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Z podziękowaniem za rok 2012,
z życzeniami wszelkiej pomyślności
w nowym 2013 roku
Szanowni Państwo: Właściciele,
Prezesi i Dyrektorzy oraz Pracownicy
firm branży opakowań!
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Za kilka dni pożegnamy kończący się
rok i powitamy Nowy 2013. To okazja
do refleksji nad mijającym czasem oraz
nad przyszłością. Wiemy jaki był czas
miniony dla każdego z nas oraz dla
firm i całej branży. W sumie przeciętny,
a nawet rzec można niezły, na tle gospodarki kraju i całego regionu. Utrudniały
życie zatory płatnicze, choć w naszej
branży nie stanowiły większego proble-

mu, co wynika z analiz Izby. Zjawisko to
sygnalizowało ok. 15% firm przy znacznie wyższej średniej krajowej.
Wyraźnie zwalniała w mijającym roku Polska gospodarka. Oba te zjawiska na tle rozszerzającej sie recesji
w krajach Zachodniej Europy, nie napawają optymizmem.
Jednak są powody do poprawy nastrojów w przemyśle. Wprawdzie gospodarka naszego kraju jeszcze nie
przyspiesza, to jednak przestaje spowalniać. Świadczą o tym pierwsze dane za IV kwartał.

Życzymy wszystkim
Czytelnikom Biuletynu,
aby w dobrym zdrowiu
i samopoczuciu przeżywali
świąteczne dni
Bożego Narodzenia,
a pomyślność i szczęście
nie opuszczały Was
w Nowym 2013 Roku.
Zespół Redakcyjny
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Z podziękowaniem za rok 2012,
z życzeniami wszelkiej pomyślności
w nowym 2013 roku

Z posiedzenia Rady
Polskiej Izby Opakowań

dokończenie ze s. 1

W dniu 4 grudnia 2012 r., w siedzibie Izby w Warszawie,
na ostatnim w tym roku posiedzeniu zebrali sie członkowie Rady Izby. W obradach zgodnie z przyjętą praktyką
uczestniczyli Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura Izby.
Obrady poświęcone były ocenie działalności Izby w IV
kwartale br., a ściślej przedsięwzięć zorganizowanych
z okazji Dnia Opakowań i targów TAROPAK.
Do najważniejszych zaliczono: organizację i przebieg
I Kongresu Przemysłu Opakowań (9 października 2012 r.);
wydanie monografii „Przemysł opakowań w Polsce. Stan.
Perspektywy. Oferta.”; organizację zbiorowego stoiska Izby
oraz Salonu Promocji na tegorocznej edycji targów TAROPAK; organizację II Forum organizacji zrzeszających producentów opakowań z Europy Centralnej i Wschodniej;
organizację spotkania z przedstawicielami studenckich kół
naukowych zajmujących się problematyką opakowalnictwa oraz organizację posiedzenia Rady międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt badawczy SoLaPack
dla branży opakowań.
Już choćby z liczby i charakteru organizowanych przez
Izbę wydarzeń w omawianym okresie, widać jak bardzo pracowitym i bogatym w wydarzenia było dla Izby II półrocze br.
Członkowie Rady pozytywnie ocenili przebieg i rezultaty
Kongresu podkreślając jego rolę i znaczenie dla branży, zalecając aby w przyszłości w większym stopniu uwzględnić
zagadnienia praktyczne. Rada wyraziła uznanie i przekazała podziękowanie członkom Komitetu Organizacyjnego
i wszystkim, dzięki którym to ważne wydarzenie mogło się
odbyć. W szczególności słowa uznania przekazano dyr. Izby
Wacławowi Wasiakowi, przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego, inicjatorowi tego ważnego przedsięwzięcia.
Słowa podziękowania skierowano do firm sponsorujących
Kongres (ALPLA, BASF, CAN-PACK, Constantia Tech Poland, Heidelberg, MCP GmbH, Michael Huber, PACKPROFIL, PLAST SERVICE PACK i TFP) bowiem dzięki ich finansowemu zaangażowaniu I Kongres Przemysłu Opakowań
mógł stać się faktem.
Rada wyraziła także uznanie i skierowała słowa podziękowania na ręce Prezesa Zarządu MTP Andrzeja Byrta za
przyjęcie obowiązków gospodarza Kongresu i znaczące
wsparcie w kosztach jego organizacji.
Wreszcie słowa podziękowania Członkowie Rady skierowali pod adresem mediów, które wystąpiły w charakterze
patronów medialnych Kongresu.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi było
wydanie wspomnianej na wstępie monografii. Powołując
się na opinię przedstawicieli środowisk związanych z branżą opakowań, Członkowie Rady bardzo wysoko ocenili tę
publikację. Zgodnie stwierdzono, że zarówno organizacja
Kongresu jak i wydanie monografii „Przemysł opakowań
w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta.”, świadczą iż Izba
jest zdolna do organizowania tak złożonych przedsięwzięć

Pozytywnie zaskoczyły dane o rynku pracy, produkcji i nastrojach konsumenckich. Miłą niespodziankę sprawiły informacje o nastrojach w polskim przemyśle. Wg danych banku
HSBC, indeks koniunktury PMI dla polskiego przetwórstwa
przemysłowego wzrósł w listopadzie z 47,3 do 48,2 punktów, osiągając najwyższą wartość od 3 miesięcy. Oznacza
to wychodzenie „z pogarszającego się stanu”. Osoby biorące udział w badaniach tego wskaźnika deklarowały lepsze niż w poprzednim miesiącu oceny dotyczące wielkości
bieżącej produkcji, wartości nowych zamówień, wielkości
popytu zagranicznego i zatrudnienia.
Można zatem zaryzykować twierdzenie, że tempo pogarszania się koniunktury w Polsce wyraźnie wyhamowało.
To dobra wiadomość, na miarę świątecznego podarunku.
I tak niech już zostanie. A nowy 2013 rok, niech będzie
rokiem szans, których wykorzystanie zależeć będzie wyłącznie od każdego z nas.
To wielkie wyzwanie, ale realne do udźwignięcia. Znamy
firmy, które bliskie plajty, ostatnie pieniądze zainwestowały
w innowacje. Dzięki nim pozyskały nowych klientów i nowe rynki. Stoją pewnie na własnych nogach. Nie boją się
przyszłości.
Podobne wnioski nasuwają się, z tylko co, zakończonego
I Kongresu Przemysłu Opakowań. Zdaniem wielu jego
uczestników, jedyna metoda, to ucieczka do przodu. Musimy
mieć ofertę wyraźnie konkurencyjną. Że jest to możliwe wykazały doświadczenia przełomu lat 2008/2009 oraz roku 2010.
Wykorzystajmy wszystkie możliwości jakie stwarza rynek
wewnętrzny oraz możliwości współpracy pomiędzy firmami branży. Nie traćmy pracowników, bo to najcenniejsza
wartość.
Polska Izba Opakowań wspierać będzie różnorodne inicjatywy i przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój firm,
a w trudnych sytuacjach na ich przetrwanie. Trzeba tylko
uwierzyć w siłę kooperacji i zbyt łatwo nie poddawać się
trudnościom.
Zdajemy sobie sprawę jak trudno redagować dobre życzenia w trudnym czasie i na niezbyt dobrze zapowiadającą się perspektywę.
Jednak z życzeń tych nie możemy zrezygnować. Niech
stanowią budulec lepszej pozycji Państwa firm i życiowej
pozycji Was samych.
Dziękujemy Wszystkim, dzięki pracy których, polskie opakowalnictwo zachowało swoją pozycję w krajowej gospodarce oraz na rynkach zagranicznych.
Do Siego Roku
Koleżanki i Koledzy
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący
Rady

Prezes
Polskiej Izby Opakowań

Ewa
Szymańska-Zachara

Wojciech
Pawłowski

Stanisław
Tkaczyk
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i w pełni zasługuje na miano reprezentanta branży opakowań w Polsce.
Izba potrafiła dla realizacji tych dwóch ważnych przedsięwzięć pozyskać liczne grono sojuszników i współpracowników. W szczególności chodzi o instytucje i organizacje
– współorganizatorów Kongresu oraz licznych współautorów monografii.
Członkowie Rady wyrazili także zadowolenie z faktu aktywnego uczestnictwa Izby w Targach TAROPAK. Organizowane przez Izbę, a wymienione wyżej przedsięwzięcia
dobrze służyły umocnieniu międzynarodowej pozycji naszej
organizacji, co sprzyja rozszerzeniu i umacnianiu obecności
polskich firm opakowaniowych na rynkach zagranicznych.
A ten temat, był dominującym w trakcie obrad wspomnianego już Forum organizacji opakowaniowych krajów Europy Centralnej i Wschodniej z udziałem organizacji z Armenii i Kazachstanu.
Izba właściwie odczytuje potrzeby i wyzwania czasu,
uwzględniając w swojej działalności zagadnienia innowacyjności.
Temu służy m. in. udział w międzynarodowych projektach
badawczych, a także zacieśniająca się współpraca ze sferą
nauki. Symbolicznym tego dowodem może być współpraca
ze środowiskami studenckimi. To dzisiejsi studenci za kilka lat będą decydować o przemyśle opakowań w Polsce.
Izbie już udało się skutecznie zainteresować to środowisko
problematyką opakowań, o czym świadczy przebieg wspomnianego już spotkania (10 października) z przedstawicielami Studenckich Kół Naukowych. Trzeba ten kontakt i zainteresowanie dobrze wykorzystać.
W drugiej części obrad członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej zapoznali się z informacją Biura Izby o stanie realizacji budżetu w 2012 r. Z przedstawionych Radzie materiałów wynika, iż realizacja budżetu w roku 2012 nie jest
zagrożona. Pomimo znaczących wydatków związanych
z realizacją omówionych wyżej przedsięwzięć, Izba wejdzie
w nowy rok działalności zachowując niezbędną płynność
finansową, mimo prawie 20 000 zł zaległości w składkach
członkowskich 7 firm zrzeszonych w Izbie.
Członkowie Rady zobowiązali Biuro Izby do przedłożenia na
kolejnym posiedzeniu, wniosków w sprawie dalszej przynależności do Izby firm systematycznie zalegających ze składkami.
W odniesieniu do 3 firm, zaproponowano wykluczenie
z grona Członków Izby.

