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LCA JAKO JEDNO Z NARZĘDZI
OCEN ŚRODOWISKOWICH
(na przykładzie opakowań)
Wprowadzenie
Wraz z rozwojem przemysłu wzrasta równieŜ
troska o dobro środowiska wyraŜana np. poprzez
wszelkie regulacje prawne, systemy zarządzania, zmiany
stylu Ŝycia, szereg decyzji środowiskowych ze strony
firm produkcyjnych itp. Jednak nasuwa się pytanie: Jaki
to ma rzeczywiście wpływ na środowisko? Jak zmienia
się wpływ na środowisko w wyniku podejmowania
tychŜe decyzji dotyczących zmian w procesach technologicznych, rezygnacji ze stosowanego dotychczas
materiału i zastąpienia go nowym, zamontowaniem
filtrów, kupnem produktu w opakowaniu X a nie w
opakowaniu Y itp. Dzięki zastosowaniu ocen środowiskowych moŜliwe jest określenie potencjalnego
wpływu takich decyzji i wyborów. Ocena cyklu Ŝycia
zwana dalej jako LCA naleŜy do rodziny narzędzi
stosowanych przy ocenach środowiskowych, zaraz obok
analizy ryzyka (RA)1, środowiskowej oceny wpływu
(EIA)2 czy analizy przepływów materiałowych (MFA)3 i
wielu innych. Termin Ocena Cyklu śycia (Life Cycle
Assessment) widnieje równieŜ pod wieloma innymi
nazwami w zaleŜności od obszaru geograficznego:
ekobilans (Niemcy i Francja), analiza „od kołyski do
grobu”, analiza zasobów i profilu ekologicznego, analiza
środowiskowa, profil środowiskowy, itp. W Polsce
natomiast moŜna spotkać się równieŜ z określeniem
środowiskowa ocena cyklu istnienia [1].
Jednak czym jest tak naprawdę LCA. Czym są te
trzy litery? Wiele osób moŜe zadawać sobie to pytanie.
Koncepcja cyklu Ŝycia wyrobu oznacza to, iŜ
podąŜamy za nim od jego „kołyski”4, czym jest
wydobycie surowców ze źródeł naturalnych poprzez
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ang. „material flow analysis”
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procesy produkcji wyrobu, dystrybucji a takŜe
uŜytkowania /konsumpcji, aŜ to „grobu”5 czyli
końcowego zagospodarowania. Zatem LCA pozwala na
przeanalizowanie kaŜdego etapu Ŝycia wyrobu.
ZwaŜywszy na fakt, iŜ metoda LCA jest ujęta w grupę
norm o czym mowa w dalszej części artykułu,
zdefiniować ją moŜna według normy ISO 14040:2006
jako technikę mającą na celu „zestawienie oraz ocenę
wejść, wyjść i potencjalnych wpływów na środowisko
związanych z systemem wyrobu w jego cyklu Ŝycia” [2].
NaleŜy podkreślić, iŜ pod pojęciem wyrób kryje się
zarówno produkt jak i usługa.
Biorąc pod uwagę, iŜ niniejszy artykuł opublikowany jest w Biuletynie poświęconym opakowaniom,
za przykład produktu w dalszej części podawane będzie
opakowanie. Wówczas przyjmując opakowanie jako
produkt, motywacją do przeprowadzenia badań i
doskonalenia metody LCA moŜe być jedno z zaleceń
zawartych w Dyrektywie 94/62/EC oraz jej późniejszej
nowelizacji w 2004 r. (Dyrektywa 2004/12/EC, dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych). W artykule
10 w/w dyrektywy stwierdza się, Ŝe Unia Europejska
powinna popierać opracowanie norm zawierających
kryteria i metodologie prowadzenia analizy cyklu Ŝycia
(LCA) dla opakowań [3].
Wartym wspomnienia jest fakt, iŜ jedno z
pierwszych badań oceny cyklu Ŝycia przeprowadzono
dla firmy Coca-Cola przez Instytut Badań - Midwest
Research Institute, na przełomie lat 60 – 70. Wówczas
badanie to znane było jako model REPA (Resource and
Environmental Profile Analysis) Coca-Cola rozwaŜała
rozpoczęcie produkcji opakowań do napojów. Zleciła
badania, mające na celu porównanie róŜnych opakowań
do napojów poprzez określenie, który z tych opakowań
wywiera mniejszy wpływ na środowisko i wymaga
mniejszego zuŜycia zasobów naturalnych i energii w
procesie produkcji tego opakowania. Badania te
obejmowały zuŜycie energii, zasobów naturalnych,
wpływ na środowisko wywołany procesami produkcyj5

ang. „grave”
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nymi od momentu pobrania surowców, aŜ do
zagospodarowania odpadów [1].
1. Środowiskowa ocena cyklu Ŝycia – wytyczne i
problemy metodyczne
Jak wspomniano wyŜej, Ocena Cyklu śycia ujęta
jest w grupę norm serii 14040x, przedstawionych
poniŜej:
− PN-EN ISO 14040 (2006): Zarządzanie
środowiskowe - Ocena cyklu Ŝycia - Zasady i
struktura
− PN-EN ISO 14044 (2006): Zarządzanie
środowiskowe – Ocena cyklu Ŝycia - Wymagania
i wytyczne
− PKN-ISO/TR 14047 (2006): Zarządzanie
środowiskowe – Ocena wpływu cyklu Ŝycia –
Przykłady stosowania ISO 14042
− ISO/TR 14048 (2000): Zarządzanie środowiskowe-Ocena cyklu Ŝycia – Format dokumentowania danych
− ISO/TR
14049
(2000):
Zarządzanie
środowiskowe – Ocena cyklu Ŝycia – Przykłady
stosowania ISO 14041 do określania celu i
zakresu oraz analizy zbioru
Druga z wyŜej wymienionych norm, przedstawia,
wytyczne jakimi powinno się kierować przy
przeprowadzaniu LCA. Jedną z takich wytycznych jest
struktura badań LCA, według której występują cztery
fazy LCA: określenie celu i zakresu, analiza zbioru
wejść i wyjść (LCI), ocena wpływu cyklu Ŝycia (LCI)
oraz interpretacja. Dodatkowo kaŜda faza w strukturze
zawiera kilka obligatoryjnych bądź zalecanych kroków.
W celu scharakteryzowania metodyki LCA, poniŜej
przedstawiono poszczególne fazy w strukturze badań
LCA. NaleŜy jednak pamiętać, iŜ jest to tylko ogólna
charakterystyka, natomiast więcej informacji dotyczących wyborów i problemów metodycznych, zasad
jakimi powinien się kierować wykonawca badania
odnaleźć moŜna w literaturze poświęconej LCA.

jakościowe dla danych uŜytych do przeprowadzenia
badania [2].
Jednym z załoŜeń badań LCA jest to, iŜ skupia ono
swoją uwagę nie tyle na samym wyrobie ale na funkcji
jaką spełnia ten wyrobu. MoŜna rzec, iŜ w przypadku
analizy porównawczej, za pomocą narzędzia LCA nie
tyle porównujemy wyroby (produkty, technologie,
usługi) ale w zasadzie porównujemy i oceniamy róŜne
sposoby wypełniania tych samych funkcji. Mając
zdefiniowaną funkcję wyrobu, na jej podstawie moŜna
określić tzw. jednostkę funkcjonalną. W przypadku
opakowań w zaleŜności od celu i zakresu badania,
funkcją moŜe być: „wyprodukowanie 1kg określonego
materiału opakowaniowego”, bądź „opakowanie i
dostarczenie na półkę sklepową 100l produktu”.
Opakowania stanowią specyficzny obiekt w badaniach
LCA i wymagają uwaŜnego podejścia chociaŜby ze
względu na fakt, iŜ pełnią one jednocześnie wiele
funkcji [4].
Nieodłączną częścią pierwszej fazy LCA jest
równieŜ określenie granic systemu. Na Rysunku 1
zobrazowano cykl Ŝycia przykładowego opakowania.
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ w pewnym momencie etapy
związane z opakowaniem oraz etapy związane z
produktem, które ma zostać zapakowane, biegną
równolegle a następnie zbiegają się. Zazwyczaj
poddając analizie opakowanie wyłącza się z granic
systemu wyrobu etapy związane tylko z produktem jak
np. produkcja samego produktu. W związku z
powyŜszym określając granice systemu, naleŜy podjąć
decyzję, czy analizie podlega cały cykl Ŝycia, czy tylko
wybrane etapy i które.
Rysunek 1: Cykl Ŝycia opakowania

1.1. Określenie celu i zakresu
Pierwszym waŜnym krokiem w przeprowadzaniu
LCA jest określenie celu i zakresu badania, co jest
podstawą pierwszej fazy LCA. MoŜna rzec, iŜ jest to
najistotniejsza i decydująca faza LCA, poniewaŜ
stanowi ona podstawę do dalszych działań podejmowanych w pozostałych trzech fazach.
Mówiąc o pierwszej fazie LCA naleŜy brać pod
uwagę m.in. zdefiniowanie celu, czyli to, czego chcemy
się dowiedzieć dzięki badaniu, określenie zakresu
badania LCA, funkcji, jednostki funkcjonalnej i
strumieni odniesienia. Ponadto naleŜy równieŜ określić
granice systemu, czyli głębokość, szerokość systemu i
poziom szczegółowości, wiarygodności wymagania

