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Rozporządzenie REACH
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów
poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych
przypadkach udzielanie zezwoleń lub ograniczania
handlu i stosowania niektórych chemikaliów.
Obowiązujący tekst znajduje się na stronie:
http://eur-lex.europa.eu (Dz. U. L. 136 z 29.05.2007 )
Rozporządzenie
REACH
obowiązuje
bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa
polskiego. Weszło w Ŝycie w dniu 1 czerwca 2007 r. i
zastępuje kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących
wspólnotowych
aktów
prawnych,
zarówno
rozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa
polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych.
Przepisom rozporządzenia REACH podlegają w
zasadzie wszystkie chemikalia, jednakŜe szereg
chemikaliów, takich jak np. środki ochrony roślin,
produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki czy
dodatki do Ŝywności lub pasz, regulowane innymi
przepisami wspólnotowymi są wyłączone spod
działania niektórych lub prawie wszystkich przepisów
rozporządzenia. Rejestracji nie podlegają równieŜ
substancje pozyskiwane z przyrody o ile nie są
niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie.
REACH bezpośrednio dotyczy działalności firmy
jeśli ona:
 Produkuje lub importuje (spoza UE)
substancje lub preparaty chemiczne



Produkuje lub importuje (spoza UE) wyroby
(materiały budowlane, elektronikę, zabawki,
maszyny, części zamienne, tekstylia i szereg
innych), które zawierają substancje określone
w art. 57 rozporządzenia lub które w sposób
zamierzony uwalniają substancje chemiczne



Cena 6,00 zł

podczas stosowania. Przepisy rozporządzenia
dotyczą takŜe producentów preparatów (farb,
lakierów, olejów, środków czyszczących i
szeregu innych) oraz w pewnym sensie takŜe
profesjonalnych uŜytkowników chemikaliów.
REACH moŜe takŜe wpłynąć pośrednio na
działalność firmy poprzez oddziaływanie na
dostawców kupowanych przez nią chemikaliów w UE lub poza UE.

CO TRZEBA ZROBIĆ JAK NAJSZYBCIEJ !!!!!
Jeśli produkuje się lub importuje substancje
chemiczne zarówno w ich postaci własnej, jak i
składniki preparatów, a w niektórych przypadkach takŜe
jako składniki wyrobów (wielkość powyŜej 1 t rocznie)
w okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 r. naleŜy
dokonać rejestracji wstępnej tych substancji.
Jeśli nie dopełni się tego obowiązku moŜna je dalej
produkować lub importować dopiero po dokonaniu ich
pełnej, bardzo kosztownej rejestracji.
Jeśli dokona się rejestracji wstępnej moŜna
skorzystać z okresów przejściowych określonych w art.
23 rozporządzenia i dokonać rejestracji wraz z innymi
producentami i importerami tej substancji.
UWAGA – juŜ od TERAZ karty charakterystyki
substancji powinno się sporządzać zgodnie z
przepisami Tytułu IV rozporządzenia REACH.
Jakie przygotowania naleŜy podjąć w celu spełnienia
wymagań nałoŜonych rozporządzeniem ?
1. Przede
wszystkim
naleŜy
wskazać
w
przedsiębiorstwie osobę lub zespół odpowiedzialny
za spełnienie wymagań nałoŜonych rozporządzeniem
REACH – moŜe teŜ będzie trzeba skorzystać z
pomocy agencji konsultingowych lub powierzyć
komuś obowiązki strony trzeciej, o której mowa w
art. 4 rozporządzenia.
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2. Trzeba sporządzić wykaz wszystkich substancji,
które się produkuje, importuje lub stosuje (jako takie
w preparatach lub wyrobach).
3. Następnie naleŜy sprawdzić w odniesieniu do kaŜdej
z tych substancji, czy podlega ona przepisom
rozporządzenia REACH, a jeśli podlega, to którym.
JeŜeli:
 jest się producentem lub importerem substancji
(jako takiej lub w preparacie) ma się obowiązek
jej rejestracji, a wcześniej rejestracji wstępnej,
 jest się producentem lub importerem wyrobu, z
którego substancja jest uwalniana w sposób
zamierzony – ma się obowiązek jej rejestracji, a
wcześniej rejestracji wstępnej o ile nie była
zarejestrowana w odniesieniu do tego
zastosowania (w tym łańcuchu dostaw),
 jest się dystrybutorem – ma się obowiązek
przekazywania informacji w łańcuchu dostaw,
 jest się dalszym uŜytkownikiem – jest się
obowiązanym spełnić wymagania określone w
tytule V rozporządzenia REACH.
W kaŜdym z tych przypadków naleŜy JUś TERAZ
nawiązać kontakt z dostawcami kupowanych przez
siebie chemikaliów lub wyrobów w celu zorientowania
się czy będą nadal dostępne i ustalenia planu dalszych
działań.
Tekst rozporządzenia REACH znajduje się na
stronie Biura do spraw Substancji i Preparatów
Chemicznych:
http://www.chemikalia.gov.pl
lub stronie Ministerstwa Gospodarki:
http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/REACH
Pomoc
dotyczącą
określenia
obowiązków
nałoŜonych rozporządzeniem REACH moŜna uzyskać
w:
 Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych,
które ustanowiono, jako krajowe centrum
informacyjne ds. REACH, a którego adres znajduje
się na stronie Biura pod hasłem REACHHelpdesk,



Instytucjach świadczących pomoc przedsiębiorcom, wymienionych przez Ministerstwo
Gospodarki,



Europejskiej
Agencji
Chemikaliów
(http://ec.europa.eu/echa), w szczególności warto
skorzystać z Nawigatora zamieszczonego na stronie
Agencji.



Warto teŜ skorzystać z informacji zamieszczonych na
stronie Europejskiego Biura Chemicznego
(http://ech.jrc.it), gdzie m in. publikowane są

wytyczne precyzujące, w jaki sposób spełniać
wymagania nałoŜone rozporządzeniem REACH.
Źródło: Ulotka przygotowana przez Biuro ds. Substancji i
Preparatów Chemicznych (www,chemikalia.gov.pl).