Prezes Izby prof. St. Tkaczyk informuje o przebiegu i rezultatach Kongresu
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Z sali obrad

Rada przyjęła także harmonogram prac przygotowawczych do organizacji dorocznej sesji Walnego Zgromadzenia Członków Izby w 2013 roku, zwracając się do Członków
Izby o wnioski i opinie na temat działalności Izby w 2012
roku oraz propozycje do programu na 2013 rok.
W sprawach różnych i wolnych wnioskach omówiono propozycje działań Izby na rzecz rozwoju eksportu do krajów
wschodnich w tym euroazjatyckich.
Wskazywano, iż w sytuacji stagnacji, a często recesji na
tradycyjnych dla eksportu rynkach europejskich, realną alternatywę stanowią rynki krajów wschodnich.
W tym kontekście, rozważano plan działań marketingowo-promocyjnych w Kazachstanie, Uzbekistanie, a także
w Mongolii. To bogate kraje o dużych potrzebach rynków
opakowań. Propozycje działań w tej dziedzinie opracują
wspólnie: Zespół Rady ds. Promocji Marketingu i Rozwoju
Rynku Opakowań oraz Biuro Izby.
W tym punkcie obrad, Członkowie Rady zapoznali się
z doświadczeniami firmy DEKORGLASS Działdowo S.A.
w pokonywaniu trudności wynikających z trudnej sytuacji
gospodarczej w krajach zachodnich, na rynki których, firma
kieruje gross swoich usług i produktów.
Członkowie Rady zwrócili się z apelem do właścicieli,
prezesów i dyrektorów firm branży opakowań o stosowanie różnorodnych, możliwych do przyjęcia w konkretnych
warunkach działań na rzecz utrzymania stanu zatrudnienia.
To szczególnie ważny i trudny, a często bolesny problem
dla pracowników i pracodawców. Jednak doświadczenia
lat 2009 i 2010 wskazują, iż opłaca się zachować „zasoby
ludzkie” – bowiem to najważniejszy i najcenniejszy element
globalnych zasobów każdej firmy.
Prognozy wykazują, iż najtrudniejszym będzie 2013 rok,
zaś kolejny 2014 będzie rokiem wzrostu i odbudowy konsumpcji, w tym popytu na opakowania.
Szansę na pozyskanie dobrej pozycji na rynku mieć będą
firmy zdolne do szybkiej reakcji na rosnące potrzeby. A taką
zdolność mieć będą te, które dysponować będą niezbędnymi rezerwami, a w szczególności kadrowymi.
Posiedzenie zakończyły życzenia Świąteczne i Noworoczne Przewodniczącego Rady Pana Wojciecha Pawłowskiego skierowane do uczestników obrad oraz słowa
podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz Izby
i środowiska w mijającym roku.
Redaktor

3

Echa
I Kongresu
Przemysłu Opakowań
Raz jeszcze bardzo serdecznie gratuluję sukcesu jakim był I Kongres
Przemysłu Opakowań zorganizowany
przez Polską Izbę Opakowań. Jestem
wciąż pod wrażeniem perfekcyjnej organizacji.
Cieszę się, że nasza firma Management Consulting Partners mogła
wziąć udział w tym przedsięwzięciu
i jako sponsor mieć skromny udział
w jego sukcesie.
Marek Kordylewski MCP GmbH
Canoragasse 7/14, Wien, Austria

■■■
Istotnie, I Kongres Przemysłu Opakowań już za nami. To dobra okazja
do refleksji. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Izby w marcu br.,
kiedy podejmowaliśmy decyzję o organizacji Kongresu miałem uczucie
jej doniosłości i znaczenia dla branży
opakowań.
Dzisiaj, patrząc z perspektywy jaką
daje czas przeszły, jako uczestnik tego
wydarzenia z satysfakcją stwierdzam,
iż moje nadzieje i oczekiwania co do
potrzeby i doniosłości Kongresu w pełni się potwierdziły.
Kongres stanowił okazję do zaprezentowania zarówno potencjału polskiego przemysłu opakowań jak i ukazania złożoności problemów jakie
przed nim stoją.
Dzięki Kongresowi Polska Izba Opakowań, raz jeszcze udowodniła, że jest
organizacją, która dzięki racjonalnym
działaniom i decyzjom, wynikającym
ze znajomości branży i jej potrzeb jest
właściwą i kompetentną reprezentacją
naszego środowiska.
Wyrażam zadowolenie, iż mogłem
uczestniczyć w tym ważnym i jakże
cennym i kształcącym wydarzeniu.
Gratuluję całej Polskiej Izbie Opakowań
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Szymanek
Firma Green Pack
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I Kongres Przemysłu Opakowań miał
być w zamierzeniu organizatorów głosem branży na temat nurtujących je aktualnie problemów. Głosem takim jednak nie był. Sprawnie zorganizowany,
w dobrym miejscu i czasie (targi Taropak w Poznaniu), skupił głównie przedstawicieli instytutów i uczelni, którzy
prezentując efekty swoich prac nadali Kongresowi charakter raczej akademicki. Ta cenna inicjatywa wydaje się
została dostrzeżona przez branżę – jedyną grupą faktycznie reprezentującą
rynek i dzielącą się swoimi doświadczeniami byli producenci opakowań z tektury falistej. Brak przedstawicieli innych
sektorów (plastik, szkło, metal) dał się
aż nadto odczuć. Skłaniam się do refleksji, że branża opakowaniowa rozumiana jako całość i reprezentująca jakiś
wspólny interes po prostu nie istnieje.
Prezentacje były w większości ciekawe, ale z dziedzin tak różnych, że
trudno wyciągnąć z nich jakiekolwiek
wspólne wnioski. Niewiele wniosła też
dyskusja: krótka i koncentrująca się na
kwestiach semantycznych.
Kongres wyraźnie pokazał, że instytucje związane z branżą opakowaniową i firmy produkujące opakowania
dzieli dziś duża bariera; bariera niewiedzy nie tylko o swoich osiągnięciach, ale nawet o swoim istnieniu.
I jeśli I Kongres Przemysłu Opakowań w jakimś stopniu ułatwił zbliżenie. Uważam, że miał on głęboki sens.
Osobiście dziękuję organizatorom za
możliwość zaprezentowania własnego
referatu i gratuluję dobrej organizacji.
Rafał Prendke
Prezes Mondi Szczecin Sp. z o.o.

■■■
Cieszę się, ze tego rodzaju Kongres
się odbył. Była to szansa na promowanie
ogólnej „problematyki” (tzw. lobbowanie)
szeroko pojętej branży opakowań wśród
klientów i użytkowników podczas trwających targów. Był też czas i okazja na zapoznanie się z innymi, „konkurencyjny-

mi” pod względem materiałowym typami
opakowań. Można było zdobyć całkiem
pokaźny pakiet wiedzy. Brawo za świetnie zebrany w całość materiał w postaci
wydawnictwa książkowego, szkoda tylko, że nie ma go w postaci elektronicznej – umożliwiłoby to dalsze krzewienie
wiedzy wśród personelu.
Jest też coś co można nazwać, moim
zdaniem, małą rysą. Każdy chciał zdominować, mieć rację i udowodnić, że
dany materiał jest genialny i najlepszy.
Brakowało elementu synergii i wzajemnego uzupełniania się, usystematyzowania typów opakowań i ich przeznaczenia (każdy ma przecież swoje
miejsce na rynku). Było to, moim zdaniem spowodowane przeładowaniem
programowym i zbyt krótkim czasem
na prezentacje każdego prelegenta.
Uważam, że Kongres powinien mieć
swoje główne przesłanie, tytuł, problematykę, specjalizację, tak, aby lepiej
zogniskować program i dobór prezentacji. Może lepiej, aby Kongres trwał
dwa dni? Podzielić go tematycznie pod
kątem użytego materiału i technologii
uszlachetniania, tak aby było to bardziej przejrzyste?
Ciekawym doświadczeniem było zetknięcie się „dwóch światów” – nauki
i przemyslu. Uważam, że należy dbać,
aby te wciąż niestety rozdzielone sfery – teorii i pragmatyki – łączyć.
Kończąc, muszę nieskromnie stwierdzić, że najlepiej oceniam prezentacje
naszych branżowych kolegów: Rafała
Prendke i Pawła Rogalki.
Zbigniew Krzyżak
Dyrektor Zarządzający Eurobox Sp. z o.o.