źródło: opracowanie własne
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1.2.Analiza inwentarzowa
Drugim krokiem w przeprowadzaniu LCA jest
analiza zbioru wejść i wyjść zwana takŜe analizą
inwentarzową LCI. Norma PN-EN ISO 14040:2006
określa ją jako „fazę oceny cyklu Ŝycia obejmująca
zebranie i ilościowe określenie wejść i wyjść dla danego
systemu wyrobu w okresie cyklu Ŝycia” [2]. LCI jest
procesem określającym ilościowo energię, zapotrzebowanie na surowce mineralne, emisje do atmosfery,
wody i gleby oraz inne wyjścia i wyjścia dla całego
cyklu Ŝycia. Dzięki analizie inwentarzowej, wszystkie
istotne dane są gromadzone i porządkowane. Zazwyczaj
jest to najbardziej czasochłonny etap w całym badaniu.
Jednym z dylematów wykonawcy badań LCA moŜe
być kwestia, na jakich danych opierać analizę. Istnieją
róŜne potencjalne źródła takich informacji. Z jednej
strony moŜna badanie opierać na pewnych
teoretycznych, literaturowych danych, z drugiej zaś
moŜna takŜe korzystać z danych bliŜszych
rzeczywistości pozyskanych prosto od producentów
danego opakowania oraz półproduktów lub przykładowo równieŜ od magazynów, punktów sprzedaŜy, czy
końcowych nabywców. Innym źródłem danych są
równieŜ stworzone na potrzeby analiz LCA bazy danych
zawierające dane bądź dla Europy, bądź w odniesieniu
do konkretnego kraju. NaleŜy jednak rozwaŜyć wybór
źródła danych, w związku z jego wpływem na końcowe
wyniki analizy.
1.3. Analiza wpływu
Mając zebrane dane dotyczące wszystkich
procesów jednostkowych ujętych w badaniu moŜna
przejść do fazy trzeciej. Ocena wpływu jest trzecią fazą
LCA zwana LCIA (Life Cycle Impact Assessment) i jest
oceną potencjalnego wpływu na środowisko,
generowanego podczas całego cyklu Ŝycia. Wg normy
ISO [2] celem fazy oceny wpływu LCA jest „określenie
znaczenia potencjalnych wpływów na środowisko przy
wykorzystaniu wyników analizy zbioru w cyklu Ŝycia”.
Analiza wpływu umoŜliwia odszukanie powiązania
pomiędzy produktem a wpływem na środowisko.
Podczas przeprowadzania analizy wpływu nie
moŜna zapomnieć o takich zagadnieniach jak wybór
kategorii wpływu, który często jest trudny do dokonania.
Istnieje wiele kategorii wpływu. W Polsce często do
oceny wpływu stosowana jest metoda Ekowskaźnik’99,
która daje końcowy wynik w postaci jednej liczby.
Stosując metodę Ekowskaźnik’99 moŜna uzyskać
informację jak kształtuje się wpływ na środowisko w
takich kategoriach jak: rakotwórczość, zaburzenia
oddechowe/zw. organiczne, zaburzenia oddechowe / zw.
nieorganiczne, zmiany klimatu, promieniowanie,
uboŜenie
warstwy
ozonowej,
eko-toksyczność,
eutrofizacja/ zakwaszenie, uŜytkowanie powierzchni

ziemi, surowce mineralne, paliwa kopalniane. Idąc dalej
moŜliwe jest oszacowanie szkody w ramach zdrowia
ludzkiego, szkody w ramach jakości ekosystemu oraz
szkody w ramach zasobów [5].
Interpretacja
Ostatnim finalnym krokiem - fazą LCA jest
interpretacja wyników uzyskanych na podstawie
odliczeń dokonanych we wcześniejszych krokach. Tak
naprawdę o interpretacji moŜna mówić, iŜ dotyczy w
zasadzie kaŜdej fazy LCA i jest ich nieodłączną częścią.
Głównymi załoŜeniami interpretacji jest zidentyfikowanie istotnych zagadnień środowiskowych,
sprawdzenie, analizowanie oraz ocena spójności
uzyskanych wyników analizy inwentarzowej i oceny
wpływu z wymaganiami zawartymi w definicji celu i
zakresu badania, włączając w szczególności wymagania
jakościowe dla danych [4].
Zastosowanie oceny cyklu Ŝycia
LCA bez wątpienia posiada szeroki zakres
zastosowań. Jednym z najwaŜniejszych jest moŜliwość
identyfikacji oraz oceny potencjalnego oddziaływania
na środowisko konkretnego rodzaju produktu np.
opakowania lub procesu technologicznego w całym
cyklu Ŝycia, bądź teŜ w poszczególnych jego etapach:
wydobycia surowców, produkcji półproduktów,
produkcji wyrobu, dystrybucji, uŜytkowania oraz
końcowego zagospodarowania. Ponadto środowiskowa
ocena cyklu Ŝycia moŜe słuŜyć jako narzędzie w
procesie projektowania wyrobu6, dzięki któremu
moŜemy juŜ we wczesnym stadium prac przewidzieć
oraz oszacować potencjalny wpływ na środowisko np.
poprzez zastosowanie do produkcji surowca X a nie
surowca Y, który generuje większy wpływ. A więc przy
wyborze jednej z dwóch alternatyw materiału
czynnikiem decydującym moŜe być nie tylko jego cena
ale równieŜ jego wpływ na środowisko.
Dzięki ocenie cyklu Ŝycia producent danego wyrobu
moŜe uzyskać odpowiedzi na szereg pytań. Przykłady
zostały zaprezentowane poniŜej:
− Jakich zmian moŜna dokonać, aby zredukować
oddziaływania na środowisko w głównych
źródłach ich powstawania?
− Jak się zmieni końcowy wynik, jeŜeli zmniejszy
się masę opakowania (ale np. kosztem wyŜszych
wymagań transportowych i strat na poszczególnych ogniwach)?
− Jakie będą zmiany końcowego wyniku po
wprowadzeniu poszczególnych decyzji związanych z transportem u producenta półproduktu ?
W wyniku zmiany środka trans6

ang. Design for Environment
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−

−

portu w dostawie (kolejowy, morski, drogowy?),
czy moŜe paliwa, czy dystansu?
Co zrobić, Ŝeby zmniejszyć oddziaływania w
zakresie dystrybucji? Jak się zmieni wartość
końcowego wyniku po wprowadzeniu odpowiednich decyzji?
Jak zmieni się oddziaływanie na środowisko
etapu produkcji w wyniku zmiany infrastruktury.

Ponadto, bardzo waŜny jest związek LCA ze
znakowaniem ekologicznym. Przykładem mogą tu być
tzw. deklaracje środowiskowe III typu, ukazujące w
sposób ilościowy wielkość oddziaływania na
środowisko wyrobów.
Zastanawiając się nad głównymi zastosowaniami
LCA, odnieść się moŜna do badania opublikowanego w
2000 roku [6], w którym na przykładzie kilku krajów
zanalizowano kierunki zastosowań LCA. Badanie to
pokazuje, Ŝe najczęstszym zastosowaniem LCA są cele
wewnętrzne firmy np. przy modernizacji/polepszaniu
juŜ istniejących wyrobów, jako poparcie wyborów
strategicznych czy analiza porównawcza.
Obecnie chcąc utrzymać dotychczasową pozycję na
rynku przedsiębiorstwa muszą wykazywać nie tylko to,
iŜ spełniają pewne wymagania ustawowe, bądź
posiadają systemy zarządzania itp. Atutem stają się
dodatkowe, innowacyjne narzędzia, dzięki którym
przedsiębiorstwa mogą zdobywać przewagę konkurencyjną, bądź teŜ które pewnego dnia mogą stać się
obligatoryjnymi narzędziami we współpracy z
przedsiębiorstwami z innych krajów. Jednym z takich
narzędzi jest właśnie LCA, które chociaŜ jest jeszcze
mało znane w Polsce, na świecie gra często znaczącą
rolę juŜ od dawna.
Skupiając uwagę na zastosowaniu środowiskowej
oceny cyklu Ŝycia do oceny opakowań, moŜna
zaobserwować, iŜ dotychczas przeprowadzono na
świecie wiele analiz w tym właśnie zakresie,
przykładowo:
− porównawcze LCA dla opakowań kartonowych do
napojów oraz butelek PET jednorazowego uŜytku
[7],
− porównawcze badanie LCA dla butelek PET
jednorazowego uŜytku oraz szklanych butelek
wielorazowego uŜytku [8],
− badanie LCA dla polistyrenu jako tworzywa
opakowaniowego [9],
− porównawcze LCA dla opakowań z PLA oraz
opakowań z innych alternatywnych materiałów [10],
− analiza cyklu Ŝycia dla opakowań biodegradowalnych (Mater-Bi),
− analiza alternatywnych opakowań do kawy z punktu
widzenia cyklu Ŝycia [11],

− analiza porównawcza opakowań do jajek wykonanych z polistyrenu oraz z papieru [12].
Wartym równieŜ wspomnienia jest fakt, iŜ obecnie
w Katedrze Ekologii Produktów na Wydziale
Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu prowadzone są prace badawcze, których celem
jest oszacowanie wpływu na środowisko generowanego
przez branŜę opakowań szklanych w Polsce ze
szczególnym uwzględnieniem fazy inwentaryzacji
danych. W tym przypadku zastosowanie LCA nie
ogranicza się jedynie do oceny wyrobu jednego
konkretnego opakowania tzw. w skali mikro, lecz
rozszerza się do całej branŜy i produkcji wszystkich
opakowań szklanych w Polsce (tzw. badanie w skali
makro).
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FIRMY – ZAŁOśYCIELE
POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ
W poprzednim numerze Biuletynu (luty, 2009), w
artykule
„15
lat
samorządu
gospodarczego
przedsiębiorców branŜy opakowań” prezes Izby prof.
Stanisław Tkaczyk przypomniał historię, zadania i
działalność oraz wskazał na dokonania i zamierzenia
Polskiej Izby Opakowań. Zaś w zamieszczonym
kalendarium wydarzeń w Ŝyciu Izby, wskazaliśmy na
waŜniejsze daty w jej historii. Zamieściliśmy takŜe listę
21 firm – załozycieli Izby. Zapowiadając prezentację
tych firm w Biuletynie, zamieściliśmy informacje
(sylwetki): Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań; Spółki BESKID; Spółki INCOVERITAS; Instytutu Logistyki i Magazynowania;
Spółki TUBUS.
W niniejszym numerze zamieszczamy sylwetki
kolejnych firm – załoŜycieli. Są to: Tetra Pak Spółka
z o.o.; CAN PACK S.A., Huta Szkła „CZECHY”, Ball
Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o.
W przekonaniu, iŜ prezentowane informacje
przyczynią się do popularyzacji tych firm i ich
działalności w środowisku, serdecznie zachęcamy
pozostałe firmy – załoŜycieli do zamieszczania swoich
„sylwetek” na łamach Biuletynu.
Jednocześnie dziękujemy firmom i osobom, które
nadesłały stosowne informacje w odpowiedzi na apel
redakcji. (W.W.)

