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To już setne spotkanie
z Czytelnikami!
Szanowni i Drodzy Czytelnicy, na
łamach niniejszego numeru Biuletynu Opakowaniowego święcimy setne z Wami spotkanie.
To dowód nie tylko na to, że czas
szybko mija, ale przede wszystkim na
to, że Biuletyn na trwałe zagościł w
Waszych rękach, na biurkach szefów
firm opakowaniowych i bibliotekach
firm i placówek naukowych zajmujących się problematyką opakowań.
Pierwszy numer Biuletynu ukazał się
w kwietniu 1995 roku, w kilka miesięcy
po powołaniu do życia Krajowej Izby
Opakowań, aktualnie (od 2006 r.) Polskiej Izby Opakowań.
Celem utworzenia tego czasopisma
było informowanie firm zrzeszonych
w Izbie o najważniejszych sprawach
Izby oraz branży opakowań. Trzeba bowiem pamiętać, że w tym czasie nie była jeszcze tak popularna jak
dzisiaj, poczta elektroniczna. Izba nie
posiadała wówczas własnej strony internetowej.
Na łamach Biuletynu informowano
o przepisach regulujących działalność
firm, o potrzebach rynku opakowań,
kierunkach rozwoju przemysłu opakowań oraz stale rosnących wymaganiach dotyczących opakowań. Biuletyn
spełniał także funkcję czynnika integrującego środowisko członków Izby
oraz ich trybuny. Dzięki Biuletynowi
mogli bliżej się poznać i wymieniać
doświadczenia. Mogli zamieszczać na

jego łamach swoje opinie, propozycje
i wnioski, dotyczące nie tylko działalności Izby, ale także problemów interesujących całą branżę.
Pierwsze numery Biuletynu o objętości 8 stron, odbijane na kserografie,
biało-czarne, były redagowane i drukowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, założyciela Izby. Nikt wówczas nie myślał
o pełnym kolorze, ani o papierze kredowym. Z czasem zwiększała się objętość Biuletynu do aktualnych 16 stron.
Dzięki czytelnikom Biuletynu kształtowała się „zawartość” czasopisma. Po
egzemplarze Biuletynu zaczęły sięgać
firmy i osoby spoza kręgu członków
Izby. Dzisiejszy nakład wynosi 400 egzemplarzy i kierowany jest do ponad
200 stałych odbiorców.
Wraz z doskonaleniem szaty graficznej, zmieniała się zawartość informacyjna, w czym decydujący udział mieli
Czytelnicy. Obok stałej obecności na
łamach Biuletynu artykułów dotyczących przemysłu opakowań, nowych
rozwiązań technologicznych, kierunków rozwoju branży opakowań i rynku
opakowań oraz tematów związanych
z kształceniem i doskonaleniem kadr
dla potrzeb przemysłu opakowań,
wprowadzano nowe tematyczne kolumny. Spośród ważniejszych, warto wymienić: „Sylwetki świata opa-
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• To już setne spotkanie…
• Ochrona wzornictwa
przemysłowego
opakowań
• Prof. dr inż. B. Czerniawski
laureatem plebiscytu
„Zasłużony dla Przemysłu
Opakowań”
• Firma Coffee Service –
"Zasłużona dla Przemysłu
Opakowań"
• Działalność Instytutu
Logistyki i Magazynowania
(z posiedzenia Rady Izby)
• CBIMO przed nowym
rokiem akademickim
• Laureaci VII edycji
Konkursu Pak Star
• 9 października – Dniem
Opakowań
• 20 lat firmy GTX Hanex
Plastic
• Monografia „Przemysł
Opakowań w Polsce. Stan.
Perspektywy. Oferta”
• Firmy z Chorwacji szukają
partnerów w Polsce
• Sponsorzy I. Kongresu
Przemysłu Opakowań
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Pan Wacław Wasiak
Redaktor Naczelny
Biuletynu Opakowaniowego
w miejscu
Szanowny Panie Redaktorze,
Drogi Wacławie,
ukazanie się setnego numeru Biuletynu Opakowaniowego stanowi wyjątkową okazję aby przekazać na Twoje ręce, dla całego Zespołu Redakcyjnego, gratulacje i wyrazy podziękowania za pracę przy redagowaniu
Biuletynu.
Inicjatywa, zaangażowanie, odpowiedzialność i niezwykła sumienność
tworzących nasze czasopismo to źródła jego powodzenia u Czytelników.
Redagujecie Biuletyn w „czynie społecznym”, nie pobierając wynagrodzenia. Dzięki temu, czasopismo może się ukazywać przy tak skromnym
budżecie Izby.
Dzięki Waszej pracy, z każdym numerem, Biuletyn staje się lepszym,
ciekawszym. To nie tylko nasza opinia.
Za to, że Biuletyn istnieje – serdecznie Wam, Pani Luizo, Panie Bartku
i Panie Wacławie – Dziękujemy!
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – Prezes Izby
mgr Wojciech Pawłowski – Przewodniczący Rady Izby
mgr Ewa Szymańska-Zachara – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

To już setne spotkanie z Czytelnikami!
dokończenie ze s. 1

kowań”; „Witamy w gronie członków
Izby”; „O tym warto wiedzieć” i inne.
Skutkowało to wzrostem zainteresowania Biuletynem, o czym świadczy
aktualny nakład oraz systematycznie
powiększające się grono współpracowników i autorów.
Ukształtował się w miarę stabilny zespół redakcyjny. Obowiązki wydawcy
wraz z wynikającymi z tego kosztami
przejęła na siebie Polska Izba Opakowań. Dzisiejszy Biuletyn jest składany
przez profesjonalne studio graficzne
i drukowany w, gwarantującej wysoką jakość, oficynie wydawniczej. Stało się to możliwym dzięki firmom zrzeszonym w Izbie, zasilającym budżet tej
organizacji. To ze składek członkowskich finansowane są koszty wydawania Biuletynu. To ważny czynnik decydujący o uzyskanym postępie, ale nie
jedyny. Głównym jest zainteresowanie
Czytelników i współpraca z redakcją.
Zaś najważniejszym – życzliwa i bezinteresowna współpraca Autorów. To
oni, dostarczając interesujących materiałów, w głównej mierze decydują
o jakości informacyjnej Biuletynu.

2

Oczywiście, nie nam, redaktorowi
naczelnemu i członkom zespołu redakcyjnego, oceniać jakość i praktyczną przydatność Biuletynu. Jednak
kierowane do redakcji telefony i maile
jakie otrzymujemy od Czytelników zaniepokojonych opóźniającą się przesyłką, uprawniają nas do satysfakcji.
Oznacza to bowiem, że Biuletyn jest
oczekiwany. Zresztą sam fakt, że czasopismo przetrwało różne trudne okresy w życiu branży oraz Izby w ciągu 17
lat – upoważnia do wniosku, że Biuletyn jest potrzebny i dobrze oceniany.
To wielce zobowiązujące dla redagujących Biuletyn. Obiecujemy zatem,
że kolejny, 101-szy, numer Biuletynu,
otwierający nową „setkę”, nie będzie
gorszym od dotychczasowych.
Zaś Szanownym Państwu: Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
serdecznie – za dotychczasowe 100
numerów – dziękujemy.
Zespół Redakcyjny
(Luiza Makulec,
Bartłomiej Królak,
Wacław Wasiak)

Po raz pierwszy na łamach Biuletynu zamieszczamy artykuł dotyczący ochrony praw własności intelektualnej w branży opakowań. Nie
wyczerpuje on w pełni tego ważnego dla ochrony interesów przedsiębiorców i twórców zagadnienia. To
zaledwie fragment szerszego opracowania zamieszczonego w monografii „Przemysł i rynek opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”. Autorkami tego interesującego
opracowania są panie Małgorzata
Zielińska-Łazarowicz i Joanna Piłka z Kancelarii Rzeczników Patentowych J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.
(Redakcja)
W początkach rozwoju przemysłu
opakowań producentom przyświecała zasada, że opakowanie nie musi
być ładne – ma być praktyczne i użyteczne. Opakowanie miało bowiem
zapewniać ochronę produktu, zabezpieczać w transporcie, umożliwiać łatwiejsze przechowywanie produktu.
Otwarcie na rynki zagraniczne rozbudziło jednak apetyty klientów w stosunku do dóbr codziennego użytku,
wymuszając na producentach opakowań zmiany, uwzględniające rosnące
wymagania odbiorców co do wyglądu
i estetyki opakowań produktów. Z ubogiego krewnego produktu opakowanie szybko awansowało do roli pierwszoplanowego gracza na arenie walki
o klienta, zwracając uwagę swoim wyglądem i atrakcyjną formą. Dziś nikt
już nie wątpi, że estetyka opakowania
jest nie mniej ważna niż estetyka produktu. Producenci prześcigają się więc
w projektowaniu atrakcyjnych form,
konkurując nie tylko jakością i ceną,
ale przede wszystkim estetyką, w tym
także estetyką opakowania. W XXI
wieku to przyciągające wzrok opakowanie ma bowiem wyróżniać produkt
i zaznaczać jego obecność w tłumie
innych produktów o podobnych właściwościach, oraz zachęcać do zakupu,
wywołując pozytywne emocje i przyzwyczajenia klientów.
Siła atrakcyjna opakowania z jednej strony przekłada się na sukces
rynkowy producenta, a z drugiej strony, czyni je podatnym na nieuczciwe
działania żądnych łatwego sukcesu
konkurentów. Z pomocą przedsiębiorcom, inwestującym znaczne środki finansowe w rozwój swoich produktów
i pragnącym chronić swój dorobek in-
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Ochrona wzornictwa przemysłowego
opakowań
telektualny przychodzi system ochrony
praw własności intelektualnej, oferując bogaty zasób sposobów i środków
ochrony. W systemie praw własności
intelektualnej można wyróżnić prawa rejestrowane, to jest takie, których
ochrona wymaga decyzji odpowiedniego organu, np. ochrona wzorów
przemysłowych, wzorów użytkowych,
wynalazków, znaków towarowych jak
i prawa nierejestrowane, które korzystają z ochrony bez spełnienia dodatkowych formalności, np. prawno-autorska ochrona utworów, czy ochrona
know-how.
W niniejszym opracowaniu omówiona zostanie przede wszystkim problematyka ochrony wyglądu i estetyki
opakowań z punktu widzenia prawnej
ochrony wzorów w Polsce i Unii Europejskiej. Inne formy ochrony mogą być
powoływane jedynie porównawczo.

