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Pierwszy Kongres
Przemysłu Opakowań –
za nami
W ustanowionym przez Polską Izbę
Opakowań „Dniu Opakowań”, który
w tym roku obchodziliśmy 9 października, obradował Pierwszy Kongres
Przemysłu Opakowań. Organizatorem tego ważnego dla branży opakowań wydarzenia była Polska Izba Opakowań wraz z Centralnym Ośrodkiem
Badawczo-Rozwojowym Opakowań –
Instytutem Badawczym Opakowań
w Warszawie , Redakcją miesięcznika
Packaging Polska, Stowarzyszeniem
Papierników Polskich oraz Stowarzyszeniem EKO-PAK, zaś honorowym
gospodarzem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, jako że kongres ob-

radował na terenie targów, w trakcie
największej i najważniejszej imprezy
targowej dla branży opakowań jaką
stanowią Międzynarodowe Targi Pakowania i Logistyki TAROPAK.
Kongres zgromadził ponad 200
uczestników (212 osób) reprezentujących firmy opakowaniowe (112), szkoły wyższe i placówki badawcze (29),
przedstawicieli czasopism i mediów
(32), studentów (21) i innych.
Z okolicznościowym przesłaniem do
uczestników Kongresu zwrócił się Waldemar Pawlak – wicepremier i minister
dokończenie na s. 2

Kształcenie kadr dla przemysłu opakowań,
tematem spotkania z przedstawicielami
środowiska studenckiego
Jak wykazały obrady I. Kongresu
Przemysłu Opakowań o przyszłości
krajowego przemysłu opakowań zadecydują w dużym stopniu, jeśli nie decydującym, kwalifikacje zatrudnionych
w tej branży specjalistów.
Stąd też zagadnieniom kształcenia
i doskonalenia osób zatrudnionych
w przemyśle opakowań Polska Izba
Opakowań poświęca w ostatnich latach wiele uwagi.

Doskonaleniu i aktualizacji wiedzy
pracowników zatrudnionych w firmach
produkujących opakowania poświęcone są liczne seminaria, konferencje
i warsztaty organizowane przez Izbę
oraz współpracujący w tym obszarze działalności z Izbą, Centralny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań.
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dokończenie na s. 4
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Pierwszy Kongres
Przemysłu Opakowań –
za nami
dokończenie ze s. 1

gospodarki – wyrażając przekonanie,
iż to ważne wydarzenie wniesie istotny wkład w rozwój branży opakowań.
W zakończeniu swojego listu napisał
co następuje:
„Życzę uczestnikom Kongresu owocnych obrad. Wyrażam przekonanie, że
przemysł opakowań, który zatrudnia
ponad 250 tys. pracowników w ponad
8 tys. podmiotów, będzie z każdym
rokiem odgrywał coraz większą rolę
w rozwoju gospodarki, dostarczając
nowoczesnych i bezpiecznych opakowań.” Jak się wydaje, życzenia owocnych obrad okazały się spełnionymi.
W ramach 20 wystąpień i prezentacji
ich autorzy poruszyli szczególnie aktualne zagadnienia warunkujące dalszy
rozwój przemysłu opakowań w Polsce.
M.in. wskazywano na wpływ takich
czynników jak zmiany demograficzne,
zmniejszenie się liczby ludności oraz
starzenie sie społeczeństwa, wzrastające wymagania w zakresie bezpieczeństwa opakowań (a w szczególności do żywności), postęp techniczny,
dzięki któremu na rynek trafiać będą
nowe, nieznane dzisiaj opakowania
oraz wpływ opakowań i gospodarki
opakowaniami na zmiany w modelu
rynku.

W skrócie można powiedzieć, iż
kongresowa debata ogniskowała się
wokół relacji „opakowanie-człowiek”
i „opakowanie-środowisko naturalne”.
Wiele miejsca i uwagi poświęcono problemom i uwarunkowaniom rozwoju
opakowań przyszłości podkreślając
rolę i znaczenie innowacyjności. Szeroko omówiono rolę poligrafii w przemyśle opakowaniowym w aspekcie
takich funkcji jak: informacyjna, marketingowa czy też estetyczna. W ciekawy sposób wykazano rolę opakowań w kształtowaniu jakości żywności.
W tej części zaprezentowano najnowsze rozwiązania w produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego. Na
przykładzie opakowań dla przemysłu
farmaceutycznego zaprezentowano
najważniejsze aspekty procesów innowacyjnych. Istotnym zagrożeniem
dla bezpieczeństwa pakowanych produktów, a zwłaszcza spożywczych są
farby drukarskie. Stąd wiele uwagi poświęcono sposobom minimalizowania
potencjalnych zagrożeń. Jak wiele
uwagi poświęcamy i poświęcać będziemy zagadnieniu bezpieczeństwa
opakowań, świadczył udział w Kongresie pana Jean-Yves Escabasse szefa międzynarodowego projektu ba-

Uczestnicy I Kongresu Przemysłu Opakowań na sali obrad
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dawczego realizowanego z udziałem
Polski, a poświęconego opracowaniu
skutecznych metod przeciwdziałania
migracji szkodliwych czynników z opakowań pochodzenia celulozowego do
zapakowanego produktu.
W części przeznaczonej na dyskusję, zwracano uwagę na czynniki decydujące o rozwoju przemysłu opakowań podkreślając, iż decydującymi
są i będą potrzeby rynku opakowań.
Rynek opakowań jest integralną częścią rynku globalnego (rynku w ogóle), a rozmiary tego rynku zależą od
zamożności społeczeństwa. Na dzień
dzisiejszy zużycie opakowań w Polsce wynosi ok. 50-60% zużycia w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej
(165 Euro per capita w Polsce i 300-320 Euro w krajach starej UE). Zatem
ważnym będzie tempo rozwoju gospodarczego, wzrost PKB i jego struktura (przemysł, usługi, rolnictwo). Nie
sposób pominąć wymagań wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju. Stąd nacisk na wykorzystywanie w przemyśle opakowań zasobów
odnawialnych, promowanie procesów
niskoemisyjnych oraz wtórne wykorzystywanie materiałów (recykling).
Rozwój handlu elektronicznego to
nowa sfera wyzwań. Oczekujemy coraz lepszych opakowań, ale także tanich. Chcemy uzyskiwać „więcej za
mniej”. Czy i na ile uda się sprostać
temu wyzwaniu ?
Jeśli można byłoby w kilku słowach
wyrazić dorobek Kongresu, to zapewne na pierwszym miejscu należy
wymienić jego dorobek w obszarze
diagnozy stanu, zaś na drugim wizję rozwoju, na trzecim wyzwania jakie wynikają z projektowanej wizji i na
końcu, co jest chyba rzeczą najważniejszą, jak winniśmy przygotować się
na skuteczne stawianie czoła tym wyzwaniom.
Jak się wydaje, wszyscy byli zgodni
co do tego, iż kończy się etap ilościowego rozwoju przemysłu opakowań,
choć to zjawisko w mniejszym stopniu dotyczy Polski. Jednak w kontekście zmian demograficznych powinniśmy to zjawisko uwzględniać. Przed
nami etap jakościowego rozwoju. Nowych materiałów opakowaniowych.
Nowych dostosowanych do potrzeb
rynku opakowań. Nowych form organizacji rynku i sposobów zarządzania opakowaniami. Stąd też Kongres
wbrew oczekiwaniom organizatorów
przybrał w większym stopniu formę
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Polska Izba Opakowań na Międzynarodowych
Targach Techniki Pakowania i Logistyki
TAROPAK-2012

W przerwie obrad I Kongresu Przemysłu Opakowań

seminarium naukowego, zamiast narady „produkcyjnej” na temat: jak lepiej organizować przemysł opakowań.
Ale widocznie taka jest potrzeba czasu w jakim żyjemy. Polska dysponuje
dzisiaj dobrze rozwiniętym i nowoczesnym przemysłem opakowań. Konkurencyjnym na rynkach międzynarodowych. Oczywiście występuje jeszcze
wiele problemów natury organizacyjno-ekonomicznej (legislacja, polityka
fiskalna, biurokracja w sferze wykorzystywania środków na rozwój pomniejszająca możliwe do uzyskania efekty itp.) Trzeba z nimi walczyć. Trzeba
je likwidować. Jednak gdybyśmy tylko na tej sferze działań się koncentrowali, pozostaniemy w tyle za rozwijającym się dynamicznie przemysłem
opakowań.
Pierwszy Kongres Przemysłu Opakowań udowodnił, iż ruszyliśmy z miejsca, i że jesteśmy na dobrej drodze.
Jednocześnie jego przebieg wykazał
jak wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Nasze „ruszenie z miejsca” to dołączenie do liczących się w światowym
przemyśle opakowań. Chodzi o to, aby
nie zostać w tyle, a śmiało, choć nie
bez trudu, przepychać się do przodu.
Na wyrównanie do czołówki mamy 1520 lat. Powinno wystarczyć. Szczerze
przyznam, iż o taką diagnozę, jako źródło impulsu do dalszego rozwoju chodziło organizatorom I. Kongresu Przemysłu Opakowań.
I chyba cel ten udało się osiągnąć.
Redaktor

