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I Kongres
Przemysłu
Opakowań

W numerze m.in.:

Sponsorzy Terminy zgłoszeń uczestnictwa
Promocyjne przedsięwzięcia towarzyszące Kongresowi

W związku ze zbliżającym się Kongresem Przemysłu Opakowań (9 października 2012) do Komitetu Organizacyjnego (Biuro Polskiej Izby Opakowań) kierowane są zapytania dotyczące różnych aspektów uczestnictwa
w Kongresie. Między innymi o możliwości i warunki sponsorowania, warunki
uczestnictwa i terminy zgłoszeń, formy
promocyjno-reklamowego wykorzystania tego wydarzenia przez firmy itp.
Korzystamy zatem z możliwości jakie stwarza Biuletyn Opakowaniowy
aby odpowiedzieć na najczęściej kierowane pytania.

■■■
Sponsorzy Kongresu,
warunki terminy zgłoszeń
Dotychczas udział w Kongresie
w charakterze Sponsorów zadeklarowały następujące firmy, podpisując z organizatorem stosowne umowy sponsoringu: Heidelberg Sp. z o.o.; Can Pack
Sp. z o.o.; Constantia Teich Poland
Sp. z o.o.; BASF Polska Sp. z o.o.;
TFP Sp. z o.o.; MCP GmbH.
Przed kilkoma dniami, gotowość

sponsorowania Kongresu zgłosił pan
Konrad Rumiński, właściciel firmy
PLAST SERVICE PACK. Aktualna lista Sponsorów zamieszczona jest na
15 str. Biuletynu.
Czy lista Sponsorów jest zamknięta? Lista Sponsorów jest w dalszym
ciągu otwarta. Bowiem budżet Kongresu nie jest jeszcze zamknięty.
W założeniach budżetowych Kongresu przewidziano 10 Sponsorów.
Tak więc jest jeszcze miejsce dla
3 firm, które uznają za słuszne i celowe
współfinansowanie kosztów Kongresu
i towarzyszących Kongresowi przedsięwzięć, w tym wydania monografii
„Przemysł opakowań w Polsce. Stan.
Perspektywy. Oferta”.

■■■
Na jakie korzyści liczyć mogą
Sponsorzy?
Korzyści płynące ze sponsorowania opisane są w „Pakiecie Sponsora”
i dotyczą świadczeń organizatora Kongresu w sferze reklamowo-promocyj-
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I Kongres
Przemysłu
Opakowań
nej. To dosyć bogaty i interesujący zestaw. Pełny tekst „Pakietu Sponsora”
zamieszczamy na str. 14. Biuletynu.
Ze względu na terminy realizacji zobowiązań wynikających z „Pakietu”,
termin zgłoszeń potencjalnych Sponsorów upływa z dniem 16 lipca br.

portalu Izby – www.pio.org.pl (zakładka „Kongres Przemysłu Opakowań”).
Pełny koszt uczestnictwa obejmujący:
zaproszenie upoważniające do bezpłatnego wejścia na teren MTP w dniu
9 października; publikację zawierającą
materiały kongresowe „Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy.
Oferta”; szczegółowy program Kongresu; okolicznościowe gadżety; obiad
i udział w spotkaniu towarzyskim (bankiet) – wynosi 480 PLN + VAT (23
proc.).
Członkowie Polskiej Izby Opakowań
oraz reklamodawcy zamieszczający
reklamę w przedkongresowej publikacji korzystają z 50 proc. zniżki (240
PLN + VAT).

■■■

■■■

dokończenie ze s. 1

Terminy zgłoszeń
uczestnictwa w Kongresie

Promocyjna rola
i funkcja Kongresu.

Ze względu na ograniczoną liczbę
uczestników (warunki organizacyjne)
Kongresu, organizatorzy proszą potencjalnych uczestników o przesyłanie zgłoszeń do 21 sierpnia 2012 r. na
adres Biura Izby – biuro@pio.org.pl.
Formularze zgłoszeń do pobrania na

Kongres, poprzez towarzyszącą temu wydarzeniu publikację, będzie szeroko wykorzystany w celach reklamowo-promocyjnych firm.
Jak już informowano, w wydzielonym
rozdziale publikacji, będą zamieszczone: całostronicowe, w pełnym kolo-

Zapobieganie migracji krytycznych substancji
przez zastosowanie warstwy sorpcyjnej na materiale
opakowaniowym pochodzenia celulozowego –
tematem międzynarodowego projektu badawczego
Polska Izba Opakowań, wraz z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań – Instytutem Badawczym oraz Zachodniopomorskim
Uniwersytetem Technicznym reprezentowanym przez Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, uczestniczy w
międzynarodowym projekcie badawczym o akronimie SOLAPACK.
Projekt należy do grupy przedsięwzięć badawczych ukierunkowanych na potrzeby konkretnych branż
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przemysłu. W tym przypadku chodzi
o branżę opakowań.
W projekcie tym biorą – poza Polską –
udział placówki badawcze oraz zrzeszenia przedsiębiorców z Belgii i Niemiec. Projekt, w części badawczej, dotyczącej badań prowadzonych przez
polskie jednostki naukowe, jest w pełni finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Koszty prac realizowanych przez Polską
Izbę Opakowań dofinansowane będą
w 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

rze, reklamy firm; artykuły sponsorowane; lista referencyjna firm promowanych przez Polską Izbę Opakowań.
Szczegółowe informacje odnośnie warunków zamieszczone są na portalu
Izby – www.pio.org.pl.
W tym miejscu jedynie przypominamy, iż koszt pełnoformatowej (A4)
reklamy wynosi 2000 PLN + VAT; artykuł promocyjny (sponsorowany)
o objętości 1 str. A4 – 500 PLN + VAT;
umieszczenie firmy na liście referencyjnej – 300 PLN + VAT. Wymagania
techniczno-graficzne co do reklam są
zamieszczone na portalu Izby.
Szczegółowymi informacjami służą także pracownicy Biura Izby: tel.
22-842-20-11 w. 46; w. 56; w. 64;
mail: biuro@pio.org.pl, info@pio.org.pl.
Niestety ze względu na harmonogram prac wydawniczych, termin nadsyłania materiałów reklamowo-promocyjnych upływa z dniem 18 lipca 2012 r.
Przypominamy, iż firmy zamieszczające pełnowymiarową reklamę korzystają z 50 proc. zniżki w kosztach
uczestnictwa w Kongresie (1 osoba
z firmy).
Komitet Organizacyjny
Kongresu

Tytuł projektu, zawierający opis zamierzonego celu brzmi: Zapobieganie migracji krytycznych substancji
przez zastosowanie warstwy sorpcyjnej na materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego.
Według EFSA (EU), BfR (Niemcy)
i wyników badań urzędowych organów kontroli żywności Kantonu Zurych (Szwajcaria) opakowania mogą
zawierać wiele krytycznych substancji, takich jak między innymi benzofenon, bisfenol A, ftalany i olej mineralny
w ilości do 1000 mg/kg. Te krytyczne
substancje pochodzą z farb i lakierów
UV „światło utwardzalnych” (benzofenon jest używany jako fotoinicjator),
klejów i lakierów (ftalany stosowane
są jako plastyfikatory), farb drukarskich (oleje mineralne) i makulatury.
Ze względu na wysoki poziom recyklingu materiałów celulozowych w Europie (74,6% materiałów opakowanio-
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wych zgodnie z informacjami z CEPI
2009) powyższe krytyczne substancje
można znaleźć w materiałach opakowaniowych. W najgorszym przypadku wartości/dawki ADI (dopuszczalne
dzienne spożycie) tych substancji mogą być przekroczone. Dlatego ważne
jest, aby mieć pewność, że substancje
te nie mogą przenikać z materiału opakowaniowego do żywności.
Celem projektu jest weryfikacja koncepcji, że wprowadzenie warstwy sorpcyjnej pomiędzy opakowaniem celulozowym a produktem spożywczym
spowoduje zatrzymanie migracji substancji krytycznych i dzięki temu będzie miało działanie zapobiegające zanieczyszczaniu żywności. W związku z
tym opracowane zostaną metody dodatku materiałów sorpcyjnych do kompozycji powłokowych przeznaczonych
do modyfikacji celulozowych materiałów opakowaniowych w celu selektywnego wiązania benzofenonu, bisfenolu
A, ftalanów i oleju mineralnego. Realizacja tego projektu pozwoli na utworzenie listy zaleceń na rzecz zrównoważonego rozwoju branży opakowaniowej
w oparciu o dwie nadrzędne zasady
związane z brakiem szkodliwego oddziaływania zarówno na środowisko
jak i zdrowie konsumentów.
W szczególności rezultaty badań zostaną wykorzystane w opakowaniach
pochodzenia celulozowego przeznaczonych do pakowania żywności. Pakowanie żywności jest związane ze
specjalnymi wymaganiami i ograniczeniami, które nie istnieją dla innych
rodzajów opakowań. Pojawiają się one
już na etapie wyboru samego materiału opakowaniowego, który musi spełniać wymagania związane z bezpośrednim kontaktem z żywnością oraz
limity migracji określonych substancji,
które są obecne w opakowaniach. Krytyczne substancje występujące w opakowaniach pochodzą z jednej strony
z możliwości zastosowania odzyskiwanego papieru zawierającego farby, lakiery i kleje oraz z drugiej strony
z migracji świeżo nałożonej farby, lakieru i kleju. Badanie tego rodzaju substancji, ich migracji w wybranych materiałach celulozowych oraz sposobów
jej ograniczenia poprzez zastosowanie aktywnych warstw zawierających
dodatki substancji charakteryzujących
się zdolnością wiązania takich niebezpiecznych substancji stanowi zakres
projektu SoLaPack.
Sektor opakowań stanowi średnio
około 2% produktu krajowego brutto
w krajach rozwiniętych, w tym również
w Polsce. Wartość branży opakowań
szacuje się na około 450 miliardów euro na całym świecie, gdzie 50% rynku

