
potrzeby swojego najnowszego klienta, firmy Dell.
tytuł : Schaumaplast-Organika i Amcor w Łodzi
oprac.: Grzegorz Gacki / Polska.pl
Źródło: www.fabryki.com
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We Francji produkty będą zaopatrzone
w etykiety informujące o ich szkodliwości
dla środowiska naturalnego
Na północy Francji przeprowadzany jest
eksperyment, w ramach którego wszystkie produkty w
sklepach sieci E.Leclerc są zaopatrzone w etykiety
informujące, jaką ilość gazów cieplarnianych emitują
podczas swojego cyklu Ŝycia – od momentu wydobycia
surowca do ich przerobu, jako odpadów.
Eksperyment, który prowadzony jest wspólnie z
Agencją
Ochrony
Środowiska
Naturalnego
i
Poszanowania
Energii
(ADEME
Agence
de
L’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ) jest
etapem przejściowym. Od stycznia 2011 r. etykiety z
informacją o szkodliwości dla środowiska naturalnego
staną się obowiązkowe.
Na przykład 1 kilogram miodu w szklanym
pojemniku „jest równowarte” wydzieleniu się 1,2 kg
dwutlenku węgla, a w pojemniku z tworzywa
sztucznego - tylko 0,83 kg. Kilogram jabłek
przywiezionych z Chin odpowiada wydzieleniu się 0,92
kg dwutlenku węgla podczas, gdy 1 kg francuskich
jabłek gatunku „golden” – to tylko 0,24 kg
cieplarnianego gazu.
W ten sposób na etykietach prawie 20 tysięcy
produktów spoŜywczych w sklepach sieci będzie
zawarta informacja o ilości gazu cieplarnianego
wydzielanego podczas cyklu ich istnienia.
Przy wejściu do supermarketu umieszczone jest
stanowisko informujące klientów o tym eksperymencie.
Klientom wręczana jest równieŜ broszura pt.: „Ja
chronię moją planetę” przy pomocy której mogą oni
porównać ilości dwutlenku węgla, które wytwarzane są
w wyniku ich zakupów z ilością „wydzielaną” przez t.
zw „średni koszyk” lub zakupy dokonane przez
analogiczną według stanu rodzinę.
JednakŜe określenie ilości dwutlenku węgla,
wydzielanego w procesie produkcji i transportu
towarów jest trudne, gdyŜ niektóre towary mają bardzo
złoŜony cykl produkcyjny.
„......Na dzisiejszy dzień ja nie mogę określić czy
sprzedawane przez nas pomidory z Belgii rosły w
inspektach, czy są gruntowe. Jeśli pochodzą one z
inspektów, to pomimo, iŜ znajdujemy się blisko siebie –
emisja dwutlenku węgla będzie w sumie znacznie
wyŜsza niŜ jeśliby te pomidory przywieźć samochodem
cięŜarowym z Hiszpanii..........” stwierdza Thomas
Pocher – dyrektor dwóch sklepów sieci E.Leclerc.
Wystarcza obliczyć, Ŝe jedna zapiekanka
przygotowana w warunkach domowych powoduje o
30% mniejsza emisje dwutlenku węgla niŜ taka
zapiekanka leŜąca na półkach w sklepie. Gruszka
przywieziona z Południowej Ameryki z powodu
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transportu jest sprawczynią wydzielenia się trzykrotnie
większej ilości dwutlenku węgla niŜ gruszka,
pochodząca z Francji.
Eksperyment wdroŜenia ekologicznych etykiet
kosztował 300 tys euro i był w 50% finansowany przez
ADEME i miejscowe władze. „
My obniŜyliśmy
pozostałą kwotę, zmniejszając ilość naszych reklamowych ulotek” uściślił Pocher. Rozprowadzaliśmy ich
ponad 500 kg dziennie: z punktu widzenia emisji CO2
nie mamy się czym chwalić”.
Źródło: Unipack.Ru