TAROPAK, to od lat największe branżowe Targi opakowań w Polsce oraz
coraz bardziej liczące się wydarzenie
wystawiennicze w Europie i w wielu krajach spoza naszego regionu.
Również tegoroczna edycja targów
TAROPAK należała do udanych z punktu widzenia ich promocyjno-handlowej
roli.
Współczesne Targi specjalistyczne
to nie tylko ekspozycja ofert firm. To
w dużej części, jeśli nie przeważającej,
miejsce spotkań przedsiębiorców produkujących opakowania, projektantów
oraz – co najważniejsze – użytkowników opakowań.
Wielkość, rangę i znaczenie współczesnych targów wyznaczają różnorodne przedsięwzięcia i wydarzenia
towarzyszące targom i wystawom. Dzisiejsze Targi to zarazem rozliczne konferencje, seminaria i warsztaty, poświęcone rozwojowi przemysłu opakowań
oraz wyzwaniom jakie współczesna cywilizacja stawia przed tą dziedziną gospodarki.
Polska Izba Opakowań reprezentująca branżę opakowań w Polsce z racji swoich statutowych zadań, wśród
których działalność na rzecz rozwoju branży zajmuje pierwsze miejsce,
od kilkunastu lat aktywnie wykorzystuje wszystkie funkcje TAROPAK-u dla
wspierania krajowego przemysłu opakowań. Tak więc, w ramach funkcji promocyjno-marketingowych, Izba w ramach zbiorowego stoiska stworzyła
możliwość zaprezentowania ofert takim
firmom jak: ArtBox; Pakmar; Packprofil;
EUROPAL; COBRO.
Po raz piąty, w ramach Salonu Promocji Polskiej Izby Opakowań zaprezentowano nagrodzone opakowania
w Ogólnopolskim Konkursie Pak Star
oraz w jego studenckiej edycji „Projekt
Student Pak Star”. Salka Salonu Promocji była miejscem prezentacji firm
i ich ofert oraz spotkań specjalistów.
Warto w tym miejscu wymienić warsztaty nt. problematyki ochrony wzornictwa opakowań.
Wiodącym w programie wydarzeń towarzyszących TAROPAK-owi był zorganizowany przez Izbę I. Kongres Przemysłu Opakowań, który zgromadził
ponad 200 uczestników. O przebiegu
i rezultatach tego najważniejszego dla
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branży opakowań tegorocznego wydarzenia piszemy na str. 1 i 2 Biuletynu.
Aktywną obecność Izby na targach TAROPAK-2012, zainaugurowała skromna, acz ważna, ceremonia
otwarcia tegorocznego „Dnia Opakowań” oraz towarzysząca temu wydarzeniu promocja najnowszej publikacji Izby
„Przemysł opakowań w Polsce. Stan.
Perspektywy. Oferta”. Tradycyjnie już,
w uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele kierownictwa MTP oraz goście zagraniczni reprezentujący organizacje zrzeszające producentów
opakowań z krajów Europy Centralnej
i Wschodniej oraz Azji, współpracujące
z Polską Izbą Opakowań.
Izba, w ramach „internacjonalizacji”
targów TAROPAK zorganizowała dwa
ważne wydarzenia z udziałem firm i organizacji zagranicznych.
Na pierwszym miejscu należy wymienić organizację II. Forum stowarzyszeń
zrzeszających producentów opakowań
z krajów Europy Centralnej i Wschodniej, w których wzięli także udział przedstawiciele organizacji spoza tego regionu, jak Armenia i Kazachstan.
Ważnym dla wzmocnienia rangi i pozycji międzynarodowej TAROPAK’u-2012
było zorganizowanie, w trakcie targów,
posiedzenia członków Komitetu Zarządzającego realizacją międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest opracowanie metod i środków
zapobiegających migracji krytycznych
substancji przez zastosowanie warstwy
sorpcyjnej na materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego.
A warto wiedzieć, że w realizacji tego
projektu bierze udział 6 placówek naukowo-badawczych z Belgii, Niemiec
i Polski oraz trzy zrzeszenia producentów opakowań z tych krajów, w tym Polska Izba Opakowań.
Izba jest koordynatorem krajowym tego projektu, a dyrektor Izby – członkiem
Międzynarodowego Konsorcjum, które
zarządza realizacją całego projektu.
Dzięki organizacji tego posiedzenia w
Poznaniu, w trakcie targów TAROPAK
(10 października) jego uczestnicy mogli zapoznać się z targami oraz wziąć
udział w obradach Kongresu Przemysłu Opakowań.
(B.K.)
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Kształcenie kadr dla przemysłu opakowań,
tematem spotkania z przedstawicielami
środowiska studenckiego
dokończenie ze s. 1

Nieco mniej uwagi Izba poświęcała środowiskom studenckim. Pierwsze
doświadczenia z Konkursu PakStar
w jego edycji „Projekt Student” pokazują jak duże jest zainteresowanie wśród
studentów problematyką opakowań.
Z każdym rokiem zwiększa się liczba prac dyplomowych poświęconych
zagadnieniom opakowalnictwa. Z zadowoleniem należy stwierdzić coraz
większe zainteresowanie tą problematyką ze strony władz uczelni oraz kadry
naukowo-dydaktycznej. Rośnie liczba
studenckich kół naukowych, które za
przedmiot swoich zainteresowań wybrały opakowalnictwo oraz ściśle związane z przemysłem opakowań poligrafię i logistykę.
Pierwszy Kongres Przemysłu Opakowań stanowił dodatkową okazję i impuls do bardziej aktywnego podjęcia
przez Polską Izbę Opakowań współpracy ze środowiskiem studenckim.
Wyrazem determinacji Izby w nawiązaniu bliższych kontaktów z tym środowiskiem, jest organizacja spotkania
kierownictwa Izby z przedstawicielami
studenckich kół naukowych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego opakowalnictwa oraz związanych z tą branżą takich specjalności
jak Poligrafia i Logistyka.
Spotkanie, o którym mowa odbyło się tuż po zakończeniu Kongresu
Przemysłu Opakowań, 10 października na terenie MTP, w trakcie targów
TAROPAK.
W spotkaniu wzięło udział 45 osób
reprezentujących 7 studenckich kół
naukowych z 4 uczelni.
Organizatorem spotkania był Zespół
Problemowy Rady Izby ds. Informacyjno-Innowacyjnego Wspomagania Firm
na czele z jego przewodniczącym prof.
zw. dr hab. Andrzejem Korzeniowskim,
rektorem Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu, wieloletnim i zasłużonym
nauczycielem akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prof.
4

A. Korzeniowski jest wybitnym specjalistą z dziedziny towaroznawstwa,
zajmującego się zagadnieniami relacji
„produkt – opakowanie” oraz gospodarką opakowaniami.
Wiele serca i pracy w organizację
tego spotkania włożył także członek
wspomnianego zespołu mgr inż. Andrzej Kornacki, zaś członek Rady Izby
i przewodniczący Zespołu ds. Promocji, Marketingu i Rozwoju Rynku
dyr. Janusz Mazurczak z MTP zadbał
o stworzenie dobrych warunków techniczno-organizacyjnych dla tego spotkania.
Trudno wymienić wszystkich, dzięki
którym to interesujące spotkanie mogło się odbyć. Obradom przewodniczył
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, prezes Polskiej Izby Opakowań.
Podstawę do dyskusji stanowił materiał opracowany przez autora tej informacji zawierający cele i formy współpracy Polskiej Izby Opakowań ze
Studenckimi Kołami Naukowymi (SKN).
W trakcie interesującej dyskusji
przedstawiciele studenckich kół naukowych sprecyzowali swoje oczekiwania
i potrzeby. Jak stwierdzili, w programach nauczania zbyt mało uwagi poświęca się zagadnieniom praktycznym.
Brakuje konfrontacji z rzeczywistością,
co bardzo utrudnia start po ukończeniu
studiów. Za mało czasu poświęca się
na kontakty z przemysłem.
Studenci oferowali swoją pomoc
w rozwiązywaniu konkretnych problemów organizacyjnych i technologicznych nurtujących firmy opakowaniowe.
Wiele z tych zagadnień może być rozwiązywanych w ramach prac dyplomowych oraz w trakcie praktyk studenckich i staży.
Wskazywano na małe zainteresowanie firm zapraszaniem studentów
do siebie w charakterze praktykantów
i stażystów. Do rzadkich jeszcze należą przykłady formułowania przez firmy
tematów prac dyplomowych.
Wiedza i energia oraz zaangażowanie studentów w rozwiązywanie kon-