opakowań stanowią opakowania na
żywność.
Bardzo ważnym elementem tego
projektu będzie jego bezpośrednie oddziaływanie na szeroką grupę producentów i użytkowników opakowań do
żywności, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani nowymi koncepcjami i metodami zmniejszenia migracji
krytycznych substancji w oparciu o wyniki i końcowe wnioski projektu. Ograniczenie możliwości migracji substancji
niebezpiecznych obecnych w lakierach
UV, klejach, farbach drukarskich i docelowo w papierze z odzysku „recyklingu” bezpośrednio przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa produktów żywnościowych i tym samym poprawi jakość życia społeczeństwa.
Jak już wspomniano, projekt jest realizowany przez 10 jednostek z 3 krajów: Belgii, Niemiec i Polski. Wymienione już wcześniej polskie jednostki
naukowe o charakterze badawczo-rozwojowym posiadają komplementarne kompetencje (COBRO – badanie
migracji i właściwości opakowań, ZUT
– modyfikacja powierzchniowa materiałów celulozowych i badanie ich właściwości) oraz możliwości techniczne
niezbędne do efektywnej realizacji
wszystkich założeń projektu.
Projekt został podzielony na 9 zadań, z których 2 są typowo organizacyjno-zarządzające (zarządzenie
i upowszechnianie wyników – w Polsce
odpowiedzialne jest za te zadania PIO)
a pozostałe są zadaniami o charakterze
badawczym, gdzie we wszystkich tych
zadaniach biorą udział krajowe jednostki badawcze (COBRO i ZUT).
W ramach części badawczej zostanie określony wpływ podstawowych
parametrów procesowych związanych
z zastosowaniem materiałów sorpcyjnych (rodzaj materiału, jego ilość,
typ nośnika powłokotwórczego) dokonując jednocześnie oceny zmiany
grubości powłoki, gramatury powłoki
i sposobu powlekania. Przygotowane
preparaty powłokowe będą stosowane
na podłożach odniesienia poprzez zastosowanie uprzednio scharakteryzowanych dodatków oraz substancji powłokotwórczych, gdzie funkcjonalność
otrzymanych powłok będzie badana
między innymi na podstawie wspólnie
opracowanych szczegółowych badań
migracji (COBRO – koordynator zadania).
W ramach projektu zostanie określona możliwość zastosowania i wpływ
na tworzenie stabilnych kompozycji powłokotwórczych następujących
substancji adsorpcyjnych: zeolity, cyklodekstryny oraz nośniki w postaci
modyfikowanych ziaren skrobiowych,
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glino-krzemianów, krzemionka/wodorotlenek glinu (ZUT – koordynator tego zadania, będzie zajmował się m.in.
weryfikacją możliwością zastosowania
cyklodekstryn, w tym w postaci wodnych roztworów bezpośrednio po procesie biokonwersji oraz wykorzystania
nowych nośników w postaci modyfikowanych ziaren skrobiowych – metoda oryginalna opracowana z zespole
CBIMO-ZUT) Ze względu na znaczenie praktycznie wyników badań kompozycje powłokowe będą zoptymalizowane i stosowane do papierów
komercyjnych i badane w odniesieniu
do ich funkcjonalności i podatności na
recykling. Pod koniec badania zostanie
przeprowadzona pełna analiza opłacalności stosowania określonych opracowanych w projekcie rozwiązań.
Techniczne i ekonomiczne korzyści wynikające z realizacji projektu dla
krajowych przedstawicieli SME branży
opakowaniowej wynikają z bezpośredniej weryfikacji możliwości zastosowania tańszych materiałów celulozowych
poprzez wykorzystanie surowców wtórnych w postaci makulatury, oszczędności wynikających z możliwości zoptymalizowanych metod ochrony przed
migracją krytycznych substancji z materiałów celulozowych (przemysł papierniczy), zwiększenie zysku ze względu
na lepszy marketing i nowe rynki (dostawcy), zwiększenie udziału w rynku
poprzez poprawę ochrony konsumentów (dystrybutorzy). Ze względu na docelowe zwiększenie ochrony zdrowia
konsumentów krajowe firmy opakowaniowe skorzystają na poprawie wizerunku publicznego swoich wyrobów
w Polsce jak i zagranicą, co może prowadzić do wzrost udziału w rynku.
Zakładane rezultaty projektu będą
mogły być wykorzystywane przez producentów reprezentujących wszystkie
ogniwa łańcucha produkcji opakowań
oraz pakowania produktów żywnościowych. Łańcuch ten obejmuje: producentów papieru pakowego, producentów surowców chemicznych i dodatków,
przetwórców papieru i opakowań, dystrybutorów i użytkowników końcowych.
Realizację projektu i praktyczną
przydatność wykorzystanych rezultatów, na bieżąco, oceniał będzie Komitet
Użytkowników, złożony z przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw
reprezentowanych przez firmy: AKPUD; BESKID; KARTONEX; SANEX;
YANKO.
Ogólny koszt realizowanego przez
Polskę projektu wynosi 923 750
PLN, w tym dofinansowanie NCBiR –
902 000 PLN.
Wacław Wasiak
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Dlaczego czynnie poparliśmy
ideę Kongresu?
Na pytanie redakcji odpowiada Krzysztof Pindral,
Prezes Zarządu, Heidelberg Polska Sp. z o.o.
„Bez wahania zdecydowaliśmy się
wziąć udział w Kongresie Przemysłu Opakowań. Po pierwsze dlatego,
że jako międzynarodowy koncern dostarczający bardzo szerokie portfolio
maszyn i urządzeń dla przemysłu poligraficznego, zdajemy sobie sprawę,
jak ważną rolę poligrafia odgrywa przy
produkcji opakowań. Po drugie, wiemy,
że bez zaangażowania merytorycznego i finansowego przedsiębiorstw działających w danej branży, nie można by
zorganizować większości ważnych dla
gospodarki przedsięwzięć o charakterze naukowym i edukacyjnym.
To trywialne, ale tak rozumiem społeczną odpowiedzialność firmy i takie

mam również prywatne podejście do
tego zagadnienia. Jeśli tylko możemy,
angażujemy się w pomoc dla szkół
i uczelni poligraficznych, a także staramy się być aktywni przy większości
konferencji i seminariów branżowych.
Po prostu tak należy postępować.”
Krzysztof Pindral (52). Z wykształcenia magister inżynier poligraf. Dyplom
Wyższej Szkoły Technicznej w Lipsku
uzyskał w 1983 roku. Po studiach rozpoczął pracę w Kieleckich Zakładach
Graficznych, gdzie pracował na stanowisku dyrektora technicznego. Następnie zdobywał doświadczenie pracując
w firmach handlowych branży poligraficznej. Od 1991 roku związany jest

Dlaczego wspieramy
Kongres Przemysłu
Opakowań
Firma Constantia Teich Poland, założona w 1995 r. należy do Grupy Constantia Flexibles GmbH z siedzibą
w Wiedniu.
Constantia Flexibles z obrotem około 1,2 mld EUR jest
wiodącym producentem opakowań giętkich o globalnym
zasięgu. Constantia Teich Poland jest dedykowanym dostawcą opakowań giętkich do produktów mleczarskich
i spożywczych dla koncernów międzynarodowych mających zakłady w Polsce i za granicą.

