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Szanowne Koleżanki i Koledzy, Prezesi, Dyrektorzy,
Właściciele i Pracownicy firm branży opakowań.

Drodzy Państwo
Mam wielki zaszczyt i przyjemność skierować do Państwa kilka słów ze szczególnej okazji, jaką stanowią jubileusz
15- lecia Polskiej Izby Opakowań oraz Dzień Opakowań.
Reprezentując, powstałą z woli wielu z Państwa, organizację samorządu gospodarczego przedsiębiorców branży
opakowań, mam szczególne powody i obowiązek aby przekazać Państwu, wyrazy uznania i wdzięczności za dzieło, którego
jesteście twórcami.
Dziełem tym jest nowoczesny, konkurencyjny na światowych rynkach, polski przemysł opakowań. Jest to wspólne dzieło,
niezbyt zasobnych w kapitał, ale bogatych doświadczeniem, kwalifikacjami i aktywnością rodzimych przedsiębiorców oraz
zagranicznych firm, które zainwestowały w krajowy przemysł opakowań.
W odpowiedzi na potrzeby dynamicznie rozwijającego się przemysłu opakowań w 1994 roku powstała Krajowa Izba
Opakowań, przemianowana w 2006 r. w Polską Izbą Opakowań.
Wśród członków założycieli tej organizacji w równym stopniu reprezentowane były wielkie firmy z kapitałem
zagranicznym jak: CAN- PACK S.A.; CONTINENTAL OPAKOMET WHITE CAP (obecnie Silgan White Cap Polska);
CONTINENTAL CAN POLSKA (obecnie Ball Packaging Europe Radomsko); TETRA LAVAL SERVICE GmbH (obecnie
Tetra Pak) obok dużych polskich firm, jak huty szkła: JAROSŁAW; WARTA; CZECHY; Zakładów: OPAKOFARB, ERG,
KĘTY; oraz małych i średnich rodzimych firm jak: INCO- VERITAS; AKPUD; BESKID, EKOPACK, MARTEX,
TUBUS, PAKMAR i in.
Z perspektywy minionych 15 lat, ze satysfakcją stwierdzam, iż firmy zrzeszone w Izbie, stanowiąc reprezentację
polskiego przemysłu opakowań- tworzyły grupę liderów, procesu jakościowych i ilościowych przemian w przemyśle
opakowań. Aktywnie uczestniczyły w tworzeniu ram ustrojowych przemysłu i gospodarki opakowaniami w Polsce. W tych
warunkach nie trudno było realizować Izbie jej statutowe zadania. Za tę postawę i wspieranie swojej organizacji serdecznie
dziękuję osobom i firmom tworzącym Izbę.
Najlepsze życzenia kieruję także do osób i firm nie będących jeszcze członkami Izby. Izba bowiem, nie ogranicza swoich
działań tylko do członków. Staramy się reprezentować i działać w imieniu i interesie całego przemysłu opakowań, dzięki
możliwościom jakie stwarzają nam członkowie Izby.
Z wyrazami szacunku i poważania
Prezes Polskiej Izby Opakowań
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk

Warszawa, 3 września 2009 r.
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KIERUNKI ROZWOJOWE
OPAKOWALNICTWA (cz. 1)
Poziom opakowalnictwa determinowany jest
rozwojem cywilizacyjnym i technicznym kraju. Im
wyższy poziom rozwoju gospodarczego państwa, tym
większa ilość opakowań jest wykorzystywana w obrocie
towarowym, a nawet w gospodarstwach domowych.
Jednakże nie tylko ilość zużywanych opakowań
decyduje o wysokim poziomie cywilizacyjnym, lecz
również ich złożoność i jakość. Obecnie, w dobie troski
o środowisko naturalne istotną rolę w tym względzie
odgrywa także ich energo- i materiałochłonność,
możliwość ponownego wykorzystania, czy też
podatność do recyklingu. Jednakże takie postawienie
sprawy byłoby również zbyt dużym uproszczeniem,
ponieważ w każdym przypadku decydującą rolę
odgrywa zachowanie jakości produktu w czasie
(przynajmniej w okresie gwarancyjnym), dostępność
surowców, ekonomia a nawet moda. Oczywiście
opakowalnictwo powiązane jest również z innymi
przemysłami i działami gospodarki narodowej, takimi
jak marketing i logistyka.
Postęp w dziedzinie opakowań związany jest z
dążeniem do coraz lepszego zabezpieczenia jakości
opakowanych artykułów, przedłużenia okresu ich
przydatności do spożycia, przy jednoczesnym
zwiększaniu funkcji użytkowych i marketingowych
opakowań. Na szczęście działaniom tym towarzyszy
tendencja wdrażania do produkcji takich opakowań,
które w minimalnym stopniu obciążają środowisko w
całym cyklu życia opakowania, a zwłaszcza po
zakończeniu okresu przydatności do użytkowania.
Badania nad uzyskaniem nowych materiałów
opakowaniowych są podporządkowane zapewnieniu
wymogów ochrony środowiska przy utrzymaniu
wysokich cech użytkowych. Normy serii ISO 14000
definiują wymagania wobec opakowań zdatnych do
wielokrotnego użycia / napełniania, materiałów przydatnych do różnych metod recyklingu, tak materiałowego,
jak i chemicznego, czy energetycznego oraz materiałów
degradowalnych, a zwłaszcza biodegradowalnych.
Rozwój opakowalnictwa przebiega w trzech
zasadniczych kierunkach: technologicznym, materiałowym oraz konstrukcyjnym. Istotne są oczywiście
wszystkie kierunki, jednakże najbardziej efektywne to
rozwiązania technologiczne i materiałowe, natomiast
konstrukcyjne prezentują się bardzo efektownie, choć
zrozumiałym jest fakt, iż niewłaściwa konstrukcja
opakowania stanowić może zagrożenie dla produkt,
środowiska, bądź człowieka.