A oto trochę historii:

PROJEKT REACH
Nowe przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i
stosowania substancji oraz preparatów chemicznych
I. Dlaczego powstał i czym jest REACH?
REACH - rejestracja (ang. Registration), ocena (ang.
Evaluation), wydawanie zezwoleń (Authorisation),
dotyczące substancji oraz preparatów chemicznych (ang.
Ang. CHemicals) - jest to projekt nowej polityki Unii
Europejskiej w zakresie chemikaliów. Projekt ten jest
odpowiedzią na kilka swoistych problemów obecnych
przepisów, a takŜe ma na celu podniesienie
konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego. NajwaŜniejszą wadą istniejących przepisów jest
sztuczny podział na substancje nowe i istniejące, który
powoduje, Ŝe 99% substancji znajdujących się w
obrocie nie jest badana, przez co o większości substancji
znajdujących się w obrocie posiadamy relatywnie mało
informacji. Po drugie, owy brak informacji utrudnia
ustalenie zbieŜności przyczynowo-skutkowej pomiędzy
zanieczyszczeniem lub szkodą, a jej źródłem, przez co
zasada „zanieczyszczający płaci” jest bardzo trudna do
zastosowania. Po trzecie, za ocenę ryzyka przy wprowadzaniu substancji „nowych” odpowiedzialne są
urzędy w krajach członkowskich, a nie ich producenci.
PoniewaŜ REACH spowoduje zwiększenie nakładów na
badania i rozwój w sektorze przemysłowym, powinno to
przełoŜyć się na zwiększenie innowacyjności, a przez to
konkurencyjności, europejskiego przemysłu chemicznego, względem innych wielkich gospodarek światowych.
II. Kiedy powstał REACH?
Pierwsze załoŜenia oraz uzasadnienie nowej polityki
zawarto w Białej Księdze o Strategii Przyszłej Polityki
Kontroli Chemikaliów, opublikowanej 27 lutego 2001
roku. Po otrzymaniu opinii Rady UE Parlamentu
Europejskiego Komisja w połowie 2003 roku
zorganizowała konsultację internetową, gdzie uwagi do
projektu zgłaszali przedsiębiorcy i organizacje
przemysłowe z całej Europy. Ostatecznie 29
października 2003 Komisja Europejska przedstawiła
oficjalny
projekt
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Rejestracji, Oceny,
udzielania Zezwoleń i stosowanych Ograniczeń w
zakresie Chemikaliów (REACH), utworzenia Europej-
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skiej Agencji Chemikaliów oraz zmieniające Dyrektywę
1999/45/WE i Rozporządzenie (WE) {w sprawie
Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych}. Od tego czasu
trwają
dyskusje
nad
ostatecznym
kształtem
rozporządzenia.
III. Główne elementy REACH
System REACH opiera się na czterech filarach:
Rejestracja – kaŜda substancja wprowadzana do obrotu
na terenie Wspólnoty w ilości większej niŜ 1 tona musi
być zarejestrowana w Europejskiej Agencji ds.
Chemikaliów. Szczegółowość wymaganej dokumentacji
rejestracyjnej zaleŜeć będzie od rocznej wielkości
obrotu.
Według
obecnych
ustaleń
badaniom
toksykologicznym naleŜy będzie poddać substancje
wprowadzane do obrotu w ilości juŜ powyŜej 10 ton.
Szacuje się, Ŝe w ramach REACH, w ciągu 11 lat w
Polsce trzeba będzie zarejestrować ok. 5000 substancji a
poddać badaniom ok. 1000 z nich. */
Ocena – Substancje wprowadzane do obrotu będą
poddawane ocenie ryzyka zarówno przez przemysł (w
ramach wypełniania obowiązków rejestracyjnych) jak i
przez urzędy właściwe krajów członkowskich. KaŜdego
roku Agencja przydzieli do oceny określone substancje
kaŜdemu państwu. Poza oceną substancji, ewaluacji
poddawane będą teŜ dokumentacje rejestracyjne
nadsyłane do Agencji. Wstępnej weryfikacji kaŜdej
dokumentacji rejestracyjnej dokonywać będzie Agencja,
a następnie prześle do szczegółowej oceny właściwym
urzędom w kraju członkowskim te dokumentacje, które
wpłynęły z ich kraju.
Udzielanie zezwoleń - wprowadzenie do obrotu lub
stosowanie niektórych substancji będzie wymagało
zezwolenia, udzielanego przez Komisję Europejską.
Procedurze Zezwoleń podlegają substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające
szkodliwie na rozrodczość (CMR) lub teŜ określonych
jako trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne (PBT)
albo bardzo trwałe i mające bardzo duŜą zdolność do
bioakumulacji (vPvB). Szacuje się, Ŝe w Polsce
konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na ok. 200
substancji.*/
Ograniczenia Produkcji, Obrotu i Stosowania –
niektóre niebezpieczne substancje i preparaty podlegać
będą ograniczeniom produkcji, stosowania i/lub obrotu.
Lista substancji podlegających takim ograniczeniom
zostanie zawarta w Załączniku XVI rozporządzenia, a
jego zawartość będzie ustalana i w miarę potrzeb
zmieniana na wniosek Komisji Europejskiej lub państw
członkowskich.
Europejska
Agencja
ds.
Chemikaliów
–
Rozporządzenie utworzyło nową instytucję, która na
szczeblu wspólnotowym będzie odpowiedzialna za

realizację znacznej części systemu REACH. Siedzibą
Agencji są Helsinki.
*/ według szacunków Ministerstwa Gospodarki
Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
Źródło: www.chemikalia.mz.gov.pl