■■■
Jestem pełna podziwu i uznania dla
organizatorów I Kongresu Przemysłu
Opakowań. Spotkanie zostało profesjonalnie przygotowane, a ponadto dało
okazję do wymiany myśli specjalistów
z branży opakowaniowej. Bardzo dobrym pomysłem było wydanie opracowania książkowego przedstawianych
w czasie kongresu zagadnień. Pozwala to
w każdej chwili powrócić do omawianych
problemów, przypomnieć nazwiska prelegentów, ułatwia nawiązanie kontaktów.
Gratuluję pomysłu i wyrażam nadzieję, że spotkania tego typu będą
kontynuowane w przyszłości.
Ewa Małecka
Miller Graphics Poland
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Witamy w gronie członków
Polskiej Izby Opakowań
Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w poprzednim numerze biuletynu, prezentujemy dwa nowe
przedsiębiorstwa, które dołączyły ostatnio do grona Izby:
■ TOOLCO z siedzibą w Białymstoku,
■ SOLPLAST z Trzcianki k/Kielc.
Poniżej prezentujemy krótkie, autorskie CV przesłane nam przez nowych członków.

Firma TOOLCO istnieje na rynku polskim już od ponad
20 lat. Specjalizujemy się w produkcji przeróżnych wyrobów z drutu oraz taśmy stalowej. Polityką naszej firmy jest
osiągnięcie pełnej satysfakcji klienta i w związku z tym zapewniamy najwyższą jakość potwierdzoną certyfikatem
ISO 9001:2008.
Nasza oferta w branży opakowaniowej obejmuje m.in.:

■ zapinki druciane light
■ zapinki druciane heavy duty
■ zapinki druciane extra heavy duty
■ zapinki blaszane
■ zapinki do taśm PET
■ zapinki do taśm stalowych
■ ucha nośne
■ zawieszki do etykiet
■ napinacze ręczne
■ klamry do zabezpieczania ładunków
Ponadto oferujemy:

■ sprężyny i elementy sprężyste
■ akcesoria metalowe do kuchni, łazienki i garderoby
■ akcesoria dachowe
■ nierdzewne systemy montażowe i zabezpieczające
■ usługi – cynkowanie, fosforanowanie, malowanie proszkowe, tłoczenie, zgrzewanie, spawanie, gięcie drutu i taśmy
stalowej na specjalne zamówienie, projektowanie (outsourcing oraz projekty na potrzeby konkretnego klienta).
Nasza firma stale rozszerza wachlarz wyrobów i usług
oraz powiększa wielkość produkcji z korzyścią dla swoich
klientów w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Proponujemy Państwu produkcję zarówno mało jak i wieloseryjną.
Więcej informacji o produktach można znaleźć na:
www.toolco.pl.
(red)
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Firma SOLPLAST od ponad 20 lat zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych.
Posiadamy maszyny o siłach zwarcia do 240 t. Wtryskarki
sterowane komputerowo, pracujące w pełnych cyklach automatycznych. Obsługiwane są przez doświadczonych pracowników.
Inwestujemy w nowe technologie, w tym w produkcję butelek. Obecnie mamy możliwość wyprodukowania butelek
o pojemności od 0,4 l do 10 l Prowadzimy recykling tworzyw sztucznych.
Oferujemy produkcję elementów z tworzyw sztucznych
na formach powierzonych oraz własnych, specjalnie zaprojektowanych i wykonanych dla zainteresowanych klientów.
Posiadamy bogate doświadczenie w produkcji elementów dla budownictwa, tj. zamocowania typu kołki rozporowe
(duża oferta własnych zamocowań). Dla przemysłu kosmetycznego, komputerowego, spożywczego i innych.
Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach branżowych.
Ostatnio gościliśmy na targach Emballage w Paryżu, gdzie
można było obejrzeć nowe trendy i technologie w branży
opakowań. Nawiązaliśmy kontakty handlowe z różnymi producentami z Europy i Azji.
Produkujemy opakowania wraz z nadrukami metoda tampodruku i sitodruku.
Dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym bazującym na wtryskarkach światowych marek, jesteśmy przygotowani do realizacji zamówień najbardziej wymagających
klientów. Produkcja w pełni podlega kontroli jakości. 20 lat
obecności na rynku oraz wieloletnie kontrakty z naszymi
klientami świadczą o naszej kreatywności i świadczeniu
usług na wysokim poziomie.
PPH SOLPLAST
TRZCIANKI 4A K/KIELC
TEL/FAX; 41 366 74 20
500 017 677, 606 750 451
www.solplast.com.pl
biuro@solplast.com.pl
Witając nowe firmy w gronie Członków Izby i Czytelników Biuletynu, życzymy aby przynależność do Polskiej Izby
Opakowań dobrze służyła dalszemu ich rozwojowi.
(red)
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Targi i wystawy przemysłu
opakowaniowego w 2013 roku
W odpowiedzi na prośbę Czytelników Biuletynu oraz przedstawicieli firm opakowaniowych spoza grona członków Izby,
prezentujemy u progu nowego 2013 roku, listy targów i wystaw, na których prezentowane będą oferty przemysłu opakowań. Listę tę, redakcja Biuletynu sporządziła na podstawie dostępnych informacji, nie ponosząc odpowiedzialności
za ewentualne zmiany jakie mogą nastąpić w wyniku decyzji
organizatorów. Prezentując tę listę, uprzejmie prosimy firmy
zarówno zrzeszone w Izbie jak i spoza Izby o wskazanie, na
które z zamieszczonych poniżej targów lub wystaw warto
zorganizować misje biznesowo-promocyjne.

Interfarba

Już dzisiaj możemy poinformować, iż Izba zamierza zorganizować w I półroczu misje gospodarcze na wystawy:
PACK EXPO w Kijowie (11-14 kwietnia); Packaging Depot
w Kiszyniowie (Mołdawia) w dniach 22-24 maja; RosUpak
w Moskwie w dniach 18-21 czerwca.
Realnym jest również zorganizowanie misji na targi Verpackung Schweiz w Zurichu w dniach 17-18 kwietnia.
W lutowym numerze biuletynu zamieścimy program misji gospodarczych na targi i wystawy opakowań, organizowanych przez Polską Izbę Opakowań w drugim półroczu
2013 roku.

Packaging Innovations

Międzynarodowe targi powłok, farb, sprzętu, surowców, opakowań i technologii
Targi przemysłu opakowań

Verpackung

Targi nowych rozwiązań w opakowaniach

Gastropack

Wystawa materiałów i maszyn opakowaniowych

Upakovka

Targi przemysłu opakowań

PCD

Targi opakowań dla przemysłu kosmetycznego

Packaging Innovations

Targi przemysłu opakowań

Packtech

Targi przemysłu opakowań

Expo Pack
Sino-Pack

Wystawa i Konferencja przemysłu opakowaniowego
Targi przemysłu opakowań

VILO Relatiedagen

Targi opakowań, transportu i magazynowania

Cfia

Targi opakowań i przemysłu spożywczego

Sustainability in Packaging

Targi przemysłu opakowań

CCE International Corrugated &
Carton Exhibition
Empack

Targi kartonu i tektury

Ipack Uzbekistan

Targi przemysłu opakowań

Packaging Innovations

Targi przemysłu opakowań

PackExpo

Targi przemysłu opakowań

Verpackung Schweiz

Targi przemysłu opakowań

Pack & Emballage

Targi przemysłu opakowań

Luxe Pack

Targi opakowań luksusowych
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Targi przemysłu opakowań

22.01.2013 –
–5.01.2013
23.01.2013 –
–24.01.2013
23.01.2013 –
–24.01.2013
24.01.2013 –
–27.01.2013
29.01.2013–
–01.02.2013
06.02.2013–
–07.02.2013
20.02.2013–
–21.02.2013
27.02.2013–
–28.02.2013
27.02.2013–
–01.03.2013
04.03.2013–
–06.03.2013
05.03.2013–
–07.03.2013
12.03.2013–
–14.03.2013
13.03.2013–
–15.03.2013
19.03.2013–
–21.03.2013
27.03.2013–
–28.03.2013
03.04.2013–
–05.04.2013
10.04.2013–
–11.04.2013
11.04.2013–
–14.04.2013
17.04.2013–
–18.04.2013
17.04.2013–
–18.04.2013
23.04.2013–
–24.04.2013

Kijów
Ukraina
Londyn
Wielka Brytania
Hamburg
Niemcy
Bratysława
Słowacja
Moskwa
Rosja
Paryż
Francja
Barcelona
Hiszpania
Birmingham
Wielka Brytania
Guadalahara
Meksyk
Guangzhou
Chiny
Hardenberg
Holandia
Rennes
Francja
Orlando
USA
Monachium
Niemcy
s-Hertogenbosc
Holandia
Tashken
Uzbekistan
Warszawa
Polska
Kijów
Ukraina
Zurich
Szwajcaria
Malmö
Szwecja
Shanghai
Chiny
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Luxe Pack

