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Gospodarka opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi
w Polsce
Przepisy z zakresu gospodarki opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi, będące transpozycją
postanowień unijnej dyrektywy „opakowaniowej”,
obowiązują w Polsce od ponad 7 lat. Stosowanie się
do nich przez krajowych przedsiębiorców pozostawia
jednak wciąż wiele do życzenia. Z szacunków
Ministerstwa Środowiska wynika, że na ok. 90 tys.
firm, które powinny realizować obowiązki związane
z odzyskiem i recyklingiem opakowań, robi to
niewiele ponad 20 tys. Sytuacja ta może
bezpośrednio przełożyć się na spełnienie przez Polskę
unijnych zobowiązań w tym zakresie. W chwili
obecnej rząd pracuje nad zmianami w przepisach,
które mają na celu skuteczniejsze egzekwowanie
ustawowych obowiązków.
Już w 2007 r. Polska była zobowiązana do
osiągnięcia poziomu odzysku 50 % i recyklingu 25 %
łącznej masy opakowań wprowadzanych na rynek
krajowy wraz z wyrobami. Oznaczało to, że połowa
opakowań wykorzystywanych w Polsce do pakowania
produktów, po utracie swojej funkcjonalności, nie miała
prawa trafić na składowiska. Wymogi w tym zakresie
stale rosną. Do roku 2014 Polska jest zobowiązana
osiągnąć odzysk opakowań na poziomie 60% a
recykling na poziomie minimum 55%.
Bezpośrednią odpowiedzialność za realizację tych
zobowiązań ponoszą przedsiębiorcy wprowadzający na
rynek produkty w opakowaniach. W myśl zasady
„zanieczyszczający płaci” są oni zobowiązani zadbać o
swój produkt w całym cyklu jego życia. Co za tym idzie,
powinni również zapewnić wymagany prawem poziom
odzysku i recyklingu odpadów, które powstaną z
opakowań ich produktów.
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Zobowiązania te zostały w Polsce wprowadzone na
mocy dwóch ustaw, będących implementacją
postanowień Dyrektywy Parlamentu i Rady Europejskiej nr 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w
sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:
−

−

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi
odpadami
oraz
o
opłacie
produktowej i opłacie depozytowej (Tekst
Jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z
późniejszymi zmianami; dalej: Ustawa o opłacie
produktowej),

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami).
Obie ustawy weszły w życie 1 stycznia 2002 r.
Swoim zakresem dotyczącym obowiązku odzysku i
recyklingu opakowań objęły następujące grupy
przedsiębiorców:
 wytwórców produktów w opakowaniach,
 importerów oraz firmy dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT - z
wykluczeniem importu lub WNT w celach
eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów - WDT),
 przedsiębiorców
prowadzących
jednostkę
handlu detalicznego o powierzchni handlowej
powyżej 500 m2 sprzedających produkty tam
pakowane,
 przedsiębiorców prowadzących więcej niż jedną
jednostkę handlu detalicznego o łącznej
powierzchni handlowej powyżej 5000 m2,
sprzedających produkty tam pakowane,
 przedsiębiorców,
którzy pakują produkty
wytworzone przez innego przedsiębiorcę i
wprowadzają je na rynek krajowy,
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przedsiębiorców, nie będących wytwórcami
produktu, którzy zlecili wytworzenie tego
produktu oraz których oznaczenie zostało
umieszczone na produkcie lub opakowaniu.
Firmy te są zobowiązane do zapewnienia
określonego prawem poziomu odzysku i recyklingu
odpadów powstałych z opakowań produktów
wprowadzanych na polski rynek.
Opakowania, z których przedsiębiorcy powinni się
rozliczać obejmują te wykonane z tworzyw sztucznych,
aluminium, stali, papieru i tektury, szkła gospodarczego
oraz drewna. Przepisom ustawy podlegają także
opakowania wielomateriałowe obciążające obowiązkiem odzysku i recyklingu w zakresie przeważającej
grupy materiałowej (np. kartony do pakowania płynnej
żywności, w ok. 70% składające się z papieru,
rozliczane będą jako opakowania z papieru i tektury).
Rozliczenie wprowadzanych na rynek opakowań
następuje na koniec roku kalendarzowego. W przypadku
nieosiągnięcia określonych prawem poziomów odzysku
i recyklingu przedsiębiorcy są zobowiązani do
uiszczenia do urzędu marszałkowskiego opłaty
produktowej. Jest to najbardziej kosztowny sposób
realizacji obowiązków. Opłata ta ma charakter
sankcyjny, mający zmusić przedsiębiorców do
poszukiwania innych, bardziej ekologicznych sposobów
realizacji ustawowych obowiązków. Szczegółowy
sposób wyliczania opłaty produktowej oraz wzory
sprawozdań można znaleźć na stronie internetowej
www.oplataproduktowa.org.


W celu uniknięcia wysokich kosztów, przedsiębiorcy mogą zaangażować się w odzysk i recykling.
Mają dwie możliwości: samodzielną realizację
obowiązków lub przekazanie ich organizacji odzysku.
Decydując się na tę pierwszą opcję, należy dokonać
fizycznego przetworzenia odpadów lub zorganizować
sieć selektywnego ich zbierania, w celu zapewnienia
recyklingu. Decydując się na samodzielną realizację
ustawowych obowiązków nie można zapominać o
szczegółowej weryfikacji firm recyklingowych pod
kątem wymogów prawnych. Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling (DPO i DPR) wystawione przez
firmy nie posiadające do tego stosownych uprawnień
będą nieważne w świetle prawa. W ten sposób realizacja
obowiązku odzysku i recyklingu będzie nieskuteczna, co
spowoduje konieczność uiszczenia opłaty produktowej
do urzędu marszałkowskiego. Prostym sposobem
uniknięcia tych problemów jest przekazanie ciążących
na przedsiębiorcach obowiązków organizacji odzysku.
Firma ta na mocy ustawy jest podmiotem ściśle
wyspecjalizowanym w zakresie realizacji obowiązku
odzysku i recyklingu.

To organizacja odzysku musi zadbać o monitorowanie
działania firm recyklingowych, bo to ona ponosi
odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości w tym
zakresie. Nawiązując współpracę z organizacją odzysku
przedsiębiorca unika zarówno ryzyka związanego
niewłaściwym gospodarowaniem odpadami, jak i
obowiązku sprawozdawczego, który zostaje przeniesiony na organizację odzysku. Rozliczenie za
pośrednictwem organizacji odzysku jest w chwili
obecnej najpopularniejszym sposobem wywiązywania
się z postanowień ustawy o opłacie produktowej. W
zdecydowanej większości przypadków jest to najtańsza
opcja, przewidziana ustawą. W Polsce działa około 15
tego typu firm, z których większość zajmuje się
odzyskiem i recyklingiem opakowań. Organizacje są
zobowiązane do prowadzenia działalności w formie
spółki akcyjnej, zaś ich kapitał zakładowy musi wynosić
co najmniej 1 milion złotych. Wykaz certyfikowanych
organizacji znajduje się na stronie internetowej
Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego
Opakowań www.cobro.org.pl, który jako niezależna
jednostka przy Ministerstwie Gospodarki weryfikuje
działalność organizacji na polskim rynku.
Przedsiębiorcy samodzielnie realizujący ustawowe
obowiązki i organizacje odzysku są zobligowani do
składania do marszałków województw rocznych
sprawozdań (do 31 marca roku następnego) rejestrujących masę opakowań produktów wprowadzonych na
rynek, masę opakowań odzyskanych i poddanych
recyklingowi
oraz
wysokość
należnej
opłaty
produktowej.
Od 2010 r. planowane są zmiany w zakresie
opisanych wymogów. Już w najbliższych miesiącach do
parlamentu powinien trafić projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. Nowa
ustawa ma zastąpić dotychczas obowiązujące przepisy
znajdujące się w dwóch przywoływanych na początku
aktach prawnych. Podstawy systemu pozostaną te same.
Planowana nowelizacja ma jedynie na celu jego
uszczelnienie oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania poprzez wprowadzenie pewnych nowych
rozwiązań.
Do najważniejszych planowanych zmian należy
zaliczyć stworzenie obowiązkowego rejestru przedsiębiorców obciążonych wymogami ustawy. Będzie on
prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska i ma zapewnić przejrzystość systemu oraz
ułatwić sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem. Rejestrem zostaną objęte firmy wprowadzające na rynek opakowania wraz z produktami,
organizacje odzysku oraz firmy recyklingowe i firmy
zajmujące się wywozem odpadów za granicę.
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Finansowanie rejestru ma zostać zapewnione poprzez
dodatkowe opłaty, które będą zbierane od przedsiębiorców w nim zarejestrowanych.
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli (lub rozpoczną)
działalność związaną z wprowadzaniem na rynek
produktów w opakowaniach przed 1 stycznia 2010 r.
zostaną automatycznie wpisani do rejestru bez
konieczności składania wniosku o rejestrację oraz
uiszczania opłaty rejestrowej. Stanie się tak jednak tylko
w przypadku, jeśli firmy te poinformowały (lub
poinformują do końca 2009 r.) właściwego dla swojej
siedziby marszałka województwa o fakcie rozpoczęcia
działalności, zgodnie z art. 9 ustawy o opłacie
produktowej. Uzyskanie rejestracji będzie potwierdzone
nadaniem numeru rejestrowego, który przedsiębiorcy
będą zobowiązani umieszczać na fakturach VAT. Co
ważne, nie zarejestrowanie się będzie skutkowało
całkowitym zakazem wprowadzania na rynek krajowy
produktów w opakowaniach. Kara za złamanie tego
ograniczenia może wynieść nawet 500.000 zł!
Tak wysoka sankcja ma działać prewencyjnie.
Ministerstwu Środowiska zależy na zwiększeniu liczby
firm wywiązujących się z ustawowych obowiązków.
Dodatkowo, urzędy marszałkowskie zostaną wyposażone w kompetencje w zakresie kontroli przestrzegania przepisów z tego zakresu.
Nowelizacja
zakłada
zniesienie
obowiązku
kaucjonowania opakowań środków niebezpiecznych
przy jednoczesnym obciążeniu ich obowiązkiem
odzysku i recyklingu. Utrzymana zostaje możliwość
zawarcia dobrowolnego porozumienia z Ministerstwem
Środowiska w tym zakresie. Analogiczne porozumienie
będzie również przewidziane dla firm stosujących
opakowania wielomateriałowe.
Szereg zmian przewidziany jest w odniesieniu do
organizacji odzysku. Firmy te do 2013 r. będą
zobowiązane do podniesienia kapitału zakładowego do 5
milionów zł. Dodatkowo 5% ze swoich przychodów
będą musiały przeznaczyć na edukację społeczeństwa i
przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialności środowiskowej za opakowania. Od 2010 r. zostanie również
nałożony na organizacje odzysku obowiązek rejestracji
w Europejskim Systemie Ekozarządzania i Audytu
(EMAS). Ma to zapewnić przejrzystość w zakresie
działalności środowiskowej tego typu firm.
Jak dotąd w systemie EMAS zarejestrowanych jest
17 polskich instytucji, w tym tylko jedna organizacja
odzysku - Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. z
Wrocławia.
Na mocy nowelizacji ma zostać zniesiony obowiązek, ciążący obecnie na producentach opakowań, w
zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej dotyczącej
właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi.

