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II Kongres Przemysłu Opakowań
godną formą uczczenia jubileuszu
20-lecia Polskiej Izby Opakowań
W kalendarzu przedsięwzięć uświetniających jubileusz 20-lecia Polskiej Izby
Opakowań, trzy wydarzenia zasługują na
szczególne wyróżnienie (zapamiętanie).
Pierwsze, to uroczysta jubileuszowa
sesja Walnego Zgromadzenia Członków

Polskiej Izby Opakowań w dniu 19 marca br., w trakcie której dokonano oceny
dorobku naszej organizacji w minionych
latach oraz uhonorowano osoby i firmy
dokończenie na s. 3

W numerze m.in.:
• II Kongres Przemysłu
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uczczenia jubileuszu 20-lecia
Polskiej Izby Opakowań
• Opakowalnictwo to biznes…
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doskonalenia współpracy
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Z sali obrad

Opakowalnictwo to biznes wart dzisiaj
ponad 600 miliardów dolarów,
zaś w roku 2020 nawet 1 bilion USD

• Nowa publikacja Izby
• O Konkursie ART OF
PACKAGING
• Targi Opakowań PACKAGING
INNOVATIONS 2015

z wystąpienia prezydenta Światowej Organizacji Opakowań

• Warto wiedzieć

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym
obradom II. Kongresu Przemysłu Opakowań była wizyta Thomasa L. Schneidera,
prezydenta Światowej Organizacji Opakowań. Choć nie chodzi o samą wizytę,

• Partnerzy Wspierający
II Kongres Przemysłu
Opakowań

ale o jego aktywny udział w obradach
Kongresu i spotkaniach towarzyszących
Kongresowi.
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Opakowalnictwo to biznes wart dzisiaj
ponad 600 miliardów dolarów,
zaś w roku 2020 nawet 1 bilion USD
dokończenie ze s. 1

W interesującym wystąpieniu inaugurującym obrady Kongresu, Thomas
L. Schneider przedstawił perspektywy
rozwoju rynku, a w ślad za tym, także przemysłu opakowań (patrz tytuł) wskazując
na czynniki uzasadniające tę prognozę.
Do najważniejszych zaliczył: wzrost populacji; globalny rozwój klasy średniej;
rosnący popyt na bezpieczną żywność
i czystą wodę; innowacyjność i wymogi
dyktowane przez zrównoważony rozwój.
O rosnącej liczbie ludności świata świadczą prognozy wskazujące, iż w okresie aktualnego półwiecza (lata 2000-2050), liczba ta wzrośnie o prawie 3,2 miliarda osób
(52%), z 6,1 mld. w roku 2000, do 9,3 mld.
w 2050 roku. Największy przyrost spodziewany jest w Afryce subsaharyjskiej
(212%) oraz w mniej dotychczas rozwiniętych regionach świata (bez Chin) – 83%. Te
dane wyznaczają perspektywiczne obszary zapotrzebowania na opakowania.
Przyszłość należy do opakowań adaptacyjnych, zróżnicowanych i złożonych.
Generalnie, opakowanie musi podążać
za zmianami jakim podlegać będą pakowane produkty. A te zmieniać się będą wraz z postępem cywilizacyjnym krajów i społeczeństw.
Opakowanie, w warunkach globalizacji, staje się ważnym „czynnikiem” rozwoju globalnego rynku. Musi podążać za
tym rozwojem. Rosnące odległości przesyłania towarów (produktów) w różnych
strefach klimatycznych, stawiają nowe

wymagania wobec opakowań i ich funkcji. Przemysł opakowań mający ambicję
uczestniczenia w zaspokajaniu potrzeb
konsumentów na całym świecie, musi
brać pod uwagę (znać) wielonarodowe,
globalne strategie rozwojowe, normy
i zwyczaje kulturowe. Tylko w tych warunkach może zapewnić produkowanym
przez siebie opakowaniom realizację ich
funkcji ochronnych, a w szczególności
w zakresie budowania marki w handlu detalicznym. Stąd trend rozwoju wzornictwa
oraz materiałów opakowaniowych. Rosnąca rola nanotechnologii. Nanomateriały mają ogromną przyszłość, ale czy na
pewno są (będą) bezpieczne? Przed nami wiele zatem wyzwań i problemów do
rozwiązania. Nie ulega jednak wątpliwości, iż musimy w rozwiązywaniu tych problemów i w rozwoju opakowalnictwa pamiętać o zrównoważonym rozwoju. Przed
nami dylemat w relacjach: zrównoważony rozwój i opakowaniowy biznes. To od
nas zależy czy głównym motorem rozwoju będzie zaangażowanie społeczne, czy
tylko obniżenie kosztów.
Mamy dzisiaj dobre przykłady społecznego zaangażowania dyktującego
potrzebę przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Oto firma Procter &
Gamble zamierza, do 2020 roku: zamienić 25% materiałów ropopochodnych na
materiały odnawialne; zmniejszyć o 20%
opakowania zastosowania konsumenckiego; zwiększyć do 30% udział ener-

gii odnawialnej w procesach produkcyjnych; około 70% maszyn i urządzeń
do mycia opakowań ma używać zimnej
wody. Odpady produkcyjne nie powinny wynosić więcej aniżeli 0,5% całkowitej
ilości odpadów składowanych na wysypiskach. Firma prowadzi analizy (badania) w kierunku wyeliminowania stałych
odpadów konsumenckich na wysypiskach nie podlegających przetworzeniu.
Generalnie, opakowanie stało się strategicznym wyrobem (narzędziem) do
maksymalizacji efektywnego wykorzystania minimalnych ilości materiałów.
Tą część wystąpienia prezydent WPO
zakończył słowami: „To doskonały czas
aby być opakowaniowym profesjonalistą”.
Zaś nawiązując do pełnionej funkcji, powiedział co następuje:
Szanowni Państwo, spotykam się z Wami jako szef Światowej Organizacji Opakowań i gość Polskiej Izby Opakowań. To
dobra okazja do kilku słów o organizacji,
którą reprezentuję. Czym jest WPO (World
Packaging Organisation)? Jaką pełni misję? WPO zrzesza organizacje opakowaniowe z ponad 50 krajów oddanych sprawie poprawy jakości życia poprzez lepsze
opakowania dla większej liczby ludzi. Celem Światowej Organizacji Opakowań jest:
stymulowanie rozwoju technologii opakowaniowych; rozwijanie rynków opakowań
poprzez rozwój handlu międzynarodowego; stymulowanie rozwoju edukacji w obszarze opakowań, ich projektowania, produkcji i wykorzystania. Wszystkie nasze
działania podporządkowane są ulepszaniu opakowań.
Z zadowoleniem stwierdzam, że Polska
Izba Opakowań z powodzeniem realizuje te same zadania, choć formalnie nie jest
jeszcze członkiem WPO. Zresztą nie chodzi
o formalne członkostwo, ale o realizowanie
idei krzewionej przez Światową Organizację
Opakowań. Bowiem każdy z nas ma coś do
dodania w procesie realizacji naszej misji.
Pamiętajmy także, że Świat nie może obejść
się bez opakowań, więc musimy edukować
ludzi, aby szanowali cel i funkcje opakowań,
rozumieli ich rolę i znaczenie dla rozwoju
światowej cywilizacji. By umieli wykorzystywać opakowania jako narzędzie
w procesie budowania coraz bardziej
zrównoważonego społeczeństwa. Jestem szczęśliwy, że mogę uczestniczyć,
dzięki moim polskim przyjaciołom, w wydarzeniu, które właśnie temu służy. Gratuluję Kongresu, życzę owocnych obrad. Dziękuję za zaproszenie.
(zebrał W.W.)

Thomas L. Schneider – prezydent WPO
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II Kongres Przemysłu Opakowań
godną formą uczczenia jubileuszu
20-lecia Polskiej Izby Opakowań
dokończenie ze s. 1

szczególnie zasłużone dla Izby oraz przemysłu i rynku opakowań.
Drugie, to wydanie przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z inicjatywy
i pod patronatem Izby, publikacji o szczególnej przydatności dla ludzi branży
opakowań pt. Technika opakowań. Podstawy, materiały, procesy wytwarzania.
Jest to polski przekład najnowszej edycji angielskiej publikacji Packaging technology. Fundamentals, materials and processes.
Wreszcie trzecim – i jak się wydaje
głównym wydarzeniem – był II Kongres
Przemysłu Opakowań.
Przygotowania do Kongresu, zarówno
w części organizacyjnej, a w szczególności programowej, trwały bez mała cały
rok. Wiele czasu i uwagi poświęcono na
wypracowanie programowej formuły tego wydarzenia.
W konsultacji środowiskowej Rada Programowa Kongresu uznała, iż kongresowa debata winna koncentrować się
na określeniu kierunków rozwoju opakowań w najbliższych latach, mając na
uwadze doskonalenie funkcji opakowań
z punktu widzenia bezpieczeństwa pakowanego produktu.
Oceniając przebieg Kongresu należy
stwierdzić, iż w zasadzie cel ten udało
sie spełnić. Stało się to możliwym dzięki
szerokiemu udziałowi w Kongresie użytkowników opakowań.
Ważnym bowiem celem Kongresu
było zwrócenie uwagi na zagadnienie
„adaptacyjności” opakowań, co należy
rozumieć jako nadążanie za potrzebami
użytkowników. Ściślej, chodzi o lepsze
„służenie” pakowanym produktom.
Jesteśmy bowiem świadkami wprowadzania na rynek nowych produktów. Dotyczy to w szczególności żywności. Nie
zawsze potrafimy określić wpływ tych
nowych produktów na opakowanie. Obserwujemy dynamiczny rozwój technologii pakowania. One również stanowią
nowe wyzwania, co do opakowań.
Należy wyrazić zadowolenie z faktu, iż
w kongresowych wystąpieniach zwra-

