Biuletyn
Opakowaniowy
Polskiej Izby Opakowań
Branżowy dwumiesięcznik informacyjno-promocyjny

ROK 17 • NUMER 2(98) • MARZEC–KWIECIEŃ 2012 R. • ISSN 1734-4603

PIERWSZY KONGRES
PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ

Branża opakowań zasługuje na swój Kongres
Rozmowa z prezesem Polskiej Izby Opakowań,
Dyrektorem Instytutu Badawczego Opakowań COBRO
prof. zw. dr hab. inż. Stanisławem Tkaczykiem
R. Panie Profesorze, czym Kongres
może przyciągnąć uczestników?
P. Powiem tak, każdy z uczestników kongresu wyjdzie z niego bogatszym
o nowe informacje, wiedzę i doświadczenie innych, które będzie
mógł wykorzystać dla doskonalenia
swojej działalności i na rzecz rozwoju firmy. Jest naszym celem i zada-

niem, aby dorobek Kongresu stanowił wartość dodaną dla całej branży,
czyniąc ja przez to silniejszą, lepiej
przygotowaną na nowe wyzwania
oraz do działania w przyszłości, w nowych warunkach. Inicjatywa zwołania Kongresu ma swoje źródło
w odpowiedzialności Polskiej Izby
dokończenie na s. 3

Echa Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiej Izby Opakowań
Porządek obrad dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby obejmował 20 punktów, zawierających –
poza sprawami formalnymi (porządkowymi) ocenę działalności Izby w 2011
roku; przyjęcie programu i budżetu
Izby na 2012 rok oraz uzupełnienie
składu Komisji Rewizyjnej. W wyniku
ponad 1.5 godzinnej dyskusji delegaci pozytywnie ocenili działalność Izby
i jej organów w okresie sprawozdawczym, przyjęli program działalności
i budżet Izby na 2012 rok oraz popar-

li inicjatywę Rady w sprawie organizacji I. Kongresu Przemysłu Opakowań. W wyborach uzupełniających,
uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej.
Ważnym akcentem było skierowanie
apelu do właścicieli i kadry zarządzającej firm opakowaniowych w sprawie
dalszego rozwoju samorządu gospodarczego branży opakowań, którego
ważnym podmiotem jest Polska Izba
Opakowań.
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dokończenie na s. 2

W numerze m.in.:

• I. Kongres Przemysłu
Opakowań
• Echa Walnego
Zgromadzenia Członków
Polskiej Izby Opakowań
• VI. Forum Świata Poligrafii
• Polski rynek opakowań –
wyzwania dla
dochodowego rozwoju
(z przedkongresowej
trybuny)
• Emballage 2012
• O misji do Kijowa
• O konkursie Art
of Packaging
• Zaproszenie na Taropak
2012
• Witamy w gronie
członków Izby
• Delegaci na WZC
o Kongresie
• Dalszy rozwój
samorządu gospodarczego branży opakowań
• Lista referencyjna firm
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Echa Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiej Izby Opakowań
dokończenie ze s. 1

WZC stanowi szczególną okazję do
zaprezentowania nowych członków
oraz wręczenia certyfikatów członkostwa w Izbie. Również w tym roku tradycji stało się zadość.

Absolutorium dla Prezesa
i Rady Izby
Delegaci na WZC, w uchwałach oceniających działalność Prezesa oraz
Rady Izby, udzielili absolutorium obu
tym organom, podkreślając, iż działalność Izby w okresie sprawozdawczym
koncentrowała się na realizacji przyjętego programu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wspomaganie rynkowe firm, warunki ich funkcjonowania
oraz na różnorodne formy innowacyjno- edukacyjnego wspomagania firm.
Pozytywnie oceniono działania na
rzecz promocji krajowego przemysłu
opakowań, tak na rynku krajowym, jak
i rynkach zagranicznych.
Z uznaniem przyjęto m.in. inicjatywę Izby w sprawie wydania rosyjsko-

-angielskiego katalogu reklamowego
przeznaczonego dla użytkowników
opakowań w krajach Europy Wschodniej. Pozytywnie oceniono organizację Branżowej Zagranicznej Wystawy
„Opakowania. Poligrafia. Logistyka”
w Armenii oraz udział Izby w Targach
Pakfood 2011.
Delegaci wyrazili uznanie dla Prezesa Izby, członków Rady i komisji Rewizyjnej za zaangażowanie i wkład pracy
na rzecz realizacji przez Izbę jej statutowych zadań.
Pozytywnie oceniono także działalność Biura Izby oraz wydawany przez
Izbę Biuletyn Opakowaniowy.

Program działalności
i budżet Izby na 2012 rok
Walne Zgromadzenie Członków w
uchwałach dotyczących programu
działalności i budżetu Izby na 2012
rok, określiło zadania, na realizacji
których, w pierwszej kolejności będzie koncentrować się działalność Izby

i jej organów. Główną przesłankę dla
konstrukcji budżetu Izby na 2012 rok,
stanowiła troska o zapewnienie środków na realizację zadań, uznanych za
szczególnie ważne. Zadania te zostały
wymienione w przyjętym „Programie
działalności Polskiej Izby Opakowań
na 2012 rok”.
Zgodnie z przyjętym budżetem, na
realizację programu Izby przeznaczono kwotę 380 tys. zł. Podobnie jak
dotychczas, głównym źródłem budżetu będą środki ze składek członkowskich i wpisowego (200 tys. zł.) Stąd
tak ważną sprawą staje się terminowe opłacanie składek oraz zwiększenie liczby członków. Zalecono także
organom Izby poszukiwanie dodatkowych źródeł środków w celu zwiększenia budżetu. Utrzymano stosowaną dotychczas zasadę „zrównoważonego budżetu” co oznacza, iż „Wydatki” musza bilansować się „Przychodami”.

Uzupełnienie składu
Komisji Rewizyjnej
W związku ze zmianami w składzie Komisji Rewizyjnej (rezygnacje
dokończenie na s. 4

Z sali obrad Walnego Zgromadzenia Członków
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PIERWSZY KONGRES
PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ
dokończenie ze s. 1

Opakowań za stan branży. Jej pozycje na rynku krajowym i zagranicznych. Aby skutecznie stawiała czoła wyzwaniom. Nic nie traciła ze swojej konkurencyjności. Bo
na dzień dzisiejszy krajowy (polski) przemysł opakowań,
już nie jest kopciuszkiem. Staje się z każdym rokiem
ważnym uczestnikiem rynku. I niech tak będzie. Ale aby
tak było, musimy systematycznie dokonywać oceny naszej pozycji, naszego miejsca, jako ważnego partnera
w zjednoczonej Europie i poza nią.
Temu ma właśnie służyć Kongres, jako miejsce i okazja do refleksji nad stanem krajowego przemysłu opakowań i jego przyszłością. Dlatego publikacja, która będzie
towarzyszyć Kongresowi nosi tytuł: Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta.
R. Do Kongresu pozostało 5 m-cy. Jak Pan ocenia zainteresowanie ze strony środowiska oraz stan przygotowań?
P. Czas szybko biegnie. Termin Kongresu (9 października) tuż, tuż. Myślę, że dobrze wykorzystamy ten czas.
Tym bardziej, iż powinniśmy mówić o dwóch równoległych przedsięwzięciach wzajemnie się uzupełniających. O samym Kongresie, jego organizacji, programie,
budżecie itp. oraz o przedsięwzięciu wydawniczym,
którego rezultatem będzie monografia Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta. Jest naszym zamiarem aby w materiałach kongresu znalazła
się ta pozycja.
Co do zainteresowania, to jest ono obiecujące. Zarówno udziałem w Kongresie jak i wydaniem monografii.
Zgodnie z harmonogramem do końca czerwca powinniśmy ukończyć przygotowanie do druku wspomnianej
publikacji. Zebrać materiały, zredagować, i ulokować
w drukarni.
Temat Kongresu był obecnym w trakcie obrad WZC.
Delegaci zgodnie uznali, iż Kongres to przedsięwzięcie całej Izby , że na jego sukces muszą zapracować
wszyscy członkowie Izby. Tę opinię zawarto w specjalnej uchwale dedykowanej członkom Izby, choć nie tylko. Wierzę, iż nasz apel o aktywny udział w Kongresie
w charakterze uczestników i organizatorów zostanie
przyjęty ze zrozumieniem i uznaniem.
R. Oba wymienione wyżej przedsięwzięcia, to koszty.
Jak Izba, jako organizator widzi problem budżetu
i jego źródeł?
P. Wg oceny Komitetu Organizacyjnego, koszt Kongresu
to ok. 70 tys. Mniej więcej tyle samo wyniesie koszt wydania monografii. Ogółem to ok. 150 tys. zł. Takiego wydatku nie udźwignie budżet Izby. Liczymy na wsparcie
ze strony przedsiębiorców. Główne źródło budżetu Kongresu to wpływy z opłaty za uczestnictwo oraz wsparcie
sponsorów.
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Jesteśmy mile zaskoczeni, iż wśród sponsorów znajdują się firmy spoza Izby. Ich kierownictwa uznały, że
sprawa Kongresu to nie tylko sprawa Izby. To sprawa
całej branży. Całego przemysłu. Taką postawę zaprezentowały m.in. takie firmy jak: Heidelberg Polska,
Constantia Teich Poland, TFP, BASF. A lista sponsorów nie jest jeszcze zamknięta. Zainteresowanie finansowym wsparciem Kongresu wyraziło kilka innych firm.
Myślę, że możemy być tutaj optymistami. Bowiem udział
sponsora nie jest „wygórowanym”, a pakiet bardzo interesującym. Z rozmów jakie przeprowadzamy wynika, że
decyzja o wsparciu kongresu wynika z poczucia współodpowiedzialności za jego powodzenie. Z uznania, że
to cenna, warta wsparcia inicjatywa, służąca wszystkim,
którzy przemysł opakowań stanowią. Przeważają wśród
sponsorów opinie: Angażuję swoje środki nie dlatego,
aby coś w zamian uzyskać. Ja po prostu chcę, aby
tą cenną inicjatywę zrealizować. To jest mój i mojej
firmy wkład na rzecz branży, a ściślej korporacji jaką
jest branża opakowań.
Podobnie traktujemy sprawę sfinansowania publikacji.
Oprócz części merytorycznej (stan i perspektywy przemysłu opakowań) będzie fragment poświęcony ofertom.
Przewidujemy trzy formy reklamowo-promocyjnego wykorzystania tej publikacji: a) całostronicowa autorska reklama w pełnym kolorze (2000 zł); b) artykuł promocyjny
(500–800 zł) w zależności od objętości, c) wpis na listę
referencyjną firm (300 zł)
Jeśli wpływy z tego tytułu pozwolą na sfinansowanie
tego przedsięwzięcia, a tak zakładamy, to publikacja
będzie rozpowszechniana nieodpłatnie w nakładzie 3,5
tys. egzemplarzy. Oznacza to, że tylu jej posiadaczy zapozna się z ofertą firm, które zdecydują się na promocyjdokończenie na s. 4
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PIERWSZY KONGRES
PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ
dokończenie ze s. 3