„Troszczymy się o to, aby Ŝywność była
bezpieczna i wszędzie dostępna”
Tetra Pak – chroni to, co dobre
Firma Tetra Pak projektuje, produkuje i dostarcza
klientom na całym świecie kompletne linie procesowe,
linie do formowania i napełniania opakowań oraz
urządzenia do pakowania zbiorczego oraz systemy
zarządzania produkcją od momentu pozyskiwania i
wstępnego przetwarzania surowców do końcowego
procesu dystrybucji gotowych produktów. Firma
dostarcza wysokiej jakości urządzenia nie tylko
producentom mleka i soków, ale takŜe serów, lodów, i
Ŝywności gotowej. Oferuje równieŜ nowatorskie
rozwiązania procesowe i opakowaniowe dla takich
produktów jak zupy, sosy, desery, wino, produkty na
bazie pomidorów, itp. Firma Tetra Pak opracowała
róŜnorodne systemy pakowania, odpowiadające zróŜnicowanym potrzebom rynku.

Technika pakowania w systemie Tetra-Pak

Oferta Tetra Pak obejmuje następujące kompletne linie
technologiczne do przetwarzania i pakowania produktów spoŜywczych:
• Maszyny do pakowania mleka i produktów
mlecznych UHT, soków owocowych i
warzywnych, nektarów, napojów, zup, win i
innych produktów w aseptyczne opakowania
kartonowe o szerokim zakresie wydajności.
Tetra Pak oferuje miedzy innymi systemy
opakowaniowe: Tetra Brik Aseptic, Tetra
Prisma Aseptic, Tetra Classic Aseptic.
Opakowania o róŜnorodnej objętości mogą być
zaopatrzone w róŜnego rodzaju wygodne
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zamknięcia (ReCap, SlimCap, StreamCap,
FlexiCap).
Maszyny do pakowania mleka i produktów
mlecznych pasteryzowanych w nieaseptyczne
opakowania kartonowe o szerokim zakresie
wydajności. Dostępne systemy opakowaniowe
to: Tetra Rex, Tetra Top i Tetra Brik.
Nowy system Tetra Recart umoŜliwiający
sterylizowanie produktów spoŜywczych w
opakowaniach kartonowych bezpośrednio w
autoklawie. Zastępuje on tradycyjne systemy
pakowania na przykład warzyw, przetworów
mięsnych, zup zawierających warzywa i mięso
oraz Ŝywności dla zwierząt itp.
Kartonowy materiał opakowaniowy dla opakowań aseptycznych i nieaseptycznych.
Urządzania do pakowania zbiorczego (tackarki,
tunele obkurczające, paletyzatory i inne).

RóŜnorodne opakowania Tetra Pak

Firma dostarcza takŜe bogaty asortyment tzw.
kluczowych komponentów dla przemysłu spoŜywczego,
tj. maszyn i urządzeń niewspółpracujących bezpośrednio
z maszynami pakującymi (np.: moduły filtracyjne,
wirówki, wymienniki ciepła, urządzenia do standaryzacji tłuszczu, urządzenia serowarskie, instalacje do
produkcji lodów, urządzenia do produkcji deserów,
przerobu płynnej masy jajowej, serwatki i inne). Oprócz
tego w ofercie firmy znajduje się program Tetra
PlantCare, poprzez który Tetra Pak wprowadza
rozwiązania planowanego serwisu prewencyjnego,
usprawniającego procesy technologiczne w zakładach
produkujących płynną Ŝywność.
Swoim klientom oferuje takŜe szeroki zakres usług
związanych z planowaniem i monitorowaniem produkcji, logistyką oraz wsparciem marketingowym.
Zapewnia takŜe odpowiedni serwis techniczny oraz
szkolenia. Tetra Pak bierze czynny udział w tworzeniu
nowych produktów i stara się współtworzyć sukces
swoich klientów. Tak kompleksowe podejście gwarantuje najwyŜszą jakość i bezpieczeństwo w całym
procesie produkcji. Ma to kluczowe znaczenie zarówno
dla klientów firmy, jak równieŜ dla niej samej.

Historia Tetra Pak
Firma Tetra Pak powstała w 1951 roku w Lund, w
Szwecji, jako przedsiębiorstwo specjalizujące się w
produkcji jednorazowych opakowań do płynnej
Ŝywności. ZałoŜycielem firmy był dr Ruben Rausing.
Pierwszym przełomowym momentem w historii
firmy Tetra Pak było wynalezienie opakowania
kartonowego na mleko o nazwie Tetra Classic, które po
raz pierwszy zostało zaprezentowane przez dr Rausinga
w maju 1951 roku. Karton w kształcie czworościanu
(czyli tetrahedronu), od którego wywodzi się nazwa
firmy Tetra Pak, zapoczątkował nową erę w sposobie
pakowania i przechowywania Ŝywności. W 1952 roku
Tetra Pak dostarczył pierwszą maszynę pakującą do
mleczarni w Lund. Opracowując projekt nowego
opakowania dr Rausing dąŜył do wykorzystania jak
najmniejszej ilości materiału przy zapewnieniu
jednocześnie najwyŜszej higieny, kierując się mottem:
„Opakowanie powinno oszczędzać więcej niŜ samo
kosztuje”. Rewolucyjność wynalezionej przez niego
technologii polegała na tym, Ŝe soki, mleko i przetwory
mleczne zaczęto pakować w wielowarstwowe opakowania kartonowe, formowane i napełniane w ciągłym
procesie produkcyjnym.
W 1961 roku firma opracowała pierwsze na świecie
aseptyczne opakowanie kartonowe. Zastosowanie
aluminiowej warstwy wewnątrz opakowania oraz
metody obróbki termicznej UHT umoŜliwiło przechowywanie mleka i innych produktów spoŜywczych
miesiącami bez konieczności chłodzenia oraz stosowania środków konserwujących.
Obecnie Tetra Pak jest międzynarodowym
koncernem działającym w ponad 150 krajach.
Jedenaście zakładów rozsianych po całym świecie
specjalizuje się w produkcji maszyn napełniających oraz
urządzeń do pakowania zbiorczego. Materiał opakowaniowy wytwarzany jest w 43 fabrykach. Na całym
świecie maszyny pakujące Tetra Pak wytwarzają
codziennie 375 milionów opakowań. W 2007 roku w
opakowania Tetra Pak rozlano blisko 70 miliardów
litrów płynnej Ŝywności, zaś roczna wartość sprzedaŜy
wyniosła około 8,6 miliarda euro. Pomimo tak
olbrzymiej ekspansji, Tetra Pak stara się zachować
profil przedsiębiorstwa rodzinnego, a główna siedziba
przedsiębiorstwa znajduje się niezmiennie od ponad 50
lat w Lund, w Szwecji.
Tetra Pak w Polsce
Tetra Pak otworzył swój polski oddział w 1990
roku. Natomiast pierwsza linia pakująca firmy ruszyła
juŜ rok wcześniej w zakładach firmy Hortex w
Przysusze. W krótkim czasie Tetra Pak stał się liderem
wśród producentów opakowań w Polsce i przyczynił się
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do rozwoju nowych segmentów rynku produktów
spoŜywczych, takich jak mleko UHT czy soki owocowe.
Było to moŜliwe dzięki bogatemu doświadczeniu,
przestrzeganiu międzynarodowych standardów jakości
produkcji oraz szybkiemu reagowaniu na zmieniające
się potrzeby klientów i rynku. Obecnie w Polsce działa
juŜ ponad 100 linii pakujących wyprodukowanych przez
Tetra Pak. Od roku 1993 firma dostarcza kompletne
linie technologiczne do produkcji mleka, przetworów
mlecznych, soków oraz napojów owocowych i
warzywnych oraz przetworów owocowo-warzywnych.
W 1995 roku w wyniku współpracy Tetra Pak z
Spółdzielnią Mleczarską „Mlekpol” w Grajewie na
rynku polskim pojawiło się pierwsze markowe mleko
UHT „Łaciate”.
Polscy klienci cenią Tetra Pak za umiejętność
dostosowania się do lokalnego rynku i solidność. Firma
dostarcza urządzenia w wyznaczonym terminie, w
ramach ustalonych budŜetów i zgodnie z wyznaczonymi
warunkami technicznymi.
Innowacje – ciągły proces
Specjaliści z Tetra Pak cały czas pracują nad
tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie technologii
pakowania płynnej Ŝywności. Oferowane przez firmę
Tetra Pak technologie przetwarzania i pakowania
produktów przyczyniły się do poprawy jakości soków i
mleka oferowanych na polskim rynku. Doprowadziły
równieŜ do powstania i dynamicznego rozwoju nowych
segmentów rynku, takich jak np. mleko UHT.
Innowacyjne rozwiązania zastosowane przez firmę Tetra
Pak na zawsze zmieniły technologię pakowania i
dystrybucji produktów Ŝywnościowych na świecie.
Obecnie firma Tetra Pak wprowadza innowacyjne
opakowanie o nazwie Tetra Recart, przeznaczone dla
produktów takich, jak warzywa czy dania gotowe
zawierające duŜe cząsteczki. Tetra Recart pozwoli na
zastąpienie metalowych puszek i szklanych słoików
lŜejszymi, przyjaznymi dla środowiska kartonami, które
posiadają wszystkie zalety opakowań do płynnej
Ŝywności w zakresie transportu, magazynowania,
ekspozycji i oddziaływania na konsumenta.
Nagrody i wyróŜnienia
Najlepszym dowodem świadczącym o wieloletnim
zaufaniu i popularności opakowań kartonowych Tetra
Pak wśród konsumentów jest przyznanie firmie w 2008
roku po raz trzeci nagrody Laur Konsumenta w kategorii
Opakowania w rankingu organizowanym przez
Gallup/Media Partner. Dodatkowo w 2008 roku
przyznano firmie Tetra Pak Platynowe Grand Prix
konkursu.