RYNKI
Wraz ze wzrostem cen na ropę naftową
droŜeją opakowania, a w konsekwencji
równieŜ produkty.
Jak donosi brytyjski „The Times” jedna z
większych kompanii chemicznych USA Dow Chemicals
poinformowała o podwyŜszeniu cen o 20%, ubolewając
przy tym, Ŝe wydatki na surowce wyjściowe i energię
elektryczną podskoczyły o 42% od początku roku.
Śladem za Dow o podwyŜszeniu cen poinformowała
niemiecka kompania BASF i francuska ARKEMA.
Szwedzka kompania chemiczna SABIC oświadczyła, Ŝe
poczynając od 1 lipca br. zwiększa ceny na polietylen
do 20 funtów za 1 tonę.
Wzrost cen opakowań z tworzyw sztucznych
powoduje dodatkowe napięcia na rynku spoŜywczym,
gdzie i tak nabywcy odczuli na sobie skutki wzrostu cen
na surowce.
Droga ropa naftowa uderzy w producentów
opakowań
Wyjściowym materiałem do produkcji butelek z
tworzyw sztucznych i opakowań dla przemysłu
spoŜywczego, preparatów medycznych, produkcji folii
PE oraz torebek jest etylen – gaz otrzymywany w
przemyśle w drodze pirolizy i krakowania destylatów
ropy naftowej lub etanu zawartego w gazie ziemnym. W
miarę wzrostu cen na ropę naftową, producenci
chemikaliów ponoszą straty z powodu zwiększenia
wydatków, które obecnie kompanie chemiczne usiłują
przerzucić na barki producentów opakowań.
Dyrektor brytyjskiej kompanii produkującej
opakowania z tworzyw sztucznych BPI (British
Polyethylene Industries) Cameron McLatchie stwierdził
na łamach „The Taimsa”, Ŝe najpowaŜniejsze problemy
stoją przed europejskimi producentami opakowań z
tworzyw sztucznych, gdyŜ w UE wprowadzono 7%
taryfę na import polietylenu.
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O ile w Europie etylen wytwarza się z drogiego
destylatu ropy naftowej, to petrochemiczne kompanie w
rejonie Zatoki Perskiej mogą wykorzystywać do
uzyskiwania tego produktu gazu ziemnego, który jest
znacznie tańszy niŜ w Europie. Ten, kto produkuje
etylen w Arabii Saudyjskiej z gazu ziemnego – zarabia
wielkie pieniądze – twierdzi McLatchie.
Ratunek w przyrodzie
Według danych Dow Chemical w br. wydatki na
wyjściowe materiały oraz energię elektryczną osiągną
32 mld USD. W związku z niebywałym wzrostem
wydatków, producenci tworzyw sztucznych na całym
świecie szukają alternatywy dla ropy naftowej i
inwestują w opracowanie materiału wyjściowego na
bazie roślinnej.
Wiodące kompanie chemiczne: Du Pont, Dow
Chemical, Corgill i Braskem zwiększyły produkcję
bioplastiku na bazie takich kultur roślinnych, jak
kukurydza i trzcina cukrowa.
Dow na przykład zainwestowało 500 mln USD w
nowy zakład produkcyjny w Brazylii, który będzie
wytwarzać polietylen z etanolu otrzymywanego na bazie
trzciny cukrowej. Zakład ten będzie docelowo zatrudniał
ok. 3 tys. osób, zostanie uruchomiony w 2011 r i będzie
produkował 350 tys. ton polietylenu/rok.
Amerykańska kompania NatureWorks otwiera
zakład w Nebrasce, w którym będzie wytwarzać
biodegradowalne tworzywa sztuczne na bazie skrobi
kukurydzianej, a brytyjska kompania InnovisFilms
instaluje nową linie produkcyjną do wytwarzania folii z
celulozy.
Obecnie na udział bioplastiku przypada niewielka
ilość w stosunku do 68 mln ton polietylenu i setek
milionów ton innych tworzyw, które produkuje się
corocznie na całym świecie. JednakŜe w świetle
ostatnich tendencji ten procent będzie wzrastać.
Według oceny Adriana Hihsona z brytyjskiego
Narodowego
Centrum
Upraw
NiespoŜywczych
(National Non-Food Crops Centre) wzrost produkcji
bioplastiku wynosi 20% w skali roku.
Podkreśla on przy tym, Ŝe bioplastik jest mnie
szkodliwy dla środowiska naturalnego od tradycyjnych
rodzajów tworzyw sztucznych wytwarzanych na bazie
ropy naftowej.
Pomimo iŜ produkcja polietylenu na bazie trzciny
cukrowej czy kukurydzy charakteryzuje się mniejszą
emisją dwutlenku węgla, to sam produkt końcowy, czyli
torby są nie mnie szkodliwe dla środowiska naturalnego
i rozkładają się nie lepiej niŜ torby wytworzone na bazie
ropy naftowej.
Źródło: www.e-plastic.ru