no-reklamowe jej wykorzystanie. Już dzisiaj wiemy, że
ze względu na zawartość będzie to publikacja unikalna.
Żyć będzie, jako trwały nośnik aktualnej informacji przez
3-5 lat. Zaś dłużej, jako dokument opisujący stan i problemy krajowego przemysłu opakowań w latach 19802012. Warto zatem aby możliwie dużo firm udokumentowało na jej stronicach swoją obecność.
R. Co złoży się na zawartość tej publikacji?
P. W pierwszej kolejności kongresowe referaty i wystąpienia złożone przed Kongresem. Materiały ilustrujące poszczególne segmenty przemysłu opakowań wg rodzaju
opakowań i materiału konstrukcyjnego. Np. przemysł

opakowań do żywności, przemysł opakowań z papieru
i tektury, przemysł maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań. Przemysł poligraficzny we fragmencie
„obsługującym” przemysł opakowań. Nowe materiały.
Będzie rozdział „Nauka dla przemysłu opakowań”, a także „Współczesna historia przemysłu opakowań”. Będzie
rozdział „Gospodarka opakowaniami” itp.
Chcę wyrazić uznanie i podziękowanie autorom, którzy nie licząc na honorarium, chcą wnieść swój wkład
w to dzieło, uznając potrzebę jego wydania i pożytki
z tego płynące. Chciałbym zatem zakończyć tę rozmowę
apelem o powszechny udział w Kongresie, w jego organizacji oraz w trwałym upamiętnieniu tego wydarzenia,
jakim będzie wydanie monografii „Przemysł opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”.
Biuro Izby jest do Państwa dyspozycji jeśli chodzi
o szczegółowe informacje co do warunków i form uczestnictwa w omówionych przeze mnie przedsięwzięciach.
R. Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Luiza Makulec

Echa Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiej Izby Opakowań

Potrzeba uproszczenia
form i procedur w zakresie
promocji polskich firm
na rynkach zagranicznych

dokończenie ze s. 2

Wiele miejsca w dyskusji zajęły sprawy dotyczące procedur i form wsparcia promocyjnych przedsięwzięć firm.
W szczególności występujące trudności i bariery w tej sprawie odczuwają firmy eksportujące swoje wyroby. Wskazywano także na nadmierne
zbiurokratyzowanie procedur związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków unijnych. Zobowiązano Kierownictwo Izby do wystąpienia
w tej sprawie do kompetentnych władz
(MG, MRR i PARP).

2 członków) w trakcie WZC dokonano wyborów uzupełniających w wyniku
których członkami Komisji Rewizyjnej
zostali: Aleksander Borowicz, właściciel firmy BORAL (Poznań) oraz Tadeusz Stępień, dyrektor generalny spółki
Coffee Service (Warszawa). Sylwetki nowo wybranych członków Komisji
Rewizyjnej zaprezentujemy w następnym numerze Biuletynu.
Mandaty członków komisji Rewizyjnej złożyli: Wojciech Kołpa były prezes
spółki PS GLASS (Poznań), w wyniku restrukturyzacji firmy, oraz Jan
Szybalski, dotychczasowy wiceprezes Spółki BESKID (Bielsko Biała)
w związku z powierzeniem funkcji
Prezesa i zwiększeniem obowiązków
służbowych.

I Kongres
Przemysłu Opakowań
Delegaci na WZC zaakceptowali decyzję Rady Izby o organizacji w październiku br., I Kongresu Przemysłu
Opakowań (Poznań, MTP), wyrażając przekonanie, iż wydarzenie to będzie służyć rozwojowi przemysłu opakowań w Polsce. Swoje stanowisko w
tej sprawie wyrazili w uchwale, której
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treść zamieszczamy na str. 13 Biuletynu.
Uznając Kongres za szczególnie
ważne wydarzenie dla przemysłu opakowań w Polsce, delegaci na WZC
zwrócili się do członków Izby oraz firm
w Izbie nie zrzeszonych o poparcie
tej inicjatywy i aktywny udział w Kongresie.

Potrzeba umacniania
i dalszego rozwoju
samorządu gospodarczego
branży opakowań
W trakcie wielowątkowej dyskusji
delegaci podkreślali rolę i znaczenie
Polskiej Izby Opakowań jako organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców branży opakowań. Wskazując na bogaty dorobek Izby jako
reprezentanta branży uznano za celowe dalsze działania na rzecz zwiększenia liczby firm zrzeszonych w Izbie.
Swoje stanowisko w tej sprawie, delegaci na WZC zawarli w liście adresowanym do właścicieli, prezesów i dyrektorów firm branży opakowaniowej,
nie będących członkami Polskiej Izby
Opakowań. Pełny tekst tego listu zamieszczony na str. 14 Biuletynu

Prezentacja nowych członków
i wręczenie certyfikatów
członkostwa
W okresie sprawozdawczym do Izby
wstąpiło 8 firm wśród nich spółki: BAHPOL; CHEMOPAK; EURO PRINT;
SOLGER. Delegaci reprezentujący
w/w spółki otrzymali certyfikaty członkostwa w Izbie oraz zaprezentowali
swoje firmy i ich oferty rynkowe. Prezentacje te spotkały się z dużym zainteresowaniem delegatów. Na kolumnie „Witamy w gronie członków Izby”
(str. 11) prezentujemy firmy Solger
i Pageflex.
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O opakowaniach
na IV Konferencji naukowo-technicznej
„Bezpieczny i innowacyjny produkt
farmaceutyczny i kosmetyczny”
Ponad dwustu przedstawicieli firm
farmaceutycznych i kosmetycznych
wzięło udział w organizowanej już po
raz czwarty przez wydawnictwo BMP
oraz czasopismo „Przemysł Farmaceutyczny” konferencji poświęconej
problematyce innowacyjności i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i farmaceutycznych. Konferencja
miała miejsce w Warszawie w dniach
12-13 kwietnia. Uwzględniając rolę
i znaczenie opakowań dla produktów,
którym poświęcona była Konferencja,
Polska Izba Opakowań objęła patronat
honorowy nad tym ważnym dla „kon-

sumentów” produktów kosmetycznych
i leków – wydarzeniem.
Relacjom „Nowoczesne opakowanie, a bezpieczeństwo produktów”
poświęcony był odrębny blok tematyczny, na który złożyło się 6 referatów (prezentacji) ze szczególnym
zainteresowaniem spotkały się referaty: „Opakowania inteligentne w przemyśle farmaceutycznym”, dr Renaty Dobruckiej oraz „Innowacje opakowaniowe na rynku produktów kosmetycznych w ocenie konsumentów
indywidualnych”, dr Magdaleny Ankiel-Homa.

