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Transformacja przemysłu opakowań
w kierunku gospodarki obiegu
zamkniętego tematem
IV Kongresu Przemysłu Opakowań
Polska Izba Opakowań skupiająca w większości producentów opakowań podejmuje szereg inicjatyw i działań na rzecz
wspierania przedsiębiorców i rozwoju
branży opakowań. Do ważniejszych zaliczyć należy troskę o warunki sprzyjające przedsiębiorczości, budowaniu pozycji na rynku oraz doskonaleniu procesów
wytwarzania jako ważnego elementu
konkurencyjności.

Stąd ważne miejsce i rola przypadająca
działaniom na rzecz wykorzystania osiągnięć nauki i techniki, wspierania przedsięwzięć innowacyjnych oraz edukacyjnego wspomagania firm. Ważną rolę
w tych dziedzinach przypisujemy organizowanym co 2 lata Kongresom Przemysłu Opakowań. Są one każdorazodokończenie na s. 4

Z sali obrad WZC

Ocena działalności w 2017 roku
oraz zadania na rok 2018 –
głównymi tematami obrad
Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiej Izby Opakowań
Czwartek 22 marca 2018 r. zostanie zapewne odnotowany jako ważny dzień
w życiu Polskiej Izby Opakowań. W tym
dniu, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków, delegaci reprezentujący firmy zrzeszone w Izbie, dokonali
oceny działalności Izby w 2017 roku oraz
określili główne zadania do realizacji
w roku bieżącym.

Podstawą do oceny działalności Izby,
jej statutowych organów oraz biura, stanowiły sprawozdania: Prezesa, Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej. Określenie zadań
oraz środków do ich realizacji dokonano
przyjmując Program działalności na rok
2018 oraz budżet.
dokończenie na s. 2
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Kalendarium 2017

Z sali obrad WZC Polskiej Izby Opakowań
dokończenie ze s. 1

3 stycznia
Wyjazdowe spotkanie dyrektora Izby oraz pracowników Biura z kierownictwem Centrum Kongresowo-Wystawowego PTAK WARSAW EXPO.
Tematem: udział Izby w II edycji Targów WARSAW PACK (7-9 marca 2017);
5 stycznia
Konsultacje w sprawie organizacji przez Izbę
Konferencji „Opakowanie – Człowiek – Gospodarka – Środowisko” w trakcie targów Warsaw
Pack. Opracowanie programu Konferencji;
9 stycznia
Prezes Izby powołuje Komisję ds. oceny prac nadesłanych w ramach Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej oraz ustala
harmonogram pracy;
10 stycznia
Wyjazdowe spotkanie z kierownictwem Departamentu Produkcji GUS. Tematem: dostosowanie programu badań statystycznych (branża
opakowań) do potrzeb firm oraz Izby. W spotkaniu ze strony Izby uczestniczyli: dyr. Izby, pracownicy Biura oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z Izbą (EPAL, BZ WBK).
Departament reprezentował zespół pod kierownictwem dyr. Wandy Tkaczyk;
13 stycznia
Zawarcie umowy z Centrum Kongresowo-Wystawowym PTAK WARSAW EXPO S.A. regulującej warunki udziału Izby w targach Warsaw Pack
oraz organizacji przez Izbę przedsięwzięć edukacyjno informacyjnych towarzyszących targom;
16 stycznia
Uzgodnienie programu Konferencji „Opakowanie – Człowiek – Gospodarka – Środowisko”.
Ustalenie terminu. Pozyskanie autorów referatów. Uzgodnienia z uniwersytetami ekonomicznymi w Krakowie i Poznaniu warunków udziału
studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w Konferencji;
17 stycznia
Firma GTX Hanex Plastic zgłasza rezygnację
z członkostwa w Izbie. Powód: zmiany własnościowe i restrukturyzacja firmy;

Materiały sprawozdawczo-programowe zostały zawarte w wydanej drukiem
broszurze oraz przekazane delegatom
na 10 dni przed obradami. Dzięki temu,
formalne wystąpienia przedstawicieli organów Izby (Prezesa, Przewodniczącego
Rady oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej) ograniczyły się do wskazania na
najważniejsze problemy, na których koncentrowała się działalność Izby w okresie
sprawozdawczym.
Prezes Izby, prof. Stanisław Tkaczyk
wskazał na te „fragmenty” działalności
Izby, które były ukierunkowane na wspomaganie działalności firm. Zaliczył do
nich, rynkowe wspieranie firm, czemu
służyły przedsięwzięcia na rzecz promocji
firm oraz rozwoju kontaktów handlowych
i marketingu. Dzięki wsparciu Izby 43 firmy skorzystały (na preferencyjnych warunkach) z możliwości zaprezentowania
swojej oferty na 8 krajowych targach opakowaniowych oraz na targach w Rydze.
42 firmy zaprezentowały swoje oferty
w wydanym przez Izbę Katalogu Ofert
Branży Opakowaniowej dla Przemysłu
Spożywczego w nakładzie 2,5 tys. egzemplarzy. Dotychczas rozpowszechniono nieodpłatnie 2,1 tys. tej publikacji.
Kilkadziesiąt ofert firm zrzeszonych
w Izbie zostało zaprezentowanych na
portalach Izby oraz w 20-tu numerach
newslettera.
Izba udzieliła 5 firmom wsparcia
w staraniach o środki na realizację innowacyjnych projektów inwestycyjnych.
Z konferencji „Bezpieczne Opakowania
Żywności” skorzystało ok. 150 przedsiębiorców. Dobre wyniki uzyskano w zakresie popularyzacji opakowalnictwa
wśród studentów oraz placówek badaw-

czych, czego dowodem jest dobry wynik
(11 zgłoszeń) w konkursie na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej.
To cenny dorobek badawczy do wykorzystania przez firmy.
W wiodących czasopismach branżowych (Packaging Polska, Świat Druku,
Ważenie. Dozowanie. Pakowanie, Opakowanie) oraz gazetach (Puls Biznesu,
Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza) ukazało się 19 publikacji
opracowanych przez Izbę na temat rynku i przemysłu opakowań. Izba monitorowała „progi i bariery” na jakie napotykają firmy w swojej działalności. Do kilku
organizacji i instytucji krajowych oraz
międzynarodowych (UE) kierowano wystąpienia mające na celu ochronę polskiej oferty opakowaniowej na rynkach:
krajowym i zagranicznych.
Rozszerzono obszar oddziaływania
izbowych mediów (Biuletyn Opakowaniowy; portale internetowe). Zwiększono objętość i nakład Biuletynu Opakowaniowego. Uruchomiono dodatkowy
portal biznesowy www.pakowanie.info.
Rozpoczęto wydawanie newslettera,
kierowanego do ok. 2,5 tys. odbiorców,
w większości użytkowników opakowań.
To niektóre tylko wybrane liczby i przykłady ukazujące działalność Izby w okresie sprawozdawczym, zawarte w sprawozdaniu Prezesa.
Przewodniczący Rady Izby, Wojciech
Kołpa w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na aktywność tego organu w okresie
sprawozdawczym, o czym świadczy nie
tylko liczba posiedzeń, ale także ich tematyka. Rada realizowała swoje statutowe obowiązki, korzystając z pomocy przedstawicieli firm. Koncentrowała

18 stycznia
Spotkanie dyr. Izby z przedstawicielem BZ WBK.
Temat: ranking firm opakowaniowych. Ustalenie metodologii oceny, terminów realizacji oraz
instytucji współpracujących przy opracowaniu
rankingu;
20 stycznia
Zakończenie prac nad dokumentami sprawozdawczo-programowymi na WZC (Sprawozdanie
Prezesa z działalności Izby w 2016 r., Sprawozdanie Rady Izby z działalności w 2016 r., projekt
Programu działalności w 2017 r., projekt Budżetu na 2017 r.);
24 stycznia
Spotkanie dyr. Izby z przedstawicielami kierownictwa DNB Bank Polska S.A. Temat: współpraca na rzecz promocji i inwestycyjnego wsparcia
firm zrzeszonych w Izbie;
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►

na ocenie realizacji przyjętego
► uwagę
programu.
Przewodniczący Rady wysoko ocenił
praktykę organizowania wyjazdowych
posiedzeń Rady. Podkreślił fakt, iż posiedzenia Rady są otwarte dla wszystkich członków. Jak stwierdził Bardzo mi
zależy na tym, aby każdy członek Izby czuł
się członkiem Rady. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak postrzegana Rada nie
ograniczała się do 12 osób. Może ich być
kilkakrotnie więcej. Nigdy za wiele zaangażowania w działalność Izby, jej kreowanie
i programowanie ze strony członków Izby.
Z kolei Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Magdalena Małek, zwróciła uwagę
na racjonalne gospodarowanie zasobami, jakimi dysponuje Izba, a w szczególności budżetem oraz personelem biura.
Bez uszczerbku dla realizacji rzeczowych zadań przyjętych w programie
(w 2017 roku) udało się uzyskać dodatni wynik finansowy w kwocie 28 tys. złotych. To znaczące wsparcie budżetu na
rok 2018.
Oceniając całokształt działalności Izby,
zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Prezesa i Rady Izby.
Przyszłości poświęcone było wystąpienie Wacława Wasiaka, dyrektora Izby,
w którym zaprezentował „Program działalności Izby” na 2018 rok oraz projekt
Budżetu.
Jak stwierdził, w 2018 roku nie ulegną zasadniczej zmianie określone kilka
lat temu priorytety. Głównym pozostanie działalność na rzecz wszechstronnego wspomagania i wspierania firm,
a w szczególności w części dotyczącej wspierania obecności firm na rynku
oraz doskonalenia warunków ich funkcjonowania. Jest wielkim zadaniem Izby
wzbogacenie i uczynienie bardziej skutecznymi, działań wspierających przedsiębiorców. Zachęcał do bardziej „śmiałego” wykorzystywania potencjalnych
możliwości wzbogacania korzyści płynących z tytułu przynależności do Izby.
Jako sztandarowe zadanie Izby w 2018
roku wymienił organizację czwartego już
w historii Izby Kongresu Przemysłu Opakowań, poświęconego zmianom, jakie
czekają przemysł opakowań z tytułu
wdrażania strategii Gospodarki o Obiegu
Zamkniętym (GOZ). Stąd hasło Kongresu, wyjaśniające jego cel: Transformacja
przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Prezentując projekt budżetu na 2018
rok, podkreślił jego znaczenie jako źródła środków zapewniających realizację
zadań zaproponowanych w programie