Ochrona wzornictwa
przemysłowego opakowań
Jednym ze sposobów ochrony wyglądu i estetyki produktu lub opakowania jest ochrona poprzez rejestrację wzoru, zwanego na gruncie prawa

polskiego wzorem przemysłowym.
System rejestracji wzorów pozwala
reagować na potrzeby przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem
szybkiej i skutecznej ochrony w warunkach dynamicznie zmieniających
się trendów i wzornictwa. Z jednej bowiem strony rejestracja wzoru zabezpiecza interesy i prawa przedsiębiorcy związane z ujawnieniem wzoru, np.
podczas targów, czy negocjacji handlowych, z drugiej strony, jest środkiem ułatwiającym zwalczanie naśladownictwa i naruszeń praw do wzoru,
gdyż pozwala na uzyskanie dokumentu urzędowego potwierdzającego: osobę uprawnionego, przedmiot ochrony
i czas trwania prawa.
Z pozoru wydawać by się mogło, iż
ochrona wzornictwa jest sferą zastrzeżoną wyłącznie dla wielkich form i projektantów o znanych nazwiskach. Nic
bardziej mylnego – prawna ochrona
wzorów sprawdza się wszędzie tam,
gdzie o sukcesie rynkowym firmy decyduje wygląd produktu lub jego opakowania, zewnętrzna forma, kształt,
niebanalne wzornictwo. Chronione
mogą być zarówno wzory całych opakowań, jak np. butelki na wodę, flakoniki na perfumy, słoiczki na krem,

opakowania na produkty spożywcze,
chemiczne, kosmetyczne, medyczne,
jak i części opakowań.
Rosnące zainteresowanie ochroną
wzorów opakowań w branży opakowań widać w bazach zarejestrowanych wzorów Urzędu Patentowego
RP (UP) i Urzędu Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego (OHIM). W ostatnich
2 latach, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 maja 2012 r. dla
wzorów z branży opakowań w OHIM
zostało zarejestrowanych w sumie ponad 8.000 wzorów, natomiast w Polsce
w tym samym okresie zostało zarejestrowanych około 300 wzorów. Warto zauważyć, że 472 spośród 8.000
wzorów wspólnotowych pochodzi od
polskich przedsiębiorców, co plasuje
Polskę na 6 miejscu pośród wszystkich zgłaszających wzory wspólnotowe. Dla porównania, w trybie krajowym w tym samym okresie na 300
zgłoszeń wzorów aż 290 zostało dokonanych przez zgłaszających polskiego
pochodzenia. Wynika z tego, że wśród
zgłaszających z Polski popularniejszą
formą ochrony jest rejestracja wzorów
w OHIM niż w UP. Statystyka ta dowodzi również, iż polscy przedsiębiorcy nie ograniczają ochrony do rynku
dokończenie na s. 4

10 krajów o największej liczbie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych
dla opakowań w okresie od 01.06.2010 do 31.05.2012
Udział procentowy poszczególnych krajów
w zarejestrowanych wzorach wspólnotowych
dla opakowań w okresie od 01.06.2010 do 31.05.2012

Rys. 1 Statystyka rejestracji wzorów wspólnotowych dla opakowań w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 maja 2012 r. (opracowanie własne
autorów).
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lokalnego, ale planując globalny rozwój na rynkach europejskich częściej
decydują się na uzyskanie ochrony
w całej UE. Ponadto, z przedstawionych poniżej wykresów wynika, że polscy przedsiębiorcy działający w branży
opakowań, w porównaniu do przedsiębiorców z innych krajów, wykazują się
dużą świadomością potrzeby ochrony swoich nowych wzorów. Wprawdzie daleko nam do znajdujących się
na pierwszym miejscu Niemiec, jednakże mając na uwadze, iż w czołówce państw zgłaszających w Unii Europejskiej są kraje, w których tradycja
dbania o ochronę własności intelektualnej ma dużo dłuższą historię, polscy
przedsiębiorcy nie powinni mieć żadnych kompleksów.
Czym zatem jest wzór i jak go zarejestrować, aby chronić wygląd
swojego produktu?
Zgodnie z art. 102 ustawy Prawo
własności przemysłowej1 (dalej: ustawa pwp), wzorem przemysłowym jest
nowa i posiadająca indywidualny charakter zewnętrzna postać wytworu lub
jego części nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz jego ornamentację.
Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub
rzemieślniczy. Ustawa wprost wskazuje opakowanie jako przykład wytworu, który może podlegać ochronie jako wzór przemysłowy (art. 102 ust. 2
ustawy pwp).
Analogiczne przepisy i przesłanki
ochrony wzorów znajdują się w Rozporządzeniu Rady UE nr 6/20222 (dalej:
Rozporządzenie), które umożliwiają
ochronę wzorów produktów i opakowań na terenie UE, dlatego omówione
poniżej przesłanki ochrony wzorów należy odpowiednio odnieść tak do wzorów chronionych w trybie krajowym,
jak i do wzorów wspólnotowych.
1
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U.
z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)
2
Rozporządzenie nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych
(Dz. Urz. WE L 3 z 5.01.2002., s. 1 z późn. zm.)
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RCD 001896739-0012

RCD 002020487-0001

RCD 002042937-0002

RCD 002031658-0011

RCD 001996208-0005

RCD 001927500-0001

RCD 001794363-0003

RCD 001299705-0003

RCD 001773128-0001

RCD 001991043-0005

RCD 001325716-0001

RCD 002041863-0004

RCD 001975061-0004

RCD 001775727-0002

RCD 001883703-0001

Rys. 2. Wybrane przykłady zarejestrowanych wzorów wspólnotowych; źródło: prezentacje graficzne
wzorów zostały zaczerpnięte z bazy zarejestrowanych wzorów wspólnotowych OHIM dostępnej
on-line pod adresem: www.oami.eu, według wyboru własnego autorów
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Jako wzór chroniona jest konkretna
postać wytworu (tj. opakowania) lub
jego części, a nie opakowanie samo
w sobie, co wiąże się z wymogiem
przedstawienia ilustracji wzoru w celu
uzyskania ochrony. Przy ochronie wzoru chodzi więc o wygląd nadany przez
określone cechy, czy elementy postrzegane zmysłem wzroku i przez to wywołujący określone wrażenie ogólne podczas oglądania wytworu, w którym wzór
został zastosowany lub jest zawarty,
w takiej postaci, w jakiej występuje on
na rynku podczas prezentacji i przed
nabyciem wytworu. Elementy opakowania, które nie są widoczne lub ze
względu na jego właściwości nie mogą być uwidocznione bez istotnej zmiany postaci opakowania w trakcie jego
oglądania na rynku, nie mają znaczenia
dla oceny przesłanek ochrony wzoru,
a tym samym nie będą objęte ochroną.3
Przyjmuje się, iż dopuszczalna jest
rejestracja wzoru przemysłowego, który stanowi kombinację cech znanych
już z wcześniejszych wzorów, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywiera ten
wzór, różni się od wrażenia wywieranego przez porównywane wzory4.
W przypadku wytworów z branży
opakowań ochronie może więc podlegać kombinacja cech takich jak linie,
kontury, kształty, kolorystyka, materiał
z którego jest wykonany, bądź też jego
ornamentacja i to w dowolnym zestawieniu. I tak np. można zarejestrować
wzór butelki, gdzie postać wytworu
będzie określona przez linie, kontury, kształt tak jak we wzorze nr RCD
001924499-0001, ale również można zastrzec wzór opakowania, taki jak
przykładowo wzór nr RCD 002020487-0001, gdzie ochronie będzie podlegać głównie kolorystyka, ponieważ
sam prostokątny kształt opakowania
jest znany i powszechnie stosowany.
Poniżej zostały zamieszczone przykłady wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w branży opakowań5.
Małgorzata Zielińska-Łazarowicz,
Joanna Piłka
Kancelaria Rzeczników Patentowych
J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.
3
Por. wyrok NSA z dnia z dnia 20 marca
2007 r., sygn. akt II GSK 276/06, LEX nr 321281.
4
Por. wyrok WSA, 2007-03-29, sygn. akt VI
SA/Wa 1716/06, ONSAiWSA 2009/1/13.
5
Wszystkie przykłady zarejestrowanych
wzorów zostały zaczerpnięte z bazy zarejestrowanych wzorów wspólnotowych Urzędu
do spraw Harmonizacji Rynku Zewnętrznego
(dalej: OHIM) dostępnej on-line pod adresem:
www.oami.eu.