Targi opakowań luksusowych

Packaging Depot
Ipack Caspian

Targi przemysłu opakowań, materiałów i technologii
Targi przemysłu opakowań

Plastics Printing Packaging

Targi tworzyw, druku i przemysłu opakowań

Korea Pack

Targi przemysłu opakowań

Total Processing & Packaging Exhibition
Verpackung und Logistik

Targi przemysłu opakowań

Pack & Gift

Targi przemysłu opakowań

Expo Pack
RosUpack

Wystawa i Konferencja przemysłu opakowaniowego
Targi przemysłu opakowań

plast expo

Targi tworzyw i przemysłu opakowań

P-MEC China
India Converting Show

Targi opakowań dla przemysłu farmaceutycznego
Targi przemysłu opakowań i etykiet

Printpack

Targi przemysłu opakowań i poligrafii

Pactec

Targi przemysłu opakowań i materiałów

Plasti & Pack

Targi tworzyw i przemysłu opakowań

Ipack

Targi opakowań i przemysłu spożywczego

PETpoint

Targi przemysłu opakowań (PET)

FachPack

Targi przemysłu opakowań

PackTek

Targi przemysłu opakowań

Cfia

Targi opakowań i przemysłu spożywczego

Afri Print & Packaging Expo

Targi przemysłu opakowań, poligrafii i papieru

COPI’S Communication Print Image Sign
Pack & Emballage

Targi przemysłu opakowań I poligrafii

Luxe Pack

Targi opakowań luksusowych

Sibpack

Targi przemysłu i materiałów opakowaniowych

Worldfood Pack Ukraine

Targi opakowań dla przemysłu spożywczego

KazUpack
Andina-Pack

Targi przemysłu opakowań, materiałów, poligrafii, reklamy i designu
Targi przemysłu opakowań

Propak Indonesia

Targi przemysłu opakowań

Targi przemysłu opakowań i logistyki

Targi przemysłu opakowań

15.05.2013–
–16.05.2013
22.05.2013–
–26.05.2013
22.05.2013–
–24.05.2013
24.05.2013–
–26.05.2013
28.05.2013–
–31.05.2013

New York
USA
Chişinău
Mołdawia
Baku
Azerbejdżan
Dar es Salaam
Tanzania
Goyang
Korea Południowa

04.06.2013–
–06.06.2013
12.06.2013–
–13.06.2013
12.06.2013–
–13.06.2013
18.06.2013–
–21.06.2013
18.06.2013–
–21.06.2013
19.06.2013–
–22.06.2013
25.06.2013–
–27.06.2013
05.07.2013–
–08.07.2013
10.07.2013–
–12.07.2013
03.09.2013–
–05.09.2013
05.09.2013–
–07.09.2013
05.09.2013–
–08.09.2013
16.09.2013–
–21.09.2013
24.09.201326.09.2013
25.09.2013–
–27.09.2013
25.09.2013–
–27.09.2013
05.10.2013–
–07.10.2013
08.10.2013–
–10.10.2013
16.10.2013–
–17.10.2013
23.10.2013–
–25.10.2013
29.10.2013–
–01.11.2013
30.10.2013–
–01.11.2013
05.11.2013–
–08.11.2013
12.11.2013–
–15.11.2013

Birmingham
Wielka Brytania
Wels
Austria
Paryż
Francja
Mexico City
Meksyk
Moskwa
Rosja
Casablanca
Maroko
Shanghai
Chiny
Hyderabad
India
Singapur
Singapur
Helsinki
Finlandia
Karachi
Pakistan
Istanbul
Turcja
Monachium
Niemcy
Norymberga
Niemcy
Taszkient
Uzbekistan
Casablanca
Maroko
Addis Ababa
Etiopia
Sofia
Bułgaria
Sztokholm
Szwecja
Monte Carlo
Monako
Novosibirsk
Rosja
Kijów
Ukraina
Almaty
Kazachstan
Bogota
Columbia

20.11.2013–
–23.11.2013

Jakarta
Indonezja

Lista targów dostępna będzie również na stronie internetowej Polskiej Izby Opakowań www.pio.org.pl
(BPS)
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Nagroda Polskiej Izby Opakowań
w Konkursie Projektów Opakowań
STUDENT PakSTAR 2012
Polska Izba Opakowań jako inicjator i współorganizator
Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakSTAR 2012, jest
fundatorem nagrody dla jednego z laureatów w kategorii
STUDENT PakSTAR 2012.
Tegoroczną nagrodę w wysokości 2000 zł uzyskała Pani Maja Drążkowska za projekt serii opakowań „Przysmaki
z mysiej paki”. Przyznając tę nagrodę Jury Konkursu podkreśliło fakt, iż nagrodzona seria opakowań, to skuteczny
sposób zwrócenia uwagi na potrzebę wprowadzenia zdrowych, ekologicznych produktów dedykowanych dzieciom.
Zaś dorosłym, prosta grafika i nasycone kolory będą się
kojarzyć z produktami zdrowymi o „prostym – niezłożonym
chemicznie” składzie. Dzieci natomiast, kolorowa i wesoła
rodzina myszek, od najmłodszych lat zachęca do zdrowego odżywiania się.
Maja Drążkowska ukończyła Wzornictwo na Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi. Naukę kontynuuje na warszawskiej ASP. Podczas studiów zdobyła szereg nagród i wyróżnień w konkursach (finał konkursu na „Produkt z najwyższej
półki” organizowany przez firmę Deante, dwie nominacje Art

of Packaging, I miejsce w konkursie na logo Rudawskiego Parku Krajobrazowego, I miejsce w konkursie Pakstar,
wyróżnienie w konkursie Pakstar). Jej prace prezentowane były na licznych wystawach. W szczególny sposób interesuje się projektowaniem opakowań, dlatego na dyplom
licencjacki opracowała serię opakowań regionalnych. Jej
zainteresowania są jednak szerokie, fascynuje ją także projektowanie graficzne, produktu oraz wnętrz. We wzornictwie
ceni jego różnorodność oraz to, że wnika ono w życie codzienne – ułatwia je, dodaje ciekawej, estetycznej oprawy,
a nawet stwarza nowe interakcje międzyludzkie.
Gratulując nagrody, życzymy milej laureatce powodzenia
w dalszych studiach oraz nowych sukcesów w dziedzinie
wzornictwa.
(red)

Przysmaki mysiej paki
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.
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Innowacyjne owijarki do pakowania folią stretch –
oferta Spółki PAKMAR dla firm zrzeszonych
w Polskiej Izbie Opakowań
Spółka PAKMAR oferuje solidne i
niezawodne owijarki do folii stretch firmy Packomore. Szczególnymi cechami i zaletami powyższych owijarek są:
oszczędność kosztów pakowania od
40%, owijanie palet i produktów niezależnie od wymiarów, formy, kształtu
i wagi, szybkość owijania i mobilność
urządzenia, używanie w dowolnych
miejscach magazynu lub placu.
Owijarki Packmore przystosowane
są do wszelkich typów folii stretch, folii
makroperforowanych i foli siatkowych.
Dzięki ich użyciu zwiększa się wydajność folii ze względu na opcję power
pre-strech, czyli wstępnemu rozciągowi od 100% do 300%.
Zastosowanie w procesie pakowania oferowanych przez nas owijarek
pozwoli Państwu na: obniżenie kosztów zużycia folii, lepsze zabezpieczenie towarów, skrócenie operacji pakowania, optymalizację wykorzystania
zasobów ludzkich.
W naszej ofercie posiadamy następujące modele owijarek Packmore:
XTENSER
Ręczna owijarka do paletowania,
sugerowana przy pakowaniu powyżej 15 palet dziennie. Najbardziej innowacyjne i ekonomiczne urządzenie
na rynku. Uniwersalne rozwiązanie dla
każdego typu palety. Bardzo proste
w obsłudze, nie wymaga konserwacji.
Jedyny tego typu system pakowania,
który potrzebuje jedynie 60 cm wolnej
przestrzeni od palety. Przy tym urządzeniu wysięgnik sterujący wysokością folii jest podnoszony manualnie.
Dodatkowa opcja power pre-strech pozwala na większą wydajność folii, dzięki wstępnemu rozciągowi do 100%.
WRAPMAN
Półautomatyczna owijarka do paletowania sugerowana przy pakowaniu powyżej 30 palet dziennie. Bardzo
prosta w obsłudze owijarka, idealna
dla firm, które szukają rozwiązania do
praktycznego i ekonomicznego paletowania. Szybkość owijania palet i produktów niezależnie od wymiarów, for-

