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KIERUNKI ROZWOJOWE
OPAKOWALNICTWA
(cz. 2)
Postęp techniczny stwarza możliwości produkcji
wyrobów o coraz bardziej wyrafinowanym składzie
i konstrukcji, co powoduje określone trudności w
nazewnictwie i klasyfikacji. Sytuacja ta dotyczy
także materiałów opakowaniowych i opakowań,
gdzie z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne,
wygląd zewnętrzny i inne wymagania złożoność
wyrobów jest znaczna. Jeszcze do niedawna papier
był materiałem jednowarstwowym, podobnie jak
tektura czy folia z tworzyw sztucznych. Obecnie
spotyka się już papiery specjalnego przeznaczenia
posiadające kilka warstw, natomiast karton
jednowarstwowy praktycznie został wyeliminowany
z produkcji. Postęp techniczny umożliwił łączenie
różnych materiałów, co skutkowało powstaniem
wielowarstwowych
materiałów,
zwanych
laminatami. W stosunkowo krótkim czasie technika
umożliwiła
dalszy
postęp,
rozbudowując
technologię
produkcji
materiałów
wielowarstwowych. Materiały obecnie łączy się już
nie tylko za pomocą kleju, lecz również metodami
bezklejowymi. Noszą nazwy wielowarstwowych.
Jednakże wielowarstwowym materiałem jest także
tektura falista, papier powleczony tworzywem
sztucznym, czy aluminium. Papier i jego wytwory w
pewnym okresie czasu były niezastąpione, ze
względu na możliwości ochronne i przetwórcze. Z
biegiem czasu okazało się, że wytwory papiernicze
oprócz zalet mają szereg wad, wśród których

ISSN 1734-4603

Cena 6,00 zł

najważniejszą była duża higroskopijność celulozy,
będącej głównym składnikiem papieru, tektury
(kartonu) i opakowań z niej wykonanych. Poprawę
właściwości wytworów papierniczych uzyskano za
pomocą
ich
powlekania
woskami
lub
mikrowoskami, stwarzając barierę dla pary wodnej i
materiałem
wilgoci.
Pierwszym
złożonym
opakowaniowym w postaci dwuwarstwowego
laminatu był papier powleczony celofanem.
Wprawdzie celofan produkowany jest również na
bazie celulozy (regenerowanej), a więc jest
wrażliwy na wilgoć, to jednak ten materiał otworzył
nowe perspektywy rozwoju tego typu materiałów.
Rozwój inżynierii materiałowej, a szczególnie
produkcja
tworzyw
sztucznych
rozszerzyła
asortyment
produkowanych
materiałów
opakowaniowych. Materiały te charakteryzują się
wysoką barierowością i właściwościami fizyko –
mechanicznymi, odpornością na niskie i wysokie
temperatury
oraz
atrakcyjnym
wyglądem
Laminat
jest
materiałem
zewnętrznym.
opakowaniowym, którego walory nie tylko
zwiększają funkcjonalność gotowego opakowania,
lecz także jego walory informacyjno - promocyjne.
Jednakże nie trudno zauważyć, że wraz z rosnącymi
potrzebami wzrostu barierowości materiałów,
rośnie liczba warstw w laminatach. Już obecnie do
pakowania witaminy C stosowane są worki
laminatowe o pojemności 25 kg składające się z 9
warstw. Oznacza to, że musi istnieć granica w
której ilość warstw materiału opakowaniowego
będzie poza rozsądnym rozwiązaniem. Już w tej
chwili powstają nowe materiały opakowaniowe o
zmniejszonej ilości warstw i takiej samej
barierowości a wraz z rozwojem nanotechnologii
możemy liczyć na dalsze ich zmniejszenie. Rozwój
opakowalnictwa przebiega, jak wiele innych
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procesów po spirali, a materiały opakowaniowe
będą charakteryzować się w przyszłości znacznie
wyższą jakością, przy znacznie mniejszym wkładzie
surowcowym.
Zmiany
występujące
w
opakowalnictwie
zaobserwować można na przykładzie pudełek
tekturowych dla przemysłu farmaceutycznego.
Jeszcze do niedawna pudełka dla leków, zarówno
płynnych, jak i stałych, posiadały zazwyczaj nadruk
jedno- lub dwukolorowy. Producenci leków
wychodzili z założenia, iż chory człowiek lekarstwo
musi kupić, niezależnie od jego wyglądu
zewnętrznego. Obecnie, od kiedy na skutek
globalizacji, wzrosła konkurencja w przemyśle
farmaceutycznym oraz od kiedy na rynku pojawia
się coraz więcej paraleków, producenci docenili rolę
opakowania w promocji wyrobów. Dziś do skali
barwnej dodawany jest jeden lub dwa kolory, a
znakomita większość pudelek zostaje także
polakierowana. Oznacza to, jak twierdzą niektórzy,
że „opakowania leków zbliżają się do opakowań
kosmetyków”.
Ciekawostką mało stosowaną na szerszą skalę są
opakowania jadalne. Do grupy opakowań jadalnych
wg. obowiązujących aktualnie kryteriów zalicza się
te rodzaje opakowań, które mogą być tolerowane
przez układ trawienny człowieka. Zwrócić jednak
należy uwagę na fakt, że ich rozkład w przewodzie
pokarmowym
nie
oznacza
automatycznej
przydatności do spożycia, dlatego opakowania
jadalne dzieli się na dwie grupy, przydatne i
nieprzydatne do konsumpcji. Opakowania jadalne
obecnie mogą być także zadrukowane jadalnymi
farbami. Technologia drukowania może być
zrealizowana za pomocą drukarek atramentowych i
atramentami, których składniki są pochodzenia
organicznego. Zrozumiałym jest, że w przypadku
stosowania drukarek do druku farbami graficznymi,
głowica musi zostać wymieniona. Tą metodą można
nanosić nadruk na gofry, czekoladę a nawet na
opłatek. Nie wydaje się jednak, aby opakowania
jadalne mogły znaleźć szerokie zastosowanie w
przemyśle opakowaniowym, chyba ze zrozumiałych
względów.
Oczywistym jest, że opisane właściwości
podwyższenia jakości, funkcjonalności i wyglądu
nie obejmują wszystkich obecnych i przyszłych
możliwości rozwoju opakowań. Wynika to zarówno
z przyczyn obiektywnych, jak np. skokowe etapy
rozwoju techniki, jak też i subiektywnych
uzależnionych
od
mody,
przyzwyczajeń,

