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IV KONGRES PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ
OWOCNYCH OBRAD

Przypominamy, że Kongres obradował
będzie w dniu 2 października 2018 roku,
w salach konferencyjnych Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów
Poznańskich.
Obrady rozpoczną się o godz.10.00
przy udziale ok. 250 uczestników, reprezentujących projektantów i producen-

tów opakowań, materiałów opakowaniowych oraz przedstawicieli organizacji
firm i instytucji zajmujących się gospodarką opakowaniową. Na kongres zgłoszono 27 referatów. W trakcie obrad plenarnych zaprezentowanych będzie ok.
dokończenie na s. 2

Czas inspiracji, czas zmian
Najbliższe lata to czas intensywnych zmian, czas inspiracji. Przejście z modelu gospodarki liniowej do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym powoduje, że nasze spojrzenie na proces wykorzystania surowców ulega zmianie.
Coraz istotniejsze staje się mądre zarządzanie i wykorzystywanie dostępnych surowców oraz materiałów, w tym wykorzystanie cennych dla wielu
gałęzi przemysłu tworzyw sztucznych. Od ponad stu lat trwa ogromny rozwój tych syntetycznie otrzymywanych materiałów. Trudno je zastąpić, a ze
względu na ich właściwości i możliwości modyfikacji i dalszego przetwarzania – trudno zrezygnować również z ich stosowania. Przy pakowaniu żywności plastik jest nadal materiałem, który przynosi wymierne oszczędności –
materiałowe, produktu, pozwala na redukcję marnotrawstwa żywności.

Ekologiczne podejście
do opakowań
W ślad za ogłoszeniem przejścia z gospodarki liniowej do Gospodarki w Obiegu
Zamkniętym (GOZ) Komisja Europejska
opublikowała w styczniu 2018 Strategię dla tworzyw sztucznych, w której
UE prezentuje konkretny plan działań.

Głównym celem przyjętej Strategii jest
wprowadzenie do 2030 roku opakowań z tworzyw sztucznych w 100% nadających się do wielokrotnego użytku
lub recyklingu.
Zainspirowani ogłoszoną przez Unię
Europejską Strategią dla tworzyw sztucznych, widząc ograniczenia jak i możliwodokończenie na s. 3

W numerze m.in.:

• IV Kongres Przemysłu
Opakowań
• Czas inspiracji, czas zmian
• Polska Izba Opakowań na
targach TAROPAK
• Sylwetki ﬁrm – Partnerów
Wspierających IV Kongres
Przemysłu Opakowań
• Program IV Kongresu
Przemysłu Opakowań
• Oferta Przedsiębiorstwa
Poligraﬁcznego RAGUS
• Targi Packaging
Innovations 2019
• Sylwetki autorów
kongresowych referatów
• Zintegrowany System
Kwaliﬁkacji
• Napojowa puszka
aluminiowa, czyli użycie
surowca permanentnego

Sponsorem numeru są Targi w Krakowie,
organizator targów Packaging Innovations 2019
Biuletyn Opakowaniowy  Rok 23  Nr 3/2018

1

IV KONGRES PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ
dokończenie ze s. 1

15 referatów. Uczestnicy obrad otrzymają teksty wszystkich referatów w wydaniu książkowym.
Zorganizowanie Kongresu oraz wydanie kongresowych materiałów stało
się możliwym dzięki finansowemu i rzeczowemu wsparciu ze strony wielu firm
i instytucji. Na łamach Biuletynu (str. 12
i 13) prezentujemy logotypy Partnerów
Wspierających oraz partnerów merytorycznych i patronów medialnych. To
dzięki tym firmom, zaangażowaniu ich

szefów i pracowników, mogła zostać zrealizowana, jakże ważna i aktualna inicjatywa, przedyskutowania miejsca, zadań
i roli przemysłu opakowań w transformacji polskiej gospodarki do modelu GOZ.
Na str. 8 Biuletynu prezentujemy program Kongresu.
Zainteresowanych tematyką Kongresu
zapraszamy na spotkanie w dniu 1 października z okazji Dnia Polskiej Izby Opakowań, w trakcie którego można będzie
otrzymać monografię, zawierającą kon-

gresowe referaty. O miejscu i programie
tego spotkania piszemy na str. 2 Biuletynu. Niniejsza informacja trafi do czytelników Biuletynu na kilka dni przed Kongresem. Trudno zatem przewidzieć jego
przebieg i rezultaty. Pewnym, optymistycznym prognostykiem powodzenia
tego wydarzenia jest szerokie zainteresowanie udziałem w Kongresie oraz merytoryczna zawartość nadesłanych referatów.
Pozostaje nam zatem życzyć owocnych obrad.
W kolejnym, grudniowym numerze
Biuletynu omówimy jego przebieg i rezultaty.
Zespół Redakcyjny

Program spotkania
z okazji Dnia Polskiej Izby Opakowań
na Międzynarodowych Targach
Techniki Pakowania i Etykietowania
TAROPAK 2018

Ramowy program wydarzeń
organizowanych przez Polską Izbę
Opakowań w trakcie Międzynarodowych
Targów Techniki Pakowania i Etykietowania
TAROPAK 2018

1 października
13:00 Okolicznościowe wystąpienie Prezesa Polskiej Izby
Opakowań prof. dr hab. inż. Stanisława Tkaczyka
13:10 Otwarcie Zbiorowej Ekspozycji i Salonu Promocji
Polskiej Izby Opakowań – przewodniczący Rady Izby –
Wojciech Kołpa
13:15 Okolicznościowe wystąpienia Gości – przedstawiciela
MTP, przedstawicieli zagranicznych organizacji opakowaniowych, przedstawicieli Wystawców
13:30 Prezentacja laureatów Plebiscytu na tytuły Zasłużonych dla Przemysłu Opakowań oraz firm wyróżnionych
Złotym Medalem MTP
13:40 Wręczenie certyfikatów członkostwa
13:50 Wręczenie dyplomów uznania firmom, które obchodzą
jubileusze działalności
14:00 Okolicznościowa lampka szampana/wina
14:15 Konferencja prasowa: Rynek opakowań w Polsce.
Stan. Perspektywy (Dyr. Polskiej Izby Opakowań – Wacław Wasiak)
14:30 Promocyjna prezentacja najnowszych publikacji książkowych Polskiej Izby Opakowań: Firmy opakowaniowe w Polsce, Transformacja przemysłu opakowań
w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
14:50 Ruszamy w drogę ku gospodarce o obiegu zamkniętym. Dołącz do nas – Informacja o IV Kongresie Przemysłu Opakowań (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu)
15:00 Zakończenie spotkania.

1 października
11:00 Uczestnictwo w ceremonii otwarcia Targów
Wręczenie dyplomów dokumentujących nadanie tytułów Zasłużony dla Przemysłu Opakowań
i Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań (pawilon 11)
13:00 Spotkanie z okazji Dnia Polskiej Izby Opakowań
(pawilon 7A, Salon Promocji PIO)
14:00 Konferencja prasowa: Rynek opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy (pawilon 7A, Salon Promocji PIO)
14:30 Promocja najnowszych publikacji książkowych
Polskiej Izby Opakowań: Firmy opakowaniowe
w Polsce; Transformacja przemysłu opakowań
ku gospodarce o obiegu zamkniętym (pawilon
7A, Salon Promocji PIO)
15:00 Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń Opakowaniowych z krajów Europy Wschodniej
i Centralnej (pawilon 15, Sala Księżyca)
17:00 Okolicznościowe posiedzenie Rady Polskiej Izby
Opakowań (pawilon 15, Sala Księżyca)
2 października
10:00 – 18:00 Obrady IV Kongresu Przemysłu Opakowań (pawilon 15, Centrum Kongresowe, sala 1.G)
10:00 – 16:00 Prezentacje firm na Salonie Promocji Polskiej
Izby Opakowań (pawilon 7A, Salon Promocji PIO)
18:00 Gala zamykająca obrady IV Kongresu Przemysłu
Opakowań

Miejsce spotkania:
Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań – pawilon 7A,
stoisko 17

3 października
10:00 – 16:00 Prezentacje firm na Salonie Promocji Polskiej
Izby Opakowań (pawilon 7A, Salon Promocji PIO)
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Czas inspiracji, czas zmian
dokończenie ze s. 1

ści, stworzyliśmy Circular Packaging Design Sp. z o.o., której
celem jest zdefiniowanie na nowo parametrów opakowań tak,
aby były zgodne z założeniami Gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ).
Zespół Circular Packaging Design tworzą specjaliści i naukowcy doświadczeni na arenie międzynarodowej w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych, inżynierii materiałowej
i projektowania, dysponujący unikalnym know-how. Nasze dążenie do perfekcji, połączone z wyjątkowymi umiejętnościami
pozwalają tworzyć dla naszych Partnerów unikatowe i ekologiczne opakowania.
Współpracujemy z sieciami handlowymi, producentami
żywności, przetwórcami operującymi na rynku krajowym oraz
globalnie. Nasi Partnerzy legitymują się certyfikatami, poświadczającymi skuteczne wdrożenie i utrzymywanie szeregu
międzynarodowych standardów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa wyrobu i zarządzania jakością.

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO NAS
Zmieniamy technologię
odpadów
Jesteśmy wyłącznym licencjobiorcą zgłoszonej do ochrony
patentowej technologii ErgisMark®, która umożliwia łatwe sortowanie różnych odpadów wielomateriałowych z jednego
strumienia. Technologia ta jest uzupełnieniem wizjonerskiego
rozwiązania systemowego – autorskiego programu zarządzania
odpadami.
ErgisMark® to technologia znakowania tworzyw sztucznych,
wykorzystująca markery fluorescencyjne, umożliwiająca łatwe
sortowanie różnych odpadów wielomateriałowych z jednego
strumienia. Istotną cechą materiału powłokowego jest jego
transparentność. Materiał powłokowy charakteryzuje się sta-
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bilnością termiczną w temperaturach poniżej 220°C, i jest kompatybilny z markerem fluorescencyjnym. Bazę materiału powłokowego może stanowić lakier, silikon lub wodna dyspersja
żywic akrylowych i alkidowych.
Taki materiał powłokowy jest nanoszony na powierzchnię
różnych tworzyw sztucznych (m.in. PET, PVC, PP, BOPET, BOPP)
dowolną metodą drukarską lub metodą powlekania. Możliwe
dokończenie na s. 4
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Czas inspiracji, czas zmian
dokończenie ze s. 3

rami przy przeprojektowaniu istniejących opakowań tak, aby
przy zachowaniu ich dotychczasowych właściwości i funkcji były równocześnie zgodne z wytycznymi GOZ.
Portfolio produktów Circular Packaging Design obejmuje:

jest zastosowanie wielu kombinacji materiału powłokowego o
różnym składzie jakościowym markerów – dzięki temu możliwe jest znakowanie różnych materiałów z tworzyw sztucznych,
w tym również wielowarstwowych. Powłoka jest usuwana po
zakończeniu procesu sortowania, a tworzywa sztuczne mogą
zostać poddane pełnemu recyklingowi.
W ramach naszej działalności nie tylko rozwijamy autorskie
rozwiązania, ale również współpracujemy z naszymi partne-


Opakowania monomateriałowe na bazie PET – termoformowane tacki przeznaczone do przechowywania m.in. serów, wędlin, ryb, w 100% recyklowalne.

Opakowania PET/PE laminowane w sposób ułatwiający
rozdzielenie warstwy PET od PEi dalszy recykling – opakowania miękkie i sztywne.

Opakowania barierowe, monomateriałowe, na bazie PET
(w 100% recyklowalne), dedykowane dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.

Opakowania mieszane: tekturowe lecz laminowane z folią zapewniajacą barierowość. Folie barierowe zastosowane
w tym opakowaniu są biodegradowalne – mogą być kompostowane razem z tekturą.

Opakowania jednorazowe kompostowalne.