Tetra Pak a środowisko naturalne
Ochrona środowiska jest priorytetem od chwili
powstania firmy Tetra Pak. Oznacza to, Ŝe na
wszystkich poziomach działalności firmy uwzględniane
są aspekty środowiskowe. Szacunek dla środowiska
naturalnego determinuje sposób działania firmy. Tetra
Pak prowadzi działalność w sposób sprzyjający
środowisku i zgodnie z zasadami zrównowaŜonego
rozwoju. W sposób jasny i otwarty firma informuje o
swojej działalności zarówno partnerów biznesowych,
jak i opinię publiczną. NajwaŜniejsze zasady polityki
środowiskowej Tetra Pak to odnawialność i recykling.
Tetra Pak stale zwiększa udział surowca
pochodzącego z certyfikowanych źródeł odnawialnych.
Długoterminowym celem firmy jest uŜywanie do
produkcji opakowań drewna pochodzącego wyłącznie z
lasów spełniających zasady zrównowaŜonej gospodarki
leśnej. Przykładem wdraŜania powyŜszej zasady w Ŝycie
jest akcja „Posadź drzewo dobrym zakupem”, która
została zainicjowana przez Tetra Pak w 2006 roku. Do
chwili obecnej Tetra Pak posadził 280 tysięcy drzew w
Kampinoskim Parku Narodowym oraz Parku
Narodowym Gór Stołowych. W 2008 roku, po raz
pierwszy do rozpropagowania akcji uŜyto na szeroką
skalę Internetu zapraszając Internautów do sadzenia
wirtualnych drzew. Akcja spotkała się z duŜym
zainteresowaniem (odnotowano ponad 4,3 miliona wejść
na stronę akcji) oraz uzyskała prestiŜowy tytuł „Hit
miesiąca” przyznawany przez prestiŜowy magazyn
branŜowy Media&Marketing Polska.
Firma szeroko popularyzuje takŜe wiedzę na temat
zbierania i metod przetwarzania kartonowych opakowań
do płynnej Ŝywności oraz aktywnie angaŜuje się w
tworzenie programów odzyskiwania zuŜytych opakowań
z rynku i ich recykling. Ze względu na to, Ŝe w Polsce
do 2007 roku nie istniał zintegrowany i prowadzony na
duŜą skalę system recyklingu kartonów do płynnej
Ŝywności, Tetra Pak aktywnie zaangaŜował się w
tworzenie sprawnego i efektywnego kosztowo systemu
zarządzania odpadami po tego typu opakowaniach. W
lipcu 2007 roku wraz z przedstawicielami branŜy
mleczarskiej
i
producentów
soków
podpisał
Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu
zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po
kartonach do płynnej Ŝywności oraz powołał do Ŝycia
Program REKARTON.
Kontakt:
TETRA PAK Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 8 a
02-134 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5434011, Fax: (+48 22) 5434001
www.tetrapak.com
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CAN-PACK S.A.
CAN-PACK S.A. w Krakowie powstała w 1992
roku, jako spółka zaleŜna Pol-Am-Pack S.A.(1989).
Utworzona została dla produkcji aluminiowych puszek
napojowych o pojemności 330 ml i aluminiowych wieczek łatwootwieralnych SOT 206. Pierwszą linię
produkcyjną
uruchomiono
w fabryce puszek
napojowych w Brzesku w 1994 roku.

linia puszek napojowych

Wieczka łatwootwieralne

Wizytówka firmy – puszka napojowa

W wyniku ciągłego inwestowania i zastosowaniu
urządzeń o najwyŜszym, światowym poziomie technologicznym dynamicznie wzrosły zdolności produkcyjne i
asortyment oferowanych opakowań i usług.
Oferta Grupy Can-Pack obejmuje obecnie, obok
dwuczęściowych puszek na napoje wraz z aluminiowymi wieczkami łatwootwieralnymi, szeroki asortyment
stalowych puszek zgrzewanych i tłoczonych dla przemysłu spoŜywczego, stalowych wieczek łatwootwieralnych, pojemników aerozolowych, zamknięć do
butelek szklanych i z tworzyw sztucznych, opakowań
dla przemysłu chemicznego i kosmetycznego, a takŜe
opakowań szklanych .
Działalność inwestycyjna Grupy skupia się na
zwiększaniu potencjału produkcyjnego, wprowadzaniu
nowych technologii i poszerzaniu oferowanego
asortymentu.

WaŜniejsze inwestycje ostatnich lat to: uruchomienie fabryk puszek napojowych w Bydgoszczy
(2001), Wyszhorodzie na Ukrainie (2003), Bukareszcie
w Rumunii (2005), Dubaju w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich (2007), Scunthorpe w Anglii (2008) oraz
podniesienie zdolności produkcyjnych w fabrykach
puszek napojowych w Brzesku i Dubaju, jak równieŜ
utworzenie holdingu zamknięć do butelek i modernizacja Huty Szkła w Orzeszu.
W końcu lipca 2008 powstało nowoczesne centrum
logistyczne w południowej Polsce. Pozwoli ono na
sprawną obsługę klientów Grupy w tym rejonie Polski, a
takŜe w rejonie Europy południowej i zachodniej.
Od 2005 roku, kiedy to powołano do Ŝycia spółkę
CP RE, obserwuje się rozwój aktywności Grupy CanPack równieŜ w segmencie deweloperskim i zarządzania
nieruchomościami.
Wśród projektów wdraŜanych obecnie do realizacji
waŜne znaczenie ma budowa nowych fabryk puszek
napojowych w Rosji i Indiach, jak równieŜ dalsze
zwiększanie zdolności produkcyjnych juŜ istniejących
fabryk. Równocześnie prowadzone są prace nad
uruchomieniem trzeciej, po centrach w Brzesku i
Dubaju, wytwórni aluminiowych wieczek łatwootwieralnych w Bydgoszczy, co zwiększy ich produkcję
o 2,2 mld wieczek rocznie.
Kontynuowana jest modernizacja wytwórni
zamknięć koronowych w Polsce, na Ukrainie i we
Francji oraz rozbudowa Huty Szkła w Orzeszu o drugą,
nową linię butelek w technologii NNPB o zdolności 370
mln sztuk butelek rocznie.
PowyŜsze działania pozwolą Grupie Can-Pack na
utrzymanie pozycji lidera w Europie środkowej i
wschodniej, a takŜe znacząco wzmocnią jej pozycję w
rejonie Bliskiego Wschodu.
Wraz z ekspansją terytorialną, CAN-PACK
intensywnie doskonali technologię produkcji. W
segmencie puszek napojowych uruchomiona została
produkcja aluminiowych puszek typu „slim” w
Bydgoszczy. Trwa proces zwiększania moŜliwości
produkcyjnych puszek z wytłaczanym wzorem na
powierzchni korpusu (embossing), rozszerzona została
oferta wyrobów z nadrukiem laserowym na kluczyku
wieczka wykorzystywanych w akcjach promocyjnych.
Zastosowanie technologii druku o wysokiej rozdzielczości oraz druku farbami termoczułymi i matowymi
typu „soft touch” podnosi estetykę i efektowność
opakowania. Prowadzone są badania mające na celu
dobór optymalnych powłok lakierniczych do puszek
napojowych przeznaczonych na napoje energetyczne.
W zakresie produkcji zamknięć oraz puszek
Ŝywnościowych i chemicznych wdroŜono do produkcji
blachy stalowe o niŜszej grubości, technologię
nadruków laserowych oraz drukowania i lakierowania
blach stalowych z suszeniem UV, pozwalającą na
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znaczne oszczędności kosztów energii. Kontynuowano
równieŜ prace nad rozszerzeniem produkcji puszek
kształtowych na farby i lakiery oraz uruchomiono
produkcję wiader stalowych typu „Master”.
W wyniku przekształceń Grupy Can-Pack w
zakresie organizacji i zarządzania doskonalono strukturę
organizacyjną zbliŜając ją o kolejny krok do docelowej
struktury holdingów branŜowych, zaktualizowano na
kolejne okresy certyfikaty jakości na zgodność z normą
ISO 9001 oraz HACCP, kontynuowano wdraŜanie w
kolejnych jednostkach Grupy procedur World Class
Manufacturing System oraz zintegrowanego systemu
SAP. Rozszerzona została sieć sprzedaŜy Grupy o dalsze
kraje Europy Zachodniej, CIS i Bliskiego Wschodu.
Strategia Grupy obejmuje równieŜ ciągłe działania
proekologiczne polegające na wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki w procesach produkcyjnych,
stosowaniu do produkcji opakowań najwyŜszej jakości
surowców i materiałów oraz na realizacji programu
recyklingu opakowań. W 1995 roku Grupa Can-Pack
zainicjowała w Polsce program recyklingu aluminiowych puszek napojowych, który pozwolił na
segregację odpadów i selektywną zbiórkę zuŜytych
opakowań. Do realizacji tego programu powołano
spółkę KOBA S.A. W 2003 roku spółka ta rozpoczęła
działalność jako KOBA Organizacja Odzysku S.A. Na
przestrzeni ostatnich lat, na terenie niemal całej Polski
utworzono sieć zakładów recyklingu. Skupuje ona
ponad 50% sprzedawanych na rynku polskim puszek po
napojach.
Edukacja ekologiczna to inicjatywa Grupy
przejawiająca się promowaniem zagadnień zbiórki i
recyklingu opakowań, kształtując w ten sposób
właściwe postawy proekologiczne, szczególnie wśród
dzieci i młodzieŜy.
W ciągu 19 lat działalności Grupa Can-Pack
osiągnęła spektakularne sukcesy, przeistaczając się w
nowoczesną Grupę Kapitałową naleŜącą do czołówki
producentów opakowaniowych na świecie. W kilkunastu zakładach wchodzących w jej skład pracuje ponad
2500 ludzi, a roczna wartość sprzedaŜy przekracza 800
mln USD. Zainstalowane zdolności Grupy pozwalają
obecnie zaoferować rocznie ponad 7,5 mld sztuk puszek
napojowych, ponad 18 mld sztuk zamknięć do butelek,
blisko 1 mld opakowań metalowych dla przemysłu
spoŜywczego i chemicznego oraz około 150 mln sztuk
butelek szklanych i słoików.
Stabilność rozwoju i potencjał gospodarczy Grupy
Can-Pack pozwalają na aktywne wspieranie inicjatyw
leczniczych, charytatywnych, kulturalnych i sportowych.
Od czerwca 2003 roku CAN-PACK S.A. związana
jest umową sponsorską z najbardziej utytułowaną w
Polsce druŜyną koszykówki Ŝeńskiej – zespołem Białej
Gwiazdy Towarzystwa Sportowego WISŁA.