konsumenta i wiedzy projektanta. Zastosowanie w
produkcji materiałów i technologii high – tech, w
tym nanotechnologi, metamateriałów zapewni
pewniejszą ochronę produktu oraz spełni funkcje,
których aktualnie nie potrafimy nawet sprecyzować.

***
Przyszłość opakowań biodegradowalnych
w ocenie uczestników II
Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Technicznej
Konferencja, która miała miejsce 29 września w
siedzibie
COBRO
zgromadziła
wybitnych
specjalistów zajmujących się zarówno badaniami
nad tego rodzaju opakowaniami, ich produkcją,
zagadnieniami związanymi z certyfikacją jak i
obecnych oraz potencjalnych użytkowników.

Podstawy wprowadzenia na rynek europejski
biotworzyw omawiał Roland Schathow z European
Bioplastics Biotworzywa nowej generacji Mater-Bi
przedstawiał Dr Fridrich Von Hesler z Novamont
GmbH . Zagadnieniom związanym z badaniami,
certyfikacją i systemami selektywnego zbierania
opakowań kompostowalnych poświęcone były
referaty Bruna de Wilde , szefa laboratorium
Organic Waste System z Belgii i Miriam Sahl z
DIN
Certco
z
Niemiec.
Zjawisko
biodegradowalności
przedstawił,
podczas
telekonferencji on-line, prof. Ramani Narayan z
Wydziału Inżynierii Chemicznej i Materiałowej
Uniwersytetu Michigan.
Konferencja dowiodła, ze znaczne osiągnięcia w
dziedzinie biodegradowalnych i kompostowalnych
polscy
materiałów
opakowaniowych
mają
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specjaliści, zaangażowani w realizacje specjalnych
projektów.

Jest więc wiele powodów, aby producenci żywności
i napojów pilnie śledzili tendencje i oferty,
zwłaszcza, że mogą tu uzyskać znaczną pomoc ze
strony COBRO. Jak zapowiada prof. Tkaczyk,
COBRO chce stworzyć specjalne
Centrum
Edukacyjne Opakowań, które ma nie tylko
propagować wiedzę, ale także pomagać we
wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie
opakowań. (A.Ł)

Z ŻYCIA POLSKIEJ
IZBY OPAKOWAŃ
Na zdj. od lewej dr Hanna Żakowska (COBRO) oraz prof.
Marek Kowalczuk (PAN)

Na kanwie jubileuszu Izby
Uczestnicy konferencji zwracali uwagę, że rynek
opakowań biodegradowalnych jest obecnie
najszybciej rozwijającym się segmentem rynku
opakowań, z dynamiką wzrostu sprzedaży
przekraczającą 20% rocznie. Jednym z
ważniejszych czynników stymulujących rozwój
tego segmentu jest polityka większości rządów,
które chcąc ograniczyć stosowanie uciążliwych dla
środowiska odpadów opakowaniowych obkładają
je
specjalnymi
podatkami,
obciążającymi
stosujących tego rodzaju opakowania producentów,
w tym producentów żywności. Kolejnym
czynnikiem są preferencje konsumentów, którzy
coraz chętniej sięgają po żywność naturalną i
ekologiczną, zwracając przy tym coraz większą
uwagę także na to, by również opakowanie było
przyjazne środowisku. O rosnącej popularności
opakowań biodegradowalnych w coraz większym
stopniu decyduje wreszcie dokonujący się szybki
postęp w ich produkcji. Na rynku pojawiają się
coraz to nowe rodzaje materiałów o coraz
doskonalszych właściwościach.

Uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji NaukowoTechnicznej- Przyszłość Opakowań Biodegradowalnych

W okresie 15 lat działalności Polska Izba
Opakowań wypracowała dobrą pozycję, (markę) nie
tylko wśród przedsiębiorców branży opakowań ale
także wśród licznych organizacji zrzeszających
przedsiębiorców, tak w kraju jak i zagranicą.
Słowa uznania dla pozycji i dorobku Izby
zawierały okolicznościowe pisma kierowane na
adres Izby z okazji jej jubileuszu.
Nie jesteśmy w stanie zamieścić choćby kilku
takich listów. Ograniczamy się zatem do dwóch,
których autorami są szefowie dużych organizacji
zrzeszających przedsiębiorców i ich korporacje.
Są to, przesłanie pana Keitha A. Pearsona
prezydenta Światowej Organizacji Opakowań oraz
pana Andrzeja Arendarskiego prezesa Krajowej
Izby Gospodarczej.
Czuję
się
prawdziwie
zaszczycony i wyróżniony, iż
mogę reprezentować Światowa
Organizację
Opakowań
w
obchodach 15-lecia Polskiej
Izby Opakowań.
Zaangażowanie Izby w
rozwój przemysłu opakowań w
Polsce
wyraża
się
w
działaniach, które sprawiają że
opakowania stają się coraz doskonalsze.
Rynek opakowań stanowi ważna część infrastruktury
gospodarczej, a działania Polskiej Izby Opakowań mają
na celu wsparcie jego rozwoju i sprawnego
funkcjonowania.
Wspomaganie firm sektora opakowań w ich
działaniach
marketingowych, angażowanie się w
edukację i popularyzację informacji dotyczących
opakowań, prawa, warunków pracy i ochrony środowiska
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sprawia, że Polska Izba Opakowań jest traktowana jako
odpowiedzialny partner w polskim przemyśle opakowań.