cano uwagę na nowe, nieznane dotychczas czynniki determinujące rozwój opakowań.
W referatach (wystąpieniach), zarówno przedstawicieli przemysłu oraz sfery
nauki, wiele uwagi poświęcono tym właśnie problemom.
Wśród 216 uczestników Kongresu, ponad 150 osób reprezentowało przemysł
i rynek opakowań (czyt. użytkowników
opakowań). Pozostali uczestnicy reprezentowali sferę nauki oraz mediów. Stosunkowo dużą grupę stanowili studenci.
O randze i znaczeniu Kongresu, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej, świadczy udział m.in. prezydenta Światowej Organizacji Opakowań –
Thomasa L. Schneidera oraz dyrektora
największych targów opakowaniowych
w Europie interpack – Thomasa Dohse,
a także przedstawicieli organizacji opakowaniowych i producentów opakowań
z Litwy, Łotwy, Rumunii, Węgier i Ukrainy.
Zaś udział przedstawiciela wicepremiera
i ministra gospodarki J. Piechocińskiego
świadczył o zainteresowaniu tym wydarzeniem ze strony tego urzędu. Zresztą
w skierowanych przez Pana Premiera listach, zarówno do uczestników, jak i na
ręce Prezesa Izby, podkreślono znaczenie tego wydarzenia dla dalszego rozwoju przemysłu opakowań w Polsce. Pełny
tekst tego listu zamieszczamy na str. 6
Biuletynu.
Z kolei, prezydent Światowej Organizacji Opakowań, w swoim wystąpieniu
otwierającym obrady Kongresu, omówił
aktualny stan i kierunki oraz warunki rozwoju opakowań na świecie. Zaś w swoim
liście po powrocie do kraju (USA) wysoko ocenił przebieg i dorobek Kongresu.
Podobne oceny skierowano w adres organizatorów ze strony wielu uczestników
tego wydarzenia.
Dobrze oceniono także decyzję o wydaniu w formie książkowej (monografia)
kongresowych materiałów (referatów).
Przedstawione w trakcie obrad prezentacje są do uzyskania w biurze Polskiej Izby
Opakowań (info@pio.org.pl). Monografię
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zawierającą referaty pt. „Kierunki rozwoju opakowań. Wybrane problemy” można otrzymać bezpłatnie w biurze Izby lub
drogą pocztową po opłaceniu kosztów
przesyłki.
Kongres stanowił dobrą okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. W trakcie Kongresowej Gali wręczone zostały dyplomy dokumentujące
nadanie Tadeuszowi Radzanowskiemu, prezesowi firmy RADPAK (Włocławek), tytułu Zasłużony dla Przemysłu
Opakowań oraz firmie TFP (Dziećmierowo) tytułu Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań.
Ponadto laureaci Ogólnopolskiego
Konkursu na Opakowania PakStar, którego współorganizatorem jest Polska Izba
Opakowań, otrzymali nagrody i wyróżnienia.
Kongresowa Gala stanowiła także okazję do złożenia życzeń i gratulacji Polskiej
Izbie Opakowań z racji jubileuszu 20-lecia działalności.
Miłym akcentem było przekazanie
przez dyr. Polskiej Izby Fleksografów,
Krzysztofa Januszewskiego, okolicznościowego dyplomu.
Tak więc, nie popełniamy nadużycia,
używając w tytule tej relacji stwierdzenia, iż II Kongres Przemysłu Opakowań
stanowił godną formę uczczenia jubileuszu Izby.
Ponadto stanowił ważne, pożyteczne
i przydatne wydarzenie dla branży opakowań.
Na marginesie należy dodać, że konkretnym rezultatem Kongresu jest aplikacja czterech firm do Polskiej Izby Opakowań (AgroTex International, Noweko,
Set-Box, RSC AUTO ID DYSTRIBUTION).
Dziękujemy zatem wszystkim, którzy
przyczynili się do sukcesu Kongresu.
Głębszą analizę kongresowego dorobku zamieścimy w najbliższym numerze
Biuletynu. W tym numerze, zamieszczamy na kolumnie „Pokongresowe echa”
(str. 6) przesłane nam opinie i oceny tego wydarzenia.
Redaktor
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Nauka – biznes
potrzeba doskonalenia
współpracy

Lata 2014-2020 to ostatni okres finansowania ze środków UE różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych i innowacyjnych ukierunkowanych na unowocześnienie polskiej gospodarki, w tym
branży opakowań. O efektywnym wykorzystaniu tych środków zadecyduje m.in. racjonalny wybór zadań do realizacji. Temu własnie
zagadnieniu poświęcił sporo uwagi prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, jednostki naukowo-dydaktycznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Niżej fragment referatu wygłoszonego podczas II Kongresu Przemysłu Opakowań, a dotyczący tego własnie problemu.
Wybór tematyki prac
badawczych, decydującym
czynnikiem praktycznego
wykorzystania ich wyników
Reasumując należy stwierdzić, że właściwy wybór tematyki prac badawczo-naukowych stanowi jeden z kluczowych
elementów decydujących o realnych
szansach wdrożenia wyników badań
w praktyce przemysłowej.
Zanim przedstawię najważniejsze czynniki decydujące o właściwym wyborze
takiej tematyki chciałbym przedstawić
własną, z pewnością „subiektywną“, dia-

gnozę dotyczącą obecnych ograniczeń
w efektywnej współpracy nauka-biznes.
Dokonam tego na podstawie własnych
ponad 10-letnich doświadczeń w realizacji wspólnych badań naukowych z różnymi partnerami gospodarczymi w ramach
kierowanego przeze mnie interdyscyplinarnego zespołu koncentrującego się na
bezpośredniej współpracy nauka-biznes
(do roku 2011 Zakład Opakowalnictwa
i Biopolimerów, a obecnie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie).

Do czynników jakie decydują o dobrej
i efektywnej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy jednostkami naukowymi i partnerami gospodarczymi należy zaliczyć:
 pozytywne nastawienie do bezpośredniej dwustronnej współpracy i budowanie wzajemnego zaufania w takich relacjach;
 zrozumienie i zaakceptowanie przez
obie strony realiów i ograniczeń realizacji takiej współpracy m.in. wynikające z odmiennego podejścia oraz
funkcjonowania jednostek współpracujących;
 wybór właściwego tematu dotyczącego innowacyjnego rozwiązania;
 wiarygodna ocena i weryfikacja koncepcji przed podjęciem decyzji o realizacji danego projektu – możliwie
poszerzona „analiza ryzyka“;
 odpowiedni proces przygotowania
założeń projektu w tym możliwie
pełna analiza stanu techniki w danej
tematyce oraz ciągłe monitorowanie
stopnia zaawansowania przygotowania obu stron do projektu poprzez
wskazanie poziomu gotowości technologii do wdrożenia;
 gotowość obu stron do wykonania
wstępnych prób/badań mających na
celu zweryfikowanie założeń projektowych w ramach badań laboratoryjnych i/lub badań przemysłowych;
 przygotowanie realnego harmonogramu i kosztorysu realizacji współpracy z uwzględnieniem elementów
analizy ekonomicznej (propozycja
najbardziej korzystnego dla obu stron
montażu finansowego takiego przedsięwzięcia);
 wybór rodzaju programu dofinansowującego zbliżonego do proponowanych działań i przygotowanie
wspólnego projektu (w przypadku
braku doświadczenia partnera gospodarczego w koordynacji takich działań
istnieje możliwość skorzystania z doradztwa lub usług specjalistycznych
firm mających doświadczenie w przygotowaniu takich projektów);
 pełne zaangażowanie i aktywny
udział przedstawicieli obu stron na
wszystkich etapach realizacji projektu tzn. „od wstępnych badań do
wdrożenia“.
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W tym miejscu można byłoby stwierdzić, że większość z przytoczonych powyżej czynników jest oczywista i nie
wymaga po raz kolejny ich omawiania.
Jednakże w mojej ocenie bardzo często
stoją one u podstaw podjęcia ostatecznej decyzji przez obie strony przystępujące do rozmów na temat wspólnych
projektów, których celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w praktyce gospodarczej.
Jednym z podstawowych czynników
ograniczających powyższą współpracę
jest brak świadomości realiów biznesowych działania partnera gospodarczego,
co często wynika w przypadku uczelni
z oderwania procesu dydaktycznego
oraz tematyki prowadzonych badań od
realiów przemysłowych. Brak odpowiedniego procesu kształcenia i przygotowania absolwentów w tym naukowców do
właściwego projektowania nowych rozwiązań spełniających wymogi rynkowe
oraz możliwości technologiczne partnerów gospodarczych stoi u podstaw braku właściwej poprawnej komunikacji
pomiędzy światem nauki i biznesu. Na
kierunkach studiów związanych z docelowymi rozwiązaniami w opakowalnictwie (inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technologia żywności,
towaroznawstwo i inne) powinien być
wprowadzony jednolity system kształcenia przygotowujący studentów do
opracowywania innowacyjnych rozwiązań jakie mają szansę być wdrożone
w gospodarce.
Brak doświadczenia pracy w realiach
przemysłowych prowadzi często do
projektowania technologii nie dostosowanych do bieżących możliwości technologicznych i procesowych, szczególnie
dotyczy to rozwiązań jakie docelowo mają być elementem już istniejących procesów i linii technologicznych. W aktualnej perspektywie finansowej 2007-2013
bardzo często współpraca nauka-biznes
miała charakter powierzchowny i często
zaczynała się i kończyła na etapie weryfikacji czy dana technologia jaka ma być
wdrożona w zakładzie produkcyjnym ma
charakter innowacyjny. Bardzo często takie opinie były przygotowywane na podstawie informacji przekazywanych bezpośrednio przez producentów nowych
maszyn oferujących w głównej mierze urządzenia produkowane zagranicą
oparte na rozwiązaniach jakie powstały w innych krajach. Oczywiście w takim
przypadku nie można mówić o realnej
współpracy nauka-biznes w zakresie
opracowywania innowacyjnych rozwią-