Coraz lepsze opakowanie
Rafał Boruc, Poradnik Handlowca
Rynek opakowań produktów FMCG w Polsce
czekają tłuste lata. ZuŜycie ich w naszym kraju jest
nadal niskie w porównaniu z większością krajów
Unii Europejskiej. Przez najbliŜsze 5 lat znawcy
branŜy oczekują zatem wzrostu. Dominują opakowania ze szkła i papieru. Jednak najwaŜniejszym
trendem jest rosnący udział wyrobów z tworzyw
sztucznych. Istotna jest takŜe znaczna poprawa
jakości opakowań. Przyszłością branŜy będą wyroby
biodegradowalne.
Produkcja opakowań tworzy ok. 2% PKB Polski. Na
rynku działa ponad 5 tys. firm, z których ok. 200
opanowało mniej więcej trzy czwarte branŜy. Według
szacunków
Centralnego
Ośrodka
BadawczoRozwojowego Opakowań (COBRO) wielkość produkcji
opakowań wynosi około 3 mln ton rocznie. Ta wielkość
oznacza, Ŝe na statystycznego rodaka przypada
niespełna 80 kg. Według Światowej Organizacji
Opakowań (WPO) wartość polskiego rynku szacuje się
na ok. 4 mld euro, czyli 105 euro per capita (ok. 330 zł
rocznie). ZuŜycie opakowań w Polsce jest wciąŜ niskie
w porównaniu ze zuŜyciem w innych krajach UE,
przeciętnie kształtującym się na poziomie ok. 150 kg na
1 mieszkańca (266 euro w ujęciu wartościowym), co
wiąŜe się m.in. z niŜszym poziomem rozwoju
gospodarczego, wyraŜającym się w znacznie niŜszym
niŜ w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej
poziomie PKB na mieszkańca.
Mniej więcej dwie trzecie całego rynku opakowań
przypada na produkty segmentu FMCG, czyli jest to
wydatek ok. 220 zł i "konsumpcja" 55 kg na obywatela
Polski rocznie. Rozwój branŜy opakowań zaleŜy od
czynników ekonomiczno-społecznych, jak równieŜ postępu w dziedzinie technologii Ŝywności, biotechnologii,
w materiałoznawstwie i towaroznawstwie oraz
przepisów w zakresie ochrony środowiska, konsumenta,
bezpieczeństwa, itp.
Zarówno w Polsce, jak i na świecie, rysują się dwa
wyraźne trendy. Pierwszy z nich związany jest z
ochroną produktu i informującą funkcją opakowania o
jego jakości. Nowe rozwiązania w tym zakresie tworzą
tzw.
opakowania
"inteligentne"
i "aktywne".
Opakowania "inteligentne" z czujnikami - znacznikami
informacji o stanie produktu (np. wskaźniki wilgotności,
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temperatury i optymalnej temperatury do spoŜycia)
poprzez moŜliwość monitorowania określonych
parametrów informują o stanie produktów bez potrzeby
otwierania samego opakowania. Opakowania "aktywne"
mają zapobiegać niekorzystnym zmianom jakości
Ŝywności, np. przez niszczenie lub hamowanie wzrostu
drobnoustrojów występujących w Ŝywności. To
opakowania z systemami pochłaniającymi tlen,
wytwarzającymi dwutlenek węgla czy dwutlenek siarki,
zmniejszającymi
wilgotność,
emitującymi
do
środowiska lotne związki o działaniu przeciwko
drobnym ustrojom oraz opakowania, w których
substancje chemiczne lub biologiczne o aktywności
bakteriobójczej i/lub grzybobójczej są włączone do
samego opakowania albo tworzą swego rodzaju płaszcz
wokół niego.
Drugi trend rozwoju opakowań ściśle związany jest z
wytwarzaniem materiałów opakowaniowych na bazie
związków naturalnych i syntetycznych, przyjaznych dla
środowiska naturalnego. To przyszłość branŜy. Dzisiaj
wyroby w pełni biodegradowalne są jeszcze stosunkowo
drogie, ale z czasem zastąpią te, których czas
biodegradacji wynosi dziesiątki, a nawet setki lat.
Ponad 60% opakowań stosuje się do pakowania
artykułów spoŜywczych i napojów, stąd teŜ najbardziej
dynamiczny rozwój opakowań w ostatnich latach
przypada na branŜę spoŜywczą. Oprócz opakowań
"inteligentnych" i "aktywnych" w dziedzinie pakowania
Ŝywności wprowadzono inne rozwiązania innowacyjne,
w tym: wielowarstwowe butelki PET o wysokiej
barierowości i odporności na podwyŜszoną temperaturę,
cienkościenne butelki szklane, a takŜe cienkościenne
opakowania z podwójnie rekrystalizowanego aluminium
i stali. PoŜądanymi nowościami są takŜe opakowania
metalowe o ograniczonej zdolności korozyjnej dzięki
zastosowaniu blach o niskiej zawartości zanieczyszczeń
metalami szkodliwymi oraz dwustronnego lakierowania.
Dobrze przyjęły się zamknięcia opakowań, chroniące
przed niepoŜądanym otwarciem przez dzieci,
zamknięcia gwarancyjne, zamknięcia wskaźnikowe oraz
zamknięcia Dri-Top wyposaŜone w filtr, który w trakcie
otwierania przemieszcza się do wnętrza puszki,
umoŜliwiając ujście na zewnątrz znajdujących się tam
gazów.
Jak widać, ilościowej progresji w ostatnich latach
towarzyszy postęp technologiczny i co się z nim wiąŜe,
systematyczne
podnoszenie
jakości
krajowych
materiałów opakowaniowych i opakowań. W wielu
asortymentach dorównują one standardom światowym,
czego dowodem są nagrody zdobywane przez krajowe
firmy w konkursach międzynarodowych, w tym w
liczącym się konkursie, organizowanym przez Światową
Organizację Opakowań WPO - WorldStar.
Rosnące zuŜycie opakowań oraz podejmowane w
ostatnich latach intensywne działania w zakresie ochro-

ny środowiska i ochrony zdrowia człowieka
spowodowały, Ŝe przy projektowaniu nowych opakowań
niezwykle waŜny jest aspekt ekologiczny oraz funkcja
ochronna opakowań. Zgodnie z wymaganiami unijnymi
znajduje to odbicie we wdraŜanym w Polsce po
wstąpieniu do Unii Europejskiej ustawodawstwie.
Zmiany w przepisach, odnoszące się do opakowań,
dotyczą przede wszystkim dwóch obszarów, tj. oceny
sanitarno-higienicznej oraz zmniejszenia uciąŜliwości
opakowań dla środowiska. Opakowanie pełni niezwykle
waŜną funkcję logistyczną, tzn. ma na celu ułatwienie w
przemieszczaniu się towaru i jego łatwą oraz szybką
dystrybucję. Kiedy towar trafia do punktów
detalicznych, opakowanie zaczyna pełnić jeszcze jedną
funkcję - marketingową - jest nośnikiem marki producenta danego towaru, jednoznacznie go wyróŜniając
spośród innych wyrobów.
Rynek polski jest bardzo wymagający. Zachodnie
koncerny, które oferują na tym rynku swoje produkty
muszą dostosowywać opakowania do jego lokalnej
specyfiki. Wynika to z innej estetyki i odbioru polskich
konsumentów. To, co podoba się na zachodzie
niekoniecznie musi podobać się w Polsce. Okres, w
którym w sklepach oferowane były towary Ŝywcem
wzięte z półki zachodniego supermarketu dawno juŜ się
skończył.
Dzięki temu, a moŜe właśnie dlatego, wraz ze
wzrostem rynku nastąpił rozwój oraz rozdrobnienie firm
branŜy designerskiej. Dzisiaj na rynku istnieje bardzo
silna konkurencja. Są na nim obecne zarówno firmy
polskie, jak i firmy zagraniczne, które mają tu swoje
oddziały. Istotne, Ŝe wiodące krajowe firmy w niczym
nie ustępują firmom zagranicznym. Marki takie, jak
wódka Soplica czy produkty firmy Dr.Oetker oferowane
są w innych krajach w szacie zaprojektowanej przez
projektantów znad Wisły. MoŜna powiedzieć, Ŝe
rozwinął się wśród polskich firm projekt rzetelny, który
obejmuje zarówno rozbudowaną metodykę pracy, jak i
własne autorskie rozwiązania dotyczące projektowania
opakowań.
Podobnie jak w krajach Europy Zachodniej takŜe w
Polsce zmienia się struktura zuŜycia opakowań - rośnie
udział w rynku opakowań z tworzyw sztucznych, a
równocześnie maleje - opakowań ze szkła i papieru.
Tym, co charakteryzuje obecną sytuację rynkową
zarówno w zakresie produkcji, jak i projektowania
opakowań, jest presja na podnoszenie jakości
opakowań, i uŜywanych materiałów przy jednoczesnej
dbałości o koszty. Przyszłość branŜy produkcji
opakowań rysuje się w jasnych barwach. - Szefowie
Polskiej Izby Opakowań szacują, Ŝe do 2010 r. polski
rynek opakowań będzie rósł w tempie 5-10% rocznie, a
jego wartość wzrośnie do ok. 4,5 mld euro. Prognozy
zachodnich ekspertów są nieco bardziej ostroŜne, lecz
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takŜe bardzo zachęcające. Analitycy firmy badawczej
Euromonitor w niedawno opublikowanym raporcie
napisali, Ŝe tylko rynek opakowań dla Ŝywności
powinien wzrosnąć w ciągu najbliŜszych 5 lat o 20%.
Wpłynąć ma na to m.in. rosnący eksport polskiej
Ŝywności, a takŜe wzrost konsumpcji na rynku
krajowym. Jednym z najszybciej rosnących segmentów
spoŜywczych mają być dania gotowe (prognozowany
wzrost o 50%), makarony oraz róŜnego rodzaju batoniki.
Poza tym Polska jest dobrym przyczółkiem do ekspansji
na Wschód, gdzie potencjał wzrostu jest jeszcze
większy. Eksperci nie mają teŜ wątpliwości, Ŝe w
najbliŜszym czasie polski rynek opakowań będzie
szybko się konsolidował. Przez kilkanaście ostatnich lat,
udział kapitału zagranicznego w branŜy opakowań
przekroczył 50% i dalej będzie się dalej zwiększać.
Źródło: www.pracawsprzedazy.gazeta.pl