działalności Izby. Zwrócił także uwagę,
iż główną pozycje w części przychodów
stanowią składki członkowskie.
Szczególnie ważny punkt obrad stanowiła dyskusja. Wzięło w niej udział
11 delegatów podzielających pozytywną
ocenę działalności Izby, zawartą w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, deklarując
czynny udział w pracach Izby.
Dyskutanci pozytywnie ocenili zaproponowany „Program działalności” oraz
Budżet, podzielając opinię, iż nie należy
bać się wyzwań i stawiać „wyższe” cele
do realizacji. Jak stwierdzono, Izba cieszy
się dużym prestiżem w branży. Świadczy
o tym choćby fakt wstąpienia do Izby
w okresie sprawozdawczym 10 firm
(ULMA, PAK-TREND, KARTONNAGE JOYE,
ELLIPSIS ENERGY, 1 LOGISTICS ŻURALSKI,
HLP KLEARFOLD, RAGUS, PIOIRO, FUTAMURA, HURMAK).
Dobrym i wielce symbolicznym akcentem, jakby podsumowującym dyskusję
był głos jednego z dyskutantów (Tadeusz Szymanek z firmy Green Pack), zawierający podziękowanie delegatom za ich
obecność na WZC.
To dzięki Wam – jak powiedział – możemy dzisiaj pozytywnie ocenić działalność
Izby i potwierdzić potrzebę jej istnienia.
W końcowej części obrad Komisja
Wnioskowa zaprezentowała 7 uchwał
w sprawach: Absolutorium dla Prezesa
Polskiej Izby Opakowań za 2017 r.; Przyjęcia i zatwierdzenia bilansu Polskiej Izby
Opakowań za rok 2017; Absolutorium dla
Rady Polskiej Izby Opakowań za 2017 r.;
Programu działalności Polskiej Izby Opakowań w 2018 r.; Budżetu Polskiej Izby
Opakowań na 2018 r.; Składki członkowskiej na 2019 r. oraz popierającej organizację Kongresu Przemysłu Opakowań,
poświęconego transformacji przemysłu
opakowań w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.
Uchwały te zostały przyjęte jednomyślnie przez delegatów.
Miłym akcentem było wręczenie certyfikatów członkostwa firmom: ELLIPSIS,
PIOIRO, FUTAMURA i HURMAK.
Tradycyjnie już, obrady WZC stanowiły
okazje do zaprezentowania się nowych
członków Izby. Z okazji tej skorzystały firmy: ELLIPSIS, PIOIRO, FUTAMURA i HURMAK. Prezentacje spotkały się z dużym
zainteresowaniem delegatów.
Obrady tegorocznego WZC zakończyła prezentacja Agencji reklamowej DBA
pt. „Projektowanie opakowań wg metody 5D”.
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Kalendarium 2017
26 stycznia
Spotkanie dyrektora Izby z prezesem Kancelarii
Brokerskiej WTB. Temat: Ocena dotychczasowej
współpracy i ustalenie planu działań na rzecz
rozszerzenia oferty usług WTB dla członków Izby;
31 stycznia
Uzgodnienie tematów wystąpień (referatów) na
Konferencji „Opakowanie – Człowiek – Gospodarka – Środowisko”. Zatwierdzenie listy autorów, Ustanowienie kierownictwa Naukowego
Konferencji (prof. zw. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz);
2-8 lutego
Wstępna ocena prac nadesłanych na Konkurs na
prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej.
Przygotowanie materiałów na posiedzenie Komisji Konkursowej
10 lutego
Przekazanie członkom Rady i Komisji Rewizyjnej, materiałów na posiedzenie Rady w dniu
22 lutego;
15 lutego
Spotkanie Komisji Rewizyjnej z prezesem i główną księgową Izby. Ocena gospodarki finansowej
Izby w 2016 r.;
19 lutego
Przesłanie Raportu do Głównego Urzędu Statystycznego (PNT-01) o udziale Izby w badaniach
na rzecz rozwoju branży;
22 lutego
Posiedzenie Rady z udziałem Komisji Rewizyjnej
poświęcone ocenie działalności Izby w 2016 roku, przyjęciu podstawowych dokumentów sprawozdawczo-programowych. Podjęcie uchwał
w sprawach: zwołania sesji WZC, wygaśnięcia
mandatu członka Rady piastowanego przez Michała Grzelaka (GTX Hanex Plastic), powierzenia
mandatu członka Rady (drogą dokooptowania)
Januszowi Olejnikowi dyr. Firmy Silliker;
22 lutego
Ogłoszenie wyników Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej;
24 lutego
Zawarcie porozumienia z kierownictwem targów RIGA FOOD w sprawie warunków udziału Izby i jej członków w tegorocznej edycji tych
targów;
27 lutego
Ocena realizacji przedsięwzięcia „Ranking firm
opakowaniowych”;
2 marca
Udział w konferencji prasowej nt. targów Interpack;
3 marca
Objęcie patronatu nad konferencją MOVIDA
„Optymalizacja kosztów opakowań” Przekazanie organizatorom Konferencji 50 egz. monografii „Opakowania w łańcuchu dostaw”;
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6 marca
Spotkanie Prezesa i dyrektora Izby z przedstawicielami stowarzyszeń opakowaniowych
z Łotwy i Armenii. Temat: ocena dotychczasowej współpracy, plan wspólnych przedsięwzięć na 2017 rok; wymiana informacji o stanie
rynku i przemysłu opakowań w Armenii, Łotwie
i Polsce;
7 marca
Organizacja Konferencji „Opakowanie – Człowiek – Gospodarka – Środowisko” z udziałem
250 uczestników;
7 marca
Ceremonia wręczenia nagród, wyróżnień i nominacji w Konkursie na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej;
7-9 marca
Udział Izby w targach Warsaw Pack (Nadarzyn).
Organizacja zbiorowej ekspozycji oraz Salonu
Promocji. Udział 14 firm;
8 marca
Wyjazdowe posiedzenie Rady Izby (Centrum
Kongresowo-Wystawowe PTAK WARSAW EXPO
S.A.) Tematy: ocena przygotowań do WZC, zapoznanie się z ofertą promocyjną Centrum PTAK
EXPO;
10 marca
Opracowanie sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2016 oraz projektu budżetu Izby
na 2017 r.;
13 marca
Wysyłka materiałów na WZC;
15-17 marca
Przygotowanie redakcyjne Biuletynu Opakowaniowego nr 1/2017;
20 marca
Przekazanie do druku Biuletynu nr 1/2017;
22 marca
Ukazuje się Biuletyn Opakowaniowy nr 1/2017
w formie kwartalnika;
29 marca
Obrady Walnego Zgromadzenia Członków. Podczas WZC zostają przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Izby. W wyniku głosowania
nowym członkiem Rady zostaje Janusz Mazurczak dyr. Międzynarodowych Targów Poznańskich;
31 marca
Opracowanie serwisu informacyjnego (styczeń
– marzec 2017)
3 kwietnia
W biurze Polskiej Izby Opakowań utworzono
stanowisko specjalisty ds. marketingu i promocji oraz PR w miejsce „asystenta biura”. Na
stanowisku tym zostaje zatrudniony Marcin
Nowak, dotychczasowy dyrektor targów Warsaw Pack;
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Transformacja przemysłu opakowań
w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego
dokończenie ze s. 1

wo poświęcone określonym, uznanym
za ważne w danym czasie, problemom
dotyczącym przemysłu opakowań. I tak,
pierwszy Kongres organizowany w 2012
roku był poświęcony ocenie stanu przemysłu opakowań i perspektywom rozwoju. Celem i zadaniem drugiego Kongresu (2014 r.) było określenie kierunków
rozwoju przemysłu opakowań, mając na
uwadze ich dostosowanie do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz
zmian jakim ulegają pakowane towary.
Dotyczyło to w szczególności żywności.
Ostatni Kongres (2016 r.) był poświęcony
roli opakowań w łańcuchu dostaw. Chodziło o zwrócenie uwagi projektantów
i producentów opakowań oraz materiałów opakowaniowych na warunki w jakich opakowanie powinno zachować
swoje funkcje w drodze produktu od jego producenta do końcowego użytkownika. Stąd wiodący tytuł „Opakowania
w łańcuchu dostaw”.
Zainteresowanie w/w wydarzeniami
wyrażone liczbą uczestników oraz autorów referatów, a także publikacjami
zawierającymi kongresowe materiały
zachęcają do kontynuowania tej formy
przekazywania wiedzy i doświadczeń.
Stąd też decyzja władz Polskiej Izby
Opakowań o organizacji w tym roku kolejnego, czwartego już , Kongresu. Tym
razem po przeprowadzeniu konsultacji
w sprawie wyboru tematu uznano, iż właściwym będzie poświęcenie kongresowej
debaty problematyce dostosowywania
się przemysłu opakowań do wymagań
(wyzwań) jakie wynikają z transformacji
polskiej gospodarki do warunków gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).
To szczególnie aktualny temat zarówno dla gospodarek naszego regionu jak
i innych wysokorozwiniętych gospodarek świata. Choć nie tylko rozwiniętych,
ale w szczególności chyba dla rozwijających się.
Stąd też wiodący temat (hasło) organizowanego w tym roku, w trakcie targów
TAROPAK w Poznaniu w dniu 2 października, IV Kongresu Przemysłu Opakowań
brzmi: „Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”.
Gospodarka obiegu zamkniętego to
absolutny priorytet dla Unii Europej-