Ceny na wyroby z tworzyw sztucznych
znów rosną
Wzrost cen na surowce i energię w bieŜącym roku,
a takŜe wzrost cen usług transportowych i magazynowych zmuszają producentów do podnoszenia cen na
swoje wyroby.
I tak amerykańska kompania chemiczna HEXION
SPECIALITY CHEMICALS poinformowała o tym, Ŝe
na od 30 czerwca 2008 r. ceny na Ŝywice poliestrowe.
Obecnie cena tych Ŝywic będzie wyŜsza o 0,14 euro/kg.
Kompania Dow Europe poinformowała o
zwiększeniu cen na wszystkie kauczuki syntetyczne,
które wytwarza. Od 1 czerwca kauczuki: styren-butadien
(SB), polibutadien (PB), a takŜe butadien styrenowy
(SBR) otrzymywany w drodze polimeryzacji
rozpuszczalnikowej będą sprzedawane o 250 euro droŜej
za tonę.
Od 1 lipca 2008 r. wejdzie w Ŝycie nowa cena
termoplastów polietylenowych wytwarzanych przez
Sabic Europe. Polietylen małej gęstości (LDPE),
polietylen duŜej gęstości HDPE, a takŜe polietylen
liniowy małej gęstości (PELLD) zdroŜeją o 200
euro/tonę.
Kompania Baerlocher od 1 lipca zwiększy ceny na
stabilizatory wytwarzane na bazie ołowiu. Z powodu
duŜego wzrostu cen surowca producent zmuszony jest
podnieść ceny o 5%.
Bayer Material Science od 16 lipca podniesie ceny
na poliwęglan marek: Makrolon, Makroblend,
Bayblend T i Apec weltweit o 0,15 euro za kg. Oprócz
tego cena na markę Bayblend FR wzrośnie o 0,20 euro
za kg.
Źródło: Plastinfo.ru

DuPont podnosi ceny na kopolimery
etylenu
Kompania DuPont Packaging & Industrial
Polymers poinformowała o nieuchronnym podniesieniu
cen na kopolimery etylenu do 210 euro za1 tonę. Będzie
to dotyczyło następujących marek: Appeel, Bynel,
DuPont 20, Elvaloy, Elvaloy AC, Elvax, Entira,
Fusabond, Nucrel, Selar i Surlyn.
Zwiększenie cen na surowce i energię w bieŜącym
roku, a takŜe popyt na wymienione wyŜej wyroby
skłaniają producentów do podniesienia ich cen. Nie
wykluczone, Ŝe w świecie stopniowo droŜejącego
surowca z polimerów równieŜ inni uczestnicy rynku
wezmą przykład z DuPont.
Źródło: Plastinfo.ru
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W Europie rośnie popyt na opakowania
z barierowego PET
Niemiecka firma marketingowa, specjalizująca się
w badaniach rynku opakowań Schönwald Consulting
poinformowała, Ŝe w Europie popyt na opakowania PET
o podwyŜszonych właściwościach barierowych będzie
rósł o 9% w skali roku, a w 2012 r. ilość
wyprodukowanych sztuk osiągnie ilość 4,5 mld w
porównaniu z 2,9 mld sztuk w 2007 r.
I chociaŜ rynek butelek o podwyŜszonej barierowości zajmuje ok. 2,5% całego rynku europejskiego
butelek PET, popyt na te opakowania rośnie o 50%
szybciej niŜ na inne opakowania PET.
W 2007 roku wielkość produkcji barierowych
butelek PET do piwa stanowiła 55% całego rynku
opakowań barierowych lub 1,6 mld sztuk.
Na soki i nektary zuŜyto 36% lub 1,05 mld sztuk, na
wodę mineralną odpowiednio 9% lub 250 mln sztuk.
Odnośnie stosowanych przy produkcji butelek
technologii i materiałów, 2 2008 roku ok. 80%
opakowań wytworzono z wielowarstwowego lub
jednowarstowego,
wieloskładnikowego
materiału
(odpowiednio 1,11 mld i 11,12 mld sztuk). Ilość butelek
wytworzonych na bazie technologii powlekania
wyniosła ok. 670 mln.
Według danych Schönwald Consulting, w
przyszłości na pierwsze miejsce wysuną się technologie
produkcji z jednowarstwowych, wieloskładnikowych
materiałów oraz technologie powlekania.
Na podstawie badań w 2007 roku najwięcej
barierowych butelek z PET było wyprodukowane w
Europie Zachodniej – 2,3 mld sztuk, natomiast w
Europie Środkowej i Wschodniej ilość ta wyniosła 600
mln, przy czym większość z tych butelek to butelki do
piwa.
Źródło: Unipack.ru