Autorki tych referatów są pracownikami naukowo – dydaktycznymi Uniwersytetu Ekonomicznego W Poznaniu (Wydział Towaroznawstwa). Przy
okazji warto podkreślić, iż Wydział ten
należy do nielicznych placówek akademickich zajmujących się, i legitymujących dużym dorobkiem naukowo
badawczym w dziedzinie opakowań
(nowe funkcje opakowań, innowacje
opakowaniowe, opakowania-a zarządzanie produktem). Autorki wymienionych referatów zaprezentują problematykę opakowań dla przemysłów:
farmaceutycznego i kosmetycznego
na październikowym Kongresie Przemysłu Opakowań. Znajdą się także
w gronie współautorów monografii
„Przemysł opakowań w Polsce. Stan.
Perspektywy. Oferta”.
R.N.

Nowoczesne, wysokoprzetworzone opakowania Nowa pozycja na półce z książkami
i etykiety tematem VI FORUM ŚWIATA POLIGRAFII dla branży opakowań
Świat Poligrafii, patron medialny Kongresu Przemysłu
Opakowań, organizuje od 2009 roku cykl konferencji pod
nazwą FORUM ŚWIATA POLIGRAFII. Celem tej cennej
inicjatywy jest popularyzowanie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych w branży
poligrafii dla potrzeb przemysłu opakowań. Stąd też patronat nad tą konferencją objęła Polska Izba Opakowań.
Konferencje organizowane w ramach FOURM ŚWIATA
POLIGRAFII są poświęcone zróżnicowanej – ale zawsze
interesującej dla środowiska drukarzy oraz dostawców
i producentów sprzętu poligraficznego – tematyce.
Szósta edycja Forum nosi tytuł Nowoczesne wysoko przetworzone opakowania i etykiety i odbędzie się
5 czerwca 2012 r. w warszawskim hotelu Holiday Inn przy
ul. Złotej 48/54. Temat konferencji nie jest przypadkowy,
ponieważ w segmencie opakowań, jak w soczewce, skupiają się największe wyzwania dla poligrafów: począwszy
od wykonania efektownego projektu, przez druk najwyższej
jakości farbami, po zastosowanie atrakcyjnych i często nietypowych uszlachetnień.
Zaproszeni przez nas goście przedstawią w formie wykładów metody i rozwiązania przeznaczone dla tego segmentu rynku.
Zapraszamy do udziału w naszej konferencji. Koszt
uczestnictwa wynosi 250,00 zł netto (1 osoba). Zgłoszenie
i opłacenie udziału do 11.05.2012 r. promujemy 20% rabatem. Przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 20.05.2012 r. Członkowie Polskiej
Izby Opakowań korzystają z 20% rabatu.
Szczegółowy informacje na temat konferencji (program,
formularz zgłoszenia) dostępne są na stronie www.forum.
swiatpoligrafii.pl.
R.B. – Świat Poligrafii
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W ostatnich dniach ukazała się nowa książka autorów
Bohdana i Jana Czerniawskich: „Opakowania z tworzyw
sztucznych produkowane i stosowane w Polsce – perspektywa historyczna”.
Informując o tej pozycji, należy zaznaczyć, że w licznych
publikacjach poświęconych wytwarzanym i użytkowanym
w Polsce opakowaniom z tworzyw sztucznych, nie podejmowano do tej pory próby przedstawienia tej problematyki w ujęciu historycznym. Omawiana publikacja stanowi pierwsze książkowe, całościowe ujęcie zagadnień
dotyczących historii rozwoju branży opakowań z tworzyw
sztucznych.
Perspektywa historyczna pozwala określić postęp, jaki
dokonał się w opisywanej branży, niestety tak późno docenionej w kraju.
Określenie pozycji, jaką osiągnęła krajowa branża opakowań z tworzyw sztucznych, w odniesieniu do postępu
światowego jest niewątpliwie pomocne przy przewidywaniu kierunków dalszego rozwoju, a także przy dokonywaniu wyboru dalszego inwestowania w rozwój opakowań
z tworzyw sztucznych.
Książka ta przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, zarówno inżynierów i techników przetwórstwa tworzyw sztucznych, materiałoznawców, a także studentów
oraz innych osób bezpośrednio związanych z branżą opakowań z tworzyw sztucznych.
Książka autorów Bohdana i Jana Czerniawskich (ojca
i syna) wydana została przez Business Image – wydawcę
czasopisma Plastics Review. Zamówienia przyjmuje Zakład Ekologii Opakowań COBRO (ekopack@cobro.org.pl).
Cena 40 zł.
(ww)
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I Kongres
Przemysłu Opakowań
W „Dniu Opakowań” – 9 października 2012 roku, w Poznaniu, w trakcie targów TAROPAK, Polska Izba Opakowań
organizuje Kongres Przemysłu Opakowań. Kongres jest
pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce, a potrzeba jego organizacji wynika ze szczególnej roli jaką opakowania spełniają w społeczeństwie i gospodarce.
Opakowanie jako produkt rozwoju cywilizacyjnego jest jednocześnie ważnym czynnikiem tego procesu. Tę rolę opakowania, bardzo trafnie opisała Światowa Organizacja Opakowań w swojej misji słowami: Lepsza jakość życia przez
lepsze opakowania, dla większej liczby ludzi. W słowach
tych zawarte jest zadanie dla przemysłu opakowań i udział
tej gałęzi gospodarki w poprawie warunków życia ludzi.
Krajowy przemysł opakowań w ostatnich 20 latach uczynił
ogromny postęp. Jego potencjał i produkt zwiększyły się kilkakrotnie. Skutecznie stawia czoła konkurencji na rynkach
krajowym i zagranicznych. Coraz lepiej zaspokaja potrzeby
społeczeństwa i gospodarki na opakowania. Jednak zmieniające się i stale rosnące zapotrzebowanie na bezpiecznie dla ludzi i środowiska opakowania, o nowych funkcjach,
określają nowe zadania i wymagania wobec projektantów
i producentów opakowań. W sumie, dla całego przemysłu.
Organizatorzy oczekują, iż uczestnicy Kongresu omówią te
zadania i sposoby ich realizacji.
W programie Kongresu przewidziano referaty i wystąpienia
omawiające stan krajowego przemysłu opakowań, potrzeby
rozwojowe tej branży, mając na uwadze lepsze zaspokojenie
potrzeb krajowego rynku opakowań oraz umocnienie konkurencyjnej pozycji na rynkach międzynarodowych.
Stąd też, w kongresowych wystąpieniach wiele miejsca
poświęcone będzie rynkowi opakowań oraz oczekiwaniom
użytkowników opakowań. Omówione zostaną nowe technologie i materiały, które stanowić będą odpowiedzi na wyzwania rynku. Organizatorzy Kongresu wyrażają przekonanie, iż każdy z jego uczestników stanie się bogatszym
w wiedzę i informacje pozwalające na dalszy rozwój firmy.
Więcej na ten temat w rozmowie z prof. zw. dr hab. inż.
Stanisławek Tkaczykiem, prezesem Polskiej Izby Opakowań i dyrektorem Instytutu Badawczego Opakowań (COBRO) (str. …).
Jak się wydaje, wiele uwagi uczestnicy Kongresu poświęcą zagadnieniom regulacji (legislacji), bowiem akty normatywne, nie tylko w sferze prawa gospodarczego, ale także
wymagań jakie spełniać powinny opakowania, tak-że po ich
wykorzystaniu, warunkują w dużym stopniu rozwój i funkcjonowanie przemysłu opakowań.
Zamiarem organizatorów jest zainicjowanie poprzedzającej Kongres debaty na wymienione wyżej tematy. Zaś Kongres stanowił będzie jej podsumowanie. Dorobek Kongresu oraz przedkongresowej debaty zostanie wykorzystany
w raporcie „Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Ofert”.
Informując o powyższym otwieramy łamy naszego czasopisma na głosy w tej dyskusji. Serdecznie zapraszamy!
Redakcja
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Przedkongresowa trybuna
Zgodnie z zapowiedzią, Redakcja Biuletynu udostępnia Czytelnikom specjalną kolumnę pod nazwą „Przedkongresowa trybuna” dla prezentowania swoich opinii na temat stanu, wyzwań
i perspektyw rozwojowych jakie stają przed krajowym przemysłem opakowań. Cieszy zainteresowanie Kongresem ze strony
międzynarodowych firm i osób z zagranicy. Dowodem tego jest
prośba przedstawicieli międzynarodowej firmy konsultingowej
Management Consulting Partners GmbH z Wiednia o zamieszczenie ich opinii nt. polskiego rynku opakowań (patrz tekst: „Polski rynek opakowań – Wyzwania dla dochodowego rozwoju”).
Zainteresowanie Kongresem i jego problematyką wyrazili
także uczestnicy międzynarodowego projektu badawczego pt.
„Preventing the migration of critical substances by using sorption
for paper based packaging materials” (SOLAPACK), w realizacji
którego uczestniczy Polska Izba Opakowań, Instytut Badawczy
Opakowań COBRO oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny (Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów
Opakowaniowych). Wśród zagranicznych partnerów znajdują
się stowarzyszenia producentów opakowań i placówki badawcze
z Niemiec i Belgii. Szef Komitetu Sterującego realizacją tego projektu, pan Jean-Yves Escabasse, zwrócił się z prośbą do Redakcji o zamieszczenie szerszej informacji o tym przedsięwzięciu.
W kolejnym numerze zamieścimy także wypowiedzi nt. progów
i barier w rozwoju zastosowań materiałów biodegradowalnych.
Przypominamy: przedkongresowa trybuna jest dostępna dla
wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje opinie i wiedzę
nt. przemysłu opakowań.
Redakcja