Różne formy edukacyjno- innowacyjnego wspierania firm
stanowią istotną pomoc w modernizacji przedsiębiorstw.

Promując strategie Zrównoważonego Rozwoju Polska
Izba Opakowań przewodzi zmianom zachodzącym
obecnie w firmach opakowaniowych na całym świecie.
Kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju jest
etyka w biznesie, a Polska Izba Opakowań jeśli liderem
w tej ważnej dziedzinie o znaczeniu ogólnoświatowym, a
ponadto wspiera wysiłki firm starających się utrzymać na
rynku.
Elementem
działań
Izby
prowadzących
do
propagowania opakowań o najwyższej jakości jest
wspieranie konkursu PakStar oraz Student PakStar a
także ustanowienie Dnia Opakowań.

Inicjatywa Izby w sprawie ustanowienia „Dnia
Opakowań” z pewnością przyczyni się do popularyzacji
problematyki opakowań oraz przemysłu i rynku
opakowań

Misja Światowej Organizacji Opakowań to „Lepsza
jakość życia poprzez lepsze opakowania dla większości
społeczeństwa”. Oczywistym jest, iż dzięki znaczącemu
wsparciu polskiego przemysłu opakowaniowego, Polska
Izba Opakowań realizuje te misję.

Życzymy Polskiej Izbie Opakowań
najlepszego z okazji piętnastej rocznicy.

wszystkiego

Z życzliwymi pozdrowieniami

Keith A. Pearson
Prezydent
Światowej Organizacji Opakowań

Przyjęty i realizowany przez Izbę system wyróżnień jest
dobrą formą promowania najlepszych firm i specjalistów
w dziedzinie opakowań.
Na szczególne uznanie zasługuje stosowany przez Izbę
system monitorowania warunków funkcjonowania firm,
co pozwala na identyfikowanie i usuwanie progów i
barier utrudniających ich działalność. Służy temu także
praktyka wyjazdowych posiedzeń władz Izby w
przedsiębiorstwach.
Wiele uwagi Izba poświęca kreowaniu i promocji postaw
etycznych w biznesie. Popularyzuje i promuje ideę firmy
społecznie odpowiedzialnej.
Polska Izba Opakowań skutecznie wypełniając zadania i
obowiązki organizacji samorządu gospodarczego, od 15
lat aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Izby
Gospodarczej.
Dziękuję Koleżankom i Kolegom reprezentującym firmy
zrzeszone w Polskiej Izbie Opakowań za dotychczasowe
dokonania.
Z wyrazami szacunku i poważania
Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Jubileusz 15-lecia Polskiej Izby
Opakowań to wyjątkowa okoliczność
dla przekazania członkom i władzom
tej organizacji gratulacji i wyrazów
uznania z tytułu działalności i
dotychczasowego dorobku.
Mam szczególne powody, aby dzielić
uczucia satysfakcji z racji jubileuszu
Izby,
bowiem
Krajowa
Izba
Gospodarcza aktywnie uczestniczyła w tworzeniu
ówczesnej Krajowej Izby Opakowań.
Jak widać, mieliśmy szczęśliwą rękę, bowiem Izba ta (od
2006 r. jako Polska Izba Opakowań) dobrze realizowała
zadania
i
obowiązki
organizacji
samorządu
gospodarczego przedsiębiorców branży opakowań.
Realizowane z powodzeniem przez Izbę różne formy
wspierania przedsiębiorców zasługują zarówno na
uznanie jak i szerszą popularyzację.
Organizowane przez Izbę podczas międzynarodowych
targów i wystaw „Dni Polskich Opakowań” dobrze służą
promocji polskiego przemysłu opakowań.

***
Polska Izba Opakowań na targach
Pakfood- 2009.
Druga edycja Targów
Opakowań dla Przemysłu
Spożywczego
„Pakfood2009” (pierwsza w roku
2007), stanowiła okazję do
uświetnienia jubileuszu 15lecia
Polskiej
Izby
Opakowań oraz ustanowionego 3 lata temu przez
Izbę „Dnia Opakowań” (15 września).
Wśród przedsięwzięć uświetniających jubileusz
15-lecia Izby, niewątpliwie za najważniejsze uznać
należy wydanie publikacji „Przemysł i Rynek
Opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby
Opakowań”.
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Opakowań oraz systemu promocji firm i osób
szczególnie zasłużonych dla przemysłu opakowań.
Spotkanie to stanowiło także okazję do
zaprezentowania publikacji „Przemysł i Rynek
Opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby
Opakowań”. Szef tego projektu, zapoznał
zebranych z zawartością publikacji, zwracając
uwagę na zamieszczone w niej oceny i analizy
polskiego przemysłu i rynku opakowań.
Jak wynikało z przedstawionych informacji,
przemysł opakowań w Polsce należy do ścisłej
czołówki europejskiej. Jest nowoczesnym, dobrze
oraz
zorganizowanym
i
zarządzanym
konkurencyjnym.
Publikacja Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce. 15 lat
Polskiej Izby Opakowań

Wspomniane wyżej wydarzenia (jubileusz Izby,
Dzień Opakowań, jubileuszowa publikacja,
wyróżnienia firm i osób) złożyły się na bogaty
program organizowanych przez Izbę przedsięwzięć
promocyjno- edukacyjnych, w trakcie targów
Pakfood.
Okazją do zaprezentowania wspomnianej wyżej
publikacji była ceremonia otwarcia Salonu Promocji
oraz zbiorowego stoiska firm- członków Polskiej
Izby Opakowań, co miało miejsce pierwszego dnia
targów (14 września).