Opakowania tak oznakowane rozkładają się (w
warunkach typowych dla miejskich kompostowni) w
takim samym tempie, jak zwykłe odpadki organiczne.
Przyznawany jest przez Biodegradable Products
Institute i ASTM (American Society for Testing and
Materials).

OK Compost – oznacza, Ŝe dane opakowanie ulegnie
biodegradacji zarówno w miejskiej kompostowalni, jak i
w kompoście w przydomowym ogródku.
Certyfikat przyznaje AIB-Vinçotte International
(Belgia)

OZNACZENIA EKOLOGICZNE
OPAKOWAŃ
OZNACZENIA OPAKOWAŃ
BIODEGRADOWALNYCH
Opakowania biodegradowalne, to takie opakowania,
które rozkładają się podczas kompostowania (ulegają
degradacji biologicznej).
Tworzywa sztuczne biodegradowalne moŜna
rozpoznać po następujących oznaczeniach:

OK Biodegradable – oznacza, Ŝe dany produkt jest
biodegradowalny w ściśle określonych warunkach (np.
w ziemi, w wodzie słodkiej, w wodzie słonej)
Certyfikat przyznaje AIB-Vinçotte International
(Belgia)
Jedynie opakowania ze znakiem “OK compost” będą
rozkładać się w kompoście przydomowym. Pozostałe
opakowania
wymagają
specjalnych
warunków
kompostowania

Produkt, który otrzyma powyŜszy znak jest w pełni
biodegradowalny i podczas kompostowania nie uwalnia
Ŝadnych szkodliwych substancji (tzn. moŜe być
kompostowany ze zwykłymi odpadkami organicznymi w
miejskich kompostowalniach.

OZNACZENIA OPAKOWAŃ

Znak przyznawany jest przez DIN CERTO (Niemiecki
Instytut Standardyzacji), a opracowany został przez
IBAW (International Biodegradable Polymers
Association & Working Groups)

PowyŜszy znak oznacza przydatność opakowania do
jego wielokrotnego uŜytku.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie
oznaczenia opakowań.
PowyŜszy znak przyznawany jest opakowaniom z
tworzyw sztucznych, papierowym pokrytym tworzywem
sztucznym i kartonowym.
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Znak „Dbaj o środowisko”
Taki znak oznacza przydatność opakowania do
recyklingu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie
oznaczenia opakowań.

Znak ostrzegający, Ŝe dany wyrób zawiera substancje
toksyczne (np. farby, baterie) i Ŝe nie naleŜy wyrzucać
go do odpadów domowych

Znak recyklingu
Oznacza, Ŝe opakowanie zostało wyprodukowane z
surowca pochodzącego z recyklingu (na przykład z
papieru, z makulatury) W tym przypadku udział
surowców z recyklingu wynosi 65%.

Znak ten oznacza, Ŝe produkt jest wykonany ze stali

INNE OZNACZENIA OPAKOWAŃ

Znak oznacza recykling oleju

Znak ten oznacza recykling szkła

Znak oznacza, Ŝe druk na opakowaniu jest przyjazny dla
środowiska. Nie oznacza on jednak, Ŝe całe opakowanie
jest ekologiczne (np. moŜemy spotkać się z tym znakiem
na siatkach reklamówkach, które wyprodukowane są z
trudno degradowalnych tworzyw i przez to nie są
przyjazne dla środowiska)

Znak, który często mylony jest z eko-znakiem. W
rzeczywistości nie ma on znaczenia ekologicznego, a
zamieszczany jest na towarach by zachęcić konsumenta
swą zielona etykietą

Znak ten oznacza recykling szkła

Znak zachęcający uŜytkownika do dbania o środowisko

Bardzo często moŜna spotkać takie właśnie
oznakowania na opakowaniu. Nie jest to jednak Ŝaden
znak ekologiczny (często mylony z recyklingiem). Taki
znak informuje jakiego tworzywa uŜyto do produkcji
opakowania (w tym wypadku LDPE – low idensity
polyethylene, czyli polietylen małej gęstości).
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Oznaczenie to jest regulowane przez Rozporządzenie
Ministra Środowiska w sprawie oznaczania opakowań

BOXAL zaczynają stosować inni producenci win z
Francji oraz z innych krajów.
Źródło: upakovano.ru (www.pakkograff.ru)