my i kształtu oraz mobilność – to tylko
podstawowe zalety tego urządzenia.
Jedyny tego typu system pakowania,
który potrzebuje jedynie 60 cm wolnej
przestrzeni od palety. W przypadku tego urządzenia akumulator pozwala na
spakowanie powyżej 70 palet bez konieczności dodatkowego ładowania.
Wysięgnik sterujący wysokością folii
jest automatyczny i sterowany przez
operatora urządzenia. Dzięki opcji power pre-strech owijarka pozwala na
większą wydajność folii, dzięki wstępnemu rozciągowi od 100% do 200%.
GIROKAY
Automatyczna owijarka do paletowania sugerowana przy pakowaniu
powyżej 100 palet dziennie. W pełni
zautomatyzowany robot samopakujący, szczególnie polecany tam, gdzie
wymaga się szybkiego opakowania
dużych ilości spaletyzowanych produktów, a więc w centrach dystrybucyjnych, w firmach produkcyjnych itp.
Bardzo prosta w obsłudze owijarka
posiadająca panel sterowania z podstawowymi funkcjami programowania.
Urządzenie w pełni mobilne do użytku
w dowolnych miejscach ma – gazynu
lub placu. Sterowanie jazdą za pomocą przycisku jazdy przód i tył, pozwala
na szybkie przemieszczenie urządzenia. Urządzenie do pakowania palet
o różnej masie i kształcie. Dzięki opcji
power pre-strech owijarka pozwala na
większą wydajność folii dzięki wstępnemu rozciągowi od 100% do 200%.
GIROTONDO
Automatyczna owijarka do paletowania sugerowana przy pakowaniu
powyżej 100 palet dziennie. W pełni
zautomatyzowany robot samopakujący, bliźniaczy do Girokay. Bardzo prosty w obsłudze, posiadający więcej
funkcji programowania: 8 różnych cykli owijania oraz 8 różnych programów.
Urządzenie w pełni mobilne, do użytku w dowolnych miejscach magazynu
lub placu. Sterowanie jazdą za pomocą przycisku jazdy przód i tył pozwala
na szybkie przemieszczenie urządze-
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nia. Urządzenie do pakowania palet
o różnej masie i kształcie. Dzięki opcji
power pre-strech owijarka pozwala na
większą wydajność folii, dzięki wstępnemu rozciągowi od 100% do 200%.
RUOTATOR
Automatyczna owijarka do paletowania sugerowana przy pakowaniu
powyżej 250 palet dziennie. W pełni
zautomatyzowany robot samopakujący szczególnie polecany tam, gdzie
wymaga się szybkiego opakowania
dużych ilości spaletyzowanych produktów. Urządzenie cechuje wysoka
wytrzymałość baterii oraz bardzo prosta obsługa. Urządzenie posiada rozbudowany panel sterowania z wieloma funkcjami pakowania oraz wieloma
cyklami i możliwościami programowania. Urządzenie w pełni mobilne, do
użytku w dowolnych miejscach magazynu lub placu. Sterowanie jazdą
za pomocą przycisku jazdy przód i tył
pozwala na szybkie przemieszczenie
urządzenia. Urządzenie do pakowania
palet o różnej masie i kształcie. Dzięki opcji power pre-strech owijarka pozwala na większą wydajność folii, dzięki wstępnemu rozciągowi od 100% do
300%.
Szczegółowych informacji o dostępnych modelach udziela Biuro Handlowe
PAKMAR Sp. z o.o.; 02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 1; tel.: 22 899 32 25,
857 81 05, fax: 22 643 45 64; e-mail:
opakowania@pakmar.com.pl, maszyny@pakmar.com.pl.
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Polska Izba Opakowań
na Targach easyFairs
PACKAGING INNOVATIONS 2013
Tradycyjnie już, Polska Izba Opakowań – podobnie jak na targach
TAROPAK i Pakfood organizowanych przez Międzynarodowe Targi
Poznańskie – weźmie w tym roku
udział w targach PACKAGING INNOVATIONS organizowanych przez
easyFairs.
W tym roku, Targi odbędą się w
dniach 10-11 kwietnia w warszawskim centrum wystawowym EXPO
XXI.
Polska Izba Opakowań dysponować będzie stoiskiem informacyjno-promocyjnym (nr B17), na którym
wystawione będą materiały promocyjno-reklamowe firm zrzeszonych
w Izbie. Warunkiem ich „wyłożenia”,
będzie wcześniejsze poinformowanie Biura Izby (do 28 lutego 2013 r.)
oraz dostarczenie w pierwszym dniu
targów (11 kwietnia) do godz. 1000 na
stoisko Izby, lub wcześniej do biura Izby (Warszawa, ul. Konstancińska 11).
Jak informują organizatorzy, przyszłoroczna edycja PACKAGING INNOVATIONS służyć będzie zaprezentowaniu bogatej oferty przemysłu
opakowań, od opakowań z papieru
i tektury, tworzyw sztucznych, szkła,
metalu oraz drewna i innych materiałów opakowaniowych. Interesu-
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jącą ofertę zapowiadają projektanci
i producenci etykiet, opakowań logistycznych, zbiorczych i ochronnych.
Przyszłoroczna, piąta już, edycja
tych targów zostanie wzbogacona
o strefę opakowań luksusowych –
LUXPACK. Ponadto utrzymane zostaną dotychczasowe strefy:
■LABELLING, w której zaprezentowane będą: etykiety inteligentne, kody, nalepki; urządzenia do etykietowania, znakowania, kontroli; rozwiązania
nadruków na etykietach oraz
systemy RFID.
■CO-PACKAGING, w której zaprezentowane zostaną środki
i systemy: pakowania; przepakowywania; konfekcjonowania
i kontroli jakości.
■LOGISPACK, to miejsce prezentacji rozwiązań w zakresie opakowań logistycznych, gotowych
na półkę, zbiorczych i transportowych.
Na stoisku Polskiej Izby Opakowań zwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertami firm zrzeszonych
w Izbie, które samodzielnie nie będą „się wystawiać”. Ponadto, zwiedzający będą mogli zapoznać się

z działalnością Izby, warunkami
członkostwa oraz korzyściami jakie
członkowie mogą odnieść z faktu
przynależności do Izby.
Dla przedstawicieli firm zrzeszonych w Izbie, którzy znajdą się wśród
zwiedzających PACKAGING INNOVATIONS, oraz dla wszystkich firm-wystawców, Polska Izba Opakowań
przygotowała bezpłatne egzemplarze najnowszej pozycji wydawniczej „Przemysł opakowań w Polsce.
Stan. Perspektywy. Oferta”. Na stoisku wyłożone będą (dla kolekcjonerów) archiwalne egzemplarze Biuletynu Opakowaniowego.
W trakcie targów, Izba będzie organizatorem konferencji na temat
metod i środków zapobiegania migracji substancji krytycznych z opakowań pochodzenia celulozowego
(papier, tektura) do zapakowanego
produktu. Chodzi w szczególności
o takie substancje jak: benzofenon;
ftalany; olej mineralny i bis fenol A.
Informując o powyższym, zachęcamy firmy zrzeszone w Izbie do wykorzystania izbowego stoiska w celach
promocyjno-informacyjnych, zaś gości targów do odwiedzenia stoiska
Polskiej Izby Opakowań.
(B.K.)
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ZAPROSZENIE NA RYNEK UKRAINY

Wystawa PACK EXPO
W dniach 10-12 kwietnia 2013 roku,
w Kijowie zorganizowana zostanie 14.
międzynarodowa wystawa przemysłu opakowaniowego PACK EXPO.
Wystawa PACK EXPO prezentuje ostatnie światowe tendencje w przemyśle opakowaniowym i pokazuje współczesne wysoko
technologiczne maszyny i urządzenia dla
produkcji opakowań i druku na opakowaniach.
Wystawa PACK EXPO jest organizowana równolegle (w tym samym miejscu
i czasie) z głównymi w Ukrainie wystawami przemysłu rolno-spożywczego FOOD
TECH MASH and FOOD EXPO, tworząc
w ten sposób Międzynarodowe Forum
Przemysłu Spożywczego i Opakowań IFFIP (International Forum of Food Industry
and Packaging), na którym prezentowany
jest pełny cykl produkcji żywności, od su-

rowca, poprzez technologie i urządzenia
do jego przeróbki, produkcji opakowania,
pakowania i opisu.
Wystawa PACK EXPO to dobra forma popularyzacji współczesnego przemysłu opakowań we wszystkich jego
elementach, jak: materiały opakowaniowe; opakowania; technologie i maszyny;
etykiety; drukowanie opakowań; pomocnicze materiały i środki dla opakowań.
Polska Izba Opakowań jest jedną z kilku narodowych i międzynarodowych organizacji wspierających PACK EXPO i blisko
współpracuje z organizatorami tej wystawy. Stąd też polskie firmy opakowaniowe
zrzeszone w Izbie korzystać mogą, jako
wystawcy, z 20 proc. zniżki. Uwzględniając zainteresowanie polskich producentów
opakowań, rynkiem Ukrainy, Izba zamierza zorganizować misję biznesową, której

Uzbekistan zaprasza
We wrześniu (25-27) 2013 roku w Taszkiencie (Uzbekistan)
firma TNT Production Inc. organizuje wystawę FoodWeek Uzbekistan 2013. Na którą złożą się:
PackTech Uzbekistan 2013, 18. Międzynarodowa Wystawa
Opakowań oraz Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Opakowań
FoodExpo Uzbekistan 2013, 18. Międzynarodowa Wystawa
Produktów Spożywczych i Napojów
FoodTek Uzbekistan 2013, 18. Międzynarodowa Wystawa
Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego
Targi Tek Uzbekistan 2013, 18. Międzynarodowa Wystawa
Przemysłu Rolnego
Polska Izba Opakowań rozważa możliwość zorganizowania misji promocyjno-biznesowej na w/w wystawę oraz uzyskania zniżek dla wystawców zrzeszonych w Izbie. Uczestnicy misji bizne-

sowej będą mieć do dyspozycji stoisko informacyjno-promocyjne.
Realizacja tego zamierzenia uzależniona jest od zainteresowania przedsiębiorców udziałem w w/w przedsięwzięciach wystawienniczych. Prosimy zatem o zgłaszanie na adres Biura Izby
zainteresowania udziałem zarówno w misji, jak też w charakterze
samodzielnego wystawcy. Termin do 15 stycznia 2013 r.
Warto wiedzieć, że Republika Uzbekistanu zajmuje 5. miejsce
w świecie pod względem produkcji bawełny (ok. 4 mln ton na rok).
Znajduje się w gronie pięciu światowych liderów w wydobyciu i eksporcie uranu. Zajmuje wiodące miejsce w świecie w wydobyciu gazu.
Wg światowego rankingu Uzbekistan zajmuje 7 miejsce wśród krajów
wydobywających złoto. Jest również na 4. miejscu z punktu widzenia
wielkości zapasów złota. Wydobywa rocznie ponad 70 ton złota. Zatem to bogaty kraj i duży stosunkowo rynek (29 milionów ludności).
W sytuacji kurczących się rynków europejskich, warto zainteresować się tym krajem jako potencjalnym rynkiem.