Nowa ustawa zakłada również możliwość przeniesienia
na mocy umowy obowiązku sprawozdawczego
OPAK-1, OPAK-2 i OPAK-3 na organizację odzysku.
Utrzymane zostaną zapisy mówiące o konieczności
ograniczenia ilości i negatywnego oddziaływania na
środowisko substancji stosowanych do produkcji
opakowań. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie
administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 5000
do 30000 zł, która nakładana będzie na producentów nie
realizujących tego obowiązku.
Projekt nowej ustawy zakłada wprowadzenie od
2015 r. opłat za jednorazowe torebki foliowe wydawane
w sklepach. Opłaty zbierane przez jednostki handlu
detalicznego od konsumentów miałyby trafiać do
urzędów marszałkowskich z przeznaczeniem na rozwój i
promocję odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na terenie danego regionu. Projekt ustala
maksymalną wysokość opłaty na poziomie 40 gr za
sztukę jednorazowej torby foliowej.
Z końcem przyszłego roku możemy się spodziewać
kolejnych zmian w przepisach. Przede wszystkim, do
dnia 12 grudnia 2010 r. Polska jest zobowiązana
implementować postanowienia niedawno przyjętej
ramowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(2008/98/WE) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadów. Głównym celem dyrektywy jest ukształtowanie europejskiego społeczeństwa recyklingu o
wysokiej wydajności zasobów, w miejsce dzisiejszego
społeczeństwa konsumpcyjnego. Realizacja tego
założenia będzie wymagała ujednolicenia systemów
gospodarki odpadami funkcjonujących w poszczególnych krajach unijnych oraz stałego podnoszenia
społecznej świadomości ekologicznej poprzez skuteczną edukację. W dyrektywie pojawia się również
bardzo istotne doprecyzowanie granicy między statusem
odpadu a surowca wtórnego.
System gospodarowania opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi funkcjonujący w Polsce od ponad 7
lat wymaga jeszcze pewnych usprawnień. Tym bardziej,
że zaostrzają się wymogi unijne wynikające z dyrektywy
„opakowaniowej” oraz niedawno przyjętej ramowej
dyrektywy ”odpadowej”. Szczególnie ważne będzie
uświadamianie przedsiębiorców w zakresie ciążących na
nich obowiązków. Pozostaje mieć nadzieję, że
zapowiadana na najbliższe miesiące nowelizacja będzie
poparta szeroką kampanią informacyjną oraz że
proponowane zmiany przyniosą oczekiwaną poprawę
funkcjonowania systemu.
Maciej Krzyczkowski - Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. www.ekocykl.org
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FIRMY – ZAŁOŻYCIELE
POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ
Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację
firm członków – założycieli Polskiej Izby Opakowań. W
niniejszym numerze zamieszczamy materiał dotyczący
następujących firm: Akpud, Pakmar, Opakofarb, Warta
Glass i White Cap.

HISTORIA FIRMY AKPUD
Wytwórnia Opakowań z Tektury AKPUD
powstała na wiosnę 1988 roku. Jako AKPUD Spółka
Cywilna została zarejestrowana 8 września 1988
roku. Założyło ją dwóch przyjaciół z lat szkolnych
Ireneusz Antczak i Marcin Królak. Początkowo
produkcja opakowań odbywała się na maszynach
własnej konstrukcji w garażach swoich domów.
W 1989 roku został wybudowany w Stojadłach
przy ulicy Wspólnej zakład produkcyjny, gdzie do dnia
dzisiejszego mieści się również siedziba firmy. Po
trzech latach – w 1992 roku – zaczął funkcjonować
zakład nr 2 przy ulicy Mińskiej. Tam też, w 2006 roku,
wyrosła nowa hala produkcyjna, a w 2008 roku duży
magazyn.
W 1994 roku firma AKPUD została członkiem –
założycielem Krajowej, a obecnie Polskiej Izby
Opakowań, której misją jest działanie na rzecz rozwoju
rynku opakowań, wspomaganie firm zrzeszonych w
Izbie oraz działania skierowane na rozwój opakowań
bezpiecznych dla ludzi i przyjaznych środowisku
naturalnemu.
W 2001 roku nastąpiło przekształcenie Spółki
Cywilnej w Spółkę Jawną.
Firma AKPUD w okresie 20 lat działalności
stworzyła wizerunek rzetelnego, odpowiedzialnego,
otwartego i konkurencyjnego cenowo producenta.
Pomogło w tym wdrożenie w 2003 roku Systemu
Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.
Obecnie firma AKPUD wyposażona jest w
maszyny i urządzenia oraz środki techniczne
umożliwiające spełnianie najbardziej specyficznych
wymagań klientów.
Firma produkuje:
 pudła klapowe i fasonowe z tektur litych i
falistych,

 dwukolorowe nadruki na opakowaniach
techniką fleksograficzną i sitodrukową,
 opakowania
kaszerowane
z
nadrukiem
offsetowym,
 wyposażenie opakowań w postaci kratownic,
obwolut, przekładek itp.,
 specjalistyczne, nietypowe wyroby z tektur
falistych.
Spółka popiera działalność rekreacyjno – sportową.
W 2002 roku powstała drużyna piłki nożnej
KARTONIARZE - AKPUD. Największe sukcesy
drużyny to czołowe miejsca w turnieju halowym o
Puchar Starosty Mińskiego. Powstała również sekcja
Tenisa Stołowego, biorąca udział w rozgrywkach Ligi
Tenisa Stołowego Mińskich Zakładów Pracy. Firma
sponsoruje także działalność Miejskiego Klubu
Sportowego MAZOVIA oraz wspiera różne imprezy
sportowe np. ogólnopolski bieg uliczny MAZOWIECKA PIĘTNASTKA. Działalność sportowa i
imprezy rodzinne na świeżym powietrzu, jakie
odbywają się corocznie, przyczyniają się do integracji
załogi i budowaniu przyjaznej atmosfery w pracy.
Firma AKPUD nie zapomina również o
działalności charytatywno – opiekuńczej. Darowiznami
wspierane są fundacje pomocy niepełnosprawnym,
instytucje charytatywne oraz organizacje społeczne.