Zbiorowe stoisko firm – członków PIO na targach
Pakfood 2009r.

Połączenie tej ceremonii z konferencją prasową z
okazji Targów, stanowiło dodatkową okoliczność
dla
popularyzacji
problematyki
opakowań.
Przedstawiciele
Polskiej
Izby
Opakowań
poinformowali o historii, zadaniach i działalności
Izby oraz genezie i celach ustanowienia Dnia

Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań- Targi Pakfood
2009.

Historii, działalności i dokonaniom Polskiej Izby
Opakowań w latach 1994-2009, poświęcona była
konferencja „Polska Izba Opakowań- 15 lat
działalności” (15 września).
W
okolicznościowym
wystąpieniu
przewodniczącego Rady Izby p. Wojciecha
Pawłowskiego, prezesa firmy Warta Glass Group,
jednego z głównych inicjatorów i założycieli Izby,
przedstawiona została historia i działalność Izby w
okresie ostatnich 15 lat. W szczególności
podkreślone zostały motywy jakimi kierowali się
przedsiębiorcy decydując się na powołanie (w
owym czasie) Krajowej Izby Opakowań. Wskazano
także na główne formy działalności Izby oraz jej
podstawowe zadanie, polegające na wspieraniu firm
zrzeszonych w tej organizacji oraz działaniu na
rzecz rozwoju polskiego przemysłu i rynku
opakowań.
W trakcie konferencji ogłoszono werdykt
kapituły wyróżnień tytułami „Firma Zasłużona dla
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Przemysłu Opakowań” oraz „Zasłużony dla
Przemysłu Opakowań”.
W kategorii „Firma Zasłużona …” tytuł ten
uzyskał Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy
Opakowań w Warszawie, w uznaniu zasług w
dziedzinie innowacyjnego wspierania krajowego
przemysłu opakowań w okresie 35 lat swojej
działalności (1974-2009).
Dyplom dokumentujący przyznanie tytułu
„Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”
odebrał doc. dr inż. Bohdan Czerniawski, senior
wśród zespołu badawczego, wielce zasłużony dla
rozwoju opakowań z tworzyw sztucznych.

COBRO- „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”.
Na zdj. doc. B. Czerniawski i prof. S. Tkaczyk

W kategorii „Zasłużony dla Przemysłu
Opakowań” tytuł ten przyznano Ryszardowi
Kołodziejskiemu, prezesowi Spółki EUROBOX
Polska w Przesiadłowie, w uznaniu ponad 20 letniej
aktywnej działalności na rzecz rozwoju przemysłu i
rynku opakowań z papieru i tektury.
Prezes Ryszard Kołodziejski kierował kilkoma
dużymi firmami produkującymi papier i tekturę
falistą oraz opakowania z tego materiału. Jest
uznanym w kraju i zagranicą ekspertem w tej
dziedzinie. W dowód uznania dla jego wiedzy,
doświadczenia i działalności, w ubiegłym roku
został wybrany wice prezydentem Europejskiej
Federacji Producentów Tektury Falistej. Od
kilkunastu
lat
jest
aktywnym
członkiem
Stowarzyszenia Papierników Polskich (ostatnio I
Wiceprezes tej organizacji). Był wielkim
rzecznikiem utworzenia Polskiej Izby Opakowań.
Od początku jej działalności ( 1994r.) wybierany w
skład Rady Izby.

Prezes zarządu MTP dr A. Byrt (w środku) wręcza
okolicznościowy dyplom i statuetkę z okazji jubileuszu
Izby

Z okazji jubileuszu Polskiej Izby Opakowań,
Krajowa Izba Gospodarcza, w uznaniu zasług dla
rozwoju samorządu gospodarczego przyznała
zasłużonym działaczom Polskiej Izby Opakowań
Złote Honorowe Odznaki Krajowej Izby
Gospodarczej. Odznaki te przyznano:
• Wojciechowi Pawłowskiemu, wieloletniemu
przedsiębiorcy z branży opakowań szklanych
(prezes Huty Szkła Sieraków, organizator grupy
producentów opakowań szklanych Warta Glass
Group), współzałożycielowi Krajowej Izby
Opakowań, członkowi BCC i Rady Biznesu.
• Ryszardowi Kołodziejskiemu- wieloletniemu
przedsiębiorcy z branży opakowań z papieru i
tektury, współzałożycielowi Krajowej Izby
Opakowań,
aktualnie
prezesowi
Spółki
EUROBOX Polska.
• Markowi Rosłonowi, założycielowi firmy
PAKMAR i jej wieloletniemu prezesowi,
rzecznikowi idei samorządu gospodarczego,
współzałożycielowi Krajowej Izby Opakowań.
Wręczenia odznak dokonał Z-ca Sekretarza
Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej p. Jerzy
Bujok. Konferencja stanowiła także okazję do
wręczenia kilku firmom Certyfikatów Członkostwa
oraz okolicznościowych dyplomów „Firma –
Członek Założyciel Polskiej Izby Opakowań”.
Wspólny lunch oraz jubileuszowa lampka szampana
– na zakończenie konferencji- stanowiły okazję do
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wspomnień z pierwszych lat działalności Izby oraz
snucia planów na kolejne 15-lecie tej organizacji.
Spośród innych wydarzeń organizowanych przez
Izbę, a towarzyszących Targom Pakfood wymienić
należy: Seminarium „Kody Kreskowe- dziś i jutro.
Zastosowania w opakowaniach” oraz dwie cieszące
się również dużym zainteresowaniem sesje
informacyjne:
- „Niewykorzystane możliwości specjalistycznych
folii polipropylenowych BOPP i folii celulozowych
w pakowaniu produktów spożywczych” (firma
Innovia Films)
opakowań
dla
„Kryteria
przydatności
producentów
spożywczych.
Zakres
badań”
(Centralny
Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Opakowań).