Zasłużony
dla Przemysłu Opakowań
Prof. dr inż. Bohdan Czerniawski Laureatem tegorocznego plebiscytu
na tytuł „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”

Kapituła Tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”, której przewodniczy prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, przyznała tytuł „Zasłużony dla
Przemysłu Opakowań – 2012” prof. dr.
inż. Bohdanowi Czerniawskiemu.
A oto sylwetka zdobywcy najbardziej
prestiżowego w branży opakowań wyróżnienia.
Prof. B. Czerniawski za rok kończy
80 lat. 56 lat zajmuje się zagadnieniami wykorzystania tworzyw sztucznych
w przemyśle opakowań. Jest dobrze
znanym i cenionym specjalistą przez
wiele polskich firm produkujących opakowania z tworzyw sztucznych.
Uczestniczył w realizacji ponad 60
projektów badawczo-rozwojowych,
w większości wykonywanych w bezpośredniej współpracy z przemysłem
opakowań, i na rzecz tego przemysłu.
Doświadczenie zagraniczne uzyskiwał będąc stypendystą Organizacji Rozwoju Przemysłowego ONZ
(UNIDO) oraz pełniąc obowiązki eksperta tej organizacji podczas pracy
w Iranie, Meksyku, Brazylii oraz na
Kubie.
Jest współautorem 4 książek z dziedziny opakowań, autorem lub współautorem 190 publikacji w czasopismach
fachowych krajowych i zagranicznych
oraz ponad 100 referatów prezentowanych na sympozjach i konferencjach
krajowych oraz zagranicznych.
Wynalazca. Posiada 10 patentów
uzyskanych w Urzędzie Patentowym
RP z dziedziny przetwórstwa tworzyw
sztucznych i opakowalnictwa.
Członek rad naukowych instytutów,
zajmujących się problematyką opakowań i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Członek rad programowych
branżowych czasopism specjalistycznych. Dyrektor naukowy licznych konferencji i seminariów dot. wykorzystania tworzyw sztucznych w przemyśle
opakowań. Ukoronowaniem jego dotychczasowej twórczej działalności jest
wydana w tym roku książka (wspól-
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nie z synem) „Opakowania z tworzyw
sztucznych produkowane i stosowane
w Polsce – perspektywa historyczna”.
Konsultant naukowy Biuletynu Opakowaniowego wydawanego przez
Polską Izbę Opakowań. Autor licznych artykułów zamieszczanych w Biuletynie.
Od początku swojej pracy zawodowej związany z placówkami zajmującymi się problematyką opakowalnictwa.
Od 1974 roku do dnia dzisiejszego
pracuje w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań, jako pracownik naukowo-badawczy.
To wybitny i wielce zasłużony dla
przemysłu opakowań naukowiec i praktyk. Właśnie umiejętne połączenie głębokiej wiedzy teoretycznej z bogatym
doświadczeniem praktycznym i niezwykłą aktywnością zawodową – przywiodło Pana Profesora do tytułu Zasłużonego dla Przemysłu Opakowań.
Kapituła tego wyróżnienia miała zatem
łatwe zadanie.
(WW)
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Firma Coffee Service z Warszawy
laureatem plebiscytu „Firma Zasłużona
dla Przemysłu Opakowań – 2012”
Kapituła Tytułu „Firma Zasłużona dla
Przemysłu Opakowań”, decyzją z dnia
18 lipca 2012 r., przyznała ten prestiżowy tytuł firmie Coffee Service z siedzibą w Warszawie.
Coffee Service obchodzi w tym roku jubileusz XX-lecia działalności. Jej
założyciele rozpoczynali od importu ze
Szwajcarii linii do prażenia kawy, ich
montażu, szkolenia w obsłudze, zapewnieniu serwisu, a także uczyli sztuki prażenia. Stali się w tym czasie specjalistami od prażenia kawy, bowiem
tylko z taką wiedzą i umiejętnościami
mogli kompetentnie instalować sprowadzane urządzenia i szkolić ich użytkowników. Z tego okresu datuje się nazwa firmy Coffee Service.
To przy tej pracy zorientowali się,
że dobry produkt (dobre wyprażona kawa) wymaga równie dobrego
opakowania. Jak twierdzą: „Ważne
było i jest, nie tylko to co się sprzedaje i jakiej jest to jakości, ale także to
jak produkt ten jest opakowany. W jakiej formie otrzymuje go docelowy
klient”.
Stąd decyzja o poszerzeniu profilu
działalności i uruchomieniu ciągu technologicznego obejmującego projektowanie i produkcję opakowań. Kawa
została jednak na trwałe w nazwie firmy. Po opanowaniu produkcji opakowań, firma uruchomiła produkcję automatów pakujących. Dzisiaj Coffee
Service produkuje automaty piono-

Pomieszczenia biurowe Coffee Service
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we formująco-dozujące oraz poziome
do gotowych torebek, kartoniarki oraz
modernizuje i dostarcza wagi kombinacyjne.
Jak twierdzą właściciele firmy, Adam
Zagrodzki i Tadeusz Stępień: „Nasze
automaty są mobilne, łatwo przestrajalne i wielofunkcyjne. Pakują różnorodne produkty w saszetki, torebki płaskie, doypacki, a także w inne,
o nietypowych kształtach, opakowania”. Coffee Service oferuje także
wielorzędowe automaty typu stick do
pakowania produktów o różnych konsystencjach, od pyłów, proszków, elementów kawałkowych do gęstych płynów.
Od 3 lat Coffee Service rozwija nowy
rodzaj działalności związanej z opakowalnictwem – copacking. Stworzono dobrze wyposażoną, nowoczesną
pakowalnię w oparciu głównie o własnej produkcji automaty i doświadczenie. Pakowalnia spełniła wysokie
standardy usług na poziomie firm europejskich i ciągle się rozwija. Coffee
Service to innowacyjna firma. Jest
jednym z pierwszych w Polsce propagatorów systemu pakowania w gotowe opakowania o różnych kształtach.
Produkowane opakowania doypack,
to wizytówka Coffee Service. Nowością na skalę europejską jest wykonywanie tego typu opakowania z PP
z wgrzanym zamknięciem strunowym.
Firma uruchomiła sklep internetowy.

Aktywnie uczestniczy w specjalistycznych międzynarodowych i krajowych
targach i wystawach, uzyskując nagrody i wyróżnienia (m.in. Złoty Medal
MTP w 2010 roku). Jest posiadaczem
patentu na specjalne opakowanie zaprojektowane i wykonane z okazji EURO 2012. Coffee Service jest producentem opakowań do tytoniu: z klapką,
z taśmą klejową, z zipem, a także
z zamknięciem peel stripe. Coffee Service to także saszetki doypack z nadrukiem, m.in. na folii matowej, z wentylem, z korkiem, z rączką, torebki typu
stabilo, opakowania biodegradowalne. Opakowanie typu window uzyskało główną nagrodę w konkursie Pak
Star 2010. Ostatnim hitem tej firmy są
torebki typu box – połączenie torebki
stabilo, doypack i fałdy bocznej, w wersji z zipem i bez.
Za ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań tak w zakresie automatów do
pakowania jak i opakowań oraz usług
opakowaniowych, firma została wyróżniona przez Polską Izbę Opakowań
dyplomem „Innowacyjna firma branży
opakowań”. Należy do elitarnego klubu Gazel Biznesu, posiada certyfikat
„Dynamiczna Firma”. Aktywny członek
Polskiej Izby Opakowań.
Coffee Service to centrala w Warszawie i oddziały w Sokołowie, Pęcicach
i Kletni. Ale Coffee Service, to nie tylko
polski rynek. To także między innymi
Holandia, Niemcy, Anglia, Rumunia,
Rosja, Białoruś, Litwa. Nie udałoby się
to wszystko, bez zgranego i zaangażowanego zespołu – zarówno pracowników biura, magazynu ze sklepem,
pakowani, pracowników działu produkcji maszyn i opakowań, oraz sprawnego systemu zarządzania. Dla zapewnienia najwyższych standardów usług,
w firmie został wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001:2008
i ISO 22000:2005 i HACCP.
Nie jest zatem przypadkiem nadanie tej firmie najwyższego branżowego wyróżnienia ustanowionego przez
Polska Izbę Opakowań – Tytułu „Firma
Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”.
(TS i LM)
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Działalność Instytutu Logistyki i Magazynowania
oraz przygotowania do I. Kongresu Przemysłu Opakowań –
tematem posiedzenia Rady Polskiej Izby Opakowań
W dniu 18 lipca br., w Poznaniu,
w Instytucie Logistyki i Magazynowania
odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań.
W trakcie posiedzenia, któremu
przewodniczył Wojciech Pawłowski
(przewodniczący Rady) omówiono
stan przygotowań do Kongresu Przemysłu Opakowań, akceptując program oraz budżet tego przedsięwzięcia. Rada zapoznała się z wynikami
tegorocznego plebiscytu na tytuły zasłużonych dla przemysłu opakowań
w kategoriach osoba i firma. Zaaprobowała informację o stanie realizacji
budżetu Izby na 2012 rok oraz program przedsięwzięć promocyjno-edukacyjnych organizowanych przez Izbę
w ramach Międzynarodowych Targów
Techniki i Pakowania TAROPAK-2012,
organizowanych przez MTP. Omawiając realizację programu zagranicznych przedsięwzięć promocyjno-marketingowych, członkowie Rady
wysoko ocenili rezultaty zorganizowanych przez WPHI Ambasady RP
w Moskwie, wspólnie z Izbą – warsztatów promocyjno-biznesowych. Rada
zapoznała się także ze stanem prac
nad monografią „Przemysł opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”.
Wyraziła uznanie i podziękowanie firmom sponsorującym Kongres oraz
wydanie monografii.
Posiedzenie Rady stanowiło okazję
do zapoznania się z historią, zadaniami, działalnością i osiągnięciami gospodarza obrad – Instytutu Logistyki i Magazynowania. Obszerną i interesującą informację na ten temat
przedstawił dyrektor Instytutu, dr inż.
Grzegorz Szyszka. Kierowany przez
dyr. G. Szyszkę Instytut obchodzi w
tym roku 45-lecie działalności (1967).
Jest instytutem badawczym I-ej Kategorii. Organem założycielskim jest Ministerstwo Gospodarki. Zatrudnia 185
pracowników. Od 1990 roku pełni funkcje organizacji krajowej GS1 Polska.
Instytut konsekwentnie i skutecznie realizuje swoją misję, która brzmi: „Rozwijamy, promujemy i wdrażamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania
w zakresie logistyki i e-gospodarki”.
W strukturze organizacyjnej Instytutu funkcjonują:
■ Centrum GS1 Polska – które reprezentuje polskie przedsiębiorstwa
w międzynarodowym stowarzyszeniu