Burzliwy rozwój nowych materiałów i coraz
doskonalszych technologii skutkuje nieoczekiwanymi
rozwiązaniami. Rozwiązanie te są wynikiem zmian
obyczajowych, rosnących wymagań konsumenckich
oraz przyspieszenia dynamiki życia społeczeństwa i
człowieka. Opakowania muszą być dostosowane do
istniejących warunków i działalności człowieka a często
same kreują rzeczywistość. Można z całą pewnością
stwierdzić, iż są one zjawiskiem cywilizacyjnym i
kulturowym.
Współczesne opakowanie nosi znamiona czasu, w
którym powstało. Do jego produkcji wykorzystywane są
najnowsze technologie i metody marketingowe. Te
ostatnie wykorzystują osiągnięcia naukowe z takich
dziedzin, jak psychologia i socjologia, informatyka i in.
Opakowanie
ma
spełniać
wszystkie
wymogi
użytkownika, nawet te nieuświadomione. I to jest
właśnie kreowanie rzeczywistości przez opakowanie.
Realizacja tego typu rozwiązań możliwa jest dzięki
coraz doskonalszej technice zapewniającej uzyskanie
najbardziej wyszukanych oczekiwań. Opracowane na
bazie nanotechnologii materiały opakowaniowe,
wyrafinowane konstrukcje, wspaniały designe, do
realizacji którego stosowane są najnowocześniejsze
technologie uszlachetniające, powodują, że patrząc
można je ocenić jako małe dzieła sztuki. Zresztą istnieją
liczne przykłady do angażowania znanych artystów do
projektowania opakowań. Najbardziej spektakularnym
precedensem było zaangażowanie wielu plastyków do
projektowania etykiet na butelki do piwa w Irlandii.
Efekty
zdobnictwa
etykiet
przeszły wszelkie
oczekiwania pomysłodawców.
Wizualny odbiór informacji niesionej przez
opakowanie jest jak najbardziej naturalnym i
najprostszym sposobem dotarcia do potencjalnego
odbiorcy. Jednakże człowiek posiada sześć zmysłów a
wykorzystywany jest jeden, czasem dwa lub najwyżej
trzy, ale jak do tej pory rzadko w opakowalnictwie. Na
wielu wystawach i targach (np. samochodowych) oprócz
wystawianych eksponatów słychać głośną muzykę,
celem której jest zainteresowanie zwiedzających
stoiskiem.
W końcu ubiegłego wieku zapoczątkowana została idea
opakowań aktywnych i inteligentnych, których celem
było wyjście poza klasyczny wizerunek opakowania,
jako materiału chroniącego produkt. Nowoczesne
opakowania z założenia miały mieć możliwość wpływu
na przechowywaną zawartość (opakowania aktywne)
lub monitorowania i przekazywania użytkownikom
informacji o aktualnym stanie produktu bez naruszania
struktury opakowania (opakowania inteligentne). Można
z dużym prawdopodobieństwem założyć, iż właśnie tego
typu rozwiązania w dającej się przewidzieć przyszłości
będą odgrywały znaczącą rolę.
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Bardzo często w literaturze porusza się problem
utożsamiając obie nazwy. Pisząc o opakowaniach
aktywnych i inteligentnych tym pierwszym poświęca się
dużo więcej uwagi. Niektórzy autorzy opakowania
inteligentne traktują, jako specyficzną odmianę
aktywnych, bądź też stawiają znak równości między
nimi, używając zamiennie obu określeń. Jednakże tego
typu metonimia jest błędem merytorycznym z uwagi na
różnorodność funkcji, jakie oba rodzaje opakowań mają
do realizacji. Ilość „rzeczywistych” opakowań
inteligentnych jest znikoma i są one w początkowym
stadium rozwoju. Konieczne jest jednak rozważenie, czy
i te opakowania w rzeczywistości nazywać można
inteligentnymi. Nie oznacza to jednak, że opakowanie
nie może być jednocześnie aktywne i inteligentne.
Systemy
te
charakteryzują
się
odmiennymi
właściwościami, ale ich połączenie jest możliwe.
W większości definicji opakowań inteligentnych
mówi się o sposobie działania opartym na użyciu
interaktywnych wskaźników. Zazwyczaj polega to na
zmianach zachodzących we wskaźnikach barwnych
reakcjach, które umożliwiają ocenę jakości produktu.
Rzeczywiście pewna część z istniejących opakowań
inteligentnych opiera się na barwnych znacznikach,
które w wyniku zachodzących procesów chemicznych w
opakowaniu bądź otoczeniu, pod wpływem zmiany
oddziaływującego na nie czynnika, zmieniają barwę.
Warunkiem takiej przemiany jest oczywiście
przekroczenie wcześniej zdefiniowanych granic. Jednym
z popularniejszych wskaźników stosowanych w
opakowaniach inteligentnych jest wskaźnik czasu i
temperatury (TTI – ang. Time Temperature Indicators).
Nie
wszystkie
z
istniejących
opakowań
inteligentnych opierają się jednak na monitorowaniu
czynników typu temperatura, czy obecności tlenu.
Niektóre dzięki zastosowaniu elektronicznych układów
umożliwiają wysyłanie sygnałów graficznych lub
dźwiękowych. Pozwalają na zbieranie informacji od
użytkownika i późniejsze ich przetwarzanie za pomocą
komputera oraz niezbędnych aplikacji. Przykładem
takich opakowań są opakowania farmaceutyków
zastosowane
przez
szwedzką
firmę
CEPAK.
Zastosowanie w nich mikroczipów, pozwala na
wprowadzenie przez pacjenta za pomocą wbudowanej
ankiety, uwag na temat jego samopoczucia po zażyciu
medykamentu.
Odnosząc się do tych rozwiązań należy zastanowić
się nad uaktualnieniem definicji opakowania
inteligentnego, ponieważ dostarcza ono nie tylko
informacji o stanie produktu, ale umożliwia zbieranie
informacji od użytkownika. Komunikacja w systemie
pomiędzy dwoma elementami układu, może przebiegać
dwustronnie,
wskutek
zastosowania
sprzężenia
zwrotnego, np. na drodze wmontowania w opakowanie
chipa, umożliwiając w obiektach opakowanie –