kretnych problemów technicznych to
wielki, niewykorzystany potencjał.
Warto i trzeba podjąć działania w celu wykorzystania tego potencjału. Takie zadanie postawiły przed sobą obie
strony. Oczywiście najwięcej zależeć
będzie od Polskiej Izby Opakowań.
Na ile Izbie uda się zachęcić i przekonać przedsiębiorców do otwarcia się
na kontakty z uczelniami i studentami.
Tą wstępną, okazjonalną informacją otwieramy dyskusję nad formami
i warunkami szerszej współpracy
uczelni z przemysłem opakowań, mając na uwadze wykorzystanie zainteresowań i wiedzy oraz zaangażowania studentów. Choć to tylko fragment
szerszego obszaru możliwych form
współpracy uczelni z przemysłem.
Do problematyki tej, uznając ją za
szczególnie ważną, będziemy wracać
na łamach Biuletynu.
Czekamy na listy czytelników zawierające opinie i propozycje możliwych
form współpracy oraz oferty w sprawie kontaktów ze studenckimi kołami
naukowymi. Ze swojej strony zamieszczać będziemy informacje o konkretnych kołach naukowych, w celu nawiązania bezpośrednich kontaktów.
Bowiem wbrew pozorom, firmy, konkretne zakłady produkcyjne lub laboratoria przemysłowe mają ogromne
możliwości aktywnego uczestnictwa
w procesie kształcenia kadr dla przemysłu opakowań.
Wacław Wasiak
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Monografia
„Przemysł opakowań w Polsce.
Stan. Perspektywy. Oferta”
już dostępna
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W dniu 8 października, w trakcie inauguracji
„Dnia Opakowań” w Salonie Promocji Polskiej
Izby Opakowań na Międzynarodowych Targach
Pakowania i Logistyki
TAROPAK-2012, miaStan.
ła miejsce promocja najPerspektywy.
nowszej książki wydanej
Oferta.
przez Polską Izbę Opako2012.
wań „Przemysł opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”.
Na ok. 400 stronach
tej interesującej publikacji zawarte są m.in.: wizja
opakowań przyszłości; informacje o przemyśle opakowań z tworzyw sztucznych oraz
biotworzyw; interesujące studium o innowacjach w opakowaniach z tektury; zagadnienia bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań do żywności, leków i kosmetyków.
Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom poligrafii opakowaniowej, opakowaniom dla produktów niebezpiecznych, gospodarce opakowaniami oraz problematyce ochrony własności intelektualnej w branży opakowań.
W interesującym rozdziale „Nauka dla przemysłu opakowań” opisano współpracę oraz ofertę sektora nauki dla
przemysłu opakowań. Zaś rozdział poświęcony najnowszej
historii polskiego przemysłu opakowań stanowi interesujące studium przypadków opisujących rozwój przemysłu opakowań w Polsce w talach 1990-2012.
Konstrukcja książki, różnorodność poruszanej tematyki
oraz przystępna forma w jakiej opisane są nawet trudne zagadnienia technologiczne, prawne i organizacyjne, sprawia
iż w jednakowym stopniu publikacja ta może zainteresować
projektantów i producentów opakowań jak i ich użytkowników. Zapewne, po publikację tą chętnie sięgną także studenci zainteresowani problematyką opakowań.
Publikacja, dzięki sponsorom, jest udostępniana bezpłatnie. Zainteresowani opłacają jedynie koszty przesyłki.
Szczegółowych informacji o warunkach i sposobach nabycia publikacji udziela Biuro Polskiej Izby Opakowań (biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl).
Koszt wysyłki 1 egzemplarza, dla osób spoza Warszawy, wynosi 24 zł (brutto). Najprostszym sposobem otrzymania tej publikacji jest dokonanie wpłaty w/w kwoty
na rachunek Polskiej Izby Opakowań: Kredyt Bank SA –
V.O/ Warszawa nr 08 1500 1272 1212 7005 8677 0000
i przesłanie zamówienia zawierającego nazwisko i imię oraz
adres i NIP odbiorcy. W ciągu 3-5 dni po otrzymaniu zamówienia i zrealizowaniu przelewu, Izba prześle książkę wraz
z fakturą VAT.
Więcej o wspomnianej publikacji w recenzji vortalu Plastech.pl na str. 6.
B.P.S
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Rynek opakowań
Kazachstanu
otwarty na ofertę
polskiego przemysłu
opakowań
W dniu 8 października 2012 r. odbyło się spotkanie dyrektorów: Polskiej Izby Opakowań i Stowarzyszenia Producentów Opakowań Kazachstanu – Wacława Wasiaka i Batyrbeka Aubakirowa, podczas którego omówiono możliwe
formy współpracy pomiędzy obiema organizacjami.
Przed Stowarzyszeniem władze państwowe postawiły zadanie opracowania programu rozwoju przemysłu opakowań
w Kazachstanie. Stąd też głównym tematem spotkania było
podzielenie się polskimi doświadczeniami w tym zakresie.
Warto bowiem wiedzieć, że rynek opakowań w Kazachstanie jest zaledwie w 5% zaspokajany opakowaniami produkowanymi przez miejscowy przemysł. 95% opakowań
pochodzi z importu.
W tej sytuacji, szczególnie aktualną dla Kazachstanu staje sie oferta polskiego przemysłu opakowań. Ofertę tę należy widzieć dwojako. Po pierwsze jako eksport opakowań
na ten rynek, do czasu, kiedy miejscowy przemysł nie będzie w stanie zaspokoić lokalnych potrzeb. I po drugie jako
eksport technologii, wiedzy i inwestycji.
Oba te obszary aktywności polskiego przemysłu opakowań na rynku Kazachstanu wymagają rozważenia.
Ustalono, iż w 2013 roku (I. półrocze) Polska Izba Opakowań przy współpracy z MTP zorganizuje wyjazdową wystawę-ofertę polskiego przemysłu opakowań. Realnym wydaje się w tym miejscu wsparcie resortu gospodarki (50%
dofinansowania).
Jeszcze w tym miesiącu odbędą sie wstępne uzgodnienia tego przedsięwzięcia ze Stowarzyszeniem Producentów Opakowań Kazachstanu.
W ostatnich dniach Stowarzyszenie przedstawiło propozycję współpracy w zakresie produkcji worków i big-bag’ów
z polipropylenu do pakowania mąki, cukru, wyrobów mącznych itp. Miejscowe władze są zainteresowane organizacją wspólnej produkcji tych opakowań. Propozycja dotyczy
następującego modelu współpracy: polski przedsiębiorca
wnosi technologię, dostarcza surowce, zarządza częścią
techniczną projektu, zaś miejscowy przedsiębiorca zapewnia teren (grunt), zabudowania, współpracę z władzami
państwowymi, poszukiwanie klientów itp. Chodzi o stworzenie (zbudowanie i zorganizowanie) wspólnego kazachsko-polskiego przedsiębiorstwa o równym udziale. Oczywiście
szczegóły do uzgodnienia.
Zainteresowanych tą propozycją (formą współpracy) prosimy o kontakt z Polską Izbą Opakowań (biuro@pio.org.pl,
(22) 842 20 11 w. 64, 603 648 492)
W.W.
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Vortal Plastech.pl
o najnowszej publikacji
Polskiej Izby Opakowań
„Przemysł Opakowań w Polsce.
Stan. Perspektywy. Oferta.”
„Chociaż ponad połowa Polaków
w ogóle nie czyta książek, to mniejszość, zawężona dodatkowo do kręgu
związanego z przemysłem opakowaniowym, powinna przynajmniej zerknąć do wydanej właśnie publikacji Polskiej Izby Opakowań.
W trakcie targów Taropak w Poznaniu i odbywającego się na nich Kongresu Przemysłu Opakowań premierę miała książka „Przemysł Opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”.
To pozycja jakiej na rodzimym rynku
jeszcze nie było, choć do tej pory Izba
już dwukrotnie publikowała książkowe opracowania o sektorze opakowaniowym. Tym razem zrobiła to jednak
najlepiej. Z dużą pewnością założyć
można, że porównywalnej lektury nie
doczekały się inne gałęzie przemysłu.
Zatem już tylko to świadczyć może
o jakości tej pracy.
Choć Polska Izba Opakowań zaprosiła do grona autorów wiele osób ze
środowiska akademickiego, to jednak
książce daleko do typowego opracowania naukowego. Ucieka ona zarówno od nasączonego teorią języka przypisanego niektórym ludziom nauki, jak
również od często spotykanej bełkotliwej nowomowy stosowanej przez
duże korporacje i w coraz większym
stopniu mniejsze firmy. Na przykładzie
konkretnych rozwiązań rynkowych,
autorzy przedstawiają walory będących w obiegu opakowań, jak również
dają wgląd w codzienne życie firm. Na
pewno więc, książkę czyta się dobrze.
Nie tyle jako podręcznik, czy encyklopedię, ale praktyczne źródło wiedzy
o przemyśle.
Jest to monografia pisana ze szczególnym uwzględnieniem trendów przemysłowych, pokazująca jak w ostatnich dekadach zmieniał się rynek
opakowań, jakie tendencje i wymagania pojawiły się przed jego uczestnikami. Pozycję wzbogacają skrupulatne wyliczenia liczbowe, które
w statystyczny sposób opisują zarów6

no zmiany, jak i obecny stan posiadania polskiego przemysłu opakowaniowego. To ważne, bo liczby najlepiej
przemawiają do wyobraźni.
To co stanowi największą zaletę
książki, to bazowanie na przykładach z
polskiego rynku. Aż nadto jest bowiem
opracowań analitycznych, które posługują się przykładami z rynków międzynarodowych. Odpowiedzialni za tę
publikację nie poszli jednak na skróty. Informacje o planach uruchomienia
przez Tesco ośmiu sklepów w Polsce
do końca 2012 r., czy opis innowacji
w branży napojów oparty o pomysły
nadwiślańskich browarów, świadczą
o sporej pracy researcherskiej. Nam
jest przy tej okazji miło, że w cytowanych źródłach znaleźć można także informacje zaczerpnięte z naszego wortalu Plastech.pl.
Na ponad 300 stronach i w dziewięciu rozdziałach omówiono takie zagadnienia jak: przemysł opakowań
z tworzyw sztucznych i tektury falistej;
rynek opakowań dla produktów spożywczych, leków i kosmetyków; opakowania do żywności; opakowania do
produktów niebezpiecznych; poligrafia opakowaniowa; ochrona własności intelektualnej w branży opakowań
i znakowanie opakowań; opakowania
a środowisko i gospodarka opakowaniami; relacje świata nauki i przemysłu opakowaniowego oraz najnowszą
historię krajowego przemysłu opakowań. Ostatni rozdział, zdecydowanie
najmniej atrakcyjny, to oferta handlowa rozmaitych firm i garść tekstów
sponsorowanych. Tutaj już niczego nadzwyczajnego nie znajdziemy.
Umieszczenie takiego rozdziału bez
wątpienia psuje ogólną ocenę książki, ale z drugiej strony jest to cena jej
darmowej dystrybucji.”
Od redakcji:
W imieniu wydawcy serdecznie
dziękujemy za tak ciepłą i rzeczową recenzję.