Polski rynek opakowań –
wyzwania dla dochodowego rozwoju
Polski przemysł opakowań potroił swoją wielkość w przeciągu ostatnich 20 lat, stając się istotnym graczem na rynku europejskim. Ale czy ten rozwój rynku przekłada się na
jego dochodowość? Jakie są czynniki sukcesu, bieżące
problemy i oczekiwania, a także różnice w odniesieniu do
zachodnioeuropejskich standardów? Jakie kroki podjęły firmy odnoszące sukcesy w celu osiągnięcia dochodowego
rozwoju? Jakie są największe przeszkody? MCP przygotowuje opracowanie mające na celu znalezienie odpowiedzi
na powyższe pytania.
Management Consulting Partners GmbH jest międzynarodową firmą konsultingową z siedzibą w Wiedniu. MCP
specjalizuje się w rynku opakowań, opierając się na wieloletnim doświadczeniu pochodzącym ze współpracy z europejskimi potentatami w branży. Aktualnie MCP wchodzi na
rynek polski. Jako pierwszy krok przygotowuje opracowanie
na temat polskiego rynku opakowań. Jego pierwszą część
stanowi przegląd sytuacji na rynku w oparciu o istniejące
dostępne dane, prezentowany poniżej. Następnym krokiem
jest przeprowadzenie badania wśród zarządów i dyrektorów
przedsiębiorstw z branży opakowań działających w Polsce.
Wyniki tego badania zostaną przedstawione jesienią.
Polski rynek opakowań wyceniany jest na 6 miliardów
Euro, co stanowi 2% polskiego PKB. To daje Polsce 5%
udział w rynku europejskim i 1,4% w rynku światowym. Wartości te zostały osiągnięte dzięki nadzwyczajnemu wzrostowi w ostatnich latach. Po latach spadku konsumpcji
w latach 80-tych i na początku lat 90-tych ubiegłego
wieku, rynek opakowań odnotował wzrost rzędu 300%
Biuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 2/2012

Rozwój rynku

w pierwszej dekadzie obecnego stulecia.
W ciągu ostatnich 20 lat rozwój
W ostatnich latach wzrost rynku wahał się
w granicach 6 do 15% rocznie. Taki wzrost moży
rynku
na p
poziomie 6-15%
Wzrost PKB w
2010: 3,8%
na przypisać dużym inwestycjom zagranicznym
Zużycie
opakowań
w
przeliczeniu
w technologie produkcyjne, które pozwoliły na
na osobę: € 157
produkowanie nowych form opakowań (np. puszek aluminiowych, butelek PET, itp.), jak róweuropejski standard: € 320
1% wzrostu PKB =>
nież temu, że opakowania zaczęto wykorzystyrynek opakowań
wzrasta o 2%
wać jako narzędzie marketingowe, co również
Aktualna wartość rynku
było nowością na polskim rynku. Inną przyczyopakowań w Polsce: € 6 mld
ną tak szybkiego wzrostu był rosnący popyt na
Inwestycje
zagraniczne
w
2% polskiego PKB
nowe formy opakowań wynikający z inwestycji
produkcję
FMCG
oraz
w
rozwój
w produkcję FMCG oraz w budowę sieci deta1,4% światowego
sieci super- i hipermarketów
rynku opakowań
licznych hiper- i supermarketów. Te kierunki rozprzyczyniły się do rozwoju
rynku
opakowań
y
p
woju są nadal aktualne.
Dwa najważniejsze segmenty: tworzywa
sztuczne oraz papier i tektura są również najdynamiczniej aerozoli jest wciąż znaczące, pomimo konkurencji ze strony
rozwijającymi się segmentami. Obydwa są bardzo konku- opakowań z tworzyw sztucznych czy szkła (np. butelki na
rencyjne oraz rozdrobnione wskutek zagranicznych inwesty- piwo). Rynek opakowań z drewna jest bardzo rozdrobniocji ze strony dużych międzynarodowych graczy rynkowych. ny i w zasadzie sprowadza się do producentów palet. WiePrzewidywany jest dalszy szybki wzrost obu segmentów. le firm korzystających z opakowań drewnianych produkuje
Opakowania szklane są zastępowane lżejszymi opakowa- je we własnym zakresie. Trudno jest oceniać rozwój tego
niami z papieru, tektury oraz tworzyw sztucznych. Opako- segmentu, gdyż spora liczba palet jest re-eksportowana lub
wania szklane są wykorzystywane głównie w pakowaniu eksportowana po regeneracji.
alkoholu (wyroby spirytusowe wysokoprocentowe, wina i
Ogólne oczekiwania dotyczące polskiego rynku opakopiwo), soków i napoi z segmentu premium, jedzenia dla wań są bardzo optymistyczne. Biorąc pod uwagę konsumpdzieci, przetworów owocowych i warzywnych oraz innych cję opakowań per capita w wysokości 157 Euro, potencjał
produktów spożywczych. Trudno ocenić w jakim kierunku rozwojowy wynosi ponad 100% aby osiągnąć poziom zabędzie się rozwijał ten segment rynku opakowań. Z jednej chodnioeuropejski szacowany na 320 Euro. Jak zaobserstrony udział opakowań szklanych się zmniejszył, jednakże wowano, na każdy 1% wzrostu PKB, rynek opakowań wzrasama wielkość sprzedaży się nie zmieniła przechodząc nie- sta o 2%. Daje to polskiemu rynkowi opakowań szansę na
co sinusoidalną tendencję. Można więc uznać, że zmniej- dalszy rozwój biorąc pod uwagę fakt, że Polska walczy
szający się udział w rynku prowadzi do dalszego zmniej- z kryzysem gospodarczym nie poddając się recesji, co miaszenia produkcji i sprzedaży opakowań szklanych. Z drugiej ło miejsce w przypadku innych europejskich rynków.
strony, istnieją oczekiwania odrodzenia rynku opakowań
Aktualnie prowadzone badanie rynkowe ma na celu odszklanych, gdyż wiele produktów wyższej jakości jest coraz powiedź na istotne pytania dotyczące rynku opakowań
częściej pakowanych w szkło, podczas gdy rosnące ceny w Polsce. Niektóre kwestie to: jakie są oczekiwane tenaluminium powodują coraz mniejszą opłacalność puszek dencje na rynku, jakie są spodziewane przeszkody, które
aluminiowych. Dodatkowo, po zachłyśnięciu się nowymi, segmenty będą się rozwijać, a które przestaną być istotwcześniej niespotykanymi produktami (kolorowe opakowa- ne, jakie nisze są skazane na sukces. Ważnym jest ocenia, napoje w kartonikach i puszkach, itp.) zaraz po upad- nienie jakie działania podjęte przez podmioty, które odnioku gospodarki centralnie sterowanej, polscy konsumenci sły sukces na rynku, pozwoliły na dochodowy rozwój, jakie
powracają do bardziej konserwatywnego podejścia. Opa- czynniki są najważniejsze do osiągnięcia sukcesu, a któkowania metalowe są głównie wykorzystywane do napoi re powodują największe zagrożenia. Jesienią MCP GmbH
i piwa, konserw spożywczych (mięsnych, rybnych, itp.), ele- z przyjemnością zaprezentuje wyniki opracowania.
ganckich produktów spożywczych (wysokiej jakości herbaPo więcej informacji na temat opracowania lub Mata lub słodycze, itp.) oraz aerozoli. Głównymi segmentami nagement Consulting Partners GmbH zapraszamy na
są: puszki do napoi z arkuszy aluminiowych, puszki do kon- www.mc-partners.at lub prosimy o kontakt z Marek.Kordyserw oraz opakowania z folii aluminiowej. Przewiduje się, lewski@mc-partners.at
że pomimo spadającego udziału tego segmentu w rynku,
Dane do przeglądu rynku prezentowanego powyżej pozużycie opakowań z metalu powinno nadal rosnąć, ponie- chodzą z następujących źródeł: Rynek Opakowań w Polważ zapotrzebowanie na puszki do konserw i napoi oraz sce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
SA, 2011; Eurostat, Prodcom Database, 2012’; Przemysł
Obecny podział rynku opakowań według materiału pre- i rynek opakowań w Polsce (ujęcie makro), W. Wasiak,
zentuje się następująco:
Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce, 15 lat Polskiej Izby
Opakowań, 2009, ss. 54-61; oraz Rexam, „Packaging Unw5%
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Marek Kordylewski, Johannes Sailer,
Florian Scharl
Kraków/Wiedeń, kwiecień 2012
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Udana misja
do Kijowa
W dniach 2-5 kwietnia przebywała
w Kijowie na wystawie/targach Pack
Expo i Prod Expo misja biznesowa
Polskiej Izby Opakowań. W misji wzięło udział 10 przedsiębiorców reprezentujących 6 firm – COBRO, PACKPROFIL, YANKO, BORAL, TOOLCO
i PAKMAR.
Uczestnicy misji dysponowali stoiskiem informacyjno-promocyjnym, a oferty ich firm zostały zamieszczone w Katalogu wystawowym oraz gazecie targowej.
Stoisko firm uczestniczących w misji
cieszyło się dużym zainteresowaniem,
czemu sprzyjała dobra lokalizacja, interesujący „wystrój”, a przede wszystkim
oferty firm. Stoisko odwiedziło ok. 150
osób. Zainteresowanie ofertami firm-uczestników misji wyraziło ok. 40 miejscowych przedsiębiorców, dokonując
uzgodnień co do warunków kontraktów.
Stoisko uczestników misji było także miejscem spotkań przedstawicieli
polskich firm opakowaniowych, które
samodzielnie wystawiały swoje oferty.
Dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z Polską Izbą Opakowań, który zaowocował deklaracjami członkostwa
w Izbie ze strony 3 firm.
Uczestnicy misji wzięli udział w „Wieczorze Wystawców”. Spotkanie to,