Źródło: www.earth-conservation.org/biodegradowalne.php

NOWOŚCI W OPAKOWANIACH
Kompania REXAM opracowała pierwszą
na świecie buteleczkę wykonaną z PET-u
w 100% pochodzącego z recyklingu
Kompania REXAM rozpoczęła produkcję buteleczki
z PET do rozlewu preparatów farmaceutycznych,
całkowicie wytworzonej ze 100% wtórnego tworzywa
sztucznego. Produkcja pierwszego na świecie opakowania z całkowicie wtórnego materiału wynikła z
popytu uŜytkowników na „ekologiczne” opakowania.
Głównym surowcem do produkcji buteleczki będą
odzyskane i przetworzone opakowania z PET.
Nowe opakowanie, wytwarzane w siedmiu róŜnych
rozmiarach, przeznaczone jest do wielokrotnego
recyklingu
Według specjalistów produkcja takich opakowań w
znacznym stopniu zmniejszy szkodliwe działanie na
środowisko naturalne.
Buteleczka PET, odpowiadająca wszelkim wymogom
stawianym opakowaniom dla preparatów farmaceutycznych pojawi się w aptekach na całym świecie od
listopada 2008 r.
Źródło: upakovano.ru (www.pakkograff.ru)

Kompania BOXAL opracowała
innowacyjną aluminiową butelkę do wina
Kompania BOXAL opracowała innowacyjną,
aluminiową butelkę, przeznaczoną do rozlewu wina.
Nowe opakowanie idealnie chroni wyroby
alkoholowe od wpływu promieni słonecznych, tym
samym lepiej chroniąc smak napoju.
Oprócz tego, butelka taka daje moŜliwość stosowania
wielu wariantów kształtów.
Obecnie producenci wina nie ograniczają się do
tradycyjnego szklanego opakowania i poszukują nowych
sposobów pozyskania klientów. W związku z tym
specjaliści rynku alkoholowego odnotowują tendencję
do uproszczenia opakowań – etykieta i forma
opakowania stają się mniej wymyślne.
Francuski producent wina Bordoux Lubie rozpoczął
pakowanie napoju w nowe opakowanie, opracowane
przez kompanie BOXAL. Kompania zamierza
rozszerzyć asortyment o 3 nowe projekty kolorystyczne
butelek (czerwony, biały i róŜowy). Oprócz producenta
wina Lubie opakowania aluminiowe wytwarzane przez

DSM zajmie się produkcją
„inteligentnych” opakowań dla medycyny
DSM Venturing planuje rozwinąć własny oddział
produkujący opakowania poprzez inwestycje w
produkcję „inteligentnych” opakowań farmaceutycznych. Koszty inwestycji jeszcze nie są znane.
Produkcją opakowań dla leków zajmie się
specjalistyczna kompania The Compliers Group
International (TCG).
TCG zamierza umieszczać mikroczip w opakowania
typu blister do tabletek, który będzie miał zakodowane
terminy przyjmowania leku. Według projektantów,
pozwoli to na lepszą diagnostykę choroby i
prześledzenie jej trwania. Informacje zawarte w czipie,
będzie moŜna pozyskać bezprzewodowo.
Źródło: upakovano.ru (www.pakkograff.ru)

BRASKEM wypuściła „ekologiczny”
polipropylen”
Brazylijska
firma
Braskem
wyprodukowała
eksperymentalna partię „ekologicznego” polipropylenu
na bazie etanolu uzyskanego z trzciny cukrowej
technologią bioplastics.
JednakŜe w związku z przeprowadzanymi na razie
badaniami rynkowymi
terminy wprowadzenia tej
Ŝywicy na rynek jeszcze nie są określone. Szczegółów
projektu nie podaje się.
Nowy produkt był przetestowany w amerykańskim
laboratorium Beta Analitic. Testy wykazały, Ŝe materiał
ten jest w 100% odnawialny.
Tymczasem brazylijska kompania zamierza wdroŜyć
na rynek biopolietylen wysokiej i niskiej gęstości
wytworzony w swojej eksperymentalnej fabryce
znajdującej się w mieście Triunfo.
Niedawno Braskem podpisała umowę handlową z
Toyota Tsusho, w ramach której kompanie połączą
swoje działania w celu wyprodukowania polietylenu z
trzciny cukrowej w krajach azjatyckich, włącznie z
Japonią .
Źródło: www.Plastinfo.ru

KRYZYS GOSPODARCZY
NA ŚWIECIE
A RYNEK OPAKOWAŃ
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HUHTAMAKI rezygnuje
z nierentownych produkcji
W 2009 roku HUHTAMAKI skoncentruje się na
najbardziej rentownych technologiach produkcji,
natomiast zmniejszy nakłady inwestycyjne na projekty
charakteryzujące się niskimi wskaźnikami finansowymi
i przeanalizuje moŜliwości ich sprzedaŜy.
W szczególności kompania zamierza wstrzymać
inwestycje na produkcję opakowań z tworzyw
sztucznych dla Ŝywności. Dla tego kierunku od stycznia
2009 r. kompania zamierza szukać nowych rozwiązań
biznesowych i alternatyw rozwoju.
HUHTAMAKI jest producentem opakowań z
papieru, tworzyw sztucznych, materiałów giętkich i
włókien celulozowych.
Źródło: upakovano.ru (www.pakkograff.ru)

Światowe ceny aluminium
nadal spadają
Analitycy firmy Goldman Sachs przewidują spadek
cen aluminium, miedzi i innych metali kolorowych
wskutek spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego na
świecie oraz zmniejszenia popytu ze strony Chin.
Oczekuje się, Ŝe średnio cena aluminium wyniesie
2060 USD/tonę, co będzie stanowiło o 30% mniej niŜ w
poprzedniej prognozie. Przy tym średnia cena
aluminium w ciągu następnego półrocza spadnie w
stosunku do poprzednich prognoz o 35% (do 2000
USD/tonę) a w ciągu następnych 12 miesięcy o 20% (do
2600 USD/tonę).
Źródło: www.Plastinfo.ru

Ceny polipropylenu produkowanego
w krajach azjatyckich spadły
do rekordowych poziomów
W ciągu ostatnich 3-ch lat ceny polipropylenu w Azji
spadły do minimalnego poziomu i wynoszą 850
USD/tonę.
Na liście producentów PP gotowych do obniŜki cen
znajdują się południowo koreańską kompanie LG
Chemical Ltd, Samsung Total oraz Korea Petrochemical
Industrial Co Ltd (KpiC).
JednakŜe te instrumenty ekonomiczne nie pomogą
utrzymać rynku. Tak więc tajlandzka kompania Formosa
znacznie zmniejszyła w październiku br. dostawy
butadienu, jednakŜe to równieŜ nie zatrzymało spadku
cen na rynku butadienu.
Ceny polimerów na światowym rynku równieŜ
spadły, np. na polipropylen cena spadła do 200
USD/tonę. Przyczyną powszechnego spadku cen

wyrobów chemicznych i polimerów stał się kryzys
finansowy i globalny spadek gospodarki światowej.
Źródło: Plast Ekspert ( www.Plastinfo.ru)