Współ-praca z TS Wisła traktujemy jako wkład w
budowanie infrastruktury społecznej i popularyzację
sportu. DruŜyna Wisła Can-Pack w sezonie 2007/2008
zdobyła trzeci z kolei tytuł Mistrza Polski.
Promujemy równieŜ kulturę fizyczną i współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieŜy
wspierając organizację corocznych, ogólnopolskich
mityngów sportowych odbywających się pod hasłem
Can-Pack Cup „Czysta Gra”, we współpracy ze Spółką
„Korzeniowski i Sport Promocja” Sp. z o.o.
Z inicjatywy grupy osób związanych z Grupą
powołano do Ŝycia Fundację Promocji Zdrowia, która
postawiła sobie za cel pomoc społeczną, ochronę i
promocję zdrowia, promocję zatrudnienia i aktywizację
zawodową osób pozostających bez pracy, a takŜe pomoc
w szczególnie trudnych przypadkach wymagających
kosztownego leczenia.
Uznając za podstawę rozwoju i sukcesów firmy
LUDZI i doceniając znaczenie dobrze wyszkolonego
personelu, Zarząd Grupy stwarza warunki zapewniające
pracownikom bogate zaplecze socjalne, stabilność i
szansę rozwoju zawodowego .
Kontakt:
CAN-PACK S.A
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków
Tel.: (+48 12) 6623403, 6623463
Fax: (+48 12) 6623419
www.canpack.eu
e-mail: canpack@canpack.eu

HUTA SZKŁA „CZECHY” S.A.
Huta Szkła "Czechy" S.A. jest zlokalizowana na
terenie o wieloletnich tradycjach szklarskich.
Historia sięga XIX wieku, kiedy to Ignacy
Hordliczka, Czech z pochodzenia, załoŜył na terenach
wsi Trąbki Fabrykę Szkła, Kryształów i Szyb do Okien
„Czechy”. Korzystne połoŜenie przedsiębiorstwa
sprzyjało jego szybkiemu rozwojowi (wieś znajduje się
na trasie Warszawa – Lublin, w pobliŜu miasta
Garwolin). W latach czterdziestych XIX wieku
wyrabiano rocznie szkła o wartości 45 000 rubli
srebrnych. Fabryka Hordliczka rozwinęła się w jedną z
największych wytwórni szkła w Królestwie Polskim
zatrudniając 94 osoby i stawiając na pierwszym miejscu
pośród ówczesnych hut. Po śmierci Ignacego Hordliczki,
huta przeszła w posiadanie jego dwóch bratanków,
Wilhelma i Edwarda, którzy kontynuowali rozwój huty,
jak i poszerzali gamę wyrobów. W tym okresie huta
posiadała trzy piece, w których wytapiano szkło białe
tzw. „kopowe”, szkło kolorowe do wyrobów wielowars-
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twowych szlifowanych i szkło kolorowe do wyrobu
szyb, luster i witraŜy wg sposobu włoskiego.
W ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku fabryka
specjalizowała się we wspaniale zdobionych wyrobach
przeznaczonych dla bogatych i wybrednych odbiorców.
Wyroby te były znakomicie dopasowane we wszystkich
detalach, gdyŜ większość z nich hutnicy wytwarzali
ręcznie. Rozszerzenie stanu posiadania przedsiębiorstwa, jak równieŜ stały wzrost zysków z produkcji
świadczy o tym, Ŝe następcy Ignacego Hordliczka
potrafili skutecznie kontynuować jego dzieło. Wyroby
huty zyskały uznanie nie tylko na ziemiach polskich ale
takŜe poza ich granicami.
Obecny zakład został wybudowany w latach 60tych i 70-tych, a w latach 80-tych zautomatyzowany w
oparciu o licencje francuskiej firmy Saint-Gobain i
szwedzkie automaty Emhart.
Obecnie Huta Szkła "Czechy" SA, aby spełnić coraz
to wyŜsze oczekiwania klientów na całym świecie
przeprowadziła modernizację pieca i zestawiarni, oraz
zainstalowała czwarty automat jedno-kroplowy, co dało
moŜliwość zwiększenia zakresu wagi i pojemności
produkowanych wyrobów.
W 2001 roku Spółka wdroŜyła System Zarządzania
Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000,
który jest ciągle doskonalony. Corocznie system jest
audytowany przez niezaleŜną organizację PRS. System
zapewnia kontrolę jakości na kaŜdym etapie produkcji –
od nabycia surowców poczynając, a na sprzedaŜy i
obsłudze posprzedaŜnej kończąc.
W ostatnich latach, po wdroŜeniu systemu,
wskaźnik uznanych reklamacji spadł do poziomu 0,1%
wartości sprzedanych wyrobów.
Misją firmy jest maksymalizacja satysfakcji
krajowych i zagranicznych odbiorców opakowań
szklanych.
Huta Szkła "Czechy" SA oferuje nowoczesne,
wysokiej jakości opakowania ze szkła bezbarwnego dla
potrzeb przemysłu:
• perfumeryjno-kosmetycznego poj. od 4 do 700 ml
• spirytusowego o poj. od 20 do 1000 ml
• spoŜywczego o poj. od 30 do 700 ml
Posiadamy trzy linie produkcyjne – sześciosekcyjne,
dwu-kroplowe automaty typu EMHART, oraz jedną
linię jedno-kroplową sześciosekcyjną dla wyrobów
większych o bardziej wysublimowanych kształtach.
Opakowania szklane produkowane są metodą automatyczną z wykorzystaniem wysokiej czystości surowców
głównie pochodzenia krajowego. Odpowiednio dobrane
surowce odwaŜa się automatycznie, następnie miesza i
wraz ze stłuczką zwrotną w sposób ciągły zasypuje do
pieca szklarskiego, gdzie w temperaturze około 1500oC
następuje wytop.

Wytopiona i wyklarowana masa szklana poprzez układ
zasilaczy przepływa do maszyn formujących, gdzie w
wyniku procesu dmuchania szkło przybiera kształt
wnętrza formy. Wyrób po uformowaniu poddawany jest
procesowi uszlachetniania na gorąco, następnie procesowi odpręŜania (usuwanie napręŜeń), uszlachetniania
na zimno oraz 100% kontroli wizualnej na linii
produkcyjnej oraz statystycznej kontroli jakościowej (w
laboratorium).
Zakład zatrudnia obecnie 315 osób. Rocznie
produkuje się około 150 mln sztuk opakowań szklanych.
Huta posiada
własną wytwórnię form i biuro
konstrukcyjne, co pozwala w krótkim czasie wdroŜyć do
produkcji nowe wzory opakowań.
Dział zdobień wyposaŜony jest w linię do
matowania wyrobów szklanych metodą satynowania
epoksydowego oraz linię do jedno i dwukolorowego
sitodruku.
Zakład posiada równieŜ włoską maszynę do
wysokiej jakości trzykolorowego sitodruku, dającą
moŜliwość nakładania dwóch kolorów z jednej strony
wyrobu i trzeciego koloru z drugiej strony wyrobu.
Około 50% produkcji przeznaczone jest na eksport m.
in. do krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady, Rosji,
na Ukrainę oraz do krajów Ameryki Południowej,
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
Co roku Huta wprowadza do obrotu od 10 do 20
nowych wzorów kosmetycznych zgodne z najnowszymi
trendami panującymi na rynku. Przedstawiciele Huty
Szkła Czechy biorą takŜe udział w najwaŜniejszych
imprezach targowych w Europie.
Atutem firmy jest moŜliwość szybkiego przystosowywania się do zmian na rynku, współpraca z wysoko
wykwalifikowanymi specjalistami ds. produkcji z
Europy zachodniej oraz wielojęzyczna kadra.
Zapewniamy, iŜ dołoŜymy wszelkich starań, by
spełnić Państwa oczekiwania. Jesteśmy równieŜ otwarci
na opracowanie i wdroŜenie nowych projektów wg
indywidualnego pomysłu Klienta.
Zapraszamy do współpracy z Hutą Szkła „CZECHY”!