Polipropylen najbardziej uniwersalnym
tworzywem sztucznym, na które rośnie
wciąŜ popyt
Zgodnie z ostatnimi badaniami przeprowadzonymi
przez Ceresana Research, nowe zakłady produkcji
polipropylenu stale pojawiają się i rozwijają w Chinach
i w Indiach. W ciągu pięciu lat od 2009 do 2013 roku
moce produkcyjne w obu wymienionych krajach
wzrosną do ponad 7,5 mln ton. W Arabii Saudyjskiej
oraz innych krajach Zatoki Perskiej produkcja
polipropylenu podwoi się w okresie następnych pięciu
lat. Bliski Wschód stanie się jednym z najwaŜniejszych
dostawców polipropylenu na rynek światowy.
Wielkość światowego rynku polipropylenu wynosi
na dzień obecny ok. 45 mln ton, co w wyraŜeniu
wartościowym stanowi ok. 65 mld USD ( 47,4 mld
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euro). W niedalekiej przyszłości oczekiwane jest
znaczne zwiększenie produkcji polipropylenu i
odpowiednio wzrost produkcji monomeru – propylenu.
Eksperci prognozują podwojenie światowego rynku
polipropylenu do 2016 roku. JednakŜe cena na ten
polimer będzie rosnąć w wyniku wysokich cen na
surowce, energię i transport .
Źródło: httm://polymers-money.com/news/

Z Ŝycia Polskiej Izby
Opakowań
Ryszard Kołodziejski – wiceprezydentem
Europejskiego Stowarzyszenia
Producentów Tektury Falistej (FEFCO)
Z przyjemnością informujemy, iŜ pan Ryszard
Kołodziejski (EUROBOX POLSKA Ltd) członek i
współzałoŜyciel Polskiej Izby Opakowań, wiceprzewodniczący Rady Izby został wybrany w dniu 19
czerwca 2008 r. przez delegatów na Kongres
Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tektury
Falistej (European Federation of Corrugated Board
Manufacturers – FEFCO) – wiceprezydentem tej
organizacji.
Gratulując wyboru, informujemy Czytelników
Biuletynu, iŜ pan Ryszard Kołodziejski jest prezesem
EUROBOX
POLSKA
Ltd.
Posiada
bogate
doświadczenie i dorobek w zakresie organizacji i
kierowaniu zakładami produkującymi opakowania z
tektury. Jest uznanym w kraju i zagranicą specjalistą w
zakresie produkcji opakowań, a w szczególności z
tektury falistej.
Od 15 lat jest członkiem władz Stowarzyszenia
Papierników Polskich. Aktualnie pełni w tej organizacji
funkcję I Wiceprezesa i Przewodniczącego Sekcji
Tektury Falistej

Rozpoznanie rynku opakowań w
Mołdawii - celem misji polskich
producentów opakowań
Kontynuując realizację programu pozyskiwania
rynków wschodnich, Polska Izba Opakowań zorganizowała w dniach 21-26 maja 2008 r. misję marketingowo- promocyjną do Kiszyniowa z okazji
organizowanej w tym czasie, przez Narodowe Centrum
Wystawowe MOŁDEXPO- wystawy Opakowań
„Packaging. Depot”.
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Celem misji, było rozpoznanie potrzeb miejscowego rynku opakowań, zapoznanie się z warunkami
obecności polskich firm na tym rynku oraz rozpoznanie
moŜliwości produkcyjnych miejscowego przemysłu
opakowań.
Misję poprzedził studialny wyjazd w roku 2007.
Wyniki tej wizyty wykazały, iŜ na miejscowym rynku
odczuwany jest brak opakowań dla Ŝywności oraz
napojów. Stąd teŜ, trzon misji stanowili przedstawiciele
firm produkujących tego rodzaju opakowania.
W misji uczestniczyło 7 przedsiębiorców z firm:
Coffee Service, Packprofil, Dekorglass, FH Sort,
COBRO i Extrem.

Uczestnicy misji zapoznali się z ekspozycją
wystawy, zaprezentowali swoje oferty oraz odbyli
kilkanaście spotkań handlowych.
Przedstawiciele DEKORGLASS i FH SORT
skorzystali z zaproszenia kierownictwa miejscowej huty
szkła - producenta opakowań szklanych. W trakcie tej
wizyty zapoznali się z ofertą odnośnie kooperacji oraz
uzupełniających dostaw opakowań szklanych do
Mołdawii.
Zaś przedstawiciele Izby odbyli rozmowę z
kierownictwem MOŁDEXPO, odnośnie dalszej współpracy w dziedzinie promocji oferty polskich przedsiębiorców na miejscowym rynku.
Podsumowaniu rezultatów misji poświęcone było
spotkanie w Ambasadzie RP, w trakcie którego
uczestniczący w misji przedsiębiorcy zapoznali się z
obowiązującymi na miejscowym rynku przepisami
dotyczącymi eksportu oraz tworzenia firm.