W Europie ciągle spadają ceny
na polietylen
W Europie na początku października br. spadły ceny
na wszystkie typy polietylenu. Cena polietylenu małej
gęstości (PELD) wyniosła poniŜej 100 euro/tonę,
liniowego polietylenu małej gęstości (PE LLD) do 60 do
80 euro/tonę, natomiast polietylen duŜej gęstości
(PEHD) potaniał do 80 euro/tonę.
Obecnie ceny polietylenu kształtują się następująco:
PELD do produkcji folii – 1390 do 1440 euro/tonę
PELD do przetwarzania metodą wtrysku – 1380
do 1450 euro/tonę
PELLD do przetwarzania metodą wtrysku—1435
do 1475 euro/tonę
PELLD (butenowy) do produkcji folii - od 1400 do
1460 euro/tonę
PELLD (heksenowy) do produkcji folii – 1505 do
1545 euro/tonę
PEHD do przetwarzania metodą rozdmuchu – 1410
do 1490 euro/tonę
PEHD do przetwarzania metodą wtrysku – 1330
do 1410 euro/tonę
PEHD do produkcji folii – 1400 do 1430 euro/tonę
Na europejskim rynku polietylen występuje w
dostatecznej ilości. W zakresie Ŝadnego z jego rodzajów
nie występuje deficyt. W ostatnich czasach nie
odnotowano trudności w jego dostawach.
Popyt na polietylen w Europie jest stosunkowo niski.
JednakŜe jest on zróŜnicowany w zaleŜności od rodzaju
tego polimeru. Popyt na PEHD wzrósł szczególnie w
porównaniu do wskaźników wrześniowych, lecz jego
poziom nadal jest niŜszy niŜ zazwyczaj w tym okresie.
Mapa zapotrzebowania na liniowy PE małej gęstości nie
zmieniła się. Popyt na niego pozostaje na takim samym
niskim poziomie, jak we wrześniu br. Najpomyślniejsza
sytuacja jest na rynku PEHD. Tu następuje oŜywienie
pośród producentów opakowań wytwarzanych metodą
wtrysku, u których zapasy tego polimeru zaczynają się
zmniejszać.
Źródło: www.Plastinfo.ru

Kryzys gospodarczy moŜe wpłynąć na
wzrost znaczenia recyklingu tworzyw
sztucznych
Kompania Axion Recycling zajmująca się przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych, przewiduje
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wzrost wykorzystania wtórnych polimerów, spowodowany kryzysem gospodarczym.
Przedstawiciele kompanii odnotowali zwiększający
się popyt na wtórne polimery, których wartość w tych
złoŜonych warunkach gospodarczych wzrasta.
Obecnie dostrzeŜono szerokie moŜliwości zastosowania wtórnych tworzyw sztucznych do produkcji
wyrobów powszechnego uŜytku.
Przewaga surowca wtórnego polega na tym, Ŝe jego
cena nie jest bezpośrednio związana z cenami ropy
naftowej, a zapotrzebowanie jest obecnie ukierunkowane na bardziej ekologiczne produkty, które chronią
środowisko naturalne i zasoby nieodnawialne.

Szczególnie kompania Dow poinformowała o
zwiększeniu ceny na poliwęglan marki Calibre o 175
USD/tonę.
Źródło: www.Plastinfo.ru

Europejski rynek polipropylenu
zmniejsza się

Europejski rynek poliamidów wykazywał we
wrześniu br. tendencję wzrostu cen. W trzecim kwartale
producentom udało się podwyŜszyć cenę PA 6 tylko o
130 euro/tonę, co stanowiło ok. 1/3 planowanej przez
kompanie zwyŜki. Ogólny wzrost PA 6 w trzecim
kwartale br. wyniósł 100 euro/tonę. We wrześniu cena
PA 6 wzrosła o 30 USD/tonę, a PA 6.6 o 40 euro/tonę.
Wraz ze wzrostem cen popyt na poliamid zaczął maleć.
W czwartym kwartale producenci zamierzają
podnieść cenę na PA 6 o 35 euro/tonę. Analitycy
przewidują stabilizację rynku poliamidu bez ostrego
wzrostu cen.
Jednocześnie w czwartym kwartale br. oczekuje się
nieznacznego zwiększenia cen na PA 6.6 spowodowanego niekorzystną pozycją butadienu na rynku.

Europejski rynek polipropylenu (PP) zaczął
zmniejszać się od końca sierpnia br. Średnie ceny we
wrześniu spadły w stosunku do sierpniowych o 30 – 50
euro/tonę. Spadek indeksów cenowych rozpoczął się z
początkiem jesieni, co zazwyczaj ma miejsce w
późniejszym okresie.
Najbardziej dramatyczną sytuację zaobserwowano w
sektorze kopolimerów do wtrysku. W połowie miesiąca
producenci obniŜyli wielkość ich produkcji, a cena tych
marek zmniejszyła się o 62 euro.
Ogólna ilość towaru na rynku występowała w
dostatecznym wymiarze. Zapasy producentów były
wystarczające. W połowie miesiąca niektórzy
producenci całkowicie zamykali produkcję. Popyt na
polipropylen wykazywał niskie wskaźniki. Obecnie
najbardziej stabilnym pod względem popytu wydaje się
sektor wyrobów spoŜywczych.
Homopolimer PP do wtrysku sprzedawał się we
wrześniu za 1290 – 1350 euro/tonę, co było o 40 euro
mniejsze od sierpniowego poziomu cenowego.
Hopolimer PP do produkcji folii potaniał o 30 euro i
cena we wrześniu wyniosła 1275 – 1305 euro/tonę.
Kopolimery PP do wtrysku sprzedawano po cenie 1340
– 1380 euro/tonę, a do produkcji folii po cenie 1325 –
1355 euro/tonę.

Źródło: www.Plastinfo.ru

Źródło: www.Plastinfo.ru

Źródło: www.Plastinfo.ru

Ceny na europejski Poliamid zmieniają
się nieznacznie

Ceny poliwęglanu nadal rosną

W Europie spadają ceny na PET

We wrześniu 2008 r. ceny poliwęglanu (PC) na
europejskim rynku nadal rosły. W porównaniu z
sierpniem polimer ten podroŜał o 40 euro/tonę.
Azjatyccy importerzy równieŜ zwiększyli indeksy
cenowe na poliwęglan.
Przeźroczysty poliwęglan we wrześniu br. moŜna
było kupić za 2850 – 3190 euro/tonę, a poliwęglan
napełniony włóknem szklanym sprzedawano za 3400 –
3790 euro/tonę.
Poliwęglan na rynku w Europie występował w
dostatecznej ilości, jednakŜe okres realizacji zamówień
dla kolorowych odmian wydłuŜył się do 4 – 6 tygodni.
Popyt na poliwęglan zmniejszył się. W październiku
nastąpił dalszy wzrost cen.
Niektórzy producenci poinformowali swoich
klientów o stopniowym droŜeniu tego surowca.