Folie czarne – folie projektowane w sposób umożliwiający
ich poprawne sortowanie na liniach recyklingowych.
Do rozmów o tych i innych produktach zapraszamy podczas IV Kongresu Przemysłu Opakowań, odbywającego się
02.10.2018 w Poznaniu przy okazji targów TAROPAK.
dr Krzysztof Garman i dr Elżbieta Świętek
CIRCULAR PACKAGING DESIGN
Mysłowicka 5, 01-612 Warszawa
+48 22 828 04 15
biuro@cpdesign.expert
www.cpdesign.expert

Polska Izba Opakowań
na targach TAROPAK 2018
Podobnie jak latach poprzednich, Polska Izba Opakowań
będzie aktywnym uczestnikiem Targów TAROPAK. Izba będzie
organizatorem Zbiorowej Ekspozycji Ofert firm swoich członków oraz Salonu Promocji.
W ramach zbiorowej ekspozycji firm członków PIO swoje
oferty zaprezentują firmy: FPS, FUTAMURA, HURMAK, KLAR
GLASS, PACKPROFIL, SOLPLAST, TFP oraz FANO.
W strefie wystawienniczej Polskiej Izby Opakowań zlokalizowane będą stoiska organizacji opakowaniowych z Armenii,
Łotwy, Fed. Rosyjskiej i Ukrainy.
W imieniu firm prezentujących swoje oferty w strefie Polskiej
Izby Opakowań, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tymi ofertami. Naprawdę warto.
Ponadto w ramach Salonu Promocji firmy zrzeszone w Izbie
prezentować będą swoje oferty. Salon będzie także miejscem
prezentacji problematyki opakowaniowej (najnowsze osiągnięcia, kierunki rozwoju, opakowania a GOZ i inne).
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Pierwszy dzień targów, będzie jednocześnie Dniem Polskiej
Izby Opakowań. Z tej okazji 1 października odbędzie się spotkanie członków i sympatyków Izby. Program tego spotkania
prezentujemy na str. 2. Biuletynu. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy
Głównym wydarzeniem towarzyszącym Targom TAROPAK
2018, będzie organizowany przez Izbę IV Kongres Przemysłu
Opakowań (2 października), poświęcony transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Ramowy program Kongresu zamieszczony na str. 8. Biuletynu.
W pierwszym dniu targów TAROPAK odbędzie się także okolicznościowe posiedzenie organów statutowych Izby (Rady
i Komisji Rewizyjnej) poświęcone jubileuszowi 25-lecia działalności Izby, który przypada w 2019 roku.
Informując o tych wydarzeniach, serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa.
Redakcja
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Zaprezentuj się na najważniejszych targach
opakowań – Packaging Innovations 2019
Już od 10 lat na światowej arenie targowej rokrocznie odbywają się Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging
Innovations. Wraz z nieustannym rozwojem rynku i zmianą spojrzenia na funkcje i użyteczność opakowań zmieniają
się również standardy wystawiennicze.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi organizatorów i prezentujących się na targach firm
podczas Packaging Innovations branża
opakowań każdego roku spotyka się w
powiększonym gronie. Pozwala to na wymianę doświadczeń, prezentacje nowości i przede wszystkim ROZWÓJ. Właśnie

dlatego Targi Opakowań zmieniają standardy na jeszcze wyższe i nowocześniejsze. Najbliższa edycja Packaging Innovations odbędzie się 2–3 kwietnia 2019
roku w sercu Warszawy – EXPO XXI Warszawa.
Tu trzeba być
Bez wątpienia warto dołączyć do szerokiego grona Wystawców Packaging Innovations. Obecność największych firm
z branży opakowań oraz specjalistycznych odbiorców to walor nie do przecenienia. W jednym miejscu spotykają

się bowiem eksperci proponujący rozwiązania i usługi z zakresu pakowania
dla kilkunastu branż. Propozycja przyszłorocznej edycji Packaging Innovations jest jeszcze ciekawsza. Specjalnie
dla Wystawców przygotowane zostały
nowe, rozbudowane pakiety, które odpowiadają spersonalizowanym potrzebom prezentujących się podczas targów
firm. Ciekawa propozycja ekspozycyjna
i przede wszystkim możliwość dotarcia
do docelowych klientów to powody, dla
których obecność na Targach Packaging
Innovations jest obowiązkowa.

10. edycja Packaging Innovations w liczbach: *

5183

253

> 70

14

profesjonalnych
Zwiedzających

prezentujące się firmy

innowacji

krajów uczestniczących

* dane zweryfikowane i zaudytowane przez Polską Izbę Przemysłu Targowego i CENTREX

www.packaginginnovations.pl
Dzień Polskiej Izby Opakowań
na targach TAROPAK 2018
Jednym z wydarzeń tegorocznych Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK (1-4 października 2018) będzie Dzień Polskiej Izby Opakowań. Izba
w przyszłym roku święcić będzie jubileusz 25-lecia działalności. W opinii przedsiębiorców, ludzi branży, nie tylko członków
Izby, trudno przecenić rolę i zasługi tej organizacji w promowaniu polskiej oferty opakowaniowej. Dobrze się zatem stało, że
w dniach targów opakowaniowych, znajdzie się miejsce i czas
na zaprezentowanie działalności Izby.
Poświęcone będzie temu m.in. spotkanie członków Izby, jej
sympatyków oraz wystawców i gości targów TAROPAK, które
odbędzie się w dniu 1 października o godz.13.00 w Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań (pawilon 7A, stoisko 17).
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W trakcie tego spotkania (szczegółowy program na str. 2 Biuletynu), jego uczestnicy: zapoznają się z ofertą firm zrzeszonych
w Izbie, zaprezentowaną w ramach zbiorowej ekspozycji; wezmą udział w konferencji na temat rynku opakowań w Polsce;
zapoznają się z nowymi publikacjami, wydanymi nakładem
Izby i otrzymają pierwsze egzemplarze tych publikacji; wezmą
udział w ceremonii wręczenia certyfikatów członkostwa oraz
nagród i wyróżnień członkom Izby; spotkają się z laureatami
tegorocznego plebiscytu na tytuły zasłużonych dla przemysłu
opakowań; wypiją lampkę wina lub szampana za dalszą pomyślność i rozwój Izby oraz przemysłu opakowań w Polsce.
Organizatorzy serdecznie zapraszają. Wstęp wolny.
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Sylwetki firm – Partnerów Wspierających
organizację IV Kongresu Przemysłu Opakowań
W poprzednim numerze Biuletynu Opakowaniowego (2/2018) zamieściliśmy listę „pierwszych sponsorów”,
wymieniając firmy: TFP, Grupę Ergis, VRP oraz ECOR Product. Z zadowoleniem informujemy, iż od tego czasu,
znacznie powiększyła się lista Partnerów Wspierających Kongres. Na listę tę wpisały się następujące firmy:
FLEXPOL Sp. z o.o., Hurmak Polska, Hubergroup Polska, RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących, Stowarzyszenie Papierników Polskich, TOOLCO, Drukarnia RAGUS, Drukarnia PAW DRUK, PAPYRUS oraz Santander Bank
Polska (d. BZWBK).
Zgodnie z zapowiedzią w niniejszym numerze zamieszczamy sylwetki wymienionych wyżej firm, dziękując
za udzielone wsparcie. Dzięki pomocy udzielonej organizatorowi Kongresu, wydarzenie to stanie się faktem
i w dniu 2 października ok. 250 uczestników kongresu będzie mogło wziąć w nim udział. Środki uzyskane od
Partnerów Wspierających umożliwiły wydanie kongresowych referatów w formie książkowej. Będą one dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.
Niżej sylwetki firm-Partnerów Wspierających.
Drukarnia Paw Druk Sp. z o.o.
Drukarnia PAW DRUK Sp. z o.o. istnieje
na rynku ponad 28 lat świadcząc kompleksowe usługi poligraficzne. Drukarnia
specjalizuje się w produkcji materiałów POS, wielobarwnych
opakowań, folderów, katalogów, broszur, książek, etykiet, plakatów, ulotek itp.
PAW DRUK – to nie tylko druk, to również studio graficzne. Pomysł, kreacja i wykonanie poparte dużym doświadczeniem.
Oferuje druk UV, offsetowy, cyfrowy i sitodruk w najwyższej
jakości. Niskie ceny i krótkie terminy. Druk na różnych podłożach i różnorodność wykończeń. Sukcesy: ISO 9001:2015,
ISO 12647.
www.pawdruk.pl


Huber Group
Hubergroup Polska działa w Polsce od 1992
roku. Główny dostawca farb drukarskich.
Jest częścią koncernu hubergroup, skupionego wokół najstarszej , działającej od 1765 roku, fabryki farb drukarskich Michael Huber München.
Hubergroup Polska posiada profesjonalne laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt kontrolno-pomiarowy, automatyczne mieszalnie farb offsetowych arkuszowych, fleksograficznych rozcieńczalnikowych, wodorozcieńczalnych i farb
utrwalanych UV, zarówno offsetowych jak i fleksograficznych.
Posiada jedyną w Polsce mieszalnię farb offsetowych o niskiej
migracji MGA.
Duży wzrost w technologii UV oraz ugruntowana już pozycja
w sektorze farb fleksograficznych i wklęsłodrukowych to przykłady działań w zakresie rozwoju i dywersyfikacji oferty, chociaż główną domeną w zakresie sprzedaży są farby offsetowe.
www.mhp.com.pl

Flexpol Sp. z o.o.

Jesteśmy firmą z ponad 20-letnim doświadczeniem w produkcji folii polipropylenowej BOPP i CPP.
Naszą ofertę stanowią folie transparentne i specjalistyczne:
perlisto-białe, matowe i metalizowane. Dostarczamy folie pod
aplikacje coldseal, wysokiej jakości laminaty z efektem papertouch i pod etykiety: na butelki PET, samoprzylepne na butelki szklane.
W naszej ofercie pojawiła się również folia pod etykiety IML
(In MouldLabels). To jedna z najnowszych technologii etykietowania wyrobów jednocześnie z ich produkowaniem metodą wtrysku.
Technologia ta zapewnia zarówno bardzo wysoką jakość
opakowania, bezpieczeństwo produktu , a także tak istotną
w obecnych czasach możliwość recyklingu.
We współpracy z naszymi klientami projektujemy nowe produkty, dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców.
www.flexpol.pl
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Hurmak Polska
Hürmak Polska jest wyłącznym przedstawicielem firmy HÜRMAK w Polsce, tureckiego producenta wtryskarek do tworzyw sztucznych.
W swojej ofercie posiada szeroką gamę maszyn:
 wtryskarki z kolanowym systemem zamykania serii ECO
o mocy zamykania od 100 do 750 ton,
 dwupłytowe maszyny serii ZENITH z siłą zamykania od 200
do 1000 ton a na zamówienie jesteśmy w stanie skonstruować wtryskarki nawet do 3000 ton,
 wtryskarki z systemem do wtrysku wielokomponentowego,
 wtryskarki niskociśnieniowe do klejów termotopliwych,
 maszyny do bakelitu, PVC, PET,
 roboty kartezjańskie serii ZEPHYR pracujące w układnie trzy
i cztero-osiowym.
Biuletyn Opakowaniowy  Rok 23  Nr 3/2018

W swojej działalności firma wiele uwagi poświęca wprowadzaniu innowacji i stosowaniu najnowszych technologii w celu
zapewnienia możliwe najlepszych jakościowo i wydajnościowo wyrobów.
www.hurmak.pl

tegruje kadrę przemysłu oraz prezentuje stanowisko środowiska papierniczego na forum administracji państwowej, biznesu,
organizacji samorządowych, społecznych i innych.
www.spp.pl



Przedsiębiorstwo Poligraficzne RAGUS
J. Ragus, M. Ragus Sp. J.

Toolco
Kazimierz Mitroszewski

Projektuje i dostarcza opakowania i produkty POS, które nie tylko optymalizują
koszty, ale również prezentują produkt od najlepszej strony.
Korzystając z technologii i wyobraźni oraz dużego doświadczenia proponuje innowacyjne rozwiązania dla rynku opakowań:
 opakowania z tektury litej (okazjonalne Gift-boxy, opakowania w nietypowych kształtach, wielopaki, itp.)
 opakowania kaszerowane (opakowania na zabawki, elektronikę, alkohole, itp.)
 papierowe torby ozdobne z nadrukiem
www.ragus.pl

TOOLCO istnieje na rynku od ponad 30 lat. Produkuje zabezpieczenia do transportu lądowego, morskiego. TOOLCO ROOFSYSTEM to produkcja różnego rodzaju akcesoriów do dachów, między innymi: zabezpieczenia przeciwśniegowe, komunikacja
dachowa, taśmy kalenicowe oraz kominowe, kominki wentylacyjne, ochrona przeciw ptactwu.
Potwierdzeniem profesjonalizmu i rzetelności firmy jest System Zarządzania Jakością oparty o normę ISO 9001:2008. Posiadamy także aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej, znak CE. Oprócz własnego laboratorium wykonujemy
badania poza firmą w certyfikowanych laboratoriach tj. TUV,
oraz współpracujemy z uczelniami wyższymi.
www.toolco.pl





Radpak – Fabryka Maszyn
Pakujących Sp. z o .o.
Działalność produkcyjna rozpoczęła się w 1991 roku i od początku istnienia Radpak prowadzi prężną politykę marketingową biorąc udział w wielu liczących się imprezach targowych
w kraju i za granicą: PACK EXPO-Chicago, IPACK-IMA-Milano,
Interpack-Düsseldorf, Birmingham-England, ProSweets-Kolonia oraz Anuga FoodTec-Kolonia.
Oferta jest obszerna, bo Radpak nie tylko dostarcza firmom
kompletne linie pakujące, ale także pionowe maszyny pakujące, które zapakują różnorodne produkty od suszonych owoców
po okucia okienne.
W ofercie są kartoniarki, pionowe lub na poziome, na których
pakowane były między innymi: herbata w foliowych torebkach,
nasiona traw, klocki hamulcowe, kasze, ryż itd.
www.radpak.pl

Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)
Wyższa Szkoła Logistyki buduje trwałe
związki z gospodarką oraz kreuje wzorce
kształcenia logistycznego w polskim systemie edukacji zawodowej w oparciu o rynkowo zorientowane kształcenie i badania
naukowe, a także ścisłą współpracę z założycielem i partnerami
uczelni. Studenci WSL mogą pochwalić się nie tylko tytułem zawodowym oraz stopniem naukowym, ale również wiedzą praktyczną i doświadczeniem zawodowym, co znacznie zwiększa
ich szanse na rynku pracy.
Wyższa Szkoła Logistyki przygotowała pierwszy w Polsce program studiów MBA, obejmujący wiedzę z zakresu strategicznego i operacyjnego zarządzania logistyką oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw i sieciami współpracy gospodarczej.
www.wsl.com.pl