Kontakt:
Huta Szkła “CZECHY” S.A
ul. Osadnicza 8, Trąbki
08-440 Pilawa
Tel.: (+48 25) 6854478, Fax: (+48 25) 6854820
www.huta-czechy.com.pl
e-mail: marketing@huta-czechy.com.pl
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Rozwój Rynku Wschodniej Europy

Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o. o.
Spółka Ball Packaging Europe Radomsko jest
jednym z zakładów produkcyjnych firmy Ball Packaging
Europe. Zakład ten rozpoczął produkcję w Radomsku
wiosną 1995 roku jako spółka Continental Can Polska.
Spółka ta była załoŜycielem ówczesnej Krajowej
Izby Opakowań (20 października 1994 r.).
Obecna spółka Ball Packaging Europe Radomsko
od 2003 roku działa na bazie spółki Continental Can
Polska i jest kontynuatorem jej członkostwa w Polskiej
Izbie Opakowań, stąd teŜ zaliczana jest do grona firm załoŜycieli Polskiej Izby Opakowań.
Macierzysta firma spółki Ball Packaging Europe
Radomsko – działająca jako Ball Packaging Europe
(BPE) jest liderem europejskiego rynku puszek do
napojów. W 12 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Europie zatrudnia 2700 pracowników. Roczna
wydajność tych zakładów to 13 miliardów puszek co
zapewnia 31 % udział w rynku.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ zakład w
Radomsku zaliczany jest do najlepszych i najszybciej
rozwijających się zakładów.
W roku ubiegłym BPE przedstawił swój plan
budowy drugiego zakładu produkującego puszki do
napojów w Lublinie, aby sprostać wzrastającemu
zapotrzebowaniu w Centralnej i Wschodniej Europie,
jak i poza nią.
Obecnie, puszki do napojów są jednym z
najbardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie
opakowań. Dla konsumenta oznaczają one przede
wszystkim; dogodność w transporcie ze względu na ich
małą wagę, łatwe otwieranie i szybkie chłodzenie. Na
dodatek są one niełamliwe tzn. nie rozpadają się na
kawałki i dlatego teŜ są odpowiednie dla dzieci, gdyŜ
ryzyko skaleczenia jest minimalne. Puszka jest idealnym
opakowaniem dla napojów spoŜywanych zarówno w
czasie podróŜy, jak i podczas wypoczynku. Opakowania
zbiorcze są szczególnie dogodne do zabrania do domu
ze sklepu.
Te zalety mają duŜy wkład w wyjątkowy sukces
puszek do napojów w ostatnich pięćdziesięciu latach.
Europejski rynek tych puszek charakteryzuje się od lat
wysokimi wskaźnikami rozwoju, a w 2007 roku
odnotował on największy wzrost sprzedaŜy w swej
historii - 50,2 miliarda puszek, co oznacza wzrost o 10,2
procenta w porównaniu do roku ubiegłego.

Rozwój ten jest szczególnie widoczny w Europie
Wschodniej, gdzie największy wzrost wskaźników
odnotowano w Polsce. W 2006 roku polski rynek wzrósł
o prawie 25 procent do około 3,2 miliarda puszek do
napojów. W 2007 roku osiągnięto około 30 procentowy
wskaźnik wzrostu. Udział puszek do napojów w
sprzedaŜy piwa w Polsce podwoił się w ciągu kilku
minionych lat – do więcej niŜ 40 procent. Przewiduje
się, Ŝe trend wzrostowy w Europie będzie trwał nadal w
nadchodzących latach.
Aczkolwiek, nie tylko rynek wewnętrzny ma wpływ
na wzrost polskiej produkcji BPE. Polska jest takŜe
furtką do Europy Wschodniej i Rosji, które stają się
kluczowym rynkiem w Europie – obecnie szacowany na
czwartym miejscu w odniesieniu do sprzedaŜy puszek
do napojów.
Polska, Obiecujący Rynek dla BPE
Obecność BPE na polskim rynku sięga połowy lat
dziewięćdziesiątych minionego wieku; zakład w
Radomsku rozpoczął produkcję puszek do napojów
wiosną 1995 roku. Obecnie zakład zatrudnia około 160
pracowników, którzy wytwarzają 1,5 miliarda aluminiowych puszek do napojów rocznie na dwóch liniach
produkcyjnych (330 ml i 500 ml).

Siedziba Spółki Ball Packaging Europe Radomsko

W 2003 Ball Packaging Europe Radomsko został
nagrodzony prestiŜową nagrodą Orła “Rzeczpospolitej”
jako najlepsza firma w branŜy przemysłowej.

Magazyn wyrobów gotowych
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W 2008 roku Ball Packaging Europe po raz kolejny
zwiększył swoje moce produkcyjne w Radomsku, aby
sprostać wzrostowi zapotrzebowania na puszki do
napojów. W tym samym roku firma zapowiedziała takŜe
utworzenie kolejnego zakładu produkcyjnego w
Lublinie, niedaleko granicy z Białorusią i Ukrainą.
“Obecnie sprzedajemy więcej puszek na rynku w
Polsce, niŜ produkujemy lokalnie,” wyjaśnia Michael D.
Herdman, prezydent Ball Packaging Europe. “Nasz
istniejący zakład w Radomsku obsługuje dobrze
centralną i południową Polskę. Zakład w Lublinie
umoŜliwi nam objęcie zasięgiem geograficznym Polski
wszerz oraz pozwoli nam jeszcze lepiej obsługiwać
naszych klientów w Polsce, jak równieŜ w dalszych
krajach na Wschodzie”.
Uruchomienie zakładu w Lublinie zaplanowano na
początek z jedną linią produkcyjną, a w przyszłości
zostaną dostawione linie dodatkowe. Oprócz 1,5
miliarda puszek juŜ produkowanych w Radomsku, w
nowym zakładzie powstaną dodatkowe moce
produkcyjne przewidywane w okresie początkowym na
około 750 milionów puszek. W Polsce, Ball Packaging
Europe dostarcza juŜ do producentów marki, takich jak:
Dojlidy (SAB), Warka (Heineken), Perła, LeŜajsk
(Heineken), Rakszawa (Van Pur) i Krynica Witamin.
Zakład w Lublinie będzie idealnie usytuowany, aby
dostarczać do klientów na Białorusi, Ukrainie, w
Krajach Bałtyckich i na Węgrzech.
Wysokie Standardy i ZrównowaŜona Produkcja
Poprzez uŜycie najnowocześniejszej technologii
produkcyjnej i ekologicznej, polski oddział BPE jest
obecnie jednym z najnowocześniejszych z zakładów
wytwarzających puszki w Europie. Około 1,7 miliona
puszek do napojów jest produkowanych na dzień przy
uŜyciu skomputeryzowanych systemów produkcyjnych i
w pełni zautomatyzowanego transportu. Zaawansowany
system kontrolny kamer zapewnia stuprocentową
kontrolę jakości. W skład systemów ekologicznych
wchodzi zamknięty obieg zuŜytej wody oraz termoreaktor, który eliminuje 99,5 procent emisji.
Ball Packaging Europe Radomsko był głównym
inicjatorem Fundacji Recal, która promuje ideę odzysku
puszek aluminiowych oraz współtworzył recan
Organizację Odzysku S.A. zajmującą się zbieraniem i
odzyskiwaniem aluminiowych puszek po napojach.
Działania recan S.A. i Fundacji Recal przyniosły
znaczący wzrost w zbieraniu i odzyskiwaniu aluminium
jako surowca. Od czasu załoŜenia fundacji wskaźnik
recyklingu zuŜytych aluminiowych puszek do napojów
wzrósł z 2 procent w 1995 roku do 50 procent w 2005
roku i daleko przekracza statutowy cel 20 procent.
Od 1998 roku Ball Packaging Europe Radomsko
jest notowany na liście 500 największych firm w Polsce.

W 2003 roku spółka została nagrodzona Orłem
„Rzeczpospolitej”, jako najlepsza firma w branŜy przemysłowej. Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o.
otrzymała w 2008 roku Złotą Statuetkę, nagrodę dla
firm, które pięciokrotnie uzyskały tytuł i certyfikat
Przedsiębiorstwo Fair Play
Inwestowanie w Innowacje
Ball Packaging Europe ciągle takŜe pracuje nad
udoskonaleniem środowiskowych właściwości puszek
do napojów. W Centrum Technicznym w Bonn,
firmowym centrum badawczo - rozwojowym w Niemczech, ponad 80 naukowców i inŜynierów koncentruje
się na optymalizacji atrybutów wyrobu i procesów
produkcyjnych. Szczególną uwagę przykłada się do
zmniejszenia ilości materiału potrzebnego do wyprodukowania puszki. Celem jest wytwarzanie puszek do
napojów przy uŜyciu coraz mniejszej ilości materiału,
ale przy ciągłym zachowaniu ich jakości. W ciągu
minionych dekad moŜliwe było zmniejszenie wagi
puszki o więcej niŜ 50 procent – te oszczędności
materiałowe wpłynęły znacząco na zredukowanie wagi
transportu i oszczędność surowców. Prawie Ŝaden inny
system opakowaniowy nie ma takiego stosunku wagi
opakowania do zawartości, jak korzystna "lekka puszka
do napojów".