Tendencja
spadania
europejskich
cen
na
polietylotereftalan (PET) pojawiła się w sierpniu 2008 i
trwa do dotychczas. Tona tego surowca w Europie
Zachodniej obecnie kosztuje średnio 1330 euro.
Spadek cen spowodowany jest sezonowym spadkiem
popytu i niskimi cenami na ropę naftową.
Następny, „zimny” sezon będzie sprzyjał dalszemu
spadkowi cen. Popyt na wtórny PET z powodu tychŜe
przyczyn jest umiarkowany. W tym segmencie zauwaŜa
się spadek cen średnio o 20 – 30 euro/tonę.
PET produkcji azjatyckiej, który importuje się do
Unii Europejskiej sprzedaje się obecnie po bardziej
korzystnych cenach, niŜ PET produkcji zachodnioeuropejskiej, nie bacząc na koszty transportu i opłaty
celne.
Tym nie mniej analitycy przewidują, Ŝe azjatyckie
ceny znów wzrosną a nawet przegonią europejskie.
Źródło: www.Plastinfo.ru
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Z Ŝycia Polskiej Izby
Opakowań
Witamy w gronie członków Polskiej
Izby Opakowań

Innovia Films

jest brytyjską firmą produkującą
specjalistyczne folie polipropylenowe BOPP oraz folie
celulozowe celofanTM i NatureFlexTM. Jej zakłady
produkcyjne znajdują się w Wielkiej Brytanii, Belgii,
USA i Australii. Zatrudnionych w nich jest ok. 1.400
osób, a folie swoje sprzedaje do 110 państw świata. Na
początku ubiegłego roku Innovia Films uruchomiła w
Polsce swój oddział handlowy czyniąc w ten sposób
kolejny krok w ułatwianiu dostępu do produkowanych
przez siebie folii firmom polskim.
Innovia Films jest jednym z najwaŜniejszych na
świecie producentów:
specjalistycznych folii polipropylenowych BOPP
(ok. 90000 t/rok), które dzięki unikatowemu procesowi
technologicznemu wykorzystującemu metodę rozdmuchu charakteryzują się właściwościami nieco innymi
niŜ folie BOPP produkowane w tradycyjnej
technologii rozciągania poziomego. Są wśród nich
folie:
• powlekane lakierami akrylowym i PVdC,
• o cechach lekkiej kurczliwości bez koniecz-ności
przepuszczania zapakowanych w nie wyrobów
przez tunel grzewczy,
• do etykiet samoprzylepnych,
• do stosowania na superszybkich maszynach i tam,
gdzie wymagana jest niska tempera-tura zgrzewu
(temp. zgrzewu 65°C),
• do druków specjalnie zabezpieczonych (banknoty),
• przeciwmgielne,
• oddychające,
• łatwootwieralne,
• bardzo grube (przezroczyste do 90 mikr, spienione
do 350 mikr.),
folii celulozowych produkowanych z nienaruszającej
równowagi ekologicznej masy celulozowej uzyskiwanej ze specjalnych plantacji (ok. 30 000 t/rok), a
charakteryzujących się obok biodegradowalności

szeregiem wyjątkowych właściwości, którym nie są w
stanie dorównać folie z tworzyw sztucznych.
Wypełniają one lukę pomiędzy papierem, a foliami z
tworzyw sztucznych. Mają one przezroczystość i
połysk folii z tworzyw sztucznych, natomiast zachowanie na maszynie i niektóre właściwości typowe dla
papieru m.in. regulowana barierowość dla wilgoci,
doskonałe właściwości skrętne, moŜliwością zaginania, odporność na wysoką temperaturę, moŜliwość
barwienia w masie. O foliach tych często mówimy, Ŝe
to „przezroczysty papier”. Folie NatureFlexTM mają
prawo być oznaczane znakiem biodegradowalności i
kompostowalności. Cechy te powodują, Ŝe folie
celulozowe znalazły szerokie zastosowanie:
• do pakowania wyrobów, które zawierają w sobie
róŜny stopień wilgoci i winny ją częściowo utracić w
trakcie przechowywania w stanie zapakowanym (np.
świeŜe droŜdŜe, pakowane, jako ciepłe wyroby
piekarnicze, podłoŜa bakteryjne, sery miękkie),
• do zawijania cukierków (najlepszy skręt na rynku,
dodatkowo o własnościach antystatycznych),
• do pakowania artykułów higienicznych (tampony),
• do pakowania produktów wymagających dalszej
obróbki w stanie zapakowanym w kuchenkach
mikrofalowych i piekarnikach,
• do pakowania owoców i świeŜych warzyw,
• do artykułów przechowywanych w warunkach
chłodniczych,
• przy produkcji wyrobów mięsnych i mleczarskich,
poddawanych procesowi wędzenia,
• do produkcji wyrobów przemysłowych (taśmy
klejące, separatory w bateriach),
• do wykonywania okienek w pudełkach, kartonach i
torebkach papierowych (bagietki),
• dla uŜytkowników, którzy rozumiejąc konieczność
ochrony środowiska chcą, by ich opakowanie po
wykorzystaniu uległo szybko całkowitej biodegradacji.

Kontakt:
INNOVIA FILMS (COMMERCIAL)
Oddział w Polsce
tel.:(+ 48 61) 8224522
fax: (+48 61) 8406002
kom. 0-606 266 202
e-mail: andrzej.kornacki@innoviafilms.com
www.innoviafilms.com

Polscy przedsiębiorcy z misją w Rumunii
W dniach 4 - 7 listopada br. przebywała w
Bukareszcie Misja Polskiej Izby Opakowań.
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Celem Misji było zapoznanie się z miejscowym
rynkiem opakowań oraz rozpoznanie moŜliwości
eksportu na ten rynek opakowań i materiałów
opakowaniowych.
Dobrą okazję do realizacji w/w celów misji
stanowiły dwie wystawy zorganizowane w centrum
wystawowym Romexpo: wystawa opakowań ALL
PACK oraz wystawa przemysłu rolnego Indagra Farm.

Uczestnicy misji przed wejściem na teren Targów.