Papyrus Sp. z o. o.
Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP)
Wspieranie rozwoju przemysłu papierniczego
w Polsce oraz integrowanie środowiska papierników to misja Stowarzyszenia Papierników Polskich. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, skupiającą
członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami
pokrewnymi. Celem działalności SPP jest stwarzanie warunków
dla wszechstronnej wymiany informacji i opinii na temat problemów przemysłu papierniczego i przetwórczego, produkcji, wyrobów, surowców i półproduktów, maszyn i urządzeń,
kontroli, automatyzacji procesów produkcyjnych, energetyki, ochrony środowiska, zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych, oraz przygotowania kadr. Stowarzyszenie umożliwia
podnoszenie kwalifikacji zawodowych i aktualizację wiedzy, inBiuletyn Opakowaniowy  Rok 23  Nr 3/2018

Firma Papyrus to wiodący dostawca papieru i usług dla przemysłu papierniczego oraz ambasador znaczenia papieru w komunikacji biznesowej. Podstawę oferty stanowi szeroki wybór papieru dla branży poligraficznej, a także papierów specjalnych,
kreatywnych, kartonów i papierów do druku cyfrowego. Papyrus obecny na 19 europejskich rynkach, zajmuje pozycję wiodącego dystrybutora papieru w Europie. Dostarcza klientom
kompletny asortyment pokrywający wszelkie wymagania i potrzeby związane z drukiem. Obok dystrybucji papieru, Papyrus
w Polsce rozwija obecnie dwa nowe segmenty sprzedaży: Facility Solutions opierający się na dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do profesjonalnego sprzątania, oraz Industrial
Packaging Solutions – zapewniający dopasowane rozwiązania
dotyczące opakowań przemysłowych.
www.papyrus.com
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PROGRAM
IV Kongresu Przemysłu Opakowań
9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Sesja inauguracyjna
Okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli: Patronów Honorowych, Gospodarza Kongresu, Organizatora Kongresu

13.30 Czy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym będzie
miejsce dla nano(bio)kompozytów opakowaniowych?
prof. dr hab. Zenon Foltynowicz – Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu

I sesja referatowa

13.50-14.30 Lunch

Społeczne, prawne, technologiczne, edukacyjne i kulturowe uwarunkowania transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
10.30 Prawne, technologiczne i kulturowe uwarunkowania konsumpcji opakowań w dochodzeniu do gospodarki okrężnej.
dr hab. Jacek Schindler – Uniwersytet Wrocławski
10.50 GOZ – europejska wizja kontra polskie realia
Krzysztof Hornicki – INTERSEROH Organizacja Odzysku
Opakowań
11.10 Rozszerzona odpowiedzialność producenta, a oczekiwania konsumentów
Agata Szczotka-Sarna – INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań

II sesja referatowa

IV sesja referatowa
Ekoprojektowanie paradygmatem na drodze opakowań do GOZ
14.30 Ekodesign opakowań. Jak projektować aby recyklingować
Marta Krawczyk – REKOPOL ,Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
14.50 Eko-projektowanie opakowań w aspekcie GOZ
Joanna Witczak – Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
15.10 Aspekty środowiskowe w projektowaniu opakowań –
znaczenie metody LCA
Grzegorz Ganczewski – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

Tworzywa sztuczne ropopochodne w opakowaniach,
szansa czy zagrożenie

V sesja referatowa
11.30 Czy jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych rzeczywiście stanowią przeszkodę na drodze
do Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Robert Szyman – Polski Związek Przetwórców Tworzyw
Sztucznych
11.50 Realne metody zmiany projektowania opakowań
dla przemysłu spożywczego w świetle GOZ
dr Krzysztof Garman – Circular Packaging Design
12.10 Rola producenta tworzyw sztucznych w dostosowywaniu opakowań do wymagań gospodarki o obiegu
zamkniętym – na przykładzie firmy DOW Chemical
Przemek Olszyński – DOW Chemical
12.30 Przerwa kawowa

III sesja referatowa
Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne w opakowaniach rozwiązaniem problemu zaśmiecania Ziemi
12.50 Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne –
jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania ziemi
dr Stanisław Haftka – BIO-FED, mgr inż. Dariusz Obarek –
KD Feddersen CEE GmbH
13.10 Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego
prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk – Centrum Materiałów
Polimerowych i Węglowych PAN
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Opakowania wielomateriałowe oraz z tektury i aluminium
15.30 Opakowania wielomateriałowe w myśl koncepcji
GOZ
Konrad Nowakowski – Polska Izba Odzysku i Recyklingu
Opakowań, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
15.50 Opakowanie z tektury falistej w gospodarce cyrkularnej
Janusz Turski – Stowarzyszenie Papierników Polskich
16.10 Napojowa puszka aluminiowa przykładem użycia
surowca permanentnego, jako odpowiedź ma wymagania gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań
Anna Sapota, CP Recykling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
16.30 Sesja dyskusyjna
W sesji dyskusyjnej przewidziano wystąpienia m.in. następujących autorów:
Agnieszki Kaweckiej, Karola Główki,
Andrzeja Kornackiego, Michała Malki,
prof. Haliny Podsiadło, prof. Artura Bartkowiaka,
Jaśminy Soleckiej, Kamila Mikołajczyka i innych.
17.50 Zamknięcie obrad
18.00-21.00 Kongresowa Gala
Biuletyn Opakowaniowy  Rok 23  Nr 3/2018

Seminaria workShops
na Targach Packaging Innovations
Dwie strefy prezentacji i wykładów to
stały element Packaging Innovations,
który szczególnie cieszy się popularnością wśród gości targowych. Jest to
wyjątkowa okazja do poznania innowacyjnych produktów i usług na rynku
opakowań. Uznani w branży eksperci
i przede wszystkim praktycy w trakcie
targów poprowadzą około 30 wykładów skupiających się na najnowszych
rozwiązaniach i case studies znanych
marek. Udział w wykładach jest bezpłatny dla wszystkich uczestników targów,
dlatego co roku bierze w nich udział kilka tysięcy słuchaczy. Tego nie można
przegapić.

www.packaginginnovations.pl

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 23  Nr 3/2018
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Seminarium na temat
zintegrowanego
systemu kwalifikacji
Zapraszamy na seminarium informacyjne, organizowane przez Instytut
Badań Edukacyjnych pod patronatem
Polskiej Izby Opakowań dla pracodawców oraz instytucji branżowych nt.
HR A ZINTEGROWANY SYSTEM
KWALIFIKACJI.
Zintegrowany System Kwalifikacji to
rozwiązanie systemowe, które ma na celu
podniesienie poziomu kapitału ludzkiego
w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie wszystkich poszukiwanych
na rynku pracy kwalifikacji w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze.
Seminarium kierowane jest do pracownic i pracowników na stanowiskach
specjalistycznych oraz kadry menadżerskiej średniego szczebla z działów HR/
Employer Branding/CSR.
Celem seminarium jest poznanie
możliwości jakie daje ZSK w kontekście procesów HR w przedsiębiorstwach. Podczas wydarzenia uczestniczki i uczestnicy poznają mechanizmy
działania ZSK. Ułatwi im to prowadzenie procesów identyfikacji i weryfikacji
kwalifikacji pracowniczych, planowanie
ścieżek kariery, jak również efektywnego
wdrażania narzędzi rekrutacyjnych, szkoleniowych czy Employer Branding.
Trenerki:
Dorota Heiza – doradczyni regionalna ZSK w woj. pomorskim, specjalistka
IBE ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wieloletnia menadżerka ds. badań
analiz i rozwoju w centrach badawczych
oraz organizacjach biznesowych.
Beata Sulima – doradczyni regionalna ZSK w woj. podlaskim, specjalistka IBE

ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ekspertka ds. projektów, marketingu,
analityczka rynku pracy.
Katarzyna Zabratańska – doradczyni regionalna ZSK w woj. lubelskim, specjalistka IBE ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, socjolożka z doświadczeniem w dziedzinie CSR i Employer
Branding.
Seminarium odbędzie się 23 października br. w Centrum Biznesowym
ul Ogrodowa 58 w Warszawie (sala VIP,
I piętro, wejście A).
Udział w seminarium jest bezpłatny,

9:30–10:00

link do rejestracji oraz ramowy program
znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.kwalifikacje.edu.pl (zakładka – Seminaria regionalne ZSK).
Seminarium realizowane jest w ramach
projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz
ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez
wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.
Niżej szczegółowy program seminarium.
Serdecznie zapraszamy.

Rejestracja uczestników

10:00–11:30

MODUŁ I – Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji
1. Uczenie się przez całe życie (LLL – Long Life Learning)
jako strategiczne podejście do nabywania kwalifikacji
2. Podstawowe rozwiązania systemowe ZSK
3. Potrzeby rynku pracy w zakresie kwalifikacji i certyfikacji kompetencji

11:30–11:45

Przerwa kawowa

11:45–13:15

MODUŁ II – Procesy i narzędzia ZSK
1. Kluczowe procesy i interesariusze/aktorzy ZSK
2. Kwalifikacje oraz ich znaczenie na rynku
3. Metody i narzędzia potwierdzania kwalifikacji

13:15–14:15

Obiad

14:15–16:00

MODUŁ III – Korzyści HR dla środowiska pracodawczego
1. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – standardy opisu
kwalifikacji
2. Rola środowiska pracodawczego w ZSK – potrzeby
i oczekiwania
3. Mapowanie korzyści z punktu widzenia procesów HR
4. Podsumowanie seminarium

WARTO WIEDZIEĆ
Zatory płatnicze to duży problem
Z opublikowanego w kwietniu 2018 r. raportu
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
„Zatory płatnicze w Polsce. Zielona Księga”
wynika, iż zatory płatnicze to w naszym kraju problem o bardzo dużej skali. Aż 80-90%
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przedsiębiorstw deklaruje, że ma problemy
z nieterminowymi płatnościami.
Średnio na każde 1000 zł należne z tytułu dostaw towarów lub wykonanych usług,
223 zł jest zapłacone w terminie późniejszym.
Jak widać, skala problemów z zatorami płatniczymi jest niepokojąca. Dlatego Ministerstwo

Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło
specjalne konsultacje z przedsiębiorcami dotyczące zmian w przepisach. Również Ministerstwo przedstawiło kilka swoich propozycji w tej sprawie. Dodatkowe informacje:
www.mpit.gov.pl.
(wykorzystano informację z Biuletynu Euro Info nr 7/2018)
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Profesjonalni Zwiedzający
na Targach
Packaging Innovations
Targi Packaging Innovations to najchętniej i najliczniej odwiedzana wystawa branży opakowań. Goście wydarzenia to specjaliści zajmujący się tematyką pakowania
w kilkunastu branżach. Dlatego na Targi Packaging Innovations każdego roku przybywają Zwiedzający ze sprecyzowanymi celami i oczekiwaniami. Wystawcy zaś w odpowiedzi na te wymagania oferują im produkty, rozwiązania i usługi dopasowane do
indywidualnych potrzeb Klientów.
Opinie Zwiedzających potwierdzają, że Targi Packaging Innovations to miejsce,
gdzie sprecyzowane potrzeby odbiorców spotykają się z wyspecjalizowaną i szeroką ofertą prezentujących się na wystawie firm. Targi Packaging Innovations są bez
wątpienia miejscem integracji branży i doskonałą platformą do nawiązywania intratnych relacji biznesowych.