Firma osiąga obroty rzędu 40 mln EUR i zatrudnia ponad 190 osób.
W skład Zarządu wchodzą:
Krzysztof Miszczak (54 l.) – Prezes Zarządu i Dyrektor
Handlowy; Jarosław Guzikowski (48 l.) – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny, Witold Dubiński ( 44 l.) – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy
Constantia Teich Poland jako jeden z pierwszych zagranicznych podmiotów w Polsce w branży flexible packaging od początku współpracuje z Polską Izbą Opakowań,
biorąc udział w szeregu inicjatyw Izby i aktywnie kreując
nową jakość branży opakowaniowej w Polsce. Z tego powodu – jak twierdzi p. prezes K. Miszczak – nie mogło nas zabraknąć w gronie sponsorów Kongresu Przemysłu Opakowań 2012.

Dr Dirk Elvermann, Prezes BASF
Polska o Kongresie Przemysłu Opakowań:
„Przemysł opakowań jest dla BASF
bardzo ważnym rynkiem. Pierwszy
Kongres Przemysłu Opakowań jest
dla nas niezwykle istotnym forum,
dzięki któremu możemy wysłuchać potrzeb naszych klientów oraz zaprezentować rozwiązania BASF, wnoszące
znaczącą wartość dodaną dla przemysłu.” – Powiedział Dr Dirk Elvermann,
Prezes BASF Polska.”
Nowy Prezes BASF Polska – Dr
Dirk Elvermann objął stanowisko prezesa firmy BASF Polska w Warszawie
w maju 2012 r.
Przez ostatnie 2,5 roku Elvermann
pracował w BASF East Asia RHQ Ltd.
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z firmą Heidelberg Polska (wcześniej
Berthold & Stempel). W 1998 roku objął funkcję prezesa zarządu, którą pełni do chwili obecnej (wkrótce 15 lat –
dop. red.).
Kawaler Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Liczne wyróżnienia
i nagrody od stowarzyszeń branżowych za aktywne angażowanie się
w działania gospodarcze i edukacyjne.
Żona Małgorzata. Dwóch synów:
Rafał 21 lat i Marcin 19 lat.

w Hongkongu na stanowisku wiceprezesa ds. prawnych i podatkowych na
region Azji i Pacyfiku. Zajmował się
rozwojem dużych, petrochemicznych
projektów typu joint venture z firmą
Sinopec w Chinach i Petronas w Malezji. Był również członkiem zarządu
kilku azjatyckich firm należących do
BASF oraz firm joint-venture z udziałem BASF w tym regionie.
Elvermann dołączył do centralnego działu prawnego BASF SE w 2003
r., gdzie skupił się na projektach korporacyjnych w obszarze fuzji i przejęć, wliczając w to przejęcie firm CIBA
i Engelhard oraz sprzedaż firmy Basell.
Elvermann ukończył studia prawnicze
i ekonomiczne, w 2002 roku uzyskał
stopień doktora w dziedzinie prawa.

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 3/2012

EKO CYKL –
pierwsze 10-lecie
Eko Cykl Organizacja Odzysku obchodzi w tym roku
10-lecie działalności. Z okazji jubileuszu firma pragnie
podziękować swoim Klientom za minioną dekadę udanej
współpracy.
Firma Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. powstała
w 2002 r. jako jedna z pierwszych organizacji odzysku na polskim rynku. Podstawą prawną do założenia spółki było polskie prawodawstwo stworzone w oparciu o wymogi Dyrektywy Parlamentu i Rady Europejskiej nr 94/62/WE z dnia 20
grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Od tego czasu firma aktywnie angażuje się we współtworzenie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych oraz edukację ekologiczną społeczeństwa.
W trakcie niemal dwuletniego programu edukacyjnego przeprowadzonego na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” liczba selektywnie zebranych odpadów wzrosła,
w porównaniu z rokiem poprzednim o 33%, a w kolejnym roku jeszcze o 10%. W 2010 roku masa zebranych surowców
wtórnych wyniosła 70 ton! Sława Instytutu „Pomnik – Centrum
Zdrowia Dziecka” jako jednego z największych specjalistycznych szpitali w kraju pomogła nam dotrzeć z naszą kampanią
do około pół miliona odbiorców z całej Polski.
Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. w swej działalności
stawia na partnerstwo, rzetelność i bezpieczeństwo kontaktów biznesowych. Nasza firma jako pierwsza organizacja
odzysku w Polsce uzyskała rejestrację we Wspólnotowym
Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Jest to potwierdzenie przestrzegania najwyższych standardów z zakresu
ochrony środowiska. Potwierdzeniem jakości naszych usług

jest również wdrożony i certyfikowany system zarządzania
jakością wg ISO 9001:2000. W certyfikacji COBRO uzyskujemy rokrocznie od 2003 roku jedną z najwyższych not. Stanowi to dla Klientów gwarancję na prawidłowo wykonany
odzysk i recykling opakowań. Ma to swoje odzwierciedlenie w bardzo wysokich ocenach ankiety NPS (same 10!) –
i faktycznie, Klienci polecają nasze usługi kolejnym firmom.
Jubileusz 10-lecia działalności firmy uczciliśmy 19 czerwca w Łazienkach Królewskich na Konferencji Logistyka Odzysku. Była to doskonała okazja do spotkania z Klientami
oraz innymi przedstawicielami przemysłu, zaangażowanymi w budowanie społeczeństwa recyklingu. Rozmawialiśmy między innymi o korzyściach włączenia w działania
łańcucha dostaw firm gospodarki odpadami oraz o społecznej odpowiedzialności biznesu. Specjalnie na to wydarzenie przybył specjalista z USA z 30 letnim doświadczeniem
w zakresie logistyki odzysku – Anthony Scarriotta – Senior
Manager w Philips Consumer Lifestyle oraz promotor idei
logistyki odzysku na świecie. Uczestnicy mieli więc niepowtarzalną okazję spotkania i rozmowy.
Przez 10 lat złączyło nas z naszymi Klientami wiele wspólnych akcji, wydarzeń, szkoleń, konferencji. 10 lat istnienia
to również 10 lat bogatego doświadczenia: w tym czasie
na nasze zlecenie zostało wykonane 1,5 mln t odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych – to już istotna ulga
dla środowiska naturalnego. Czujemy się uprawnieni i zobowiązani, by dalej edukować, szkolić i promować ekologicznie skuteczne rozwiązania.
JK

VII Kongres
Papierników Polskich

stąpieniu, podkreślił rolę i znaczenie działalności Stowarzyszenia na rzecz rozwoju przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce.
Uczestnicy Kongresu Papierników Polskich, poza omówieniem aktualnych problemów branży, a także perspektyw
i uwarunkowań dalszego jej rozwoju, zatwierdzili wyniki wyborów do władz Stowarzyszenia. W wyniku korespondencyjnych wyborów, mandat Prezesa Zarządu i jednocześnie
Prezesa Rady Stowarzyszenia, ponownie powierzono panu Michałowi Jarczyńskiemu, prezesowi Artic Paper S.A.
Pierwszym Wiceprezesem Zarządu został wybrany pan Tomasz Żebrowski ze Stora Enso Poland S.A., zaś mandaty
pozostałych członków w randze wiceprezesów Zarządu uzyskali: Maciej Kunda (Mondi Świecie SA); Andrzej Głębowski (własna działalność gosp.) oraz Marek Kryczka (Instytut
Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej). Ustalono, iż
w pracach Zarządu z głosem doradczym brał będzie udział
Dyrektor Generalny SPP – Zbigniew Fornalski. Ponadto,
Kongres zatwierdził wybór 13-osobowej Rady Stowarzyszenia. Kongres stanowił okazję do wręczenia nagród i odznaczeń ustanowionych przez Stowarzyszenie oraz nadania
godności honorowego członka SPP.
(wac.)