WaŜnym punktem programu Misji było seminarium
„Przemysł i rynek opakowań w Polsce”, zorganizowane
przez Ambasadę RP w Bukareszcie (Wydział Promocji
Handlu i Inwestycji) oraz Polską Izbę Opakowań.
W seminarium wzięło udział ok. 100 przedsiębiorców z Rumunii i Polski. Na program tego interesującego spotkania złoŜyły się: informacja przedstawiciela
Ambasady o stanie i perspektywach współpracy gospodarczej pomiędzy Rumunią i Polską; prezentacja
Polskiej Izby Opakowań pt.: „Przemysł i rynek
opakowań w Polsce – stan aktualny i perspektywy”,
prezentacje polskich firm opakowaniowych biorących
udział w Misji oraz uczestniczących w wystawie ALL
PACK. Ze szczególnym zainteresowaniem miejscowych
przedsiębiorców spotkały się prezentacje firm:
YANKO; PACKPROFIL, KRAM; ROSIŃSKI S.A.

Misją kierował Wacław Wasiak, dyrektor Biura
Polskiej Izby Opakowań, który swój pobyt w
Bukareszcie wykorzystał do nawiązania kontaktów z
miejscowym Stowarzyszeniem Producentów i UŜytkowników Opakowań ARAM.
W trakcie roboczego spotkania z dyrektorem
wykonawczym tej organizacji p. Doru Cristu uzgodniono harmonogram wspólnych przedsięwzięć na rzecz
wspierania obecności producentów opakowań na
rynkach Polski i Rumunii.
Kolejna edycja targów/wystawy opakowań ALL
PACK 2009 odbędzie się w maju, przyszłego roku.
Przebieg i rezultaty tegorocznej Misji na ALL PACK
potwierdzają celowość organizacji tego rodzaju przedsięwzięcia równieŜ w 2009 roku.

Firma PAKMAR Sp. z o.o. z Warszawy
uhonorowana Tytułem - Wybitny
Eksporter Roku 2008 i Pucharem
Eksporterów Polskich przez
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Uczestnicy Seminarium

O obecności firmy CAN PAK na miejscowym rynku,
mówił dyrektor tej firmy p. D. Doru. Seminarium
otworzył ambasador RP w Bukareszcie pan Wojciech
Zajączkowski.

Tytułem „Wybitny Eksporter Roku 2008”
uhonorowana została takŜe firma SOR-DREW ze
Świętochłowic.
Serdecznie gratulujemy

Biuletyn Opakowaniowy nr 5/2008 str. 12

PACK EXPO - KIJÓW 2009
Polska Izba Opakowań, wzorem lat poprzednich
organizuje w dniach 24 – 27 lutego 2009 r. misję
gospodarczą na wystawę opakowań PACK EXPO w
Kijowie.
PACK EXPO, to największe wydarzenie branŜy
opakowaniowej na Ukrainie. Wystawie tej towarzyszą
targi Ŝywności PROD EXPO.
Zainteresowanych udziałem w misji prosimy o
zgłoszenia na adres Biura Izby (biuro@pio.org.pl) do
19 grudnia 2008 r.

W roku 2009 przypada 15-lecie działalności Izby. Jej
dotychczasowe dokonania, rosnąca rola jako organizacji
samorządu gospodarczego przedsiębiorców branŜy
opakowań- uzasadniają zaakcentowanie tego jubileuszu.
Przyjęto zatem program przedsięwzięć uświetniających
to wydarzenie oraz mających na celu pozyskanie
nowych członków.


Członkowie Rady Izby ustalili harmonogram prac
przygotowawczych do dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. WZC zostanie zwołane na dzień
25 marca 2009 r.


Działalność Spółki TETRA PAK  Problemy z
recesją  15-lecie Izby  Realizacja budŜetu 
Walne Zgromadzenie Członków
TEMATAMI POSIEDZENIA RADY
POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ
26 listopada w siedzibie spółki Tetra Pak w
Warszawie, odbyło się ostatnie w tym roku, posiedzenie
Rady Polskiej Izby Opakowań z udziałem członków
Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych przedsiębiorców.
Było to kolejne wyjazdowe posiedzenie w siedzibie
firmy- członka Izby, co stanowiło okazję do bliŜszego
zapoznania się z historią i działalnością Tetra Pak.
Firmy obecnej na polskim rynku od kilkunastu lat, o
bogatej tradycji w produkcji opakowań do płynów a w
szczególności mleka i soków.
Tetra Pak naleŜy do grona członków – załoŜycieli
Izby, a w ciągu minionych 15 lat, aktywnie uczestniczy
w pracach Izby. Tak więc, posiedzenie Rady stanowiło
okazję do uhonorowania, tej firmy dyplomem „15-lecia
Polskiej Izby Opakowań”, przyznanym za aktywne
uczestnictwo w tworzeniu Izby oraz jej działalności.


Aktualna sytuacja gospodarcza i jej wpływ na
warunki funkcjonowania przedsiębiorstw branŜy
opakowań zdominowały tematykę obrad.
Przedstawiciele firm informowali o trudnościach
wywołanych kryzysem finansowym i recesją.
Zastanawiano się co moŜe i powinna czynić Polska Izba
Opakowań, aby aktywnie uczestniczyć w minimalizowaniu negatywnych skutków spowolnienia gospodarki.
Uzgodniono, iŜ w oparciu o wyniki konsultacji
opracowany zostanie do końca grudnia br. katalog
moŜliwych i realnych w skutkach przedsięwzięć.

Biuletyn
Opakowaniowy
dwumiesięcznik

Rada oceniła takŜe realizację budŜetu w bieŜącym
roku, zatwierdziła plan misji gospodarczych na I
półrocze 2009r., oraz podjęła decyzję o ustaleniu daty
„Dnia Opakowań” w 2009r.( 15 września) oraz objęciu
patronatem I Lubelskich Targów Opakowań (11-12
marca 2009 r.)
Rubrykę „Z Ŝycia PIO” opracował mgr inŜ. W. Wasiak

OFERTY WSPÓŁPRACY
Firma: Stas & Neli, Adres: Georgi Kochev 14, Pleven,
Bułgaria, Kontakt: Liubo Markov, Tel/Fax: +359 63
561 346, e-mail: markov_lubomir@abv.bg, Oferta:
firma poszukuje polskich producentów kubeczków
tekturowych jednorazowego uŜytku
Firma: iGlobal Water, Adres: Royal Bank Plaza
South Tower, suite 3210 200 Bay Street, P.O.Box
182, Toronto, Ontario, MSJ 2J4 Kanada, Kontakt:
Serge Kaznady, Tel: +1 416 815 7873, Fax: +1 416
815 7874, e-mail: skaznady@iglobalwater.com,
Oferta: firma poszukuje producentów szklanych
butelek do napojów alkoholowych (whisky, koniaki,
likiery)

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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