zań. Wdrożenie tego rodzaju innowacji
opartych na rozwiązaniach ogólnie dostępnych gwarantuje tylko ograniczoną
czasowo przewagę konkurencyjną wynikającą z braku takich lub podobnych
maszyn i urządzeń na rynku. Taka sytuacja może ulec w krótkim czasie zmianie
i dlatego nie gwarantuje sukcesu ekonomicznego. Dlatego tak ważne poza
samym wdrożeniem nowej technologii
jest opracowanie nowych rozwiązań do
jakich nie ma dostępu konkurencja. Tylko takie działania gwarantują ostatecznie realną przewagę i możliwość bardziej
efektywnego konkurowania w dłuższej
perspektywie czasowej.
Partnerzy gospodarczy poszukują często rozwiązań jakie według ich opinii zostały już wcześniej opracowane w jednostkach naukowo-badawczych w ramach realizowanych innych projektów
badawczych finansowanych z pieniędzy
publicznych, które można po pewnych
prostych pracach adaptacyjnych wdrożyć z zastosowaniem obecnego parku
maszynowego i dostępnych technologii
w danym zakładzie. Niestety dotychczasowe prace badawcze realizowane w ramach projektów finansowanych z pieniędzy publicznych mają przede wszystkim
charakter poznawczy, a ich realizacja zatrzymuje się na etapie prac laboratoryjnych (TRL 1-4), które często nie uwzględniają realiów produkcyjnych i dlatego nie
jest możliwe ich bezpośrednie wdrożenie i przeniesienie na skalę przemysłową (TRL 9). Dlatego tak ważne jest odpowiednia komunikacja i wyartykułowanie
z jednej strony nie tylko korzyści wynikających z potencjalnego wdrożenia danego rozwiązania, ale również ograniczeń
danej technologii w tym braku pełnego
potwierdzenia możliwości implementacji danego rozwiązania w skali produkcyjnej.
Częstym niedopatrzeniem na etapie
projektowania i weryfikacji słuszności
danej koncepcji szczególnie przez partnerów naukowych jest przyjęcie błędnego założenia, że opracowana technologia jest sama w sobie tak unikalna, że nie
ma powodu aby przeprowadzić już na
wstępnym etapie planowania koncepcyjnego analizy rynkowej i finansowej
w tym jej wyceny. W bezkrytycznej opinii pomysłodawcy danego rozwiązania
partner gospodarczy i tak z pewnością
uzyska ogromną przewagę konkurencyjną po wdrożeniu naszego „cudownego“ i jedynego w swoim rodzaju rozwiązania. Niestety bardzo często okazuje
się to bardzo mylna opinia. Dlatego też
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w celu zminimalizowania ryzyka niepowodzenia w przypadku wszystkich prac
badawczo-wdrożeniowych powinno
prowadzić się jak najwcześniej możliwie
wnikliwe analizy porównawcze. Powinny one uwzględniać inne konkurencyjne rozwiązania zarówno te dostępne na
rynku jak i takie objęte ochroną patentową.
Jednocześnie od samego początku powinna zostać przeprowadzona uproszczona analiza kosztów wdrożenia i produkcji aby partner gospodarczy mógł
zweryfikować jaka jest wartość rynkowa proponowanego rozwiązania. Tylko
w przypadku oszacowania wymiernych
pozytywnych korzyści wynikających
z jego wdrożenia będzie możliwe podjęcie racjonalnej decyzji o rozpoczęciu dalszych prac badawczych wspólnie z partnerem gospodarczym.
W przypadku innowacyjnych rozwiązań materiałowych proponowanych do
wykorzystania w branży opakowaniowej,
na przykład bardzo modnych w ostatnim
okresie nanomateriałów, należy mieć
zawsze na uwadze czy i w jakim zakresie opieramy się na surowcach dostępnych w ilościach przemysłowych, a w jakim na zupełnie nowych materiałach
otrzymywanych tylko w ilościach laboratoryjnych. Mogą to być zarówno nowe
związki chemiczne lub pochodne już
dostępnych substancji. Jeżeli taka rzecz
ma miejsce należy dokonać analizy rynku producentów oraz analizy prawnej
statusu takich materiałów w przypadku
ich docelowego zastosowania w procesie produkcyjnym i do pakowania określonej grupy produktów.
W przypadku nowych materiałów
opracowanych przez zespoły badawcze
w ilościach laboratoryjnych pojawia się
problem co w sytuacji kiedy taki materiał w testach laboratoryjnych, prototypowych i przemysłowych wypadnie korzystnie. Kto, w jakiej ilości i cenie będzie
mógł go dostarczyć producentowi opakowań?
Tutaj pojawia się konieczność równoczesnego poszukiwania i zaangażowania
na etapie prac badawczych potencjalnego producenta opracowanego materiału jaki będzie mógł w dalszym etapie
zagwarantować regularne dostawy produktu. Musi on spełniać wszelkie wymogi techniczne wynikające z opracowanej
technologii oraz prawne dopuszczające
do jego zastosowania w danym rodzaju
opakowań.
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
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Kongresowe echa…

W imieniu własnym oraz Katedry serdecznie gratuluję tak udanej imprezy jak
II. Kongres Przemysłu Opakowań. Tak wysoka ocena organizacji Kongresu oraz publikacji z nim związanych pochodzi od
moich współpracowników jak również od
kolegów z innych ośrodków akademickich.
Łączę wyrazy szacunku i serdecznie
pozdrawiam,
prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
Kierownik Katedry Opakowalnictwa Towarów
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie
w Poznaniu. Wszystko było zorganizowane perfekcyjnie. Gratuluję.
Iveta Krauja
Dyrektor Packaging Association of Latvia


Gratulacje z okazji organizacji II. Kongresu Przemysłu Opakowań. To cenne
i znaczące wydarzenie, wzbogacone spotkaniem organizacji opakowaniowych
Europy Centralnej i Wschodniej.
Trudno przecenić wartość tych spotkań,
dodatkowo wzmocnionych obecnością
prezydenta Światowej Organizacji Opakowań. Raz jeszcze serdecznie gratuluję
moim kolegom z Polskiej Izby Opakowań.
Faustas Keršys
Prezydent Lithuanian Packaging Association


W imieniu całej Ukraińskiej delegacji
dziękujemy za zaproszenie na targi TAROPAK oraz do udziału w Kongresie Przemysłu Opakowań.
Dziękujemy za zorganizowanie spotkania z prezydentem Światowej Organizacji Opakowań.
Jesteśmy przekonani, że nasz pobyt
w Poznaniu jeszcze bardziej przybliżył do
siebie nasze organizacje i umocnił przyjaźń nas łączącą.
Oczekujemy dalszych spotkań
dr Kriwoszej Walery
Prezydent Klubu Producentów Opakowań Ukrainy
Redaktor Naczelny czasopisma UPAKOVKA



Dziękuję za zorganizowanie spotkania
organizacji opakowaniowych Europy
Centralnej oraz za możliwość wzięcia
udziału w Kongresie. Były to wydarzenia
najwyższej klasy. Gratuluję. Przed nami
do zrealizowania projekt międzynarodowego klastra, lub powołanie regionalenj
organizacji technicznej jak sugerował to
6

Csaba Laszlo

Dziękuję za zaproszenie i umożliwienie mi wystąpienia przed zacnym audytorium podczas bardzo ważnego
wydarzenia dla całego przemysłu opakowaniowego.
Gratuluję organizacji Kongresu. Światowy poziom został osiągnięty!

Wiceprezes Węgierskiego Stowarzyszenia
Opakowań i Magazynów

Maciej Karłowicz

prezydent WPO. Czy moglibyśmy omówić te problemy jeszcze w tym roku? Gotów jestem przyjechać do Warszawy.