użytkownik, użytkownik – opakowanie wymianę
informacji, a nawet sterowanie procesami zachodzących
zmian. W większości opracowań poświęconych
tematyce inteligentnych systemów pakowania można
spotkać najbardziej klasyczny podział na rodzaje
opakowań inteligentnych: opakowania z zastosowaniem czujników temperatury, opakowania z
zastosowaniem wskaźników składu atmosfery.
Jednakże uwzględniając wcześniejsze rozważania
należy brać pod uwagę w tym podziale również:
opakowania z zastosowaniem układów elektronicznych pozwalające na monitorowanie i sygnalizacje
innych zdarzeń oraz na komunikację z użytkownikiem.
 Opakowania z zastosowaniem czujników
temperatury
Temperatura, a szczególnie jej skokowe zmiany
są czynnikami mającymi ogromny wpływ na
jakość zapakowanego produktu. W produktach
żywnościowych powoduje niekorzystne zmiany
fizykochemiczne oraz pojawianie się drobnoustrojów, natomiast w innych wyrobach może
stwarzać zagrożenie wystąpienia uszkodzeń.
Zasada działania czujników temperatury opiera
się na trwałej zmianie właściwości wskaźnika pod
wpływem działania temperatury wykraczającej
poza dopuszczalne tolerancje lub w wyniku efektu
cieplnego powstającego w procesach przechowywania lub transportu. Przekroczenie temperatury
sygnalizowane jest zmianą barwy wskaźnika, w
którym mogą zachodzić fizyczne, chemiczne lub
enzymatyczne reakcje.
 Opakowania z zastosowaniem wskaźników
składu atmosfery
Wskaźniki mają na celu sygnalizowanie zmian
składu atmosfery wewnątrz opakowania lub
zmian zachodzących na powierzchni produktu. W
uproszczeniu zasada działania wskaźników składu
atmosfery opiera się na wykrywaniu metabolitów
mikroorganizmów np. dwutlenku węgla, siarki,
toksyn, etanolu, dwutlenku siarki, siarkowodoru
itp. W przypadku tych wskaźników system
monitorujący i sygnalizujący może być w swojej
budowie oparty na elektronicznych i optycznych
detektorach, a także na związkach barwnych,
które powstają w wyniku reakcji z substancjami
wchłanianymi z opakowania.
 Opakowania z zastosowaniem układów
elektronicznych
Stosunkowo nową technologią, ale już dobrze
rozpracowaną, jest RFID (Radio Frequency
Identification). Stosowana w połączeniu z
opakowaniem daje nowe, bardzo szerokie
możliwości. RFID nazywane jest niekiedy
radiowym kodem kreskowym. Prawdą jest, że ten
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system skutecznie zastępuje klasyczny kod
kreskowy. Rozwiązania te posiadają dużo większą
pojemność pamięci, która może nie tylko służyć
do odczytu danych, ale również do zapisu. Takie
rozwiązania znalazły już zastosowanie w handlu,
przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym.
Pozwalają m. in. na: wykrywanie niedokładności
inwentaryzacji, niezgodności dostaw z zamówieniem, sygnalizowanie przekroczenia dopuszczalnej temperatury, monitorowanie warunków
przechowywania.
Obecne opakowania inteligentne zazwyczaj w
swoim zewnętrznym wyglądzie nie różnią się od
konwencjonalnych opakowań. Mają pewien element,
który nadaje opakowaniu miano „inteligentnego”.
Powstaje zatem pytanie, jak należałoby skonstruować
opakowanie, aby móc o nim powiedzieć, że jest
inteligentne. W dziedzinie opakowalnictwa każde
opakowania posiadające jakieś niebanalne zamkniecie
lub czujnik mogący zmieniać barwę w zależności od
warunków, można nazwać inteligentnym. Obserwując
obecne na rynku opakowania trudno jest znaleźć jakieś
niepodważalne
kryterium,
którego
spełnienie
pozwalałoby
na
stosowanie
takiej
nazwy.
Niejednokrotnie definiuje się tego typu rozwiązania,
jako zdolność do sygnalizowania użytkownikowi
jakościowych zmian produktu. Jest to jednak
niekompletne kryterium, ponieważ istnieją opakowania
inteligentne np. farmaceutyków, które pozwalają jedynie
na zaawansowaną komunikację oraz zbieranie danych
od użytkownika, jednakże nie sygnalizują żadnych
zmian produktu.
Rozważając
słuszność
stosowania
takiego
nazewnictwa należałoby przypomnieć istotę samej
inteligencji. Pomijając ogólne pojęcie mówiące, że
inteligencja jest zbiorem pewnych umiejętności
umysłowych, należałoby odnieść się do samych
zachowań wynikających z posiadania inteligencji.
Kwintesencją inteligencji jest umiejętność odnajdywania możliwie najlepszego rozwiązania w sytuacji
nowej, czyli radzenia sobie z problemami. Każdy obiekt,
który posiada pewne oznaki inteligencji znajdując się w
sytuacji nowej, niosącej ze sobą pewien problem lub
zagrożenie podejmuje decyzję. Decyzja ta, w ogólnym
ujęciu, to odpowiedź na zaistniałą sytuację. Może
przejawiać się to uaktywnieniem pewnych układów
regulujących i zmianą postawy z pasywnej na aktywną.
Celem takiego zachowania jest przywrócenie stanu
pożądanego, akceptowalnego przez dany obiekt.
Interesującymi rozwiązaniami są opakowania w
składzie surowcowym których, znajdują się substancje
oddziaływujące na produkt. Są to opakowania aktywne,
mylone często z opakowaniami inteligentnymi,
umożliwiające realizację nowych funkcji opakowania.

Oddziaływanie to przybiera najróżniejsze formy, od
eliminacji produktu z obrotu towarowego, po
stabilizację kryptoklimatu w opakowaniu, aż po
działanie bakteriobójcze. To ostatnie jest szczególnie
istotne w przypadku bardzo wrażliwych na drobnoustroje produkty spożywcze. Bardzo często przyczyną
niskiej trwałości mikrobiologicznej żywności są wtórne
skażenia, potęgowane zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi.
Interesującymi rozwiązaniami są opakowania w
składzie surowcowym których, znajdują się substancje
oddziaływujące na produkt. Są to opakowania aktywne,
mylone często z opakowaniami inteligentnymi,
umożliwiające realizację nowych funkcji opakowania.
Oddziaływanie to przybiera najróżniejsze formy, od
eliminacji produktu z obrotu towarowego, po
stabilizację kryptoklimatu w opakowaniu, aż po
działanie bakteriobójcze. To ostatnie jest szczególnie
istotne w przypadku bardzo wrażliwych na drobnoustroje produkty spożywcze. Bardzo często przyczyną
niskiej trwałości mikrobiologicznej żywności są wtórne
skażenia, potęgowane zewnętrznymi czynnikami
atmosferycznymi.
Na szeroką skalę stosowane będą dodatki
syntetyczne i naturalne do materiałów opakowaniowych
zapewniających przedłużenie w czasie pierwotną
trwałość produktu. powyżej Składnikami materiałów
opakowaniowych o działaniu przeciwbakteryjnym mogą
być np. bakteriocyny, bezpieczne dla człowieka a
charakteryzujące się wysoką aktywnością przeciwustrojową. Wprowadzone na powierzchnię materiału
opakowaniowego nie zmieniają jego właściwości
organoleptycznych, a tym bardziej fizycznych. Z uwagi
na naturalne pochodzenie nie stanowią zagrożenia dla
środowiska naturalnego, ponieważ są biodegradowalne.
Konkretne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo
produktu zależne są od jego wrażliwości na czynniki
zewnętrzne. Do takich produktów należą wytwory
branży spożywczej, dla których groźne są zarówno
narażenia mechaniczne, jak i mikrobiologiczne.
Propozycji rozwiązań jest wiele a wśród nich
zastosowanie do produkcji materiałów opakowań
aktywnych, które mogą nie tylko kontrolować
właściwości organoleptyczne pakowanego produktu,
lecz również ograniczać rozwój niepożądanych
mikroorganizmów. Do tego celu stosowane są
substancje przeciw drobnoustrojowe, tak naturalne, jak i
syntetyczne. Do produkcji naturalnych składników
wykorzystuje się produkowane z wyciągów lub
ekstraktów roślin bakteriocyny o bardzo zróżnicowanych właściwościach od aktywności grzybobójczej do właściwości antyoksydacyjnych. Podobnie
bakteriobójcze właściwości posiadają środki syntetyczne produkowane z kwasów organicznych, ich sole
czy nanosrebro.
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Właściwości te potwierdzone naukowo jeszcze nie
ze wszystkich wymienionych substancji, jednakże
najbardziej perspektywicznymi wydają się być
bakteriocyny. Substancje te są nieszkodliwe dla
człowieka, mogą być trawione w przewodzie
pokarmowym człowieka i nie powodują zakłóceń w
mikroflorze jelitowej. Niektóre z nich wykazują nawet
aktywność grzybobójczą jak np. wyciągi z nasion
grejpfruta.
Oczekiwania z rozwoju i stosowania nano - jako
jednej z najważniejszych technologii końca XX i
obecnego wieków wciąż rosną. Materiały i ich
powierzchnie sprowadzone do wielkości nano
umożliwiają uzyskanie nieoczekiwanych efektów, a
przecież jesteśmy dopiero na początku drogi tej
przyszłościowej technologii. Już teraz korzystamy z
efektów nanotechnologii w życiu codziennym, a w
najbliższych latach szeroko zostanie wprowadzona do
opakowalnictwa. Przyszłościowe opakowania, które
będą kiedyś naprawdę inteligentnymi, realizować będą
funkcje dotychczas nieznane i niesformułowane, w tym
także co niezmiernie istotne, możliwość zapewnienia
bezpieczeństwa przed fałszerstwami, zatruciami
produktów spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych i in. w supermarketach. Nowe właściwości
barierowe, mechaniczne, czy wizualne urzeczywistniane będą w technologiach nanohybrydowych.
Znane są już indykatory zepsucia się produktu w
opakowaniu,
kody
kreskowe
ostrzegające
o
zainfekowaniu salmonellą i wiele innych rozwiązań.
Próba wyobrażenia sobie przyszłości opakowań
wymaga prześledzenia dróg ich rozwoju, praktycznie od
początku ich istnienia. Określenia przyszłych zmian
trendów rozwojowych w postaci zmian skokowych i
stopniowych w rozwoju postępu technicznego. Już od
dawna zaobserwować można nieprawdopodobne
odkrycia
naukowe
stymulujące
postęp
w
opakowalnictwie, umożliwiający uzyskanie bardziej
funkcjonalnych, lepszych i ekologicznych rozwiązań.
Istotnym czynnikiem stymulującym rozwój opakowań
jest rynek, który paradoksalnie jednocześnie jest ich
bardzo poważnym ograniczeniem. Kreowanie powiązań
pomiędzy producentami a kupującymi dokonywane jest
w wielu przypadkach na drodze wdrożenia innowacji
opakowaniowych. Klienci doceniają rolę opakowania
ułatwiającego np. dozowanie produktu z butelki,
pudelka czy torebki tworzywowej. Jednakże tu właśnie
tkwi problem – klient przyzwyczajony jest do
określonego rodzaju opakowania np. butelki szklanej i
nie może sobie wyobrazić szlachetnego trunku w
pudełku tekturowym.
Istotny problem dla wielu produktów stanowi
promieniowanie, a szczególnie promieniowanie
świetlne, powodujące wiele szkód w zapakowanych
produktach spożywczych, farmaceutycznych, kosme-