***
Relacja z misji na wystawę opakowań
MIR UPAKOWKI w Mińsku (Białoruś )
W dniach 29.09-2.10 br., gościła w Mińsku
(Białoruś) kilkuosobowa grupa przedsiębiorców z
branży opakowań, w ramach Misji gospodarczopromocyjnej zorganizowanej przez Polską Izbę
Opakowań z okazji wystawy „Świat Opakowań”
(Mir Upakowki).

Spotkanie z kierownictwem Centrum Wystawowego
EXPOFORUM. Druga od prawej: p. Ałła Puchta, dyr.
wystawy MIR UPAKOWKI w trakcie wręczania
certyfikatu uczestnictwa.

Zgodnie z programem Misji, jej uczestnicy
zapoznali się z ekspozycją wystawy, odbyli
spotkania biznesowe. Uczestnicy Misji mieli do
dyspozycji stoisko promocyjne Polskiej Izby
Opakowań, na którym zaprezentowali swoje ofert,
materiały informacyjno-promocyjne oraz wzorce i
oraz
materiałów
próbki
opakowań
opakowaniowych.

Ponadto podczas wystawy miała miejsce
prezentacja pt. „Opakowanie, a dziecko.Problemy
zabezpieczania opakowań przed niepożądanym
dostępem do zawartości”, którą poprowadziła p.
mgr inż. W. Kolado, pracownik naukowy
Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego
Opakowań.

Stoisko Polskiej Izby OpakowańMIR UPAKOWKI 2009

Witamy w gronie członków Polskiej
Izby Opakowań
Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy sylwetki firm,
które w ostatnim czasie powiększyły grono
członków Polskiej Izby Opakowań
• FOLPOL Zbigniew Mitura
Firma istnieje na rynku od 1991r.
Zakres produkcji:
- Folie LDPE
- Dwuwarstwowe o podwyższonej barierowości i
wytrzymałości
- Jednowarstwowe
- Rękawy i półrękawy
- Taśmy termokurczliwe
- Worki i woreczki o różnorodnych zastosowaniach
- Kaptury termokurczliwe na palety
- Dowolna konfekcja folii
- Nadruki
Od początku działalności stale podnoszona jest
jakość folii i opakowań oraz unowocześniany park
maszynowy.
Obecnie firma mieści się we własnych
pomieszczeniach, co pozwala na poprawę
technologii i warunków pracy. Stała modernizacja
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procesu wytwarzania podnosi jakość usług oraz
terminową realizację zleceń. W celu poprawienia
barierowości i wytrzymałości folii zainstalowano
nowoczesną
linię
do
produkcji
folii
dwuwarstwowej.
Jakość, terminowość i umiarkowane ceny
zapewniają firmie renomowanych i wymagających
odbiorców, z którymi stale firma FOLPOL
współpracuje.

KONTAKT:
Infolinia: 0 (...) 81 743-82-66
Tel. kom.: 0 601-25-30-69
ul. Energetyków 5, 20-447 Lublin
• Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoPOLIX Sp. Jawna

Handlowe

Firma POLIX powstała w 1984 roku. Jest
producentem opakowań z polietylenu HDPE, LDPE
i PET-G na potrzeby przemysłu chemicznego ze
szczególnym uwzględnieniem nawozów płynnych i
środków ochrony roślin oraz opakowań dla chemii
gospodarczej.
Stała
kontrola
procesów
produkcyjno- technologicznych oraz profesjonalna
kadra gwarantują najwyższą jakość naszych
wyrobów. Blisko dwudziestoletnie doświadczenie
pozwoliło nam wypracować korzystne formy
współpracy z naszymi kontrahentami. Podejmujemy
się również opracowywania nowych wzorów
opakowań
od
pomysłu
po
wykonanie
oprzyrządowania i uruchomienie produkcji.
Zapraszamy do współpracy!
KONTAKT: P.P.H. Polix Sp. j.
e-mail: polix@home.pl
ul. Budowlana 26A
20-469 Lublin
tel / fax: 0 - 81 748 93 90

Krzysztof Wiśniewski
Jan Widomski
Zbysław Zbyszyński

tel: 0 601 26 33 28
tel: 0 601 23 80 65
tel: 0 601 27 30 82

• PROKHARD Sp. z o.o.