Dyrektor Działu R&D
i Kontroli Jakości DRUKPOL.FLEXO
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15 lat istnienia
firmy Infosystems
Od redakcji: W poprzednim numerze zapowiedzieliśmy prezentację firmy Infosystems SA – nowego członka Polskiej
Izby Opakowań. W tym roku firma ta obchodzi 15-lecie działalności. Prezentujemy zatem firmę – jubilatkę na tle jej historii
i dorobku. Podstawę tej informacji stanowi materiał przekazany nam przez firmę.
Ponadto informujemy, iż z okazji jubileuszu spółki Infosystems. Polska Izba Opakowań wyróżniła tę firmę jubileuszowym
dyplomem uznania.
A oto historia i działalność firmy Infosystems SA:
Od początku swojej działalności, tj.
od roku 1999, firma Infosystems SA rozwijała się w sposób przemyślany i realizowała z ogromnym zaangażowaniem
kolejne przedsięwzięcia. W tym czasie
odnotowała szereg spektakularnych sukcesów. Do najważniejszych z nich należy przeprowadzona w ostatnim czasie
strategiczna – z punktu widzenia firmy –
ekspansja na rynki zagraniczne, w tym
otwarcie nowego centrum dystrybucji
w Brukseli oraz założenie w Londynie
spółki zależnej, a także zakup technologii PuzzleFlow i Galileo. Nieustannie przeprowadzała również kolejne wdrożenia
rozwiązań ze swojej oferty w zakładach
poligraficznych, wydawnictwach i portalach internetowych. Firma odnotowywała również wzrosty sprzedaży we
wszystkich obszarach swojej działalności. Brała aktywny udział w licznych imprezach branżowych, zarówno w kraju
jak i za granicą, dzieląc się z ich uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.
Na jej koncie znalazło się wiele cennych
nagród i wyróżnień – Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich
Poligrafia 2013; Lider Przedsiębiorczości
Roku 2008, tytuł Microsoft Gold Certified
Partner – to ostatnie szczególnie prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest firmom, po spełnieniu wysokich wymagań
stawianych przez Microsoft. Infosystems
SA udziela od 12 lat wsparcia w procesie pozyskiwania dotacji unijnych dla
przedsiębiorstw poligraficznych i opakowaniowych. Firma ma w tym zakresie spektakularne sukcesy. Ogólna wartość dofinansowania pozyskanego dla

naszych klientów przez działający w jej
strukturach Departament Funduszy Europejskich przekroczyła 216 milionów zł.
Cieszy nas fakt, że dzięki inwestycjom
w rozbudowę portfolio oferowanych przez
nas rozwiązań w ciągu zaledwie kilku lat
staliśmy się największym ośrodkiem rozwoju – z własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym w Krakowie oraz Warszawie – oprogramowania dla branży poligraficznej i opakowaniowej w Europie. W naszym szerokim portfolio produktów mamy
systemy oraz usługi, umożliwiające drukarniom nieskrępowany rozwój – sprawną produkcję i zwiększenie efektywności
pracy, a także rozwiązania, pozwalające na przenoszenie usług poligraficznych
do środowiska Internetu. Doceniają to nie
tylko klienci z Polski, ale również z zagranicy. Powodem do szczególnej satysfakcji
jest fakt, że tych drugich z roku na rok stale nam przybywa. Nasze produkty kierujemy do drukarń offsetowych i fleksograficznych, opakowaniowych, akcydensowych,
gazetowych, dziełowych i cyfrowych, wydawnictw oraz pozostałych firm z naszego sektora. Cieszą się one nie tylko ogromnym zainteresowaniem klientów, ale także
uznaniem ze strony ekspertów branżowych, czego dowodem jest wiele nagród,
jakie otrzymują. Tak intensywny rozwój
umożliwił nam ekspansję na globalną skalę, która jest naturalnym etapem w rozwoju każdej firmy, będącej w stanie oferować
rozwiązania na światowym poziomie; jest
również najlepszą gwarancją kontynuacji
dynamicznego rozwoju dla naszych inwestorów – mówi Swapan Chaudhuri, wiceprezes zarządu Infosystems SA.
Do rozwiązań oferowanych obecnie
przez Infosystems SA należą m.in. internetowy portal do obsługi partnerów
biznesowych PuzzleFlow B2B Portal, zintegrowany system informatyczny do zarządzania klasy MIS PuzzleFlow Manager
czy system do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym i opakowaniowym PrintManager,
a także wiele innych.
Powodem do ogromnej satysfakcji jest
dla nas fakt, że w wielu aspektach oferowane przez nas rozwiązania okazują się
bardziej funkcjonalne i innowacyjne niż
porównywalne produkty największych
międzynarodowych graczy. Wartym odnotowania jest także fakt, że tak spektakularne sukcesy firma Infosystems SA
odnosi na tle niełatwej sytuacji gospodarczej. Jest to dodatkowym dowodem naszej
wiarygodności, ciągłego zaangażowania
i starannie przemyślanej strategii biznesowej, którą konsekwentnie realizujemy od
wielu lat. Uwzględnia ona główne trendy rynkowe i sytuację ekonomiczną. Jesteśmy godnym zaufania partnerem dla
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tych przedsiębiorstw (zarówno z Polski, jak
i z zagranicy), które poszukują przede
wszystkim skutecznych i wartościowych
relacji biznesowych. To właśnie traktujemy jako największy sukces naszej 15-letniej działalności. Przy tej okazji chciałbym
wszystkim naszym klientom i partnerom
serdecznie podziękować za współpracę,
opartą na profesjonalizmie obu stron oraz
na rzetelnym i umiejętnym przekazywaniu
informacji, co pozwalało nam wzbogacać
nasze doświadczenie. Warto podkreślić,
że ta współpraca nie byłaby możliwa bez
zdolności organizacyjnych i zaangażowania pracowników zarówno naszej firmy,
jak i firm, z którymi współpracowaliśmy.
Cieszymy się, że wspólnie z naszymi klientami mogliśmy tworzyć nasz sukces, ale
jeszcze bardziej istotny jest dla nas fakt, że
oferując innowacyjne rozwiązania, mogliśmy mieć znaczący wpływ na sukcesy naszych klientów. Szczególnie cenimy sobie,
że nasza współpraca z nimi oparta jest od
wielu lat na wzajemnym zaufaniu i sprawdzonym partnerstwie – podkreśla Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems SA.
A oto 15-letni dorobek firmy Infosystems S.A.:
Ponad 1000 przedsiębiorstw na całym
świecie korzystających z rozwiązań Infosystems SA (w tym największe w Polsce
zakłady poligraficzne); centrum dystrybucyjne w Brukseli koordynujące zagraniczną sprzedaż oferowanych przez
firmę produktów i usług (w tym jej kluczowych rozwiązań, m.in. powstałych
na bazie zakupionych technologii PuzzleFlow i Galileo); rozbudowana sieć
sprzedaży poprzez partnerów biznesowych obejmująca kraje Europy, Ameryki Północnej, Południowej oraz Australii
i Azji; silna ekspansja na rynki Europy Południowo-Wschodniej , Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; obecność od ponad 7 lat na rynku NewConnect Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie;
międzynarodowe konferencje i ogromne
zaangażowanie w rozwój branży poligraficznej w Polsce; udział w wielu imprezach wystawienniczych na całym świecie
(targi drupa, Graph Expo), kompleksowe
wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji unijnych dla przedsiębiorstw poligraficznych, opakowaniowych – to tylko
niektóre składowe sukcesu Infosystems
SA. Firma rozpoczęła swoją działalność
15 lat temu, stając się dzisiaj europejskim liderem w dziedzinie systemów informatycznych dla przedsiębiorstw poligraficznych, wydawniczych i produkcji
opakowań, będącym również znaczącym graczem na rynku USA.
Dodatkowe informacje na temat firmy Infosystems SA na stronie www.infosystems.pl
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POLSKA IZBA OPAKOWAŃ NA M
TECHNIKI PAKOWANIA I
Tegoroczne targi TAROPAK oraz towarzyszące im targi przemysłu spożywczego POLAGRA FOOD stanowiły szczególnie dogodną okazję do zaprezentowania
oferty krajowego przemysłu opakowań,
a także do przedstawienia Polskiej Izby
Opakowań i jej działalności w minionych
20 latach. Stąd też w trakcie trwania tych
targów (29.09 – 2.10.2014) Izba była organizatorem wielu przedsięwzięć i wydarzeń o charakterze informacyjnym,
edukacyjnym i promocyjnym. Niżej zapis tych wydarzeń.

29 września (poniedziałek),
pierwszy dzień targów
O godz. 1030 program wspomnianych
wydarzeń zainaugurowała ceremonia
otwarcia zbiorowej ekspozycji i Salonu
Promocji Polskiej Izby Opakowań oraz
wystawy nagrodzonych i wyróżnionych
prac w Konkursie PakStar.
Ceremonia ta miała szczególny charakter w związku z jubileuszem 20-lecia Izby.
Stąd też, w programie było miejsce na wręczenie dyplomów uznania dla firm zrzeszonych w Izbie, które szczególnie zasłużyły
się dla tej organizacji oraz jubileuszowych
pucharów dla członków-założycieli Izby.
Tradycyjnie już, nowoprzyjętym członkom
wręczono certyfikaty członkostwa.

Fragment zbiorowej ekspozycji Izby

Szczególnie podniosłą była część poświęcona wręczeniu dyplomów dokumentujących fakt nominacji do tytułów
„Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”
oraz „Firma Zasłużona dla Przemysłu
Opakowań”. Dyplomy otrzymali: Zbigniew Cacko (EUROPAL); Marcin Królak
(AKPUD); Jerzy Strenkowski (MARTEX)
i Konrad Rumiński (PLAST SERVICE
PACK). W kategorii firm, do tytułu nominację otrzymały: EUROBOX Polska; KRAM
Polska oraz YANKO oraz ECOR Product.