GS1 – globalnej organizacji, oferującej najczęściej stosowany na świecie system standardów usprawniający procesy zarządzania i monitorowania łańcuchów dostaw.
■ Centrum Wiedzy Logistycznej –
którego celem jest rozwój wiedzy
i świadczenie usług w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw oraz
logistyki przedsiębiorstw, magazynowania i dystrybucji.
■ Centrum e-gospodarki – które
projektuje, wdraża i promuje elektroniczne rozwiązania procesów dla
gospodarki oraz administracji publicznej, zgodnie z globalnymi standardami.
■ Centrum Teleinformatyki – projektuje, prowadzi badania laboratoryjne
i wdraża rozwiązania teleinformatyczne dla logistyki wykorzystując
globalne standardy oraz przeprowadza badania laboratoryjne dotyczące bezpieczeństwa urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Instytut jest aktywnym uczestnikiem
międzynarodowej współpracy naukowej współpracując z 280 partnerami
w ramach 14 międzynarodowych programów badawczych. W Instytucie
funkcjonuje Dział upowszechniania
Wiedzy, organizujący, programujący
i koordynujący działalność w następujących obszarach: wydawnictwa; edukacja; współpraca; konferencje.
Instytut wydaje w kilkutysięcznym
nakładzie czasopismo „Logistyka”,
oraz 5 tytułów w serii wydawniczej „Biblioteka Logistyka”. Utrzymuje internetowy portal logistyczny oraz „wydaje”
internetowy przewodnik po e-gospodarce „Fakty”.

Jest organizatorem Polskiego Kongresu Logistycznego „Logistics”. Kongres Logistics to największe w kraju
i Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie środowiska logistycznego.
Trudno przecenić działalność edukacyjną Instytutu. Instytut jest założycielem Wyższej Szkoły Logistyki – pierwszej w Polsce specjalistycznej uczelni
logistycznej. W Instytucie funkcjonują:
Centrum Edukacji Logistycznej; Europejski System Certyfikacji Logistyków
oraz serwis e-learningowy „e-bit” (szkolenia on-line). Najnowszym dzieckiem
dyrektora G. Szyszki jest budowane
(na ukończeniu) Krajowe Centrum Innowacji w Logistyce i e-Gospodarce.
Członkowie Rady Izby oraz zaproszeni na posiedzenie goście mieli okazję zwiedzić jedno z laboratoriów instytutowego Centrum Teleinformatyki.
Po powrocie na salę obrad i wymianie opinii na temat działalności Instytutu zgodnie sformułowano opinię: „Instytut Logistyki i magazynowania to
placówka badawcza w dziedzinie logistyki na miarę XXI wieku”.
Zamykając obrady, przewodniczący Wojciech Pawłowski stwierdził co
następuje, zwracając się do dyrektora Instytutu dra inż. Grzegorza Szyszki: „Panie Dyrektorze, serdecznie dziękuję za zaproszenie nas do Instytutu
i zapoznanie z jego działalnością. Serdecznie gratulujemy osiągnięć. Życzymy Panu, najbliższym współpracownikom i całej Załodze dalszych owocnych
sukcesów. Cieszymy się, że Instytut –
założyciel i aktywny członek Polskiej
Izby Opakowań, tak wiele wnosi do tak
ważnej dziedziny gospodarki narodowej jaką stanowi logistyka”.
(redakcja)

Tegoroczni jubilaci
W bieżącym roku ok 100 firm branży opakowań święci jubileusz XX-lecia działalności. Bowiem rok 1992 był szczególnie urodzajnym dla branży
opakowań. W dzisiejszym również jubileuszowym, bo 100-nym numerze
Biuletynu prezentujemy jubilatów, z wymienionej grupy ok 100. Na więcej
nie pozwala skromna objętość naszego czasopisma.
Przyrzekamy, w najbliższych numerach prezentować będziemy kolejnych. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie stosownych materiałów.
W tym numerze prezentujemy firmy: GTX Hanex Plastic i Coffee
Service.
(redakcja)
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Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów
Opakowaniowych (CBIMO) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technicznego (ZUT) – przed nowym rokiem akademickim
Za miesiąc, ponad 2,5 miliona studentów rozpocznie nowy rok akademicki. Będą wśród nich studenci kursów i specjalności związanych z przemysłem opakowań.
Wg informacji uzyskanych przez redakcję Biuletynu, zajęcia
z opakowalnictwa – w różnym aspekcie i wymiarze – prowadzone będą w kilkudziesięciu uczelniach.
Jedną z nich jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Badania naukowe i zajęcia dydaktyczne na tej uczelni w obszarze opakowalnictwa
prowadzone będą w ramach Centrum Bioimmobilizacji
i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO).
W związku z tym, że działalność CBIMO związana jest
głównie ze ściśle aplikacyjnym zastosowaniem opracowanych rozwiązań, podczas wszystkich zajęć prowadzonych
przez pracowników Centrum studenci maja dostęp do nowoczesnych laboratoriów i urządzeń związanych z produkcją i opracowywaniem nowoczesnych materiałów opakowaniowych.
Zajęcia w Centrum prowadzone są dla studentów z różnych kierunków studiów inżynierskich oraz magisterskich,
takich jak: Technologia żywności i żywienie człowieka, Mikrobiologia, Towaroznawstwo oraz Biotechnologia. Specjaliści
zatrudnieni w CBIMO przybliżają studentom tajniki produkcji
nowoczesnych materiałów opakowaniowych, w tym biokompozytów oraz materiałów biodegradowalnych i kompostowalnych. Studenci maja możliwość zapoznania się z właściwościami rozmaitych materiałów opakowaniowych, poczynając
od produktów przemysłu papierniczego, poprzez klasyczne opakowania szklane, metalowe, do tworzyw sztucznych.
Wskazywane są trendy i kierunki potencjalnego rozwoju funkcjonujących obecnie na rynku materiałów opakowaniowych.
Podczas zajęć laboratoryjnych studenci mają możliwość
skorzystania z nowoczesnej infrastruktury badawczej Centrum, w tym zaawansowanych urządzeń służących do produkcji np. wielowarstwowych folii, laminatów, czy też modyfikowanych wyrobów papierniczych (tektur i papierów
z funkcjonalizowanymi powłokami). W ramach prowadzo-