Udana Misji Polskiej Izby Opakowań na
wystawę ROSUPAK

Uczestnicy Misji PIO na Wystawie w Kiszyniowie.
Od lewej: prof. Stanisław Tkaczyk - prezes Izby,
dyrektor COBRO, Natalia Szalaru – dyr. Wystawy,
Wacław Wasiak – Dyrektor Biura Izby, Danuta
Cegiełka
(Dekorglass),
Henryk
Piaszczyński
(Packprofil), Henryk Szczepański (F.H. Sort)

Uczestnicy misji dysponowali dobrze zorganizowanym stoiskiem informacyjno- promocyjnym.

W dniach 23-26 czerwca br. przebywała w
Moskwie 8 osobowa misja gospodarcza Polskiej Izby
Opakowań. Uczestnicy misji zapoznali się z ekspozycją
największej w Europie Centralnej i Wschodniej
wystawy opakowań ROSUPAK.
Wzięli udział w międzynarodowej konferencji
„Strategiczne wyzwania światowego rynku opakowań” oraz złoŜyli wizytę w Wydziale Pro-mocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie.
W trakcie wspomnianej konferencji prezes Polskiej
Izby Opakowań, prof. hab. inŜ. Stanisław Tkaczyk
wygłosił referat „Rola opakowań w zwiększaniu
konkurencyjności przemysłu spoŜywczego”
Podczas spotkania w Ambasadzie- minister Marek
Zieliński- Radca – Kierownik Wydziału Promocji
Handlu i Inwestycji- przekazał informacje o warunkach
obecności na miejscowym rynku. W trakcie tego
spotkania wiele uwagi poświęcono rozwojowi
współdziałania pomiędzy Polską Izbą Opakowań a
kierownictwem Wydziału, na rzecz promocji polskiego
przemysłu opakowań- na miejscowym rynku.

Uczestnicy Misji na stoisku Polskiej Izby Opakowań

W oficjalnym katalogu wystawy zamieszczone
zostały oferty firm, których przedstawiciele uczestniczyli w misji.
Spotkanie w Ambasadzie RP w Moskwie
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Prof. dr hab. inŜ. Stanisław Tkaczyk- prezes Izby w
trakcie spotkania z Ambasadorem p. Jerzym Bahrempoinformował o działalności Izby na rzecz wspierania
obecności polskich producentów opakowań na rynku
Federacji Rosyjskiej.
Przedstawiciele sektora logistyki, prof. dr hab.
Andrzej Korzeniowski - rektor WyŜszej Szkoły
Logistyki oraz dr inŜ. Grzegorz Szyszka- dyrektor
Instytutu Logistyki i magazynowania, wzięli udział w
obradach okrągłego stołu „Rynek techniki magazynowania- stan aktualny i tendencje rozwoju”.
Przedstawiciele Izby, prezes prof. Stanisław
Tkaczyk i dyr. Biura Wacław Wasiak spotkali się z
dyrektorem wystawy p. Natalią Konowałową. Celem
tego spotkania było uzgodnienie warunków organizacji
podobnej misji na wystawę ROSUPAK w 2009 roku
(15-19 czerwca). W spotkaniu tym uczestniczyła p.
Anna Banaszak- przedstawiciel MTP. Trzeba bowiem
zaznaczyć, iŜ w organizacji tej misji, podobnie jak w
poprzednich, Izba korzysta z pomocy i wsparcia MTP a
w szczególności kierownictwa Salonu TAROPAK.
Uczestnicy misji mieli do dyspozycji stoisko
informacyjno- promocyjne, na którym swoje oferty
prezentowały firmy: Dekorglass; Huta Szkła TUR; Huta
Szkła CZECHY; PACKPROFIL; MASTERPRESS i
COBRO.

Stoisko informacyjne na Targach ROSUPAK 2008 w
Moskwie

W trakcie pobytu na wystawie ROSUPAK
przedstawiciele Izby spotkali się organizatorami wystaw
opakowaniowych w Mołdawii (Packaging. Depot) i na
Białorusi (Mir Upakowki).
Uzgodniono m. in. iŜ kierownictwo wystawy Mir
Upakowki (firma EXPO FORUM w Mińsku) udostępni
uczestnikom misji PIO stoisko informacyjne. Wystawa
ta odbędzie się w dniach 30 września- 3 października
2008 r.
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Wg opinii uczestników misji, było to w pełni udane
przedsięwzięcie- choć ze względu na czas i program
bardzo pracowite.