Salon promocji. Miejsce spotkań, sesji promocyjnych i ekspozycji PakStar
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W tej miłej uroczystości uczestniczyli
m.in.: Przemysław Trawa, wiceprezes zarządu MTP, z najbliższymi współpracownikami, dyr. Januszem Mazurczakiem,
dyr. Anną Lemańską i dyr. targów TAROPAK – Joanną Kucharską. Zaprzyjaźnione z Izbą zagraniczne organizacje opakowaniowe reprezentowali:IvetaKrauja
z Łotwy; Faustas Kersys z Litwy; ValeryKriwoszej z Ukrainy; Laszlo Csaba z Węgier. Główną część audytorium zapełnili członkowie Izby wystawiający swoje
oferty na targach TAROPAK.
Tą skromną i sympatyczną oraz ważną uroczystość zakończył jubileuszowy
toast za pomyślność jubilatki – Polskiej
Izby Opakowań oraz jej członków i sympatyków.
Honory gospodarzy pełnili: prof. zw.
dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – prezes
Izby; Wojciech Pawłowski – współzałożyciel Izby oraz wieloletni przewodniczący Rady.
O godz. 1200 kierownictwo Izby (Prezes S. Tkaczyk, przewodniczący Rady
W. Pawłowski), wraz z gronem wystawców ze zbiorowego stoiska, wzięli udział
w uroczystości otwarcia targów: TAROPAK; POLAGRA FOOD; POLAGRA TECH
i POLAGRA GASTRO. W trakcie tej ważnej
ceremonii z udziałem ministra rozwoju
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IĘDZYNARODOWYCH TARGACH
LOGISTYKI TAROPAK 2014
wsi i rolnictwa – Marka Sawickiego, wręczone zostały Złote Medale dla produktów prezentowanych na tych targach.
Miło nam poinformować, iż spośród
kilkunastu firm nagrodzonych Złotymi
Medalami Międzynarodowych Targów
Poznańskich, są także firmy-członkowie
Izby: ECOR Product; KLAR GLASS; RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących.
Inauguracja targów stanowiła także
okazję do wręczenia, przez prezesa MTP,
dra Andrzeja Byrta, Polskiej Izbie Opakowań, z okazji jej 20-lecia, oraz w uznaniu
wieloletniej współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, na rzecz promocji krajowego przemysłu i rynku opakowań – miłego prezentu w formie grafiki
przedstawiającej fragment Poznania z jubileuszową dedykacją: Dla Polskiej Izby
Opakowań z okazji 20-lecia aktywne-

twarzania wydana przez Wydawnictwo
Naukowe PWN S.A., z inicjatywy i pod patronatem Polskiej Izby Opakowań. Według opinii uczestników sesji, to prawdziwy bestseller (biblia opakowaniowa),
której wartość informacyjno-edukacyjną
trudno przecenić.
Drugą pozycję stanowiła monografia
Kierunki rozwoju opakowań – wydana przez Polską Izbę Opakowań, z okazji
II. Kongresu Przemysłu Opakowań.
Na stronach tej książki znajdują się referaty zgłoszone na Kongres. Pozycja ta
jest dostępna (nieodpłatnie) w Biurze
Izby (ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa). I chociaż objętość tej książki (250
str.) to zaledwie 1/3 wymienionej wyżej
„biblii opakowaniowej” (750 str.), stanowi ona równie cenną pozycję na rynku
branżowych wydawnictw.

W chwilę po wręczeniu jubileuszowego prezentu. Od prawej: Wojciech Pawłowski,
Stanisław Tkaczyk, Andrzej Byrt

go wspierania branży opakowaniowej,
z najlepszymi gratulacjami i życzeniami sukcesów – prezes dr A. Byrt przekazał w ręce panów: prof. Stanisława Tkaczyka i Wojciecha Pawłowskiego.
O godz. 1400, w trakcie specjalnej sesji
promocyjnej, wydawcy zaprezentowali najnowsze publikacje wydane z okazji
jubileuszu Izby oraz II. Kongresu Przemysłu Opakowań.
Z największym zainteresowaniem
spotkała się książka Technika Opakowań. Podstawy. Materiały. Procesy wy-

Dyrektor firmy AKPUD Marcin Królak (w środku) z nominacją do tytułu „Zasłużony
dla Przemysłu Opakowań”

30 września (wtorek),
drugi dzień targów
W godz. 1030 – 1330 równolegle odbywały się posiedzenia członków Komitetu
Użytkowników, organów nadzorujących
realizację międzynarodowych projektów
badawczych koordynowanych przez Polską Izbę Opakowań.
Projekty te, pod nazwą SoLaPack i SelectPerm, realizowane są w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej
CORNET (Collectiv Reaserch Network).
Celem projekt SoLaPack było opraco-
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wanie powłok absorpcyjnych na opakowaniach pochodzenia celulozowego, jako metody ograniczenia migracji
szkodliwych substancji z materiału opakowaniowego do żywności. Projekt ten
praktycznie już dobiegł końca. Stąd też
uwaga przedstawicieli przemysłu koncentrowała się na uzyskanych rezultatach i możliwościach ich praktycznego
zastosowania.
Podstawę do dyskusji stanowiły informacje placówek badawczych uczestniczących w realizacji tego Projektu.
A są to: COBRO – Instytut Badawczy
Opakowań oraz Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów
Opakowaniowych (CBIMO) jednostka
badawczo-dydaktyczna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Przedstawiciele COBRO, dr Karol Bal
i mgr Alicja Kaszuba zapoznali z wynikami uzyskanymi w Projekcie przez tę
jednostkę, zaś rezultaty uzyskane przez
CBIMO zaprezentowała mgr inż. Beata
Kudawska.
Dyrektor CBIMO prof. Artur Bartkowiak
poinformował o przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami producentów papieru na temat współpracy
przy wdrażaniu do praktyki uzyskanych
rezultatów.
dokończenie na s. 10
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Polska Izba Opakowań
na targach Taropak 2014
dokończenie ze s. 9

Jak już wspomniano, w tym samym czasie, spotkali się członkowie Komitetu Użytkowników w nowouruchomionym (maj
2014) projekcie o akronimie SelectPerm,
którego celem jest opracowanie nowego
materiału opakowaniowego o selektywnej przepuszczalności gazów i pary wodnej (oddychających), stosowanego do pakowania świeżych owoców i warzyw.
Realizatorami tego Projektu, podobnie
jak Projektu SoLaPack, są: COBRO – Instytut Badawczy Opakowań i CBIMO (ZUT)
zaś koordynatorem Polska Izba Opakowań.
Podstawę do dyskusji stanowiła informacja Wacława Wasiaka dyr. Polskiej Izby
Opakowań, o celach zadaniach i warunkach realizacji tego Projektu.

Ponadto przedstawiciele COBRO –
Instytutu Badawczego Opakowań
(dr inż. Monika Kaczmarczyk) oraz CBIMO (dr Agnieszka Romanowska-Osuch)
poinformowali przedstawicieli przemysłu (członków Komitetu Użytkowników)
o przebiegu prac. Realizacją tego projektu w szczególności są zainteresowane takie firmy (członkowie Izby) jak: Drukpol.
Flexo; AgroTex International; YANKO;
PAKMAR; Coffee Service; ECOR Product
i Plast Service Pack.
W godz. 1400 – 1800 z inicjatywy Polskiej
Izby Opakowań spotkali się przedstawiciele organizacji opakowaniowych z krajów Europy Centralnej i Wschodniej.
W spotkaniu tym udział wzięli, poza gospodarzami: prezydent Światowej Orga-