W dniu 12 czerwca 2012 roku, w Łodzi na VII. Kongresie
Papierników Polskich spotkali się przedstawiciele przemysłu celulozowo-papierniczego z całego kraju. Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Papierników Polskich
(SPP), organizacja zrzeszająca wiodących producentów
papieru i tektury, głównie tektury falistej (TF), będącej podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji opakowań kartonowych. Ocenia się, że ok. 80 proc. opakowań
z papieru i kartonu stanowią opakowania z tektury falistej.
Bliskie związki przemysłu celulozowo-papierniczego
z przemysłem opakowań mają swoje odbicie we współpracy pomiędzy Polską Izbą Opakowań i Stowarzyszeniem Papierników Polskich. Stowarzyszenie jest jednym
ze współorganizatorów, organizowanego przez Polską Izbę
Opakowań, Kongresu Przemysłu Opakowań, zaś przedstawiciel Izby, w osobie jej dyrektora, brał udział w obradach
Kongresu Papierników Polskich. W okolicznościowym wyBiuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 3/2012

5

Profesor
Andrzej Korzeniowski –
Doktorem
Honoris Causa
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Krakowie
Z satysfakcją informujemy, że prof.
dr hab. Andrzej Korzeniowski, rektor
Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
wiceprzewodniczący Rady Polskiej
Izby Opakowań, wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” – został doktorem honoris
causa Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.
Stosowna uchwała Senatu Uczelni
w tej sprawie została podjęta w dniu
30 stycznia 2012 r., zaś uroczystość
nadania tego zaszczytnego tytułu odbyła się 28 maja 2012 roku.
W sentencji do dyplomu dokumentującego tą najwyższą godność akademicką podkreślono: twórczy wkład
w rozwój badań towaroznawczych,
w szczególności w zakresie klimatologii pakowania i przechowywania oraz strat towarowych, a także

Misje biznesowo-promocyjne
w II półroczu 2012 r.
Polska Izba Opakowań, zamierza
zorganizować jeszcze w tym roku misje na wystawy/targi opakowań do
Mińska (Białoruś); Rygi (Łotwa) i Norymbergii (Niemcy). Realizacja tych
zamierzeń uzależniona jest od liczby
zainteresowanych uczestników.
Obok komunikat o proponowanych
misjach:
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za znaczące zasługi na rzecz współpracy naukowej ośrodków myśli towaroznawczej i opakowalnictwa.
Przy tej ważnej okazji, pragniemy
poinformować o jakże bogatym i wartościowym dorobku naukowym Profesora, obejmującym 302 prace, w tym
26 monografii i rozdziałów w monografiach, 88 prac oryginalnych, 14 podręczników i skryptów, 30 prac popularno-naukowych, 90 referatów, 17 prac o
charakterze poglądowym, 4 patentów,
11 projektów badawczych, 10 prac niepublikowanych i 12 prac technologicznych.
Dla teorii i praktyki opakowalnictwa szczególne znaczenie mają prace i dorobek Profesora w odniesieniu
do towaroznawstwa opakowań. Prowadzone przez Profesora A. Korzeniowskiego prace eksperymentalne
dotyczące doboru materiałów opakowaniowych dla produktów farmaceu-

MISJA NA WYSTAWĘ
MIR UPAKOVKI –
BIAŁORUŚ (MIŃSK)
Uprzejmie informujemy, że Polska Izba Opakowań w porozumieniu z organizatorem wystawy „Świat Opakowań” (Mir
Upakovki) w Mińsku (11-14 września
2012r.) zamierza zorganizować misję
biznesową na tę wystawę. Uczestnicy
misji mieć będą do dyspozycji stoisko
informacyjno-promocyjne (miejsce wyłożenia materiałów reklamowych, wzo-

tycznych i spożywczych, cieszyły się
szczególnym uznaniem. Trudno przecenić wkład Profesora w rozwój wiedzy
na temat zależności pomiędzy opakowaniem i zawartym w nim produkcie.
Jego bogate zainteresowania badawcze jako uczonego i organizatora
badań, rektora wyższej uczelni, wzbogacały codzienny kontakt z praktyką.
Zamieniały rezultaty badań w praktyczne zastosowania. Zaś obecność
Profesora wśród grona członków Polskiej Izby Opakowań stanowi szczególną formę transferu wiedzy do praktyki gospodarczej.
Za co serdecznie Panu Profesorowi,
Doktorowi Honoris Causa dziękujemy,
życząc dalszych sukcesów w pracy
naukowej i działalności dydaktycznej
na rzecz rozwoju krajowego przemysłu opakowań.
Zespół Redakcyjny

rów wyrobów oraz spotkań biznesowych).
Wstępny koszt uczestnictwa w Misji ok. 3200–3500 zł, w tym: przelot,
zakwaterowanie, wizy, ubezpieczenie, miejsce na stoisku. Planowany
wylot 11 września, powrót 14 września 2012 r.
Zainteresowanych udziałem w misji
prosimy o wstępne zgłoszenia do 15
lipca br. na adres:
biuro@pio.org.pl
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Misja na targi Fach Pack
Norymberga
25-27 września 2012 r.
Polska Izba Opakowań, w porozumieniu z organizatorami targów Fach
Pack 2012 (Norymberga, 25-27 września), zamierza zorganizować misję
informacyjno-promocyjną na Międzynarodowe Targi Opakowań Fach Pack
organizowane przez Targi Norymberskie.

Uczestnicy misji mieć będą do dyspozycji stoisko informacyjno-promocyjne, skorzystają z voucherów zaproszeniowych, mogą skorzystać z sali na
ewentualny „mach-making”.
W tej chwili konsultowane są koszty
uczestnictwa (hotele, transport, wyżywienie itp.).

Stąd informacja na ten temat będzie
znana za 2-3 tygodnie.
Ze względu na bliski termin targów,
zainteresowanych uprzejmie prosimy
o wstępne zgłoszenia do 15 lipca br.,
na adres biura Izby – biuro@pio.org.pl
(Red.)

Riga Food Z listów do Izby…
2012
Centrum wystawowe BT1 organizuje, w dniach 5-8 września, w Rydze, prestiżową dla krajów nadbałtyckich, międzynarodową wystawę przemysłu spożywczego i opakowań RIGA FOOD. Więcej informacji o wystawie na
www.bt1.lv/bt1/rigafood/.
Wystawa zostanie podzielona na dwie części – pierwszą
stanowić będzie „Dzień Dyrektorów” (5 września), kiedy to
impreza nie będzie dostępna dla zwiedzających a organizatorzy, w specjalnym przedsięwzięciu, ułatwią kontakty
między najwyższymi przedstawicielami wystawców. Pozostała część będzie wystawą otwartą dla wszystkich zwiedzających. Tegoroczna RIGA FOOD odbędzie się w samym
centrum stolicy Łotwy, w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym Kipsala (zarządzanym przez Riga Expo) –
15 minut spacerem od ryskiej starówki.
Informując o powyższym, Polska Izba Opakowań serdecznie zachęca firmy-producentów opakowań i żywności do wzięcia udziału w tym ważnym dla naszego regionu
wydarzeniu. Zgłaszając udział za pośrednictwem Polskiej
Izby Opakowań firmy mogą skorzystać z 20 proc. zniżki
w opłacie stoiska.
Z okazji tej wystawy Izba organizuje misję biznesową producentów opakowań. Uczestnicy misji będą mieć do dyspozycji własne stoisko informacyjno-promocyjne. Szczegóły: biuro@pio.org.pl lub tel. 603-648-492, 22-651-83-94,
22-842-20-11 w. 46, 56.
W przypadku zainteresowania udziałem w tej wystawie
(targach) prosimy o przesyłanie wstępnych zgłoszeń do
15 lipca br. na adres Polskiej Izby Opakowań ze wskazaniem czy chodzi o samodzielne stoisko, czy o udział w misji.
Biuro
Polskiej Izby Opakowań
Biuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 3/2012

W wielu listach kierowanych do Polskiej Izby Opakowań,
coraz częściej zawarta jest pozytywna ocena jej działalności. Szczególną okazję do takich opinii stanowi zbliżający
się I. Kongres Przemysłu Opakowań.
Niżej prezentujemy fragmenty listu Pana Konrada Rumińskiego, Właściciela firmy PLAST SERVICE PACK, skierowanego na ręce prezesa Izby prof. Stanisława Tkaczyka:
Szanowny Panie Profesorze,
bardzo serdecznie dziękuję za Pańskie pismo dotyczące działalności Polskiej Izby Opakowań, jej ważnych
zadań i celów służących promocji i rozwojowi firm naszej branży.
Chciałbym podkreślić, że bardzo doceniam działalność
i dorobek Polskiej Izby Opakowań, jej niezwykle cenne
inicjatywy, które z pewnością przyczyniają się do rozwoju polskiej branży opakowań w kraju i na świecie. Jest to
niewątpliwie zasługą Pana Profesora oraz zespołu Izby,
których my przedsiębiorcy niezmiernie szanujemy.
Mam na względzie ogromne znaczenie takiego wydarzenia jak Kongres Przemysłu Opakowań, dlatego też
pomimo kryzysu, zwłaszcza w branży budowlanej, czyli
skupiającej naszych czołowych klientów zdecydowałem
się wesprzeć tę cenną inicjatywę sponsorując organizację Kongresu. Weźmiemy też udział w publikacji Przemysł i Rynek Opakowań w Polsce poprzez zakupienie
pełnego pakietu reklamowego.
Panie profesorze, życzę dalszych sukcesów w działalności Izby oraz wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku,
Konrad Rumiński
Właściciel firmy PLAST SERVICE PACK