POLSKA IZBA OPAKOWAŃ
na 26 Międzynarodowym Salonie
Techniki Pakowania i Logistyki
TAROPAK
Podobnie, jak w latach poprzednich, Polska Izba
Opakowań będzie aktywnie uczestniczyć w tegorocznym Salonie TAROPAK.
Na wspólnym stoisku Izby (Paw. 2, stoisko nr. 14)
swoje oferty zaprezentują firmy:
TUBUS Sp. Jawna, Warszawa
ZZUW MAROPAK, Warszawa
PAKMAR Sp. z o.o., Warszawa
BETTS POLAND Sp. z o.o., Konstancin Jeziorna
VERI SERVICE ZĘBIEC Sp. z o.o., Koszary
EUROPAL Sp. z o.o., Warszawa
ENTRO-HOLDINGS Sp. z o.o., Warszawa
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Opakowań, Warszawa
W ramach Salonu Promocji (Paw. 2, stoisko nr 16),
realizowany będzie program multimedialnych prezentacji firm i ich ofert handlowych.
W programie tym zaprezentowane takŜe zostaną
firmy, których opakowania uzyskały nagrody i
wyróŜnienia w tegorocznej edycji Konkursu Pak Star.
Salon Promocji będzie takŜe miejscem ekspozycji
nagrodzonych i wyróŜnionych opakowań.
Izba będzie organizatorem międzynarodowej
konferencji „Rynek opakowań biodegradowalnych” oraz
Seminarium „Opakowania na półkę SRP (Shelf Ready
Packaging) – wyzwaniem na rynku”.
W trakcie Salonu, w dniu otwarcia (15 września),
który decyzją władz Izby został ustanowiony „Dniem
Opakowań”, odbędzie się okolicznościowe posiedzenie
Rady Izby. Wręczone zostaną nagrody i wyróŜnienia
laureatom Konkursu Pak Star oraz Konkursu „Student
Pak Star”
Po raz pierwszy wręczane zostaną ustanowione
przez Polską Izbę Opakowań tytuły i wyróŜnienia –
„ZasłuŜony dla Przemysłu Opakowań”, „Innowacyjna
Firma” oraz „Firma Społecznie Odpowiedzialna”.
W trakcie uroczystości otwarcia stoiska Izby oraz
Salonu Promocji (15 września, godz. 1000) wręczone

zostaną nowym członkom Izby certyfikaty członkostwa.
Zapraszamy zatem do zwiedzenia Salonu
TAROPAK oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Polską Izbę Opakowań.
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Zapraszamy na stoisko Izby do pawilonu nr 2
(stoisko nr 14) oraz Salonu Promocji PIO (Pawilon
2, stoisko nr 16) .

Członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej
Polskiej Izby Opakowań z wizytą
w firmie DEKORGLASS
W dniu 19 czerwca br. w siedzibie firmy
DEKORGLASS w Działdowie, odbyło się kolejne
(trzecie w tym roku) posiedzenie Rady Polskiej Izby
Opakowań.
W trakcie posiedzenia, w którym uczestniczyli
takŜe członkowie Komisji Rewizyjnej Izby, przyjęto
definicję Misji oraz Kodeks Etyki Polskiej Izby
Opakowań. Wysłuchano informacji dyrektora Salonu
TAROPAK o programie i stanie przygotowań, oraz
przyjęto program udziału Izby w tym przedsięwzięciu.
Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z wynikami 4.
Edycji Konkursu „Pak Star” oraz 1. Edycji Konkursu
„Student Pak Star”, a takŜe z rezultatami pobytu misji
Izby na wystawie „Packaging.Depot” w Mołdawii.
Rada zapoznała się z programem Misji na wystawę
ROSUPAK (Moskwa), akceptując cele i załoŜenia
organizacyjne tego przedsięwzięcia.
Posiedzenie Rady, stanowiło dobrą okazję do
zapoznania się z historią, działalnością i osiągnięciami
firmy DEKORGLASS –gospodarza obrad.

Zwiedzanie hali produkcyjnej

Spośród
klientów
przewaŜają
producenci
kosmetyków i alkoholi, zainteresowani stworzeniem
wyrazistej marki poprzez unikalny i zgodny z
najwyŜszymi standardami wygląd opakowania.
Dzięki systematycznemu inwestowaniu i wdraŜaniu
najnowszych technologii - DEKORGLASS stał się
jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie
przedsiębiorstw w swojej branŜy zarówno w kraju, jak i
poza granicami Polski.