Z sali obrad Komitetu Użytkowników w Projekcie Select Perm

Spotkanie organizacji opakowaniowych z krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Na pierwszym planie z lewej
Stanisław Tkaczyk, z prawej Thomas L. Schneider
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nizacji Opakowań Thomas L Schneider
(USA); Iveta Krauja, dyrektor Łotewskiego Stowarzyszenia Opakowaniowego;
Faustas Kersys, prezesLitewskiej Organizacji Opakowań; Laszlo Csaba, wiceprezes Stowarzyszenia Producentów
Opakowań na Węgrzech; Walery Kriwoszej, prezydent Klubu Opakowaniowców Ukrainy; Sarah Melina Siebel,
reprezentantka Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opakowań Metalowych (EMPAC), Istvan David, prezydent Rumuńskiego Stowarzyszenia Poligrafów; RossanaPatrucco, Packademy (Węgry). Polską Izbę Opakowań
reprezentowali: prezes Izby, prof. Stanisław Tkaczyk oraz dyrektor, Wacław Wasiak. W spotkaniu uczestniczyła także
dyr. Grupy Projektów MTP, pani Anna Lemańska.
Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje organizacje ze szczególnym
zwróceniem uwagi na zadania i formy
działalności. Wielce interesującym było
wystąpienie prezydenta Światowej Organizacji Opakowań (WPO), w trakcie
którego omówił zadania i aktualną działalność WPO, oraz trendy i warunki rozwoju opakowalnictwa.
W szczególności podkreślił potrzebę
rozwijania regionalnej współpracy organizacji opakowaniowych. Jak stwierdził:
dzisiejsze spotkanie jest potwierdzeniem potrzeby takich kontaktów i wyraził wdzięczność Polskiej Izbie Opakowań,
iż umożliwiła mu spotkanie z kilkoma organizacjami regionu Europy, który jest
mniej mu znanym jeśli chodzi o działalność organizacji opakowaniowych.
W trakcie, bez mała, 5-godzinnego
spotkania, zgłoszono wiele konstruktywnych wniosków co do rozwoju współpracy w naszym regionie. Wszyscy uczestnicy wyrażali wdzięczność Polskiej Izbie
Opakowań za inicjatywę. Na wniosek
przedstawiciela Stowarzyszenia Opakowaniowego z Węgier, jeszcze w tym roku
odbędą się w Warszawie konsultacje na
temat organizacji wspólnych projektów
rozwojowych oraz międzynarodowych
klastrów.
Spotkanie to było już kolejnym organizowanym z inicjatywy Polskiej Izby Opakowań. Tym samym Izba staje się niekwestionowanym liderem wśród organizacji
opakowaniowych naszego regionu. Warto dodać, iż pozycja ta jest wielce sprzyjającą w promowaniu polskiej oferty
opakowaniowej na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej.
Wacław Wasiak
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Witamy w gronie członków Polskiej Izby Opakowań
Z dniem 1 września 2014 r. do grona członków Polskiej Izby Opakowań dołączyła firma Set-Box H. Gołębiewski, R. Kosmalla Sp. J.
Niżej historia, zakres działalności i oferta nowego członka Izby.
Oferta

Historia firmy
Początki firmy sięgają roku 1991, wówczas to powstała firma MAREX zajmująca się między innymi produkcją opakowań kartonowych. Ciągły rozwój firmy
i przemyślane inwestycje pozwoliły pozyskać wiele nowych kontraktów, a ciągle
poszerzany park maszynowy na zwiększenie pakietu usług. Mimo rosnących
możliwości firmy, rosły też wymagania
naszych Klientów, zamówienia wpływały coraz bardziej nietypowe i wymagające indywidualnego podejścia. Podczas
realizacji jednego z projektów zrodził
się pomysł w wyniku, którego doszło do
porozumienia właściciela firmy MAREX
Stanisława Gołębiewskiego, jego syna
Huberta Gołębiewskiego i Roberta Kosmalla, wieloletniego pracownika branży
opakowaniowej. W październiku 2011 roku powstała firma SET-BOX, oparta na zaufaniu i zaangażowaniu ludzi tworzących
z pasją opakowania dla każdego biznesu.
Pełna realizacja zamówień odbywa się
w zakładzie przetwórczym MAREX.
Zakład wyposażony jest w nowoczesny park maszynowy (począwszy od drukarek flexograficznych, automatów do
sztancowania, klejenia, szycia czy też kaszerowania w dużym formacie) pozwalający na uzyskanie odpowiedniej jakości
jak i zapewniający szybkie wykonywanie
zleceń, co jest bardzo istotnym czynnikiem dla naszych Partnerów.

Proponujemy szeroką gamę opakowań
kartonowych wykonanych z tektury
2, 3, 4 i 5 warstwowej o różnych parametrach wytrzymałościowych. Na życzenie
Klienta wykonujemy opakowania z nadrukiem flexograficznym lub kaszerowane z nadrukiem offsetowym. Dzięki
nowoczesnej technologii wykonujemy
skomplikowane projekty dostosowane
do indywidualnych oczekiwań naszych
Klientów, gabarytów oraz funkcji, jakie
mają spełniać. Jedną ze specjalizacji firmy jest wytwarzanie opakowań wielkogabarytowych. Produkujemy również
standy i materiały POS. Zapewniamy
konsultacje technologiczne, aby zapewnić klientowi doskonałe rozwiązanie
spełniające jego wymagania.
W wrześniu 2013 roku SET-BOX uzyskał
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2009 w zakresie produkcji opakowań z tektury i papieru. Wdrożenie
systemu zarządzania jakością pozwoliło nam zagwarantować najwyższy standard obsługi naszych partnerów handlowych oraz niezmienną, wysoką jakość
produktów.
Firmie Set-Box i jej kierownictwu życzymy powodzenia w biznesie, dołączając
przekonanie, iż członkostwo w Izbie sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi. Jednocześnie informujemy, że Set-Box zaprezentował na salonie promocji Izby (TAROPAK
2014) swój najnowszy produkt – wielkogabarytowe opakowanie typu Premium
do wielkowymiarowych telewizorów.
Redakcja

Kontakt:
Set-Box H. Gołębiewski, R. Kosmalla Sp. J.
Goworki 43, 07- 410 Ostrołęka
www.set-box.pl

Z dniem 1 października 2014 grono
członków Izby powiększyło się o firmę
NOVEKO. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, prezentujemy sylwetkę nowego członka, korzystając z przesłanego
nam autorskiego tekstu stosownej informacji.
Jednocześnie zyczymy spółce NOWEKO powodzenia w biznesie i wielu korzyści z przynależności do Polskiej Izby
Opakowań.
Redakcja

Noweko sp. z o.o.
Oferujemy dodatki modyfikujące oraz surowce dla przetwórców tworzyw sztucznych
i gumy, producentów asfaltu i finalnych użytkowników, poszukujących wartości dodanej
dla swoich produktów.
Od 2008 r. jesteśmy związani z branżą
przetwórców tworzyw sztucznych.
Dzięki unikalnym możliwościom modyfikatorów bakteriostatycznych, zapachowych,
zabezpieczających przed fałszerstwem zapewniamy bezpieczeństwo, przyjemność
podczas kontaktu, przedłużoną świeżość,
oryginalność finalnym produktom naszych
Klientów.
Oferujemy surowce biodegradowalne z pełnym wparciem technologicznym na etapie
wdrożenia i produkcji. Produkty, które przedstawiamy pochodzą od europejskiego dostawcy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Posiadają w swoim składzie surowce
odnawialne, nie mają modyfikatorów genetycznych, ani plastyfikatorów.
Surowiec produkowany jest ze skrobi
ziemniaczanej pochodzącej z upraw sytuowanych w niewielkiej odległości od miejsca
produkcji biokomponentów.
Produkty posiadają potwierdzoną zgodność z normami branżowymi dotyczącymi
kompostowania i biodegradacji. W naszej
ofercie znajdują się także usługi certyfikacji produktów w zgodności z normami
EN 13432, OKcompost, OKcompost Home
i OK biobased: www.vincotte.pl
Rynek tworzyw się zmienia, a my wraz z nim.
Będąc blisko rynku, mając świadomość
zmian dotyczących gospodarki odpadami
w prawodawstwie unijnym i polskim, a równocześnie obserwując zachowania ludzkie,
proponujemy rozwiązania „zdroworozsądkowe” i dopasowane do realiów. Przy użyciu
oferowanych przez nas dodatków, bądź surowców są produkowane opakowania dostosowane do polskiej rzeczywistości gospodarki odpadami.
Kontakt:
ul. Gen. St. Maczka 41,
43-302 Bielsko-Biała
tel.: +48 602 482 075
fax: +48 33 444 72 54
mail: info@noweko.pl
www.noweko.pl
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Z życia Polskiej Izby Opakowań
Witamy
w gronie członków
Cennym pokłosiem II Kongresu Przemysłu Opakowań jest wzrost zainteresowania członkostwem w Polskiej Izbie Opakowań. W ostatnim okresie 28 września –
21 października, akces do Izby zgłosiły
następujące firmy: Set-Box; NOWEKO;
AgroTex International; RSC AUTO ID.
Firma Set-Box z siedzibą w Goworkach
jest producentem opakowań kartonowych wykonywanych z tektury 2, 3, 4 i 5
warstwowej o różnych parametrach wytrzymałościowych z nadrukiem flexograficznym lub kaszerowanych z nadrukiem
offsetowym. Jedną z specjalizacji firmy
jest produkcja opakowań wielkogabarytowych. Firma zajmuję się też produkcją
standów i materiałów POS.
Przedmiotem działalności firmy NOWEKO z siedzibą w Bielsku Białej są dodatki modyfikujące oraz surowce dla
przetwórców tworzyw sztucznych i gumy, producentów asfaltu i finalnych użytkowników, poszukujących dodatków dla
swoich produktów.
Firma AgroTex International z siedzibą
w Żorach jest producentem opakowań
dla warzyw i owoców.
Ofertę firmy RSC AUTO ID DISTRIBUTION z siedzibą w Warszawie stanowią
etykiety, drukarki, czytniki, urządzenia
aplikujące etykiety na produkt.
Więcej o firmach SET-BOX i Noveko na
str. 11, a o firmach Agrotex i RSC w najbliższym numerze Biuletynu. Tymczasem
ciepło witamy nowych członków, życząc
im wielu korzyści i satysfakcji z tytułu
członkostwa w Polskiej Izbie Opakowań.