AKPUD Sp. Jawna, I. Antczak, M. Królak
i Wspólnicy
ul. Wspólna 33, Stojadła, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel.:(+48 25) 7586732, 7584917
Fax: (+48 25) 7589376
e-mail: akpud@akpud.com.pl;
http://www.akpud.com.pl
Od Redakcji:

Objętość autorskiego tekstu o spółce AKPUD
odpowiada poczuciu skromności jej właścicieli. Opisana
w telegraficznym skrócie historia i dzień dzisiejszy
Spółki stanowi klasyczny przykład rodzenia się polskiej
przedsiębiorczości w nowych warunkach, po przemianach rozpoczętych w 1989 roku.
Przykład Spółki AKPUD pokazuje również, jak
można dzięki wyborowi właściwej strategii rozwoju i
mądremu zarządzaniu, znaleźć miejsce na rynku, wśród
dużych firm. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt
społecznej aktywności firmy na rzecz lokalnego
środowiska oraz troski o załogę. Drużyna piłki nożnej,
sekcja tenisa stołowego, sponsorowanie Miejskiego
Klubu MAZOVIA oraz licznych imprez sportowokulturalnych świadczą o realizowanej w praktyce przez
AKPUD idei Firmy Społecznie Odpowiedzialnej.
Inicjatywy i konkretna działalność na rzecz
niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy i
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wsparcia stanowią dodatkowe przykłady efektywnego
uczestnictwa w kształtowaniu społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce.
W uznaniu pięknej drogi rozwojowej firmy AKPUD,
jej dorobku w zakresie rozwoju przemysłu opakowań
oraz aktywności na rzecz lokalnego środowiska Polska
Izba Opakowań w czerwcu 2008 r. z okazji XX-lecia
wyróżniła spółkę AKPUD specjalnym jubileuszowym
dyplomem uznania.

Historia firmy OPAKOFARB
Firma „Opakofarb ma długoletnie tradycje w
produkcji opakowań przeznaczonych dla przemysłu
chemicznego. Powstała na bazie Wydziału Produkcji
Opakowań Kujawskiej Fabryki Farb i Lakierów
"Nobiles" Włocławek. Wydział ten w roku 1989
usamodzielnił i przekształcił się w "Opakofarb" Zakład
Produkcji Opakowań Spółkę z o. o. we Włocławku.
Zmiana ta umożliwiła dalszy rozwój i dzisiaj jesteśmy
liderem w produkcji wiader z blachy ocynowanej
przeznaczonych dla przemysłu chemicznego. W swojej
działalności na rynku "Opakofarb" stawia sobie za cel
kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów w
opakowania metalowe w przedziale pojemności od 0.5
litra do 20 litrów.
Zadowolenie klienta z jakości naszych opakowań,
organizacji dystrybucji, jest dla nas motywacją do
jeszcze efektywniejszej pracy na rzecz naszych
odbiorców.

Siedziba Firmy OPAKOFARB we Włocławku

Nasza oferta
Oferujemy puszki i wiadra metalowe produkowane
z blachy ocynowanej w przedziale pojemności od 0,5
litra do 20 litrów, które na życzenie klienta mogą być
lakierowane, malowane oraz wykonane z litografią,

a także wiadra o pojemnościach od 2,5 do 20 l mogą być
zabezpieczone wewnątrz pod wyroby wodorozcieńczalne. Oferujemy również kanistry produkowane z
blachy ocynowanej w przedziale pojemności od 0,5 litra
do 20 litrów, które na życzenie klienta mogą być
lakierowane, malowane oraz wykonane z litografią.
Opakowania spełniają wymagania zawarte w ADR i
RID i posiadają Certyfikaty wystawione przez Centralny
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań w
Warszawie.
Produkowane przez nas opakowania można
podzielić na następujące grupy:
 puszki cylindryczne o średnicy 99 mm z wieczkiem
wciskanym o pojemnościach od 0,5 l do 1,25 l
 puszki cylindryczne o średnicy 108 mm z
wieczkiem wciskanym o pojemnościach od 0,5 l do
1,2 l
 wiadra stożkowe typu Tulip z wieczkiem
wciskanym w pierścień o pojemnościach od 2,5 l
do 5,0 l
 wiadra stożkowe z wieczkiem wciskanym typu
"Master" o pojemnościach od 2,5 l do 7,0 l
 wiadra stożkowe z wieczkiem koronowym o
pojemnościach od 2,5 l do 20,0 l
 wiadra stożkowe z wieczkiem nakładanym i
zamknięciem dźwigniowym o pojemnościach od
2,5 l do 20,0 l
 kanistry cylindryczne o pojemnościach od 0,5 l do
1,2 l
 kanistry cylindryczne o pojemnościach od 2,5 l do
7,0 l
 kanistry stożkowe o pojemnościach od 10,0 l do
20,0 l
 opakowania na wyroby dwuskładnikowe składające
się z dwóch puszek cylindrycznych o średnicy 108
mm z wieczkiem wciskanym o pojemnościach od
0,5 l do 1,2 l lub dwóch kanistrów cylindrycznych o
pojemnościach od 0,5 l do 1,2 l lub jednej puszki
cylindrycznej i jednego kanistra cylindrycznego o
pojemnościach od 0,5 l do 1,2 l oraz łącznika PE
 opakowania na wyroby dwuskładnikowe składające się z wiadra stożkowego o pojemnościach od
10,0 l do 20,0 l oraz zbiornika o pojemnościach od
2,0 l do 5,0 l – zbiornik stanowi wieczko wiadra i
jest połączony z wiadrem zamknięciem dźwigniowym
Wiadra o pojemnościach od 2,5 do 20 l na życzenie
klienta mogą być zabezpieczone wewnątrz pod wyroby
wodorozcieńczalne. Szczegółowe dane znajdują się w
katalogu opakowań. Wszystkie typy puszek i wiader, na
życzenie klienta, mogą mieć wytłoczony na pobocznicy
trójkąt - znak ostrzegawczy przed substancjami niebezpiecznymi.
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Wieczka do puszek o średnicy 108 mm mogą być
wykonane w wersji z uszczelką.
Nasze opakowania produkujemy na następujących
liniach technologicznych:
 linie drukarskie - litografie (nadruki) na opakowania
 linia do produkcji puszek i kanistrów o średnicy
nominalnej Φ108 mm i pojemnościach od 0,5 do
1,2 l
 linia do produkcji puszek o średnicy nominalnej
Φ99 mm i pojemnościach od 0,5 do 1,1 l
 linia do produkcji wiader od 2,5 do 7,0 l - wiadra i
kanistry cylindryczne
 linia do produkcji wiader od 10 do 20 l - wiadra i
kanistry stożkowe, wiadra do opakowań na wyroby
dwuskładnikowe
 prasy
mimośrodowe,
prasy
hydrauliczne,
zgrzewarki - denka, wieczka, zbiorniki do
opakowań na wyroby dwuskładnikowe

Automatyczna linia do produkcji opakowań od 10 do 20 l

Główni klienci:
1. Akzo Nobel Coatings Industrial - Włocławek
2. Tikkurila Polska S.A.- Dębica
3. SigmaKalon Cieszyn S.A.- Cieszyn
4. Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.- Lubzina
5. RAFiL Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A.Radom
6. Topkolor Grupa OLIVA Sp. z o.o.- Gdynia
7. Libra Sp. z o.o.- Dzierżoniów
8. Novol Sp. z o.o. - Komorniki
9. Farby MAESTRIA Polska Sp. z o.o.- Płońsk
10. Polifarb Sp. z o.o.- Gliwice
11. Kontur Sp. z o.o.- Konstantynów
12. Icopal S.A.- Zduńska Wola
13. Aned Export-Import - Teresin
14. POLIFARB Łódź Sp. z o.o. - Łódź
15. CSV Sp. z o.o.- Szczecin
16. Izolbet Sp. z o.o. - Gostynin
17. Izolex Sp. z o.o. - Skarszewy
18. Hirsch-Pol Sp. z o.o. - Osielsko
19. Sopur Sp. z o.o. - Bydgoszcz
20. Dekspol - Poznań
21. FFiL Malchem - Chynów
22. Polifarb Kalisz S.A. - Kalisz
23. Altax Sp. z o.o. - Poznań
24. Amicus - Lębork
25. Troton Sp. z o.o.- Ząbrowo
26. Sico Polska Sp. z o.o.- Warszawa
27. Lakma Sat Sp. z o.o.- Cieszyn
28. Zakład Tworzyw i Farb Sp. z o.o.- Złoty Stok
Nasze opakowania stosują również firmy w:
Niemczech, Belgii, Holandii, Rosji, Ukrainie, Litwie,
Kazachstanie.
Export stanowi 35% naszej produkcji.
Stosowany w zakładzie System Zarządzania w maju
2004 roku uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO
9001:2000.

Linia do drukowania offsetowego

OPAKOFARB Zakład Produkcji Opakowań
Sp. z o.o.
ul. Duninowska 7, 87-800 Włocławek
Tel.: (+48 54) 4128900 (Sekretariat)
Fax: (+48 54) 4128904
e-mail: biuro@opakofarb.pl
http://www.opakofarb.pl

Linia do lakierowania
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firmy Windmöller & Holscher, bobiniarkami do
konfekcjonowania folii stretch, papieru, folii Al,
nowoczesną mieszalnią farb UV wyposażoną w
komputerowy system dozowania i mieszania farb,
laboratorium kontroli jakości.