skiej. Jak twierdzi prof. Bolesław Rok
z Akademii Leona Koźmińskiego Gospodarka obiegu zamkniętego, cyrkularna,
cyrkulacyjna, obiegowa, okrężna, okólna,
zamknięta, w obiegu wewnętrznym albo – bez tłumaczenia – circular economy,
a nawet GOZpodarka i parę innych pokrewnych terminów, które pojawiają się
jednocześnie w ostatnich kilkunastu miesiącach, to oznaka, że mamy do czynienia
z czymś nowym, nie do końca rozpoznanym. A jeśli tak, to przed nami zadanie
bliższego rozpoznania tego zjawiska.
Temu m.in. celowi ma służyć organizowany w tym roku Kongres Przemysłu
Opakowań. Tym bardziej, iż w ostatnich
latach, a na pewno do lat dziewięćdziesiątych XX wieku, żyliśmy w warunkach
powszechnych niedoborów – jak zauważa prof. B. Rok. Nic się nie marnowało,
przynajmniej na poziomie indywidualnym. Potrafiliśmy bez problemu wykorzystać powtórnie te same materiały
i produkty. Inaczej sytuacja wygląda dzisiaj. Zatem nie „widzieliśmy tak ostro”
problemu wyczerpywania się zasobów
niezbędnych dla funkcjonowania nowoczesnej, rozwiniętej gospodarki.
Gospodarka obiegu zamkniętego to
nie tylko „walka” z odpadami. Bowiem
trudno sobie wyobrazić, aby zrealizować dowolny proces wytwarzania unikając odpadów. Hasło „zero odpadów” to
mit. Cel do którego należy zmierzać, ale
w całości nieosiągalny. W filozofii GOZ
chodzi o to, aby odpady te maksymalnie
wykorzystać jako źródło nowych, odzyskanych surowców.
Zatem powszechnym musi stać się myślenie wśród projektantów (twórców) jakichkolwiek konstrukcji, wyrobów o tym,
aby po zużyciu danej konstrukcji, wyrobu można było w miarę efektywnie odzyskać zużyte surowce (materiały).
Ze względu na wszechobecność w naszym życiu takich wyrobów (konstrukcji)
jak opakowania, szczególnego znaczenia
nabiera myślenie – na etapie projektowania opakowania – o jego dalszym życiu po wykorzystaniu.
Bowiem dotychczasowa formuła gospodarki linearnej (liniowej) zawierająca się w słowach „użyj i wyrzuć”, będzie
zastąpiona w warunkach GOZ formułą
„użyj, użyj, użyj…”. Słowo „wyrzuć” po-
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►

zniknąć ze słownika. Niczego co
► winno
wykorzystaliśmy nie wyrzucamy, natomiast dalej wykorzystujemy. Zakres, formy, sposoby wykorzystania zależeć będą
od zużytego opakowania, jego konstrukcji, materiału itp.
Na etapie projektowania winniśmy
o tym pamiętać. Nie tylko o dalszym życiu opakowania, ale także o sposobie jego wytworzenia (technologii), tak, aby
w procesie wytwarzania zużyć jak najmniej różnego rodzaju zasobów jak: materiał, energia, woda i inne.
Mówiąc o transformacji przemysłu
opakowań do warunków gospodarki
o obiegu zamkniętym, powinniśmy mieć
na uwadze swoistą transformację w dotychczasowej mentalności tworzenia
i wytwarzania opakowań. To bardzo trudne zadanie, którego realizacja oznacza
wielkie szanse dla„cywilizacji” opakowań,
ale także trudności i zagrożenia. Najbardziej groźne zagrożenie to konieczność
wyrzeczeń, oznaczających w wielu sytuacjach konflikt interesów. Choćby ograniczenie udziału w rynku opakowań z ropopochodnych tworzyw sztucznych.
Być może ucierpią nieco niektóre funkcje opakowań jak promocyjno-reklamowa, dzięki mniej „agresywnemu” zdobieniu opakowań utrudniającemu dalsze
wykorzystanie opakowania choćby poprzez recykling (jakość uzyskanego surowca).
Trzeba także, nawet w zagrożeniach,
widzieć szansę. Być może nowe, których
jeszcze nie znamy, technologie separowania druku od podłoża opakowania, oddalą to zagrożenie. Szczególne wyzwania
stają przed specjalistami w dziedzinie inżynierii materiałowej. Choć nie tylko.
Dostosowanie opakowań do „ery” GOZ
musi się odbywać w ścisłym kontakcie

(współpracy) z „technologami” przywracania zużytego opakowania do ponownego
„życia” (wykorzystania) w formie nowego
surowca, materiału lub źródła energii.
Stąd w programowym zamyśle organizowanego Kongresu poświęconego transformacji przemysłu opakowań
do warunków GOZ, przewidziano udział
przedstawicieli „służb” projektujących
i organizujących system szerokorozumianego odzysku opakowań, a więc zbiórki,
selekcji i recyklingu, a także systemu przywracającego wykorzystane opakowanie
do ponownego użytku. W tym złożonym
systemie GOZ w odniesieniu do opakowań, podobnie jak i innych wyrobów,
trzeba widzieć udział i zadania handlu.
Trudno w krótkim z konieczności tekście
wyczerpać temat transformacji przemysłu
opakowań do warunków GOZ. O jednym
wszakże trzeba pamiętać. O roli twórców
opakowań w uczynieniu z nich wyrobu o
możliwie największej zdolności do „drugiego życia” po spełnieniu swojej podstawowej funkcji. Pamiętając, iż nie może to
„odbyć się” ze szkodą dla podstawowej, a
więc ochronnej funkcji opakowania.
W przekonaniu, iż IV Kongres Przemysłu
Opakowań będzie stanowił znaczący krok
w procesie transformacji przemysłu opakowań do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Polska Izba Opakowań serdecznie
zaprasza do udziału w tym ważnym dla
środowiska opakowań wydarzeniu.
Więcej informacji na dalszych stronach
niniejszego numeru Biuletynu, a także na
portalach Izby: www.pio.org.pl, www.pakowanie.info oraz w wydawanych przez
Izbę raz w tygodniu newsletterach.
Zachęcamy także do kontaktu z pracownikami biura Izby: biuro@pio.org.pl,
info@pio.org.pl.
Redaktor