Od redakcji: W imieniu Prezesa Izby oraz pracowników
Biura serdecznie dziękujemy za miłe i krzepiące słowa oraz
witamy firmę PLAST SERVICE PACK w gronie Sponsorów
Kongresu.
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V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Przyszłość opakowań z biotworzyw
W dniach 16-17 października 2012 r.,
w Warszawie, odbędzie się piąta już
edycja Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Technicznej PRZYSZŁOŚC
OPAKOWAŃ Z BIOTWORZYW, której organizatorami są: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii
Nauk.
Coraz powszechniejsze wykorzystanie tworzyw sztucznych powoduje wzrost obciążeń środowiskowych
w postaci zużycia zasobów naturalnych, emisji podczas produkcji, a także zagospodarowania zwiększonej
masy odpadów. Jeśli chcemy kontrolować i ograniczać te negatywne skutki, konieczne jest stosowanie
tworzyw zgodnie z zasadą zrówno-

ważonego rozwoju, w szczególności
tworzyw ulegających biodegradacji
oraz wytwarzanych z surowców odnawialnych. Rynek tych tworzyw rozwija się mimo kryzysu gospodarczego
a czołowe marki z całego świata inwestują w tę technologię. Spodziewany
jest jego stały rozwój w ciągu następnych lat.
Celem konferencji jest przedstawienie aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju rynku opakowań biodegradowalnych, zaprezentowanie prac
badawczych nad nowymi polimerami
oraz dodatkami polepszającymi ich
właściwości, w tym osiągnięć krajowych jednostek badawczych, a także
europejskich i krajowych doświadczeń
produkcyjnych oraz wymagań prawnych, jakie opakowania biodegrado-

walne powinny spełniać (systemy certyfikacji), jak również problematyki
odzysku kompostowalnych odpadów
opakowaniowych.
Tematyka V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej będzie
skupiać się na zagadnieniach związanych zarówno z produkcją materiałów opakowaniowych nowej generacji,
z polimerów przydatnych do recyklingu organicznego, jak i możliwościami ich praktycznego wykorzystania do
celów opakowaniowych, a także metodami odzysku i recyklingu powstałych odpadów. Tegoroczna konferencja będzie trwała dwa dni. Dzień
pierwszy będzie poświęcony polskim
doświadczeniom dotyczącym biotworzyw, zwłaszcza z punktu widzenia
problemów badawczych. Drugiego
dnia zagraniczni goście podzielą się
swoimi doświadczeniami produkcyjnymi i rynkowymi.
Konferencja będzie prowadzona
w języku angielskim i polskim (tłumaczenie symultaniczne).
Szczegóły na www.cobro.org.pl

Spotkanie
konsultacyjne
handlowców
z firm zrzeszonych
w Polskiej Izbie
Opakowań
Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w poprzednim numerze Biuletynu
Opakowaniowego, w dniu 23 maja,
w siedzibie Polskiej Izby Opakowań
odbyło się spotkanie przedstawicieli firm zrzeszonych w Polskiej Izbie
Opakowań, odpowiedzialnych za
sprzedaż.
Celem tego spotkania było zapoznanie się z ofertami handlowymi firm
i określenie realnych możliwości wzajemnej sprzedaży produktów u usług
w ramach Izby (pomiędzy firmami
zrzeszonymi w Izbie.)
Przebieg spotkania i opinie uczestniczących w nim handlowców potwierdziły celowość podjęcia tego rodzaju
inicjatywy (rozwój wewnętrznych kontaktów handlowych). Ustalono, iż tego
rodzaju spotkania będą kontynuowane, zaś biorący udział w pierwszym
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Spotkanie handlowców podczas warsztatów nt. ustalania i wdrażania cen

spotkaniu wymienią się uszczegółowionymi ofertami. Omówiono także
formy i możliwości wspólnego występowania na wystawach i targach opakowaniowych.
W tym samych dniu, Izba zorganizowała warsztaty nt. „Praktyczne sposoby ustalania, wdrażania i obrony
cen”, które przeprowadzili specjaliści z firmy consultingowej Fern Part-

ners. Tak więc uczestnicy spotkania
„handlowców” mieli możliwość wzięcia
udziału również w warsztatach.
Reasumując, było to bardzo interesujące spotkanie a fakt połączenia
obu tak bliskich sobie tematów został
bardzo dobrze przyjęty przez uczestników.
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WARTO WIEDZIEĆ
Światowy rynek opakowań
wzrośnie

Tekturowy pojemnik
dla sieci Quick

Globalny rynek pojemników i opakowań osiągnął w 2009
r. wartość 420,3 mld USD, jak wynika z nowego raportu
amerykańskiej firmy konsultingowej Market Research pt.
„Containers & Packaging: Global Industry Guide”. Przewiduje się, że w 2014 r. światowy rynek pojemników i opakowań osiągnie wartość 493,4 mld USD, co stanowi wzrost
o 17,4% w stosunku do 2009 r.
Tonażowo światowy rynek pojemników i opakowań
w 2009 r. wynosił 266,2 mln. ton. W 2014 rynek ten osiągnie 307,1 mln. ton, co stanowi wzrost o 15,4% w stosunku do 2009 r.
Papier stanowi największy segment światowego rynku kontenerów i opakowań, z udziałem rynkowym 40,8%.
Ameryka Północna i Południowa posiadają wspólnie
38,8% wartości światowego rynku kontenerów i opakowań.
Tetra Lavel jest największą kompanią na światowym rynku kontenerów i opakowań z udziałem rynkowym w wysokości 3,3%.

Smurfit Kappa Seimco z Carquefou we Francji zaprojektował tekturowy pojemnik na sałatki dla sieci barów szybkiej
obsługi Quick. Jest to ekologiczna alternatywa dla pojemników plastikowych. Jak przekonuje producent opakowań,
dzięki nowemu rozwiązaniu sieć obniży swój ślad węglowy o 70%.
Pojemnik może uzyskać certyfikat EN 13432 za podatność na kompostowanie. Posiada znak ekologiczny OK.
Compost de Vinçotte, ponieważ jest wytworzony z materiału odnawialnego, jakim jest papier.
J.T. (PP 68 maj)

T.G. (PP 68 maj)
Od redakcji: Wg szacunków Polskiej Izby Opakowań,
aktualna (na koniec 2011 r.) wartość światowego rynku
opakowań wynosi ok. 450 mld euro. Zatem przywoływane
w tej notatce dane wydają się wysoce zaniżone.

■■■

Opakowanie ważniejsze
niż reklama
Według badania przeprowadzonego przez K&A Brand
Research na zlecenie niemieckiego stowarzyszenia FFI,
konsumenci dóbr codziennego użytku preferują opakowania tekturowe. 53% badanych respondentów wybrało opakowanie tekturowe jako „najbardziej ulubione”, znacznie
wyprzedzając tworzywa sztuczne i pozostałe materiały opakowaniowe.
Badanie ponadto pokazało, że w punktach sprzedaży
atrakcyjność marki ma zasadnicze znaczenie, a odpowiednie wyeksponowanie produktów na półce sklepowej ma
wpływ na decyzje o ich zakupie. Badanie pokazało, jak
ważny jest związek między opakowaniem a wyrobem, ponieważ konsumenci postrzegają opakowanie i jego zawartość jako całość, a dobre dopasowanie opakowania i marki
jest ważniejsze niż reklamowanie produktu.
J.T. (PP 68 czerwiec)
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■■■