Zaproszenie na opakowaniowy
rynek Mołdawii
Mołdawia należy do najaktywniejszych
krajów uczestników Partnerstwa Wschodniego. Ostatnia wizyta prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego w Kiszyniowie świadczy o zainteresowaniu Polski
rozwojem stosunków gospodarczych i
politycznych z tym krajem. Tempo rozwoju gospodarczego Mołdawii, w znacznym
stopniu zależy od współpracy państw UE
z tym krajem.
Polska Izba Opakowań była organizatorem 3 misji gospodarczych na specjalistyczną Wystawę Przemysłu Opakowa-

niowego PACKAGING DEPOT w ciągu
ostatnich 5 lat. Te pierwsze kontakty zachęcają do kolejnych.
Bowiem z każdym rokiem rośnie zainteresowanie miejscowego rynku ofertą
opakowaniową polskich firm. Doskonałą
okazję do zapoznania się z potrzebami
miejscowego rynku opakowań stanowi
zaproszenie Międzynarodowego Centrum
Wystawowego Moldexpo SA do udziału
w tegorocznej edycji wystawy PACKAGING
DEPOT w dniach 22-26 maja 2013 roku.
Wystawie opakowań towarzyszą or-

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 17  Nr 6/2012

uczestnicy mieć będą do dyspozycji własne stoisko informacyjno-promocyjne.
Firmy spoza Izby, a także firmy-producenci żywności, zainteresowane udziałem
w wystawie FOOD EXPO mogą skorzystać z pomocy i pośrednictwa Izby zarówno w sprawie uczestnictwa w misji jak
i organizacji własnego stoiska.
Firmy zainteresowane udziałem w organizowanej przez Polską Izbę Opakowań
misji gospodarczej (biznesowo-promocyjnej) na wystawę PACK EXPO, proszone
są o nadsyłanie wstępnych zgłoszeń do
31 stycznia 2013 r.
Przewidywany koszt uczestnictwa w misji
– ok. 3 tys. zł (przelot, zakwaterowanie, reklama w katalogu, karty wstępu, miejsce na stoisku, ubezpieczenie). Warunki udziału firm w
charakterze samodzielnych wystawców znajdziecie Państwo na www.packexpo.kiev.ua.
Dla firm zrzeszonych w Izbie możliwe
zniżki do 20 proc. Więcej informacji można
uzyskać w Biurze Polskiej Izby Opakowań
(biuro@pio.oeg.pl; tel. 22 842-20-11 w 46,
64 oraz 22 651-83-94).
(red.)

Biuro PIO

ganizowane równolegle wystawy FOOD
TECHNOLOGY oraz FOOD & DRINKS.
Zatem w jednym miejscu i czasie spotkają
się producenci i użytkownicy opakowań.
Polska Izba Opakowań zamierza zorganizować kolejną misję biznesową do Kiszyniowa z okazji tej wystawy. Realizacja tego
zamierzenia jest uzależniona od stopnia
zainteresowania ze strony firm. Jest również możliwość uzyskania preferencyjnych
warunków dla indywidualnych wystawców
rekomendowanych przez Izbę.
Prosimy zatem firmy i osoby zainteresowane udziałem w wystawie PACKAGING DEPOT oraz uczestnictwem w misji
biznesowej o wstępne zgłoszenia do 31
stycznia 2013. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Biura Izby (e-mail: biuro@
pio.org.pl oraz faksem na nr 22 842-23-03.
(B.K.)
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Inżynierowi łatwiej
zostać prezesem
Aż 38 proc. prezesów, członków zarządu i dyrektorów generalnych studiowało na politechnikach – wynika z raportu firmy doradztwa personalnego Kienbaum i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które przebadały
ponad 60 dużych firm działających w naszym kraju i kilka
tysięcy stanowisk.
Inżynierowie, często awansując na wysokie stanowiska,
robią kursy MBA oraz studia z zakresu zarządzania i finansów. Łatwiej kandydatowi np. na dyrektora generalnego
nadrobić braki w przygotowaniu menedżerskim niż zdobyć
wiedzę i doświadczenie techniczne – mówi Iwona Cekal,
konsultant w Kienbaum.
Na rynku pracy świetnie radzą sobie również absolwenci
uczelni o profilu ekonomicznym i biznesowym. Najsłabiej
wygląda w kadrze menedżerskiej reprezentacja absolwentów kierunków humanistycznych.
Jakie studia kończyli prezesi, członkowie zarządów
i dyrektorzy generalni?

WARTO WIEDZIEĆ

Opakowania do żywności
i papierosów – górą
Nakarmić i uzależnić – tak można określić realizowane
w ostatnim okresie zadania stojące przed przemysłem spożywczym oraz wyrobami tytoniowymi.
Okazuje się bowiem, że papierosy w ostatnich latach stały się
największym hitem eksportowym. Przez ostatnie 7 lat, zagraniczna sprzedaż papierosów wzrosła o 1200 procent. Produkowane w Polsce papierosy znaleźć można na rynkach 72 krajów.
Mamy liczący się w Europie przemysł wyrobów tytoniowych.
Pięć dużych fabryk należących do międzynarodowych firm.
Wprawdzie nie musi tutaj działać prosty mechanizm powiązań „wyrób – opakowanie”, jednak tak znaczący wzrost
produkcji wyrobów tytoniowych musi pociągać za sobą zwiększone zapotrzebowanie na opakowania.
We wspomnianym okresie, ostatnich 7 lat, eksportowym
przebojem stała się polska żywność. Cieszy fakt, iż tylko niewielką część eksportu stanowi prosta żywność. Ponad 75% to
żywność przetworzona, a ta potrzebuje opakowań. Znacząco
wzrósł eksport przetworów mleczarskich (sery dojrzewające),
o ok. 40% w bieżącym roku. Rekordy osiąga eksport kawy.
Wprawdzie surowiec importujemy, ale w kraju obrabiamy i pakujemy. A opakowania do kawy to w większości klasa Premium.
Warto wiec śledzić rozwój produkcji towarów kierowanych
na rynki zagraniczne, a w szczególności do krajów pozaeuropejskich aby odpowiednio dostosować ofertę przemysłu
opakowań.
(red)

■■■

Szczypta świątecznego optymizmu

Ze wskaźnikiem
ok. 2% wzrostu wchodzimy
w 2013 rok
Jakie studia kończyli menedżerowie średniego
i niższego szczebla?

(PB za Kienbaum i Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa)
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W trudnej sytuacji gospodarczej znajduje się zdecydowania
większość krajów – członków UE. Aktualnie (dane za III wartał
2012 r.) jedynie 9 krajów wykazuje wzrost PKB, przy czym
4 z nich zaledwie w granicach 0,3-0,5% liczony rok do roku.
Dotyczy to takich krajów jak Bułgaria 0,5%; Austria i Niemcy
0,4%; Finlandia 0,3%.
Polska znajduje siew 5 krajów odnotowujących wzrost
w granicach 2,0-5,0 ptrocent. Liderem w tej grupie jest Łotwa
5,3%, drugie miejsce zajmuje Estonia 3,4% oraz Litwa 3,3%.
Polska plasuje sie tuż za Słowacją ze wskaźnikiem 2,0%.
To i tak niezla pozycja na tle takich krajów jak Belgia (-0,3%),
Francja i Rumunia (-0,8%); Holandia (-1,4%); Czechy (-1,5%);
Węgry (-1,6%). Wśród grupy krajów przeżywających recesję,
prym wiedzie Grecja ze wskaźnikiem (-7,2%). Drugie miejsce
zajmuje Portugalia (-3,4%), Cypr i Włochy odpowiednio -2,3%
oraz -2,4%.
Tak więc, na tym tle sytuacja gospodarcza naszego kraju
nie wygląda tak źle. Mamy pewien zapas na czas zmiany klimatu gospodarczego Europy i Świata.
Trzeba ten zapas mądrze wykorzystać.
(an. PIO)
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Czym jest projekt SoLaPack
i co zrobić, aby maksymalnie
wykorzystać jego rezultaty
w praktyce?
Odpowiedzi na te pytania poszukiwali członkowie Komitetu Użytkowników, organu powołanego w ramach
międzynarodowego Projektu badawczego SoLaPack (europejska inicjatywa CORNET), podczas posiedzenia
w dniu 15 listopada 2012 r.
Jak już donosiliśmy w poprzednich
numerach Biuletynu, Projekt SoLaPack jest międzynarodowym projektem badawczym, którego celem jest
opracowanie metod i środków zapobiegania migracji substancji krytycznych, w postaci powłok sorpcyjnych
w materiałach opakowaniowych pochodzenia celulozowego.
Projekt ten realizowany jest w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej CORNET (od: Collective Research Network). Inicjatywa CORNET
kreuje projekty ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów
technicznych interesujących określone branże przemysłu, w co najmniej
trzech krajach.
Zgodnie z tą zasadą Projekt SoLaPack jest ukierunkowany na potrzeby
branży opakowań w Belgii, Niemczech
i Polsce. Stąd też wnioskującymi o uruchomienie tego rodzaju projektów są
organizacje zrzeszające przedsiębiorców z określonych branż, przyjmując
na siebie obowiązek (rolę) krajowych
koordynatorów. Dodatkowym wymogiem (zasadą) jest udział w realizacji
projektu co najmniej dwóch jednostek
naukowych z każdego kraju. W przypadku Polski, organizacją wnioskującą
uruchomienie Projektu SoLaPack jest
Polska Izba Opakowań. Ze strony Niemiec: Fundacja Technologii Papieru
(Papiertechnische Stiftung – PTS). Ze
strony Belgii: Stowarzyszenie Przedsiębiorców CELABOR.
Jednym z ważnych zadań zrzeszeń
(organizacji wnioskujących) reprezentujących przedsiębiorców, jest utworzenie w każdym z krajów Komitetu Użytkowników. Należy rozumieć,
iż chodzi o użytkowników rezultatów