PAKMAR 2009
www.Pakmar.com.pl
Pakmar jest obecny na polskim rynku materiałów i
surowców opakowaniowych od 1990 r. Naszym
dążeniem jest prezentowanie klientom najnowszych
osiągnięć w dziedzinie przemysłowych technik
pakowania. W oparciu o doświadczenia własne oraz
naszych odbiorców i dostawców proponujemy Państwu
pełną obsługę od wyboru koncepcji opakowania
optymalnej dla danego produktu po jego dostosowanie
do Państwa potrzeb technologicznych. Staramy się
tworzyć i modyfikować naszą ofertę rynkową tak, by
spełniała potrzeby najbardziej wymagających klientów.
Wybieramy rozwiązania innowacyjne o najwyższej
wartości dodanej dla klienta.
Jesteśmy elastyczną organizacją o zatrudnieniu
poniżej 50 pracowników.
Centralne biuro znajduje się w Warszawie, ul.
Kajakowa 1. Koordynuje ono sprzedaż na terenie całego
kraju. Dysponujemy ponadto własną siecią dystrybucji,
zapleczem magazynowym i produkcyjnym. Nasz
Magazyn Centralny znajduje się w Piasecznie
k/Warszawy.
Posiadamy również magazyny w Rębkowie/koło
Garwolina i Bielsku-Białej. Współpracujemy także z
wieloma dystrybutorami na terenie Polski.

Magazyny w Rębkowie k/ Garwolina

Posiadamy zakład produkcyjny zlokalizowany 65
km na wschód od Warszawy w Rębkowie k/Garwolina,
w którym konfekcjonujemy materiały opakowaniowe.
Posiadamy cztery automaty do cięcia i przewijania
materiałów giętkich. Dzięki własnemu zapleczu
produkcyjnemu możemy formatować nasze folie na
dowolne szerokości dostosowane do wymagań maszyn
naszych klientów.
Nasz zakład dysponuje również dwiema maszynami
do cięcia i zgrzewania torebek PA/PE, PET/PE, AL/PE

Maszyna EUROMAC do cięcia folii

Maszyna do produkcji torebek

Nasza oferta asortymentowa obejmuje cztery
główne grupy towarów, których sprzedaż realizowana
jest przez 4 działy: dział sprzedaży folii opakowaniowych, papierów i materiałów poligraficznych oraz
tworzyw sztucznych. Jesteśmy również przedstawicielem i dystrybutorem firm Hefestus i Tadbik
oferujących najnowocześniejsze systemy pakowania
żywności w MAP oraz maszyny do sleewów
termokurczliwych. W każdym z nich znajdziecie
Państwo doświadczony i miły personel, który
zaproponuje optymalne rozwiązania dostosowane do
Państwa indywidualnych wymagań.
Dział sprzedaży folii opakowaniowych oferuje szeroką
gamę folii opakowaniowych z przeznaczeniem dla
przemysłu spożywczego i zastosowań technicznych.
Oferta ta obejmuje folie „stretch” i „cling” dla
przemysłu spożywczego, folie termokurczliwe PCV, PE
i z poliolefin, wielowarstwowe folie miękkie i twarde do
pakowania próżniowego i w MAP, laminaty z udziałem
folii Al, folie PCV do opakowań blister i skin, folie
stretch do paletyzacji, folie termokurczliwe, folie BOPP
firmy Dorfilm. Posiadamy w swojej ofercie folie
biodegradowalne PLA współpracując w tym zakresie z
firmą Sidaplax i podejmujemy próby wdrażania tych
folii wspólnie z Centralnym Ośrodkiem BadawczoRozwojowym Opakowań w ramach projektu Cornet.
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Dział
sprzedaży
papieru
i
materiałów
poligraficznych oferuje farby UV i IR do druku
kubków i tub, fleksograficzne, offsetowe, Zeller +
Gmelin – Niemcy, materiały samoprzylepne do
produkcji etykiet Raflatac – Finlandia, tektury faliste,
kartony reklamowe, introligatorskie i powlekane,
papiery pergaminowe firmy, folie okienkowe, kleje hotmelt i na zimno do opakowań, introligatorstwa, kopert,
woski do laminowania i powlekania, etykiety
samoprzylepne w roli bez nadruku i z nadrukiem do 4-ch
kolorów
Dział sprzedaży tworzyw sztucznych oferuje
tworzywa sztuczne konstrukcyjne, termoplastyczne
poliolefiny firmy Lucobit, półfabrykaty z tworzyw
sztucznych Zellamid w formie prętów, płyt, rur, folii
technicznych z PA 6, PA 11, PA 12, kopolimery
acetalowe termoplastyczne, poliestry firmy Zell Metal –
Austria,.
Dział maszyn opakowaniowych oferuje nowoczesne
technologie pakowania żywności przy użyciu modyfikowanej atmosfery firmy Hefestus oraz maszyny do
etykietowania w sleewy termokurczliwe firmy Tadbik
Pakmar w 2005 r uzyskał Certyfikat Jakości
Zarządzania ISO 9001:2000 oraz certyfikat HACCAP.
W roku 2007 i 2008 zostaliśmy uhonorowani
dyplomem i medalem Wybitnego Eksportera Roku w
konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie
Eksporterów Polskich. Oprócz rynku polskiego, który
jest dla nas dominujący, rozwijamy działania
eksportowe m. innymi na Białoruś, Ukrainę, Rosję,
Azerbejdżan, Litwę, Węgry.
W Polsce nasze towary dostarczamy do 900
odbiorców głównie w przemyśle żywnościowym:
(mięsny, mleczarski, rybny, drobiarski, owocowowarzywny) oraz różnorodne folie, farby i materiały
poligraficzne do producentów opakowań i drukarń.
Wdrożony system komputerowy SAP pozwala nam
na spełnienie najwyższych wymagań ze strony naszych
klientów w zakresie jakości i logistyki dostaw.

Pakmar Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Zacisze 11, Rębków, 08-410 Garwolin
Oddziały:

• Biuro Handlowe: 02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 1,
•
•
•

tel.: 022 899 32 25, fax: 022 6434564, e-mail:
pakmar@pakmar.com.pl
Zakład Folii Rębków: 08-410 Garwolin, Rębków,
ul. Zacisze 11, tel. 025 682-06-06, fax. 025 682-06-00,
e-mail: reb@pakmar.com.pl
Magazyn Centralny: 05-500 Piaseczno,
ul. Raszyńska 13, tel. 022 737-57-60,
e-mail: piaseczno@pakmar.com.pl
Oddział Bielsko-Biała: 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Legionów 35, tel./fax: 033 812 5305,
e-mail: bielsko@pakmar.com.pl

Warta Glass Group jest jedną z największych
grup kapitałowych działających na rynku opakowań
szklanych w Polsce i w krajach nadbałtyckich oraz
wiodącym producentem przetworzonego szkła
płaskiego w tym regionie Europy.
Warta Glass Sieraków S.A., Warta Glass Jedlice
S.A. oraz AB Warta Glass Panevėžys - to podmioty
wchodzące w skład Grupy, które mogą pochwalić się
bogatymi tradycjami w produkcji szkła. Warta Glass Sp.
z o.o. (spółka matka) koordynuje realizację celów całej
Grupy dzięki standaryzacji technologii produkcji oraz
centralizacji działań: zarządzania strategicznego,
sprzedaży, marketingu, zakupów i logistyki. Grupę
Warta Glass charakteryzuje nowoczesność, elastyczność i rzetelność. Silna i stabilna pozycja rynkowa
została zbudowała w oparciu o wieloletnią pracę i
doświadczenie, profesjonalną kadrę oraz nowoczesne
zaplecze techniczne. Odpowiedzialne podejście do
biznesu gwarantuje kontrahentom współpracę na
najwyższym światowym poziomie. Od 2000 roku Grupa
Warta Glass konsekwentnie buduje swoją pozycję
rynkową poprzez realizację trzech podstawowych
celów: maksymalnego zadowolenia klienta, uzyskania
jak największej efektywności produkcji oraz sprzedaży.