Laboratorium oczyszczania i modyfikacji chemicznej
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nych zajęć studenci uczą się, jak stosować standardowe
metody charakteryzowania materiałów opakowaniowych,
w tym na przykład, oznaczania właściwości wytrzymałościowych, charakteryzowania powierzchni, czy też oznaczania właściwości barierowych. Dodatkowo mają możliwość badania materiałów opakowaniowych za pomocą
najnowocześniejszych urządzeń, takich jak np. elektronowy mikroskop skaningowy SEM oraz innych standaryzowanych metod badawczych zgodnie z wymogami obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych.
Podczas zajęć studenci zapoznają się z rozmaitymi technikami pakowania produktów, zwłaszcza spożywczych,
w tym np. z zastosowaniem techniki pakowania w modyfikowanej atmosferze MAP; duży nacisk kładziony jest na
dobór odpowiednich metod, technik i materiałów opakowaniowych do konkretnych produktów. Studenci mogą przekonać się, że poza właściwym doborem wspomnianych powyżej czynników istotne jest również umiejętność wskazania
i zastosowania jednocześnie metod sterylizacji (zwłaszcza
w przypadku produktów żywnościowych) jak również odpowiednich warunków przechowywania. Studenci mogą
samodzielnie sprawdzić zachowanie materiałów opakowaniowych w różnych warunkach (symulacja wymuszonej
temperatury i wilgotności w komorze klimatycznej, chłodni
lub mroźni), czy tez sprawdzić czystość mikrobiologiczną
w nowoczesnym laboratorium mikrobiologicznym dedykowanym do specjalistycznych badań opakowań do żywności.
W ramach współpracy z partnerami naukowymi oraz
przemysłowymi organizowane są praktyki studenckie
w tym zagraniczne (np. w tym roku zorganizowano praktyki studenckie we współpracy z zaprzyjaźnionym instytutem
badawczym w Holandii – Kennisscentrum Papier en Karton
(KCPK) oraz z holenderskim producentem papierów o specjalnych właściwościach – Coldenhove Papier.
Studenci maja dostęp do bogatej czytelni CBIMO, zawierającej najnowsze pozycje literaturowe dotyczące nowoczesnych materiałów opakowaniowych, technik ich charakteryzacji oraz modyfikacji.
Kształcenie specjalistów z dziedziny opakowalnictwa może przebiegać na różnym etapie zawodowym. Centrum dysponuje doskonale wyposażoną salą wykładową z nowoczesnymi urządzeniami multimedialnymi, a także laboratoriami,
w których możliwe jest przeprowadzanie szkoleń oraz kursów. Przygotowane przez pracowników CBIMO dedykowane
kursy i szkolenia mogą dotyczyć m.in. najnowszych technologii produkcji oraz technik modyfikacji tradycyjnych materiałów opakowaniowych, jak również opracowywania rozwiązań
przyjaznych środowisku, bazujących na biopolimerach oraz
materiałach z odnawialnych źródeł, które mogą być pozyskane między innymi w procesach biorafinacji z produktów
odpadowych przemysłu rolno-spożywczego. Jak informuje
kierownictwo CBIMO „nasi specjaliści służą Państwu radą
i pomocą, gdyż posiadają specjalistyczną wiedzą z zakresu
szeroko pojętego opakowalnictwa!”
(red.)
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Laureaci
VI Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2012
oraz III Krajowego Konkursu Projektów Opakowań Student PakStar 2012
Jury konkursu PakStar 2012 i Student PakStar 2012, obradujące w dniu 27 czerwca br. wyłoniło laureatów w kategoriach: opakowania jednostkowe; opakowania zbiorcze i transportowe oraz w kategorii „Inne wyroby związane z rynkiem
opakowaniowym”. Przyznano także nagrody i wyróżnienia za projekty studenckie.
W kategorii: opakowania jednostkowe nagrodzono:
• „opakowanie – piłka”, którego producentem jest spółka
Werner Kenkel;

W kategorii: Inne wyroby związane z rynkiem opakowaniowym nagrodzono:
• kontenery ARBO-EKO na rośliny,
producent firma Martex z Otwocka.

W kategorii opakowania jednostkowe wyróżniono:
• „opakowanie JCT 25 polipropylenowe na farbę”. Producent: Jokey
Plastic Blachownia Sp. z o.o.
• „torbę kasowa dla sieci
sklepów Carrefour” –
twórca: Carrefour Polska
Sp. z o.o.;

• opakowanie na jabłka
typu „Pick and Go”, producent: Mondi Warszawa
Sp. z o.o.
W kategorii opakowania zbiorcze i transportowe wyróżniono:
• opakowanie dla przemysłu spożywczego
ECO-Polyjointer, producent: TFP Grafika
Sp. z o.o. (Śrem)

W kategorii: Opakowania zbiorcze i transportowe nagrodzono:
• opakowanie do napojów
schładzanych
lodem,
producent: DS Smith Polska S.A. Z-d Kutno.

• opakowanie na butelki
FrontLess Polyjointer FLP,
producent: TFP Sp. z o.o.
(Dziećmierowo)

dokończenie na s. 10
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W kategorii „Inne wyroby związane z rynkiem opakowaniowym” wyróżniono:
• wypełniacz paletowy, wyprodukowany przez Spółkę
Smurfit Kappa Polska Odział w Koninie.

• serię opakowań na artykuły spożywcze „Przysmaki
z mysiej paki”. Autor Maja Drążkowska, stud. Wydziału
Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Przysmaki mysiej paki

Wśród zgłoszonych projektów studenckich nagrodzono:

Seria opakowań „Przysmaki mysiej paki” to chęć zwrócenia uwagi na potrzebę wprowadzenia
zdrowych, ekologicznych produktów dedykowanych dzieciom. Na rynku pojawia się dużo
produktów zdrowych i ekologicznych. Produkty te kierowane są jednak do dorosłych. Zdrowe
produkty mogą więc wydawać się dzieciom nieatrakcyjne, tym samym kształtując w nich
przeświadczenie, że zdrowe odżywianie się jest przykrym przymusem, a nie przyjemnością.
„Przysmaki mysiej paki” to odpowiedź na ten problem. Jest to seria opakowań na zdrowe produkty i
przegryzki dla dzieci zastępujące słodycze. Prosta, schematyczna grafika i nasycone kolory
dorosłym będą kojarzyć się z produktami zdrowymi o „prostym”- niezłożonym chemicznie składzie.
Dzieci natomiast kolorowa i wesoła rodzina myszek, od najmłodszych lat, zachęci do zdrowego
odżywiania się.
W skład serii wchodzą:
§ „Paczki” z przekąskami – mają mniejsze rozmiary niż spotykane paczki czipsów, by dziecko
nie jadło więcej niż potrzebuje. W opakowaniach tych mogą znajdować się np. suszone jabłka
(czipsy jabłkowe), suszone banany (czipsy bananowe), pszenica dmuchana, ziarna
słonecznika - zastępniki cukierków i tradycyjnych czipsów.
§ Batoniki - są to np. różne ziarna połączone miodem
§ Słoiczki z dżemem i miodem, by zastępować nimi biały cukier
§ Duże opakowanie rodzinnych ciastek z dynią – widoczna jest na nich cała rodzina myszek
wraz z ich imionami
§ „Trójkąciki”- znajdują się w nich trójkątne wafelki i kuleczki, są także sugestią do
zaprojektowania nowych produktów spożywczych dla dzieci tak, aby były zdrowe i smaczne
§ „Torba na produkty jest połączeniem opakowania z zabawą. Jest to domek mysiej rodziny,
który zachęca do wycinania postaci z opakowań oraz torby jak również doklejania elementów
z załączonych naklejek, dając torbie i opakowaniom „drugie życie” i czyniąc je ekologicznymi.

• kopertę na płyty CD i
DVD autorstwa Igi Szmycińskiej-Berleć, stud. Wydziału Grafiki i Architektury Wnętrz Wyższej
Szkoły Sztuk Użytkowych
w Szczecinie

• kolekcję opakowań na
kosmetyki „Achori”, autorstwa Dominiki Siemieniak, stud. Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

• kolejny projekt tej
samej autorki, pod
nazwą „Opakowanie na tabletki
Ring” został wyróżniony.

Konkurs PakStar cieszy się dużym zainteresowaniem, bowiem otwiera nagrodzonym opakowaniom drogę do udziału
w Światowym Konkursie Opakowań „WorldStar”, a konkurs Student PakStar – w Światowym Konkursie Projektów Opakowań WorldStar Student Award. Konkursy te organizowane są przez Światową Organizację Opakowań (Word PAckaging Organization – WPO).
Polska Izba Opakowań jest współorganizatorem Konkursu PakStar i Student PakStar oraz fundatorem nagród.

15 września
upływa termin nadsyłania zgłoszeń
do udziału w Kongresie Przemysłu Opakowań
Jak informuje Komitet Organizacyjny I. Kongresu Przemysłu Opakowań, z dniem 15 września br.
upływa termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie. Formularz zgłoszenia do pobrania na portalu
www.pio.org.pl. Warunki uczestnictwa: koszt udziału jednej osoby – 480 zł + VAT; Członkowie Polskiej
Izby Opakowań oraz firmy, które zamieściły materiały promocyjno-reklamowe w monografii „Przemysł
opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta” korzystają z 50% zniżki.
Po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty, Biuro Izby w ciągu tygodnia (nie później niż do 3 października) prześle: fakturę potwierdzającą dokonanie wpłaty, zaproszenie upoważniające do wejścia na
teren MTP w dniu Kongresu; skrócony program oraz dokładną lokalizację miejsca obrad.
Jeśli zajdzie potrzeba, Biuro Izby (e-mail: info@pio.org.pl, biuro@pio.org.pl; tel: 22 651-83-94,
603-648-492) udzieli szczegółowych informacji.
(B.K.)
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9 października 2012 –
Dniem Opakowań
Przed pięciu laty, Polska Izba Opakowań ustanowiła „Dzień Opakowań” jako
swoiste święto ludzi przemysłu i rynku opakowań. Celem tej inicjatywy było
uruchomienie kampanii upowszechniania wiedzy o roli i znaczeniu opakowań
dla gospodarki i społeczeństwa oraz
popularyzowania w społeczeństwie
problematyki opakowalnictwa, umacnianie prestiżu pracowników przemysłu opakowań i zawodów związanych
z tą branżą. Podejmując decyzję w tej
sprawie ustalono, iż dzień ten będzie
obchodzony jesienią każdego roku,
w dniach organizacji branżowych targów i wystaw o zasięgu ogólnopolskim.
Zgodnie z tym ustaleniem dotychczasowe edycje „Dnia Opakowań” organizowane były we wrześniu, a dokładna
data związana była z terminami organizacji międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK
oraz Targów Opakowań dla Przemysłu
Spożywczego PAKFOOD.
Jak już wspomniano, celem tej inicjatywy jest upowszechnianie problematyki opakowań, zapoznanie z zagadnieniami towarzyszącymi produkcji
opakowań, z wymaganiami stawianymi
współczesnym opakowaniom oraz edukowaniem społeczeństwa w sprawach
gospodarki opakowaniami.
W szczególności chodzi o uświadomienie zagrożeń, jakie mogą wynikać
z powodu opakowań nie spełniających
wymagań, a także z tytułu złego gospodarowania wykorzystanymi opakowaniami (odpadami opakowaniowymi)
w celu lepszego zrozumienia roli i znaczenia opakowań w życiu każdego
z nas oraz znaczenia przemysłu opakowań w gospodarce narodowej.
Z okazji Dnia Opakowań w wielu „firmach” organizowane są „dni otwarte”,
a przedstawiciele przemysłu spotykają się w szkołach, informując uczniów
o nowoczesnych technologiach produkcji opakowań oraz o funkcjach jakie spełniają współczesne opakowania.
Z każdym rokiem obserwujemy coraz
więcej inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie omawianego „święta”, właśnie w tych celach.
Organizowane są spotkania (uroczystości) z okazji ważnych wydarzeń dotyczących danej firmy (jubileusz), na
których wręczane są okolicznościowe
nagrody i wyróżnienia. W skali kraju
centralnym wydarzeniem będzie zor-