Materiały hybrydowe
w innowacjach opakowaniowych
Autor: Patrycja Wojciechowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Przemysł opakowań to obecnie jeden z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki światowej. Rosnące wymagania stawiane współczesnym opakowaniom wpływają
na zmiany ich form konstrukcyjnych i stosowanie materiałów o specyficznych parametrach, np. wysokiej barierowości, odporności termicznej i mechanicznej, co stwarza przestrzeń do rozwoju innowacji opakowaniowych. W ten nurt wpisuje się prezentowana
monografia. Uzyskane przez Autorkę wyniki potwierdzają możliwość wykorzystania
organiczno-nieorganicznych układów hybrydowych jako innowacyjnych materiałów
opakowaniowych, których właściwości można modyfikować w zależności od określonych zastosowań.
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Kalendarium 2017
4-5 kwietnia
Udział Izby w targach Packaging Innovations. Na
stoisku Izby swoje oferty zaprezentowały firmy:
COBRO – Instytut Badawczy Opakowań; ARTBOX i PAKMAR;
4 kwietnia
Rozstrzygnięcie rankingu firm opakowaniowych.
Wyróżnienie 9 najbardziej „dynamicznych firm”
z punktu widzenia uzyskanych przychodów;
6 kwietnia
Ceremonia wręczenia dyplomów firmom, laureatom pierwszego, organizowanego przez Polską
Izbę Opakowań wspólnie z BZ WBK oraz firmę Bisnode, rankingu firm opakowaniowych. O wynikach rankingu pisaliśmy w numerze 1/2017 Biuletynu;
6 kwietnia
Dyrektor Izby uczestniczy w pracach Jury konkursu na studenckie projekty opakowań, zorganizowanego w ramach Strefy Studenta na
targach Packaging Innovations. Uczestnicy konkursu otrzymali egzemplarze wydanej przez Izbę
monografii „Opakowania w łańcuchu dostaw”;
7 kwietnia
Podjęcie decyzji o wydaniu Katalogu ofert
branży opakowań dla przemysłu spożywczego.
Opracowanie koncepcji i harmonogramu prac
nad tą publikacją;
10 kwietnia
Uruchomiony zostaje portal internetowy Izby
pakowanie.info poświęcony informacjom o osiągnięciach i ofertach rynkowych firm zrzeszonych
w Izbie. Ważnym elementem tego portalu jest
zakładka „B2B”.Czlonkowie Izby maja zapewniony bezpłatny dostęp i korzystanie z portalu;
12 kwietnia
Ukazuje się pierwszy numer newslettera Polskiej
Izby Opakowań pod redakcją Beaty Pyś-Skrońskiej, adresowany do 1,5 tys. odbiorców;
14 kwietnia
Podjęcie decyzji w sprawie opracowania i wydania informatora o przemyśle opakowań w Polsce.
Opracowanie wstępnej koncepcji tej publikacji;
18 kwietnia
Ewa Woch, wiceprezes zarządu Targów w Krakowie, w odpowiedzi na apel WZC i Redakcji
Biuletynu Opakowaniowego deklaruje sponsorowanie 2 numerów Biuletynu ukazującego się
w zwiększonej objętości, jako kwartalnika;
19 kwietnia
Ukazuje się drugi numer newslettera Polskiej
Izby Opakowań
19 kwietnia
Spotkanie z przedstawicielem firmy BISNODE
w sprawie współpracy w dziedzinie wykorzystywania przez Izbę zasobów informacyjnych
tej firmy. Omówiono m.in. współdziałanie nad
opracowaniem raportu o kondycji branży opakowań;
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20 kwietnia
Podjęcie decyzji o organizacji konferencji „Bezpieczne opakowania żywności” w trakcie targów
PAKFOOD. Opracowanie założeń organizacyjno-programowych;
24 kwietnia
Spotkanie z przedstawicielami MTP. Uzgodnienie programu udziału Izby w tegorocznej edycji
targów PAKFOOD. Przedstawiciele kierownictwa
MTP zadeklarowali gotowość sponsorowania
najbliższego numeru Biuletynu Opakowaniowego.
26 kwietnia
Udzielenie wsparcia dla wniosku firmy Dekorglass Plastics w sprawie dofinansowania
wdrożenia innowacyjnych opakowań szklanych
z nadrukowanymi wyświetlaczami elektroluminescencyjnymi;
27 kwietnia
Ukazuje się trzeci numer newslettera Polskiej
Izby Opakowań;
28 kwietnia
Prezes zarządu PKN EPAL zgłasza gotowość
sponsorowania jednego numeru kwartalnika
„Biuletyn Opakowaniowy”;
28 kwietnia
Studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz
Politechniki Poznańskiej otrzymują certyfikaty
uczestnictwa w konferencji naukowej organizowanej przez Izbę oraz PTAK Warsaw Expo. Certyfikaty podpisali : Prezes Izby prof. zw. dr hab.
inż. Stanisław Tkaczyk oraz kierownik naukowy
konferencji prof. zw. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, kierownik Katedry Opakowalnictwa Towarów (UEK);
4 maja
Awans Beaty Pyś-Skrońskiej, specjalisty do
spraw organizacyjno-statutowych na zastępcę dyrektora Biura Izby. Pani Beata Pyś-Skrońska jest absolwentką Politechniki Warszawskiej,
kierunek: poligrafia. Posiada 5 letni staż pracy
w Izbie;
5 maja
Akces do Izby zgłasza firma ULMA Packaging –
producent maszyn pakujących;
8 maja
Zawarcie porozumienia z kierownictwem targów RIGA FOOD (Łotwa) w sprawie warunków
udziału Izby i jej członków w tym wydarzeniu;
10 maja
Opracowanie programu konferencji „Bezpieczne opakowania żywności”. Dobór autorów referatów, ustalenie warunków uczestnictwa. Rekrutacja uczestników;
15 maja
Ukazuje się czwarty numer newslettera Polskiej
Izby Opakowań
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Wyniki konkursu na prace dyplomowe
o tematyce opakowaniowej
W dniu 9 lutego 2018 r. Komisja Konkursowa w składzie: prof. zw. dr hab.
inż. Stanisław Tkaczyk (przewodniczący); prof. zw. dr hab. inż. Hieronim
Kubera; dr inż. Monika Kaczmarczyk,
prof. COBRO; mgr inż. Tadeusz Stępień; mgr inż. Paweł Adamski; mgr
inż. Wacław Wasiak (sekretarz) dokonała oceny prac nadesłanych na zorganizowany przez Polską Izbę Opakowań,
konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej.
To już IV edycja Konkursu, a jej rezultaty potwierdzają, iż inicjatywa ta cieszy się
nie malejącą popularnością.
W roku 2017 nadesłano 11 prac w tym
6 magisterskich oraz 4 inżynierskie i 1 licencjacką.
W kategorii „praca magisterska”, nadesłano następujące prace: „Ocena opakowań produktów bezglutenowych na
przykładzie wafli ryżowych” – autor: Zofia Franczyk (Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa);
„Ocena opakowań soków owocowych
przeznaczonych dla dzieci” – autor: Justyna Gawor (Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa);
„Preferencje konsumentów produktów
wegańskich w zakresie kształtowania
wartości dodanej przez opakowania
tych produktów” – autor: Anna Gosek
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Wydział Towaroznawstwa) „Opakowanie jako determinanta trwałości produktu” – autor: Jakub Kołodziej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział
Towaroznawstwa); „Ocena znakowania
opakowań ekskluzywnych wód mineralnych występujących na rynku krajowym” – autor: Natalia Kozik (Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa); „Analiza wartości maszyn
w przedsiębiorstwie Autojet na przykładzie taśmowego podajnika zakrywek” – autor: Krystian Pacyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kierunek
Zarządzania; „Projekt alternatywnego
biodegradowalnego materiału opakowaniowego na żywność w postaci zmodyfikowanych struktur żelatynowych”
autor: Łukasz Prazner (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji).
W kategorii „praca inżynierska/licencjacka”, nadesłano następujące prace:

„Czynniki wpływające na wytrzymałość
opakowań z tektury falistej” – autor:
Kacper Kruczyński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania); „Technologie IT w inteligentnych
opakowaniach” – autor: Adam Ostrowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania); „Papier i tektura, jako wciąż
atrakcyjne materiały opakowaniowe”–
autor: Adrianna Rajewska (Politechnika
Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji).; „Charakterystyka strategii upsizing stosowanej w ofercie rynkowej
produktów spożywczych” – autor: Katarzyna Wąsek Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa).
Zgodnie z przyjętą metodyką oceny prac, w kategorii praca magisterska pierwszą nagrodę, w wysokości
3000 zł uzyskała praca Justyny Gawor: „Ocena opakowań soków owocowych przeznaczonych dla dzieci”, wykonana pod kierunkiem: prof.
dr hab. Małgorzaty Lisińskiej-Kuśnierz.
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa,
Katedra Opakowalnictwa Towarów.
Drugą nagrodę, w wysokości 1500 zł
uzyskała praca Łukasza Praznera: „Projekt alternatywnego biodegradowalnego materiału opakowaniowego na
żywność w postaci zmodyfikowanych
struktur żelatynowych”, wykonana pod
kierunkiem: prof. dr hab. inż. Haliny Podsiadło. Uczelnia: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji.
Ponadto w tej kategorii Komisja, wyróżniła pracę Krystiana Pacyny: „Analiza
wartości maszyn w przedsiębiorstwie
Autojet na przykładzie taśmowego podajnika zakrywek”, wykonaną pod kierunkiem: dr hab. Dariusza Nowaka, prof.
nadzw. UEP. Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kierunek Zarządzania.
W kategorii praca inżynierska/licencjacka pierwszą nagrodę, w wysokości
2000 zł, uzyskała praca Katarzyny Wąsek: „Charakterystyka strategii upsizing stosowanej w ofercie rynkowej
produktów spożywczych”, wykonana
pod kierunkiem: prof. dr hab. Małgorzaty Lisińskiej-Kuśnierz. Uczelnia: Uniwer-
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sytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział
Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów.
Drugą nagrodę, w wysokości 1000 zł,
uzyskała praca Adama Ostrowskiego:
„Technologie IT w inteligentnych opakowaniach”, wykonana pod kierunkiem:
dr Danuty Gaik-Pokojskiej. Uczelnia: Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania.
W tej kategorii komisja wyróżniła pracę
Adrianny Rajewskiej: „Papier i tektura,
jako wciąż atrakcyjne materiały opakowaniowe”, wykonaną pod kierunkiem:
prof. dr hab. inż. Haliny Podsiadło. Uczelnia: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji.
Przy ocenie prac członkowie Komisji
uwzględniali m.in.: układ pracy (struktura); nowe aspekty; nowatorskie ujęcie
problemu; praktyczną przydatność pracy
oraz jej „wdrożeniową” dojrzałość.
Zgodnie z regulaminem Konkursu, Komisja mogła nagrodzić i wyróżnić w każdej
kategorii 3 prace. Stąd też wśród nagrodzonych i wyróżnionych, wymieniono tylko 6 prac. Trzeba jednak podkreślić fakt –
na co zwrócili uwagę członkowie Komisji –
iż wszystkie nadesłane prace reprezentowały bardzo wysoki poziom. Stąd też
prace, które nie zostały nagrodzone i wyróżnione uzyskały nominację do nagrody. W tym miejscu trzeba przypomnieć, iż
w Konkursie brały udział prace dyplomowe, które uzyskały ocenę bardzo dobrą.
Komisja zwróciła się z prośbą do organizatora konkursu, o szerokie upowszechnienie informacji o nadesłanych
na konkurs pracach, informując w pierwszej kolejności firmy zainteresowane ich
wykorzystaniem. W zasadzie, zawarte w tych pracach informacje, hipotezy, wyniki badań, prognozy, zasługują

na zapoznanie się z nimi, a w większości przypadków na wykorzystanie przez
projektantów i producentów opakowań.
Stąd też wszystkie prace nadesłane na
Konkurs i wymienione w niniejszym komunikacie są dostępne w wersji elektronicznej w biurze Polskiej Izby Opakowań
(info@pio.org.pl).
Członkowie Komisji zwrócili się do sekretarza Komisji o przekazanie podziękowania i wyrazów uznania promotorom
prac, za inicjatywę w sprawie tematyki prac oraz za naukowe kierownictwo
w trakcie ich opracowywania.
Konkurs mógł zostać zorganizowany
dzięki finansowemu wsparciu firm zrzeszonych w Izbie. Zatem słowa uznania
należą się firmom: DEKORGLASS Działdowo S.A.; PTAK WARSAW EXPO Sp.
z o.o.; VRP Sp. z o.o.; BORAL oraz
COFFEE SERVICE Sp z o.o.
Ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień oraz nominacji do nagród miała miejsce w dniu 27 lutego 2018 roku,
w trakcie Wieczoru Wystawców targów
Warsaw Pack w Centrum Kongresowo-Wystawowym PTAK WARSAW EXPO
w Nadarzynie k. Warszawy.
Zakończenie IV edycji Konkursu oznacza inaugurację V edycji. Już teraz zachęcamy tegorocznych dyplomantów
do podejmowania tematyki opakowaniowej i zgłaszania udziału w Konkursie.
Regulamin Konkursu jest zamieszczony na portalu www.pio.org.pl. Jest także
do pobrania w biurze Polskiej Izby Opakowań. Może być także bezpłatnie przesłany drogą pocztową.
Szczegółowych informacji udzielają
także pracownicy biura Polskiej Izby Opakowań (info@pio.org.pl; biuro@pio.org.pl;
tel: 22 651 83 94).