Warta Glass Sieraków S.A.
Warta Glass Sieraków S.A. jest liderem produkcji
opakowań do alkoholi wysokoprocentowych na polskim
rynku. Oferta handlowa huty obejmuje butelki do
napojów alkoholowych oraz opakowania do napojów
bezalkoholowych w tym: soków, wód mineralnych,
mleka i jego przetworów oraz przypraw. Butelki
produkowane są w pojemnościach od 0,2 l do 1,75l. Do
ich produkcji stosuje się jedną z dwóch technologii:
NNPB (Narrow-Neck-Press-Blow) dla lżejszych
butelek cienkościennych lub BB (Blow-Blow) dla
butelek o wyższej wadze. Staranny dobór surowców
oraz zaawansowana technologia sprawiają, że uzyskane
szkło charakteryzuje wysoki stopień przejrzystości i
najwyższej jakości. Dzięki temu konfekcjonowane w
nich produkty są bardzo dobrze eksponowane. Ponad
80-letnie doświadczenie pozwala na stałe poszerzanie
oferowanego asortymentu o wzory dla najbardziej
wymagających Klientów. Znajdujący się w hucie dział
projektowania opakowań, daje możliwość realizacji
bardzo zindywidualizowanych zamówień jednocześnie
oszczędzając czas potrzebny do wdrożenia produktu na
rynek. Jakość, najwyższy poziom przejrzystości szkła
oraz wyrafinowane wzornictwo usytuowały na stałe
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wyroby z zakładu produkcyjnego w Sierakowie w
segmencie opakowań klasy Premium oraz Top
Premium.
Dzięki realizowanym na przestrzeni lat projektom
inwestycyjnym huta stała się jednym z najnowocześniejszych zakładów w branży szklarskiej w Europie
Centralnej i Wschodniej. Ponadto w 2008 roku w celu
zwiększenia elastyczności produkcji zainstalowano
nowy, zgodny z najnowocześniejszymi światowymi
technologiami automat szklarski. Wdrażane, liczne,
innowacje technologiczne zwiększają znacząco
możliwości wytwórcze spółki – obecnie Warta Glass
Sieraków S.A. produkuje ponad 1,2 mln sztuk
opakowań szklanych na dobę.
Wyżej wymienione wdrożenia przekładają się
bezpośrednio na szereg korzyści dla klientów:
• nowoczesne automaty pozwalają na stosowanie
najlepszych światowych technologii do produkcji
opakowań szklanych
• spełnianie restrykcyjnych norm systemów jakości
oznacza
zapewnienie
pełnego
zakresu
niezbędnych badań wyrobów kluczowych dla
jakości produktów
• innowacyjny, w pełni zautomatyzowany system
pakowania ładunków paletowych przekłada się na
bezpieczny transport do klienta
• zwiększanie powierzchni magazynowych skutkuje
sprawną obsługą logistyczną zamówień
Wdrożony system kontroli oraz w pełni
zautomatyzowany system pakowania i transportu
wewnętrznego przyczyniły się do usprawnienia obsługi
zamówień. Działanie zgodnie ze standardami ISO
9001:2000 oraz ISO 22000 / HACCP zapewnia, że
produkcja wyrobów szklanych jest poddawana
wyjątkowo ścisłej kontroli na każdym jej etapie, a
wyrób końcowy spełnia najwyższe światowe normy
fizyko-chemiczne.
Warta Glass Sieraków, tak jak i pozostałe
przedsiębiorstwa, wchodzące w skład Grupy Warta
Glass, kładzie duży nacisk na działalność związaną z
ochroną środowiska. Doskonałym przykładem działań
proekologicznych Grupy Warta Glass jest historia
rozwoju huty, gdzie pierwsze inwestycje związane z
ochroną środowiska rozpoczęto na początku lat 90-tych.
Dotyczyły one m.in. budowy 20 kilometrowego
gazociągu doprowadzającego gaz zarówno do zakładu,
jak i miasta Sieraków. W 1995 r. rozpoczęto
dostosowanie huty do opalania gazem ziemnym.
Zadbano o gospodarkę wodno-ściekową, podłączając
zakładową kanalizację sanitarną do miejskiej
oczyszczalni ścieków. Rozpoczęto także przygotowania do budowy stacji uzdatniania wody i kotła
odzysknicowego. Urządzenie to umożliwia odzyski-

wanie ciepła powstającego w procesie produkcyjnym i
wykorzystanie go m.in. do ogrzewania budynków
zakładowych. Kolejnym konsekwentnie realizowanym
założeniem proekologicznym było utworzenie specjalnej jednostki organizacyjnej SUR–WIL, zajmującej się
recyklingiem. Poprzez zakup w pierwszym etapie
działalności gminie Sieraków pojemników na odpady
szklane, rozpoczęto recyrkulację stłuczki szklanej na
lokalnym rynku. Efektem wyżej wymienionych działań
było uzyskanie w grudniu 1999 roku przez hutę
Sieraków certyfikatu ISO 14001.
Warta Glass Sieraków S.A. dba również w
wyjątkowy sposób o swoich pracowników czego
dowodem jest uzyskanie certyfikatu PN-N-18001
dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy.
W 2008 i 2009 roku Huta Szkła Warta Glass
Sieraków S.A. otrzymała od redakcji Puls Biznesu tytuł
„Gazeli Biznesu”, a w kwietniu br. uzyskała tytuł i
certyfikat „Przejrzystej Firmy” nadawany przez firmę
Dun and Bradstreet Poland. W ten sposób uhonorowano rzetelność naszej Firmy w informowaniu o
wynikach finansowych.
Certyfikat D&B przyznawany jest spółkom, które w
swoim działaniu kierują się zasadą wiarygodności i
uczciwości finansowej, sumiennie podchodząc do
obowiązku publikowania sprawozdań finansowych, a
także propagując dobre praktyki biznesowe w tej sferze.
Warta Glass Jedlice S.A.
Warta Glass Jedlice S.A. jest jednym z
największych producentów słoi ze szkła bezbarwnego
przeznaczonych do przetworów spożywczych: mięsnych, owocowo-warzywnych, rybnych, a także butelki
do soków, napojów, keczupów i przetworów mlecznych. Oferta obejmuje opakowania od 106 do 960 ml.
Warta Glass Jedlice S.A. to przedsiębiorstwo z
blisko 50-letnią tradycją, prowadzące długofalową
politykę inwestycyjną. W 1960 roku huta rozpoczęła
produkcję w oparciu o dwa piece szklarskie o
wydajności 40 ton każdy i sześć automatów szklarskich.
Na przełomie lat 60 i 70 zwiększono ilość automatów do
ośmiu (po cztery na każdej linii produkcyjnej). Od
początku lat 90-tych rozpoczęto wprowadzanie szeregu
zmian i procesów dostosowujących przedsiębiorstwo do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, z
których najważniejsze to modernizacja, prywatyzacja i
restrukturyzacja. Nowoczesne automaty szklarskie,
aparatura kontrolno – pomiarowa, w pełni zautomatyzowany proces pakowania oraz transport wewnętrzny,
podniosły efektywność działań i znacznie usprawniły
obsługę klientów. Dzięki działalności zgodnej ze
standardami ISO 9001:2000 oraz ISO 22000 / HACCP
produkcja słoi jest ściśle kontrolowana, zaś wyrób
końcowy odpowiada rygorystycznym światowym
normom fizyczno – chemicznym.
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Huta produkuje zgodnie z najnowszymi światowymi
standardami oraz spełnia najbardziej rygorystyczne
wymagania w zakresie jakości produkcji, obsługi
klienta, ochrony środowiska (ISO 14001:2004) oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-N-18001). Poprzez
zastosowane najnowocześniejsze technologie i zapewnienie wysokich parametrów technicznych, możliwa jest
produkcja wyrobów o dużym zróżnicowaniu pojemności
oraz skomplikowanych kształtach gwarantująca wysokie
walory estetyczne.
Dzięki swoim właściwościom produkty z Jedlic
cieszą się zaufaniem kluczowych producentów artykułów spożywczych w kraju i zagranicą. Szybki wzrost
eksportu, który stanowi ponad jedną trzecią produkcji,
jest najlepszym dowodem uznania wyrobów WGJ na
rynku europejskim i światowym.
Ważne miejsce wśród inwestycji całej Grupy
zajmują technologie przyjazne środowisku naturalnemu, szczególnie w kontekście recyklingu. Dzięki
pozyskiwaniu wysokiej jakości stłuczki szklanej,
zmniejszana jest (znacznie poniżej dopuszczalnych
norm) emisja gazów do atmosfery. Działania firmy na
rzecz ochrony środowiska uzgadniane są z władzami
lokalnymi. Zakład współpracuje w tym zakresie ze
szkołami, wspierając akcje edukacyjne, w ramach
których prowadzona jest zbiórka i segregacja zużytych
opakowań. Efektem wspólnych inicjatyw jest zaangażowanie kolejnych podmiotów w działania na rzecz
ochrony środowiska.
W 2006 roku, w rankingu organizowanym przez
redakcję Pulsu Biznesu, huta Jedlice została nazwana
Gazelą Biznesu, zajmując zaszczytne 19 miejsce wśród
najszybciej rozwijających się firm Opolszczyzny.
Również w 2006 r., w rankingu „Rzeczpospolitej”, huta
Jedlice znalazła się wśród trzech najlepszych firm
Opolszczyzny. W grudniu 2008 Opolska Izba
Gospodarcza nagrodziła Warta Glass Jedlice S.A.
Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji w
kategorii „Udana inwestycja”. Realizowane inwestycje
wpływają na podwyższanie standardów funkcjonowania
Grupy, znacząco poszerzając udział jej wyrobów w
krajowym i zagranicznym rynku opakowań szklanych.
Stabilny rozwój poszczególnych firm z kolei zapewnia
nowe miejsca pracy, aktywizując zawodowo społeczność lokalną.
Siedziba: Warta Glass Sp. z o.o.
ul. Fredry 8, 61-701 Poznań
Tel.: (+48 61) 8586820, Fax: (+48 61) 8586822
e-mail: info@wartaglass.pl, http://www.wartaglass.com

Warta Glass Sieraków SA
ul. Poznańsdka 35, 64-410 Sieraków
Tel.: (+48 61) 2955220, Fax: (+48 61) 2955202
e-mail: info@sierakow.wartaglass.pl

Warta Glass Jedlice S.A.
Jedlice, 46-040 Ozimek
Tel.: (+48 77) 4005540, Fax: (+48 77) 4005545
e-mail: info@jedlice.wartaglass.pl

Silgan White Cap Polska Sp. z o.o.
Posiadający siedem fabryk Silgan White Cap
Europe/Asia jest międzynarodowym producentem
wieczek metalowych, plastikowych i kompozytowych
do zamykania produktów spożywczych i napojów
wrażliwych na tlen, pakowanych ciśnieniowo i
aseptycznie. Produkty tej firmy są używane wyłącznie
do opakowań szklanych i plastikowych.
Silgan White Cap Polska Sp z o.o. jest firmą
ulokowaną w Niepołomicach od 1999 roku.