Opakowanie Cortonic
Firma Antalis opracowała opakowanie tekturowe Cortonic, które sprawdza się przy wyrobach czułych na wyładowania elektrostatyczne. Zostało ono opracowane
z myślą o branży elektronicznej.
Opakowanie składa się z warstwy zewnętrznej odznaczającej się właściwościami rozpraszającymi oraz
warstwy wewnętrznej cechującej się zdolnościami do
przewodzenia. Tym samym jest to materiał ekranujący przed wyładowaniem i nadający się do wykorzystywania w strefach chronionych przed elektrycznością statyczną.
Wśród produktów wykonanych z materiału Cortronic znajdują się pudła na podzespoły, pudła do transportu obwodów drukowanych, pudła do transportu układów scalonych,
wewnątrzzakładowe urządzenia do obsługi obwodów drukowanych.
Opakowanie zapewnia zwiększoną ochronę. Każde zetknięcie się dwóch przedmiotów, oddzielenie ich od siebie
lub przesunięcie powoduje zakłócenia ładunku elektrycznego.
Jeśli zakłócenia ładunku elektrycznego zachodzą szybciej niż jego wyrównywanie, wówczas gromadzi się ładunek elektrostatyczny.
Wyładowanie elektrostatyczne zachodzi przy zbliżeniu
dwóch ładunków o różnych potencjałach elektrostatycznych. Przepływ elektronów jest zwykle nagły, a uwalniana
energia może uszkodzić urządzenia czułe na wyładowania elektrostatyczne. A takimi są wyroby sektora elektronicznego.
J.T. (PP 68 maj)

■■■
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Imprezy masowe
a problem odpadów
opakowaniowych
(temat w kontekście EURO 2012, choć nie tylko)
Wiemy jak ważnym problemem w dzisiejszych czasach jest gospodarka odpadami, które są nierozerwalnie związane z naszym życiem. W ciągu roku każdy z nas produkuje przeciętnie
300-350 kg odpadów (śmieci) a więc
3-osobowa rodzina wytwarza ich ok.
1 tony rocznie. Z zużytych w Polsce
w ciągu roku butelek PET, po napojach, można byłoby zbudować dwa
Pałace Kultury i Nauki. Gdyby wszystkie poddać recyklingowi, to w porównaniu z produkcją nowych, oszczędność energii wyniosłaby 60%.
Według ogólnodostępnych informacji dotyczących szacowanego czasu
rozpadu kilku popularnych rodzajów
odpadów, wynosi on:
► Zapałka – 6 m-cy
► Bilet autobusowy – 4 m-ce
► Niedopałek papierosa z filtrem –
1-2 lata

lub przetworzyć. Tymczasem praktycznie trafia tam prawie 90% produkowanych przez nas odpadów.
Znaczącym producentem odpadów
są imprezy masowe. Ich liczba w roku
2011 w stosunku do roku 2010 wzrosła
o 7,1% i wyniosła 7 799, z czego 43%
stanowiły imprezy artystyczno-rozrywkowe, 30% imprezy sportowe i 27%
mecze piłkarskie. Na samych meczach
ekstraklasy, które stanowiły zaledwie
3,07% wszystkich imprez masowych,
frekwencja wyniosła 2 091 207 uczestników. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych mówi, że imprezy masowe, które odbywają się na stadionie,
to takie w których uczestniczy przynajmniej 1000 osób. W takim razie możemy szacować, że frekwencja wyniosła
nie mniej niż 7 559 000 osób. Zakładając frekwencję jak na meczach ekstraklasy mogło to być nawet 69 637 193
uczestników. Tak duża ilość osób to

w konsekwencji tony odpadów przez
nich wytwarzane.
Temat imprez masowych jest w tym
roku szczególnie aktualny, zarówno
w Polsce, jak i w całej Europie. Ósmego czerwca, w naszym kraju rozpoczyna się turniej Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012. Na piętnastu meczach, które odbędą się na
stadionach w Warszawie, Wrocławiu,
Poznaniu i Gdańsku może zgromadzić się 726 691 kibiców. Takiej liczby
osób możemy spodziewać się na samych stadionach. Poza nimi będzie ich
o wiele więcej.
Wśród licznych problemów związanych z ich organizacją niebagatelną
kwestię stanowi konieczność zapewnienia obsługi gastronomicznej dla dużej liczby osób, a to z kolei wiąże się
z powstaniem dużej ilości odpadów
opakowaniowych, głownie z tworzyw
sztucznych. Będą to butelki i kubki po

► Papieros bez filtra – 3 m-ce
► Puszka aluminiowa – 10 lat
► Butelka z tworzywa sztucznego (plastiku) – od 100 do nawet
1000 lat
► Butelka szklana – około 4000 lat
(W znaleziskach archeologicznych znajdują się koraliki szklane datowane na 2000 lat p.n.e. )
Wszystkie wytwarzane odpady powinny zostać unieszkodliwione w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska
zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, a w szczególności zasady
zapobiegania powstawaniu odpadów
lub ograniczania ilości odpadów i ich
negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku. Na wysypiska,
powinny trafiać tylko te odpady, których nie da się ponownie wykorzystać

10

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 3/2012

napojach, tacki na jedzenie, opakowania zbiorcze i wiele innych. W samej
Warszawie w Strefie Kibica (przy placu
Defilad) , która będzie mogła pomieścić 100 tys. kibiców w dniach meczów
i 20-30 tys. w pozostałe dni (w ciągu
25 dni przez strefę kibica może przewinąć się przeszło 2 000 000 osób),
przewidziane jest umieszczenie 5 kompletów pojemników do segregacji odpadów. Przewiduje się wywózkę min.
15 kontenerów dziennie, liczba ta może się zwiększyć nawet do 40. W każdym z nich pomieści się około 300 worków, każdy o pojemności 240 l (7 m3),
tak więc objętość odpadów wyniesie
od 21 500 m3, do 84 000 m3 dziennie. Taka ilość odpadów wypełniłaby
Stadion Narodowy, którego kubatura
wynosi 1 000 000 m3, w ciągu 12 dni.
Impreza typu Euro to wielkie wyzwanie pod względem organizacyjnym,
sportowym ale przede wszystkim zagospodarowania odpadów. Naszym
obowiązkiem jest zagospodarować
je w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu miały negatywny wpływ
na środowisko. Konieczna jest ich segregacja i recykling.
Naczynia jednorazowe z tworzyw
sztucznych stosowane w barach szybkiej obsługi, kioskach gastronomicznych i innych punktach gastronomicznych serwujących napoje oraz piwo,
w wielu przypadkach można zastąpić
opakowaniami kompostowalnymi wy-

konanymi z materiałów biodegradowalnych.
W porównaniu z opakowaniami z tradycyjnych tworzyw sztucznych, podstawową zaletą opakowań wytworzonych z materiałów biodegradowalnych,
jest możliwość ich zbierania po zużyciu razem z odpadami organicznymi,
a następnie poddanie procesowi kompostowania w instalacjach przemysłowych. Zgodnie z terminologią jest to
proces recyklingu organicznego.
Kompostowanie odpadów organicznych jest całkowicie akceptowane
z uwagi na wymagania ochrony środowiska. Opiera się na naturalnych
procesach biochemicznych, zintensyfikowanych w sztucznie wytworzonych
warunkach przemysłowych dzięki zapewnieniu optymalnego środowiska
do przebiegu procesów oraz możliwości sterowania tymi procesami.
Jak podkreślają specjaliści kompostowanie odpadów biodegradowalnych jest procesem znacznie tańszym
niż recykling materiałowy odpadów
opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Jednak opakowania przewidziane do przetworzenia w procesach
biologicznych muszą podlegać badaniom, które potwierdzą spełnienie wymagań związanych z przydatnością
do kompostowania. Należy je również oznaczyć rozpoznawalnym przez
mieszkańców znakiem, gdyż podlegają zbiórce razem z odpadami organicz-
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nymi, a nie systemowi zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.
Rozwiązania tego rodzaju zastosowano już podczas organizacji Igrzysk
Olimpijskich w Sydney(2000), Salt Lake City (2002), Turynie (2006), Pekinie (2008), a także zaplanowano je
w 2012 w Londynie.
W przyszłości możemy spodziewać
się jeszcze większej frekwencji na imprezach masowych. Po Euro stadiony
posłużą do organizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
Frekwencja na meczach ekstraklasy z
roku na rok zwiększa się, żużel nie traci
na popularności, gale bokserskie i MMA
zapełniają wielotysięczne hale, gwiazdy muzyki z zagranicy coraz chętniej
odwiedzają nasz kraj. Kluczowe będzie
szacowanie ilości odpadów i planowanie jak te odpady zagospodarować.
Temat logistyki odpadów opakowaniowych podczas organizacji imprez
masowych i możliwość wykorzystania opakowań kompostowalnych jako
innowacyjnej, zrównoważonej ekologicznie alternatywy przedstawili specjaliści z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań oraz
Centrum Materiałów Polimereowych
i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
podczas konferencji prasowej zorganizowanej 24 maja 2012 r. w Warszawie.
Konrad Nowakowski
COBRO
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Echa konferencji
„Logistyka Odzysku”
EKO CYKL Organizacja Odzysku
S.A., członek Polskiej Izby Opakowań,
obchodziła 19 czerwca Jubileusz X-lecia działalności.
Z tej okazji Jubilat zorganizował,
drugą już, konferencję z cyklu „Logistyka Odzysku”. Konferencja- jak na
jubileuszowe wydarzenie przystało- zorganizowana została w Łazienkach Królewskich w Teatrze Stanisławowskim. Wybór miejsca konferencji
nie był przypadkowym. Organizatorzy
chcieli w ten sposób podkreślić fakt,
iż warto zabiegać o ochronę środowiska- aby przybywało, a nie ubywałotak pięknych parków. Taki jest bowiem
cel działalności Jubilata, o czym piszemy na str. 5.
Uczestnicy konferencji wysłuchali
wielu interesujących referatów na temat: zarządzania zwrotami; gospodarki odpadami; organizacji zarządzania
łańcuchem dostaw; regulacji praw-