Kalendarium 2017
15-16 maja
Doroczna konferencja Polskiego Komitetu Narodowego EPAL z udziałem prezesa i dyrektora
Polskiej Izby Opakowań;
16 maja
Spotkanie z kierownictwem PKN EPAL. Omówienie wspólnych przedsięwzięć. Praktyczna ocena
zaangażowania tej firmy w pracach Izby. Podziękowanie kierownictwu PKN EPAL za sponsorowanie Biuletynu Opakowaniowego;
17 maja
Posiedzenie Rady Izby. Ocena przebiegu i rezultatów WZC oraz realizacji uchwał WZC w tym realizacji budżetu. Zatwierdzenie programu udziału Izby w targach PAKFOOD 2017;
Zapoznanie się z informacją członka Rady
Marka Rosłona na temat trudności w pozyskiwaniu wsparcia dla promocji oferty firm opakowaniowych na rynkach zagranicznych;
22 maja
Ukazuje się piąty numer newslettera Polskiej
Izby Opakowań;
23 maja
Spotkanie z dyrektorem Romanem Naglerem reprezentującym BZ WBK, poświęcone koncepcji
raportu o kondycji firm branży opakowań oraz
organizacji II edycji rankingu firm opakowaniowych;
30 maja
Ukazuje się szósty numer newslettera Polskiej
Izby Opakowań
5 czerwca
Firmy: Radpak, Pomona, Solplast, Fano, Joppol
potwierdzają udział w misji na targi RIGA FOOD;
7 czerwca
Uzgodnienie z MTP koncepcji „architektonicznej” zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby Opakowań na targach PAKFOOD 2017;
7 czerwca
Ukazuje się siódmy numer newslettera Polskiej
Izby Opakowań
9 czerwca
Firmy: PAKMAR; COBRO; KLAR GLASS, EUROPAL,
SOLPLAST, POMONA, PACKPROFIL potwierdzają udział w zbiorowej ekspozycji na targach
PAKFOOD;
9 czerwca
Udział prezesa i dyrektora Izby w uroczystości
25-lecia firmy Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Laureaci Konkursu
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12 czerwca
Opracowanie i przekazanie raportu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na temat
wykorzystania wyników projektu Select Perm
(opracowanie materiału opakowaniowego o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku
węgla). Projekt realizowany był w latach 2014-2016 z udziałem zespołów badawczych z Belgii,
Polski i Niemiec;
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14 czerwca
Izba zostaje Partnerem targów REMA DAYS
2018;
20 czerwca
Ukazuje się ósmy numer newslettera Polskiej
Izby Opakowań;
21 czerwca
Wstępne rozmowy dotyczące patronatu Izby
nad targami Fach Pack 2018;
23 czerwca
Udział prezesa oraz dyrektora Izby w uroczystości odnowienia doktoratu (50-lecie) prof. dr hab.
Andrzeja Korzeniowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Izby, rektora Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu;
28 czerwca
Wizyta w spółce PTAK WARSAW EXPO. Omówienie programu i warunków współpracy na
rzecz promocji przemysłu opakowań w Polsce
i oferty firm zrzeszonych w Izbie. Izbę reprezentowali: dyrektor Wacław Wasiak, prezes Izby
prof. Stanisław Tkaczyk. Gospodarzy spotkania
reprezentowali: prezes Spółki PTAK WARSAW
EXPO – Tomasz Szypuła, dyr. ds. Rozwoju Dariusz Drąg, zastępca dyr. ds. rozwoju Nikodem
Zygadło, dyrektor targów Warsaw Pack Monika
Wójcik;

Z Polską Izbą Opakowań
na targach
TAROPAK 2018
Podobnie jak w latach poprzednich,
również w tym roku Polska Izba Opakowań będzie aktywnym uczestnikiem
Międzynarodowych Targów Pakowania
i Opakowań TAROPAK (1-4 października).
Głównym celem uczestnictwa Izby
w tych targach będzie promocja ofert rynkowych firm zrzeszonych w Izbie. Dzięki
porozumieniu z organizatorem targów
(Międzyn arodowymi Targami Poznańskimi) członkowie Izby będą mieli możliwość zaprezentowania ofert swoich firm
w ramach zbiorowej ekspozycji składającej się z 5-ciu, czterostoiskowych„gniazd”.
Członkowie Izby mieć będą do dyspozycji 20 stoisk o łącznej powierzchni 240m2.
Jest możliwa dowolna „powierzchniowa” konfiguracja stoisk, od 9 do 18 m2.
Poniżej propozycje zabudowy stoisk.

Salon Promocji będzie także miejscem biznesowych spotkań. Zgłoszenia
do skorzystania z Salonu Promocji i Innowacji należy zgłaszać do 31 maja.
Ważnym wydarzeniem wzbogacającym program Targów TAROPAK będzie
organizowany przez Polską Izbę Opakowań, kolejny, czwarty już, Kongres
Przemysłu Opakowań (2 października).
Wstępne zgłoszenia do udziału w Kongresie można już zgłaszać do biura Izby
(biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl).
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy
zgłoszeniu i dokonaniu wpłaty przed
31 lipca wynosi 300 zł (netto). Kolejne osoby z jednej firmy wnoszą opłatę
w wysokości 200 zł (netto).
Organizatorzy Kongresu zachęcają firmy do wsparcia tego wydarzenia w cha-

Firmy, które zdecydują się na zaprezentowanie swoich ofert w ramach zbiorowej
ekspozycji, skorzystają z preferencyjnych
warunków. Szczegóły do uzgodnienia
z biurem Izby (p. Beata Pyś-Skrońska, biuro@pio.org.pl, tel. 22 651 83 94). Prośba
o pilny kontakt przed 30 kwietnia.
Oprócz zbiorowej ekspozycji funkcjonował będzie Salon Promocji i Innowacji, w ramach którego firmy będą mogły
zaprezentować swoje oferty w ramach
wystąpień promocyjnych. Zaś firmy, które nie będą dysponować samodzielnymi stoiskami wystawowymi, będą mogły
wyłożyć literaturę firmową oraz wystawić
wybrane modele opakowań, a w szczególności innowacyjnych.

rakterze Partnera Wspierającego, zapewniając bogaty pakiet usług promocyjno-reklamowych oraz nieodpłatny udział
w Kongresie dla 5 osób. Wysokość finansowego wsparcia do uzgodnienia.
Informując o obecności Izby na targach TAROPAK, serdecznie zachęcamy
do skorzystania zarówno ze zbiorowej
ekspozycji Izby, jak i z Salonu Promocji
i Innowacji. Zachęcamy także do uczestnictwa w Kongresie.
W ramach kongresowej opłaty uczestnicy korzystają z bezpłatnych zaproszeń
do zwiedzenia targów w dniach 1, 2 i 3
października.

28 czerwca
Ukazuje się dziewiąty numer newslettera Polskiej Izby Opakowań;
29 czerwca
Udział dyrektora Izby w konferencji nt. doskonalenia zasad gospodarki odpadami opakowaniowymi, zorganizowanej przez Instytut Innowacyjnej Gospodarki.
30 czerwca
Przekazanie do druku drugiego numeru Biuletynu Opakowaniowego
3 lipca
Ustanowienie instytucji Partnerstwa Wspierającego w związku z organizacją konferencji
„Bezpieczne opakowania żywności”. Wystąpienie do członków oraz sympatyków Izby o deklarowanie udziału w charakterze Partnera Wspierającego;
6 lipca
Spotkanie dyrektora oraz pracowników biura
Izby z przedstawicielami firmy Konica Minolta
na temat współpracy. W trakcie spotkania omówiono m.in. możliwe formy udziału Izby w upowszechnianiu i wdrażaniu oferowanych przez
Konicę Minoltę nowych technologii druku.
W spotkaniu Izbę reprezentowali: dyrektor
Wacław Wasiak; zastępca dyrektora Beata Pyś-Skrońska; specjalista ds. promocji i marketingu
Marzenna Kobylarz. Firmę Konica Minolta reprezentowali: Piotr Kozłowski- dyrektor ds. poligrafii, Ewa Zbierajewska – dyrektor departamentu
poligraficznego.
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red.