Fabryka w Niepołomicach

Firma została przeniesiona z Krakowa, gdzie
borykała się z problemem ograniczonego miejsca na
rozwój oraz lokalizacji w pobliżu bloków mieszkalnych
oraz szpitali.

Wysokie wymagania ochrony środowiska
Po podjęciu decyzji o nowej lokalizacji fabryki w
Niepołomicach, zarząd europejski firmy White Cap
zdecydował o zainwestowaniu w najnowszą Technologię w zakresie Ochrony Środowiska biorąc pod uwagę
sąsiedztwo puszczy Niepołomickiej i wysokie wymagania władz w zakresie Ochrony Środowiska.
W nowym miejscu, poprzez unowocześnienie
technologii oraz produkcji, została zwiększona
produkcja o 50 % w stosunku do tej w Krakowie przy
utrzymaniu tego samego zatrudnienia, powiększając
jednocześnie ofertę produkowanych wyrobów. Firma
Silgan White Cap Polska jest dostawcą wieczek
metalowych oraz plastikowych dla przemysłu
spożywczego oraz dostawcą maszyn zamykających
wieczka na słoiczkach oraz dostarcza serwisu dla
obsługi tych maszyn.
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Wybór miejsca nowej inwestycji, przeważył
profesjonalizm przyjęcia
Jednym z najważniejszych motywów przeniesienia
fabryki do Niepołomic było profesjonalne przyjęcie
inwestora przez władze Niepołomic, co potwierdziło się
również w sprawnym współdziałaniu na etapie realizacji
inwestycji.
Wysokim wymaganiom odnośnie konieczności
spełnienia wymagań ekologicznych, towarzyszyła
pomoc w zakresie szybkiego załatwiania spraw
wynikających z procesu inwestycyjnego.
Przeniesie fabryki SWCPL do Niepołomic dało
firmie wiele korzyści, np.:
 możliwość zaprojektowania fabryki od nowa z
efektywnym wykorzystaniem powierzchni
nowego budynku,
 uzyskanie powierzchni na dalszy rozwój.
Przeniesienie pociągnęło za sobą niestety wydłużenie czasu dojazdu do pracy dla niektórych pracowników.
Fabryka Silgan White Cap była po Coca Coli oraz
HMS i Juka jedną z pierwszych większych firm, która
dokonała przeniesienie fabryki z Krakowa do
Niepołomic. Obecnie tą drogą podąża wiele firm a
jednym z sąsiadów jest fabryka MAN.
W ciągu lat 17 pracy kadra kierownicza oraz
pracownicy Spółki SWCPL zrealizowali wiele wyzwań
z zakresu dostosowania do potrzeb rynkowych,
jakościowych, technicznych, rozpoznając i dostosowując się do współczesnej rzeczywistości gospodarczej.
Dynamika zmian na rynkach oraz konkurencja jest
faktem i w dalszym ciągu firma działa dla poszukiwania i wdrażania najlepszych rozwiązań umożliwiających utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku.

Idea "Total System Solution".
Silgan White Cap zajmuje się nie tylko produkcją i
sprzedażą wieczek metalowych i plastykowych oraz
wynajmem sprzętu służącego do ich zamykania.
Naszą domeną jest dostarczenie naszym klientom
rozwiązania kompleksowego opakowań szklanych. Co
to oznacza w praktyce? Staramy się wspierać klientów
jeśli pojawiają się jakieś trudności z użyciem naszych
materiałów oraz naszego sprzętu są naszymi problemami. Wspieramy więc klientów przy ustalaniu
parametrów procesu produkcyjnego. Doradzamy
odnośnie najlepszych materiałów, jakie powinny być
użyte do danego procesu.
W przypadkach wątpliwych badamy również
pojemniki szklane (słoje) i po stwierdzenia odchyleń od
normy bezpośrednio w imieniu naszych klientów
kontaktujemy się z producentami szkła.

Sprzęt SWC
Silgan White Cap posiada w swojej ofercie bardzo
różnorodny sprzęt, taki jak zamykarki wieczek typu
Twist-Off, podajniki / dozowniki wieczek czy też testery
poprawności zamknięcia opakowania Twist-Off.
Mamy całą gamę zamykarek począwszy od
najmniejszej SWC-60 pracującej z wydajnością do
6000szt./h aż po superszybkie maszyny SWC-600-1
pozwalające na zamykanie wieczek z prędkością do 55
000 szt./h, co oznacza ponad 900 opakowań na minutę
lub innymi słowy 15 opakowań na sekundę.
Czy wyobrażacie sobie Państwo prędkość zamykania
rzędu 15 opakowań na sekundę?

Zamykarka twist-off typu SWC-200

Zamykarka twist-off typu SWC-500-1
Oprócz możliwości zamykania wieczek typu TwistOff na naszych zamykarkach możemy również zamykać
wieczka typu PT - czyli wieczka wciskane.
Ciekawostką jest również możliwość adaptacji naszych
zamykarek do zamykania wieczek plastykowych. Ma to
kapitalne znaczenie dla naszych klientów, którzy już
użytkują nasze maszyny do wieczek metalowych, ale są
również zainteresowani uruchomieniem produkcji z
wieczkami plastykowymi. Wtedy istnieje możliwość
przezbrojenia naszych maszyn i wyprodukowanie
stosunkowo szybko serii testujących rynek itp.
W fazie wstępnej opcja z użyciem zamykarek Silgan
White Cap wydaje się być dla naszych klientów bardzo
dobrym rozwiązaniem.
Oprócz zamykarek produkcyjnych posiadamy
również serię małych półautomatycznych zamykarek
laboratoryjnych z wydajnością rzędu 400-900 szt./h.
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opakowań oraz ilość braków itp., co pozwala na szybką
reakcję w przypadku wystąpienia błędów w ustawieniu
parametrów procesowych lub regulacyjnych na
zamykarce.
Często nasi klienci stosują kilka testerów próżni na
jednej linii produkcyjnej, rozmieszczonych w ważnych
punktach poszczególnych etapów procesu produkcyjnego np. jeden po zamykarce, drugi po obróbce
termicznej itd.
Marek Rajca
Dyrektor Generalny Silgan White Cap Polska Sp. z o.o.

Silgan White Cap Polska Sp. z o.o.
ul. Grabska 4, 32-005 Niepołomice
Tel. (+48 12) 2798103, Mobile: +48 601 411 087
Fax: (+48 12) 2798230
e-mail: Marek.Rajca@silganwhitecap.co
http://www.silgan.com

Zamykarka Laboratoryjna typu SWC-100

Użycie w produkcji wysokowydajnych zamykarek
wiąże się z koniecznością ich zasilania w duże ilości
wieczek. Problem ten rozwiązuje użycie automatycznych dozowników wieczek posiadających znaczne
zasobniki, co wydatnie ułatwia obsługę naszych
zamykarek. Oczywiście odpowiednio do wydajności
maszyn mamy całą serię dozowników poczynając od
typu ME-1/MF-1 z pojemnością zasypową 9000 szt. (dla
wieczek fi38), aż po dozowniki ME-3/MF-3 z
pojemnością zasypową aż do 44 000szt. (dla wieczek
fi38).
Oprócz skrócenia czasu potrzebnego do obsługi
zamykarki dozowniki wieczek pozwalają dodatkowo na
odseparowanie strefy zasypowej wieczek od strefy
produkcyjnej. Dozownik wieczek może więc być
umieszczony w pewnej odległości od zamykarki
(niekiedy jest to 10 m lub nawet więcej) i jest często
umieszczany w zupełnie innym, oddzielnym pomieszczeniu, najczęściej w strefie załadunek / rozładunek, co
znacznie ułatwia organizację pracy na hali produkcyjnej.
Produkcja, zwłaszcza przy dużej wydajności,
wymaga szybkiej kontroli poprawności zamknięcia. Do
tego właśnie celu używamy naszych testerów próżni
typu MFB-93, które w sposób ciągły sprawdzają
podciśnienie wewnątrz każdego opakowania i przy
stwierdzeniu błędu automatycznie odrzucają wadliwe
słoje. Elektronika tego urządzenia dostarcza również
pełnej statystyki tj. podaje ilość wyprodukowanych