jakie uzyskamy w wyniku realizacji
Projektu. Komitet Użytkowników winni stanowić przedstawiciele małych
i średnich firm, w liczbie minimum pięciu. Ze strony Polski Komitet Użytkowników stanowią przedstawiciele następujących firm: AKPUD; BESKID;
KARTONEX; SANEX i YANKO.
Partnerskie dla Izby zrzeszenia
w Niemczech i Belgii powołały Komitety Użytkowników składające się
z przedstawicieli 6 firm. Polska Izba
Opakowań zamierza także zwiększyć
krajowy Komitet Użytkowników, o co
najmniej jeszcze 2 firmy.
Głównym zadaniem Komitetu Użytkowników jest monitorowanie realizacji Projektu. W szczególności chodzi
o zgłaszanie wniosków mających na
celu maksymalne wykorzystanie w
praktyce rezultatów uzyskiwanych
przez wykonawców badań. Bardzo
ważnym jest, dostosowywanie uzyskiwanych rezultatów, ich formy do potrzeb i możliwości (warunków) aplikacyjnych przemysłu.
Właśnie tym zagadnieniom w większości było poświęcone pierwsze posiedzenie polskiego Komitetu Użytkowników w dniu 15 listopada 2012
roku.
Uczestniczyli w nim: Mateusz Momot, reprezentujący Spółkę SANEX;
Jan Szybalski, prezes Spółki BESKID;
Ireneusz Antczak, współwłaściciel
Spółki AKPUD; Roland Szydło, prezes
spółki YANKO. Polskie jednostki naukowe biorące udział w realizacji Projektu SoLaPack reprezentowali: prof.
dr hab. inż. Artur Bartkowiak, kierownik części badawczej Projektu realizowanego przez Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, a ściślej przez jego jednostkę
badawczą Centrum Bioimmobilizacji
i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO); dr Agnieszka Romanowska-Osuch (CBIMO); mgr inż.
Beata Kudawska (CBIMO). Drugą jednostkę naukową (COBRO) reprezen-
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towali: prof. dr hab. inż. Hanna Żakowska, z-ca dyrektora ds. naukowych; dr
Karol Bal, kierownik części badawczej
projektu ze strony COBRO; mgr Adam
Fotek; mgr Alicja Kaszuba.
Polską Izbę Opakowań reprezentowali: prezes, prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk; dyrektor, mgr inż. Wacław Wasiak i pracownicy Biura Izby
(koordynatora Projektu) mgr inż. Beata Pyś-Skrońska i Bartłomiej Królak.
W trakcie ponad pięciogodzinnych
obrad przedstawiciele jednostek naukowych przedstawili przebieg dotychczasowych badań, na tle zadań badawczych Projektu, które przedstawił
prof. A Bartkowiak (CBIMO). Dotyczy
to 7 zadań:
WP-2 Selekcja materiałów sorpcyjnych;
WP-3 Badania przesiewowe opakowań otrzymanych od producentów;
WP-4 Nakładanie sorbentów na materiały opakowaniowe;
WP-5 Otrzymywanie próbek laboratoryjnych opakowań zawierających
ochronną warstwę sorbentu;
WP-6 Modyfikacja;
WP-7 Optymalizacja;
WP-8 Wdrożenie materiałów pokrytych warstwą ochronną do opakowań
handlowych z papieru i tektury.
Łącznie na Projekt SoLaPack składa
się 9 zadań. Oprócz wyżej wymienionych, są zadania dotyczące: koordynacji WP-1 i upowszechniania wyników WP-9. Za realizację tych zadań
odpowiada Polska Izba Opakowań.
Prof. A. Bartkowiak poinformował
członków Komitetu Użytkowników
o zadaniach realizowanych przez krajowe jednostki badawcze oraz przez
jednostki badawcze partnerów zagranicznych.
Dla poszczególnych zadań badawczych Projektu wyznaczeni są liderzy.
I tak, liderami zadania:
WP-2 Surowce i materiały (chodzi o wybór wymaganych surowców
spośród oferowanych na rynku, które
będą używane na dalszych etapach
realizacji Projektu) jest Laboratorium
CELABOR (Belgia);
 WP-3 Badania przesiewowe
(w celu pozyskania materiałów celulozowych i opakowań komercyjnych,
które zostaną przebadaną pod względem występowania w nich substancji
krytycznych) jest COBRO (Polska);
dokończenie na s. 14
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Czym jest
projekt
SoLaPack
i co zrobić...
dokończenie ze s. 13

WP-4 Materiały sorpcyjne (w ramach tego zadania przebadane zostaną takie substancje sorpcyjne jak: zeolity, cyklodekstryny, glinokrzemiany
– bentonity, mieszanki krzemionki koloidalnej i wodorotlenki glinu) jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT, Polska);
WP-5 Próby laboratoryjne (których celem będzie opracowanie funkcjonalnych materiałów celulozowych z
opracowanymi powłokami nanoszonymi od strony produktu spożywczego)
jest Instytut PTS (Niemcy);
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WP-6 Modyfikacja (cel – wskazanie najlepszego adsorbentu lub mieszaniny adsorbentów) liderem tego
zadania jest instytut badawczy CERTECH (Belgia-Walonia);
WP-7 Optymalizacja (w tym zadaniu chodzi o wyprodukowanie zoptymalizowanych, prowadzących do
otrzymania modyfikowanych powierzchniowo materiałów oraz analizę powłok i otrzymanych modyfikowanych papierów) jest jednostka
CELABOR (Belgia);
WP-8 Badania funkcjonalności
(cel: optymalizacja i badanie funkcjonalności warstw sorpcyjnych naniesionych na papierze komercyjnym oraz
charakterystyka otrzymanych, modyfikowanych materiałów) jednostka badawcza PTS (Niemcy).
Dzięki informacjom przedstawionym
przez dyr. Wacława Wasiaka (Polska
Izba Opakowań), krajowego koordynatora Projektu SoLaPack oraz przez
przedstawicieli polskich jednostek ba-

dawczych, prof. dr hab. inż. Artura
Bartkowiaka i mgr inż. Beatę Kudawską (ZUT) i dra Karola Bala (COBRO),
Członkowie Komitetu Użytkowników
zapoznali się z celami i organizacją
Projektu, oraz jego finansowaniem.
Dzięki temu mogli kompetentnie formułować swoje oczekiwania co do
formy przekazywanych do ich jednostek wyników, podkreślając w szczególności, iż należy brać pod uwagę
możliwości techniczne zastosowania
opracowanych metod w warunkach
konkretnej firmy. Chodzi m.in. o posiadane urządzenia do nanoszenia
warstw sorpcyjnych.
Było to bardzo owocne i dobrze rokujące co do współpracy obu środowisk spotkanie.
W sprawach organizacyjnych omówiono projekt planu posiedzeń Komitetu Użytkowników w 2013 roku.
Przewiduje się organizację 4-5 spotkań, w tym jedno wspólne z członkami Komitetów Użytkowników z Niemiec i Belgii.
(B.K.)
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Sposób na zdyscyplinowanie
kontrahentów
Jedną z metod ograniczenia plagi
zatorów płatniczych, może okazać się
praktyka zastrzegania prawa własności towaru na fakturach.
Wg opinii Kajetana Kujawiaka, radcy
prawnego z Associate SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy (Puls
Biznesu z 15 listopada 2012) wielu
sprzedawców zastrzega na fakturach
VAT lub umowach sprzedaży, że „do
czasu uiszczenia całej ceny towar
stanowi własność sprzedawcy”. Jakie są skutki umieszczenia takiej klauzuli i czy warto ją stosować?
Przepisy kodeksu cywilnego (art.
589-591) nie określają wprost skutków
takiego zastrzeżenia. Jednak zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem Sądu
Najwyższego (wyr. SN z 21.01.1999 r.,
I CKN 955/97, z 16.09.2003 r., IV CKN
468/01) sprzedawcy, w przypadku nieuregulowania w terminie przez kupującego ceny sprzedaży, przysługuje
uprawnienie do żądania zapłaty ceny
albo wydania towaru. W razie opóźnień w płatnościach zastrzeżenie prawa własności do czasu i uiszczenia
całej ceny stwarza dogodną sytuację
dla sprzedawcy. Może on wybrać korzystniejsze dla siebie rozwiązanie