w którym udział wzięło ok. 150 wystawców, głównie z Ukrainy, stanowiło dodatkową okazję do kontaktów biznesowych.
Towarzyszący uczestnikom misji,
dyr. Polskiej Izby Opakowań, Wacław
Wasiak spotkał się z prezydentem Klubu Producentów Opakowań (Ukraina),
dr W. Kriwoszejem oraz dyr. czasopisma „Upakowka”, panią W. Hałajżdy.
W trakcie spotkania omówiono m.in.
organizację w Polsce II. Forum Stowarzyszeń Opakowaniowych z krajów
Europy Centralnej i Wschodniej (Poznań, październik 2012 r.) oraz współpracę redakcji czasopism „Upakowka”
i „Biuletyn Opakowaniowy” w dziedzinie upowszechniania wiedzy o kierunkach rozwoju przemysłu opakowań
w obu krajach i na świecie oraz promocji firm opakowaniowych.
Uzgodniono, iż w obu czasopismach
będą nieodpłatnie zamieszczane fachowe artykuły problemowe, zaś reklamodawcy zrzeszeni w obu współpracujących ze sobą organizacjach, korzystać
będą z preferencyjnych warunków.
Uwzględniając przebieg misji, klimat towarzyszący spotkaniom biznesowym oraz rosnące zainteresowanie
miejscowego rynku polską ofertą opakowaniową, należy ocenić to przedsięwzięcie jako udane. Do takiej oceny
upoważniają organizatora misji zgodne opinie jej uczestników
L.M.

Lista referencyjna
firm opakowaniowych
Warto skorzystać
Odpowiadając na propozycje wielu
przedsiębiorców oraz uwzględniając
dotychczasowe dobre doświadczenia
w sprawie udzielania przez Polska Izbę
Opakowań referencji zainteresowanym
firmom branży opakowań, Izba korzystając ze szczególnej okazji jaką stanowi
I. Kongres Przemysłu Opakowań, zamierza zamieścić w przedkongresowej
publikacji „Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta” listę referencyjną firm działających na potrzeby
rynku opakowań w Polsce.
Na liście tej znajdzie się ok. 300 firm
z branży opakowań: producenci i dystrybutorzy opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń do
produkcji opakowań i pakowania; projektanci; placówki badawcze i specjalistyczne laboratoria.
Koszt zamieszczenia firmy na liście
referencyjnej wynosi 300 zł + VAT. Objętość wpisu to 500-700 znaków (logo,
nazwa firmy, adres, oferta).
Lista, poza zamieszczeniem we
wspomnianej publikacji, dostępna będzie przez 12 miesięcy na portalu internetowym Izby.
Szczegóły na portalu www.pio.org.pl
(zakładka Kongres Przemysłu Opakowań) oraz w Biurze Izby: biuro@pio.org.pl;
tel: 22 840-20-11 w. 46, 56, 64 lub
22 651-83-94.

Uzbekistan zaprasza

Uczestnicy misji biznesowej Polskiej Izby Opakowań na wystawie/targach Pack Expo i Prod Expo
w Kijowie.
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W dniach 28–30 listopada 2012r.,
w Taszkiencie odbędzie się 8. Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
Przemysł Spożywczy i opakowania.
Jak informują organizatorzy, celem
i zadaniem tego przedsięwzięcia jest
stworzenie warunków do efektywnych
kontaktów producentów żywności
z producentami opakowań, pozwalających skutecznie chronić produkty spożywcze.
Miejscowi użytkownicy opakowań
od dłuższego czasu wykazują zainteresowanie ofertą polskiego przemysłu
opakowań.
Kontakt:
Olga Udałowa
tc@ieguzexpo.com
tel: +(998-71) 238-59-88
tel. kom: +(998-93) 381-07-83
http://www.ieguzexpo.com
red.
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Polska Izba Opakowań
na targach
PACKAGING
INNOVATIONS 2012
Tradycyjnie już, na podstawie zawartego porozumienia z organizatorem targów o współpracy na rzecz promocji krajowego przemysłu opakowań,
Polska Izba Opakowań uczestniczyła
jako partner i wystawca w tegorocznej
edycji PACKAGING INNOVATIONS
(14-15 marca, Warszawa).
Na cieszącym się dużym zainteresowaniem stoisku Izby, można było
otrzymać aktualne wydawnictwa i materiały informacyjne na temat przemysłu i rynku opakowań oraz działalności
Polskiej Izby Opakowań.
Wiele zapytań dotyczyło organizowanego przez Izbę I. Kongresu Przemysłu Opakowań oraz zapowiedzianej publikacji „Przemysł opakowań w
Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”.
Przedstawiciele kilkunastu firm zgłosili
udział w Kongresie jako jego uczestnicy, zaś dwie firmy zadeklarowały
swój udział w charakterze sponsorów
tego przedsięwzięcia. Wiele zapytań
dotyczyło zadań Izby oraz warunków
członkostwa.
Dużym powodzeniem cieszył się:
Biuletyn Opakowaniowy nr 1 (styczeń-luty). W ciągu pierwszego dnia
targów „rozeszło się” ok. 150 egzemplarzy Biuletynu.

Nieprzerwanym zainteresowaniem
cieszyła się jubileuszowa publikacja Izby „Przemysł i rynek opakowań
w Polsce” (wyd. 2009) oraz najnowsza publikacja przeznaczona na rynki krajów Europy Wschodniej „Opakowanie dla Ciebie”. Publikacja to, choć
wydana w językach angielskim i rosyjskim wzbudziła duże zainteresowanie,
w szczególności wśród wystawców
i gości zagranicznych.
Obecny na targach Dyrektor Izby
Wacław Wasiak, wykorzystał tę okazję
do odbycia kilku spotkań z przedstawicielami firm i organizacji opakowaniowych z zagranicy (Austria, Anglia,
Niemcy) zainteresowanych współpracą z Izbą.

Stoisko Izby, było także miejscem
prezentacji ofert firm zrzeszonych
w Izbie (COBRO, Entro Holdings, Motyl, Pakmar i MTP).
Reasumując, tegoroczna, czwarta już edycja targów Packaging Innovations została dobrze wykorzystana dla promocji Izby i oferty jej członków. W tym miejscu warto wspomnieć
o przeprowadzonej przez przedstawicieli COBRO akcji informacyjno-promocyjnej tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań
PakStar.
B.K.