Stanowisko kontroli jakości

Członkowie Rady Izby w trakcie zwiedzania Zakładu
DEKORGLASS

Jest to firma rodzinna. Jej właścicielami są ElŜbieta
Chojak i Gabriel Chojak. Firma zatrudnia ok. 1000
osób. Świadczy usługi w zakresie projektowania oraz
zdobienia opakowań szklanych (matowienie chemiczne,
nadruk farbami ceramicznymi i złotem metodą
sitodruku, nadruk farbami wieloskładnikowymi UV na
opakowaniach lakierowanych, lakierowanie proszkowe,
nakładanie i wypalanie kalkomanii zdobionej farbami
ceramicznymi). Ostatnio swoją ofertę rozszerzyła na
opakowania z tworzyw sztucznych.

Dzięki temu produkty firmy DEKORGLASS z
powodzeniem konkurują na światowym rynku tego
rodzaju usług. Około 70% to produkcja na export.
Wśród klientów tej firmy znajdują się czołowi
producenci kosmetyków i alkoholi z Europy i Euro-Azji.
Historia firmy, jej organizacja, sposób zarządzania,
stosowane technologie, troska o pracowników - ich
kwalifikacje i warunki pracy, powodują, iŜ w jednym z
kolejnych numerów Biuletynu, firmie tej poświęcimy
więcej miejsca.
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OPAKOWANIA BIODEGRADOWALNE
ORAZ OPAKOWANIA GOTOWE NA PÓŁKĘ
– tematem Seminarium na TAROPAK-u

KONKURSY
PakStar oraz Student PakStar 2008

Polska Izba Opakowań wspólnie z Instytutem
Logistyki i magazynowania oraz Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich organizuje z okazji
„Dnia Opakowań” – w ramach Salonu TAROPAK –
seminarium na temat „Opakowania gotowe na półkę
(Shelf Ready Packaging SRP) wyzwaniem na rynku”.
Seminarium odbędzie się 15 września br o godz.
30
11 w Sali Niebieskiej MTP.
Zaś w drugim dniu TAROPAK-u (16 września)
równieŜ w Sali Niebieskiej MTP, o godz. 1100
rozpocznie się seminarium na temat „Rynek opakowań
biodegradowalnych”. Współorganizatorem tego seminarium, obok Zarządu MTP jest Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Opakowań.
W programie przewidziano udział firm spoza
Polski.
Warunkiem uczestnictwa w tych seminariach jest
przesłanie zgłoszenia na adres Polskiej Izby Opakowań
02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11, e-mail:
biuro@pio.org.pl, fax: (+48 22) 8422303, w terminie do
15 sierpnia 2008 r.

WYNIKI
Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań
PakStar 2008
i Krajowego Konkursu Projektów
Opakowań Student PakStar 2008
pod Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki
W dniu 15 maja b.r. odbyło się posiedzenie Komisji
Konkursowej, podczas którego wyłoniono laureatów IV
Konkursu PakStar i I Konkursu Student PakStar
Skład Komisji Konkursowej PakStar 2008 oraz
Student PakStar 2008:
Przewodniczący: inŜ. Aleksander Sołtan (w zastępstwie
prof. dr hab. inŜ. Stanisława Tkaczyka, Dyrektora
COBRO, Prezesa Polskiej Izby Opakowań (PIO)

Członkowie:
1. Doc. dr inŜ. Bohdan Czerniawski, Gł. Specjalista
d.s. Badawczych, COBRO

WyróŜnienia Polskiej Izby Opakowań
z okazji „Dnia Opakowań”
W tym roku, po raz pierwszy z okazji „Dnia
Opakowań” przyznane zostaną tytuły: „ZasłuŜony dla
Rozwoju Przemysłu Opakowań”, „Firma Społecznie
Odpowiedzialna” oraz „Innowacyjna Firma”.
WyróŜnienia te zostaną przyznane firmom oraz
osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do
rozwoju przemysłu opakowań; opierają swój rozwój o
nowoczesne osiągnięcia nauki i techniki oraz w swojej
działalności przestrzegają zasad biznesu, a takŜe
aktywnie uczestniczą w rozwoju miejscowego
środowiska.
WyróŜnienia, o których mowa przyznane zostaną
firmom wybranym spośród zgłaszanych przez członków
Izby.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca br.
Zasady zgłaszania kandydatur zostały zawarte w
liście prezesa Izby i przewodniczącego Rady Izby,
skierowanym do wszystkich firm zrzeszonych w
Polskiej Izbie Opakowań.
Wręczenie wyróŜnień nastąpi podczas inauguracji
„Dnia Opakowań” 15 września na Salonie TAROPAK.
Nominowane do tych wyróŜnień mogą być takŜe
firmy nie zrzeszone w Polskiej Izbie Opakowań.
Rubrykę „Z Ŝycia PIO” opracował mgr inŜ. W. Wasiak