Witamy
w gronie członków!

ganizowany w tym dniu I Kongres Przemysłu Opakowań (Poznań, TAROPAK)
oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom Ogólnopolskiego Konkursu na
Opakowania Pak-Star 2012. Z okazji
„Dnia Opakowań” corocznie przeprowadzany jest plebiscyt na ustanowione przez Polską Izbę Opakowań tytuły:
„Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”
i „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”.
Na wniosek firm, Polska Izba Opakowań wyróżnia z okazji „Dnia Opakowań” pracowników dyplomami uznania
za zasługi dla rozwoju przemysłu opakowań oraz za zaangażowanie i wkład
pracy w rozwój macierzystych firm.
Dyplomy te, wręczane są w trakcie uroczystych spotkań w firmach.
W „Dniu Opakowań” wręczane są także
certyfikaty członkostwa w Polskiej Izbie
Opakowań.
W tym roku, w trakcie uroczystego
wieczoru pracowników branży opakowań organizowanego z okazji Kongresu Przemysłu Opakowań, wręczone
zostaną m.in. dyplomy dokumentujące uzyskanie tytułów zasłużonych dla
przemysłu opakowań (9 października).
W przeddzień (8 października) w Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań
na Międzynarodowych Targach Techniki Pakowania i Logistyki, odbędzie się
promocja najnowszej publikacji wydanej przez Izbę „Przemysł opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”.
W tym samym dniu, w Centrum Targowym (MTP) obradować będzie II Forum
organizacji zrzeszających producentów
opakowań z krajów Europy Centralnej
i Wschodniej. Zaś w dniu 10 października, w tym samym miejscu, obradować
będzie Komitet Sterujący międzynarodowego projektu badawczego SoLaPack realizowanego przez placówki
badawcze Polski, Niemiec i Belgii, a koordynowanego przez organizacje zrzeszające producentów opakowań w tych
krajach. Gospodarzem posiedzenia będzie Polska Izba Opakowań.
Informując o wybranych tylko przedsięwzięciach organizowanych z okazji,
lub w ramach „Dnia Opakowań” serdecznie zachęcamy właścicieli, prezesów i dyrektorów firm branży opakowań do lokalnych inicjatyw związanych
z tym swoistym świętem branży.
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(red)

Z dniem 1 marca br. członkiem Polskiej Izby Opakowań została firma
FPS Polska Sp. z o.o. Witając w gronie Izby, zamieszczamy autorskie CV
tej firmy.
Firma FPS Polska Sp. z o.o. jest
nowym producentem opakowań metalowych na Polskim rynku. W naszej
ofercie znajdują się opakowania dla
branży chemiczno technicznej, o pojemności od 0,2 do 30 litrów. Specjalizujemy się w produkcji:
 puszki cylindryczne pod dekiel
 puszki cylindryczne pod korek
 puszki cylindryczne 2 częściowe
 kanistry stożkowe pod korek
 kanistry czterokątne pod korek
 wiadra stożkowe/hoboki
 opakowania 2 komponentowe
 opakowania łączone
(tworzywa sztuczne i metal)
 zamknięcia metalowe (dekle)
 wykonywanie litografii
FPS Polska Sp. z o.o. jest 100% firmą córką niemieckiej firmy Blechwarenfabrik Limburg GmbH, która od 140
lat specjalizuje się w produkcji opakowań metalowych dla branży chemiczno-technicznej.
Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia naszej firmy matki cechujemy
się najwyższą jakością oferowanych
przez nas produktów, co odzwierciedlają posiadane przez nas certyfikaty
UN i ISO.
Nasza firma jest także członkiem
międzynarodowej organizacji ICE (Innovative Canmakers Europe), która
została założona z inicjatywy firm Blechwarenfabrik Limburg oraz włoskiego producenta opakowań Giorgio Fanti
i zrzesza kilku największych producentów opakowań w różnych rejonach
europy. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów na rynku polskim z poziomu naszej centrali w Niemczech, dlatego też
sądzimy że otwarcie się na rynek polski i wschodnioeuropejski z produkcją umiejscowioną w Polsce pozwoli nam pozyskać nowe grono odbiorców, z którymi wiążemy plany odnośnie owocnej współpracy.
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20 lat firmy
GTX Hanex Plastic
W bieżącym roku firma GTX Hanex
Plastic obchodzi 20-lecie swojej działalności. Została ona założona w Poznaniu, gdzie jako jedna z pierwszych
w Polsce rozpoczęła produkcję butelek PET metodą wtrysku z rozdmuchem. Od rozpoczęcia działalności
Hanex nastawiony był na produkcję
i dystrybucję najnowocześniejszych
rozwiązań opakowaniowych z polimeru PET, w tamtym okresie były to
preformy i butelki do wód i napojów
gazowanych. W 1995 firma otrzymała
status zakładu pracy chronionej. Trzy
lata później, w 1998 roku, GTX Hanex Plastic jako pierwszy producent
w Polsce uruchomił produkcję trójwarstwowej, folii termoformowalnej PET
z udziałem materiałów recyklowanych.
Prężny rozwój doprowadził do otwarcia oddziałów w Muszynie i Sokółce.
W latach 2004 i 2005 roku nastąpiła
centralizacja produkcji w jednej fabryce w Dąbrowie Górniczej oraz dalszy
szybki rozwój. Rozwój Hanexu potwierdza dynamiczny wzrost przychodów, który w roku 2009 wynosił ponad
50 mln Euro, w 2010 już 63 mln Euro
a roku ubiegłym ponad 70 mln Euro.
Dzięki temu firma dysponuje trzema
współdziałającymi działami, które służą do produkcji opakowań i materiałów
opakowaniowych. Obecnie w ofercie
Hanex znaleźć można preformy, butelki oraz folie sztywne PET.
Wiedza i wieloletnie doświadczenie
oraz stosowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań sprawiły, że z czasem Hanex stał się niekwestionowanym liderem na rynku opakowań PET
w Polsce i jest nim do dziś. Oczekiwania i potrzeby odbiorców w zakresie
opakowań wyznaczają drogę, wskazują kierunki oraz skłaniają do stosowania najlepszych technologii w zakresie przetwórstwa tworzyw PET i ich
dodatków.
Jednym ze „sztandarowych” produktów Hanexu są folie PET. Wszystkie
są termoformowalne, trójwarstwowe,
a także ekologiczne. Produkowane
mogą być w 80 lub nawet w 100%
z materiałów recyklowanych PET. Wytwarzana jest szeroka gama folii w za-
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leżności od ich przeznaczenia. Są to
folie typu APET, RPET, GGG, GRG,
GAG. Dostępne są również laminaty
PET/PE, PET/PE „peel”, PET/EVOH/
PE, a także aktywne folie barierowe
PET/PE. Hanex posiada w ofercie też
folie specjalne G-PET, do sterylizacji
radiacyjnej i promieniami gamma, których zastosowanie ceni sobie branża
medyczna. Wszystkie folie mogą być
barwione w szerokiej gamie kolorów.
Standardowo produkowane są one
jako bezbarwne folie PET z połyskiem.
Spośród folii kolorowych powodzeniem
cieszy sie barwienie w kolorach czerni, bieli i brązu. Wszystkie folie są dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Opracowane zostały także folie lekkie,
tj. spieniony PET lub PET/PE posiadające obniżoną gęstość z 1,35g/cm3
do 0,8-0,7g/cm3. Folie spienione niezwykle łatwo poddają sie termoformowaniu, nawet przy skomplikowanych
kształtach. Posiadają świetne właściwości barierowe i absorbują wstrząsy. Jedną z ciekawszych rozwiązań
Hanexu są folie „metallic look”, które
konkurują w zakresie estetyki z foliami metalizowanymi, natomiast są dużo
bardziej przyjazne środowisku. Doskonale nadają sie do termoformowania,
nie występują w nich pęknięcia warstwy metalizowanej. Możliwe jest także zastosowanie w nich dodatków metalicznych o kolorze: złotym, srebrnym
lub dodatkami „brokatowymi”, co wpływa na poprawę estetyki produktu.