Uniwersytet
Ekonomiczny
w Poznaniu
zaprasza
na unikatowe
Studia Podyplomowe
„Zarządzanie
Opakowaniem”
W programie Studium znajdują się między innymi zagadnienia
dotyczące: zarządzania; rozwoju
nowego produktu; koniunktury gospodarczej na rynku opakowań;
wymagań prawnych; logistyki; projektowania opakowań; marketingu;
znakowania; innowacji opakowaniowych; aspektów ekologicznych
Zajęcia prowadzić będzie liczne
grono wykładowców z dużym doświadczeniem doradczym, w tym
także praktycy biznesu.
Studium przeznaczone jest dla
osób z wyższym wykształceniem
(licencjackim, inżynierskim, magisterskim), działających w produkcji,
dystrybucji i handlu. Rekrutacja na
studia podyplomowe odbywa się
bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Wniosek o przyjęcie powinien
zawierać: podanie o przyjęcie;
kwestionariusz osobowy; odpis
dyplomu ukończenia studiów wyższych; zobowiązanie (zakładu
pracy bądź osobiste) wniesienia
opłaty za studia; dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie);
kserokopię dowodu osobistego lub
paszportu; jedną średnią kopertę
zaadresowaną do siebie.
Rekrutacja do 30 stycznia 2013 r.
(obowiązuje aplikacja online poprzez stronę internetową http://podyplomowe.ue.poznan.pl).
Liczba miejsc ograniczona.
Koszt uczestnictwa 4650 zł
(możliwość płatności w dwóch równych ratach).
Zgłoszenia przyjmuje Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów
Przemysłowych, al. Niepodległości
10 61-875 Poznań, pokój 040, tel.
061 856 93 82, fax. 061 854 39 93,
ktepp@ue.poznan.pl
(red)
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Polska Izba Opakowań gospodarzem
II Forum Organizacji zrzeszających
producentów opakowań
z krajów Europy Centralnej i Wschodniej
W dniu 8 października 2012 r. w Poznaniu, z okazji I Kongresu Przemysłu Opakowań oraz Międzynarodowych Targów Opakowań i Logistyki TAROPAK 2012, Polska Izba
Opakowań zorganizowała II Forum Organizacji Producentów Opakowań Europy Centralnej i Wschodniej. Pierwsze
Forum odbyło się w listopadzie 2011 roku w Budapeszcie
z inicjatywy Węgierskiego Stowarzyszenia Producentów
Opakowań i Gospodarki Materiałami.
Celem tegorocznego spotkania było omówienie możliwych form współpracy na rzecz wspomagania obecności
przedsiębiorców na rynkach krajów trzecich.
Uzgodniono, iż przedsiębiorcy zrzeszeni w krajowych organizacjach opakowaniowych korzystać będą z pomocy
analogicznych organizacji w krajach trzecich.
W tym interesującym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Rumuńskiego Stowarzyszenia Poligrafów; wymienionego wcześniej Węgierskiego Stowarzyszenia Producentów Opakowań i Gospodarki Materiałami; Rosyjskiej

Konfederacji Producentów Opakowań; Stowarzyszenia
Producentów Opakowań Łotwy; Stowarzyszenia Producentów Opakowań i Poligrafów Armenii; Stowarzyszenia
Producentów Opakowań Kazachstanu oraz gospodarze
spotkania – przedstawiciele Polskiej Izby Opakowań.
Forum stanowiło okazję do rozmów na temat dwustronnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami.
Kierownictwo Polskiej Izby Opakowań wykorzystało tę
okoliczność do omówienia planów współpracy na 2013 rok
ze stowarzyszeniem ARMENPACK (Armenia), Stowarzyszeniem Producentów Opakowań Łotwy oraz Stowarzyszeniem Producentów Opakowań Kazachstanu. W szczególności to ostatnie spotkanie zaowocowało ciekawymi
propozycjami i ustaleniami o czym piszemy na str. 5.
W trakcie spotkania przedyskutowano także propozycję
utworzenia Euro-azjatyckiego Instytutu Opakowań.

Sala obrad II Forum Organizacji Producentów Opakowań Europy Centralnej i Wschodniej

Uczestnicy II Forum Organizacji Producentów Opakowań Europy Centralnej i Wschodniej na wspólnej fotografii

B.P.S.

Z ostatniej chwili

Sponsor
I Kongresu Przemysłu Opakowań,
firma BASF, buduje fabrykę za 150 mln €
Przedstawicielstwo światowego koncernu chemicznego BASF w Polsce,
reprezentujące tę firmę w Polskiej
Izbie Opakowań, ma powody do satysfakcji.

Wkrótce do działających w Polsce
trzech zakładów produkcyjnych, dwa
w Śremie (systemy poliuretanowe
i produkcji chemii budowlanej) i jeden
w Myślenicach (domieszki do betonu)
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dołączy fabryka katalizatorów w Środzie Śląskiej.
Fabryka zbudowana zostanie kosztem 150 mln EUR. W zakładzie tym
pracę znajdzie 400 osób. Będzie to
największa fabryka katalizatorów
BASF w Europie.
Warto przypomnieć, iż koncern
BASF był jednym z dziesięciu Sponsorów I. Kongresu Przemysłu Opakowań.
(BB. red.)
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VI Kongres
Przemysłu Tworzyw
W dniu 23 października w hotelu InterContinental w Warszawie odbył się
VI Kongres Przemysłu Tworzyw. Tegoroczna edycja poświęcona była głównie
wątkom biznesowym, a przede wszystkim wyraźnie już widocznemu światowemu spowolnieniu gospodarczemu.
Gościem Honorowym Kongresu był
niezależny ekonomista, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego profesor Krzysztof Rybiński. Wykład wyraźnie pokazał rynkową stagnację i jej
źródła w historii światowej gospodarki
a antykryzysowa koncepcja wywołała

wiele pytań i wyjątkowo żywą dyskusję. „Być szansomaniakiem”, oto motto Profesora, któremu chętnie przyklasnęli rodzimi przetwórcy, z satysfakcją
prezentując własne osiągnięcia.
Zwieńczenie kongresowych obrad
stanowiła poprowadzona przez redaktora Andrzeja Witula debata publiczna pt. „Rozwój przetwórstwa tworzyw w Polsce i Europie Centralnej:
wyzwania, perspektywy, zagrożenia”
z udziałem Krzysztofa Pióro, Prezesa Zarządu Plast-Box SA, Adama Laskowskiego, Wiceprezesa Zarządu

Uczestnicy panelu, od lewej: Marek Szostak, Prezes Zarządu Klubu Technologa Tworzyw, Walter
Kuskowski, Właściciel, CEO Grupy Wentworth, Adam Laskowski, Wiceprezes Amhil Europa, Członek Zarządu Suwary S.A., Andrzej Witul, prowadzący debatę, redaktor miesięcznika PLASTICS
REVIEW, Krzysztof Pióro, Prezes Zarządu Plast-Box S.A., Leszek Uba, Dyrektor Generalny, Nicator
Fabryka Opakowań
Źródło: ePlastics News