tycznych a nawet przemysłowych. Neutralizacja
promieniowania wymaga wielu pracochłonnych i
kosztownych zabiegów na drodze stosowania drogich
materiałów opakowaniowych o wysokiej odporności i
barierowości w stosunku do konkretnego rodzaju
produktu. Inne wymagania stawiane są opakowaniom
produktów spożywczych wrażliwych na promieniowanie świetlne a inne warunki konieczne są do
zachowania jakości np. CD i DVD. Problem ten w
każdym przypadku wymaga zabezpieczenia przed
promieniowaniem, na które wrażliwy jest produkt.
Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście właściwie
dobrane opakowywanie. Problem jednak w tym, że
pełne zabezpieczenie produktu przed takim narażeniem
jest oczywiście możliwe, lecz jak było powiedziane
wcześniej bardzo kosztowne. Dlatego też w praktyce
aktualnie stosuje się rozwiązania gwarantujące
wymaganą jakość produktu tylko w określonych
warunkach, bądź w określonym czasie. Do tego typu
rozwiązań należy technologia metalizacji próżniowej
umożliwiająca nanoszenie cienkiej warstwy metalu
około 3 – 4 µm, głównie aluminium na tworzywo
sztuczne. Tym sposobem uzyskujemy wysoko-barierowy
materiał, zapewniający uzyskanie właściwego efektu w
określonym czasie np. w okresie gwarancyjnym w
zależności od grubości warstwy. Materiał ten nie
zapewnia oczywiście pełnej barierowości, lecz tylko
taką na jaką został obliczony, umożliwiając
jednocześnie znaczą obniżkę kosztów poprzez znaczące
zmniejszenie grubości stosowanego aluminium.
Znany
powszechnie
jest
fakt,
iż
przy
przemieszczeniu się światła z jednego ośrodka do
drugiego promień świetlny ulega załamaniu a kąt
odbicia posiada wartość dodatnią. W latach 60 – tych
XX w. teoretyczne obliczenia wykazały, że kąt
załamania promienia świetlnego mieć wartość ujemną.
Sami autorzy uważali to zjawisko za czysto teoretyczne i
obliczenia przeleżały ponad czterdzieści lat. Dopiero
zbudowanie materiału z cząstek mniejszych od długości
fal świetlnych, znanych jako metamateriały, wywołały
oprócz zainteresowania zdumienie, ponieważ promieniowanie świetlne, które powinno zostać odbite przez
materiał swobodnie przez nie przechodzą, natomiast te,
które powinny przez nie przenikać zostają odbite.
Efektem jest fenomen, w którym materia znajdująca się
poniżej styku dwóch faz jest dla niewidoczna.
Szczególnie istotnym jest fakt, że ujemny kąt odbicia
promieniowania świetlnego ma również miejsce
wówczas, gdy ujemne są wartości przenikalności
elektrycznej i magnetycznej. Zjawiska te praktycznie
mogą zostać wykorzystane w konstrukcjach nowoczesnych opakowań do budowy metamateriałów
chroniących produkt poprzez zastosowanie osłony
zarówno dla promieniowania świetlnego, jak i
elektromagnetycznego.
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Wymaga to jednie kompatybilności długości fal z
osłoną wykonaną z metamateriału. Oznacza to, iż za
pomocą takiego metamateriału można będzie chronić
przed
niebezpiecznym
promieniowaniem
typu
rentgenowskiego, gamma lub nawet kosmicznego za
pomocą wyjątkowo materiałooszczędnych (cieniutkich)
i ekologicznych i produkty i człowieka.
Przyszłością, już aktualnie stosowaną, (jeszcze na
niewielką
skalę,
głównie
na
opakowaniach
farmaceutycznych) jest technologia RFI w postaci
nadruku (nie montażu) chipów na tego rodzaju
opakowaniach. Technologia ta znalazła zastosowanie w
Szwecji i Szwajcarii. Powszechne zastosowanie chipów
na opakowaniach pozwoli nie tylko na automatyczny
odczyt informacji, lecz również na umieszczenie na
opakowaniu pełnej informacji fonetycznej obecnie
podawanej w postaci nadruku, bądź Braila.
Istotnym elementem procesu wytwórczego jest i
będzie skala produkcji. Im większa produkcja, tym
wyższa efektywność ekonomiczna wytwarzania.
Wysoka wydajność wymaga stosowania bufora w
postaci pewnej ilości zapasów surowcowych
zapewniających płynność produkcji. Zapasy, ich zakup,
przechowywanie jednak kosztuje podwyższając koszty
produkcji. Jednakże obecnie na szeroką skalę stosowana
jest metoda Jast – in - Time (dokładnie na czas)
pozwalająca na ograniczenie, a nawet likwidacje
zapasów produkcyjnych. Można sobie wyobrazić, że JiT
znajdzie zastosowanie nie tylko w budownictwie, gdzie
obecnie jest szeroko stosowane, a nawet w przemyśle
samochodowym, w którym luksusowe samochody
wykonywane są na specjalne zamówienie, ale także w
innych przemysłach. Warunkiem jest jednak taki koszt
jednostkowej produkcji, który będzie możliwy do
przyjęcia przez zamawiającego, co jak widomo w
niektórych przypadkach ma już miejsce. Plakaty,
bilbordy i inne reklamy uliczne produkowane są w
kilku, najwyżej w kilkudziesięciu egzemplarzach.
Technika umożliwia wykonanie jednego lub kilku
egzemplarzy książki oprawianej w skórę, w postaci
upominku. Taki wyrób wymaga również jednostkowych
opakowań, które są również możliwe do wykonania,
nawet z własną ilustracją i własnym tekstem,
Niektóre z rozwiązań, jeszcze do niedawna
uznawane za futurystyczne, bądź bezsensowne obecnie
znajdują zastosowanie w praktyce. Należą do nich
problemy zdalnego odbioru i sterowania produktami w
supermarkecie, czy też nadawanie opakowaniom
produktów zapachów znajdujących się w nich wyrobów
np. kremów cytrynowych, czy pomarańczowej pasty do
zębów. Niezależnie od zmysłu wzroku i słuchu coraz
częściej wykorzystywany inny rodzaj zmysłu, jakim jest
dobrze rozwinięty u człowieka węch.