Firma Hanex dysponuje jednym
z najnowocześniejszych w Polsce parkiem produkcyjnym obejmującym kilkanaście wtryskarek typu Husky, maszyn wtryskowo-rozdmuchowych firm
ISBN Nissei i SIPA oraz linie do produkcji folii Reifenhauser. Firma produkuje
rocznie ponad miliard opakowań oraz
ponad 12 tys. ton folii PET. Najnowszymi produktami firmy są m.in. preformy
PCO 1881, folia G-PET do zastosowań
medycznych, folia antystatyczna oraz
nowoczesne laminaty PET/PE w tym
z udziałem folii spienionej PET.
W 2011 roku Hanex został wyróżniony w Konkursie Gepardy Biznesu za
dynamiczny rozwój. Wyróżniony został
także przez Plastic Technology Club
za opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych gwintów HPCO i SHPCO o masie mniejszej niż dotychczas.
Swoją działalność badawczo-rozwojową Hanex prowadzi we współpracy z wiodącymi firmami, uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce,
i na świecie, m.in. z Politechniką Poznańską, Politechniką Śląską, Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań (COBRO), Indorama
Polska, Eastman Chemicals, Sukano,
Polyone, SK Chemicals, Color Matrix
oraz Mitsubishi Gas Chemicals w Japonii. Spółka posiada własne laboratorium, w którym prowadzone są badania nad nowymi projektami firmy.
(M.G.)

Firmy
ART BOX, COBRO, Entro Holdings,
EUROPAL, PACKPROFIL i PAKMAR
zapraszają na Targi TAROPAK 2012
8-10 października
Wymienione wyżej firmy zapraszają do pawilonu nr 2 (MTP, stoisko nr 41)
na swoje stoiska zorganizowane w ramach zbiorowej ekspozycji Polskiej
Izby Opakowań. Na stoiskach tych spotkacie Państwo najnowszą ofertę
rynkową tych firm oraz uzgodnicie formy i warunki skorzystania z zaprezentowanych ofert.
(MR, HP, ZC)

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 4/2012

Wzrost eksportu
Monografia
„Przemysł opakowań
do krajów Europy
Środkowo-Wschodniej – w Polsce. Stan. Perspektywy.
Oferta” dostępna
życzenie, czy fakt?
od 10 października 2012

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 4/2012

Zapowiadana od kilku miesięcy
publikacja „Przemysł opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy.
Oferta” ukaże się nakładem Polskiej Izby Opakowań w październiku br. W publikacji tej, liczącej
Stan.
Perspektywy.
prawie 400 stron, zawarte bęOferta.
dą referaty zgłoszone na I. Kon2012.
gres Przemysłu Opakowań oraz
informacje o najnowszej historii
polskiego przemysłu opakowań,
a także oferty wybranych firm
opakowaniowych.
Na treść tej szczególnej publikacji poświęconej problematyce opakowań, złożą się m.in.: wizja opakowań przyszłości; informacje o przemyśle opakowań z tworzyw sztucznych oraz biotworzyw; interesujące studium o innowacjach
w opakowaniach z tektury; cykl artykułów o przemyśle
i opakowaniach do żywności, leków i kosmetyków; zagadnienia bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań; problematyka opakowań dla materiałów niebezpiecznych;
bogato zaprezentowana będzie poligrafia opakowaniowa; problematyka ochrony własności intelektualnej branży
opakowań; zagadnienia znakowania opakowań; gospodarka opakowaniami; relacje nauka a przemysł opakowań
oraz ciekawe studium przypadków o rozwoju przemysłu
opakowań w ostatnich 25 latach. Tą interesującą pracę
zamyka rozdział zawierający ofertę polskiego przemysłu
opakowań.
Monografia „Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta” jest pracą zbiorową. Autorzy są przedstawicielami świata przemysłu opakowań, dyrektorzy firm,
konstruktorzy opakowań oraz świata nauki, pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni, kierownicy przemysłowych ośrodków badawczych i laboratoriów.
Konstrukcja tej publikacji, różnorodność poruszanej tematyki oraz przystępna forma w jakiej opisane są, nawet
trudne, zagadnienia technologiczne, sprawia, iż w jednakowym stopniu może ona zainteresować przedstawicieli
przemysłu opakowań, ludzi nauki związanych z opakowalnictwem, a także, a może przede wszystkim – użytkowników opakowań.
Monografia rozpowszechniana będzie bezpłatnie, jedynie z uwzględnieniem kosztu przesyłki 18-28 złotych, w zależności od liczby egzemplarzy. Wstępne zamówienia
należy kierować na adres Biura Polskiej Izby Opakowań:
02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11; biuro@pio.org.pl;
fax: 22 842-23-03; podając liczbę egzemplarzy oraz adres
na jaki należy przesłać publikację.
(B.K.)
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Jak wynika z raportu podsumowującego handel zagraniczny opracowanego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), polskie przedsiębiorstwa
wracają na rynki Europy Środkowo-Wschodzniej.
Jest ku temu wiele powodów. Po pierwsze problemy
w strefie euro. M.in. z tego powodu spadł udział eksportu
do Francji i Włoch.
Po drugie, utrzymujące się niezłe tempo rozwoju gospodarczego państw omawianego regionu, w szczególności na
tle trudności rozwojowych krajów strefy euro.
Po trzecie, coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla polskich
eksporterów staje się Rosja (wzrost o 22 proc., rok do roku).
Jeśli takie tempo rozwoju eksportu do Rosji utrzyma się,
wkrótce kraj ten stanie się czwartym partnerem w eksporcie za Niemcami, Wielką Brytanią i Czechami.
Jak oceniają eksperci od handlu zagranicznego, Polska
może zostać eksportową potęgą w tych trudnych czasach
dla gospodarki światowej, a w szczególności europejskiej.
Ma duży potencjał handlowy, dogodne położenie geograficzne (centrum Europy), dostęp do morza, dobre produkty
w rozsądnej cenie. Wg raportu „Global Connections” (lutowa edycja), Polska zaliczana jest do grupy 6 krajów o ok.
5 proc. stopie wzrostu eksportu w latach 2012-2016.
Wg rankingu banku HSBC i firmy analitycznej Delta Economics, Polska otwiera listę tej „szóstki” z rocznym tempem
wzrostu eksportu 5,6 proc. Drugie miejsce zajmują Indie
5,5 proc., następnie: Czechy 5,5 proc, Singapur i Tajlandia
po 4,9 proc. Listę tę zamyka Korea Płd. – 4,8 proc.
Wśród polskich firm do skoku na rynki krajów Europy
Wschodniej szykują się producenci AGD (Amika, Zelmer).
Warto dodać, iż duże szanse na zajęcie dobrych pozycji na tym rynku mają także producenci opakowań oraz
maszyn i urządzeń do pakowania. Świadczą o tym wyniki
warsztatów b2b zorganizowanych w Moskwie przez WPHI
miejscowej Ambasady i Polską Izbę Opakowań z okazji wystawy opakowań RUSUPAK (czerwiec ).
W warsztatach udział wzięło 47 firm rosyjskich zainteresowanych ofertą polskiego przemysłu opakowań oraz
15 polskich firm.
Na uwagę zasługuje fakt, iż miejscem warsztatów były
sale recepcyjne Ambasady, co słusznie interpretowali zagraniczni uczestnicy, jako dowód znaczenia jakie Polska
przywiązuje do pozyskania miejscowego rynku opakowań.
Aby przytoczone wyżej prognozy spełniły się, jest potrzeba dalszych uproszczeń w procedurach wspierania udziału
polskich firm w misjach i targach zagranicznych.
Polscy uczestnicy warsztatów w spotkaniu z pracownikami Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady,
mocno krytykowali małoklarowny i zbiurokratyzowany system uzyskiwania dopłat do stoisk promocyjnych i dotacji na
przedsięwzięcia promocyjne.
MR
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Skorzystaj
z Salonu Promocji
Polskiej Izby Opakowań
na Targach TAROPAK-2012
Tradycyjnie, w ramach programu przedsięwzięć promocyjno-edukacyjnych, Polska Izba Opakowań, na targach
TAROPAK (8-11 października 2012, Poznań, MTP), poza
organizacją zbiorowego stoiska firm zrzeszonych w Izbie,
organizuje Salon Promocji (paw. 2, stoisko nr 46).
Salon Promocji to miejsce gdzie możesz przedstawić
swoją firmę i jej ofertę rynkową w formie komputerowej,
kilkunastominutowej, prezentacji.
Możesz także na Witrynie Literatury Firmowej wyłożyć
materiały informacyjno-promocyjne i reklamowe. Wreszcie, możesz umówić się na spotkanie z potencjalnymi klientami.
Jeśli jesteś zainteresowany jedną z wymienionych form
skorzystania z Salonu Promocji, porozum się z Biurem Izby
(e-mail: info@pio.org.pl; biuro@pio.org.pl; fax: 22 842-2303), przed 28 września br. Najlepiej zgłoś pisemnie proponowany przez Ciebie sposób skorzystania z Salonu, podając dzień i godzinę prezentacji lub spotkania.
Salon Promocji jest do dyspozycji firm zrzeszonych w Izbie
w dniach:
► 8 października, w godz. 14.00-17.00;
► 9 października, w godz. 11.00-17.00
► 10 października, w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00.
Koszt: 100 zł + VAT, płatność po realizacji usługi (wyłożenia materiałów, realizacji prezentacji, organizacji biznesowego spotkania). Szczegóły do uzgodnienia z Biurem
Izby – tel: 22 651-83-94; 22 842-20-11 w 46, 56.
(B.K.)