Hetman Box Factory
Wychodząc na przeciw niewątpliwej szansie
rozwoju branży opakowaniowej gdyńska firma
Prokhard, od lat zajmująca się tworzeniem i
wdrażaniem
nowoczesnych
narzędzi
informatycznych (ERP -Platforma Hetman), bardzo
dobrze znająca zarówno realne potrzeby jak i
wymagania branży (jej klientami są m.in. - SCA,
TFP, Polpak ...) oddaje do dyspozycji właścicieli,
osób zarządzających małymi i średnimi firmami
produkującymi opakowania z tektury branżowy
system informatyczny.
Hetman Box Factory (fabryka pudełek) - to gotowy
do użycia od zaraz, ustandaryzowany, kompletny
ERP obejmujący swym zakresem aż 56 procesów
biznesowych
pogrupowanych
w
ośmiu
funkcjonalnościach:
• Zarządzanie zamówieniami klientów
• Kalkulacja kosztów wytworzenia
• Magazyny
• Fakturowanie
• Zarządzanie technologią produkcji
• Planowanie produkcji
• Monitorowanie produkcji
Elementem spinającym system są zintegrowane
katalogi
branżowe
:
tektur,
materiałów
pomocniczych, obsługi indeksów (znakowanie
towarów w/g odbiorców), czy wreszcie katalogi
maszyn, narzędzi, pracowników.
Hetman Box Factory, jako „paczka” ma „zaszyte” w
sobie najlepsze modele procesowe specyficzne i
charakterystyczne dla branży a wielokrotnie już
zweryfikowane przez rynek i ludzi aktualnie
pracujących i znanych środowisku . To nowoczesne
narzędzie biznesowe oprócz ujednolicenia i
usystematyzowania wszystkiego co dzieje się w
„fabryce pudełek” w każdej z funkcjonalności
posiada zbiór zestawień i porównań analitycznych
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,a dzięki zaimplementowaniu OLAP menegment
bez problemu wsparty zostanie materiałem
analitycznym
pokazanym
w
dowolnym,
dynamicznym ujęciu.
Autorzy HBF wspierając się swym doświadczeniem
wraz z systemem, proponują odbiorcą również jako
integralnączęść
60-cio
godzinne
szkolenie
użytkowników oraz nadzór nad uruchomieniem i
pierwszym etapem działania.
Firma ProkHard jako solidny partner w biznesie
oferuje również spolegliwy serwis swoich
produktów, a firmą, które „wyrosną” z Hetmana BF
gwarantuje możliwość migracji do Platformy
Hetman.
Podczas rozmów z właścicielami czy osobami
zarządzającymi małymi i średnimi firmami
produkującymi opakowania tekturowe dane mi było
usłyszeć wiele ciepłych ,pochlebnych opinii, ale
najczęściej pojawiającym się zaraz po tym
pytaniem były względy napoleońskie – czyli koszty.
Te w wypadku Hetmana Box Factory w zależności
od ilości użytkowników i maszyn (centrów
wytwórczych) zostały zróżnicowane i usadowione
na realnie akceptowalnym poziomie.
Hetman BF – to nowoczesne narzędzie
informatyczne - dziś- potrzeba , jutro –
konieczność.
KONTAKT:
ProkHard
ul. Polska 43, 81-334 Gdynia
tel. + 48 58 627 47 67, 621 56 22
fax + 48 58 627 47 67
www.prokhard.com.pl

WYDARZENIA TARGOWE
Wstępny program misji na targi i
wystawy opakowań (I półrocze 2010)
Koniec roku, to czas oceny działalności Izby w
okresie sprawozdawczym oraz projektowania zadań
na rok 2010.
Wstępnej oceny realizacji programu Izby w
2009r. dokonają członkowie Rady i Komisji
Rewizyjnej w trakcie posiedzenia w pierwszych
dniach grudnia br. Na posiedzeniu tym, Biuro Izby
przedłoży także wstępny projekt programu
działalności na rok 2010.
Tradycyjnie już, przystępując do projekcji zadań
na kolejny rok działalności Izby, kierownictwo Izby
zwraca się do jej członków o zgłaszanie propozycji
zadań do realizacji.
Prosimy zatem Czytelników Biuletynu, a w
szczególności
członków
kierownictw
firm
zrzeszonych w Izbie oraz członków organów Izby o
zgłaszanie na adres Biura Izby wniosków i
propozycji co do zadań na 2010 rok.
W szczególności, ze względu na bliskie terminy
realizacji, uprzejmie prosimy o zgłaszanie
zainteresowania udziałem w misjach gospodarczych
i marketingowo- promocyjnych na targi i wystawy
opakowaniowe.
Często bowiem, na 2-3 tygodnie przed wystawą
lub targami firmy zgłaszają zainteresowanie ich
zwiedzeniem. To niestety za późno, aby
zorganizować wyjazd. Zarówno rezerwacja hoteli,
biletów lotniczych lub kolejowych, organizacja
stoiska, wpisy do katalogu, wymagają czasu. W
praktyce na załatwienie tych spraw potrzeba
minimum 2-3 m-cy.
Stąd tak ważnym jest odpowiednio wczesne
przesłanie zgłoszenia ze wskazaniem konkretnej
wystawy lub targów, w której firma zamierza
uczestniczyć.
Na podstawie tych zgłoszeń formułowany jest
program misji. Kierując się dotychczasowym
zainteresowaniem
firm,
przewidujemy
zorganizowanie zagranicznych misji wyjazdowych
na następujące wystawy i targi:
1. Targi Opakowań PACK EXPO UKRAINA
(Kijów, 24-26 lutego 2010) połączone z
targami przemysłu spożywczego FOOD EXPO
UKRAINA
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2. Targi Opakowań EmbaxPrint połączone z
targami żywności SALIMA (Brno, 2-3
marca 2010)
3. Armeńsko- Polskie Forum Opakowań,
Poligrafii, Logistyki i Ekologii (Erewań, 2124 kwietnia 2010)
4. Targi Opakowań „Packaging. Depot”
(Mołdawia, Kiszyniów 12-16 maja 2010),
połączone z targami żywności i napojów
„Food Technology. Food Drinks”.
5. XV
Międzynarodowa
Specjalistyczna
Wystawa Opakowań ROSUPAK (Moskwa
11-14 maja 2010). Główna wystawa
opakowań Rosji i Wschodniej Europy.
Program ten, jest otwarty i może zostać uzupełniony
o dowolne przedsięwzięcie targowo- wystawowe,
zgodnie z życzeniami firm- członków Izby.
Prosimy o przesyłanie wstępnych zgłoszeń i
propozycji co do uzupełnienia programu do 15
grudnia 2009r. na adres: biuro@pio.org.pl