KONRAD RUMIŃSKI
1953-2018

W dniu 11 stycznia 2018 roku odszedł z grona twórców polskiego przemysłu
opakowań założyciel i „architekt” firmy PLAST SERVICE PACK – Konrad Rumiński.
Mówiono o Nim – artysta wizjoner z biznesowym zacięciem. Właściciel i prezes
zdołał zbudować od zera przedsiębiorstwo, które konkuruje z czołowymi firmami
produkującymi opakowania techniczne formowane wtryskowo – wiadra i pojemniki, głównie dla branży budowlanej, chemicznej, spożywczej.
Początki firmy PLAST SERVICE PACK sięgają przełomu lat 80-tych i 90-tych, kiedy to powstały pierwsze formy wtryskowe małych wiader z pokrywkami. Rozpoczęcie produkcji zbiegło się w czasie z rozwojem przemysłu po okresie transformacji ustrojowej, a szczególnie z rozwojem branży opakowaniowej. Ogromne
zapotrzebowanie rynku na opakowania przyczyniło się do rozwoju firmy. Konrad Rumiński doskonale wykorzystał sprzyjającą sytuację, firma pozyskała wielu
nowych klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, których oczekiwania
wytyczały kierunek rozwoju firmy. Sukcesywnie poszerzano park maszynowy. Nie
można tutaj nie wspomnieć o zdolnościach artystycznych Konrada Rumińskiego,
dzięki którym powstawało wiele koncepcji i projektów opakowań o przeróżnych
kształtach i pojemnościach oraz nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych,
zapewniających szczelność i wytrzymałość wiader. Wprowadzono dekorowanie produktów – najpierw z użyciem metody sitodruku, potem suchego offsetu,
a następnie najnowocześniejszej metody – IML (In Mould Labelling), polegającej
na wtapianiu nadrukowanej etykiety w ścianki opakowania podczas procesu wtryskowego. Priorytetem Konrada Rumińskiego była zawsze wysoka jakość i estetyka
produkowanych opakowań, a w efekcie – zadowolenie klienta, czyli klucz do dobrego prosperowania firmy. Opakowanie to niemy sprzedawca – takim mottem
kierował się w swoich działaniach. Niestety, wielu projektów nie zdążył zrealizować. Jednak spuścizna Konrada Rumińskiego – niewątpliwie bardzo znaczącej postaci branży opakowań będzie kontynuowana. Kierowanie firmą przejęła córka –
Katarzyna Rumińska, która jest związana z Plast Service Pack od ponad 20 lat.
Dla około 240 pracowników firmy PLAST SERVICE PACK nagłe odejście Pana
Konrada Rumińskiego było ogromnym ciosem. W dniu 19 stycznia 2018 na Starych Powązkach w Warszawie pożegnali Go wraz z Rodziną, przyjaciele, znajomi, przedstawiciele wielu krajowych i zagranicznych firm opakowaniowych oraz
wieloletni klienci. Kierownictwo Polskiej Izby Opakowań skierowało na ręce córki
Katarzyny słowa żalu, ubolewania oraz uznania dla dzieła jej Ojca.
(red.)

Kalendarium 2017
7 lipca
Ukazuje się trzeci numer kwartalnika „Biuletyn
Opakowaniowy”;
10 lipca
Spotkanie z przedstawicielami MTP (dyrektor
J. Mazurczak; dyrektor J. Jasińska) w sprawie programu Dni Polskiej Izby Opakowań towarzyszących targom PAKFOOD 2017;
11 lipca
Właściciel firmy P.P.H POLFOL Marek Banasik deklaruje wsparcie konferencji występując w roli
Partnera Wspierającego to wydarzenie;
12 lipca
Spotkanie z przedstawicielami Banku DNB. Tematem było omówienie raportu „Packaging Industry report by IC SCAS 2017”. Uzgodniono
sposób wykorzystania i upowszechnienia raportu wśród firm zrzeszonych w Izbie;
13 lipca
Prezes firmy TFP Lucjana Tylenda-Kuźnicka deklaruje wsparcie konferencji, występując w roli
Partnera Wspierającego to wydarzenie;
14 lipca
Ukazuje się okresowa informacja o ważniejszych
wydarzeniach w działalności Izby w miesiącach:
kwiecień-czerwiec 2017;
14 lipca
Przewodniczący Rady Izby ustala termin posiedzenia Rady na 26 lipca 2017, informując, iż posiedzenie odbędzie się w siedzibie KLAR GLASS
(Pobiedziska);
17 lipca
Dyrektor Izby przesyła członkom Rady oraz Komisji Rewizyjnej materiały będące przedmiotem
obrad w dniu 26 lipca;
18 lipca
Prezes MTP Przemysław Trawa deklaruje wsparcie dla konferencji „Bezpieczne Opakowania
Żywności”;
19 lipca
Zamknięcie listy reklamodawców do Katalogu
„Oferta branży opakowaniowej dla przemysłu
spożywczego”. Zgłoszenia nadesłało 41 firm;
20 lipca
Prezes Izby powołuje zespół redakcyjny Katalogu ofert branży opakowaniowej dla przemysłu
spożywczego w składzie: W. Wasiak – redaktor
naczelny; Beata Pyś-Skrońska i Marzenna Kobylarz – członkowie;
24 lipca
Zespół redakcyjny kończy prace nad Katalogiem Ofert i uruchamia procedurę autoryzacji
reklam;
25 lipca
Firma Etigraf – etykiety.pl zostaje Partnerem
Wspierającym Konferencję Bezpieczne Opakowania Żywności;
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26 lipca
Wyjazdowe posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań z udziałem Komisji Rewizyjnej w siedzibie
firmy KLAR GLASS w Pobiedziskach (producent
opakowań szklanych). W trakcie obrad uczestnicy posiedzenia dokonali oceny działalności Izby
i realizacji budżetu w okresie; kwiecień-czerwiec 2017. Zapoznali się z historią, działalnością
i ofertą rynkową firmy KLAR GLASS. Podjęli decyzje w sprawie nagród i wyróżnień dla członków Izby oraz firm współpracujących z Izbą.
W trakcie obrad przewodniczący Kapituł przyznających tytuły: Zasłużony dla Przemysłu Opakowań oraz Firma Zasłużona dla Przemysłu
Opakowań, poinformowali o wynikach tegorocznego plebiscytu i przyznanych tytułach oraz
nominacjach. Tytuł Firma zasłużona dla Przemysłu opakowań uzyskał Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w 50-lecie działalności.
Zaś tytuł Zasłużonego dla Przemysłu Opakowań
uzyskał Wacław Wasiak-wieloletni (17 lat) dyrektor Polskiej Izby Opakowań.
Rada Izby przyznała dyplomy uznania przedstawicielom sfery nauki za osiągnięcia w badaniach naukowych oraz kształceniu kadr dla
przemysłu opakowań. M. in. wyróżniono: Katedrę Opakowalnictwa Towarów UEK w Krakowie;
Katedrę Towaroznawstwa i Ekologii Produktów
Przemysłowych UEP w Poznaniu; Laboratorium
COBICO; Laboratorium JS Hamilton; COBRO – Instytut Badawczy Opakowań.
Ponadto Rada Izby przyznała z okazji Dnia
Opakowań (15 września) jubileuszowe certyfikaty z okazji 20-lecia i 15-lecia członkostwa
w Izbie.
20 lat członkostwa świętują: KARTONEX
Sp. z o.o.; PLAST SERVICE PACK Konrad Rumiński. 15-lecie obchodzą firmy: CAN-PACK;
Coffee Service; Entro Holdings; ELA; EUROBOX;
TEKPUD.
27 lipca
Objęcie patronatem XIII Jesiennego Sympozjum
Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego
organizowanego przez spółkę BMP. W programie problematyka opakowań dla leków i kosmetyków;
28 lipca
Polska Izba Opakowań obejmuje patronat merytoryczny i rolę współorganizatora targów
opakowań Expo Opakowania, organizowanych
przez Spółkę EXPO Silesia w dniach 21-22 listopada 2017 r.;
28 lipca
Spotkanie dyrektora Izby z dyrektorem targów Warsaw Expo – Moniką Wójcik. Tematem
udział Izby w III edycji tych targów (27.02-1.03
2018);
1 sierpnia
Przedstawiciele firmy Berlin-Warsaw-Consulting
(BWC) z wizytą w biurze Polskiej Izby Opakowań.
Spotkanie dyrektora ds. inwestycji finansowych
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Witamy w gronie członków
Polskiej Izby Opakowań

HLP Klearfold globalny producent opakowań składanych PET dołącza do grona
członków Polskiej Izby Opakowań. Firma
oferuje szeroką gamę wysokiej jakości materiałów nadających się do recyklingu oraz
rozległy i często wyłączny zakres możliwości druku. Nowości w ofercie firmy a także zaplecze techniczne sprostają wymaganiom nawet najbardziej wymagających
klientów.
HLP Klearfold ściśle współpracuje z Klientem, dzięki czemu jest w stanie dostosować
możliwości produkcyjne do potrzeb opakowaniowych klientów. HLP jest znany jako największy i najbardziej zaawansowany
technicznie producent opakowań transparentnych dlatego można im zaufać, że zrobią wszystko, aby produkty klientów wyróżniały się na tle konkurencji. Opakowania
wyglądają bardzo estetycznie i są stabilne.
System miękkich bigowań oraz automatycznego dna pozwala na złożenie opakowania bardzo sprawnie i szybko. Opakowanie po złożeniu od razu nabiera właściwego
kształtu i idealnie prezentuje zapakowany
produkt. Firma przeprowadziła także testy
porównujące zwykłe, twarde bigowania do
bigowania Soft Crease oferowanego przez
HLP Klearfold. Średnie oszczędności to 30%
czasu pracy co znacząco przekłada się na
oszczędności finansowe.
HLP jest nieustannie rozwijającym się
producentem, inwestują w ludzi, stosowane materiały i park maszyn. HLP Klearfold
dąży do zapewnienia klientom niekwestionowanej satysfakcji i najwyższej jakości drukowanych opakowań dostępnych w dowolnym miejscu na świecie w jak najkrótszym
czasie. Fabryka ma zdolność produkcyjną
ponad 1 miliona sztuk opakowań dziennie.
Najnowsza 13 stacyjna prasa drukująca
dostarcza najwyższą jakość druku oraz daje
możliwość większej opcji drukowania i dekorowania. Ma jedną stację do druku wklęsłego i 12 stacji UV flexo. Pięć stacji można
skonfigurować do druku dwustronnego
bądź zamienić na 4 obrotowe stacje sitodrukowe oraz/lub dwie stacje cold stampingu.
Opakowania wyprodukowane na naszej
13-stce posiadają olśniewające metaliczne elementy oraz wiele zawansowanych
efektów specjalnych z idealnym dopasowaniem warstw w jednym przejściu. Tradycyjne metody wymagają 5 i więcej przejść
przez maszyny w celu uzyskania tego samego efektu co powoduje zarysowania
i przesunięcia.
HLP inwestuje w redukowanie negatywnego wpływu produkcji opakowań na śro-