Emisja obligacji –
tematem szkolenia
Zespół prawników Kancelarii Siwek Gaczyński & Partners sp. k. zwrócił się do Izby z propozycją przeprowadzenia szkolenia na temat „Emisja obligacji jako alternatywny
sposób finansowania inwestycji”
Szkolenie to adresowane jest w szczególności do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej.
Podmioty te mogą bez żadnych przeszkód emitować obligacje.
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Suwary SA, Waltera Kuskowskiego,
Właściciela i CEO Grupy Wentworth,
Leszka Uby, Dyrektora Generalnego
Nicator Fabryki Opakowań oraz Marka Szostaka, Prezesa Zarządu Klubu
Technologa Tworzyw. Firmy takie jak
Suwary, Plast-Box czy Nicator, choć
różniące się wielkością i skalą prowadzonych operacji, bez wątpienia można zaliczyć do elity polskiego przetwórstwa tworzyw. Tym cenniejsze
i bardziej pokrzepiające są wnioski płynące z debaty. Zdaniem wszystkich
uczestników, Polska jest najlepszym
miejscem do prowadzenia biznesu
w Europie. Nasze przedsiębiorstwa
przeszły w ostatnich latach głęboką
modernizację techniczną i dorównują
jakością produkcji konkurentom z krajów najbardziej rozwiniętych, zachowując jednocześnie przewagi kosztowe.
Widoczny jest też proces przechodzenia od produktów najprostszych
do bardziej wyrafinowanych. Wszystko to oznacza, że działające w Polsce
firmy będą w stanie złożyć konkurencyjną cenowo ofertę nawet najbardziej
wymagającym odbiorcom poszukującym w dobie kryzysu oszczędności
i tańszych dostawców. W przypadku
recesji na zachodzie Europy będziemy
mieli do czynienia z kolejną falą przenoszenia produkcji do tańszych krajów
naszego regionu i przejmowaniem zleceń realizowanych dotychczas przez
przetwórców działających na zachodzie kontynentu. Z drugiej strony bardzo prawdopodobne jest wypadanie
z rynku najmniejszych polskich firm,
często wywodzących się jeszcze z rzemiosła, które dotychczas realizowały
prostą produkcję na stosunkowo niewielka skalę.
B. Czerniawski

Trzeba bowiem pamiętać, że emisja obligacji jest doskonałą alternatywą dla kredytu bankowego.
Warunkiem zorganizowania szkolenia jest udział minimum 15 uczestników.
Zainteresowanych tą problematyką prosimy o wstępne zadeklarowanie udziału drogą elektroniczną na adres:
biuro@pio.org.pl
Koszt uczestnictwa:
– dla członków Izby ok. 75 zł (brutto),
– dla firm spoza Izby 100 zł (brutto).
Termin przysyłania wstępnych zgłoszeń upływa 20 grudnia 2012 r.
B.Izb.
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V Konferencja
„Przyszłość Opakowań
z Biotworzyw”
W dniach 16-17 października 2012 r.,
w Warszawie, odbyła się piąta Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przyszłość opakowań z biotworzyw”, zorganizowana przez Centrum
Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk i Centralny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Konferencja była poświęcona
zagadnieniom związanym zarówno
z produkcją materiałów opakowaniowych nowej generacji, z polimerów
przydatnych do recyklingu organicznego, jak i możliwościami ich praktycznego wykorzystania do celów opakowaniowych. W tym roku tematyka
konferencji została rozszerzona i obejmowała również tworzywa produkowane na bazie surowców odnawialnych
(biotworzywa). Honorowy patronat nad
Konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki i Polska Izba Opakowań.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był projektowi MARGEN – Materiały opakowaniowe nowej generacji
z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu, współ-

finansowanego z funduszy strukturalnych Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka lata 20072013, którego celem było opracowanie założeń procesu technologicznego
wytwarzania ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych
(polimerów, mieszanek polimerowych
oraz nanokompozytów) oraz opracowanie założeń procesu otrzymywania
z tych tworzyw folii przeznaczonych
zarówno do użycia bezpośredniego,
jak i do wytwarzania z nich metodą termoformowania sztywnych opakowań
nowej generacji, głównie dla produktów spożywczych.
Podczas dwóch Sesji, prowadzonych przez prof. Ann-Christine Albertsson ze Szwecji (Sesja I) oraz prof.
Gerharta Braunegg z Austrii i dr Andreja Kržana ze Słowenii (Sesja II),
przedstawione zostały rezultaty badań
nad kompostowalnymi tworzywami
polimerowymi, procesy produkcyjne
i technologiczne, jak również możliwości wykorzystania maszyn i urządzeń

Otwarcie drugiego dnia Konferencji (od lewej: Henryk Nastalski, Ministerstwo Gospodarki;
prof. Stanisław Tkaczyk, COBRO; prof. Marek Kowalczuk, CMPW PAN)
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do produkcji tworzyw biodegradowalnych.
Drugi dzień Konferencji poświęcony był rozwojowi rynku biotworzyw
na świecie i stojącym przed nim wyzwaniom. Rynek tych tworzyw rozwija się mimo kryzysu gospodarczego,
spodziewany jest jego stały rozwój
w ciągu następnych lat. Według prognoz EuropeanBioplastics, globalne
zdolności produkcyjne biopolimerów
w 2016 r. wzrosną do 5.778.500 ton,
w stosunku do 1.161.200 ton w 2011 r.
Omówiono także przykłady zastosowań biotworzyw. Jednym z nich jest
tzw. „zielony polietylen”. Etylen, używany do produkcji tego typu polietylenu, uzyskiwany jest z etanolu powstającego z surowca odnawialnego,
jakim jest trzcina cukrowa. Wiele uwagi poświęcono także praktycznym zastosowaniom tworzyw biodegradowalnych. W dalszej części reprezentant
Lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego omówił zagadnienie skrobi termoplastycznej jako alternatywnego
materiału opakowaniowego, natomiast
przedstawiciel z Din Certco przybliżył
uczestnikom konferencji system certyfikacji materiałów i opakowań kompostowalnych oraz surowców ze źródeł
odnawialnych.
Podczas Sesji Posterowej jednostki badawcze i uczelnie przedstawiły swoje osiągnięcia i rezultaty badań
dotyczących prac nad materiałami
z kompostowanych tworzyw polimerowych.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej
ponad 80 osób z Polski, Słowenii,
Szwecji, Włoch, Austrii, Niemiec, Holandii i Słowacji. Byli to pracownicy
naukowi krajowych i zagranicznych
uczelni, ośrodków badawczych i instytutów oraz przedstawiciele firm związanych z produkcją i dystrybucją polimerów i materiałów wytwarzanych
z surowców odnawialnych.
Partnerami medialnymi Konferencji
były czasopisma branżowe, portale
internetowe: Biznes i Ekologia, Logistyka Odzysku, Opakowanie, opakowania.com.pl, opakowania.biz, Odpady i Środowisko, Plastech, Przemysł
Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny,
Przemysł Spożywczy, Przemysł Zarządzanie Środowisko, Recykling, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, tworzywa.org.
K. Nowakowski
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Z kongresowej dyskusji
Zalety stosowania opakowań
z papieru i tektury
Stosowanie opakowań z papieru
i tektury jest korzystne praktycznie
w całym łańcuchu dostaw z uwagi na:
• niskie koszty transportu i magazynowania przed napełnieniem,
• proste systemy pakowania,
• możliwość zwrotu do dostawców
po wykorzystaniu bez znakowania
opakowań,
• doskonale zdają egzamin przy wysokim magazynowaniu,
• niewielki nakład pracy związany
z ich odzyskiem oraz możliwość
przechowywania większych ilości,
• Łatwość utylizacji (przez spalanie)
w przypadku znacznego zanieczyszczenia produktem
Opakowania z papieru i tektury są opakowaniami ekologicznymi z uwagi na:
• papier i tekturę produkuje się z surowca odnawialnego jakim jest drewno oraz z papieru i tektury z odzysku (makulatury) wykorzystując zebrane selektywnie odpady z papieru
i tektury,
• papier i tektura produkowane są
w Polsce zgodnie z najlepszymi
dostępnymi technikami, przy czym
największe papiernie posiadają
wdrożone systemy TQM (ISO 9000,
ISO 14000, OHS 18000),
• opakowania z papieru i tektury po
wykorzystaniu łatwo jest zebrać selektywnie i po przygotowaniu zgodnie z normą PN-EN 643 przekazać
do recyklingu.
Zbigniew Fornalski

dyrektor generalny
Stowarzyszenia Papierników Polskich

Zapach opakowania –
dziś i jutro
Niektóre z rozwiązań, jeszcze do
niedawna uznawane za futurystyczne, bądź bezsensowne, obecnie znajdują zastosowanie w praktyce. Należą do nich problemy zdalnego odbioru
i sterowania produktami w supermarkecie, czy też nadawanie opakowaniom produktów zapachów znajdują-
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cych się w nich wyrobów, np. kremów
cytrynowych, czy pomarańczowej pasty do zębów. Z badań prestiżowych
instytutów wynika, że zapach inicjuje
u człowieka pozytywne emocje wywołując o wiele bardziej skuteczny efekt
niż tradycyjne metody wizualizacyjne.
Jaką rolę może odgrywać zapach
w opakowaniach?
Przede wszystkim należy zwrócić
uwagę na dwa możliwe źródła emisji
zapachu przez opakowanie to:
1) wytwory papiernicze w postaci
materiału, papieru lub tektury zawierające kapsułki z określoną substancją zapachową,
2) zapach jaki mogą nieść ze sobą
farby drukarskie (graficzne).
W zależności od zastosowania może być wykorzystany jeden lub drugi
sposób uzyskania wymaganego zapachu. Czasem mogą być używane zamiennie. Zapachy w opakowalnictwie
mogą być wykorzystane dwojako:
W pierwszym przypadku w charakterze lokalizacji miejsca, w którym się mija produkt (zazwyczaj z farbą zapachową), w drugim przypadku identyfikatora
produktu. Obecnie już są stosowane
materiały a zapachem do produkcji etykiet i ulotek, a nietrudno przewidzieć,
że w niedługim czasie zostaną wykorzystane w opakowaniach przeznaczonych na prezenty. Jedno jest pewne: marketingowcy na pewno znajdą
znacznie więcej zastosowań zapachu
niż obecnie moemy sobie wyobrazić.
prof. dr hab. inż. Hieronim Kubera
Politechnika Warszawska