Z badań prestiżowych instytutów wynika, że zapach
inicjuje u człowieka pozytywne emocje, który to fakt nie
uszedł uwadze marketingowców. Wymyślono nawet
nazwę na sposób wykorzystania zapachu w działaniach
promocyjno – informacyjnych; jest nią aromamarketing. Jak dotychczas zapach wykorzystywany był
już w latach 70 – tych, kiedy Japończycy w salach
kinowych w czasie pokazu akcji np. w scenerii sadu
wiśniowego, powodowali w sali pojawienie się zapachu
drzew wiśniowych. Obecnie wyprodukowano telefon
komórkowy, wydzielający zapach w zależności od
telefonującego. Coraz częściej na świecie, w tym i w
Polsce marketing zapachowy wykorzystywany jest w
handlu detalicznym, w hotelach, a nawet w
restauracjach. Jest to rezultat sprawdzonych badań
naukowych, których wyniki wskazują na wydłużenia
czasu przebywania w sklepie, co jest efektem
wprowadzenia do jego atmosfery zapachów, a w
konsekwencji wzrostu obrotów. Wzrost ten sięgał nawet
6 – 20 %.
Moda na aromamarketing dotarła już i do Polski.
Coraz częściej w sklepach i kinach rozpylane są
zapachy,
a
sprzedaż
środków
zapachowych
systematycznie rośnie. W księgarniach pojawiają się
książki Wydawnictwa Galakty emitujące zapachy. Stąd
już
tylko
krok
do
stosowania
materiałów
opakowaniowych emitujących zapachy. Najprostszą
formą
stosowania
zapachów
w
materiałach
opakowaniowych SA farby drukarskie. Produkowane na
skalę przemysłową farby uwalniają zapachy np. wanilii.
Produkowane są papiery, w których proces zapachowy
realizowany jest za pomocą technologii enkapsułkowania, tj. wprasowywania kapsułek zapachowych w
materiał, pocieranie którego powoduje wyzwalanie się
zwartego w kapsułach zapachu. Tego typu materiały już
są stosowane do etykiet i ulotek i
nietrudno
przewidzieć, że w niedługim czasie zostaną
wykorzystane w opakowaniach przeznaczonych na
prezenty.

Z życia Polskiej Izby
Opakowań
15 lat Polskiej Izby Opakowań –
Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce
To tytuł przygotowanej przez Polska Izbę Opakowań
i wydawnictwo VIDART okolicznościowej publikacji,
która ukaże się z okazji jubileuszu 15-lecia Polskiej Izby
Opakowań.
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Zamierzonemu przedsięwzięciu przyświecają następujące cele:


upowszechnienie wiedzy o Polskiej Izbie
Opakowań, historii, zadaniach i działalności.

W tej części publikacji zawierającej ok. 50 stron,
przedstawiona zostanie historia Izby, geneza jej
utworzenia, wymienione firmy- założyciele Izby oraz
firmy aktualnie zrzeszone w Izbie.
Zaprezentowanych zostanie kilka firm szczególnie
dla Izby zasłużonych, a także sylwetki osób wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Polskiej Izby Opakowań”.
Wymienieni zostaną członkowie organów Izby
wszystkich kadencji.
Omówione zostaną główne zadania Izby i formy ich
realizacji. Zamieszczone będą ważniejsze fragmenty
statutu oraz Kodeksu Etyki oraz innych dokumentów
Izby opisujących jej zadania i obowiązki.
Przytoczone będą wypowiedzi przedsiębiorców
wskazujących na korzyści płynące z przynależności do
Izby.
W przystępnej formie, z wykorzystaniem zdjęć
zaprezentowane zostaną ważniejsze dokonania Izby w
obszarach: promocji, marketingu, edukacji, działań
proinnowacyjnych oraz upowszechniających zasady
etyki w biznesie oraz popularyzujące problematykę
społecznie odpowiedzialnego biznesu.
Ta część publikacji będzie drukowana w języku
polskim i angielskim.


poinformowanie o przemyśle i rynku opakowań
w Polsce.

W tej części zawarte zostaną ogólne informacje o
przemyśle i rynku opakowań (wskaźniki makro) oraz
zamieszczone zostaną 1,5 - 2 strony omówienia
poszczególnych segmentów przemysłu i rynku
opakowań z punktu widzenia przeznaczenia jak i
rodzaju materiału (opakowania z kartonu, metalu, szkła
itp.; oraz opakowania dla żywności; farmacji, przemysłu
kosmetycznego itp.).
Wspomniany tekst również będzie drukowany w
języku polskim i angielskim.


zaprezentowanie ofert

Na tą część złożą się ogłoszenia reklamowe
zainteresowanych firm (typowe reklamy handlowe;
specjalne moduły reklamowe; artykuły sponsorowane).
Wg wstępnych uzgodnień z głównym realizatorem
(Wydawnictwo VIDART Artur Dziedzic) na budżet
tego przedsięwzięcia złożą się wpływy z reklam.
Warunki finansowe negocjuje i uzgadnia bezpośrednio z reklamodawcami Wydawnictwo VIDART.
Wydawnictwo zawiera umowy z autorami tekstów,
drukarnią i in., realizując stosowne zobowiązania w
ramach dysponowanego budżetu. Stąd też, o powo-

dzeniu całego przedsięwzięcia zadecyduje liczba
reklamodawców. Dla firm zrzeszonych w Izbie
stosowany będzie 20% rabat. W opracowanej publikacji
zamieszczone będą oferty i artykuły sponsorowane także
firm spoza Izby.
Zważywszy na charakter przygotowanej publikacji
i jej przeznaczenie, Polska Izba Opakowań zwraca się z
apelem do firm zrzeszonych w Izbie o występowanie w
roli reklamodawców, traktując to jako formę
sponsorowania tej publikacji.
Przewidziany nakład: 4 tys. egz. Publikacja będzie
rozprowadzana nieodpłatnie podczas konferencji,
seminariów, wystaw i targów opakowaniowych w kraju
i za granicą. Stąd koncepcja wydania dwujęzycznego.
Jest zamiarem Biura Izby i Wydawnictwa
VIDART, aby publikacja ta ukazała się we wrześniu z
okazji Dnia Opakowań i II Targów Opakowań dla
Przemysłu Spożywczego „Pakfood”