nych w sferze gospodarki odpadami
oraz wizji ekonomii zrównoważonego rozwoju jako jednego z elementów
strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.
Kilkugodzinne obrady zakończył
koncert fortepianowy pani Kayo Nishimizu, pianistki pochodzenia japońskiego, od 1987 r. mieszkającej w Polsce.
Na koncert złożyły się fragmenty utworów Fryderyka Chopina „przeplatane”
narracją dotyczącą ważniejszych wydarzeń z życia pianisty i stanowiących
inspirację dla prezentowanych utworów.
Zatem gratulacje dla tak mądrego zaakcentowania Jubileuszu firmy
EKO CYKL. Dzięki dużej dozie wartości edukacyjnych oraz wrażeń muzycznych- echa tego wydarzenia słychać będzie przez długi czas.

Z wizytą
w Constantia Teich
Poland

także aktualne problemy przemysłu
opakowań w Polsce, a w szczególności udział miejscowych władz w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi firm. Podkreślano szczególne
zasługi w rozwoju firmy Constantia
Teich Poland władz miejscowej gminy Kleszczowa oraz powiatu bełchatowskiego.
Uzgodniono, iż przykład ten zasługuje na upowszechnienie poprzez
opublikowanie w monografii wydawanej z okazji I. Kongresu Przemysłu
Opakowań.

W dniu 14 czerwca, w siedzibie Spółki Constantia Teich Poland w Rogowcu, czołowego producenta opakowań
giętkich, odbyło się robocze spotkanie
prezesa tej firmy, Krzysztofa Miszczaka, z Wacławem Wasiakiem, dyrektorem Polskiej Izby Opakowań.
Tematem spotkania był udział tej firmy w Kongresie Przemysłu Opakowań
w charakterze Sponsora. Omówiono

Firmy
jubilatki
A.D. 2012
Miło nam poinformować, iż w 2012
roku klika firm zrzeszonych w Izbie
święcić będzie okrągłe rocznice działalności.
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(Wa.Wa.)

(red.)

Z uzyskanych informacji wynika, iż
do grupy „dwudziestolatków” należą
m.in.: GTX Hanex Plastic Sp. z o.o.
(Dąbrowa Górnicza) oraz Coffee
Service Sp. z o.o. z Warszawy.
Informując o powyższym, serdecznie
zachęcamy do przesyłania na adres
redakcji Biuletynu informacji o okrągłych rocznicach działalności wraz
z opisem dotychczasowych osiągnięć
i oferty handlowej. W miarę możliwości, będziemy te materiały zamieszczać na łamach Biuletynu, tak jak

Konferencja
„Przemysł
Farmaceutyczny
2012”
Spółka BMP wydawca dwumiesięcznika „Przemysł Farmaceutyczny” organizuje, wzorem lat ubiegłych
kolejną VIII Konferencję Naukowo-Techniczną „Przemysł Farmaceutyczny 2012”.
Tematyka konferencji będzie dotyczyć m.in.: bezpieczeństwa produkcji ,
osiągania najwyższej jakości, najnowszych technologii, logistyki i magazynowania oraz prawnych aspektów
w przemyśle farmaceutycznym.
Specjalna sesja poświęcona jest
pakowaniu, znakowaniu i etykietowaniu.
Trzeba przyznać, że problematyka
opakowań dla przemysłu farmaceutycznego, cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji.
Stąd patronat Polskiej Izby Opakowań nad tym interesującym przedsięwzięciem.
Zachęcamy zatem producentów
opakowań i etykiet dla farmacji do
udziału w konferencji, w celu zaprezentowania swojego dorobku i oferty
rynkowej.
Konferencja odbędzie się w dniach
7-9 listopada br w Ożarowie Mazowieckim w Mazurkas Conference Centre & Hotel.
Szczegóły:
biuro@e-bmp.pl
www.farmacja.e-bmp.pl
tel. (32) 415 97 74

czynimy to w przypadku Organizacji
Odzysku EKO CYKL (patrz str. 5).
Znanym już, na ten czas, Jubilatom
serdecznie gratulujemy dotychczasowej działalności i osiągnięć oraz życzymy wszelkiej życiowej i biznesowej
pomyślności.
Rok I. Kongresu Przemysłu Opakowań, stanowi szczególną okazję do
zaprezentowania firm-jubilatek, zrzeszonych w Polskiej Izbie Opakowań.
Redakcja
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Polska Izba Opakowań
na Międzynarodowych Targach
Techniki Pakowania i Logistyki
TAROPAK 2012
W poprzednim numerze Biuletynu
informowaliśmy o udziale Polskiej Izby
Opakowań w tegorocznej edycji Salonu TAROPAK.
Tradycyjnie już, Izba będzie organizatorem zbiorowej ekspozycji, w ramach której swoje oferty – w ramach
autonomicznych stoisk – zaprezentują: PAKMAR Sp. z o.o.; Packprofil Sp. z o.o.; EUROPAL Sp. z o.o.;
ARTBOX Sp. z o.o.; Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań – Instytut Badawczy; Entro Holdings Sp. z o.o.
■■■
Również w tym roku, Izba będzie organizatorem Salonu Promocji, w ramach którego wystawione będą opakowania nagrodzone i wyróżnione
w Konkursie Pak Star 2012 i w jego
studenckiej kategorii „Student Projekt
Pak Star”.
Ponadto wystawione będą banery
i materiały reklamowe firm sponsorujących Kongres Przemysłu Opakowań.
Czynna także będzie Witryna Literatury Firmowej, w ramach której firmy
zrzeszone w Izbie będą mogły „wyło-

żyć” swoje materiały reklamowo-promocyjne. Salon Promocji służyć także będzie jako miejsce prezentacji firm
i ich ofert.
Zgłoszenia firm zainteresowanych
skorzystaniem z możliwości promocyjnych Salonu Promocji należy przesyłać do Biura Izby (biuro@pio.org.pl)
do 30 lipca 2012 r.
■■■
Oczywiście, głównym wydarzeniem
tegorocznego Salonu TAROPAK będzie I. KONGRES PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ, którego organizatorem jest
Polska Izba Opakowań, a gospodarzem Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dniem kongresowym będzie
9 października, drugi dzień Salonu TAROPAK. Na ten dzień przypada także
„Dzień Opakowań”.
■■■
W pierwszym dniu TAROPAK-u,
(8 października) odbędzie się ceremonia otwarcia zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby Opakowań (godz. 1100). Zaś
o godz. 1200 przewidziane jest otwar-

Konkurs
na Kongresowy Gadżet
Kongres Przemysłu Opakowań to wyjątkowa okazja
i szansa na autopromocję firm i ich rynkowych ofert. Służyć temu będzie ogłoszony przez Polską Izbę Opakowań
OTWARTY, POWSZECHNY KONKURS
NA KONGRESOWY GADŻET
Serdecznie zachęcamy do udziału w tym konkursie. Wystarczy zgłosić do 15 lipca br. zamiar udziału na adres: biuro@pio.org.pl informując o „charakterze” gadżetu.
W konkursie mogą brać udział różnorodne przedmioty. Ciekawe opakowanie. Okolicznościowa etykieta. Przycisk na dokumenty. Kubek. Butelka. Puszka do napojów.
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cie II. Forum Organizacji Opakowaniowych Europy Centralnej. O godz. 1600
przewidziane jest spotkanie konsultacyjne Studenckich Kół Naukowych zajmujących się problematyką opakowalnictwa.
■■■
W trzecim dniu targów TAROPAK,
10 października, odbędzie się posiedzenie Komitetu Nadzorującego realizację międzynarodowego projektu badawczego sieci CORNET o akronimie
SOLAPACK. O projekcie tym piszemy
na str. 2 Biuletynu. Również w tym samym dniu, przewiduje się okolicznościowe posiedzenie Rady Polskiej Izby
Opakowań.
W uzupełnieniu powyższej informacji serdecznie zachęcamy, jako aktywny uczestnik i patron Salonu TAROPAK, do skorzystania z dodatkowych
możliwości promocji najnowszych produktów rynkowych, jakie daje udział
w konkursie o Złoty Medal MTP.
Szczegóły na www.zlotymedal.mtp.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń – 20
sierpnia 2012.
L.M.