dowisko naturalne wykorzystując energię
wiatrową i słoneczną. Podczas produkcji wykorzystane są materiały pochodzące z recyklingu. Rezultatem tych starań są opakowania charakteryzujące się doskonałą przezroczystością bez widocznych wad, o wysokiej odporności na zgniatania oraz zarysowania. Produkcja własnych materiałów
bazowych umożliwia recykling wszystkich
odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych
zgodnie z polityką ochrony środowiska stosowanej w fabryce. W produkcji wykorzystywane jest min. 30% materiałów z recyklingu.
HLP wręcz pasjonuje się w zakresie zaspokajania potrzeb klientów, dlatego ich
zespół pracuję całą dobę. Firma dokłada
wszelkich starań, aby udostępniać wyceny w ciągu 24h, próbki CAD w 3-5 dni oraz
pełno kolorowe próbki w ciągu tygodnia
od momentu akceptacji grafiki.
Nowość w HLP Klearfold to możliwość
wykonania projektów 3D, co oszczędza
czas, ułatwia naniesienie szybkich zmian
w projekcie jeszcze zanim nastąpi produkcja właściwej próbki. Kolejna nowość wychodzi naprzeciw rosnącej ilość zapytań
ofertowych z firm farmaceutycznych. Producent wprowadził możliwość znakowania
opakowań alfabetem Braille. Oferta została opracowana i przetestowana we współpracy z British Institute for the Blind (RNIB).
Producent oferuję całą gamę materiałów PET oraz różne systemy bigowań które dobierane są w zależności do potrzeb
danego projektu. Osoby reprezentujące
firmę są specjalistami w branży, posiadają doskonałe zaplecze techniczne, aby już
podczas pierwszego spotkania z klientem
ustalić szczegóły i możliwości danego projektu co przekłada się bardzo pozytywnie
na dalszą współpracę. HLP Klearfold działa
jak wewnętrzny dział opakowań, ponadto
każdy etap produkcji opakowań odbywa
się pod jednym dachem co zapewnia krótkie czasy produkcji oraz doskonałą kontrolę nad jakością materiału.
HLP Klearfold posiada wiele certyfikatów
m.in. ISO, BRC oraz kolekcję wyróżnień i nagród na całym świecie.
Od stycznia zapraszamy do odwiedzenia
nowej strony internetowej HLP Klearfold
oraz to śledzenia dalszych poczynań na
platformach społecznościowych i blogu.
www.hlpklearfold.pl
www.facebook.com/HLPKlearfold/
twitter.com/HLP_Klearfold
www.instagram.com/hlp_klearfold/
www.linkedin.com/company/hlp-90432/
Kontakt do firmy:
Patrycja Golla
Head of Poland
0048 792 909 564
patrycja.golla@hlpklearfold.eu
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wooblery
dyspensery
hangery
shelfstopery
displaye
dyspensery

▶
▶

Standardowe Produkty Poligraficzne obrandowane marką Klienta np.:
teczki firmowe, segregatory
wizytówki, ulotki, papier firmowy,
bloczki
katalogi, broszury, foldery
kalendarze, biuwary, notesy

3.

Przedsiębiorstwo
Poligraficzne RAGUS
J. Ragus M. Ragus Sp. J.
Wyobraźnia jest początkiem tworzenia.
Technologia drogą realizacji.
Przedsiębiorstwo Poligraficzne RAGUS
to drukarnia offsetowa z działem kreacji
oferująca swoim Klientom usługi poligraficzne już od blisko pięćdziesięciu lat.
Długoletnia tradycja firmy rodzinnej
w połączeniu z nowoczesną technologią
oraz zespołem doświadczonych specjalistów sprawiają, że wyznacznikiem naszej
działalności są wysokie standardy świadczonych usług oraz kreowanie coraz lepszych rozwiązań dla naszych Klientów.
Ułatwiamy naszym Klientom współpracę
we wszystkich obszarach.
Dysponujemy działem kreacji, studiem
graficznym i konstruktorskim, CTP, parkiem maszyn drukarskich dopełnionym
szeroką ofertą możliwości introligatorskich
tj. sztancowanie, kaszerowanie, sklejanie
opakowań, oprawa zeszytowa i klejona,
falcowanie, uszlachetnianie arkuszy (folia mat i błysk, lakier UV) oraz prace manualne.
Głęboko wierzymy, że każdy projekt, jaki
możemy sobie wyobrazić, jest możliwy do
zrealizowania.
To od naszej wyobraźni i zaangażowania zależy osiągnięcie doskonałości w jego wytworzeniu. Dlatego też pokazujemy
alternatywne koncepcje, prowadzące do
nowych rozwiązań.
Jeśli Klient ma gotowy pomysł, to my pomagamy mu osiągnąć zamierzony efekt,
który niejednokrotnie jest lepszy od wyobrażeń.
Naszą produkcję koncentrujemy w czterech segmentach:
1. Opakowania
▶ opakowania z tektury litej (dla
przemysłu, okazjonalne Gift-boxy, opakowania w nietypowych
kształtach, wielopaki itp.)
▶ opakowania kaszerowane (opakowania na zabawki, elektronikę itp.)
▶ papierowe torby ozdobne z nadrukiem
2. Produkty wspierające sprzedaż – POS
▶ standy (półkowe, kolumnowe, zasypowe)

▶
▶
4.

▶
▶
▶
▶
▶

Produkty specjalne – czyli nieszablonowe, wyróżniające się produkty skierowane do różnych branż,
m.in.
menu, koperty, bloczki kelnerskie,
zawieszki – dla sektora HORECA
puzzle, gry planszowe, karty do gry
– dla branży rozrywkowej
druki zabezpieczone, kupony, karty zniżkowe, naklejki
mapy do globusów
oraz wiele innych, które wynikają
z potrzeb naszych Klientów.

Tak szeroki zakres usług wynika także
z bogatego zaplecza technicznego i szerokiej wiedzy technologicznej naszych ludzi, opartej na wieloletnim doświadczeniu
oraz dbałości o każdy element procesu produkcji.
Posiadamy wdrożony, utrzymywany i stale doskonalony od 2005 r. System Zarządzania Jakością oparty o normę ISO 9001
wspierany przez zainstalowany elektroniczny system do zarządzania i wymiany
danych (MIS / ERP), dzięki czemu zapewniamy sprawność logistyczną we wszystkich obszarach działania oraz optymalizację kosztów produkcji co przekłada się na
zapewnienie najwyższej jakości wytwarzanych produktów oraz spełnienie potrzeb
i wymagań naszych Klientów.
Nagrody:
▶ Gazele Biznesu 2014
▶ Gazele Biznesu 2015
▶ PRO FUTURO DLA PRZYSZŁOŚCI
▶ Firma 25-lecia Wolności
Wśród naszych Klientów znajdują się
agencje reklamowe, wydawnictwa, producenci różnych branż, zarówno firmy małe,
średnie, jak również duże korporacje.
Wierzymy, że nasz potencjał stanowiący
takie wartości jak: doświadczenie, wiedza,
pasja, ciągłe doskonalenie, kreatywność
i rzetelność uwiarygodnią nas w Państwa
odbiorze, jako solidnego partnera biznesowego.
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(BWC) Marioli Czewyszkiewicz oraz członka zarządu i dyrektora generalnego (BWC) Sabiny
Kiragi z dyrektorem Izby Wacławem Wasiakiem.
W trakcie wizyty omówiono możliwe formy
współpracy;
3 sierpnia
Dyrektor Izby udziela wywiadu kwartalnikowi „Ważenie. Dozowanie. Pakowanie” na temat
Dnia Opakowań;
7 sierpnia
Dyrektor generalny firmy Coffee Service Tadeusz
Stępień zgłasza deklarację Partnerstwa Wspierającego Konferencję „Bezpieczne opakowania
żywności”.
9 sierpnia
Zatwierdzenie programu misji biznesowej na
targi RIGA FOOD. Akceptacja projektu zbiorowej ekspozycji Izby, opracowanego przez organizatorów targów RIGA FOOD.
11 sierpnia
Spotkanie z dyrektorem Kongresu Branży Poligraficznej ART OF COLOR Konradem Fleśmianem (Międzynarodowe Targi Poznańskie).
Uzgodnienie programu udziału Polskiej Izby
Opakowań w tym wydarzeniu. Deklaracja Izby
w sprawie wyróżnień z okazji tego wydarzenia
dla firm zrzeszonych w Izbie za działalność na
rzecz upowszechniania wiedzy o poligrafii oraz
za stosowanie innowacyjnych technologii poligraficznych w opakowalnictwie.
14-17 sierpnia
Przygotowanie do druku Katalogu ofert branży
opakowań dla przemysłu spożywczego;
17 sierpnia
Firma PAK-TREND, projektant i producent maszyn do pakowania zgłasza akces do Polskiej
Izby Opakowań;
21 sierpnia
Z inicjatywy starosty powiatu częstochowskiego, Izba obejmuje patronat nad konferencją:
„Racjonalne zagospodarowanie odpadów – wyzwaniem dla lokalnych władz.”;
24 sierpnia
Z drukarni „wychodzi” Katalog ofert branży opakowaniowej dla przemysłu spożywczego;
25 sierpnia
Akces do Izby zgłasza DNB Bank Polska S.A;
30 sierpnia
Wizyta w Izbie przedstawicieli Biura Współpracy Gospodarczo-Kulturalnej Tajwanu w Polsce. Tematem spotkania było: zapoznanie się
z ofertą handlową firm tajwańskich oraz organizacja misji biznesowej polskich producentów
opakowań na targi TAIPEI PACK 27-30 czerwca
2018;
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4 września
W Gazecie Wyborczej (wkładka poświęcona targom Warsaw Pack) ukazuje się obszerna
wypowiedź członków Rady Izby: Marka Rosłona – prezesa i dyrektora generalnego firmy
PAKMAR; Tadeusza Stepień – dyrektora generalnego firmy Coffee Service oraz dyrektora Izby
Wacława Wasiaka na temat przemysłu i rynku
opakowań;
5-8 września
Organizacja ekspozycji Izby na targach RIGA FOOD z udziałem firm: SOLPLAST PACKAGING; JOP
POL; FANO i POMONA.
7 września
Dyrektor Izby bierze udział w pracach międzynarodowego Jury konkursu na opakowania organizowanego przez stowarzyszenie Producentów Opakowań Łotwy oraz organizatorów
targów RIGA FOOD;
8 września
Ukazuje się 8 numer miesięcznika Packaging
Polska z artykułem na temat Konferencji Bezpieczne Opakowania żywności oraz Dnia Opakowań;
11 września
Dr inż. Ludomir Tuszyński – Prezes zarządu
Expo Silesia Sp. z o.o. przesyła na ręce Prezesa
Polskiej Izby Opakowań prof. Stanisława Tkaczyka życzenia i gratulacje z okazji „Dnia Opakowań”. W swoim liście podkreśla iż: Wiedza
o znaczeniu opakowań w życiu każdego człowieka oraz rola przemysłu opakowań w gospodarce
to kwestie zasługujące na szczególną uwagę. Dobrze temu służy ustanowiony przez Izbę „Dzień
Opakowań”;
11 września
Prezes Polskiej Izby Opakowań prof. Stanisław
Tkaczyk podejmuje decyzję o członkostwie
w Izbie firmy DNB Bank Polska S.A.;
15 września
Ukazuje się w Pulsie Biznesu wywiad z dyrektorem Izby na temat perspektyw przemysłu opakowań;