Współpraca ze szkołami wyższymi
tematem obrad Zespołu Problemowego Rady
Polskiej Izby Opakowań do spraw InnowacyjnoEdukacyjnego i Informacyjnego Wspomagania
Firm.
W dniu 18 maja w Warszawie, członkowie Zespołu
Problemowego
Rady
Izby
ds.
InnowacyjnoEdukacyjnego i Informacyjnego Wspomagania Firm
dyskutowali o potrzebie oraz formach i metodach
współpracy Polskiej Izby opakowań ze środowiskami
akademickimi. Chodzi bowiem o popularyzacje wśród
nauczycieli akademickich oraz studentów problematyki
opakowań, mając na uwadze zarówno badania naukowe,
jak i kształcenie studentów.
Głównym celem „otwarcia się” przemysłu opakowań
na środowisko akademickie, jest maksymalne
wykorzystanie krajowego potencjału badawczego w
unowocześnianiu i zwiększaniu konkurencyjności
polskiego przemysłu opakowań.
Ważną rolę w tym procesie mają do spełnienia
specjaliści kształceni w uczelniach.
Istnieje także potrzeba uruchomienia systemu
doskonalenia wiedzy zdobytej na uczelni.
Pierwszym etapem działań służących lepszemu
wykorzystaniu potencjału krajowej nauki i szkolnictwa
wyższego, będzie swoista inwentaryzacja ośrodków i
specjalistów prowadzących badania naukowe i
kształcących kadry dla potrzeb przemysłu opakowań.
Informując o powyższym zwracamy się do
Czytelników o dzielenie się z nami informacjami o
uczelniach i nauczycielach akademickich oraz innych
ośrodkach badawczych, prowadzących działalność
naukowo-badawczą w dziedzinach i specjalnościach
interesujących przemysł opakowań.
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Wśród dyskutowanych sposobów zainteresowania
studentów problematyką: materiałów opakowaniowych;
opakowań; maszyn i urządzeń, pakowania i do produkcji
opakowań; poligrafii opakowaniowej; bezpieczeństwa i
projektowania opakowań itp. – na pierwszym miejscu
wymieniono konkurs na prace dyplomowe.
Obradom przewodniczył szef Zespołu prof. zw. dr
hab. Andrzej Korzeniowski

•
•
•
•

zapoznaniu się z historią, przedmiotem działalności, organizacją produkcji i zarządzania w
miejscowym Zakładzie Ball Packaging Europe,
ocenie sytuacji w przedsiębiorstwach branży
opakowań w warunkach spowolnienia gospodarczego,
ocenie realizacji budżetu Izby na 2009 r.,
udziałowi Izby w Targach „Pakfood”.

Witamy w gronie członków Polskiej
Izby Opakowań
W roku jubileuszu Polskiej Izby Opakowań rośnie
zainteresowanie członkostwem w Izbie. W ostatnich
tygodniach akces do Izby zgłosiły dwie firmy z Lublina.
Są to:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLIX
Sp. Jawna (20-460 Lublin, ul. Budowlana 26 A)
oraz
FOLPOL Zbigniew Mitura (20-447 Lublin, ul.
Energetyków 5)
Więcej informacji o firmach, nowych członkach Izby
zamieścimy w następnym numerze Biuletynu.

Członkowie Rady Izby w Spółce Ball
Packaging Europe Radomsko
W dniu 3 czerwca 2009 r. na zaproszenie
kierownictwa Spółki Ball Packaging Europe w siedzibie
tej firmy, odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby
Opakowań, w którym wzięli udział członkowie Komisji
Rewizyjnej oraz dyrektorzy firm opakowaniowych:
Boral i Green Pack, a także redaktorzy czasopism
„Packaging Polska” i „Print Partner”.

Uczestnicy Posiedzenia na wspólnym zdjęciu

Uczestnicy obrad mieli okazję zwiedzić oddziały
produkcyjne oraz zapoznać się ze stosowaną w
zakładzie nowoczesną technologią produkcji puszek do
napojów. Zakład w Radomsku jest jednym z 12
zakładów firmy Ball Packaging Europe zlokalizowanych w Europie i należy do najlepszych i
najszybciej się rozwijających. Obok firmy CAN PACK
/również członkiem Izby/, Zakład w Radomsku należy
do największych producentów puszek w Polsce. Więcej
o tym interesującym zakładzie pisaliśmy w Biuletynie
Opakowaniowym (nr 2/2009).
Gospodarze posiedzenia, na czele z dyrektorem
zakładu p. Dariuszem Gnoińskim stworzyli bardzo
dobre warunki do przebiegu obrad.
Wizyta w zakładzie, stanowiła okazję do wręczenia
Jubileuszowego Dyplomu Firmy – Założyciela Polskiej
Izby Opakowań przyznanego Ball Packaging Europe z
okazji 15-lecia Izby.

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań w siedzibie Spółki
Ball Packaging Europe w Radomsku

Posiedzenie, któremu przewodniczył szef Rady
Wojciech Pawłowski, poświęcone było m.in.:

Przewodniczący Rady PIO Wojciech Pawłowski oraz Prezes
prof. Stanisław Tkaczyk wręczają
Dyr. Dariuszowi
Gnoinskiemu dyplom „Firma – członek założyciel Polskiej
Izby Opakowań”
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W części obrad dotyczącej oceny sytuacji firm
opakowaniowych w warunkach kryzysu, członkowie
Rady oraz zaproszeni goście wymienili się informacjami na temat skali i charakteru trudności, na jakie
napotykają przedsiębiorcy.
Generalnie, na tle innych branż i dziedzin
gospodarki, przemysł opakowań notuje stosunkowo
niewielki /ok. 5%/ spadek produkcji. To średnia
wielkość, bowiem są segmenty rynku opakowań np. dla
przemysłu motoryzacyjnego i budownictwa, gdzie
odnotowano ok. 15% spadek produkcji. Jak stwierdzono, stosunkowo niezła sytuacja branży opakowań
wynika z faktu dużego rynku wewnętrznego, a także
struktury opakowań, w której ponad 60% to opakowania
dla przemysłu spożywczego, farmacji i kosmetyków. A
jak dotychczas nie odnotowano na rynku znaczącego
spadku popytu na te artykuły. W znacznie gorszej
sytuacji znalazły się firmy, które w większości
produkowały na export. Spadek sprzedaży w tych
firmach wynosi od 40 do 50%.
Członkowie Rady pozytywnie ocenili realizację
budżetu, a w szczególności w części dotyczącej
opłacalności składek.
Rada zaakceptowała program udziału Izby w II
Targach Opakowań dla Przemysłu Spożywczego
„Pakfood” /14-17 września 2009/ oraz koncepcję
specjalnego wydawnictwa z okazji 15-lecia Izby.
W sprawach organizacyjnych, przyjęto uchwalę o
wykluczeniu z Izby firm, które nie wypełniają
obowiązków wynikających ze statutu oraz Kodeksu
Etyki Polskiej Izby Opakowań.
Rada nadała szczególnie zasłużonym dla rozwoju i
działalności Izby tytuły „Zasłużony dla Polskiej Izby
Opakowań”.
Tytuły te nadano: Bogdanowi Korczewskiemu dyr.
Spółki Recykling Centrum /Jarosław/; Adamowi
Kusiowi, współzałożycielowi Izby, pierwszemu
przewodniczącemu Rady Izby, b. prezesowi Fabryki
Opakowań Kosmetycznych Pollena /Łaskarzew/ aktualnie na emeryturze; Wiesławowi Marczakowi,
współzałożycielowi Izby, członkowi Rady I kadencji,
prezesowi firmy MAROPAK Zjednoczone Zakłady
Usługowo-Wytwórcze
/Warszawa/;
Zygmuntowi
Kapuścikowi,
prezesowi
Spółki
KARTONEX
/Krasnystaw/, aktywnemu członkowi Rady Izby I i II
kadencji.
Ponadto Rada Izby, w uznaniu aktywnego
członkostwa w Polskiej Izbie Opakowań oraz osiągnięć
na polu rozwoju rynku palet w Polsce, przyznała Spółce
EUROPAL /Warszawa/ z okazji 15-lecia działalności tej
firmy, specjalny dyplom uznania.

Tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki
2009” dla Warta Glass Sieraków S.A.
Miło nam poinformować, iż firma Warta Glass
Sieraków S.A. członek Polskiej Izby Opakowań została
wyróżniona tytułem „Ambasadora Polskiej Gospodarki
2009” w kategorii Marka Europejska.
Wyróżnienie to przyznawane jest firmom, za
wysokie standardy ekonomiczno- finansowe oraz dobre
praktyki biznesowe w kontaktach zagranicznych.
Konkurs
„Ambasador
Polskiej
Gospodarki”
organizowany jest przez Business Centre Club pod
patronatem
Ministra
Spraw
Zagranicznych.
Podstawowym celem tego konkursu jest promowanie
przedsiębiorstw osiągających sukcesy na rynkach
międzynarodowych oraz wyróżniających się wysoką
wiarygodnością.
Podczas uroczystości, 2 czerwca 2009r., dyplom
dokumentujący uzyskanie tego zaszczytnego wyróżnienia wręczyli prezesowi Spółki Warta Glass Sieraków
S.A., panu Wojciechowi Kołpie - Minister Spraw
Zagranicznych, Radosław Sikorski i Prezes Business
Centre Club, Marek Goliszewski.

Od lewej: Radosław Sikorski, Wojciech Kołpa, Marek
Goliszewski.

ROSUPAK 2009 w cieniu kryzysu
(relacja uczestników Misji Polskiej Izby
Opakowań)
W dniu 15 - 19 czerwca, w Moskwie na głównej
wystawie opakowań Rosji ROSUPAK, spotkali się
producenci opakowań z Austrii, Bułgarii, Kanady, Chin,
Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, W.
Brytanii, Hongkongu, Węgier, Indii, Włoch, Polski,
Korei Płd, Białorusi, Rosji, Hiszpanii, Tajwanu, Turcji,
Ukrainy i St. Zjednoczonych.
Łącznie 290 wystawców. Wystawie ROSUPAK
towarzyszyły branżowe salony poświęcone: maszynom
do produkcji żywności (18 wystawców); maszynom do
pakowania (37 wystawców); opakowaniom z aluminium
(12 wystawców) oraz opakowaniom luksusowym (35
wystawców). Licznie uczestniczyły firmy reprezentujące
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środki masowego przekazu (56), zajmujące się reklamą
opakowań.

finansową politykę firm – producentów opakowań;
wypracowaniu strategii rozwoju przemysłu opakowań w
Rosji do 2020 roku; wpływowi światowego kryzysu na
rynek opakowań w Europie; przedsięwzięciom
antykryzysowym podejmowanym przez rząd i firmy.

Prof. S. Tkaczyk z redaktorem naczelnym czasopisma Tara i
Upakovka M. Smirennym

Ogółem było 438 wystawców, co stanowiło połowę
wystawców z roku 2008. Tak znacząca różnica w liczbie
wystawców świadczyła o istnieniu ogólno-światowego
kryzysu gospodarczego, który jak było widać, dotknął
również przemysł i rynek opakowań.
Po raz pierwszy od kilku lat, zabrakło większej
reprezentacji polskiego przemysłu opakowań. Jedynie
firmy biorące udział w Misji Polskiej Izby Opakowań
były obecne na 14 edycji, tej największej w regionie
Europy Wschodniej i Euroazji wystawie opakowań i
technologii opakowaniowych.
Na stoisku Misji swoją ofertę zaprezentowały:
Coffee Service; FH SORT; Huta Szkła TUR; Centralny
Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Opakowań i Centralny
Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego.
Jeśli oceniać tegoroczny ROSUPAK liczbą zwiedzających, to w odniesieniu do liczby wystawców był on
rekordowym. Użytkownicy opakowań, a także ich
producenci, przekonani o rozmiarach i rozmachu
ROSUPAK-u z lat poprzednich licznie przybyli również
w tym roku.
Mniejsze rozmiary tegorocznego ROSUPAK-u i
towarzyszących salonów branżowych, rekompensowała
liczba przedsięwzięć towarzyszących tej wystawie.
Wiodącym stało się Międzynarodowe Forum
„Strategiczne decyzje dla rosyjskiego przemysłu
opakowań”. Imprezie tej towarzyszył zamysł organizatorów, aby dokonać analizy stanu przemysłu i rynku
opakowań Rosji w warunkach kryzysu gospodarczego,
na tle ocen i skutków tego zjawiska w innych krajach.
W trakcie Forum jego uczestnicy najwięcej uwagi
poświęcili następującym zagadnieniom: zmianom na
rynku opakowań Rosji w 2010 r. spowodowanych
kryzysem; konsekwencjom, jakie niesie dla przemysłu
opakowań zmniejszenie konsumpcji (popytu) na
ogólnym rynku w Rosji; działaniom na rzecz ograniczenia wpływu firm - użytkowników opakowań na

Uczestnicy Forum ”Strategiczne decyzje dla rosyjskiego
przemysłu opakowań”

Było to niezwykle rzeczowe spotkanie wielkich firm,
banków oraz doradców najwyższych szczebli decyzyjnych, a także organizacji przedsiębiorców.
Bardzo dobrze przyjęte zostało wystąpienie prezesa
Polskiej Izby Opakowań, prof. Stanisława Tkaczyka,
zawierającego ocenę i analizę wpływu spowolnienia
gospodarczego w Polsce na krajowy rynek i przemysł
opakowań. Z dużą uwagą i zainteresowaniem uczestnicy Forum wysłuchali informacji o podejmowanych w
Polsce przez rząd i firmy oraz organizacje przedsiębiorców - działaniach na rzecz ograniczenia skutków
kryzysu.
W dyskusji na Forum, obok. Prof. Stanisława
Tkaczyka prezesa Izby oraz dyrektora COBRO, aktywny
udział brali: dr inż. Jerzy Hoppe dyr. COBRPP oraz
Wacław Wasiak dyr. Biura PIO, współautor referatu
„Przemysł i rynek opakowań w Polsce w warunkach
kryzysu oraz sposoby ograniczania jego skutków”.
Na stoisku Misji funkcjonował punkt informacyjny
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Moskwie. Z satysfakcją należy poinformować, iż
stoisko to cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Ważnymi gośćmi byli: dyrektor wystawy pani
Natalia Konowałowa, członkowie kierownictwa Krajowej Konfederacji Producentów Opakowań- Aleksander
Bojko i Andrej Zagorski oraz prezydent Stowarzyszenia
Producentów Maszyn do Pakowania Aleksandr Puzikow
i dyrektor wykonawczy tej organizacji Grigorij
Chmielewskij.
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Na zakończenie pobytu Misji w Moskwie, jej
członkowie spotkali się w Ambasadzie RP z
kierownictwem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji.
Warto dodać, iż Wydział ten tradycyjnie już okazał
Polskiej Izbie Opakowań- organizatorowi Misji wiele
pomocy (transport, zakwaterowanie, rozpoznanie rynku
itp.).