Zaprezentuj się
w jednej z
7 STREF
TEMATYCZNYCH

Profesjonalni Odwiedzający
Poprzednią, dziesiątą edycję Targów Packaging Innovations odwiedzili przedstawiciele następujących branż:

18% Poligraficzna

15% Spożywcza

12% Kosmetyczna

11% Przemysłowa 10% Tworzyw Sztucznych

8% Reklamowa

5% Chemiczna

4% Logistyczna

3% Farmaceutyczna

14% Inne

Stanowiska Odwiedzających
28% Menadżer
18% Dyrektor
16,5% Właściciel
12% Specjalista
7% Prezes
4,5% Technolog/Inżynier
4,5% Grafik
9,5% Inne

Zakupowiec
Asystent
Przedstawiciel handlowy
Student
Koordynator

Na Targach Packaging Innovations jestem pierwszy raz.
Do tej pory zobaczyłem tylko jedną halę, ale już mogę stwierdzić, że w jednym miejscu mam wszystko, czego przez cały rok poszukujemy. To niezwykle wygodne miejsce, by zebrać np. know-how. Polecam każdemu z branży
by się tu wybrać i podpatrzeć chociażby rozwiązania poligraficzne czy tworzywowe. Samemu się tego nie wymyśli, jeżeli się tego nie zobaczy. Cała branża w jednym
miejscu!
Paweł Zbiegniewski – Client Service Director,
Agencja Reklamowa KORE
Biuletyn Opakowaniowy  Rok 23  Nr 3/2018
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To dzięki tym firmom
możemy spotkać się
na IV Kongresie Przemysłu Opakowań
Szanowni Czytelnicy,
Realizacja każdego przedsięwzięcia wymaga obok zaangażowania organizatorów w jego zaprogramowanie i organizację, niezbędnych środków technicznych, materiałowych i finansowych. W przypadku tego rodzaju organizacji, jak Polska Izba
Opakowań, których budżet składa się ze składek członkowskich,
bardzo często wydatki związane z realizacją większości wydarzeń (przedsięwzięć) przekraczają możliwości organizatora.
Aktywność i dokonania Polskiej Izby Opakowań, pozytywnie
oceniane przez jej członków i sympatyków, stały się możliwymi,
dzięki udzielanemu wsparciu ze strony, tak członków Izby jak
i środowiska, w którym, i na rzecz którego działamy. W okresie
bez mała 25 lat działalności Polska Izba Opakowań korzystała
z różnego rodzaju form wsparcia.
Dzięki temu możemy wydawać Biuletyn Opakowaniowy, publikować opracowania (analizy, monografie), organizować konkursy (np. na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej
i inne), prowadzić działalność edukacyjną i promować polski
przemysł opakowań i jego ofertę.
Do ważniejszych przedsięwzięć (wydarzeń) o charakterze
edukacyjno-innowacyjnym należą organizowane przez Izbę

Kongresy Przemysłu Opakowań. Tegoroczny jest 4-tym w okresie minionych 8-miu lat.
Podejmując decyzję o organizacji w cyklu 2-letnim, kongresów przemysłu opakowań nie spodziewaliśmy się, iż na trwałe wpiszą się do kalendarza ważniejszych przedsięwzięć (wydarzeń) w życiu Izby. To zasługa wspierających te wydarzenia.
Nazywamy ich w naszym żargonie „Partnerami Wspierającymi”, bowiem słowo „Sponsorzy” nie oddaje „ducha” partnerstwa, przez co rozumiemy emocjonalne, a nie tylko finansowe i materialne zaangażowanie. Stąd tak bardzo cenimy sobie
partnerstwo wspierające dowolne, organizowane przez Izbę
wydarzenie.
Wyrazem tego jest szerokie upowszechnianie informacji
o Partnerach Wspierających, czemu służy m.in. niniejsza kolumna, poświęcona zarówno Partnerom Wspierającym, jak
i merytorycznym oraz partnerom medialnym.
Wacław Wasiak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
IV Kongresu Przemysłu Opakowań
Dyrektor Polskiej Izby Opakowań

PARTNERZY WSPIERAJĄCY
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Autorzy kongresowych referatów
W poprzednim numerze Biuletynu Opakowaniowego (nr 2/134/2018) zamieściliśmy sylwetki 11 autorów referatów zgłoszonych
na Kongres spośród 36, zapowiadając, iż sylwetki pozostałych zostaną zaprezentowane w najbliższym numerze. Spełniając tę
zapowiedź, na łamach niniejszego numeru zamieszczamy sylwetki 24 autorów i współautorów kongresowych referatów.
Czynimy to w przekonaniu, iż znajomość biogramów autorów pozwoli czytelnikom, którzy nie będą mieli możliwości uczestniczyć w obradach Kongresu, na zapoznanie się z ich kompetencjami i doświadczeniem. To w większości wybitni specjaliści, warto
ich poznać i zaprosić do współpracy.
Wszystkie referaty zostaną zamieszczone w wydanej przez Polską Izbę Opakowań monografii: Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym-wybrane problemy (obj. 430 stron).
Pozycja ta będzie dostępna dla zainteresowanych bezpłatnie. Pierwszą okazją do pozyskania monografii będzie wizyta na
stoisku Polskiej Izby Opakowań na targach Taropak (pawilon 7A) w dniach 1-4 października 2018 r.
Promocja monografii będzie mieć miejsce w trakcie spotkania z okazji Dnia Polskiej Izby Opakowań, w dniu 1 października
w Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań o godz. 14.00 (pawilon 7A, sroisko 17).
(BPS)
Zenon Foltynowicz (profesor nauk ekonomicznych,
dr hab. nauk chem.), profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, autor referatu: Czy
w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym będzie miejsce dla nano(bio)kompozytów opakowaniowych?
W latach 1999-2005 prodziekan oraz 2005-2012
dziekan Wydziału Towaroznawstwa UEP w Poznaniu.
Prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą. Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju, ekologii produktów i przemysłowej, gospodarce
odpadami, recyklingu tworzyw sztucznych, nowych materiałach dla
opakowalnictwa. Jego dorobek obejmuje ponad 50 publikacji w czasopismach posiadających ImpactFactor (Lista A), ponad 120 z Listy B
oraz rozdziały w monografiach, wygłosił ok. 180 komunikatów konferencyjnych. Efektem innowacyjnych badań są 33 patenty polskie i 3
międzynarodowe. Wypromował dwanaścioro doktorów i ponad 160
magistrów. Był głównym wykonawcą w dwóch programach międzynarodowych (LIFE+ i Eureka) . Kierował dwoma projektami krajowymi, efektem Projektu SpinTech jest Spółka celowa UEP. Odbył staże
naukowe w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych jako postdok
a ostatnio (2012) uczestniczył w programie „Innovation and Enterpreneurship” w Stanford University (Stanford Center for Professional
Development) w ramach programu „Top500 Innovators”, wspieranego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem
szeregu towarzystw naukowych (m.in. PTT, PTCh, IGWT, SETAC) i 6 komitetów naukowych czasopism. W ramach Komisji Europejskiej: w latach 2009-2013 członek Strategic Advisory Board Programu Ramowego CIP (Competitiveness and Innovation Program) oraz od 2012 expert
for ETV (Environmental Technology Verification) Technical Groups.
Wyrazem jego pozycji międzynarodowej jest członkostwo, jako
członek zagraniczny, we włoskiej ASN Committee – pięcioosobowej
komisji prowadzącej procedury naukowe Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), w drugiej instancji w zakresie Competition Sector: 13/
B5 – Commodity Science .
Wykazy dorobku są dostępne na stronie http://ktiep.ue.poznan.pl/foltynowicz oraz https://scholar.google.com/citations?user=3Lb8ltYAAAAJ&hl=en; https://www.researchgate.net/profile/Zenon_Foltynowicz2
Karol Główka jest absolwentem studiów inżynierskich na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek: Papiernictwo i Poligrafia, które ukończył w 2011 r. Autor referatu: Spójność, czy
rozbieżność z gospodarką w obiegu zamkniętym
innowacyjnych rozwiązań w poligrafii i dedykowanych opakowaniom. W czasie studiów doceniony przez prestiżowe Stypendium Angeliny Quadracci w Stanach Zjednoczonych, dzięki któremu miał
możliwość studiowania na uczelni technicznej na kierunku Printing
and Graphics oraz odbywania stażu w wielu fabrykach drukarni Quad
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Graphics. Tytuł magistra zdobył w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie na kierunku Business Management.
Drogę zawodową rozpoczął po powrocie ze Stanów Zjednoczonych,
skupiając swoje zainteresowania przede wszystkim na nowoczesnej
cyfrowej technologii druku. Zdobywał doświadczenie jako główny
specjalista ds. druku cyfrowego w drukarni Quad Grapics w oddziale
Europejskim, gdzie wdrożył technologię druku cyfrowego otwierając
nowy dział w firmie. Po tym doświadczeniu podjął pracę w firmie Konica Minolta, gdzie zarządzał grupą produktów maszyn produkcyjnych
cyfrowych. Jego aktualnym wyzwaniem zawodowym jest praca w firmie Hewlett Packard na stanowisku Menadżera Sprzedaży w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zajmuje się ekspansją technologii cyfrowej HP Indigo dedykowanej rynkowi opakowań.
Krzysztof Garman jest doktorem nauk chemicznych
w dyscyplinie Chemia. Autor referatu: Realne metody zmiany projektowania opakowań dla przemysłu spożywczego w świetle GOZ. Karierę naukową
związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a stopień naukowy został nadany mu przez
Radę Wydziału Chemii na podstawie pracy badawczej z zakresu nanokompozytów polimerowych na
bazie polietylenu i poli(tereftalanu) etylenu. W okresie związanym ze studiami i działalnością akademicką był m.in. Członkiem Senatu UMK, członkiem Rady Wydziału (Wydział Chemii UMK),
członkiem Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii.
Od 2011 dr Krzysztof Garman pracował w Grupie Ergis jako Technolog w Dywizji Folii Miękkich, a w 2013 objął stanowisko R&D Managera
w Dziale Badań i Rozwoju. Uczestniczył osobiście lub kierował pracami w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w różnych
spółkach i oddziałach Grupy Ergis, w tym jako kierownik dwóch międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Od 2018 kieruje pracami badawczo-rozwojowymi jako R&D Director w Circular Packaging Design Sp. z o.o., której celem jest projektowanie opakowań
przyszłości oraz opracowanie nowych rozwiązań, „szytych na miarę”,
wpisujących się w Strategię dla tworzyw sztucznych oraz wyznaczanie kierunku pozytywnych zmian.
Na przestrzeni lat 2007-2018 ze współautorstwem dr. Garmana zgłoszone zostały 22 wnioski patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, z czego 8 patentów zostało już przyznanych.
Doświadczenie zawodowe dr. Krzysztofa Garmana od początku
kariery stale jest poszerzane, poprzez udział w licznych szkoleniach
i warsztatach z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
technik analizy instrumentalnej, szczególnie tworzyw polimerowych.
Katarzyna Godlewska – ukończyła studia magisterskie na Wydziale
Chemicznym Politechniki Łódzkiej, kierunek: Technologia Chemiczna
w zakresie technologii celulozy, papieru i poligrafii. Współautorka referatu: Opakowanie z tektury falistej w gospodarce cyrkularnej.
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Po odbyciu studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Od 2006 roku związana ze Stowarzyszeniem.
Papierników Polskich (SPP). Obecnie pracuje na
stanowisku dyrektora Biura SPP z siedzibą w Łodzi.
Od 2008 r. reprezentuje Stowarzyszenie w Komitecie Ekspertów ds. Recyklingu działającego w ramach
Europejskiej Konfederacji Przemysłu Papierniczego,
(CEPI), reprezentant SPP w PKN/KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru,
Tektury i ich Przetworów, członek Grupy Roboczej zajmującej się tłumaczeniem norm branżowych, członek Grupy Rob. CEN zajmującej
się kwestiami związanymi z makulaturą, przedstawiciel SPP w Komisji Naukowo-Technicznej FSNT-NOT ds. Ochrony Środowiska, członek
polskiej delegacji ekspertów współtworzących treść dokumentu referencyjnego dla branży celulozowo-papierniczej – Konkluzje BAT.
Małgorzata Grochocka – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Współautorka referatu Aspekty środowiskowe w projektowaniu opakowań – znaczenie metody LCA.
Starszy specjalista w Zakładzie Ekologii Opakowań COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań,
od roku 2011 uczestnik seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jest autorką i współautorką wielu artykułów
na temat ekologii opakowań.
Dr Stanisław Haftka jest absolwentem Instytutu
Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Współautor referatu: Tworzywa biodegradowalne
i biokompostowalne – jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania Ziemi. Uzyskał doktorat z chemii
fizycznej na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze (Niemcy). Po zakończeniu edukacji, podjął
prace w dziale fizyki polimerów w firmie Hoechst AG
(Frankfurt /M). Jest ekspertem w dziedzinach reologii, termoanalizy i spektroskopii polimerów. Posiada ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w firmach takich jak: Hoechst AG, Ticona,
Celanese oraz w Metabolix and rozwojem produktów należących do
grupy PHA. Dr Haftka jest specjalistą w dziedzinie nowych zastosowań
UHMW-PE, takich jak membrany, włókna o wysokiej wytrzymałości i
innych. Od 8 ostatnich lat, pracuje w branży polimerów ekologicznych.
Obecnie Dr Haftka jest dyrektorem marketingu firmy BIO-FED, zajmuje sie rozwojem, wprowadzaniem na rynek i komercjalizacją polimerów na bazie surowców odnawialnych i biodegradowalnych.
Marek Kowalczuk ukończył Wydział Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współautor referatu: Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw
jako materiału opakowaniowego. Otrzymał doktorat i habilitował się na tej samej uczelni. Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w 2010 roku. Aktualnie
jest profesorem Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu oraz
Uniwersytetu w Wolverhampton, Wielka Brytania.
Jego główne zainteresowania naukowe to: biodegradowalne
i funkcjonalne polimery; nowe inicjatory i mechanizmy polimeryzacji
anionowej związane z syntezą biodegradowalnych polimerów o pożądanej architekturze; biodegradacja syntetycznych i naturalnych polimerów oraz nowe techniki spektrometrii mas dla analizy polimerów
biodegradowalnych na poziomie molekularnym.
Profesor Kowalczuk posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych finansowanych przez organy rządowe oraz programy ramowe Unii Europejskiej, COST i EUREKA. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 200 prac naukowych opublikowanych głównie
w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania (IF), w tym
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ponad 30 publikacji w czasopismach Amerykańskiego Towarzystwa
Chemicznego (ACS). Jest współautorem szeregu monografii oraz patentów krajowych i europejskich.
Mgr inż. Natalia Kozik jest asystentem w Katedrze
Opakowalnictwa Towarów na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka referatu: Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych
konsumentów. Ukończyła studia na kierun ku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest absolwentką dwóch specjalności: Handlowo-celnej oraz Zarządzania jakością wyrobów. Pełni
funkcję opiekuna Koła Naukowego Opakowalnictwa Towarów działającego przy katedrze. Jest autorką 7 publikacji w monografiach oraz 3 referatów wygłoszonych na ogólnopolskich konferencjach. Jej dotychczasowe zainteresowania badawcze obejmują problematykę czytelności
znakowania produktów z tzw. segmentu premium. Aktualnie realizuje
temat badawczy dotyczący oceny świadomości i postaw młodych konsumentów w odniesieniu do opakowań w aspekcie zrównoważonego
rozwoju. Badania na ten temat realizowane są w Bułgarii i Polsce.
Marta Krawczyk – pracuje w REKOPOL-u Organizacji
Odzysku Opakowań SA jako Pełnomocnik Zarządu ds.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Specjalista
ds. Projektów . Autorka referatu: Ekoprojektowanie
paradygmatem na drodze opakowań do Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. REKOPOL realizuje
obowiązki recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych. Pracowała również w NFOŚIGW oraz MŚ.
Prowadzi projekty i działania doradcze z zakresu ecodesignu opakowań. Trenerka i edukatorka w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Audytorka dostawców, w tym zakładów recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR. Absolwentka
ochrony środowiska na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz
studiów podyplomowych Total Design Management na Politechnice
Warszawskiej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Pasjonatka
innowacyjnych opakowań, recyklingu, przyrody, ekologii, fotografii, gór,
zrównoważonej konsumpcji i życia w duchu Zero Waste.
Joanna Kuzincow – kierownik Centrum Ekonomicznych Podstaw Opakowalnictwa, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań. Autorka referatu: Ekomarketing
poprzez opakowania. Absolwentka Szkoły Głównej
Handlowej, doktorat dotyczący opakowania w procesach kreowania wartości dla nabywcy obroniony w
roku 2018 w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
Zajmuje się szeroko pojętymi kwestiami roli opakowania w zarządzaniu, szczególnie jego udziału strategiach marketingowych oraz ekomarketingowych przedsiębiorstw (m.in.
greenwashing, Life Cycle Management, design thinking).
Michał Malka (Warszawa, 1990) – inż., Politechnika
Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji 2016r.,
Technolog Ekstruzji, Drukpol.Flexo, autor referatu:
Rosnące wymagania wobec opakowań,w powiązaniu z możliwością odzysku i ponownego zagospodarowania materiałów użytych do ich produkcji. Z doświadczeń firmy Drukpol.Flexo.
Obszar zainteresowań: przetwórstwo tworzyw
sztucznych, recykling czystych odpadów produkcyjnych. Autor licznych publikacji, m.in. na tematy: Powlekanie folii polietylenowej w celu nadania jej właściwości przeciwbakteryjnych;
Badanie anty mikrobiologicznych właściwości folii otrzymanych w próbach przemysłowych; Przydatność oleju lnianego jako substancji modelowej do testowania barierowości UV folii opakowaniowych (W:) Przemysł Chemiczny 2017/6.
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Klaudia Młoda-Brylewska – doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym z Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa. Autorka referatu: „Foliówki” a gospodarka o obiegu zamkniętym w świetle badań.
Prowadzi zajęcia z Chemii Ogólnej oraz Metody Sterowania Procesem. Autorka publikacji m.in. „Wytrzymałość jako jeden z głównych determinantów wyboru produktów przez konsumenta”; „Metoda LCA
w ocenie jakości toreb zakupowych”; „Ocena jakości
oznakowań na produktów kosmetycznych”. Obecnie prowadzi własną
działalność gospodarczą.
Mgr inż. Dariusz Obarek jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Technologii Chemicznej,
spec. Polimer. Współautor referatu: Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne – jedno
z rozwiązań problemu zaśmiecania Ziemi. Po zakończeniu studiów, rozpoczął pracę w A. Schulman
Polska w zakładzie produkcji koncentratów barwiących w Płocku. W międzyczasie, ukończył studia podyplomowe „Przetwórstwo tworzyw termoplastycznych” na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Następnie, pracował w firmie Permedia S.A. (Spec. ds. Rozwoju Produktu – koncentraty barwiące i dodatki) a później, w Biesterfeld Polska
Sp. z o.o. (Przedstawiciel Handlowy – granulaty tworzyw sztucznych).
Dwukrotny finalista wiedzy o tworzywach w konkursie „Omniplast” na
Targach Plastpol. Obecnie piastuje stanowisko Account Managera
w K.D. Feddersen CEE GmbH ( dystrybucja tworzyw sztucznych).
Dr inż. Marta Musioł jest absolwentką Wydziału
Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Współautorka referatu: Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego. Stopień naukowy doktora uzyskała na
Wydziale Chemicznym UJ gdzie była słuchaczką Studium Doktoranckiego. Od 2003 roku dr Musioł związana jest z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, gdzie zajmuje się badaniami nad
biodegradowalnymi materiałami opakowaniowymi z szczególnym
uwzględnieniem ich procesów (bio)degradacji w warunkach laboratoryjnych i naturalnych. Obszar zainteresowań naukowych dr Musioł obejmuje także syntezę i charakterystykę biokompozytów polimerowych z
włóknami naturalnymi dla aplikacji opakowaniowych. Dr Musioł bierze
udział w realizacji projektów badawczych, finansowanych ze źródeł Unii
Europejskiej i źródeł krajowych oraz jest współautorem 24 prac naukowych opublikowanych w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej.
Przemek Olszyński – Menadżer Techniczny i Projektowy w DOW Chemical, odpowiedzialny za obsługę techniczną klientów i wdrażanie polietylenowych rozwiązań opakowaniowych w Europie,
głownie na terenie Polski, Czech i Słowacji. Autor referatu: Rola producenta tworzyw sztucznych w
dostosowywaniu opakowań do wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym – na przykładzie firmy DOW Chemical.
Z wykształcenia inżynier środowiska (recykling tworzyw, Politechnika Wrocławska), i doktor materiałoznawstwa (tworzywa sztuczne,
Politechnika Warszawska). Od 14 lat pracujący w przemyśle tworzyw
sztucznych w Europie (tworzywa inżynieryjne, przemysł samochodowy, budownictwo i opakowania).
Agata Ruszkowska, absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji, kierunku Papiernictwo i Poligrafia (2013).
Autorka referatu: Co wnoszą etykiety do gospodarki w obiegu zamkniętym?
Obecnie studentka na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Zaraz
po ukończeniu studiów inżynierskich podjęła pracę w drukarni Wodamex Sp. z o.o. specjalizującej się w druku zwojowym opakowań, tech-