Wiaderko. Karnister. Okolicznościowa teczka. Torba. Etui
na kongresowa monografię itd. Ważne aby na gadżecie
umieszczone było logo Kongresu wraz z miejscem i datą
oraz logo Polskiej Izby Opakowań. No i oczywiście nazwa
firmy wraz z adresem strony internetowej.
Szczegółowe (dodatkowe) informacje w biurze Izby (biuro@pio.org.pl) Wykonane gadżety w „nakładzie” min. 200
sztuk należy przesłać na adres Polskiej Izby Opakowań,
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa, w terminie do
30 września 2012r. Uczestnicy Kongresu otrzymają nadesłane na Konkurs gadżety oraz wybiorą 10 najbardziej interesujących.
Wyniki tego konkursu zostaną ogłoszone w trakcie towarzyskiego spotkania (bankietu) w dniu 9 października.
Wszystkie gadżety zgłoszone na konkurs zostaną wystawione w Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań na Targach TAROPAK (pawilon 2, stoisko 41), zaś autorzy nagrodzonych prac otrzymają stosowne certyfikaty.
LM
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Pakiet sponsora
I. Kongresu Przemysłu Opakowań
(udział finansowy 5.000 zł)

1. Zamieszczenie na stronie internetowej Polskiej Izby Opakowań logotypu Sponsora oraz
informacji o firmie i jej ofercie (do 500 znaków) w okresie maj – grudzień 2012 (specjalna
zakładka „Kongres Przemysłu Opakowań – Sponsorzy”).
2. Zamieszczenie logotypu Sponsora we wszystkich materiałach informujących o Kongresie i promujących Kongres , m.in. w monografii „Przemysł opakowań w Polsce. Stan.
Perspektywy i warunki rozwoju. Oferta” oraz w materiałach pokongresowych.
3. Prezentacja baneru oraz literatury firmowej Sponsora przed salą obrad , plus stolik w celu wyłożenia literatury firmowej.
4. Prezentacja baneru oraz literatury firmowej Sponsora w Salonie Promocji Polskiej Izby
Opakowań na targach TAROPAK 2012 (8-11 października).
5. Zamieszczenie logotypu Sponsora i krótkiej informacji o firmie w Aktualnościach Targowych w tekście „Kongres Przemysłu Opakowań i jego Sponsorzy”. Wyd. z okazji Salonu
TAROPAK oraz targów POLAGRA FOOD.
6. Zamieszczenie jednostronicowej (A4) kolorowej reklamy w przedkongresowym wydaniu monografii „Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy i warunki rozwoju.
Oferta”.
7. Zamieszczenie logotypu Sponsora w trzech numerach Biuletynu Opakowaniowego Polskiej Izby Opakowań: nr 3/2012 (maj-czerwiec), nr 4/2012 (lipiec-sierpień), nr 5 (wrzesień-październik), na 3 str. okładki, na specjalnej kolumnie „Sponsorzy Kongresu Przemysłu
Opakowań”.
8. Nieodpłatna roczna prenumerata Biuletynu Opakowaniowego wydawanego przez Polską
Izbę Opakowań (6 numerów).
9. Certyfikat „Sponsor Kongresu Przemysłu Opakowań – 2012”, oraz prawo umieszczania
w materiałach promocyjnych, drukach firmowych i publikacjach informacji „Sponsor Kongresu Przemysłu Opakowań – 2012”.
10. Bezpłatny udział w Kongresie dwóch przedstawicieli Sponsora.
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Sponsorzy
Kongresu Przemysłu Opakowań
(na dzień 30 czerwca 2012

Heidelberg Polska Sp. z o.o.
ul. Popularna 82
02-226 Warszawa
www.heidelberg.pl

PLAST SERVICE PACK Konrad Rumiński
Al. Krakowska 96 A, Kolonia Warszawska
05-552 Wólka Kosowska
www.plastservicepack.pl

CAN-PACK S.A.
31-358 Kraków
ul. Jasnogórska 1
www.canpack.eu

Constantia Teich Poland Sp. z o.o.
Rogowiec, ul. Austriacka 5
97-410 Kleszczów
www.constantia-tp.com
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ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.
ul. Stolarska 6
34-300 Żywiec
www.alpla.com.pl

BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
www.basf.pl

TFP Sp. z o.o.
ul. Katowicka 26
62-035 Kórnik, Dziećmierowo
www.tfp.com.pl

MCP GmbH
Canovagasse 7/14
1010 Wien/Vienna/Austria
www.mc-partners.at
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Z ostatniej chwili...
Firma ALPLA dołączyła
do grona Sponsorów
I. Kongresu Przemysłu Opakowań
W dniu 25 czerwca, pani Joanna Dziekanowska z firmy ALPLA poinformowała
Komitet Organizacyjny Kongresu Przemysłu Opakowań o sponsorowaniu tego ważnego wydarzenia. To już 8. firma,
która zdecydowała się wesprzeć Kongres. Warto przypomnieć, że Spółka ALPLA Opakowania z tworzyw sztucznych,
posiada zakłady w Żywcu, Radomsku
i Ostrowi Mazowieckiej. ALPLA Polska,
to największy w kraju producent w branży
opakowań. Jej główne produkty to preformy PET, czyli półfabrykaty do produkcji butelek PET. Jest także producentem
opakowań dla przemysłu chemicznego, kosmetycznego oraz spożywczego
(słoiki PET, butelki PET). Współpracuje
z największymi w Polsce producentami
wód mineralnych i napojów oraz kosmetyków i chemii gospodarczej. Wyroby tej
firmy są obecne nie tylko na rynku polskim, ale także w wielu krajach Europy. Obok Spółki ALPLA OPAKOWANIA,
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Spotkanie biznesowe w Moskwie

działa również, w Nowym Dworze Mazowieckim, ALPLA NDM.
ALPLA jest austriackim koncernem
opakowań dla przemysłu spożywczego,
kosmetycznego i chemicznego, działającym od 1955 roku. Dzisiaj koncern ten
zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 120 zakładach w 37 krajach. Cztery
z nich znajdują się w Polsce.
W imieniu organizatorów Kongresu
dziękujemy kierownictwu firmy ALPLA
za tę cenną inicjatywę – Redakcja.

Jak informuje p. Marek Rosłon, prezes firmy PAKMAR, reprezentujący- oprócz swojej firmy- także Polską Izbę Opakowań na
spotkaniu w Ambasadzie RP w Moskwie
z firmami rosyjskimi zainteresowanymi
opakowaniami produkowanymi w Polsce,
istnieje dobry klimat do rozwoju eksportu
polskich opakowań na ten rynek. Zatem
słowa uznania dla Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie
za pomysł i organizację tego spotkania.
Spotkanie odbyło się 20 czerwca i łącznie wzięło w nim udział ok. 40 uczestników
reprezentujących polskich producentów
opakowań biorących udział w wystawie
ROSUPAK oraz przedstawicieli miejscowych firm.
L.M.

■■■

■■■

Obrady Jury Ogólnopolskiego
Konkursu Pak-Star 2012

Zwiększa się grono członków Izby

W dniu 27 czerwca obradowało Jury
Ogólnopolskiego Konkursu na Opakowania Pak-Star 2012 oraz jego studenckiej
edycji Projekt Student Pak-Star 2012.
Jury rozpatrzyło ponad 30 zgłoszonych prac, przyznając w kilku kategoriach nagrody i wyróżnienia. Oficjalny
komunikat zawierający decyzje Jury zostanie ogłoszony 2 lipca br.
B.K.

W dniu 25 czerwca br. Prezes Polskiej Izby
Opakowań prof. zw. dr hab. inż. Stanisław
Tkaczyk na podstawie pozytywnych rekomendacji członków wprowadzających
(EUROPEAN MEDIA GROUP Sp. z o.o.,
wydawca miesięcznika Packaging Polska
oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań- Instytutu Badawczego) podjął decyzję o przyjęciu do Izby Spółki Eyec Polska z siedzibą we Wrocławiu.
Więcej o nowym członku Izby napiszemy
w kolejnym numerze Biuletynu.
B.K.
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