Tworzywa biodegradowalne
Rozwój wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, a także
stopniowe wyczerpywanie się światowych zasobów ropy naftowej skłoniły naukowców do poszukiwań alternatywnych źródeł materiałów. Jednym
z rozwijanych kierunków badań były
prace nad opracowaniem technologii
wytwarzania polimerów biodegradowalnych, które mogłyby zastąpić tradycyjne tworzywa sztuczne uzyskiwane z surowców petrochemicznych, ale
jednocześnie charakteryzowałyby się

podobnymi właściwościami użytkowymi i przetwórczymi.
Przemysłową produkcję opakowań
z polimerów biodegradowalnych na
niewielką skalę datuje się od roku 1995.
Obecnie ich wykorzystanie i skala zastosowań ma znacznie większy zakres.
W latach 2007-2008 światowe zdolności wytwórcze polimerów biodegradowalnych wynosiły już około 500 tys. ton,
a w perspektywie roku 2011 mają zbliżyć się do poziomu 700 tys. ton.
prof. dr hab. inż. Hanna Żakowska

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

Lekkość – „lightweight”
w opakowaniach
Obserwując świat dookoła nas z łatwością dostrzeżemy nasilający się
trend ku „odchudzaniu”: otaczają nas
coraz lżejsze i cieńsze komputery, telewizory, telefony, produkty spożywcze
coraz częściej pojawiają się w wersji „light” – odchudzone i odtłuszczone. Moda na odchudzanie dotyczy też
społeczeństwa, które poddało się kultowi szczupłej sylwetki. Tendencja ta
nie ominęła i opakowań. Powinny być
one lżejsze i delikatniejsze, a klienci oczekują, iż mimo wykorzystania
mniejszej ilości materiału opakowania nadal będą spełniały swe funkcje. Jednocześnie ze stylem życia czy
modą pojawiły się regulacje prawne,
zgodnie z którymi opakowania muszą
zostać ograniczone do niezbędnego
minimum pozwalającego na spełnienie swojej funkcji, przy uwzględnieniu
oczekiwań użytkownika.
Papier staje się wyraźnie lżejszy –
taki trend zarysowuje się przy analizie średniej gramatury tektury na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
W Europie spadła ona z 555 gr/m2
w 1998 do 531 gr/m2 dziesięć lat później. Jednocześnie niemal wszystkie
budowane obecnie maszyny papiernicze przygotowane są do produkcji
papieru niskogramaturowego. W zasadzie po 2005 roku nie zbudowano
w Europie maszyny papierniczej spoza
zakresu gramatur 70-150 gr/m2 (ostatnio Dunapack na Węgrzech, Mondi
w Polsce i Prowell w Niemczech), tak
że już ok. 30% wszystkich europejskich mocy produkcyjnych nastawiona jest na papiery lekkie.
Aby opakowanie mogło być lżejsze,
musi być wykonane wprawdzie z lżej-
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szych, ale za to mocniejszych materiałów. Dlatego najważniejszym trendem
innowacyjnym we współczesnym opakowalnictwie papierowym jest tzw. „light
weight” – wykorzystywanie lekkich papierów o wzmocnionych parametrach.
Ocenia się, że nowoczesne maszyny
papiernicze wykazują wzrost parametrów wytrzymałościowych o ok. 10%.
Odpowiednie ich zastosowanie i dobór
przy produkcji tektury pozwala – przy
zmniejszeniu gramatury – wręcz podnieść jej parametry techniczne.
Rafał Prendke
firma Mondi

Perspektywy opakowań
produktów spożywczych
Polska branża opakowaniowa produktów spożywczych i napojów stoi na
wysokim poziomie. Niezależnie od tego
perspektywy dalszego rozwoju są duże.
Nowe możliwości i rozwiązania obecne na rynku światowym powinny być
stopniowo adaptowane na nasz rynek lokalny. Pozwoli to producentom
produktów żywnościowych skuteczniej konkurować i zdobywać klientów.
W końcu to atrakcyjne opakowanie
z licznymi funkcjami i nutką ekologiczną będzie kluczem do sukcesu rynkowego produktu.
dr Natalia Czaja-Jagielska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Przyszłość – opakowania
inteligentne
W branży farmaceutycznej coraz
większą popularnością cieszą się również pakowania inteligentne. Intelligent
packaging lub smart packaging odnosi się do opakowań, które mają za zadanie monitorować i informować pacjenta o stanie jakościowym produktu.
Opakowania inteligentne są jednymi
z najmłodszych systemów pakowania
i znajdują się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Są one często błędnie utożsamiane z opakowaniami aktywnymi. Ich zasada funkcjonowania
jest jednak inna. Maja ułatwić komunikacje w całym łańcuchu dostaw i zapewnić przez to lepsza jakość produktu
oraz bezpieczeństwo. Poza tym mają
zapewnić i poprawić komunikacją pomiędzy pacjentem a lekiem. Systemy te

występują na ogół w postaci etykiet inteligentnych umieszczonych wewnątrz
lub na zewnątrz opakowania.
Wprowadzenie opakowań inteligentnych do przemysłu farmaceutycznego
jest spowodowane przez różne czynniki, takie jak lepsza informacyjność,
możliwość leczenia w warunkach domowych oraz wygoda pacjenta, ale
przede wszystkim bezpieczeństwo
pacjenta. Dlatego też przemysł farmaceutyczny świadomie wykorzystuje te
rozwiązania, wymagając jednocześnie
powstawania nowych projektów poszerzających możliwości podnoszenia
jakości produktu. Indywidualne podejście ukierunkowane na konkretne obszary ryzyka związane z danym lekiem
oraz docelową grupą jego użytkowników, daje możliwość wypracowania
rozwiązań, które mogą być efektywnie i przy zoptymalizowanych kosztach
włączone do procesu produkcyjnego.
dr Renata Dobrucka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ochrona wzornictwa
opakowań
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 wyróżnić produkt i zaznaczyć jego obecność w tłumie innych produktów o podobnych
właściwościach, oraz zachęcić do zakupu, wywołując pozytywne emocje
i przyzwyczajenia konsumentów.
Siła atrakcyjna opakowania z jednej
strony przekłada się na sukces rynkowy producenta, a z drugiej, 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 intelektualny
przychodzi system ochrony praw własności intelektualnej, oferując bogaty
zasób sposobów i środków ochrony.
W systemie praw własności intelektu-
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alnej 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 spełniania dodatkowych formalności, np. prawno-autorska ochrona
utworów, czy ochrona know-how.
Małgorzata Zielińska-Łazarowicz
Kancelaria Rzeczników Patentowych
J.Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.

Narzędzia e-gospodarki
usprawniające przemysł
opakowań
Przemysł opakowaniowy podobnie jak wiele innych branż, chcąc być
konkurencyjnym i sprawnie dostosowywać się do stale rosnących wymagań Klienta, powinien w coraz większym zakresie korzystać z nowych
rozwiązań szeroko rozumianej elektronicznej gospodarki. Rozszerzenie
asortymentu i potrzeba śledzenia produktów od fazy pozyskania surowca,
poprzez proces produkcyjny do sprzedaży, a nawet zużycia i utylizacji opakowań, a więc śledzenia opakowań
w całym łańcuchu dostaw to kolejne
wymogi, którym przemysł opakowaniowy musi sprostać. Jednocześnie
wdrożenie rozwiązań, bazujących na
automatycznej i elektronicznej wymianie danych, powoduje fundamentalne
zmiany w podejściu do działalności gospodarczej w skali świata, kraju i pojedynczej firmy, gwarantując skuteczność i konkurencyjność działań.
Aby te efekty osiągnąć należy: jednoznacznie identyfikować i znakować
dla potrzeb automatyzacji produkty,
w tym opakowania, firmy uczestniczące w łańcuchu dostaw oraz jednostki logistyczne. Oznaczenia takie służą bowiem dodatkowo do spełnienia
jednego z najistotniejszych wymogów
obecnych czasów jakim jest bezpieczeństwo Klienta. Bezpieczeństwo
oraz śledzenie ruchu i pochodzenia
produktów konsumenckich, w tym używanych do nich opakowań – tak zwane
traceability, wg wymogów Parlamentu
Europejskiego, są przedmiotem szeregu inicjatyw na całym świecie (Global
Packaging Project)
mgr Anna Kosmacz-Chodorowska

Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska
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Misje biznesowe na międzynarodowe
Targi i wystawy opakowań w Rydze
i Norymberdze
We wrześniu br. Polska Izba Opakowań była organizatorem dwóch misji
biznesowo-promocyjnych na międzynarodowe branżowe wystawy (tragi)
opakowań w Rydze (Łotwa) oraz Norymberdze (Niemcy).
W Rydze, na międzynarodowej wystawie przemysłu spożywczego i opakowań Riga Food, w dniach 12-14
września, 5 firm zrzeszonych w Izbie
zaprezentowało swoją ofertę handlową na zbiorowym stoisku Izby. Obecność na wystawie dyrektora Izby Wacława Wasiaka stanowiła okazję do
odbycia interesujących rozmów z dyrektorem Riga Food panem Rolandsem Nežbortsem oraz dyrektor Stowarzyszenia Producentów Opakowań
Łotwy, panią Ivetą Kranja. Wynikiem
tych spotkań było omówienie planu
współpracy w roku 2013.
Według opinii przedsiębiorców
uczestniczących w tej wystawie, rynek łotewski jest wielce interesującym
i perspektywicznym. Zaś organizatorzy wystawy zapewnili specjalne warunki uczestnictwa w wystawie Riga
Food 2013 dla polskich firm.
Spotkanie z panią dyrektor Ivetą
Kranja było poświęcone m.in. organizacji II. Forum organizacji opakowaniowych krajów Europy Centralnej
i Wschodniej, oraz współpracy pomiędzy obiema organizacjami w 2013
roku.
Na międzynarodowej wystawie przemysłu spożywczego i opakowań Riga

Food dochodziło do wielu interesujących spotkań.
W międzynarodowych targach/wystawie opakowań Fach Pack w Norymberdze (25-27 września 2012 roku) brała również udział Polska Izba
Opakowań.
Dzięki współpracy Izby z organizatorami targów, firmy zrzeszone w Izbie
miały do dyspozycji stoisko informacyjno-promocyjne.
Na stoisku tym swoje oferty zaprezentowały 4 firmy – członkowie Izby.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
wydany przez Izbę katalog ofertowy
w języku angielskim „Packaging for
You”.
Ponad 100 egzemplarzy tej interesującej publikacji „rozeszło się” już pierwszego dnia targów.
Przyszłoroczna edycja targów Fach
Pack odbędzie się w dniach od 24 do
26 września.
Historia Fach Pack datuje się od
1979 roku. Pierwsza edycja zgromadziła 80 wystawców, zaś tegoroczna
ok. 1400, w tym 17 z Polski. Targi Norymberskie zaliczane są do grona 20
największych przedsięwzięć targowych na świecie.
Oficjalnym przedstawicielem Targów
Norymberskich w Polsce jest firma
MERITUM S.C. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kwiatkowskiego 1/29,
e-mail: info@targimeritum.pl
B.P.S.

Dyr. Polskiej Izby Opakowań W. Wasiak w trakcie spotkania z przedstawicielkami łotewskiego
Stowarzyszenia Producentów Opakowań
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Vortal
Plastech.pl
pierwszym
wśród patronów
medialnych
Kongresu
Przemysłu
Opakowań
W dniu 25 października br. Komitet
Organizacyjny Kongresu Przemysłu
Opakowań wyłonił zwycięzcę w konkursie na „Pierwszego Patrona Medialnego Kongresu Przemysłu Opakowań”.
Tytuł ten jednomyślnie przyznano
vortalowi „Plastech.pl”.
W uzasadnieniu tej decyzji podkreślono „zaangażowanie vortalu od
pierwszych dni po ogłoszeniu decyzji
o organizacji Kongresu oraz codzienne, przez 6 miesięcy, informowanie
użytkowników vortalu o Kongresie, jego celach i programie, określając Kongres jako najważniejsze wydarzenie
roku 2012 dla branży opakowań w Polsce”.
Nie bez znaczenia dla decyzji Komitetu, była także opracowana przez
redakcję vortalu i zamieszczona na
jego łamach, recenzja kongresowego
wydawnictwa „Przemysł opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”.
Informując o szczególnym wyróżnieniu vortalu, Komitet Organizacyjny wyraża podziękowanie wszystkim redakcjom i wydawnictwom, które na miarę
swoich możliwości, zaangażowały się
w popularyzację Kongresu.
Wiele z nich już zamieściło relacje
z przebiegu Kongresu, a pozostałe informują o przygotowywanych do publikacji pokongresowych materiałach.

Wacław Wasiak
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
I. Kongresu Przemysłu Opakowań
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WARTO WIEDZIEĆ

Podziękowanie

Więcej optymizmu…
Pomimo świadomości rysujących się zagrożeń dla przemysłu opakowań, spodziewany jest jego dalszy rozwój.
Z przeprowadzonych przez MCP badań wynika, że 80%
firm widzi szanse na rozwój. Spodziewany jest dalszy
wzrost przychodów. Przeważają opinie, iż zatrudnienie
w branży opakowań nie powinno się zmniejszyć. A być może nawet wzrośnie. Są gotowe plany inwestycyjne, nawet
nowe fabryki.
Jak się wydaje, świadomość zagrożeń winna mobilizować do ich przezwyciężania. Jakie to będą zagrożenia? Na
pierwszym miejscu należy wymienić presję cenową. Opinię taką formułuje prawie 80% przedsiębiorców. Na drugim
miejscu wymieniają brak wykwalifikowanej kadry (71%).
Według 65%, źródeł trudności i zagrożeń należy doszukiwać się w konkurencji. Nie znikną także zatory płatnicze,
choć to źródło zagrożenia wymienia 50% przedsiębiorców.
Co będzie zatem, w tym trudnym czasie stanowić siłę
napędową rozwoju? Motorem rozwoju będzie eksport. Bowiem, na rynku krajowym należy przewidywać: przegrzanie; problemy z wykorzystaniem posiadanych możliwości
(zdolności) produkcyjnych; presję cenową i nasilającą się
konkurencję.
W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera poprawa wydajności operacyjnej oraz wzrost kwalifikacji pracowników. Wbrew pozorom, firmy odczuwają brak wykwalifikowanej kadry. Zjawisko to sygnalizuje prawie 70% firm.
Zaledwie w 20% firm prowadzone są dodatkowe szkolenia.
Brak planów naprawczych w celu pozyskania wykwalifikowanej kadry.
Za przykładem przemysłu opakowań w Europie Zachodniej należy spodziewać się dalszych konsolidacji przemysłu.
Należy również uwzględniać systematycznie wprowadzane
regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności. To
istotne źródło dodatkowych wymagań wobec opakowań dla
przemysłu spożywczego.
Należy jednak pamiętać, że nawet 2-3% wzrost PKB
oznacza 3-5% zwiększenie rynku opakowań.
Marek Kordylewski

Management Consulting Partners (MCP GmbH, Wiedeń)

■ ■ ■

Bezrobocie w strefie euro –
11,6 procent
Jak podaje Eurostat, to najwyższy poziom od 1995 roku,
gdy wprowadzono publikację danych na temat bezrobocia.
Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła
10,6%: najwyższa była w Hiszpanii (25,8%); najniższa –
w Austrii (4,4%).
W Polsce (sierpień 2012) wyniosła 10,1 proc. Też dużo,
chce się powiedzieć.
(red.)
Biuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 5/2012

Kierownictwo Polskiej Izby Opakowań oraz Komitet Organizacyjny I Kongresu Przemysłu Opakowań, serdecznie dziękują wszystkim osobom,
firmom i instytucjom, które aktywnie uczestniczyły
w organizacji Kongresu.
W szczególności dziękujemy firmom – sponsorom oraz mediom, które objęły patronatem to ważne dla branży wydarzenie. Dzięki finansowemu
zaangażowaniu sponsorów, idea Kongresu mogła
zostać zrealizowana.
Zaś dzięki działaniom informacyjno-promocyjnym
partnerów medialnych, zostały wykorzystane praktycznie wszystkie miejsca w sali konferencyjnej Holu Wschodniego MTP (230 miejsc).
Dziękujemy firmom i stowarzyszeniom, które
przyjęły na siebie obowiązek współorganizatorów.
Oddzielne słowa podziękowania kierujemy pod
adresem Międzynarodowych Targów Poznańskich – gospodarza Kongresu. Na każdym kroku
mogliśmy odczuć prawdziwie gospodarską troskę
o zapewnienie jak najlepszych warunków dla realizacji kongresowego programu.
Na sukces Kongresu, a o tym informują nas liczni
jego uczestnicy, złożyły się nie tylko działania organizacyjno-promocyjne i informacyjne.
Kongres to debata. Liczyła się treść i wartość
kongresowych wystąpień, dokładnie 20 referentów.
W ich wystąpieniach, a ściślej prezentacjach „nie
było miejsca na nowomowę” (to cytat z opinii kilku
uczestników Kongresu).
Dzięki temu uczestnicy mieli okazję zapoznać
się z wybranymi, ale jakże ważnymi dla przemysłu opakowań i ich użytkowników zagadnieniami.
Dzięki przekazanej monografii „Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta.”
uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się z referatami, które nie zostały zaprezentowane na sali
obrad.
Dziękujemy zatem wszystkim Autorom kongresowych referatów i prezentacji za intelektualny
i poznawczy dorobek Kongresu.
Dziękujemy wszystkim, których trud organizacyjny, a nie rzadko i wysiłek fizyczny zdecydowały o powodzeniu I Kongresu Przemysłu Opakowań.
Wacław
Wasiak