16

nikami rotograwiurową i fleksograficzną. Zajmowała
się tam obsługą zamówień i przygotowaniem dokumentacji produkcyjnej. W tym samym czasie poszerzała swoją wiedzę dotyczącą technologii poprzez
współpracę z dostawcami narzędzi niezbędnych do
drukowania.
W 2015 roku podjęła kolejną pracę w branży poligraficznej jako Planista Produkcji w firmie Multi-Color Warsaw Poland S.A., gdzie pracuje do dziś. Firma
ta zajmuje się drukowaniem etykiet samoprzylepnych. Na początku
zajmowała się wspomaganiem głównego planisty i układaniem planu
pracy dla części z maszyn produkcyjnych. Oprócz tego do jej codziennych obowiązków należała weryfikacja wykonania zleceń w stosunku
do obecnego obciążenia produkcji.
W marcu 2017 została głównym planistą w drukarni, a od kwietnia
2018 dodatkowo zajmuje się koordynacją pracy produkcji. Bezpośrednio współpracuje z biurem obsługi klienta, technologami, wszystkimi
działami produkcji i przygotowalnią. Do jej codziennych obowiązków
należy także kontrola zgodności realizowanych terminów druku z potwierdzonymi datami dostaw.
Anna Sapota – wiceprezes spółki CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A., będącej częścią
Grupy CANPACK. Autorka referatu: Napojowa puszka aluminiowa, czyli użycie surowca permanentnego jako odpowiedź na wymagania gospodarki
obiegu zamkniętego dla opakowań. Z firmą CANPACK związana jest od 2008, do Zarządu CP Recycling dołączyła w 2015 roku, gdzie odpowiada między innymi za rozwój sieci recyklingu w ramach
Grupy, współtworzenie strategii działalności firmy oraz nadzór nad jej
realizacją, a także współtworzenie i wdrożenie ładu korporacyjnego.
Wcześniej pracowała jako radca prawny w Biurze Prawnym CAN-PACK
S.A., a zanim dołączyła do firmy, jako niezależny prawnik. Jest uznanym ekspertem w zakresie prawnej obsługi inwestycji międzynarodowych i transgranicznych, a także fuzji i przejęć. Doradzała również
w projektach związanych z ładem korporacyjnym oraz compliance.
Uzyskała stopień naukowy doktora prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz magistra prawa międzynarodowego na Uniwersytecie
w Orleanie.
Dr inż. Wanda Sikorska jest absolwentką Wydziału
Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Współautorka referatu: Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego. Uzyskała stopień naukowy doktora
w roku 2000. Od 1994 roku dr Sikorska związana jest
z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
PAN, gdzie zajmuje się syntezą polimerów biodegradowalnych i badaniami procesów ich (bio)degradacji w warunkach laboratoryjnych i naturalnych oraz problematyką recyklingu organicznego materiałów opakowaniowych. Jest laureatką
Krajowego stypendium wyjazdowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
oraz stypendium Marie Curie typu Transfer Wiedzy. Dr Sikorska bierze
udział w realizacji projektów badawczych, finansowanych ze źródeł
Unii Europejskiej i źródeł krajowych, oraz jest współautorem 66 prac
naukowych i współtwórcą 1 patentu krajowego.
Dr hab. Jacek Schindler pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor referatu: Prawne, technologiczne i kulturowe uwarunkowania konsumpcji opakowań w dochodzeniu do gospodarki okrężnej. Założyciel Stowarzyszenia Nowa Idea, Członek Ashoka, Innovators for
the Public. Autor publikacji z zakresu teorii i interpretacji kultury, uwarunkowań aktywizacji lokalnej
i konsumenckiej, humanizacja działań na rzecz skutecznej ochrony środowiska. Inicjator kampanii na rzecz redukcji konsumpcji opakowań.
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Autor pakietów i filmów edukacyjnych posiadających wiele polskich i zagranicznych edycji. Obecnie zajmuje się m.in. barierami na
jakie napotyka rozpowszechnianie i wdrażanie zasad gospodarki
okrężnej.
Robert Szyman – Dyrektor Generalny Polskiego
Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Autor referatu: Czy jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych rzeczywiście stanowią przeszkodę na drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego?
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – Handel
Zagraniczny. Pracował w marketingu oraz sprzedaży zagranicznej w przemyśle ciężkim, następnie jako
członek zarządu, dyrektor marketingu w branży FMCG i branży motoryzacyjnej.
Od 2001 roku związany z branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych,
zajmował stanowiska szefa sprzedaży zagranicznej, export managera
w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją folii, wyrobów wytłaczanych oraz innych wyrobów z tworzyw sztucznych. Od 2009 roku pracuje na stanowisku dyrektora generalnego Polskiego Związku
Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Jest prezesem spółki związanej
z przetwórstwem tworzyw sztucznych. Ekspert Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przy Unii Europejskiej w zakresie regulacji dotyczących tworzyw sztucznych. Przedstawiciel PZPTS
w Grupie Roboczej ds. minimalizacji wytwarzania odpadów, w tym
niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystania materiałowego
i energetycznego.
Zadaniem priorytetowym Związku jest promowanie odpowiedzialnego wykorzystania tworzyw sztucznych w procesie zrównoważonego rozwoju. Wyrazem tego zaangażowania jest współpraca z ministerstwami w celu podwyższania poziomów selekcji i recyklingu oraz
innych sposobów wykorzystania odpadów na drodze do ograniczenia, a docelowo całkowitego zaniechania składowania odpadów.
PZPTS jest członkiem Europejskiej Konfederacji Przetwórców Tworzyw
Sztucznych EuPC w Brukseli oraz Konfederacji Lewiatan.
Dr Elżbieta Świętek jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk
chemicznych w dyscyplinie Chemia. Współautorka referatu: Realne metody zmiany projektowania
opakowań dla przemysłu spożywczego w świetle
GOZ.
Rozprawa doktorska dotyczyła wyznaczania gęstości elektronowych dla materiałów półprzewodnikowych, ze szczególnym naciskiem na opracowanie
metody charakterystyki właściwości redoksowych. Autorka licznych
doniesień naukowych publikowanych w czasopismach specjalistycznych i prezentowanych na konferencjach międzynarodowych.
Absolwentka prestiżowego programu TOP500 Innovators, realizowanego na Uniwersytecie Cambridge. Dzięki współpracy naukowej
z laureatami Nagrody Nobla, wielokrotnie dr Elżbieta Świętek zapraszana była do wygłaszania referatów plenarnych na konferencjach
i sympozjach. Jeszcze w trakcie kariery akademickiej dr Świętek
uczestniczyła w międzynarodowych projektach badawczych, była
również kierownikiem własnego grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Praca zawodowa doktor Świętek związana jest od początku z prowadzeniem innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Elżbieta Świętek kierowała pracami komercjalizacji
wyników otrzymywanych przez zespoły naukowe wiodących ośrodków badawczych.
Od 2017 roku związana jest z Grupą Ergis. Obecnie zajmuje stanowisko Business Development Director w Circular Packaging-Desing
Sp. z o.o., która oferuje nowe rozwiązania materiałowe do produkcji opakowań zgodnych z wytycznymi Unii Europejskiej i założeniami GOZ. Specjalizuje się w budowaniu wartości firm wokół kapitału
intelektualnego.
Biuletyn Opakowaniowy  Rok 23  Nr 3/2018