Wystawa Pack Tek Kazachstan 2010
Rozwijająca się współpraca gospodarcza
pomiędzy Polską i Kazachstanem stwarza dobry
klimat dla ekspansji polskich opakowań na rynek
Kazachstanu.
Zarówno przebieg jaki i wyniki posiedzenia
Międzynarodowej Polsko- Kazachstańskiej Komisji
do spraw Współpracy Gospodarczej (Astana 1-2
października
2009)
oraz
pobyt
grupy
przedsiębiorców z Kazachstanu w Polsce w dniach
26-29 października wskazują na zainteresowanie
rynku kazachstańskiego importem z Polski wielu
artykułów w szczególności zaś żywności, oraz
opakowań dla przemysłu spożywczego.
Warto zatem zainteresować się tym rynkiem.
Najbliższą okazję do kontaktu z tym rynkiem
stanowić będzie wystawa opakowań „Pack Tek
Kazachstan 2010” w Ałmaty. Wystawie tej
towarzyszyć będą wystawy przemysłu spożywczego
(Food EXPO i Food Tek) oraz rolnictwa (Agri Tek
Ałmaty 2010). Sygnalizowany termin tych wystaw
20-23 kwietnia 2010r.
Polska Izba Opakowań, w przypadku
zainteresowania
ze
strony polskich
firm
opakowaniowych, gotowa jest zorganizować

specjalną misję biznesową na wspomniane
wystawy.
Zaś w przypadku zainteresowania własnymi
stoiskami wystawowymi, Izba poczyni starania o
objęcie firm członków Izby specjalnymi upustami.
Prosimy zatem zainteresowane firmy o wstępne
zgłoszenia zarówno do udziału w misji, jak również
informację o zainteresowaniu własnym stoiskiem
wystawowym. Zgłoszenia prosimy przesyłać na
adres Biura Izby (e-mail: biuro@pio.org.pl) do
10 grudnia 2009r.

Międzynarodowe Targi
Danubius Gastro, Exposhop,
Gastropack 2010
Bratysława, Słowacja 21-24.01.2010 r.
Agencja Euroap serdecznie zaprasza do udziału w
prezentacji na stoisku POLISH MARKET podczas
17-ej edycji renomowanych międzynarodowych
targów produktów spożywczych, gastronomii,
wyposażenia sklepów i opakowań: „Danubius
Gastro, Exposhop, Gastropack”.
Jest to impreza wystawiennicza poświęcona branży
gastronomii,
opakowaniom
i
spożywczej,
wyposażeniu sklepów. W ostatnich targach na
powierzchni 17 000 m2zaprezentowało się 353 firm
z 13 krajów. Imprezę odwiedziło 65 124 osób.
Oficjalny Organizator Targów: Incheba Expo
Bratislava.
Szczegóły:Małgorzata Ostasiewicz
Project manager
085 869 15 07, 0606 857 577
malgorzata.ostasiewicz@euroap.com.pl
Agencja Euroap Adam Pawłowski
ul. Składowa12 lok.104, 15-399 Białystok
www.euroap.com.pl

SEMINARIA  SZKOLENIA
& KONFERENCJE
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Przemysł artykułów powszechnego użytku a
realizacja polityki Polski w zakresie opakowań i
odpadów opakowaniowych.
Stowarzyszenie EKO- PAK zaprasza do wzięcia
udziału w Międzynarodowej Konferencji pt.
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Przemysł artykułów powszechnego użytku a
realizacja polityki Polski w zakresie opakowań i
odpadów opakowaniowych, która odbędzie się dn.
18 listopada br, w Hotelu Holiday Inn w
Warszawie.
Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki objął
konferencję honorowym patronatem, a organizacja
Konferencji dofinansowana zostanie ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Rząd RP prowadzi prace nad zmianą fundamentów
prawnych w zakresie opakowań i odpadów
opakowaniowych, dlatego podczas konferencji będą
poruszone najbardziej bieżące tematy branżowe,
m.in:
• Projekt
nowej
Ustawy o
gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
• Nowa ramowa Dyrektywa o odpadach
Konferencję adresowana jest do przedsiębiorców
wprowadzających na rynek opakowane produkty,
producentów opakowań, organizacji odzysku, firm z
branży gospodarki odpadami.
Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie
Eko-Pak. W konferencji wezmą udział najlepsi
specjaliści i eksperci z branży.
Program Konferencji, formularz zgłoszeniowy a
także szczegółowe informacje dostępne są na
www.eko-pak.com.pl

***

sprzedaży i dystrybucji produktów oraz wpływa na
pogorszenie relacji biznesowych z partnerami.
Celem seminarium jest zwrócenie uwagi takich
firm z branży poligraficznej na konieczność
przestrzegania zasad w zakresie właściwego
wydruku kodów oraz ich lokalizacji na opakowaniu.
Podczas seminarium poruszone zostaną także
kwestie związane z nową symboliką kodową GS1
DataBar, która będzie stosowana począwszy od
2010 roku.
Ponadto zachęcamy Państwa do korzystania z
usług weryfikacji jakości kodów kreskowych oraz
certyfikacji drukarń i zakładów poligraficznych –
szczegółowa oferta znajduje się tutaj.
W programie:
1. Podstawowe informacje o standardowych kodach
kreskowych GS1
2. Nowa symbolika kodowa GS1 DataBar
3. Trudności i błędy w zakresie kodów kreskowych
na opakowaniach – jak ich uniknąć
4. Metody weryfikacja jakości kodów kreskowych:
metoda tradycyjną i ANSI
5. Wpływ odpowiedniej jakości kodów na poprawę
relacji biznesowych z partnerami – dlaczego warto
sprostać wymogom jakościowym
6. Pytania i odpowiedzi
Wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać z
bezpłatnej
weryfikacji
przyniesionych
na
seminarium kodów kreskowych (do 3 sztuk).
UWAGA: Warunkiem udziału jest przesłanie
formularza
rejestracyjnego.
Liczba
miejsc
ograniczona.