Wojciech
Pawłowski

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław
Tkaczyk

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

Przewodniczący Rady
Polskiej Izby Opakowań

Prezes
Polskiej Izby Opakowań

Warszawa, 15 października 2012
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ZASŁYSZANE
ZA
SŁYSZANE
„Opakowanie optymalne to opakowanie o jak najmniejszej liczbie tzw.
domieszek, a optymalny odpad to brak
odpadu.”
■ ■ ■
„Popełniamy błędy, za które nie można winić plastiku. Problem z plastikową
torbą dotyczy reklamówek. Ludzie rozrzucają je byle jak i byle gdzie, a w rezultacie znajdujemy je wszędzie. To nie
torby śmiecą, tylko ludzie.”
■ ■ ■
„Konsumuj mniej, odzyskuj więcej –
takie muszą być podstawowe cechy
eko-obywatela.”
■ ■ ■
Dokonując wyboru opakowania do
mleka pamiętaj: przy transporcie mleka w opakowaniu z kartonu 85-95%
ogólnego ciężary stanowi mleko, a 5-15% opakowanie. Przy transporcie mleka w opakowaniu z tworzywa
sztucznego proporcje te są podobne,
z przewagą opakowań z tektury. Przy
transporcie mleka w opakowaniu ze
szkła, 60% ogólnego ciężaru stanowi
mleko, natomiast aż 40% stanowi ciężar opakowania.
opracowanie własne PIO

WARTO WIEDZIEĆ

Co o plastiku warto Okiem sceptyka…
wiedzieć?
W praktyce biotorebki produkuje się
„Pierwsze tworzywa sztuczne nie
były nawet stworzone na bazie ropy
naftowej, tylko na bazie innych substancji naturalnych. Polimery, spore,
elastyczne molekuły charakteryzujące plastik, właściwie już istniały w tak
rozmaitych materiałach naturalnych
jak bursztyn, skorupy, żywice naturalne, wełna, sierść, wydzieliny owadów
używane do produkcji lakieru i jedwabiu, kazeina, węgiel, kamfora i, przede
wszystkim, celuloza.
Celulozę, pierwszą substancję, która
pozwoliła na syntezę tworzywa sztucznego, można znaleźć w masie roślinnej i drewnie, źdźbłach, lnie, konopiach, bawełnie…”
Hugo Verlomme
„Wojna o reklamówkę”
„…Plastik, to pierwszy magiczny materiał, który spowszechniał.”
Roland Barthes
„Będąc w stanie zastąpić praktycznie każdy inny materiał, plastik stał się
podstawowym materiałem, jest polimorficzny, nadaje się do wszystkiego.”
Gerard Bertolini

Wspólnie tworzymy
plan zagranicznych misji
biznesowo-promocyjnych
na targi i wystawy opakowań
w 2013 r.
Jeszcze przez miesiąc można przesyłać propozycje do opracowywanego
przez biuro Polskiej Izby Opakowań
planu zagranicznych misji biznesowo-promocyjnych na targi i wystawy opakowaniowe w 2013 r.
W trosce o maksymalne uwzględnienie w tym planie potrzeb i zainteresowań przedsiębiorców zrzeszonych
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w Izbie pracownicy biura Izby uprzejmie proszą o zgłaszanie propozycji ze
wskazaniem nazwy, miejsca i terminu proponowanej wystawy lub targów.
Propozycje prosimy przesyłać na adres biuro@pio.org.pl do 31.12.2012 r.
lub faksem na nr. (22) 842 23 03.
B.K.

ze skrobi roślinnej, najczęściej uzyskanej z kukurydzy. Ale kukurydza to nieczysta monokultura wymagająca nawozów, herbicydów i pestycydów.
Intensywne uprawy rolne to najbardziej trujący sektor jaki istnieje, a inicjatywa zwiększania produkcji skrobi
i rozwijania powiązanych z tym upraw
nie ma nic wspólnego z ekologią: „w konkretnym przypadku reklamówek, produkt oparty na skrobi kukurydzianej
nie posiada żadnych zalet dla środowiska w porównaniu z produktem wykonanym z polietylenu.
Hugo Verlomme
„Wojna o reklamówkę”
■ ■ ■

Skromność,
która kosztuje
Z sondażu Stowarzyszenia PEMI,
na grupie 1244 przedstawicieli firm
produkujących w Polsce, wynika, iż
bardzo rzadko na opakowaniu produktów wyprodukowanych w Polsce
zamieszczane są informacje o miejscu
produkcji. Zaledwie 28 proc. ankietowanych przyznaje się do zaznaczania
na opakowaniu, iż dany produkt został
wyprodukowany w Polsce. Jeszcze
bardziej zdumiewającym jest fakt, iż
tylko 13 proc. wykorzystuje informację
o kraju-producencie (Polsce) w działaniach marketingowych. Zaś 87 proc.
nie dostrzega takiej potrzeby.
Jednocześnie, 74 proc. przedsiębiorców biorących udział w tym badaniu stwierdza, iż wyroby produkowane
za granicą stanową największą konkurencję dla ich wyrobów.
Jeśli decyduje o tym jakość, to nic
dziwnego. Ale coraz częściej produkowane w Polsce wyroby jakościowo
nie są gorsze od zagranicznych. Zaś
często są jakościowo lepsze.
Może jednak warto, w tym zglobalizowanym świecie przyznawać się do
kraju-producenta? To też forma promocji kraju i jego gospodarki. Apelujemy zatem do producentów opakowań,
zachęcajcie odbiorców do zamieszczania takich informacji na produkowanych przez Was opakowaniach!
(red.)
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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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Powiększa się
grono członków
Polskiej Izby
Opakowań

Z życia
Polskiej Izby Opakowań
Polska Izba
Opakowań
na targach
PACKAGING
INNOVATIONS
2013

Warsztaty
„Ochrona
wzornictwa
opakowań
w Polsce
i Unii Europejskiej”

Tradycyjnie już, Polska Izba Opakowań weźmie udział w kolejnej edycji
targów PACKAGING INNOVATIONS
organizowanych przez easyFairs Poland. Edycja 2013 zorganizowana
zostanie jak poprzednie- na terenie
Centrum Wystawowego EXPO XXI
w Warszawie, przy ul. Prądzyńskiego 12
(hala nr 1). Izba dysponować będzie
własnym stoiskiem informacyjno-promocyjnym, na którym firmy zrzeszone w Izbie mogą wyłożyć swoje oferty
i materiały informacyjne.
W ostatnich dniach, kierownictwo
Izby i organizator targów podpisały porozumienie określające formy, zakres
i warunki współpracy przy organizacji
tego przedsięwzięcia.
Zainteresowanych skorzystaniem
ze stoiska Izby w celach reklamowo-promocyjnych prosimy kontakt z Biurem Izby (biuro@pio.org.pl) do dnia
15 stycznia 2013 r.
Firmy zainteresowane samodzielną ekspozycją na w/w targach winny skontaktować się z pracownikami
easyFairs Poland, paniami: Katarzyną Banach (katatrzyna.banach@easyfairs.com, tel. 510-134-218) i Justyną
Smolarek (justyna.smolarek@easyfairs.com, tel. 507-044-238).

Jeszcze w tym roku w grudniu, lub
w styczniu 2013 r., Polska Izba Opakowań zamierza zorganizować warsztaty
nt. zagadnień ochrony własności intelektualnej w branży opakowań. Warsztaty poprowadzą doświadczeni rzecznicy patentowi.
W trakcie warsztatów omówione
zostaną praktyczne aspekty ochrony wzornictwa przemysłowego opakowań; przesłanki ochrony wzorów
opakowań; ochrona rozwiązań technicznych; procedura rejestracji wzorów; korzystne skutki ochrony wzorów
opakowań; ochrona przed naruszeniami; ochrona celna przed importem
towarów naśladujących wzory opakowań i inne.
Zainteresowanych udziałem w tych
warsztatach prosimy o wstępne zgłaszanie uczestnictwa drogą elektroniczną na adres biuro@pio.org.pl, do dnia
15 grudnia br.
W zależności od liczby uczestników
określone zostaną warunki uczestnictwa.
Należy przewidywać, iż koszt nie powinien przekroczyć 100 zł (brutto), wliczając koszty materiałów, organizacyjne (lunch, sala itp.).
B.K.

■ ■ ■

■ ■ ■
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W październiku br. akces do Polskiej
Izby Opakowań zgłosiły firmy: Przedsiębiorstwo TOOLCO Kazimierz Mitroszewski z Białegostoku oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
SOLPLAST Paweł Dudek z Trzcianki.
Więcej o firmach – nowych członkach
Izby napiszemy w najbliższym numerze Biuletynu.
red.
■ ■ ■

Apel
do spóźnialskich
Jak informuje Biuro Polskiej Izby
Opakowań, jeszcze 5 firm zalega
z opłaceniem rocznej składki członkowskiej za 2012 rok z tytułu przynależności do Izby.
Apelując do spóźnialskich o spełnienie, tego ważnego dla budżetu Izby,
statutowego obowiązku, kierownictwo
Izby informuje o znaczących wydatkach jakie zostały poniesione w związku z organizacją Kongresu Przemysłu
Opakowań oraz wydaniem monografii
„Przemysł opakowań w Polsce. Stan.
Perspektywy. Oferta”.
R.N.
■ ■ ■

Personalia
Z dniem 2 listopada 2012 r. obowiązki specjalisty ds. organizacyjno-statutowych w biurze Izby przejęła od pani Luizy Makulec, pani Beata Pyś-Skrońska.
Pani Beata jest magistrem inżynierem poligrafii.
W redakcji Biuletynu pełni obowiązki
sekretarza redakcji.
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