Z życia Polskiej Izby
Opakowań
Witamy w gronie członków Polskiej
Izby Opakowań

PHU MOTYL
PHU Motyl została założona 26 sierpnia 1988 roku.
Obecnie naszą działalność dzielimy na trzy zakresy
mocno ze sobą związane. Nasza działalność rozpoczęła
się od produkcji wkładów do długopisów, długopisów i
cienkopisów. I właśnie stąd wywodzi się nasz pierwszy
dział - artykuły reklamowe.
Obecnie produkujemy oraz importujemy z całego
świata takie upominki reklamowe, jak długopisy,
parasole, odzież, zegarki, słodycze, torby i cały szereg
innych.
Szeroki wybór towarów powoduje, że naszymi
odbiorcami są zarówno maleńkie firmy, poszukujące
taniej ale solidnej reklamy, jak i wielkie korporacje czy
instytucje jak: Telekomunikacja Polska, Ministerstwo
Gospodarki , Dulux, Henkel.
Aby w pełni zaspokoić potrzeby naszych klientów
w roku 1999 poszerzyliśmy naszą działalność o drugi
dział - nadruki reklamowe. Na wszystkich wyrobach
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wykonujemy we własnym zakresie nadruki metodami:
tampodruk, sitodruk, laser, haft, transfer. Wszystkie te
metody wykorzystujemy nie tylko do znakowania
zakupionych u nas wyrobów, ale również jako usługę
dla firm, które na własnych wyrobach chcą nanieść
reklamę lub znakować seryjnie własne produkty do
sprzedaży.
Trzecią częścią naszej działalności, tę która
zbliżyła nas do Polskiej Izby Opakowań są opakowania
reklamowe.
Naszym klientom oferujemy bardzo szeroki zakres
etui (pudełek) z tworzywa oraz metalu, z wewnętrzną
wkładką z tworzywa lub kartonu, pokrywane flokiem.
Etui te mamy w wielkim wyborze, w kształtach
standardowych, ale również zajmujemy się wykonaniem
od podstaw projektu i produkcji takich opakowań na
zamówienie.
Szczególnie nasza silną stroną jest wielkoseryjna
produkcja wkładek kształtowanych termicznie do
opakowań kartonowych oraz z tworzyw.

Termoformowane, reklamowe opakowanie długopisu

Jesteśmy jedną z pierwszych firm projektujących
oraz produkujących opakowania typu on-pack np. do
promocji alkoholi, a naszymi odbiorcami są m.in.
Martini oraz Bacardi.

Reklamowe opakowanie alkoholu

Jak do nas trafić?
Odwiedzając
Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Opakowań oraz Polską Izbę Opakowań
zapraszamy do naszej siedziby, znajdującej się obok na
ul. Konstancińskiej 11 B .
Tel.: (+48 22) 6519769
e-mail: phumotyl@o2.pl

EKO- CYKL Organizacja Odzysku S.A.
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. grono członków
Polskiej Izby Opakowań powiększyło się o firmę: EKO
CYKL Organizacja Odzysku S.A. A oto sylwetka
nowego Członka Izby:
Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. powstała w
2002 roku jako jedna z pierwszych organizacji odzysku
na polskim rynku. Podstawą prawną do założenia spółki
była ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (T.J. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z
późniejszymi zmianami).
Podstawową działalnością organizacji jest przejmowanie obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy
wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach. Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
umożliwia wywiązanie się z ciążącego na przedsiębiorcach obowiązku, jako alternatywę dla płacenia
opłaty produktowej. Przejęty obowiązek organizacja
realizuje poprzez współpracę z firmami zajmującymi się
selektywną zbiórką oraz odzyskiem i recyklingiem
odpadów opakowaniowych.
Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. od 2003 roku
znajduje się na liście referencyjnej Centralnego Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego
Opakowań.
Co
roku
pomyślnie przechodzi proces certyfikacji dokonywany
przez przedstawicieli COBRO, w obecności obserwatora
Ministerstwa Środowiska. Dodatkowo Eko Cykl działa
w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z
międzynarodową normą ISO 9001 oraz ISO 14001.
Jednocześnie jest pierwszą i jedyną organizacją odzysku
zarejestrowaną w Europejskim Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS. Organizacja należy do Polskiej
Izby Gospodarki Odpadami, a od niedawna również do
Polskiej Izby Opakowań.
Ważnym aspektem działalności organizacji jest
prowadzona od lat edukacja ekologiczna. W ramach
statutowej działalności firma angażuje się w promowanie znaczenia selektywnej zbiórki oraz odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych.
W tym celu co roku realizuje programy edukacyjne
skierowane do różnych grup wiekowych, poczynając
od najmłodszych, kończąc na studentach i osobach
dorosłych.
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Firma prowadzi również szkolenia adresowane do
przedsiębiorców zainteresowanych tematem opłaty
produktowej oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów
opakowaniowych. Od niedawana świadczy również
usługę audytu produktowego, będącego przeglądem
środowiskowym, ukierunkowanym na gospodarkę
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Audyt
produktowy uwzględnia również aspekty logistyczne
gospodarki odpadami w firmach. Dotychczas z usług
doradczych firmy, w postaci szkoleń i audytów,
skorzystało prawie 1000 przedsiębiorstw.
W ciągu prawie 7 lat działalności Eko Cykl
Organizacja Odzysku S.A. osiągnęła znaczącą pozycję
na polskim rynku. W chwili obecnej może pochwalić się
obsługą ponad 3,5 tys. firm, w imieniu których realizuje
obowiązek
odzysku
i
recyklingu
odpadów
opakowaniowych.
Firmą EKO CYKL kieruje z dużym powodzeniem
p. Katarzyna Michniewska - Prezes Zarządu. Zaś
pełnomocnikiem ds. kontaktów z Polską Izbą Opakowań
ustanowiony został p. Maciej Krzyczkowski - szef
Działu Recyklingu.

EKO CYKL
ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.
Siedziba:
ul. B. Krzywoustego 82-86
51-166 Wrocław
Adres korespondencyjny:
ul. Modlińska 190
03-119 Warszawa
Tel/Fax: (022) 510 36 75
e-mail: sekretariat@ekocykl.org
www.ekocykl.org

Od Redakcji i Biura Polskiej Izby Opakowań
W uzupełnieniu informacji o Spółce EKO CYKL,
uprzejmie polecamy tę organizację Członkom Izby, jako
rzetelnego i profesjonalnego kontrahenta w dziedzinie
realizacji ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu
opakowań oraz edukacji ekologicznej. Firma ta jest
prężnie rozwijającą się organizacją odzysku, obecną na
krajowym rynku od 2002 roku.
Zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania
się z profilem działalności oraz ofertą usług Eko Cykl
Organizacja Odzysku S.A. poprzez odwiedzenie
oficjalnej strony internetowej firmy www.ekocykl.org,
zwracając Państwa uwagę na fakt, iż jako jedna z
nielicznych, firma ta znajduje się w systemie EMAS i
deklaruje rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie
wśród naszych członków.

Szczególnie godna zainteresowania wydaje się być
nowa usługa firmy - audyt produktowy, będący przeglądem przedsiębiorstwa pod kątem gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Kierownictwo EKO CYKL udzielać będzie
członkom Izby 15 % rabatu na świadczone usługi.
Spółka organizować będzie- w razie takiej potrzebynieodpłatne szkolenia w zakresie prowadzonej działalności. Zainteresowanych prosimy zatem o bezpośredni
kontakt z EKO CYKL.
Wacław Wasiak
Dyrektor Biura PIO