Nowa publikacja
Polskiej Izby
Opakowań
Z okazji II. Kongresu Przemysłu Opakowań, nakładem Polskiej Izby Opakowań
ukazała się monografia Kierunki rozwoju opakowań – wybrane problemy. Na
zawartość tej interesującej publikacji
składają się referaty zgłoszone na Kongres.
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Dotyczą one m.in. takich zagadnień jak:
czynniki wyznaczające trendy rozwojowe opakowań; kierunki rozwoju rynku
opakowań; przemysł i rynek opakowań
w Polsce; innowacyjne opakowanie dla
innowacyjnego produktu; elastyczne materiały opakowaniowe, a jakość produktów spożywczych – wyzwania technologiczne rynku opakowań; nowe produkty
spożywcze – możliwości i wyzwania dla
branży opakowaniowej; innowacyjne
trendy w powlekaniu żywności a opakowanie; kierunki rozwoju opakowań
w mleczarstwie; opakowania do warzyw
i owoców: stan obecny i perspektywy;
opakowanie do warzyw i owoców widziane oczami producenta; determinanty
rozwoju rynku opakowań farmaceutycznych; opakowania aktywne i inteligentne; nowoczesne technologie pakowania
żywności; zrównoważony rozwój opakowań; branża poligraficzna – branża
magiczna w kontekście produkcji opakowań na produkty wrażliwe sensorycznie; informatyzacja ważnym narzędziem
w rozwoju przemysłu opakowań, obszary
i warunku zastosowania; dobór tematyki
prac badawczo-rozwojowych z punktu
widzenia wyzwań jakie stoją przed branżą opakowaniową w okresie 2014-2020;
kształcenie kadr dla branży opakowań,
stan aktualny, potrzeby, wyzwania.
Publikację tę można otrzymać bezpłatnie w biurze Polskiej Izby Opakowań,
lub pocztą, po opłaceniu kosztów przesyłki.

POLSKA IZBA OPAKOWAŃ

KIERUNKI
ROZWOJU
OPAKOWAŃ
Wybrane problemy

Według opinii uczestników Kongresu,
którzy mieli okazję zapoznać się z monografią, stanowi ona źródło cennych
informacji o czynnikach wpływających
na rozwój opakowań w najbliższej przyszłości. Autorami referatów są zarówno
przedstawiciele świata praktyki, przedstawiciele m.in. takich firm jak: Drukpol.
Flexo, Multivac, Agrotex International, InnoviaFilms, Infosystems, Michael Huber
Polska; jak i przedstawiciele świata nauki
reprezentujący uczelnie i instytuty badawcze. Spośród uczelni należy wymienić: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego; Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie; Politechnikę Warszawską; Europejską Uczelnię
Informatyczno-Ekonomiczną w Warszawie. Ważne miejsce na liście placówek
badawczych zajmuje COBRO – Instytut
Badawczy Opakowań.
(red.)


Z Polską Izbą
Opakowań na
międzynarodowych
targach
i wystawach
We wrześniu 2014 r., dzięki porozumieniom zawartym z organizatorami targów i wystaw z Łotwy i Białorusi,
trzy polskie firmy mogły zaprezentować swoje oferty na Międzynarodowej
Wystawie Żywności i Opakowań RIGA FOOD oraz na wystawie UPAKOVKA I SKLAD (Opakowania i Magazyn)
w Mińsku.
W wystawach tych obok Polskiej Izby
Opakowań, polską branże opakowaniową reprezentowały: YANKO Sp. z o.o.
z Rogoźnicy koło Rzeszowa; JURMET
Sp. z o.o. z Lubicza koło Torunia oraz
COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
z Warszawy.
Spółka YANKO zaprezentowała bogatą ofertę w zakresie materiałów opakowaniowych oraz opakowań z papieru
i różnorodnych folii. Firma ta oferowała
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Spotkanie PIO –
RIGA FOOD

Stoisko Izby na targach UPAKOVKA i SKLAD w Mińsku na Białorusi

wykonywanie nadruków na róż► także
nych podłożach.
Zainteresowaniem zwiedzających, zarówno targi RIGA FOOD jak i UPAKOVKA
i SKLAD, cieszyły się w szczególności opakowania do wyrobów: cukierniczych, mięsnych i garmażeryjnych, mleczarskich, mrożonych, a także kosmetyków.
Firma JURMET zaprezentowała maszyny do krojenia i przewijania papieru (bobiniarki, przewijarki do etykiet i folii, krajarki do cięcia gliz).
Ofertę COBRO z zakresie usług badawczych prezentowali: w Rydze dyr. Instytutu prof. Stanisław Tkaczyk, zaś w Mińsku szefowa działu marketingu Marzenna
Kobylarz. Wśród ofert COBRO – Instytutu
Badawczego Opakowań największym
zainteresowaniem cieszyły się usługi
certyfikacyjne i badania LCA.

Według opinii przedstawicieli firm
uczestniczących w obu tych wystawach/
targach, ich oferty spotkały się z dużym
zainteresowaniem.
(red.)


Ważne spotkanie
W dniach międzynarodowych targów Riga
Food, 5 września 2014 r. z inicjatywy Łotewskiego Stowarzyszenia Opakowaniowego
odbyło się regionalne spotkanie organizacji opakowaniowych z Litwy, Łotwy, Polski
i Ukrainy. Rezultatem tego spotkania było
podpisanie umowy o współpracy. W spotkaniu Polską Izbę Opakowań reprezentowali: prezes – prof. zw. dr hab. inż. Stanisław
Tkaczyk oraz dyr. Wacław Wasiak.
(BPS)

W dniach 29 września – 2 października 2014 r. przebywał w Polsce na zaproszenie Polskiej Izby Opakowań dyrektor
Międzynarodowych Targów Żywności
i Opakowań RIGA FOOD – Roland Nezborts. W trakcie pobytu zapoznał się
z ekspozycją targów opakowań TAROPAK
oraz żywności POLAGRA FOOD.
Wizyta dyr. R. Nezbotsa w Polsce jest
rezultatem wieloletniej współpracy pomiędzy Izbą, a kierownictwem Centrum
Wystawowego RIGA B1 w Rydze (Łotwa).
W roku 2014 odbędzie się jubileuszowa 20. już edycja targów RIGA FOOD.
Właśnie udział polskich firm opakowaniowych w tych targach był m.in. tematem
rozmów jakie dyr. R. Nezborts przeprowadził z Wacławem Wasiakiem dyr. Polskiej
Izby Opakowań oraz Filipem Bittnerem dyr.
Zespołu Targów Zagranicznych MTP.
W części dotyczącej ekspozycji opakowaniowej, uzgodniono, iż polskie firmy
opakowaniowe zrzeszone w Izbie będą
mogły na preferencyjnych warunkach
(20% upustu) zorganizować stoiska wystawowe, zaś Polska Izba Opakowań będzie organizatorem zbiorowego stoiska
oraz seminarium promocyjnego „Polskie
opakowania dla łotewskich produktów”.
Targi/wystawa RIGA FOOD zorganizowane zostaną w pierwszej połowie
września 2015 r. Jednak już teraz można
zgłaszać do biura Izby zainteresowanie
udziałem w tym wydarzeniu.
Oddzielną ofertę dla producentów
żywności przygotowują wspólnie MTP
oraz targi RIGA FOOD.
(R.W.N)


Hurt i detal
zainteresowany
współpracą z Izbą

Stoisko Izby na międzynarodowych targach Riga Food
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Magazyn kupców i producentów branży FMCG, Hurt i Detal zainteresowany
jest współpracą z Polską Izbą Opakowań
w zakresie upowszechniania wiedzy
o opakowaniach oraz ich oceny przez
użytkowników. Formy i zakres tej współpracy były tematem spotkania dyr. Izby
W. Wasiaka z przedstawicielkami redakcji tego pisma w dniu 25 września 2014 r.
Konkretny plan wspólnych przedsięwzięć będzie przedmiotem kolejnego
spotkania 6 listopada 2014 r.
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VII Międzynarodowe
Targi Opakowań
PACKAGING
INNOVATIONS 2015

Weź udział w Konkursie
„ART OF PACKAGING”

Patronat Polskiej Izby Opakowań

PROJEKTANCIE
TWÓRCO
PRODUCENCIE
WŁAŚCICIELU OPAKOWANIA LUB MARKI PRODUKTU
ENTUZJASTO!