Mikro, małe
i średnie firmy
o kondycji
polskiej
gospodarki
W sondażu przeprowadzonym przez
PKPP Lewiatan (kwiecień-lipiec 2012)
na pytanie: czy polska gospodarka
w 2012 r. silniej odczuje spowolnienie
niż w latach 2008-2009?, skierowane
do szefów mikro, małych i średnich firm
uzyskano następujące odpowiedzi:
■ silniej – 59,3 proc.;
■ tak samo – 25,8 proc.;
■ słabiej – 10,7 proc.;
■ w ogóle nie odczuje spowolnienia –
4,2 proc.
Na kolejne pytanie: czy firma zagrożona jest bankructwem? 35,7 proc.
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Firmy z Chorwacji
szukają partnerów w Polsce
Poniżej zamieszczamy kontakty do kilku chorwackich firm
poszukujących opakowań i materiałów opakowaniowych
w Polsce.
VIMI (producent kosmetyków)
kontakt: Ivan Kovač
tel. +385 91 762 20 30
e-mail: ivan@vimi.hr
szuka: producentów opakowań plastikowych do balsamów,
pomadek do ust w sztyfcie.
NARDI (sprzedaż hurtowa)
kontakt: Branimir Kovačić
tel. +385 1 6602 002
fax. +385 1 6602 202
e-mail: nardi@zg.t-com.hr; nardidoo@gmail.com
szuka: papieru, pudełek i toreb papierowych.
PROIZVODNI ORBT TRGOPLAST
kontakt: Gorana Jerčić
tel. +385 21 882 411
e-mail: trgoplast@net.hr
szuka: producentów folii PCV używanej do okładek skoroszytów, etui itp.
KARTA (sprzedaż hurtowa)
kontakt: Vedrana Roksandić
tel. +385 98 138 0919
e-mail: karta.2@sk.t-com.hr
szuka: dostawców worków z folii, papieru do pakowania
żywności, opakowań dla gastronomii, serwetek, sztućców,
artykułów biurowych i szkolnych.

respondentów odpowiedziało: tak, liczę się z możliwością bankructwa;
29,0 proc., nie, nie ma zagrożenia bankructwem; 35,3 proc. udzieliło innych
odpowiedzi.
Interesujące odpowiedzi uzyskano
na trzecie pytanie: co jest obecnie celem strategicznym firmy? Do strategicznych zaliczono:
■ utrzymanie się na rynku – 42,1 proc;
■ wzrost sprzedaży – 23,8 proc.;
■ wzrost zysku – 12,7 proc.;
■ wzrost udziału w rynku – 10,9 proc.;
■ zapewnienie właścicielowi pracy i dochodu – 8,2 proc.
A jakich odpowiedzi na te pytania
udzieliłbyś Ty, drogi Czytelniku? Podziel się z nami swoją opinią. Chętnie
zaprezentujemy je w kolejnym numerze Biuletynu.
(B.K.)

Polska na liście krajów
przeludnionych?
Wg prognoz demograficznych, ludność Polski, w ciągu najbliższych 20
lat może zmniejszyć się o 2 mln osób.
Jednak Indeks Przeludnienia, obliczany przez ośrodek Optimum Population
Trust plasuje Polskę na 32 pozycji
z punktu widzenia przeludnienia. Za
najbardziej przeludniony kraj, wg tego Indeksu, uważany jest Singapur,
w proc. aż 99,1%, Izrael, w 93,5 proc.,
Korea Płd. – 92,1 proc., Japonia – 85,0
proc., Polska plasuje się na 32 pozycji
z 52,7 procentowym przeludnieniem.
Przy ustalaniu tego wskaźnika bada się relacje pomiędzy liczbą mieszkańców danego kraju, a posiadanymi
przez ten kraj złożami zasobów naturalnych.
(L.M.)
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Sponsorzy Kongresu Przemysłu Opakowań

ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.
ul. Stolarska 6
34-300 Żywiec
www.alpla.com.pl

MCP GmbH
Canovagasse 7/14
1010 Wien/Vienna/Austria
www.mc-partners.at

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

Michael Huber Polska Spółka z o.o.
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 21
55-080 Kąty Wrocławskie
www.mhp.com.pl

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

PACKPROFIL Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
47-110 Kolonowskie 1
www.packprofil.pl

Constantia Teich Poland Sp. z o.o.
Rogowiec, ul. Austriacka 5
97-410 Kleszczów
www.constantia-tp.com

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

Heidelberg Polska Sp. z o.o.
ul. Popularna 82
02-226 Warszawa
www.heidelberg.pl
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TFP Sp. z o.o.
ul. Katowicka 26
62-035 Kórnik, Dziećmierowo
www.tfp.com.pl
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Do spotkania
na I. Kongresie Przemysłu Opakowań!

Michael Huber Polska Sp. z o.o.
święci jubileusz 20-lecia
Z przyjemnością informujemy czytelników Biuletynu, iż w tym roku spółka
Michael Huber Polska, Sponsor I. Kongresu Przemysłu Opakowań, obchodzi jubileusz XX-lecia działalności. Należy do
światowego koncernu hubergroup, znanego producenta farb, w tym farb do druku opakowań. W swojej ofercie posiada:
Inkredible – farby triadowe do druku ofsetowego; Corona MGA – farby o niskim zapachu własnym oraz niskiej migracji do
offsetu arkuszowego, do druku opakowań przeznaczonych dla przemysłu spożywczego; Alchemy – farby złote i srebrne; farby i lakiery perłowe; NEW Vpack
MGA – farby i lakiery UV neutralne sensorycznie, również do druku opakowań do
produktów spożywczych. Spółka posiada
jedyną w Polsce mieszalnię farb ofsetowych MGA do druku opakowań przeznaczonych do pakowania żywności.
Spółka, chociaż nie jest członkiem Polskiej Izby Opakowań, bardzo chętnie odpowiedziała na nasz apel o wsparcie dla
I. Kongresu Przemysłu Opakowań oraz
dla wydawanej z tej okazji monografii
„Przemysł opakowań w Polsce. Stan.
Perspektywy. Oferta”. W publikacji tej
znajdziecie Państwo bardzo interesujący artykuł, którego autorem jest pracownik Spółki-jubilata (pani Ewa Rajnsz)
na jakże ważny temat: farba drukarska,
a bezpieczeństwo zdrowotne opakowań
do żywności.
Korzystając zatem ze szczególnej okazji jaką stanowi jubileusz, tak zasłużonej dla polskiego przemysłu poligraficznego i opakowaniowego firmy, składamy jej Kierownictwu i Pracownikom serdeczne gratulacje z dotychczasowych
osiągnięć i życzymy dalszych owocnych
sukcesów – mimo trudnego czasu –
w kolejnych dwudziestu latach.
Redakcja
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Drodzy Czytelnicy, równo za miesiąc, w Poznaniu, 9. października, na terenie gościnnych Międzynarodowych Targów Poznańskich w Sali Zielonej (Hol Wschodni),
o godz. 10.30 rozpocznie obrady Pierwszy Kongres Przemysłu Opakowań.
W Kongresie, o którym tak wiele pisaliśmy w poprzednich numerach Biuletynu,
weźmie udział ok. 200 uczestników. Wygłoszonych zostanie około 20 referatów.
Wieczorny bankiet będzie stanowił okazję do zawarcia nowych znajomości i nawiązania biznesowych kontaktów.
Serdecznie zatem zapraszamy. Niestety, zostało niewiele wolnych miejsc. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 września. Zgłoszenia należy nadsyłać na
adres Biura Polskiej Izby Opakowań: biuro@pio.org.pl; fax: 22-842-23-03; poczta:
02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11. Dokonując równolegle wpłaty na konto
wskazane w formularzu zgłoszeniowym. Z warunkami uczestnictwa w Kongresie
można zapoznać się na portalu Izby www.pio.org.pl. Pracownicy firm zrzeszonych
w Izbie korzystają z 50% zniżki. Wraz z niniejszym numerem Biuletynu przesyłamy
formularz zgłoszenia udziału w Kongresie.
Kongres to ważne i interesujące wydarzenie w życiu branży. Warto w wydarzeniu tym wziąć udział.
Komitet Organizacyjny Kongresu

Polska Izba Opakowań zaprasza na ceremonię otwarcia Stoiska
oraz Salonu Promocji na Targach TAROPAK
Polska Izba Opakowań zaprasza gości i wystawców Międzynarodowych Targów
Pakowania i Logistyki TAROPAK-2012 do Salonu Promocji (MTP, pawilon 2, stoisko
46) w dniu 8 października na uroczystość otwarcia Salonu oraz inauguracji „Dnia
Opakowań”. W trakcie promocja najnowszej publikacji Izby „Przemysł opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”. Wstęp wolny.
Uczestnicy spotkania otrzymają egzemplarz tej interesującej publikacji wraz z autografem. Spotykamy się o godz. 10.00.
B.K.

Ochrona wzornictwa przemysłowego opakowań tematem spotkania
w Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań na Targach TAROPAK
W ramach programu przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych organizowanych
przez Polską Izbę Opakowań na tegorocznych Międzynarodowych Targach Techniki
Pakowania i Logistyki TAROPAK 2012 (MTP), przedstawiciele Kancelarii Rzeczników Patentowych J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p., mówić będą o znaczeniu i sposobach ochrony wzornictwa przemysłowego opakowań oraz rozwiązań
technicznych w Polsce i Unii Europejskiej.
Sesja poświęcona temu zagadnieniu odbędzie się w dniu 10 października o godz.
11.00 w Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań (pawilon nr 2, stoisko 46). Wstęp
Wolny. Serdecznie Zapraszamy!
B.K.
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