Wydarzenia
Ustanowienie tytułu „Zasłużony dla
Polskiej Izby Opakowań”. Pierwsi
Laureaci.
Uwzględniając wnioski firm zrzeszonych w Izbie w
sprawie szerszego stosowania pozamaterialnych form
wyróżniania i promocji firm oraz osób szczególnie
zasłużonych dla Polskiej Izby Opakowań, Rada Izby
postanowiła uchwałą z dnia 31 marca 2009 r., ustanowić
tytuł: „Zasłużony dla Polskiej Izby Opakowań”.
A oto ważniejsze fragmenty regulaminu tego
wyróżnienia:
1. Tytuł „Zasłużony dla Polskiej Izby Opakowań”
przyznawany
jest
przez
Radę
Izby
przedstawicielom firm zrzeszonych w Izbie,
którzy co najmniej w okresie 10 lat aktywnie
uczestniczyli w działalności Izby (m.in. jako
członkowie organów Izby, zespołów roboczych
itp.) oraz wnieśli szczególny wkład w dzieło
utworzenia Izby i realizacji jej misji.
2. Dokumentem tytułem „Zasłużony dla Polskiej
Izby Opakowań” jest specjalny dyplom Polskiej
Izby Opakowań., potwierdzającym wyróżnienie
3. Tytuł, nadawany jest na wniosek Prezesa Izby i
Członków Rady Izby.
4. Tytuł „Zasłużony dla Polskiej Izby Opakowań”
nadawany będzie stosownie do przedkładanych
wniosków, po spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt. 1, z okazji ważniejszych wydarzeń
w życiu Izby oraz w życiu macierzystych firm wyróżnionego tym tytułem.
5. Wręczenie dyplomu dokumentującego nadanie
tytułu „Zasłużony dla Polskiej Izby Opakowań”
odbywać się będzie z okazji, ważniejszych
wydarzeń w życiu Izby, takich jak:
• Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby
Opakowań
• Dzień Opakowań
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• Innych ważnych uroczystości, mających miejsce w
macierzystej firmie wyróżnionego.
Zgodnie z pkt. 3 zacytowanego wyżej regulaminu,
prezes Izby prof. zw. Stanisław Tkaczyk zwrócił się do
Rady Izby z wnioskiem o nadanie tego zaszczytnego
tytułu,
z
okazji
jubileuszu
15-lecia
Izby,
przedstawicielom firm, którzy posiadają szczególny
udział w organizowaniu Izby, a ich podpisy znajdują się
w akcie założycielskim i którzy nieprzerwanie od 1994
roku aktywnie uczestniczą w pracach statutowych
organów Izby.
A oto lista pierwszych „Zasłużonych dla Polskiej
Izby Opakowań”:
1. Wojciech Pawłowski. Prezes Zarządu w Spółce
„Warta Glass”. Założyciel Izby. W okresie 4
kadencji Członek Rady, w tym 3-krotny
przewodniczący. Wielokrotny przewodniczący
WZC.
2. Paweł Adamski. Współwłaściciel Spółki TUBUS
Z-d Produkcji Opakowań. Założyciel Izby. Członek
Komisji Rewizyjnej 2 kadencji. Członek Rady 2
kadencji. Aktualnie sekretarz Rady.
3. Ryszard Kołodziejski. Prezes Zarządu w Spółce
EUROBOX. Członek Rady w okresie 4 kadencji.
Aktualnie wiceprzewodniczący Rady.
4. Anna Kosmacz - Chodorowska. Pracownik
naukowy w Instytucie Logistyki i Magazynowania.
Założyciel Izby. Członek Rady Izby 4 kadencji.
5. Jerzy Marek Strenkowski. Założyciel i właściciel
firmy MARTEX. Założyciel Izby. Wieloletni
aktywny członek Izby.
6. Marek Rosłon. Prezes Zarządu w Spółce
PAKMAR. Założyciel Izby. Członek Rady Izby 2
kadencji.
7. Małgorzata Adamska. Główny Specjalista ds.
ekologii i ochrony środowiska w Spółce Tetra Pak.
Założyciel Izby. Członek Komisji Rewizyjnej w
okresie 4 kadencji.
8. Marcin Królak. Współwłaściciel firmy AKPUD.
Założyciel Izby. Członek Komisji Rewizyjnej 2
kadencji.
9. Jan Szybalski. Wiceprezes Zarządu w Spółce
BESKID. Założyciel Izby. Członek Rady w okresie
2 kadencji.

dyplomy „Członka – Założyciela Polskiej Izby
pakowań” 22 firmom, które należały do grona
inicjatorów i organizatorów Izby i od 15 lat,
nieprzerwanie uczestniczą w działalności tej organizacji.
Pierwsze dyplomy wręczone zostały podczas
tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby delegatom reprezentującym firmy: AKPUD; BESKID;
COBRO; EMPAK; INCO-VERITAS; MARTEX;
PAKMAR;
WARTA
GLASS
„SIERAKÓW”;
OPAKOFARB; PACKPROFIL.
W uchwale Rady Izby o ustanowieniu wspomnianego wyróżnienia, podkreślono iż: „wręczanie
dyplomów winno odbywać się z okazji ważniejszych
wydarzeń w życiu Izby oraz wyróżnionych firm”.
Stąd też, pozostałym firmom, jubileuszowe dyplomy
„Członka - Założyciela Izby” wręczane będą z okazji
„Dnia Opakowań”, w miejscu i okolicznościach
wskazanych przez zainteresowane firmy.
Zgodnie z tym ustaleniem w dniu 27 kwietnia
przedstawiciele Izby: prezes prof. zw. dr hab. inż.
Stanisław Tkaczyk i dyrektor Biura mgr inż. Wacław
Wasiak, podczas ogólnego zebrania pracowników spółki
Tetra Pak, wręczyli dyrektorowi generalnemu panu
Evanovi Klinterowi dyplom firmy – założyciela Izby
oraz pani Małgorzacie Adamskiej, wieloletniemu
pracownikowi firmy, współzałożycielowi Polskiej Izby
Opakowań – dyplom dokumentujący przyznanie tytułu
„Zasłużony dla Polskiej Izby Opakowań.

Od lewej: Pani Małgorzata Adamska, pan Evan Klinter i
prof. zw. Stanisław Tkaczyk

Jubileusz Spółki EUROPAL
Wyróżnienia dla firm założycieli Polskiej
Izby Opakowań
Rada Polskiej Izby Opakowań podczas posiedzenia
w dniu 31 marca br. postanowiła przyznać - z okazji
jubileuszu 15 - lecia Izby - specjalne jubileuszowe

W dniu 6 czerwca Spółka EUROPAL (Warszawa)
święciła jubileusz 15-lecia działalności.
W tej miłej uroczystości wzięło udział ponad 200
osób spośród pracowników i ich rodzin.
Okolicznościowym wspomnieniom oraz informacjom o dorobku i perspektywach tej firmy
towarzyszył koncert Hanny Rek.
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W przededniu tej uroczystości (5 czerwca)
przedstawiciele Izby w osobach: prezesa prof. zw. dr
hab. inż. Stanisława Tkaczyka i dyr. Biura Izby mgr inż.
Wacława Wasiaka, złożyli wizytę w siedzibie spółki,
wręczając prezesowi firmy Zbigniewowi Cacko,
przyznany przez Radę Izby okolicznościowy
jubileuszowy dyplom uznania „z okazji XV - lecia
działalności oraz w uznaniu inicjatyw i dokonań w
dziedzinie organizacji rynku palet w Polsce, a także
aktywnego członkostwa w Polskiej Izbie Opakowań”

Uczestnicy misji mieć będą do dyspozycji stoisko
informacyjno - promocyjne o pow. 20 m2 (nr stoiska
5402), które będzie miejscem spotkań biznesowych oraz
promocji ofert handlowych i kooperacyjnych.
Zainteresowanych
uczestnictwem w Misji,
uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 15 lipca
2009. Dodatkowych informacji udziela Biuro Izby
(e-mail: biuro@pio.org.pl; tel. 022 842 20 11, fax: 022
842 23 03.
Orientacyjny koszt uczestnictwa 1 osoby, obejmujący: przelot, zakwaterowanie, kartę wstępu, zamieszczenie w katalogu wystawy, korzystanie ze stoiska,
ubezpieczenie, wystąpienie w ramach sesji promocyjnej
- ok. 3 tys. zł. Członkowie Polskiej Izby Opakowań
korzystają z 20% zniżki.

Misje biznesowe do Czech i Mołdawii
W maju, Polska Izba Opakowań była organizatorem
wyjazdowych misji biznesowych na specjalistyczne
targi opakowań „Embax Print” w Brnie i „Packaging.
Depot” w Kiszyniowie.
Ceremonia wręczenia dyplomu

MISJE  TARGI
DO SERBII Z MISJĄ POLSKIEJ IZBY
OPAKOWAŃ
Polska Izba Opakowań zaprasza do udziału w misji
biznesowo - promocyjnej na Międzynarodowe Targi
Opakowań

PACKTECH EXPO BALKAN 2009
organizowane w Belgradzie w dniach
23-26 września 2009 r.
Targi PACKTECH EXPO BALKAN organizowane
są od 8 lat należą do prestiżowych w regionie Europy
Południowo - Wschodniej (Albania, Chorwacja,
Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Rumunia, Mołdawia).
Stanowią swoistą bramę na rynki opakowań tego
regionu Europy, silnie powiązanego gospodarczo i
handlowo z rynkami Rosji i Krajów WNP.
W roku 2008 w targach PACKTECH EXPO
BALKAN udział wzięło ok. 400 firm z 30 krajów.
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Na targach tych uczestnicy misji dysponowali
stoiskiem informacyjno - promocyjnym. Z tego rodzaju
oferty promocyjno- marketingowej Izby skorzystały
firmy: Multivac; VERI SERVICE ZĘBIEC; BORAL;
BESKID; COBRO.
Również w maju dzięki staraniom Polskiej Izby
Opakowań firmy: ELPLAST i BETTS POLAND wzięły
udział w międzynarodowej wystawie opakowań
HISPACK w Barcelonie, korzystając z preferencji
udzielonej tym firmom przez organizatora wystawy, z
racji członkostwa w Polskiej Izbie Opakowań.
Rubrykę „Z życia PIO” oprac. mgr inż. W. Wasiak

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 należy
dokonać na konto COBRO:
BANK PEKAO S.A. w Warszawie,
Nr konta: 95 1240 6175 1111 0000 4577
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