Zapraszamy i zachęcamy do WZIĘCIA UDZIAŁU
lub WYDANIU ZGODY na zgłoszenie TWOJEGO OPAKOWANIA
w IX edycji konkursu ART OF PACKAGING –

Perły wśród Opakowań!
organizowanego pod patronatem Polskiej Izby Opakowań
Ideą Konkursu na najlepsze opakowanie roku – ART OF PACKAGING niezmiennie jest promowanie innowacyjności, kreatywności
oraz konkurencyjności polskich
opakowań na rynku krajowym
oraz rynkach zagranicznych. Szukamy i wyławiamy perły zarówno
wśród młodych artystów, projektantów, studentów i absolwentów uczelni – w ramach ART OF
PACKAGING DEBIUTY, jak i profesjonalnych znawców sektora
przemysłu opakowaniowego,
projektantów, producentów, właścicieli marek – w ramach ART OF
PACKAGING PROFESSIONAL.
Promujemy twórców, którzy raz
w roku mają okazję spotkać się
w Poznaniu na uroczystej Gali Finałowej, podczas której przyznajemy wyróżnienia i nagrody, w
obecności osobistości ze świata
biznesu, przemysłu, nauki i kultury. Ale najważniejsze są OPAKOWANIA – swoiste dzieła sztuki
o niebagatelnym i nieocenionym
na rynku znaczeniu. To one stanowią clou całego wydarzenia.
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Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne, nie wiążą się z nim żadne wymagania! To wydarzenie
z pogranicza przemysłu i sztuki.
Opakowania zaś łączą projektantów, producentów i właścicieli we
wspólnym działaniu – promocji
i sprzedaży!
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa
Gospodarki oraz patronatem
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Współorganizatorem
jest Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Partnerem zostało Miasto
Poznań. Organizatorem ART OF
PACKAGING jest EUROPEAN MEDIA GROUP Sp. z o.o., wydawca
m.in. miesięcznika branżowego
PACKAGING POLSKA.
Termin zgłoszeń upływa 30 stycznia 2015 roku dla Profesjonalistów oraz 13 lutego 2015 r. – dla
Debiutantów. Kategorie oraz
regulamin Konkursu znajdują
się na stronie:
www.artofpackaging.pl
oraz www.packaging-polska.pl

Już dzisiaj warto zaplanować udział
w najważniejszym i najbardziej wyczekiwanym wydarzeniu w branży opakowań
w Europie Środkowo-Wschodniej. Różnorodna i kompleksowa oferta wystawców z całego świata, liczne szkolenia,
konferencje i seminaria, najnowsze trendy, tylko branżowi odwiedzający, spotkania i merytoryczne dyskusje. Wszystko
to sprawia, że Targi Packaging Innovations nie są tylko wystawą produktów,
ale kompleksową platformą biznesową
dla każdego, komu bliska jest tematyka
opakowań.
Przyszłoroczna edycja imprezy odbędzie się 9 i 10 kwietnia w warszawskim
centrum EXPO XXI. Nowością nadchodzącej edycji będzie strefa SAFETYPACK,
w której zostanązaprezentowane rozwiązania związane z bezpieczeństwem
opakowań. Będą to między innymi zamknięcia, opakowania dostosowane do
wymagań pakowych produktu czy kontaktu z żywnością, ale także zabezpieczenia i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia
o niebezpieczeństwie.
Podczas towarzyszących targom seminariów learnShops™słuchacze będą
mieli możliwość uczestnictwa w prezentacjach na temat najnowszych trendów
w branży. Odbędą się również konferencje dotyczące innowacyjnych opakowań.
Po raz IV odbędzie się Strefa STUDENTA, która każdego roku budzi coraz większe zainteresowanie wśród młodych projektantów. Konkurs i wiążący się z nim
udział w targach jest niewątpliwą szansą
dla studentów, chcących odnaleźć swoje
miejsce w branży opakowań.
Szczegóły na:
www.easyfairs.com/pl/pi2015
Kontakt:
Katarzyna Banach –
Kierownik Działu Organizacji Targów
tel. +48 12 651 95 24
tel. kom. +48 510 134 218
katarzyna.banach@easyfairs.com
Łukasz Szajna –
Specjalista ds. Organizacji Targów
tel. +48 12 651 95 25
tel. kom. +48 507 044 238
lukasz.szajna@easyfairs.com
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Warto wiedzieć
W II Kongresie Przemysłu Opakowań wzięło udział 216 osób.
W gronie tym znajdowało się 118 przedstawicieli firm opakowaniowych, 29 przedstawicieli uczelni i instytutów badawczych, 26 dziennikarzy, 27 gości zagranicznych w tym prezydent Światowej Organizacji Opakowań, 16 studentów.
Uczestnicy zapoznali się z 16 prezentacjami, w tym z wystąpieniem prezydenta Światowej Organizacji Opakowań –
p. Thomasa L. Schneidera oraz Thomasa Dohse – dyrektora targów interpack.

W trakcie Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania
i Logistyki TAROPAK 2014, z inicjatywy Polskiej Izby Opakowań
zorganizowano spotkanie organizacji opakowaniowych przedstawicieli regionu Europy Centralnej i Wschodniej, na którym
reprezentowane były organizacje z Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Niemiec, Ukrainy i Węgier.
W spotkaniu uczestniczył prezydent Światowej Organizacji
Opakowań.

Targi TAROPAK oraz II Kongres Przemysłu Opakowań stanowiły
okazję do wielu bilateralnych spotkań członków kierownictwa
Polskiej Izby Opakowań z szefami podobnych organizacji na
Litwie, Łotwie, w Niemczech, Rumunii oraz Ukrainie.
Tematem tych spotkań była wymiana doświadczeń oraz
uzgodnienie planów współpracy na 2015 rok.

Firma PMP RECYKL, producent materiałów budowlanych
(płyty) poszukuje dostawców odpadów opakowaniowych –
opakowania wielomateriałowe i wielowarstwowe typu TetraPak, a także do kawy, czipsów, jogurtów. Firmę interesują także
odpady opakowaniowe po kosmetykach np. pasty do zębów,
kremy itp.
Zainteresowanie produktem końcowym firmy PMP RECYKL
przekracza możliwości produkcyjne ze względu na brak surowca do produkcji.
Kontakt: PMP RECYKL, 27-440 Ćmielów, ul. Sandomierska
270. Prezes: Paweł Kaczmarski, tel. 508-138-851, e-mail: pawel@
pmprecykl.com, www.pmprecykl.com lub www.tero.biz.pl.

ganizatorem (Messe Duesseldorf GmbH), przedstawicielstwo
w Polsce: A.S. Messe Consulting Sp. z o.o., e-mail: info@as-messe.pl;
www.ws-messe.pl; tel. 22 855 24 90; 22 642 24 99 (pani Katarzyna Zwierowicz)


O inicjatywie SAVE FOOD
na Kongresie Przemysłu
Opakowań
SAVE FOOD jest połączoną inicjatywą FAO (Food & Agriculture Organisation of the United Nations), Messe Dusseldorf
GmbH, UNEP (United Nations Enviromental Programme) oraz
targów interpack na rzecz zmniejszenia głodu na świecie poprzez ograniczenie strat żywności, w tym z powodu wadliwych
opakowań.
Na dzień dzisiejszy światowa populacja wynosi 7 miliardów ludzi z czego 842 miliony cierpi z powodu głodu. W roku
2050 populacja osiągnie prawdopodobnie 9,6 miliarda ludzi,
co oznacza jeszcze większą liczbę głodujących. Z drugiej strony, produkuje się wystarczająco dużo żywności aby nakarmić
11 miliardów ludzi. Niestety 1/3 całej produkcji (1,3 miliarda
ton każdego roku) ulega zniszczeniu już drodze od producenta (rolnika) do konsumenta.
W krajach trzeciego świata ok. 40% żywności ulega zepsuciu. Natomiast w krajach rozwiniętych aż 30% produktów
spożywczych jest zmarnowane czyli nie zostaje zużyte i musi
być zniszczone. W wielu przypadkach przyczyną strat są opakowania.
Głównym inicjatorem i koordynatorem inicjatywy SAVE
FOOD są targi interpack. Dlatego też, pierwsze spotkanie organizacji biorących udział w projekcie odbyło się w 2009 roku w siedzibie targów, w Dusseldorfie. Kolejne w Berlinie, Nowym Jorku i Rzymie. Podczas targów interpack organizowany
jest także Kongres SAVE FOOD (pierwszy w maju 2011, drugi
w maju 2014). W roku 2015 planowany jest w Kenii start projektu „Mango”.
Inicjatywa ma duże wsparcie organizacji i osób związanych
z działaniami na rzecz ochrony środowiska m.in. GREENPEACE
i WWF, a także Światowej Organizacji Opakowań (WPO).
Cele inicjatywy SAVE FOOD przedstawił uczestnikom II. Kongresu Przemysłu Opakowań dyr. Targów interpack, p. Thomas
Dohse (na fotografii poniżej).

(Red.)


Targi UPAKOVKA/UPAK
ITALIA 2015
Sezon wystawowy w roku 2015 otwierają Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Przemyslu Opakowaniowego, Opakowań i Materiałów Pomocniczych UPAKOVKA/UPAK ITALIA 2015
organizowane w Moskwie w dniach 27-30 stycznia.
Polska Izba Opakowań nie zamierza organizować misji na
te targi. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z or-
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Polska Izba Opakowań wyraża wdzięczność firmom,
które występując w charakterze Partnerów Wspierających
organizację II Kongresu Przemysłu Opakowań
mają swój wielki udział w pomyślnej realizacji
tego przedsięwzięcia. Są to firmy:

Podziękowania
Słowa podziękowania kierujemy do
autorów referatów i prezentacji za podzielenie się cenną wiedzą z uczestnikami Kongresu. Poziom, bogactwo i wartość tej wiedzy sprawiły, iż praktycznie
do końca obrad uczestnicy nie opusz-
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czali sali, zaś Kongres w swojej merytorycznej warstwie został bardzo wysoko
oceniony.
Dziękujemy patronom medialnym, bowiem mają także swój udział w powodzeniu tego wydarzenia i zachęcamy do

podejmowania w swoich mediach problematyki opakowań.
Specjalne słowa podziękowania kierujemy pod adres Gospodarza Kongresu – Międzynarodowe Targi Poznańskie
za stworzenie bardzo dobrych warunków dla realizacji tak ważnego przedsięwzięcia.
Komitet Organizacyjny
II Kongresu Przemysłu Opakowań
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