Janusz Turski jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie. Współautor referatu: Opakowanie
z tektury falistej w gospodarce cyrkularnej. Po odbyciu studiów magisterskich na wydziale rolniczym,
ukończył studia podyplomowe z zakresu prawodawstwa wspólnotowego, przeprowadzone przez Polską
Akademię Nauk (1994–1995). W czasie długoletniej
kariery zawodowej pełnił m.in. funkcje kierownicze
w organach administracji państwowej i instytucjach
sektora publicznego(1990–2004). Odbył szkolenia z zakresu sztuki
prowadzenia negocjacji, procedur związanych z transpozycją prawodawstwa wspólnotowego, organizowane przez KSAP i MSZ. W okresie
przedakcesyjnym realizował zadania związane z procesem negocjacji
warunków przystąpienia Polski do struktur UE (1998–2003).
Pełnił funkcję eksperta Parlamentarnego Zespołu ds. Funduszy
Strukturalnych UE (2000-2004). Od 2005 r. zatrudniony na stanowisku kierowniczym w Stowarzyszeniu Papierników Polskich (SPP).
Reprezentuje SPP w europejskich strukturach organizacji branżowych (CEPI – Confederation of European Paper Industry oraz FEFCO – European Federation of Corrugated Board Manufacturers). Jest
członkiem rady dyrektorów stowarzyszeń narodowych w obu funkcjonujących organizacjach, działających w Brukseli. Członek Komitetu
ds. Legislacji FEFCO. Od 2018 r. przewodniczy pracom rady dyrektorów stowarzyszeń narodowych w europejskiej federacji producentów
tektury falistej (FEFCO). Radca i członek prezydium KIG. Dyrektor generalny SPP.
Dr inż. Joanna Witczak jest adiunktem w Katedrze
Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka referatu: Ekoprojektowanie opakowań w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Absolwentka Ochrony
Środowiska na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu oraz Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ekspert z zakresu
green marketingu, zarządzania cyklami życia wyrobów, środowiskowej oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment), projektowania dla
środowiska DfE (Design for Environment), śladów środowiskowych
produktów PEF (Product Environmental Footprint) oraz śladu węglowego CFP (Carbon Footprint of Product). Członek i współzałożyciel
Polskiego Centrum LCA (PCLCA, http://pclca.org/. Przeprowadziła kilkadziesiąt analiz LCA dla fi rm z branż FMCG, motoryzacyjnej ,metalowej, AGD, budowlanej, chemicznej. Prowadzi szkolenia z zakresu LCA,
carbon footprint i narzędzi opartych na koncepcji cyklu życia. Brała
udział w kampanii społecznej Live Green oraz koordynowała kampanię informacyjno-promocyjną „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”. Ekspert w projektach krajowych i międzynarodowych (Horyzont 2020, EEA and Norway Grants, Southeast Asia – Europe Pilot Joint
Call for Mobility, NCBiR).
Mgr inż. Małgorzata Zakrzewska ukończyła studia
na Politechnice Wrocławskiej w roku 1999, Wydział
Chemii, kierunek: Technologia Chemiczna. Autorka
referatu: Farby rozpuszczalnikowe fleksograficzne i dodatki do nich stosowane dla nadruków na
materiałach opakowaniowych, w świetle tendencji gospodarki w obiegu zamkniętym. W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe: Nowe Technologie w Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji
w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej.
W latach 29.08.2000 – 31.08. 2002 r. pracowała w Firmie ERG-PAK,
drukarnia rotograwiury, w laboratorium jako laborantka, z czasem
p.o. Kierownik laboratorium kontroli jakości surowców oraz gotowego opakowania.
Od 2002 r. pracuje w hubergroup Polska, obecnie na stanowisku: Szef produkcji farb ciekłych i offsetowych. Swoje pierwsze kroki stawiała w laboratorium, aby z czasem stać się Szefem Działu Produkcji
Farb.
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Zadowoleni Wystawcy
na Targach Packaging Innovations
Targi Packaging Innovations to najważniejsza wystawa w branży. Każdego roku na wystawie prezentowanych jest kilkadziesiąt innowacji z kraju i zagranicy. W gronie Wystawców pojawiają się producenci i dostawcy wszelkich rozwiązań dla rynku
opakowań m. in. z zakresu:
 opakowań (tekturowych, plastikowych, metalowych, szklanych, drewnianych),
 etykiet, systemów znakowania,
 displayów,
 rozwiązań w zakresie projektowania opakowań,
 uszlachetnień druku w zastosowaniu do opakowań i etykiet,
 usług: pakowania, konfekcjonowania, magazynowania.

Oceniamy Targi Packaging Innovations jako bardzo ważny element marketingowy, który pozwala nam na
utrzymanie kontaktów ze stałymi klientami oraz spotkanie tych nowych. Tegoroczną edycję oceniam dobrze
również ze względu na bardzo dobre przygotowanie merytoryczne seminariów, w którym miałem okazję brać
udział. Zdecydowanie potwierdzam, że pojawimy się na targach PI w przyszłym roku.
Tomasz Bartold, Managing Director-Prokurent, OEX E-Business Sp. z o.o.

Na Targach Packaging Innovations wystawiamy się już trzeci raz. Tegoroczną edycję oceniam bardzo dobrze.
Robi się tu coraz ciekawiej, dzieje się więcej interesujących eventów towarzyszących, np. konferencji. Widzimy też bardzo duże zainteresowanie Zwiedzających naszą ofertą. Myśleliśmy, że drugi dzień będzie słabszy
pod kątem frekwencji ale nic bardziej mylnego – liczba osób bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Osobiście
jestem bardzo zadowolona, moja firma również, także same plusy. W przyszłym roku na pewno się tu pojawimy, zorganizujemy też prelekcję w ramach konferencji i już dziś na nią zapraszam. Zdecydowanie mogę polecić te Targi innym firmom z branży.
Monika Leśniewska, Koordynator Działu Sprzedaży, Etykiety.pl Etigraf Sp. z o.o.
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tymi targami, gdyż myślałam, że będzie to bardziej wizerunkowe,
a okazało się, że odwiedziło nas bardzo wielu zwiedzających - potencjalnych klientów. Miło nam, że ludzie,
którzy jeszcze o nas nie słyszeli, przychodzą do nas i są zainteresowani naszą ofertą. Udało nam się również
zebrać parę ciekawych kontaktów. Cieszę się, że jest miejsce, w którym spotyka się cała branża i może wymienić
się doświadczeniami oraz spotkać się z ciekawymi ludźmi. Cieszy mnie również obecność małych firm, które
szukają tu ciekawych rozwiązań dla siebie.
Iwona Jadanowska-Gromke, Koordynator ds. Marketingu, Dekorglass Działdowo Sp. z o.o.

Tegoroczną edycję Packaging Innovations oceniamy jak najbardziej pozytywnie. Jest duże zainteresowanie
naszą branżą, na targi przyszło wielu zwiedzających z Polski i zagranicy. Największe zainteresowanie naszą
ofertą było wśród firm z branży chemicznej, kosmetycznej oraz spożywczej. Trafił nam się klient nawet z branży motoryzacyjnej. Jak najbardziej będziemy na targach za rok.
Daniel Flakowski, Specjalista ds. Obsługi Klienta, Quartz
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Jubileusz 25-lecia magazynu „Świat Druku”
5 września 2018 r., będzie mile zapamiętany zarówno przez Zespół Redakcyjny
jak i prawie 300-osobowe grono Czytelników i Sympatyków magazynu Świat
Druku. Bowiem w tym dniu, w salach
Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi świętowano jubileusz 25-lecia obecności
Świata Druku na rynku czasopism poligraficznych i opakowaniowych.
Główny punkt programu stanowiła konferencja jubileuszowa: Poligrafia
wczoraj, dziś i jutro.
W trakcie konferencji zaprezentowano 10 referatów ściśle nawiązujących do
głównego tematu konferencji. W części programu przeznaczonej na „coś dla
ducha”, uczestnicy obejrzeli spektakl teatralny – współczesną sztukę „Boże mój”
wg Anat Gov.
Nagrodę za uczestnictwo w jubileuszowej konferncji stanowił wieczorny bankiet „wydany” przez Wydawnictwo Polski
Drukarz Sp. z o.o., (wydawcę magazynu
Świat Druku) oraz Zespół Redakcyjny.
Dzięki zaproszeniu Prezes Wydawnic-

Zespół redakcyjny miesięcznika „Świat Druku". Trzecia od lewej Jolanta Ziemniak-Ronke.

twa i Redaktor Naczelnej Pani Jolanty
Ziemniak-Ronke w jubileuszowych wydarzeniach brali udział Przedstawiciele
Polskiej Izby Opakowań w osobach: Beaty
Pyś-Skrońskiej, zastępcy dyrektora Polskiej Izby Opakowań oraz Wacława Wasiaka, dyrektora Polskiej Izby Opakowań.

Jubileusz stanowił dobrą okazję do
wręczenia Redaktor Naczelnej Świata
Druku dyplomu przyznanego przez władze Izby w uznaniu zasług na polu upowszechniania wiedzy o przemyśle poligraficznym oraz konsolidacji środowiska
poligrafów.
(BPS, WW)

pomnieć, że w roku 1994 w odpowiedzi na propozycje wielu firm, powstała
Krajowa Izba Opakowań, przekształcona
w 2006 r. w Polską Izbę Opakowań.
Firma MULTIVAC POLSKA od wielu lat
współpracuje z Polską Izbą Opakowań
w dziedzinie upowszechniania wiedzy o
nowoczesnych technologiach oraz maszynach i urządzeniach (liniach) do pakowania.
W tym w obszarze współpracy szczególne słowa podziękowania należą się

Panu Ryszardowi Kiernickiemu, dyrektorowi Działu Folii.
W uroczystych obchodach jubileuszu
firmy MULTIVAC, na zaproszenie prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Zdunka,
uczestniczył prezes Polskiej Izby Opakowań prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk,
przekazując przyznany przez władze Izby
dyplom w uznaniu zasług w zaspokajaniu potrzeb polskiego rynku na maszyny
do pakowania.
(red.)

Członkowie Polskiej
Izby Opakowań –
tegoroczni jubilaci.
Warto ich poznać

FORMIKA Flexo Printing (40 lat)

Zgodnie z tradycją kierownictwo Polskiej Izby Opakowań corocznie korzysta
z okazji, jaką stanowią „okrągłe” jubileusze firm, aby przekazać Kierownictwom
i Pracownikom tych firm, wyrazy uznania
za dotychczasową działalność oraz gratulacje z tytułu osiągnięć.
Również w tym roku 10 firm świętuje
jubileusze ponad 20-letniej działalności.
Należą do nich:

Świat Druku (25 lat)

Polsce oraz zaangażowania w pracach
Polskiej Izby Opakowań.
Okolicznościowy dyplom przyznano
także firmie MULTIVAC Polska, która choć
nie jest członkiem Izby, aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach służących
upowszechnianiu wiedzy o technologiach i urządzeniach do pakowania.
Wręczenie jubileuszowych dyplomów
uznania przewidziano w dniu 1 października, podczas spotkania z okazji Dnia Polskiej Izby Opakowań.
O miejscu, terminie i programie spotkania obszerniej informujemy na str. 2
Biuletynu.