w zależności od sytuacji finansowej
kupującego.
W przypadku braku takiej klauzuli sprzedawcy pozostaje jedynie prawo do żądania zapłaty lub podjęcie
kroków prawnych zmierzających do
odstąpienia od umowy na podstawie
ogólnych przepisów k.c.
Co w sytuacji, gdy kupujący odsprzedał już kolejnemu kontrahentowi
zakupiony towar? Odpowiedź znajdujemy w art. 590 § 1 zd. 2 k.c., zgodnie
z którym zastrzeżenie prawa własności jest skuteczne względem wierzycieli kupującego, jeśli pismo ma datę
pewną. W rezultacie jeśli np. umowa
sprzedaży ma datę pewną (dokumenty
opatruje datą pewną notariusz – koszt
to 6 zł netto za 1 stronę dokumentu),
w mojej ocenie sprzedawca może żądać
wydania towaru bezpośrednio od kontrahentów nierzetelnego kupującego.
Podsumowując, zastrzeżenie prawa
własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty całej ceny zawsze jest korzystne dla sprzedającego, bo stwarza
alternatywę w dochodzeniu roszczeń.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na
tezę SN (zaprezentowaną w wyr. SN
z 21.01.1999 r., I CKN 955/97), zgod-

nie z którą, jeżeli sprzedawca wystąpił
na drogę sądową o zapłatę ceny, nie
może następnie domagać się wydania
mu sprzedanej rzeczy, z powołaniem
się na zastrzeżenie własności. Trudno zgodzić się z tym twierdzeniem, w
szczególności że w innym z orzeczeń
(wyr. z 16.09.2003 r., IV CKN 468/01)
SN podkreślił, iż uzyskanie przez
sprzedawcę, który zastrzegł własność
rzeczy sprzedanej, wyroku zasądzającego nieuiszczoną cenę i wszczęcie postępowania egzekucyjnego, nie
pociąga za sobą utraty przysługującego mu prawa własności. Skoro zatem
sprzedawca pozostaje właścicielem
rzeczy, według mnie przysługiwać mu
powinno prawo do żądania jej wydania
(oczywiście pod warunkiem, że wcześniej cena nie została wyegzekwowana przez komornika).
Warto dodać, ze klauzule zastrzegające własność sprzedawanego towaru do czasu uiszczenia całej ceny mogą być umieszczone nie tylko w treści
kontraktów, ale także na fakturach VAT
(tak m. in. SN w wyroku z 24.07.2008 r.
IV CSK 87/08). Sprzedawcy, którzy
nie zawierają przy każdej transakcji
umów sprzedaży w formie pisemnej
także mogą zatem skutecznie zastrzegać własność towaru. W takim wypadku warto jednak dopilnować, aby kupujący złożył podpis pod fakturą VAT,
jednocześnie akceptując przedmiotowe zastrzeżenie.

Firma DEKORGLASS Działdowo S.A.
zdobywcą nagrody
„Innovation Award P&G Prestige PackDev”
Miło nam poinformować, iż firma DEKORGLASS Działdowo S.A., aktywny
członek Polskiej Izby Opakowań, odebrała nagrodę „Innovation Award P&G
Prestige PackDev” przyznawaną za
innowacyjne rozwiązania przez firmę
Procter & Gamble. Obok prezentujemy
statuetkę, dokumentującą uzyskanie tego prestiżowego wyróżnienia.
Statuetka jest nagrodą przechodnią
i może ją otrzymać firma-dostawca wyrobów dla Procter & Gamble. Warunek –
firma ta musi wyróżniać się innowacyjnością i nowatorskim podejściem.
Specjalny Komitet powołany przez
fundatora nagrody, firmę Procter &
Gamble (P&G), bierze pod uwagę następujące kryteria:
• przenoszenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii;

• dostarczanie nowych technologii na
czas i w przewidzianych kosztach;
• rozciąganie granic obecnych technologii tak, aby osiągnąć skomplikowane wymagania dotyczące projektów.
Na ręce Prezesa firmy DEKORGLASS Działdowo, Pana Gabriela Chojaka, przekazujemy serdeczne gratulacje z nadzieją i życzeniami, aby statuetka ta, jeszcze nie raz wrócała do DEKORGLASS-u.
Warto przypomnieć, iż wśród dotychczasowych i „czasowych” posiadaczy
statuetki „Innovation Award P&G Prestige PackDev” znajdują się tacy potentaci przemysłu opakowań jak: Bormioli
Luigi, APTAR, Heinz-Glas, RPC, Seidel,
Qualipac.
(red)
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Finisz prac nad ustawą
o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi

Wzrost kompetencji
kadry zarządzającej
w firmach
zrzeszonych
w Polskiej Izbie
Opakowań

Wbrew pozorom, regulowany tą
ustawą obszar działalności gospodarczej nie należy do „łatwych”. Ustawa
ma m. in. uszczelnić system zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Stąd też, oprócz dotychczas
obowiązujących przepisów zaproponowano rozwiązania usprawniające
zagospodarowanie odpadów, takie jak
(m. in.) prowadzenie rejestru przedsiębiorców wprowadzających na rynek
produkty w opakowaniach oraz bazy
danych o odpadach. Nowe prawo ma
ukrócić szarą strefę w recyklingu opakowań. Jak szacuje Rekpol Organizacja Odzysku, w ciągu 7 lat, w wyniku
działalności nieuczciwych firm, tylko w
segmencie opakowań szklanych z publicznej kasy wyciekło do 300 mln zł,
z tytułu tzw. opłaty produktowej. Zgodnie z obowiązującą dotychczas ustawą, opłatę tę powinni wnosić producenci, którzy nie zapewnili recyklingu
opakowań swoich produktów na wymaganym przepisami poziomie. Opłaty tej
nie wnieśli, bowiem udokumentowali zapewnienie recyklingu fałszywymi
świadectwami potwierdzającymi recykling (tzw. DPR).
Jak oceniają fachowcy zajmujący
się recyklingiem, fałszywe świadectwa bezkarnie hulają po rynku. Traci
nie tylko państwo, ale także uczciwe
firmy realizujące rzetelnie ustawowe obowiązki. Bowiem ich konkurenci omijając przepisy, nie są obciążeni
kosztami recyklingu. Są zatem w lepszej sytuacji.
Tę chorobę miał skutecznie zwalczyć zaproponowany przez Minister-

Z inicjatywy współpracującej z Polską Izbą Opakowań firmy doradczej
Umbrella Consulting, Izba zgłosiła
udział w konkursie ogłoszonym przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o sfinansowanie projektu „Wzrost kompetencji kadry zarządzającej i wykorzystania narzędzi
HR w małych i średnich przedsiębiorstwach zrzeszonych w Polskiej Izbie
Opakowań”.
Zainteresowanie udziałem w tym
projekcie wyraziło 10 firm.
Są to: BAHPOL Sp. z o.o. (Kłobuck);
Coffee Service Sp. z o.o. (Warszawa);
ELA Wyrób Folii i Opakowań (Celestynów); EUROBOX Polska Sp. z o.o.
(Ujazd); FOLPOL (Lublin); PACKPROFIL Sp. z o.o. (Kolonowskie); PAKMAR
Sp. z o.o., ( Warszawa); PPHU SOR
DREW (Świętochłowice); YANKO Sp.
z o.o. (Rzeszów);ZPO TUBUS Sp. J.
(Warszawa).
W przypadku pozytywnej oceny
wniosku, firmy uczestniczące w projekcie skorzystają ze wsparcia w formie szkoleń i konsultacji w zakresie
doskonalenia metod zarządzania zasobami ludzkimi. W projekcie przewidziano także organizowanie konferencji służących upowszechnianiu
dobrych praktyk zarządzania wypracowanych w trakcie projektu wśród
przedsiębiorstw branży opakowaniowej.
Rozstrzygnięcie konkursu PARP powinno nastąpić w pierwszym kwartale
2013 r.
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stwo Środowiska obowiązkowy audyt
recyklerów wystawiających świadectwa DPR. Na wniosek Ministerstwa Finansów grozi wykreślenie z projektu
ustawy tego zapisu. Według opinii firm
zrzeszonych w Stowarzyszeniu EKO-PAK, to cios w serce nowej regulacji.
Według Agnieszki Jaworskiej, dyrektora generalnego Stowarzyszenia EKO-PAK, audyt recyklerów jest
bardzo ważny. To skuteczna metoda
ukrócenia działalności szarej strefy
i uszczelnienia systemu. Obecnie nikt
nie jest w stanie skontrolować działalności firm zajmujących się recyklingiem na rzecz producentów. System
działa w dużej mierze na papierze. Nikt
nie kontroluje faktycznego przepływu
odpadów i procesu wydawania dokumentów potwierdzających ich przerobienie.
Jak duże potrafią być rozbieżności
pomiędzy wolumenem przerobionych
faktycznie odpadów, a wykazanym w
„papierach” świadczy przykładki stłuczki szklanej. Dane zebrane z hut szkła
na temat wielkości przerobionej stłuczki
wskazują na 280 tys. ton. Zaś wg sprawozdań urzędów marszałkowskich sporządzonych na podstawie otrzymanych
DPR, recyklingowi (przerobowi) poddano w 2011 roku 485 tys. ton.
Wprawdzie za zwiększeniem kontroli opowiadają się prawie wszystkie
zainteresowane sprawnym funkcjonowaniem systemu podmioty, jednak
brak chętnych do jej przeprowadzania.
Czekamy zatem na dobre rozwiązanie
tego problemu.
(BPS)

(red)
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