2. Mgr Michał Herde, Federacja Konsumentów
3. Doc. dr inŜ. Stefan Jakowski, Gł. Specjalista d.s.
Opakowań Transportowych, COBRO
4. Dr Wojciech Małolepszy, Adiunkt, Wydział
Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie
5. Mgr Janusz
TAROPAK

Mazurczak,

Dyrektor

Targów

6. Prof. dr hab. Jadwiga Szymczak, Katedra
Zarządzania Jakością Uniwersytetu Łódzkiego
7. Mgr inŜ. Wacław Wasiak, Dyrektor Biura PIO
8. Prof. Wojciech Wybieralski, Stowarzyszenie
Projektantów Form Przemysłowych SPFP
9. Dr inŜ. Hanna śakowska, Kierownik Zakładu
Ekologii Opakowań, COBRO

LAUREACI
Konkursu PakStar 2008
w grupie opakowań jednostkowych równorzędne
nagrody uzyskały:


Opakowanie do herbaty białej liściastej WHITE
TEA - firmy ROGER Sp. z o.o. w Łodzi
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Opakowanie do przesyłek kurierskich dla
zestawu odŜywek witaminowych - firmy
Smurfit-Kappa Polska Sp. z o.o. Oddział
w Gdańsku



„Smaki Podlasia” – system opakowań do
regionalnych produktów kulinarnych – autor
projektu p. Monika Ostaszewska z ASP w
Warszawie



Opakowanie prezentacyjne z tektury falistej z
zabezpieczeniem do transportu - firmy TFP
Sp. z o.o. w Dziećmierowie



„Drug Dispenser” – system opakowania do
lekarstw – autor projektu p. Maciej Bartosiewicz z
ASP w Warszawie

oraz wyróŜnienia:

oraz wyróŜnienia:
 Opakowanie do kawy „Coffea Arabica” - firmy
Coffee Service Sp. z o.o. w Warszawie
 Opakowanie z polipropylenu z metalizowaną
etykietą IML do farby lateksowej - firmy Jokey
Plastik Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie Koźle
 Słoik do kremów kosmetycznych DESIGNED
FOR LIRENE - firmy P.P.H.U. POLIPACK
s. j. w Gościcinie
w grupie opakowań transportowych równorzędne
nagrody uzyskały:
 Pojemnik wielofunkcyjny ALC (Attached Lid
Container) o profilu trapezowym - firmy GEORG
UTZ Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
 Pojemnik składany COMBO CL 285 do
aseptycznego przewoŜenia i magazynowania
płynnych przetworów owocowo-warzywnych - firmy
Schoeller Arca Systems Sp. z o.o. w Bytomiu
 Opakowanie tekturowe zintegrowane z paletą firmy DS Smith Polska S.A.
oraz wyróŜnienie:
 Worek wentylowy z uchwytem do produktów
chemicznych, materiałów sypkich i innych - firmy
ChemPack S1p. z o.o. w Kędzierzynie – Koźle

LAUREACI
Konkursu Student PakStar 2008
Jury przyznało równorzędne nagrody dla projektów
opakowań:
 Opakowanie transportowe do wielogabarytowego
sprzętu AGD - autorzy projektu p. Paweł Kowalski i
p. Adrian Podbielski z ASP w Warszawie

Biuletyn
Opakowaniowy
dwumiesięcznik

 Opakowanie do nośników CD i DVD oparte na
nowatorskim systemie podającym „Simple touch
2” – autor projektu p. Michał Skorupa z Wydziału
Artystycznego
Uniwersytetu
Śląskiego
w
Katowicach
 Torba dla sklepu dziecięcego na ubrania i
akcesoria - autor projektu p. Agnieszka Brzezińska
z ASP w Łodzi
 „Bento sushi” – opakowanie do dań gotowych autor projektu p. Małgorzata Lipińska z ASP w
Warszawie
 Clip – jednorazowe Ŝelatynowe opakowanie do
kosmetyków - autor projektu p. Izabela Marta
Cichecka z ASP w Warszawie
 „ECOICON” – opakowanie do mleka - autor
projektu p. Przemysław Ostaszewski z ASP w
Warszawie
 Opakowanie „ŁyŜka zupy” - autor projektu p. Klara
Jankiewicz z ASP w Warszawie

Warunki prenumeraty:
6 numerów w roku - 36,00 zł
dla osób fizycznych i nie zrzeszonych
w Polskiej 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:
BANK PEKAO S.A. w Warszawie,
Nr konta: 95 1240 6175 1111 0000 4577 6272
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