25 lat firmy
MULTIVAC
na polskim rynku
Ten rok obfituje w rocznice ćwierćwiecza działalności wielu firm opakowaniowych działających w Polsce. To nie dziwi,
bowiem lata 1992-1994 to okres wchodzenia na rynek i podejmowania działalności gospodarczej przez firmy branży
opakowań. Warto przy tej okazji przy-

AKPUD Sp. Jawna (30 lat)
BORAL (20 lat)
PACKSERVICE Ltd (25 lat)
TUBUS Zakład Produkcji Opakowań (25 lat)
EUROBOX Polska (20 lat)
Georg Utz (20 lat)
QUARTZ S.A. (20 lat)
SILBO (20 lat)
Kierownictwo Izby przyznało tym firmom dyplomy w uznaniu dokonań na
rzecz rozwoju przemysłu opakowań w
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(red.)
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dr Anna Sapota

Napojowa puszka aluminiowa, czyli użycie
surowca permanentnego jako odpowiedź
na wymagania gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań
Wstęp
Mówiąc o opakowaniach w dniu dzisiejszym musimy dostrzegać zawsze dwa aspekty: sam projekt opakowania i jego życie
po pierwszym wykorzystaniu. Za tym idą nieuniknione tarcia na linii marketingu, czyli w uproszczeniu – atrakcyjności
i wygody w użytkowaniu produktu (w tym opakowania), oraz
ekologii, czyli wymogów, które stawia nam coraz wyraźniej
nasza planeta. Oznacza to konieczność zweryfikowania z jakich materiałów opakowania te są wykonywane i ewentualne
dostosowanie ich do wymogów szeroko rozumianego rynku.
Zwłaszcza uwzględnienie wymagań konsumentów coraz bardziej świadomych swojego wpływu na środowisko naturalne
i wagi ich decyzji w tym kontekście.
Na to, czysto biznesowe zagadnienie nakłada się coraz wyraźniej widoczny nacisk prawodawcy unijnego na uwzględnianie
aspektu „ekologiczności” czy wręcz możliwości „poddania recyklingowi” opakowania na etapie projektowania oraz wprowadzania na rynek. Coraz wyraźniej widać, że prawodawca unijny chce zachęcać do coraz uważniejszego badania właściwości
używanych przez producentów opakowań i używania tych, które są uznawane za bardziej przyjazna dla środowiska, w tym te,
które poddają się recyklingowi w sposób skuteczny i kosztowo
efektywny. Jest to jeden z przejawów zasady racjonalnego wykorzystywania zasobów, która jest podstawą idei gospodarki
o obiegu zamkniętym („circular economy”), która ma stanowić
nową, przyjazną środowisku naturalnemu drogę do wzrostu
gospodarczego w Europie.
Na tym tle wyraźny i znany podział na zasoby „odnawialne”
i „nieodnawialne” w pewnych sytuacjach okazuje się niewystarczający. Istotnym wydaje się, też wskazanie, że są też surowce, które mają charakter surowców „permanentnych”, które nie
w pełni wpisują się w powyższy, znany już powszechni podział
surowców i źródeł energii. Przyjmuje się, że „zasadniczą cechą
surowców permanentnych jest ich trwałość, utrzymująca się
bez utraty jakości, bez względu na ilość przeprowadzonych
procesów recyklingu”.1 Taki charakter mają metale. W efekcie,
„odpowiednio prowadzona zbiórka selektywna pozwala na ich
odzyskiwanie i dalsze przetwarzanie (w nieskończoność), bez
utraty jakości surowca”.2
Przykładem opakowania tworzonego z surowca permanentnego jest napojowa puszka aluminiowa3. Niniejszy artykuł poświęcony jest właśnie temu opakowaniu jako rozwiązaniu nie
tylko odpowiadającego wymogom rynku, ale także w długiej
perspektywie wpisującego się w rozwijającą się w Europie ideę
gospodarki obiegu zamkniętego.
Gospodarka obiegu zamkniętego i gospodarka surowcowa UE
2 grudnia 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat pt.:
Zamknięcie obiegu – w kierunku gospodarki o obiegu zamknię1
S. Rösgen, http://www.recal.pl/index.php?option=com_content&view
=article&id=62%3Aczy-moliwa-jest-przyszo-bez-ropy-naftowej&Itemid=49,
29.07.2018 r.
2
J. Wodzisławski, http://e-czytelnia.abrys.pl/dodatek-specjalny/2013-7-699/
dodatek-specjalny-8090/kierunki-zagospodarowania-metali-16564,
29.07.2018 r.
3
Inne przykłady to: żywnościowa puszka stalowa, butelka szklana.
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tym. W ten sposób zwrócono uwagę polityków i przedsiębiorców na ideę gospodarki w obiegu zamkniętym, czyli takiej,
w której zasoby zużywane są w sposób zrównoważony, a produkt jest projektowany w sposób uwzględniający możliwość
jego recyklingu lub ponownego użycia.
Ten dokument zawiera analizę potrzeb, możliwości i wyzwań
stojących przed gospodarką europejską w perspektywie średnio- i długookresowej. Celem wprowadzenia gospodarki obiegu zamkniętego ma być zwiększenie konkurencyjności Unii
Europejskiej, ochrona przedsiębiorców przed niedoborem zasobów i niestabilnością cen. Jednocześnie ma ona sprzyjać innowacyjności oraz stymulować tworzenie wydajniejszych sposobów produkcji i konsumpcji. Ten dokument stanowi także
punkt wyjścia dla oceny przez przedsiębiorców, które gałęzie
gospodarki i w jaki sposób będą podlegać wsparciu lub zmianie przez legislację unijną.
Pierwsza gałęzią gospodarki, którą organy UE chcą objąć zasadami gospodarki obiegu zamkniętego jest gospodarka surowcowa4. Ryzyko niedoborów zasobów w zakresie surowców pierwotnych oraz brak wytwórstwa wielu surowców na terytorium
UE powoduje w naturalny sposób skupienie się na gospodarce odpadami, w tym odpadami przemysłowymi, budowlanymi,
komunalnymi i żywnościowymi. Obejmuje to także gospodarkę
odpadami opakowaniowymi. Wynika to z faktu, że odpady mogą stanowić naturalne źródło surowców dla przemysłu, a celem
UE jest zwiększenie stopnia ich wykorzystania w przemyśle. Dlatego też jednym z pierwszych kroków organów unijnych było
rozpoczęcie prac legislacyjnych nad pakietem zmian do dyrektyw odpadowych (tzw. „Waste Package”)5. Nowe brzmienie dyrektyw stawia państwom członkowskim ambitniejsze cele recyklingu odpadów, a jednocześnie silniej akcentuje obowiązki
producentów wprowadzających produkty (w opakowaniach) na
rynek europejski za odpady powstałe z tych produktów.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę także na szerszą perspektywę. Gospodarka cyrkularna to nie jest koncepcja powstała
i realizowana jedynie na terytorium Unii Europejskiej. Jest to
międzynarodowa idea, która wyznacza nowe trendy w sposobach zrównoważonego rozwijania gospodarki światowej, projektowania produktów i opakowań, przekazu marketingowego
dla konsumenta oraz postrzegania innowacyjności. Biorąc to
pod uwagę rozmawiamy dziś o nowych wyzwaniach dla biznesu nie w perspektywie rynku krajowego czy unijnego, ale
nowych, światowych oczekiwań rynkowych i prawnych wobec
produktu. Przy tym wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego
ma być szansą rozwoju dla całego rynku europejskiego w zakresie zarówno produktów jak i usług, a gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stanowi jedynie mały (ale
istotny) fragment większego zagadnienia, które dotykać będzie
wielu aspektów istnienia przedsiębiorców i życia konsumentów.
4
Kolejne obszary priorytetowe wskazane przez Unię to: tworzywa sztuczne, surowce krytyczne, biomasa i bioprodukty. Te zagadnienia oraz gospodarowanie odpadami stanowią najważniejsze obszary działań legislacyjnych UE
i możemy spodziewać się kolejnych zmian prawa w tym zakresie.
5
Dyrektywa nr 2008/98/WE w sprawie odpadów;Dyrektywa nr 94/62/WE
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, dyrektywa nr 1999/31/
WE w sprawie składowania odpadów, dyrektywa nr 2000/53/WE w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji, dyrektywa nr 2006/66/WE w sprawie
baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i dyrektywa nr
2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz
z wnioskiem zmieniającym te dyrektywy.
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tycznie w całości poddawany recyklingowi i krąży w obiegu
zamkniętym, jak i – teoretycznie – na poziomie obiegu konsumenckiego czy przemysłowego.

Tym samym gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga od
wszystkich uczestników rynku produkowania i konsumowania w bardziej zrównoważony sposób. Kluczowa staje się już
nie estetyka produktu a technologiczna długość działania produktu, możliwość jego naprawy lub ponownego użycia, a na
końcu jego okresu użytkowania – możliwość poddania tego
produktu recyklingowi. Takie spojrzenie na produkt zmusza nas
do weryfikacji sposobu prowadzenia gospodarki surowcowej
i sięgnięcia po inne surowce.
W tym kontekście pojawia się wspomniany już podział na
surowce „odnawialne” i „nieodnawialne”, który w perspektywie
gospodarki cyrkularnej wydaje się niewystarczający. Zakładać
należy, że gospodarka powinna skupić się wykorzystaniu surowców „odnawialnych” i to odnawialnych w rozumieniu także
„poddających się recyklingowi”. Idąc dalej rozważyć należy jakiego recyklingu chcemy i tutaj jest miejsce dla dyskusji o surowcach permanentnych. Takimi surowcami są właśnie metale,
w tym aluminium.
Glinu jako pierwiastka chemicznego jest skończona ilość
w przyrodzie. Pojawiają się szacunki, że wykorzystujemy już
75% jego ogólnego zasobu. Jego wydobycie i rafinacja wymaga znacznych nakładów energetycznych6. Jednocześnie raz wydobyte i rafinowane aluminium może być wielokrotnie wykorzystywane.
Permanentność aluminium jako materiału wynika z jego właściwości fizycznych. Raz rafinowane aluminium może być następnie wielokrotnie przetapiane w różnych lub tych samych
procesach produkcyjnych bez utraty swoich podstawowych
właściwości. Mogą powstać z niego takie same stopy jak pierwotne lub też inne stopy uzupełnione dodatkowymi pierwiastkami w procesie produkcyjnym.
Co więcej, przy prawidłowym procesie produkcyjnym, kolejne przetopienia (cykle recyklingu) nie powodują obniżenia jakości pozyskiwanego materiału, gdyż przetop nie powoduje
zmian w strukturze chemicznej tego metalu7. Tym samym nie
ma technologicznego wymogu zakończenia wykorzystywania danej części metalu po określonej ilości cyklów recyklingu.
W takiej sytuacji aluminium jako surowiec może być traktowany jako surowiec permanentny, który teoretycznie w nieskończoność może krążyć w kolejnych cyklach gospodarczych.
Obecnie ponad połowa aluminium produkowanego w Europie jest wytwarzana z metalu poddawanego recyklingowi.
Z ekologicznego punktu widzenia recykling aluminium jest
uzasadniony, jeśli jego łączne skutki dla środowiska naturalnego, uwzględniając zbieranie, segregowanie, oczyszczanie
i przetop złomu aluminiowego, są mniejsze niż produkcja aluminium pierwotnego. I tak, recykling (ponowny przetop) już
raz wykorzystanego aluminium wymaga jedynie 5% energii
koniecznej do produkcji aluminium pierwotnego8. W efekcie
emisja CO2 jest znaczenie mniejsza. Jednocześnie ponowne wykorzystywanie już raz rafinowanego aluminium automatycznie
zmniejsza zapotrzebowanie rynku na aluminium pierwotne9.
Biorąc pod uwagę te cechy należy stwierdzić, że możliwość
poddania aluminium recyklingowi bez utraty jego pierwotnych właściwości jest jedną z największych zalet tego materiału w kontekście wymagań gospodarki w obiegu zamkniętym.
Obieg aluminium zamyka się zarówno na poziomie samego
procesu produkcyjnego, gdyż złom poprodukcyjny jest prak-

Samo zagadnienie ecodesign’u zaczęło się rozwijać już latach
dziewięćdziesiątych XX wieku. Jest to sposób projektowania
produktu z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko naturalne w perspektywie całego cyklu życia produktu. W związku
z tym mówimy o wpływie produktu na środowisko naturalne
na etapie zaopatrzenia, produkcji, wprowadzenia na rynek (w
tym marketingu), użycia i postępowania po jego zużyciu10. Założeniem jest uwzględnienie i minimalizacja tego wpływu na
każdym z powyższych etapów cyklu życia produktu. Jednocześnie należy pamiętać, że za tym podejściem ma podążać skutek w postaci minimalizacji kosztów (finansowych) stworzenia
i wprowadzenia na rynek produktu, a także wzrost atrakcyjności produktu dla konsumenta.
Z perspektywy konsumenta ecodesign ma być także odpowiedzią na rosnący wzrost odpowiedzialności i zrozumienia śladu środowiskowego każdego produktu (i konsumenta) dla naszej planety11. Coraz częściej to konsument wymaga tworzenia
produktów i rozwiązań przyjaznych dla środowiska i prowadzących do zmniejszenia zużycia surowców i energii.
Na chwilę obecną nie ma jednolitych i uniwersalnych (międzynarodowych) wymogów prawnych (norm) wskazujących,
kiedy opakowanie może być uznane za zaprojektowane zgodnie z zasadami ecodesign. Jednak zagadnienie to jest coraz szerzej dyskutowane i wykorzystywane przez prawodawcę europejskiego, a w związku z tym także krajowego. I tak, dyrektywa
nr 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu
dla produktów związanych z energią12 definiuje, że ekoprojekt
oznacza „uwzględnienie aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu celem poprawy ekologiczności PWE podczas
jego całego cyklu życia”13. Oznacza to zarówno uwzględnienie
całego produktu (czyli zarówno produktu właściwego jak i jego opakowania) oraz właśnie dokonanie oceny wpływu tego
produktu na środowisko w całym cyklu jego życia. Zwraca się
także uwagę na wydłużenie trwałości produktów, a także unikanie w procesie produkcyjnym oraz produkcie i jego opakowaniu wykorzystania szkodliwych substancji.
Jednoczenie na gruncie prawa polskiego obowiązują już
dziś wymagania prawne w odniesieniu do opakowań produktów wprowadzanych na polski rynek. Ustawa z dnia 13 czerwca
2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi14 określa ramowe wymogi dotyczące opakowań produktów. I tak, art. 11 ustawy stwierdza, że wprowadzający opakowania na rynek jest zobowiązany ograniczać ilość i negatywne
oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Powinien to robić w sposób, który eliminuje ze składu
opakowania szkodliwe substancje w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub ludzi oraz minimalizuje
ilość określonych pierwiastków ciężkich. Wprowadzający opakowania jest także zobowiązany ograniczać wielkość opakowania
w taki sposób, aby objętość i masa opakowań były ograniczone
do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji

6
European Aluminium Association, Global Aluminum Recycling: A Cornerstone of Sustainable Development, 2009, s. 28.
7
European Aluminum Association, Aluminum Recycling in Europe. The Road
to High Quality Products, 2004, slj. 7.
8
Produkowanego z boksytów.
9
J. Wodzisławski, http://e-czytelnia.abrys.pl/dodatek-specjalny/2013-7-699/dodatek-specjalny-8090/kierunki-zagospodarowania-metali-16564, 29.07.2018 r.