Kontakt:
Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa
Zakład w Radomsku
ul. Krasickiego 150/152, 97-500 Radomsko
Tel.: (48 44) 6859133, Fax: (+48 44) 6821050
www.ball-europe.com

Przykłady stosowania w praktyce
przepisów Kodeksu Etyki Polskiej Izby
Opakowań
W przyjętym w ubiegłym roku Kodeksie Etyki
Polskiej Izby Opakowań, pierwszą jego część, stanowią
KLUCZOWE WARTOŚCI, do których zaliczono:
ROZWÓJ; ODPOWIEDZIALNOŚĆ; WSPÓŁPRACĘ
Pod hasłem ROZWÓJ, zapisano takie postawy i
działania jak: Ustawiczna praca nad zmianą;
Kreatywna postawa; WdraŜanie nowych rozwiązań
Miło nam podzielić się z Czytelnikami pierwszym
przykładem praktycznego działania w duchu hasła
„Rozwój”. Dotyczy to Pana Zbigniewa Cacki,
załoŜyciela, wieloletniego prezesa i właściciela firmy
EUROPAL (członka Izby).
Stosując się do zamieszczonych w Kodeksie Etyki
PIO zaleceń dotyczących: ustawicznej pracy nad
zmianą; kreatywnej postawy; wdraŜania nowych rozwią-
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zań - Pan Zbigniew Cacko zaproponował rozwiązanie
zwiększające bezpieczeństwo w procesie uŜytkowania
palet, proponując ODBLASKOWĄ PALETĘ. Więcej o
istocie tego pomysłu piszemy poniŜej.

„Odblaskowe – znaczy bardziej
bezpieczne”
Bezpieczeństwo szeroko rozumiane stało się
ostatnio numerem jeden w publicystyce, jak i w
logistyce.
Specjaliści z róŜnych dziedzin Ŝycia, a zwłaszcza
działalności gospodarczej szukają rozwiązań, co zrobić,
by zwiększyć bezpieczeństwo pracy. Odpowiedź
okazuje się prosta. NaleŜy spowodować, Ŝeby to, co
chcemy Ŝeby było bezpieczne, stało się widoczne. Na
przykład policja rozdaje dzieciom w szkołach gadŜety
odblaskowe z hasłem „Bądź widoczny na drodze”.
Drogowcy natomiast stawiają odblaskowe znaki
drogowe, a takŜe słupki metryczne na poboczach oraz
malują znaki poziome (pasy dla pieszych) farbą
odblaskową. Mało tego, oni sami, jak i inne słuŜby
noszą „kamizelki odblaskowe”. Pojazdy o duŜych
gabarytach (TIR) oprócz świateł pozycyjnych i
drogowych coraz częściej uŜywają świateł „świecącego
konturu”.
Widząc to wszystko, właściciel „Europalu” –
Zbigniew Cacko wpadł na znakomity pomysł:
ODBLASKOWA PALETA.
- Zdajemy sobie sprawę, jak waŜną rolę pełni
paleta w łańcuchu dystrybucji.
JednakŜe producenci palet zwracają przede
wszystkim uwagę na walory techniczne palety, mniej na
bezpieczeństwo jej uŜytkowania. A przecieŜ to logiczne.
Wystarczy pomalować zewnętrzne ściany słupków palety
farbą fluorescencyjną, a uzyskamy wspaniały efekt.
Nagle niewidoczna w mroku paleta staje się
widoczna! – mówi Zbigniew Cacko
MoŜemy wyliczyć wiele cech uŜytkowych palety
odblaskowej:
− Oznaczenie palety farbą fluorescencyjną
pozwala w warunkach złej widoczności lub o
zmroku (zarówno w magazynach na przestrzeni
otwartej, jak teŜ w magazynach zabudowanych)
precyzyjnie określić kontury palety.
− Precyzyjne określenie konturów palety odblaskowej ma bezpośredni wpływ na zwiększenie
bezpieczeństwa pracy zarówno w czasie
załadunku, rozładunku, jak teŜ przemieszczania
się towaru z paletą.
− Wnętrza naczep samochodów cięŜarowych,
szczególnie najbardziej popularnych naczep
plandekowych są niedoświetlone, przez co
zastosowanie odblaskowych palet zmniejsza
ryzyko uszkodzenia towaru.

−
−

Palety odblaskowe zmniejszają ryzyko kolizji z
samochodem podczas manewrów w miejscach
składowania pustych palet.
Ułatwiają manewrowanie wózkiem podnośnikowym. Kierujący wózkiem widłowym operator
doskonale odróŜnia gabaryty palety, przez co z
łatwością najeŜdŜa widłami wózka i bezpiecznie
przemieszcza ją z umieszczonym na niej
towarem.

ODBLASKOWE PALETY dostępne są w usłudze ORANGE
TRANSFER PALET firmy Europal (www.europal.com.pl)

Jak widać, taka czynność, jak pomalowanie całej
lub części (np. wsporników) palety farbą odblaskową
przynosi tak fantastyczne efekty.
Wszystko to, co daje cywilizacja oparte jest na pomyśle.
Trzeba mieć pomysł – a Zbigniew Cacko go miał.
PowyŜsze rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszeń
patentowych.

Z Ŝycia Polskiej Izby
Opakowań
I Lubelskie Targi Opakowań
W dniach 11-12 marca, w hali wystawowej
Międzynarodowych Targów Lubelskich w Lublinie
swoje oferty handlowe zaprezentowało ponad 30 firm, w
ramach I. Lubelskich Targów Opakowań (I LTO).
Inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia
były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Na uwagę
zasługuje aktywny udział w I LTO Polskiej Izby
Opakowań, która objęła patronat nad targami.
Rolę i znaczenie tej ciekawej inicjatywy wysoko
ocenił prezes Polskiej Izby Opakowań prof. Stanisław
Tkaczyk w przesłaniu zamieszczonym w Katalogu I
LTO, pisząc m.in.: „Organizatorom gratuluję dobrego
pomysłu. Jestem bowiem głęboko przekonany, Ŝe
inicjatywa w sprawie zorganizowania targów wychodzi
naprzeciw oczekiwań licznych producentów i
uŜytkowników opakowań. Dobrze słuŜy sprawie
oŜywienia rynku opakowań w tym regionie Polski.
Regionie, z rozwojem którego wielkie nadzieje wiąŜe
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Polska gospodarka, w tym krajowy przemysł
opakowań”.
Zaś dyrektor tego interesującego projektu Janusz
Mazurczak, w swoim przesłaniu stwierdził m.in. :
„Staramy się, aby targi były miejscem nie tylko
prezentacji nowości, ale stanowiły równieŜ forum
wymiany informacji o rynku. SłuŜyć temu będą
seminaria i konferencje organizowane przez Polską
Izbę Opakowań- poświęcone najnowszym tendencjom i
problemom, na jakie napotykają w swej codziennej
pracy firmy opakowaniowe”.
Zgodnie z tą zapowiedzią Izba była organizatorem
seminariów poświęconych: Bezpieczeństwu opakowań
dla Ŝywności; Certyfikacji opakowań; Przemysłowi i
rynkowi opakowań w Polsce.
Zaś w trakcie konferencji „Polska Izba Opakowań15 lat działalności” uczestnicy targów mieli okazję
zapoznać się z historią, zadaniami i działalnością Izby.
Aktualnym problemom, będących skutkiem światowego kryzysu gospodarczego było poświęcone spotkanie przedsiębiorców, któremu towarzyszyło hasło:
„Przedsiębiorcy branŜy opakowań wobec wyzwań,
jakie niesie kryzys finansowy”.
W trakcie uroczystego wieczoru wystawców ,
prezes Polskiej Izby Opakowań oraz dyrektor I LTO
wręczyli dyplomy firmom, których ekspozycje
wyróŜniały się sposobem prezentacji ofert oraz które
mają szczególny udział w rozwoju rynku opakowań.
Wśród wyróŜnionych firm znalazły się:
• Spółka SOBFOL z Lublina (za atrakcyjność
prezentacji systemów pakowania),
• Spółka SANEX w Łowcach (za popularyzację i
wdraŜanie technologii wykorzystania papieru i
tektury w produkcji opakowań i materiałów
konstrukcyjnych),
• Spółka AGJ A. Krajniak, G. Michalak, J.
Sroczyński ze Środy Wlkp. (za nowoczesne
systemy etykietowania)
• Spółka KARTONEX z Krasnegostawu (za
wieloletnią obecność na miejscowym rynku, jako
producent opakowań z papieru i kartonu),
• Spółka EUROPAL z Warszawy (za osiągnięcia w
dziedzinie rozwoju i promocji wtórnego rynku palet),
• Organizacja Odzysku EKO CYKL z Wrocławia
(za promocję problematyki ekologii opakowań i
osiągnięcia w dziedzinie edukacji ekologicznej).