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza do
udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym
pt.:

"Jak sprostać wymogom jakościowym w
zakresie kodów kreskowych"
Seminarium odbędzie się 23 listopada 2009 w
Poznaniu w godzinach 11.00 – 15.00 (siedziba
ILiM, ul. Estkowskiego 6).
Właściwa jakość kodu, w tym odpowiednie jego
umiejscowienie na opakowaniu, odgrywa kluczową
rolę w punktach sprzedaży detalicznej. Zła jakość
kodu prowadzi do spowolnienia procesów

WIĘCEJ INFORMACJI: www.gs1pl.org

***
GOSPODARKA ODPADAMI UWARUNKOWANIA I WYZWANIA
Firma Abrys Sp. z o.o. zaprasza na XIII
Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, który
odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2009 roku,
przy targach POLEKO 2009 w Poznaniu.
Zjazd Ekologiczny to prestiżowe wydarzenie
odbywające się w okresie trwania Targów POLEKO
w Poznaniu. Jest to jedna z największych imprez
ekologicznych organizowanych w Polsce, która

Biuletyn Opakowaniowy nr 5/2009 str.12

porusza najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące
branży ochrony środowiska w kraju i za granicą.
Wiodący temat tegorocznej edycji Zjazdu to
„Gospodarowanie odpadami”. Polska to jeden z
trzech krajów członkowskich Unii Europejskiej,
który ma inny od reszty system gospodarowania
odpadami. Jesteśmy świadomi konieczności zmian,
jakie powinny zostać wprowadzone do naszego
prawa, dlatego strona rządowa przedstawiła
dokument odnośnie sposobu uregulowania sektora
gospodarowania odpadami. Zmiany będą znaczące,
zatem można mówić o rewolucji w zapisach
związanych z systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Podczas Zjazdu zajmiemy się ważnym tematem
organizacji systemu odbierania odpadów od
właścicieli nieruchomości. Pokażemy, w jaki
sposób ministerstwa chcą rozwiązać kwestię
organizacji nowego sposobu gospodarowania
odpadami. Chcemy w przejrzysty sposób
przedstawić obowiązki i zasady funkcjonowania
poszczególnych poziomów administracji publicznej
w nowym systemie. Kolejnym ważnym aspektem,
który poruszymy w trakcie obrad, będzie omówienie
sposobu finansowania gospodarki odpadami.
Zastanowimy się, czy likwidacja powiatowych i
gminnych funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej będzie miała wpływ na
racjonalne
finansowanie
i
gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Chcemy umożliwić
wypowiedź wszystkim zainteresowanym stronom,
dlatego w trakcie obrad odbędzie się panel
dyskusyjny na temat „Czy zmiana systemu
gospodarowania
odpadami
pozwoli
zracjonalizować gospodarkę odpadami?” podczas
którego postaramy się uzyskać odpowiedź na to
pytanie.
Kolejnym celem spotkania jest omówienie
kluczowych
zagadnień
cyklu
konferencji
związanych
z
gospodarką
odpadami.
Podsumowania ciągu spotkań dokonają wybitni
naukowcy, którzy sprawowali opiekę merytoryczną
nad poszczególnymi spotkaniami i podejmą tematy
dotyczące składowania odpadów komunalnych,
selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu
odpadów.
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Specjaliści przedstawią również wątek odpadów
niebezpiecznych w strumieniu odpadów
komunalnych, a także porusza kwestię projektów
budowy mechaniczno-biologicznych zakładów
przetwarzania
odpadów
komunalnych
oraz
instalacji termicznego przekształcania odpadów.
Jak co roku w programie Zjazdu znajdą się
imprezy towarzyszące, seminaria i konferencje
prowadzone przez osoby zaangażowane w działania
na rzecz ochrony środowiska. Tradycyjnie pierwszy
dzień kongresu zakończy się uroczystą Galą,
podczas której zostaną wręczone nagrody oraz
wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony
środowiska.
W drugim dniu Zjazdu będziemy gościć
przedstawicieli
ambasady
Danii
jako
współorganizatora „Dnia Duńskiego” – seminarium
poświęconego
duńskim
doświadczeniom
i
technologiom dla ochrony środowiska.
Do udziału w konferencji zapraszamy
przedstawicieli
administracji
rządowej
i
samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej,
polskich
i
zagranicznych
przedsiębiorstw
zajmujących
się
gospodarką
odpadami,
zbiórka
oraz
recyklingiem
i
selektywną
reprezentantów świata nauki.
Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w tym
ważnym wydarzeniu będzie świetną okazją do
zebrania cennych informacji, wymiany poglądów
oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
Więcej informacji udzieli:
Dział Szkoleń i Konferencji
tel.: 0-61 655 81 21
e-mail: szkolenia@abrys.pl
Źródło: http://www.zjazdekologiczny.pl
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