10
W. Wimmer, K.M. Lee, F. Quella, J. Polak, ECODESIGN. The Competitive Advantage, Springer 2010, s. 1-21; W. Wimmer, R. Zust, K.M. Lee, ECODESIGN IMPLEMENTATION, A Systematic Guidance on Integrating Environmental Considerations
into Product Development, Springer 2004, s. 1-9 i 63-66.
11
Tamże.
12
Dz. Urz. UE L 285, 31.10.2009, s. 10–35.
13
Art. 2 pkt 23 dyrektywy.
14
Dz. U. z 18.01.2018 r., poz. 150.
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opakowania, oraz zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa produktowi przekazanego finalnemu użytkownikowi.
Ponadto, w art. 11 ust. 3 ustawy wskazano, że opakowania
wprowadzane na rynek muszą być projektowane i wykonane
w sposób umożliwiający: (i) ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo (ii) przynajmniej ich recykling, jeżeli nie jest
możliwe ich wielokrotne użycie, albo (iii) inną niż recykling formę ich odzysku, jeżeli nie jest możliwy ich recykling. Pomimo
widocznej słabości tych wymogów są to warunki minimalne
wprowadzenia opakowania na rynek. Jednocześnie wymogi dotyczące zgodności opakowań z wymaganiami dyrektywy opakowaniowej15 uważa się za spełnione, jeśli opakowania spełnia warunki określone normami zharmonizowanymi16.
Wśród tych norm istotną jest norma PN-EN 13430-2007 dotycząca recyklingu materiałowego opakowań17.
Przechodząc od rozważań ogólnych do konkretnego przykładu, można wskazać napojową puszkę aluminiową jako
opakowanie spełniające wymogi przyjaznego środowisku
projektowania produktu. Wytwórcy tego typu opakowań (w
tym największy polski producent napojowej puszki aluminiowej – Grupa CANPACK18), nieustannie dążą do uczynienia tego
produktu jeszcze bardziej ekologicznym i postępują w duchu
wskazówek zawartych w wyżej opisanych przepisach ustawy opakowaniowej dążąc do minimalizacji wpływu środowiskowego swojego produktu. Jest to dostrzegalne zarówno na
etapie projektowania poprzez odpowiedni dobór lakierów do
nanoszenia litografii na puszki jak i w przypadku rozwijanego
w branży procesu zmniejszania wagi puszki przy jednoczesnym
zachowaniu jej właściwości jako opakowania. W tym przypadku mówimy efektywnie o coraz mniejszym zużyciu podstawowego surowca do produkcji opakowania, czyli w tym przypadku blachy aluminiowej, a tym samym zmniejszenie śladu
węglowego całego opakowania na wielu etapach cyklu życia
tego produktu.Ponadto, jako inne inicjatywy przemysłu producentów puszek aluminiowych zmierzające w kierunku wdrożenia idei gospodarki cyrkularnej można wskazać: obniżenie
zużycia energii w procesie produkcyjnym, zwiększanie udziału
energii odnawialnej w procesie produkcyjnym oraz zastąpienie
pierwotnego aluminium jako surowca podstawowego przez
aluminium z recyklingu19.
Jednocześnie, napojowa puszka aluminiowa jest produktem
monomateriałowym20, w całości podlegającym recyklingowi.
I tutaj warto zaznaczyć, że jakkolwiek nie jest możliwe powtórne wykorzystanie puszki napojowej jako opakowania, to należy wrócić do wspomnianych wcześniej właściwości aluminium,
które pozwala na wielokrotny recykling zużytej puszki aluminiowej i jej kolejne cykle życia na rynku przy niezmienionych
właściwościach fizycznych opakowania.
Recykling zużytej napojowej puszki aluminiowej
Ostatnim aspektem koniecznym dla oceny zgodności aluminiowej puszki napojowej jako opakowania odpowiadającego
idei gospodarki cyrkularnej jest weryfikacja ostatniego etapu
15
Dyrektywa 94/62/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 20 grudnia
1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, Dz.Urz. UE z 1994
L.365 s.10.
16
Załącznik 11 do Obwieszczenia z dnia 17 lipca 2017 r. Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego, M.P. z dn. 23.08. 2017, poz.818.
17
H. Żakowska, Wymagania dotyczące opakowań wynikające z dyrektywy
94/62/EC oraz związanych z nią aktów prawnych i normatywnych, dostępne:
www.sigma-not.net/download.php?token=x9a3f5305aad65a52480d9e71a8d3adf7.pdf
18
www.canpack.eu
19
P. Giorgi, Sustainability: Aluminium Can Delivers Solution, Canmaker Summit 2017, s. 16.
20
Jednak na puszkę aluminiową składają się dwa stopy aluminium, z których osobno jest wykonane wieczko i korpus puszki.
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Ryc. 1. Światowa konsumpcja aluminium pierwotnego i wtórnego [mln ton]

Ryc. 2. Poziom recyklingu puszki

cyklu życia produktu, czyli jego możliwości ponownego wykorzystania lub utylizacji. I tak, zużyta puszka aluminiowa nie
jest opakowaniem nadającym się bez przetworzenia do ponownego wykorzystania w swoim pierwotnym przeznaczeniu. Jednak jest opakowaniem poddającym się recyklingowi,
czyli przetworzeniu w sposób umożliwiający ponowne użycie
tego zużytego opakowania jako surowca.
Odnosząc się do recyklingu puszki aluminiowej warto zwrócić uwagę na dwa aspekty: technologiczny, czyli jakie korzyści
dla środowiska przynosi recykling puszki aluminiowej w wymiarze zużycia surowców i energii w procesie oraz skalę wykorzystania surowca wtórnego w branży do ponownej produkcji
opakowania. Od strony technologicznej można przytoczyć dane przedstawione przez organizację producentów aluminium –
European Aluminium21, zgodnie z którymi: zapotrzebowanie
energetyczne dla przetopu aluminium z recyklingu na potrzeby wyprodukowania blachy aluminiowej (ang. canstock) wymaga jedynie ok. 5% energii koniecznej do wyprodukowania tej
samej blachy z aluminium pierwotnego. Oznacza to zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 95%, a zanieczyszczenia wody aż
o 97%22. Jednocześnie przy prawidłowo przeprowadzonej segregacji i oczyszczeniu surowca (zużytej puszki aluminiowej)
uzysk materiału (ang. net metal yield) może osiągać 98%23. Co
więcej, na przestrzeni ostatnich 40 lat można zauważyć znaczące zwiększenie się udziału aluminium wtórnego względem aluminium pierwotnego w globalnej produkcji aluminium. Dotyczy to także blachy aluminiowej używanej do produkcji puszki
napojowej i wzrastającego udziału surowca wtórnego w składzie wytwarzanej blachy.
Od strony skali wykorzystania surowca wtórnego, to poziomy
recyklingu puszki aluminiowej w zależności od regionu świata
wahają się od 30% do prawie 100%. Szacowany w roku 2013
r. średni poziom recyklingu zużytej puszki aluminiowej to ok.
70%. Średni europejski poziom recyklingu zużytej puszki aluminiowej to ok. 72%24. W Polsce szacuje się, że poziom recyklingu
puszki aluminiowej wynosi ponad 80%25.
21

https://www.european-aluminium.eu/
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https://portalkomunalny.pl/aluminium-surowiec-wielokrotnego-uzytku-337996/, dostęp: 3.08.2018 r.
23
European Aluminium Association, Global Aluminum Recycling: A Cornerstone of Sustainable Development, 2009, s. 14.
24
Dane European Aluminium.
25
Dane fundacji RECAL.
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Podsumowanie

Ten wysoki poziom recyklingu w Polsce związany jest ze
znaczną wartością samego aluminium jako metalu (i surowca), co powoduje, że zbieranie zużytej puszki aluminiowej i jej
sprzedaż do wyspecjalizowanych punktów skupu surowców
wtórnych ma ekonomiczny sens dla części konsumentów. Jest
on także związany z istniejącą infrastrukturą, czyli właśnie siecią prywatnych punktów skupu surowców wtórnych, które
umożliwiają selektywną zbiórkę puszek aluminiowych. Prywatny system zbiórki jest wielopoziomowy. Istnieją małe lokalne
punkty skupu zbierające kilka lub wszystkie typy surowców
wtórnych od osób fizycznych. Następnie te surowce sprzedawane są większym podmiotom. W przypadku zużytej puszki
aluminiowej, na tym etapie może pojawić się nawet kilka odrębnych podmiotów zajmujących się zbieraniem, segregowaniem, a często także wstępnym oczyszczaniem zużytej puszki
aluminiowej. W tym systemie na ostatnim etapie zużyta puszka
aluminiowa trafia do dużego podmiotu, który zazwyczaj specjalizuje się w zbieraniu tego typu odpadów. W Polsce jest kilka
takich podmiotów i mają one sieć punktów skupów złomu metali/aluminium (dla przedsiębiorców) na terenie całego kraju. Te
podmioty dokonują ostatecznego oczyszczenia i zbrykietowania złomu aluminiowego i wysyłają tak przygotowany surowiec
do hut aluminium zajmujących się przetopem. W ten sposób
zamyka się cykl życia puszki aluminiowej jako opakowania na
rynku polskim. Co istotne, przy dobrze zorganizowanym systemie segregacji zbiórki zużytych opakowań cykl życia puszki
aluminiowej wynosić może 60 dni, gdyż w takim okresie puszka może powrócić na rynek po przetopie.

Podsumowując, puszka aluminiowa do napojów jest opakowaniem stworzonym z surowca
permanentnego. Co za tym idzie
może wielokrotnie być poddawana recyklingowi i wielokrotnie
może powracać na rynek jako nowe opakowanie bez utraty swych
pierwotnych właściwości. Stwarza
to możliwości nowej oceny poszczególnych surowców (zwłaszcza metali) w kontekście ich odnawialnego lub nieodnawialnego
charakteru. Pokazuje także, że nie
zawsze możliwość ponownego
użycia produktu powinna być
kluczem przy jego projektowaniu, a raczej znajomość procesu
technologicznego i dostępnych
metod wykorzystania produktu
(opakowania) po jego pierwszym
wykorzystaniu, gdy staje się odpadem. Recykling może okazać
się środowiskowo bardziej przyjaznym (efektywnym) rozwiązaniem niż próby ponownego użycia produktu.
Oczywiście nie można powiedzieć, że wszystko zostało już
osiągnięte i puszka aluminiowa jest uniwersalnym rozwiązaniem dla problemu recyklingu opakowań. Wciąż pozostaje
kwestia ulepszania systemu selektywnej zbiórki tego rodzaju
opakowania, który pozwoli na stały wzrost poziomu recyklingu, aż do poziomu, kiedy to straty surowca w obiegu gospodarczym są marginalne.
Od strony technologicznej pozostaje też zagadnienie zwiększania udziału ilościowego surowca wtórnego w końcowym
produkcie, a taki sposób, aby utrzymać niskie zapotrzebowanie energetyczne (niewielki ślad węglowy) i wysoki uzysk przy
użyciu surowca wtórnego.
Jednak już dziś możemy wskazać, że napojowa puszka aluminiowa jest opakowaniem spełniającym kryteria projektowania przyjaznego środowisku. Jednocześnie ze względu na
ekonomiczną wartość aluminium jako metalu (i surowca wtórnego) przy dobrze zorganizowanej sieci selektywnej zbiórki możliwe jest stworzenie systemów, w którym opakowanie to krąży w biegu zamkniętym przy poziomach recyklingu
powyżej 95%, a w efekcie – spełnia ideę gospodarki w obiegu zamkniętym z odpadem stającym się surowcem i powracającym wielokrotnie (lub wręcz w nieskończoność) w obieg
gospodarczy.
Od red. Autorka jest wiceprezesem spółki CPRecykling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Grupa CAN-PACK.
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