Z Polską Izbą Opakowań
na targach opakowań Pakfood 2009
(MTP, Poznań, 14-17 września 2009)
Polska Izba Opakowań, wzorem lat poprzednich
organizuje zbiorową ekspozycję (stoisko) na 2. Targach
Opakowań dla Przemysłu SpoŜywczego PAKFOOD
2009, które organizują Międzynarodowe Targi
Poznańskie w dniach: 14 – 17 września 2009.
W ramach zbiorowej ekspozycji, firmy organizują
autonomiczne stoisko pod własnym szyldem i znakiem
firmowym, korzystając ze znacznego upustu w kosztach
powierzchni. Ze względu na stosowane zniŜki, ze
zbiorowego stoiska mogą skorzystać wyłącznie firmy
zrzeszone w Polskiej Izbie Opakowań.
Ponadto, w ramach czynnego na targach Pakfood
Salonu Promocji Polskiej Izby Opakowańzainteresowane firmy będą mogły zaprezentować swoje
oferty handlowe w ramach sesji promocyjnych
(kilkuminutowe prezentacje w MS Power Point).
Przewiduje się takŜe organizację seminariów
(konferencji) promocyjnych dla zainteresowanych
firm.
Ponadto w ramach Witryny Literatury Firmowej
organizowanej w Salonie Promocji firmy, które nie
zamierzają uczestniczyć w Targach Pakfood, mogą
„wyłoŜyć” materiały reklamowe (foldery, oferty itp.).
Firmy
zainteresowane
skorzystaniem
z
wymienionych wyŜej form promocji, prosimy o
przesyłanie zgłoszeń do 24 kwietnia 2009 r. na adres
biura Izby:
e-mail: biuro@pio.org.pl
fax. 0 22 842 23 03



Misja gospodarczo- promocyjna na
14. Międzynarodową Specjalistyczną
Wystawę Technologii, Materiałów,
Maszyn do Produkcji Opakowań i
Pakowania ROSUPAK – 2009
(Moskwa 15-19 czerwca 2009)
Polska Izba Opakowań organizuje jubileuszową,
piątą misję gospodarczo - promocyjną na międzynarodową wystawę opakowań i przemysłu opakowaniowego w Moskwie- ROSUPAK.
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Wystawa ROSUPAK jest największym wydarzeniem wystawienniczym w dziedzinie opakowań w
Europie Wschodniej. W roku 2008 udział w ROSUPAK
-u wzięło udział 871 firm z 33 krajów. Wystawę
zwiedziło ok. 30 tys. specjalistów.
Tematyka tegorocznej edycji ROSUPAK-u
obejmuje: surowce i półfabrykaty do produkcji opakowań; materiały opakowaniowe; opakowania; maszyny
do pakowania i produkcji opakowań.
Głównej wystawie ROSUPAK towarzyszyć będą
salony tematyczne: „LUKSUPAK”- opakowań luksusowych; „ALUMPAK” - opakowań z aluminium;
„UPAKMASZ”- maszyn i urządzeń; „LOGISTYKA i
MAGAZYN”; „FOOD MASZ”- technologie i maszyny
dla produkcji przetwarzania i pakowania produktów
spoŜywczych
Wystawa zorganizowana zostanie w Międzynarodowym Centrum Wystawowym KROKUS EXPO
(pawilony 1 i 2). Szczegóły na: www.rosupak.ru
Uczestnicy misji Polskiej Izby Opakowań mieć
będą do dyspozycji- podobnie, jak w latach poprzednich
– stoisko informacyjno- promocyjne (15 m2).
Zainteresowanych udziałem w misji prosimy o
nadsyłanie zgłoszeń na adres Izby w terminie do 10
kwietnia.
Ze względów organizacyjnych w misji moŜe wziąć
udział 15 osób. Stąd teŜ, o zakwalifikowaniu decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
Wstępny koszt uczestnictwa ok. 3,8 tys. zł. W
ramach w/w opłaty organizator zapewnia: przelot;
zakwaterowanie w pok. jednoosobowych; wizy,
bezpieczenie, transfery na miejscu, miejsce na stoisku,
karty wstępu, zamieszczenie oferty w katalogu wystawy.
Przewidywany wylot: 14 czerwca (niedziela)
godz. 12.45. Powrót: 18 czerwca (czwartek) godz.
21.15

SEMINARIA  SZKOLENIA
SEMINARIUM:
JAK TANIEJ I SPRAWNIEJ
FUNKCJONOWAĆ NA RYNKU ?
EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA DLA PRODUCENTÓW
I UśYTKOWNIKÓW OPAKOWAŃ

(6 maja 2009r.)
W odpowiedzi na zainteresowanie producentów i
uŜytkowników opakowań stosowaniem i wykorzystaniem najnowszych rozwiązań w celu usprawnienia pracy
magazynów oraz relacji z klientami: odbiorcami i
dostawcami w branŜy opakowań - Polska Izby
Opakowań wraz Instytutem Logistyki i Magazynowania

organizuje w dniu 6 maja 2009 r. seminarium
poświęcone tej tematyce.
Celem seminarium jest poznanie najlepszych praktyk i
dostępnych rozwiązań w zakresie: przyjmowania,
składowania i kompletacji wydań z wykorzystaniem
kodów kreskowych oraz nauczenie, co naleŜy robić, aby
ich zastosowanie przyniosło jak największe efekty
firmie.
Dla kogo przeznaczone jest seminarium?
• Stosowanie i moŜliwości wykorzystania systemów
kodów kreskowych winni poznać pracownicy,
którzy odpowiadają za strategię rozwoju firmy lub
przygotowują się do wykorzystania nowoczesnych
technologii w magazynowaniu i obrocie oraz osoby
zajmujące się wdraŜaniem nowych rozwiązań i
odpowiedzialne za realizację procesów zaopatrzeniowych oraz dystrybucyjnych, w tym za zarządzanie
magazynami surowców i opakowań gotowych.
• Tworzenie oznaczeń, warunków i wymogów
technicznych stosowania kodów kreskowych winni
poznać pracownicy, którzy tworzą bazy danych,
odpowiadają za okodowanie opakowań jednostkowych, zbiorczych i logistycznych – palet z opakowaniami oraz wprowadzać będą etykiety z tymi
oznaczeniami dla róŜnych potrzeb, w tym dla aby np.
automatycznie spełnić wymogi traceability opakowań np. dla Ŝywności, farmacji itp.
• Podstawowe załoŜenia projektu systemu automatycznej identyfikacji – ADC, kolejne etapy wdroŜenia systemu kodów kreskowych; sprzęt, jaki
będzie niezbędny: drukarki i czytniki oraz jakie
funkcje powinno spełniać oprogramowanie systemu ADC – to powinny poznać wszystkie firmy,
zanim rozpoczną prace na rzecz wdroŜenia tych
rozwiązań w swojej firmie.
Zagadnienia te zostaną przedstawione z uwzględnieniem międzynarodowych standardów oraz norm
ISO, CEN i PKN, obowiązujących w Polsce, w UE i
na świecie, w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenia firm wdraŜających systemy ADC oraz najnowsze, dostępne w Polsce rozwiązania.
Seminarium odbędzie się w siedzibie Polskiej Izby
Opakowań w Warszawie, ul. Konstancińska 11.
Koszt uczestnictwa 1 osoby:
• 250 zł - dla firm zrzeszonych w Polskiej Izbie
Opakowań
• 350 zł - dla firm spoza Izby.
Dodatkowe informacje wraz z formularzem zgłoszenia
na stronie www.pio.org.pl oraz w biurze Polskiej Izby
Opakowań, e-mail: biuro@pio.org.pl , tel. 022 842 20
11 lub 0 22 651 8

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 21 kwietnia
2009 r.
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OPAKOWANIA A BEZPIECZEŃSTWO
śYWNOŚCI - tematem seminarium.
W dniu 17 marca w siedzibie Polskiej Izby
Opakowań zorganizowano seminarium na temat
„BRC/ IoP i HACCP- Międzynarodowe standardy
zarządzania bezpieczeństwem Ŝywności. Analiza
zagroŜeń dla opakowań spoŜywczych. Wymagania dla
producentów i uŜytkowników materiałów opakowaniowych oraz opakowań spoŜywczych”.
W trakcie seminarium, jego uczestnicy (ok. 40),
zapoznali się z najbardziej popularnymi standardami
bezpieczeństwa Ŝywności związanymi z opakowaniami.
Omówiono wymagania i zasady wdraŜania systemu
analizy zagroŜeń i krytycznych punktów kontroli
HACCP.
Zaprezentowano wymagania i omówiono na
konkretnych przykładach procesy wdraŜania normy
BRC/ IoP. W końcowej części seminarium, uczestnicy
zapoznali się z zasadami audytów i certyfikacji
standardów HACCP i BRC/IoP.
Seminarium zorganizowała, wspólnie z Polską Izbą
Opakowań - firma MDG Doradztwo Gospodarcze
Sp. z o.o.
W ankiecie oceniającej jakość seminarium, uczestnicy
wysoko ocenili wartości edukacyjne oraz organizację
seminarium.
Elementem zamykającym program seminarium,
było wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

Seminarium Techniczne

WYTŁACZANIE FOLII
OPAKOWANIOWEJ - TECHNOLOGIE
KOMPAUNDOWANIA
Około 100 przedsiębiorców wzięło udział w
seminarium technicznym poświęconym wytłaczaniu
folii opakowaniowej i technologiom kompaundowania,
które odbyło się 3 marca 2009 w Sali konferencyjnej
hotelu Marriott w Warszawie.
Seminarium zorganizował Włoski Instytut Handlu
Zagranicznego przy współudziale Włoskiego i Polskiego
Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych.
Patronat nad seminarium objęła Polska Izba Opakowań.
Korzystając z obecności na seminarium, prezes Polskiej
Izby Opakowań, prof. zw. dr hab. inŜ. Stanisław
Tkaczyk wyraził uznanie dla organizatora seminarium
za aktywną działalność na rzecz promocji nowoczesnych
technologii w przemyśle opakowań.
Dowód tego uznania, stanowił dyplom wręczony
pani Domenico Brosio, dyrektorowi Włoskiego
Instytutu Handlu Zagranicznego – Oddział w Warszawie
– patrz zdjęcie poniŜej
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