Na stoisku Polskiej Izby Opakowań

Art of Packaging –
kolejna udana edycja
Dzień 23 kwietnia zapisze się dobrze w pamięci ponad
300 uczestników uroczystej Gali z okazji wręczenia nagród
i wyróżnień w konkursie „Art of Packaging”.
Organizatorem i inicjatorem tego interesującego przedsięwzięcia jest European Media Group Sp. z o.o., wydawca m.in. miesięcznika branżowego Packaging Polska. Zaś
dobrymi duchami, czuwającymi nad tym, aby każda edycja
tego Konkursu zakończyła się sukcesem są panie: Izabela
Ewa Kwiatkowska i Monika Mikołajczak.
Tak stało się także w 2011 roku. Wśród kilkudziesięciu nadesłanych projektów znalazły się prawdziwe Perły
wśród Opakowań. W ramach dwu kategorii- Debiuty oraz
Professional; wyłowiono perły zarówno wśród młodych artystów jak i profesjonalnych znawców przemysłu opakowaniowego.
Biuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 2/2012

Polska Izba Opakowań od pierwszej edycji życzliwie towarzyszy temu przedsięwzięciu. Z tej racji miałem okazję
uczestniczyć w prawdziwie wielkiej Gali, Wielkiego Finału
konkursu ART OF PACKAGING.
Sam Konkurs, podobnie jak Gala, był Wielkim, poprzez
zaprezentowane i nagradzane rozwiązania. Nagrodzono
twórcze, designerskie, innowacyjne, marketingowe i ekologiczne, a przede wszystkim, funkcjonalne rozwiązania.
Cieszy rosnące z każdym rokiem zainteresowanie tym
konkursem. To dowód, że problematyka opakowań, ich roli i znaczenia zajmuje coraz więcej miejsca i uwagi w naszym życiu.
W zapowiedzi części artystycznej w wykonaniu artystów
z berlińskiej grupy Cosmic Artists znalazło się zdanie: „Ciało jest dla umysłu niczym opakowanie- chroni go i pozwala na interakcję ze światem”.
To mądre słowa, pozwalające lepiej zrozumieć rolę opakowania. Chroni produkt i pozwala na interakcję z człowiekiem.
Wacław Wasiak
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Witamy w gronie członków Izby
Jak już wspomniano w relacji z WZC, rok 2011 był szczególnie bogatym w akcesje do Izby.
Przybyło w tym okresie 8 firm. Niektóre z nich prezentujemy naszym czytelnikom. Są to:
Solger Spółka z o.o. i firma Pageflex

Spółka Solger to firma z polskim kapitałem, której początki działalności datowane są na 1989 rok. Firma znajduje się w centralnej Polsce w miejscowości Kamienica,
gminie Kazimierz Biskupi koło Konina. Spółka Solger w
styczniu 2012 roku uruchomiła nowy zakład produkcyjny
pod nazwą SolgerPackaging „on the wave of success”
Spółka z o. o. SolgerPackaging jest własnością Gerarda
i Radosława Solarzy oraz Franciszka Olejniczaka. Działalność zakładu stanowi część planu ekspansji i rozwoju
sprzedaży znanych w Skandynawii urządzeń dozujących
do owoców i warzyw fabryki Agripo AB w Szwecji. Start linii montażowej w Polsce to gwarancja szybkiej realizacji
masowych zamówień oraz profesjonalne wsparcie dla ciągłego rozwoju i rozbudowy instalacji. SolgerPackaging dostarcza urządzenia wyposażenia sklepów w dowolnej konfiguracji dopasowanej wizualnie do charakteru danej sieci
lub punktu handlowego. Wszystkie urządzenia w ofercie
posiadają certyfikaty jakości, bezpieczeństwa oraz produkowane są z surowców najwyższej jakości z unijną deklaracją pochodzenia.
Główni odbiorcy urządzeń dozujących Agripo to znane
sieci handlowe Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii, Niemiec,
Francji, Ukrainy oraz Polski. Dozowniki stały się nieodłącznym elementem nowoczesnego stylu realizowania zakupów cebuli i ziemniaków. W sieciach handlowych najczęściej spotykane są ekspozycje składające się z dwóch do
czterech urządzeń. W sklepach wielkopowierzchniowych
ekspozycje składają się nawet z 8 obok siebie funkcjonujących dozowników. Indywidualny charakter ekspozycji, styl
i kolorystyka dają wspaniałe rezultaty.
Oferowane przez SolgerPackaging licencjonowane urządzenia to wygoda, higiena stoisk, oszczędność czasu i pieniędzy. Tam gdzie rozmieszczono dozowniki odnotowano
wzrost sprzedaży oferowanych warzyw nawet o 30%. Dozowniki ułatwiają zakupy, są tak skonstruowane, że umożliwiają zachowanie idealnej higieny stoisk. Po warzywa nie
trzeba się schylać i wyszukiwać produktów w zabrudzonych
skrzyniach lub workach. Dozowanie warzyw dzięki zastosowaniu instalacji SolgerPackaging znacząco poprawia komfort sprzedaży, gwarantuje lepszy odstęp do warzyw oraz
buduje pozytywny wizerunek sprzedawcy.
Dystrybucja warzyw jest ekologiczna i oparta na opakowaniach podlegających recyklingowi. SolgerPackaging
dostarcza niezawodne i sprawdzone opakowania produBiuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 2/2012

centom warzyw w postaci tekturowych oktabin o dużej pojemności. Towar jest całkowicie zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Trwałość warzyw
jest wielokrotnie większa niż w przypadku tradycyjnego skrzynkowego eksponowania towarów a ziemniaki po prostu nie zielenieją. W ofercie SolgerPackaging dostępne są
również opakowania wielokrotnego użytku.
Producenci ziemniaków i cebuli przechodzą na nowy sposób realizacji zamówień dopasowanych do systemu AGRIPO z uwagi na prostą i tanią logistykę całego łańcucha
dostaw. Towar raz umieszczony w opakowaniach jednorazowych o pojemności od 100 do ponad 200 kg. szybciej i
łatwiej jest dostarczany bezpośrednio do sklepów.
Oferta SolgerPackaging
profesjonalne systemy dozujące do owoców i warzyw
na licencji AGRIPO
akcesoria oraz instalacje ekspozycji dopasowanej do
indywidualnych potrzeb klienta
opakowania do warzyw (oktabiny, skrzynie, palety)
serwis oraz pełne wsparcie dla rozwoju i ekspansji instalacji w Europie Centralnej
SolgerPackaging „on the wave of success”
Kamienica 40
62-530 Kazimierz Biskupi
województwo wielkopolskie
tel./fax: +48 63 241 16 78
www.solger.pl ■ e-mail: biuro@solger.pl
* * *

Firma Pageflex działa w branży poligraficznej i informacyjnej. Od ponad 15
lat firma Pageflex dostarcza rozwiązania,
które zmieniają sposób, w jaki firmy stosują ukierunkowaną komunikację.
Każdego dnia, tysiące użytkowników na
całym świecie korzysta z produktów Pageflex do tworzenia, personalizacji oraz
wytwarzania materiałów komunikacyjnych. Od wizytówek
do spersonalizowanych kampanii mailingowych. Od lokalnych broszur do spersonalizowanych książek. Wszystko to
jest możliwe z firma Pageflex.
Nasza wielokrotnie nagradzania technologia, obecność
na całym świecie oraz wyselekcjonowani pracownicy gwarantują sukces naszych klientów. Doświadczenie, innowacje oraz partnerstwo są podstawa sukcesu.
W 1996 roku, firma Pageflex przedstawiła pierwszy dynamiczny „composition engine”. To przełomowe oprogramowanie dostarczyło klientom szereg narzędzi do stworzenia
wysoce spersonalizowanych dokumentów. Rozwiązanie
dokończenie na s. 10
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Witamy w gronie członków Izby
dokończenie ze s. 9

to zmieniło sposób tworzenia dokumentów i umożliwiając
personalizację rozpoczęło rewolucję marketingową. Od tego czasu, firma Pageflex wprowadza innowacje do swoich
produktów, wyznacza standardy branżowe.
W 2010 roku, firma Pageflex nabyła linię produktów
iWay – oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowanie
przepływu danych biznesowych dla przemysłu poligraficznego. Ten strategiczny krok rozszerzył naszą utalentowaną grupę pracowników oraz obecność w świecie o biuro
w Izraelu.
Na naszą bogatą historię składa się również współpraca
z strategicznymi partnerami biznesowymi. Dostawcy rozwiązań OEM: HP, Xerox i Heidelberg dzięki zastosowaniu

licencjonowanych produktów Pageflex powiększyli zakres
możliwości oferowanych przez siebie urządzeń. Ponadto,
Pageflex współpracuje z siecią dystrybutorów na całym
świecie, którzy sprzedają i serwisują produkty firmy Pageflex.
Siła technologii Pageflex jest widoczna w rozwiązaniach
stosowanych przez naszych klientów. Korzystając z produktów Pageflex, drukarnie są w stanie rozszerzyć zakres
swojej działalności i zwiększyć skuteczność swojej pracy.
Korporacje mogą zarządzać markami w sposób konkurencyjny i niezwykle efektywny.
Bogactwo doświadczenia sprawia, że Pageflex pozostawia konkurencję w tyle i tworzy silną podstawę do dalszego
rozwoju w przyszłości.
Kontakt:
Agnieszka Poczekaj
a.poczekaj@pageflex.com

EMBALLAGE 2012 Rynek wewnętrzny
Biuro Polskiej Izby
tematem spotkania
Opakowań przypomina już wkrótce!
handlowców
z firm zrzeszonych
w Izbie
Uwaga: Ważne Terminy