Spotkanie w Ambasadzie RP. Od prawej: prof. S. Tkaczyk Prezes PIO; T. Stępień - dyr. Gen. Coffee Service;
S. Podściański - radca, z-ca kierownika Wydziału Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady; dr inż. J. Hoppe - dyr.
Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Poligrafii;
W. Wasiak - dyr. Biura PIO

Armeńsko-Polskie Forum Opakowań,
Poligrafii i Logistyki
(Erewań, 15 – 19 października 2009)
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W szczególności chodzi o takie zagadnienia, jak: rozwój
rynku
opakowań;
unowocześnienie
przemysłu
opakowań oraz branży poligraficznej; organizacja i
wdrażanie systemów gospodarki opakowaniami
(ekologia opakowań, recykling itp.); wdrażanie nowoczesnych systemów gospodarki magazynowej i
logistyki.
Najbardziej realnym wydają się przedsięwzięcia z
zakresu przygotowania kadr (organizowanie kursów na
miejscu w Armenii, jak również w Polsce).
Przewiduje się, iż projekt ten byłby finansowany ze
środków UE przeznaczonych na realizację idei
„Partnerstwa Wschodniego”.
Po rozpoznaniu realnych potrzeb Armenii w w/w
obszarach oraz zainteresowania polskich przedsiębiorstw i placówek badawczych, opracowany zostanie
projekt stosownego programu w celu przekazania do
MSZ i KIE z prośbą o pozyskanie akceptacji
właściwych organów UE.
Zainteresowanych udziałem w Forum, prosimy o
przesłanie zgłoszeń w terminie do 30 września 2009 r.
na adres Biura Izby (e-mailem: biuro@pio.org.pl lub
faxem: (22) 8422303.
Koszt uczestnictwa w Forum ok. 3÷3,2 tys. zł.
Pełna kalkulacja zostanie dokonana po zamknięciu
listy uczestników.

Jeśli chcesz być obecnym na rynku Armenii,
uczyń pierwszy krok. Weź udział w ArmeńskoPolskim Forum Opakowań, Poligrafii i Logistyki
Rubrykę „Z życia PIO” opracował mgr inż. Wacław Wasiak

Prezydent Stowarzyszenia Producentów Opakowań
i poligrafów Armenii, prof. Czibuchczjan Suren, zwrócił
się do Prezesa Polskiej Izby Opakowań prof. Stanisława
Tkaczyka z propozycją zorganizowania w październiku
2009 r. Armeńsko-Polskiego Forum Opakowań,
Poligrafii i Logistyki.
Celem Forum byłoby zapoznanie się ze stanem i
potrzebami gospodarki Armenii w dziedzinie opakowań
(przemysł i rynek), poligrafii dla potrzeb opakowań oraz
logistyki. W dziedzinie gospodarki opakowaniami,
miejscowy rynek interesują w szczególności problemy
zagospodarowania odpadów opakowaniowych.
Polska Izba Opakowań reprezentując polskie firmy
opakowaniowe i pracujące na rzecz przemysłu i rynku
opakowań, zamierza uruchomić program współpracy z
analogicznymi firmami w krajach Europy Wschodniej w
ramach Projektu UE „Partnerstwo Wschodnie”. Stąd też
wspomniane Forum stanowiłoby okazję do wspólnego
wypracowania koncepcji projektu obejmującego pomoc
polskich przedsiębiorstw, placówek naukowych oraz
uczelni dla partnerów w Armenii.

KONFERENCJA I SEMINARIUM
29 września 2009 r., o godz. 1000 w siedzibie
COBRO w Warszawie na ul. Konstancińskiej 11
odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna na temat: „Przyszłość
opakowań Biodegradowalnych”.
Tematyka Konferencji obejmuje następujące
zagadnienia:
• Światowy rynek polimerów biodegradowalnych do
produkcji opakowań
• Doświadczenia w przetwórstwie polimerów
biodegradowalnych
• Badania nad nowymi polimerami
biodegradowalnymi
• Zastosowania opakowań kompostowalnych
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• Badania i systemy certyfikacji opakowań
biodegradowalnych przydatnych do kompostowania
• Bariery w rozwoju krajowego rynku opakowań
biodegradowalnych
• Systemy selektywnego zbierania opakowań
kompostowalnych
Organizatorzy:
Centralny
Ośrodek
Badawczo
Opakowań
Zakład Ekologii Opakowań

Rozwojowy

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z
wymaganiami stawianymi opakowaniom stosowanym
do pakowania żywności oraz obowiązkami producentów
w świetle ustawodawstwa polskiego oraz Unii
Europejskiej.
Seminarium będzie obejmować będzie m. in.
następujące zagadnienia:


Wymagania jakości zdrowotnej materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością określone w przepisach zharmonizowanych na poziomie Wspólnoty Europejskiej
(Rozporządzenia, Dyrektywy) oraz w innych
regulacjach prawnych, w tym rezolucji



Obowiązki
producentów
i
importerów
opakowań do żywności wynikające z polskiego
ustawodawstwa



Ocena zgodności opakowań z ustalonymi
limitami migracji globalnej i specyficznej



Kontrola urzędowa materiałów i wyrobów do
kontaktu z żywnością (ze szczególnym
uwzględnieniem błędów spotykanych przy
znakowaniu lub innych mających wpływ na
bezpieczeństwo żywności)

02-942 Warszawa,
ul. Konstancińska 11
http://www.cobro.org.pl

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polska Akademia Nauk
41-819 Zabrze,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
44-121 Gliwice, ul. Sowińskiego 5
http://www.cmpw-pan.edu.pl

Komitet Naukowy:
prof. zw.. Stanisław Tkaczyk - Przewodniczący
dr inż. Hanna Żakowska - Sekretarz naukowy
prof. dr hab. Andrzej Dworak
prof. dr hab. Jerzy Bursa
prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski
prof. dr hab. Eugeniusz Świtoński
doc. dr hab. inż. Marek Kowalczuk
doc.dr Bohdan Czerniawski
doc. dr Stefan Jakowski
prof. dr hab. Zbigniew Mielniczuk
Szczegółowe informacje na temat Konferencji oraz
Karta Zgłoszenia zamieszczone są na stronie
internetowej http://www.cobro.org.pl


Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy
organizuje w dniu 7 października 2009 r. (środa) o
godz. 1000 Seminarium pt.:

„Obowiązki producentów opakowań do
żywności pod względem wymagań sanitarnohigienicznych w świetle wytycznych Unii
Europejskiej i polskiego ustawodawstwa”

Biuletyn
Opakowaniowy
dwumiesięcznik

Seminarium odbędzie się w siedzibie Centralnego
Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Opakowań w
Warszawie przy ul. Konstancińskiej 11.
Szczegółowe informacje na temat Seminarium oraz
Karta Zgłoszenia zamieszczone są na stronie
internetowej http://www.cobro.org.pl

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 6272
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