1. Do 31 maja firmy zrzeszone w Polskiej
Izbie Opakowań, a zainteresowane
wspólną ekspozycją na targach TAROPAK 2012 , winny przesłać stosowne
zgłoszenie. Szczegóły: biuro@pio.org.
pl (pani Luiza Makulec)
2. Z dniem 18 czerwca upływają terminy
nadsyłania reklam oraz artykułów promocyjnych, a także wpisów na listę
referencyjną firm do zamieszczenia w
przedkongresowej monografii „Przemysł Opakowań. Stan. Perspektywy.
Oferta”. Szczegóły: www.pio.org.pl, zakładka Kongres Przemysłu Opakowań
oraz : biuro@pio.org.pl
3. Z dniem 30 czerwca upływa termin zgłaszania kandydatur do wyróżnień tytułami: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” i „Firma Zasłużona dla Przemysłu
Opakowań”. Regulaminy tych wyróżnień na www.pio.org.pl. Zgłoszenia
przyjmuje biuro Izby biuro@pio.org.pl
4. Z dniem 18 czerwca upływa także termin przesyłania materiałów do zamieszczenia w monografii (patrz pkt. 2) w rozdziale „Historia krajowego przemysłu
opakowań”. Szczegóły biuro@pio.org.
pl; tel. 22 651 83 94. Wydawca zachęca
firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Opakowań do zaprezentowania swojej historii
oraz dnia dzisiejszego.
5. Zgłaszając udział w Kongresie Przemysłu Opakowań przed 31 maja, korzystasz z 80 zł. promocji. Nie dotyczy to
firm-członków Izby, które korzystają z 50
proc. zniżki. Dla tej grupy uczestników
koszt udziału w Kongresie wynosi 240 zł.
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W listopadzie br. odbędzie się w Paryżu 14. edycja Międzynarodowych
Targów Pakowania i Opakowań EMBALLAGE 2012.
EMBALLAGE to jedna z największych w świecie wystaw poświęconych pakowaniu. Odbywa się co dwa
lata. Gromadzi firmy będące liderami w branży i jest światowym forum prezentacji najnowszych technologii i trendów w dziedzinie opakowań.
Podczas ostatniej sesji w targach
wzięło udział 1.295 wystawców (reprezentujących ok.1800 marek) oraz
85.392 gości (w tym 33% z zagranicy) reprezentujących: przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, dóbr konsumpcyjnych, reklamowy,
producentów opakowań i maszyn pakujących jak również przedstawicieli
handlu (w tym wielkiej dystrybucji) dizajnerów, przemysłowców...
Informując o powyższym Polska
Izba Opakowań zamierza zorganizować grupowy wyjazd na tą interesującą wystawę. Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest od stopnia
zainteresowania ze strony firm.
Prosimy zatem, o wstępne (do 31
maja br.) sygnalne poinformowanie
biura Izby (biuro@pio.org.pl) o chęci wzięcia udziału w takim wyjeździe
(misji)
L.M.

Podczas misji gospodarczo-biznesowej Polskiej Izby Opakowań do
Kijowa na wystawę Pack Expo (2-5
kwietnia br.), uczestniczący w tym
przedsięwzięciu kierownicy działów
handlowych i marketingu kilku firm,
zaproponowali organizowanie przez
Izbę spotkań konsultacyjno-informacyjnych.
Spotkania te, stanowić będą okazję
do zaprezentowania przez poszczególne firmy swojej oferty handlowej jako pierwszego kroku do uruchomienia
kontaktów handlowych pomiędzy firmami zrzeszonymi w Izbie.
Doświadczenie dostarcza zbyt wielu przykładów, iż firmy zrzeszone
w Izbie mogą świadczyć sobie usługi
oraz sprzedawać wyroby.
Powyższa propozycja spotkała się
z zadowoleniem i poparciem ze strony Biura Izby.
Przewiduje się, że pierwsze tego
rodzaju spotkanie powinno odbyć się
jeszcze przed wakacjami.
(red.)
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Weź udział
Delegaci
na Walne Zgromadzenie Członków w pisaniu historii
o Kongresie Przemysłu Opakowań krajowego
Delegaci na WZC, uznając wagę
i znaczenie I. Kongresu Przemysłu
Opakowań, swoje poparcie dla tego przedsięwzięcia wyrazili w specjalnie przyjętej uchwale. Niżej tekst
wspomnianej uchwały:
1. Walne Zgromadzenie Członków
Polskiej Izby opakowań obradujące
w dniu 28 marca 2012r., akceptuje uchwałę Rady Izby w sprawie
organizacji I Kongresu Przemysłu
Opakowań i wyraża przekonanie,
że wydarzenie to będzie służyć
rozwojowi przemysłu opakowań
w Polsce, upowszechnianiu wiedzy
o opakowaniach ich roli i znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa
oraz wzmocnieniu pozycji Polskiej
Izby Opakowań jako rzecznika interesów przemysłu opakowań.
2. Uznając Kongres za szczególnie
ważne wydarzenie dla przemysłu
opakowań w Polsce, Walne Zgromadzenie zwraca się do członków
Izby oraz firm w Izbie nie zrzeszonych o poparcie tej inicjatywy i aktywny udział w Kongresie.

3. Walne Zgromadzenie za szczególnie ważne uznaje opracowanie
przez Kongres Raportu o stanie
krajowego przemysłu opakowań,
w którym zawarte będą wnioski
i propozycje zgłoszone przez uczestników kongresu, a także będące
wynikiem poprzedzającej Kongres
dyskusji.
4. Walne Zgromadzenie zwraca się
do firm o udzielenie wsparcia organizatorom kongresu poprzez udział
w charakterze sponsorów, tak Kongresu, jak i towarzyszącej kongresowi publikacji, zamieszczając w niej
materiały reklamowo-promocyjne.
5. Kongres i towarzysząca temu wydarzeniu publikacja stanowią szczególna okazję do zaprezentowania
firm zrzeszonych w Izbie, ich historii,
dorobku i oferty handlowej, a także
osób szczególnie zasłużonych dla
przemysłu opakowań. Walne Zgromadzenie zachęca firmy zrzeszone
w Izbie do przekazywania stosowanych materiałów w celu zamieszczenia w kongresowej publikacji.

przemysłu
opakowań

Polska Izba Opakowań, wydawca monografii Przemysł opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta
zamierza jeden z rozdziałów poświęcić
najnowszej historii krajowego przemysłu opakowań (lata 1980-2012).
Zwraca się zatem z prośbą o przesyłanie na adres biura Izby opracowań
(materiałów) zawierających historie
(drogi rozwojowe) konkretnych firm.
Chodzi o pokazanie jak tworzył się
i rozwijał współczesny przemysł opakowań w Polsce oraz jak przedsiębiorcy widzą dalszy rozwój swoich firm
i uwarunkowania tego rozwoju.
Poza zamieszczeniem tych opracowań w monografii, ich fragmenty będą
także drukowane w wydawanym przez
Izbę Biuletynie Opakowaniowym.
Termin nadsyłania materiałów – 18
czerwca br. Dobrze widziane zdjęcia ilustrujące (dokumentujące) rozwój firmy.
Szczegóły do uzgodnienia z wydawcą: biuro@pio.org.pl; tel: 22-651-83-94.
(Red.)

ZAPREZENTUJ SWOJĄ FIRMĘ
RYNKOWYM PARTNEROM I NIE TYLKO!
zamieszczając reklamę lub artykuł promocyjny w monografii:

Przemysł Opakowań w Polsce.
Stan. Perspektywy. Oferta
która zostanie wydana z okazji I KONGRESU PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ w październiku 2012r.
Warunki finansowe i techniczne, terminy przesyłania zgłoszeń oraz materiałów reklamowych,
zamieszczone są na stronie www.pio.org.pl (zakładka Kongres Przemysłu Opakowań).
Szczegółowych informacji udziela Biuro Polskiej Izby Opakowań
(biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl; tel.+ 48 22 651 83 94; +48 22 842 20 11 w.46,56,64; fax.+48 22 842 23 03)
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List Delegatów na Walne Zgromadzenie Członków
Polskiej Izby Opakowań
do właścicieli i kadry zarządzającej firm
w sprawie rozwoju samorządu gospodarczego
branży opakowań
Delegaci na doroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań zebrani w dniu 28 marca 2012 roku w Warszawie, po wnikliwej ocenie działalności Izby w okresie sprawozdawczym oraz w minionych latach, mając na uwadze potrzeby rozwojowe branży
opakowań, a w szczególności, stałe doskonalenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz umacnianiu pozycji rynkowej firm i skuteczne stawianie czoła wyzwaniom
wynikającym z aktualnej sytuacji gospodarczej Europy i Polski, zwracają się do Właścicieli
i kadry zarządzającej firm branży opakowań o współdziałanie na rzecz utrzymania i dalszego rozwoju potencjału produkcyjnego oraz pozycji rynkowej krajowego przemysłu opakowań.
Chodzi o większe, bardziej skuteczne wykorzystanie branżowej organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców, jaką jest Polska Izba Opakowań. Dotychczasowe doświadczenie i dorobek Izby w dziedzinie promocji i umacniania dobrej marki krajowego przemysłu opakowań na krajowym i zagranicznych rynkach opakowań, wskazuje iż jest możliwa
równie skuteczna działalność na rzecz doskonalenia warunków funkcjonowania firm, reprezentacji ich interesów oraz rozwoju przedsiębiorczości.
Ważnym warunkiem systematycznego rozszerzenia działalności Polskiej Izby Opakowań na rzecz realizacji w/w zadań jest wzmocnienie jej roli jako reprezentanta branży, czego wyrazem jest liczba i aktywność członków Izby.
W okresie swojej działalności (lata 1994-2011) Izba zrzeszała średnio ok. 110-120
firm. Dzięki zaangażowaniu tych firm, m.in. w aspekcie finansowania działalności Izby, organizacja ta zajęła trwałe miejsce wśród branżowych izb gospodarczych, wyróżniając się aktywnością, formami działalności oraz konkretnymi dokonaniami na rzecz umacniania pozycji
i rozwoju krajowego przemysłu opakowań.
Izba posiada dobre doświadczenia i kompetencje w działalności na rzecz rynkowego
wspierania firm. Jest organizatorem licznych misji biznesowych oraz targów i wystaw branżowych. Wydaje publikacje służące promocji krajowych firm opakowaniowych.
Kolejnym dowodem jej możliwości i dojrzałości jako reprezentanta branży jest organizacja
I Kongresu Przemysłu Opakowań oraz kolejna publikacja „Przemysł opakowań w Polsce.
Stan. Perspektywy. Oferta”.
Informując o powyższym zwracamy się z apelem do tych wszystkich, którym bliskie
są sprawy rozwoju branży, a tym samym ich własnych firm, o rozważenie członkostwa w Polskiej Izbie Opakowań. Jeśli około 100 firmom stanowiącym Polską Izbę Opakowań udało się
tak wiele uczynić dla dobra ich firm i branży, to łatwo sobie wyobrazić, o ile zwiększą się możliwości i dorobek Izby jeśli będzie nas dwukrotnie więcej.
Niech rok 2012, rok I Kongresu Przemysłu Opakowań będzie dobrą okazją do znaczącego rozwoju Izby . W działaniach na rzecz pozyskania nowych członków, liczymy także
na aktywny udział aktualnych członków. Posiadamy bowiem szerokie kontakty i dobre relacje
z firmami, które spełniają wszystkie warunki aby znaleźć się w naszym gronie.
Niech hasło „Więksi mogą więcej” stanowi uzasadnienie niniejszego listu – apelu.
Delegaci na Walne Zgromadzenie
Członków Polskiej Izby Opakowań
Warszawa, 28 marca 2012 r.
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I Kongres Przemysłu Opakowań
9 października 2012
Poznań – MTP
Program
9.30–10.15 Rejestracja uczestników

I. Sesja inauguracyjna
10.15

Otwarcie Kongresu.
Prezentacja Sponsorów

10.25

Referat wprowadzający
„Cywilizacyjna rola opakowania
oraz czynniki decydujące
o rozwoju przemysłu opakowań
w Polsce” (tytuł roboczy)

II. Sesja referatowa
Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy
i kierunki oraz warunki rozwoju. Wyzwania. Nowe
technologie i materiały. Nowe funkcje opakowań.
W tej części Kongresu przewidziano następujące
wystąpienia (prezentacje):
10.45

Przemysł opakowań do żywności

11.05

Przemysł opakowań dla produktów
przemysłowych (chemia, budownictwo,
meble, AGD, RTV i inne powszechnego
użytku)

11.20

Przemysł opakowań dla farmacji

11.40

Przemysł opakowań dla kosmetyków

12.00

Przerwa kawowa

12.15

Poligrafia „Opakowaniowa”

12.35

Przemysł maszyn i urządzeń
do pakowania i produkcji opakowań

giach, wyzwaniach jakie stają przed przemysłem
opakowań; o czynnikach warunkujących rozwój
przemysłu opakowań. Organizatorzy oczekują także wystąpień uzupełniających lub odnoszących
się do referatów zaprezentowanych w trakcie Sesji Referatowej, a także wniosków i propozycji do
zamieszczenia w pokongresowym Raporcie. W sesji tej, na którą przeznaczono ok. 3 godzin, będą
stworzone warunki do zabrania głosu przez ok.
20–25 uczestników Kongresu .
12. 50–14.00 I część sesji plenarnej –
przewidziano wystąpienia ok.
8-12 uczestników
14.00–14.30 Lunch
14.30–16.30 II część sesji plenarnej –
Przewidziano wystąpienia ok. 12-15
uczestników

IV. Sesja wnioskowa
16.30–16.50

V. Ceremonia zamknięcia Kongresu
17.00–17.30

III. Sesja plenarna
Wystąpienia uczestników Kongresu zawierające
informacje o tendencjach rozwojowych przemysłu
opakowań, osiągnięciach, stosowanych technoloBiuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 2/2012

Prezentacja wniosków i opinii
przewidzianych do zamieszczenia
w Raporcie Przemysł Opakowań
w Polsce. Stan aktualny.
Perspektywy, kierunki i warunki
rozwoju oraz wyzwania.

17.30–20.00

Wręczenie okolicznościowych nagród
i wyróżnień (tytuły zasłużonych
dla przemysłu opakowań; certyfikatów
„Sponsor Kongresu Przemysłu
Opakowań”; nagród w Konkursie
PakStar 2012 i in.)
Kongresowy bankiet (nowe kontakty,
wymiana doświadczeń)
15

Moskiewski
wieczór
biznesowy
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Moskwie,
wspólnie z Polską Izbą Opakowań,
organizuje, z okazji Międzynarodowej Wystawy Opakowań ROSUPAK
w Moskwie, spotkanie polskich firm
opakowaniowych z rosyjskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi polskimi opakowaniami.
Spotkanie odbędzie się w salach
recepcyjnych Ambasady w dniu 20
czerwca o godzinie 18.30.

W spotkaniu, ze strony rosyjskiej wezmą udział użytkownicy opakowań dla
przemysłów: spożywczego; chemicznego (farby, lakiery); kosmetycznego
oraz maszyn i urządzeń do pakowania
i produkcji opakowań.
Ze strony polskiej udział zapowiedziały następujące firmy:
– NOVO- PAK Karina Sielska;
– Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.;
– INTERPLASTIK Sp. z o.o.;
– ZEMAT;
– MOKO PAC Andrzej Olszewski,
Konstantin Braun;
– PAKMAR Sp. z o.o.;
– PPHU ASIA Asiapack.pl;
– Pollena;
– Coffee Service.
Ta forma prezentacji polskiej oferty
opakowaniowej zastąpi w tym roku, or-

ganizowaną przez Polską Izbę Opakowań, „Misję biznesowo-promocyjną”.
Firmom zainteresowanym rynkiem
rosyjskim, a nie biorącym udziału
w wystawie, proponujemy krótki
(2-dniowy) wyjazd do Moskwy, w trakcie którego będzie można zapoznać
się z ekspozycją ROSUPAK-a oraz
wziąć udział w wieczornym biznesowym spotkaniu w Ambasadzie RP.
W przypadku zainteresowania większej liczby firm tą formą zwiedzenia wystawy ROSUPAK oraz udziału
w spotkaniu biznesowym w Ambasadzie, Polska Izba Opakowań gotowa
jest zorganizować grupowy wyjazd.
Szczegóły dostępne są u pana Piotra
Masajło – II Sekretarza WPHI Ambasady RP w Moskwie- pod adresem e-mail:
moscow@trade.gov.pl.
(B.L.W.)

UMOCNIJ POZYCJĘ RYNKOWĄ FIRMY
dokonując wpisu na liście referencyjnej Polskiej Izby Opakowań,
która będzie stanowić część monografii:

Przemysł Opakowań w Polsce.
Stan. Perspektywy. Oferta
wydawanej z okazji Kongresu Przemysłu Opakowań (październik 2012 r.)
Lista będzie także dostępna na portalu Izby www.pio.org.pl
Na liście referencyjnej znajdzie się ok. 300 najbardziej liczących się na rynku firm z branży opakowań
(projektanci; producenci: opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń do pakowania
i produkcji opakowań; dystrybutorzy i in.)

Koszt: 300 zł + VAT 23%. Objętość wpisu 500–700 znaków.
Szczegóły na portalu www.pio.org.pl (zakładka Kongres Przemysłu Opakowań)
oraz w Biurze Izby: biuro@pio.org.pl; tel. 22 842 20 11 w. 46, 56, 64; tel. 22 651 83 94; fax. 22 842 23 03.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2012. Formularz zgłoszenia na www.pio.org.pl.
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