Witamy w gronie członków
Polskiej Izby Opakowań
rzystywania w kuchenkach mikrofalowych i piekarnikach)
 odpornością na tłuszcze i środki chemiczne (nieprzepuszczalne)

Folie celulozowe z Futamury
jako alternatywa dla folii z
tworzyw sztucznych
Japoński producent tworzyw sztucznych
FUTAMURA GROUP oferuje rynkowi na
świecie m.in. folie celulozowe celofan™
i NatureFlex™.
Folie te produkowane są z nienaruszającej równowagi ekologicznej masy celulozowej otrzymywanej ze ścieru drzewnego
pochodzącego z drewna pozyskiwanego ze specjalnych, certyfikowanych plantacji.
Folie te wypełniają lukę jaka istnieje na
rynku opakowaniowym pomiędzy papierem, a foliami z tworzyw sztucznych. Mają
one przezroczystość i połysk folii z tworzyw
sztucznych, natomiast zachowanie na maszynie i niektóre właściwości typowe dla
papieru.
O foliach tych często mówimy, że to
„przezroczysty papier”. Niezwykle ważną
ich cechą jest to, że pochodząc z celulozy będącej biopolimerem ulegają biodegradacji i stwarzają możliwość kompostowania po wykorzystaniu ich jako opakowania.
Naturalne folie celulozowe nie są termozgrzewalne i stanowiąc bardzo dobrą barierę dla tlenu nie są barierowe dla
przepuszczania pary wodnej. Ale można
je powlekać specjalnymi powłokami lakierowymi umożliwiającymi doskonałą
ich termozgrzewalność oraz pozwalającymi regulować w szerokim zakresie przepuszczalność wilgoci. W ten sposób dzięki swoim właściwościom naturalnym oraz
cechom uzyskanym dzięki uszlachetnianiu
folie celulozowe charakteryzują się:
 doskonałymi własnościami optycznymi – duża przezroczystość i połysk

18 września
Prezes Polskiej Izby Opakowań prof. Stanisław
Tkaczyk podejmuje decyzję o członkostwie
w Izbie firmy PAK-TREND;

 naturalną, wysoką barierowością wobec gazów i zapachów

20 września
Ukazuje się sponsorowany przez Targi w Krakowie trzeci numer Biuletynu Opakowaniowego;

 dużą sztywnością

21 września
Spotkanie dyrektora Izby Wacława Wasiaka
z prezesem Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu
Opakowań Konradem Nowakowskim. Tematem
spotkania była współpraca w zakresie doskonalenia procedur zagospodarowania odpadów
opakowaniowych oraz rozważenie propozycji
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 regulowaną barierowością na przenikanie pary wodnej (wilgoci)
 doskonałymi własnościami skrętnymi i zagięciem
 wysoką stabilnością wymiarów (dobra do laminacji)
 naturalnymi własnościami antystatycznymi
 doskonałą termozgrzewalnością
 dużą odpornością na działanie wysokich temperatur (możliwość wyko-

 możliwością łączenia w warstwy z innymi materiałami, w tym również
biodegradowalnymi
 łatwością otwierania wykonanych
opakowań
 możliwością metalizacji
 możliwością zadruku różnymi technikami
 możliwością barwienia w masie
w szerokiej gamie niepowtarzalnych
kolorów
 produkowaniem z surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych (bez
GMO).
Futamura oferuje rynkowi obok wcześniej produkowanych już folii celofanTM
nowy asortyment folii celulozowych NatureFlex™. Folie te posiadają certyfikaty
zgodności z normami dotyczącymi kompostowania UE (EN 13432) i Stanów Zjednoczonych (ASTM D 6400).
Folie NatureFlex™ stanowiąc materiał
opakowaniowy XXI wieku po wykorzystaniu ulegają w ciągu 6-8 tygodni całkowitemu rozpadowi w przydomowych kompostownikach, w ciekach wodnych i ciągach
kanalizacyjnych oraz na wysypiskach śmieci. Mają one prawo być opatrzone znakami potwierdzającymi, że po rozłożeniu nie
będą miały negatywnego wpływu na glebę i kompost.
Futamura jest japońską grupą produkującą obok folii celulozowych również szeroką gamę folii z tworzyw sztucznych tym
BOPP, MOPP, Cast PP, LLDPE, MOPE & PET,
osłonki fibrusowe, włókniny, węgiel aktywowany.
Jej zakłady produkcyjne znajdują się
w Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. Zatrudnionych w nich jest ok. 1500 osób,
a swoje wyroby sprzedaje do 110 państw
świata.
1 października 2016 roku Futamura uruchomiła w Polsce swoje Biuro Regionalne
czyniąc w ten sposób kolejny krok w ułatwianiu dostępu do produkowanych przez
siebie folii firmom polskim.
Biuro w Polsce:
FUTAMURA UK Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
tel. 61 847 32 46
e-mail:
andrzej.kornacki@futamuragroup.com
www.futamuragroup.com
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Hürmak Polska jest wyłącznym przedstawicielem firmy HÜRMAK w Polsce,
tureckiego producenta wtryskarek do
tworzyw sztucznych. W naszej ofercie
posiadamy 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 czterosiowym.

Wysokiej jakości podzespoły renomowanych firm takie jak serwonapędy Baumüller
czy pompy hydrauliczne Marzocchi, instalowane w naszych maszynach w połączeniu z odpowiednio dopasowanym oprogramowaniem dają nam znakomity system

Tegoroczni jubilaci –
Świat Druku
Najstarszym jubilatem (25 lat) w prezentowanym gronie członków Polskiej
Izby Opakowań jest magazyn Świat
Druku, wydawany przez spółkę Polski
Drukarz.
Świat Druku nieodłącznie towarzyszy od pierwszego numeru twórcom
sztuki drukarskiej, informując o postępie w poligrafii, nowych technologiach, tendencjach rozwojowych
przemysłu poligraficznego. Od kilku lat, kiedy poligrafia opakowaniowa stała się „fragmentem” przemysłu
opakowań, na łamach tego interesującego czasopisma ukazuje się wiele
publikacji, poświęconych roli szeroko
rozumianego druku we wzbogacaniu
funkcji opakowań, a w szczególności
promocyjno-marketingowej i informacyjnej, choć nie tylko.
Praktycznie w każdym numerze znajdziemy potwierdzenie tych słów. Np.
w najnowszym numerze 3/2018 uwa-

oszczędności energii czego efektem jest
długotrwała optymalna równowaga między wydajnością a kosztami eksploatacji.
Szeroka gama akcesoriów dodatkowych
jak układ uplastyczniający z bezpośrednim
serwonapędem, układ szybkiego wtryskiwania z zastosowaniem akumulatora azotowego i wiele innych, pozwala nam dowolnie skonfigurować i rozbudować maszynę
wedle indywidualnych potrzeb klienta.
Firma Hürmak jest renomowanym dostawcą wtryskarek do tworzyw sztucznych. Historia firmy sięga 1969 roku, kiedy
pierwsze wtryskarki firmy Hürmak wyjechały z hali produkcyjnej. Od tamtej pory,
rok po roku maszyny te umacniały swoją
pozycje na rodzimym i zagranicznym rynku. Zmiana pokoleniowa i objęcie funkcji zarządzających przez synów założyciela
w 2010 roku, zaowocowała nowym podejściem i sposobem myślenia. Obecnie Hürmak wyznaje zasadę „jakość ponad ilość”,
gdzie głównym celem jest dostarczenie
klientom wtryskarek jak najlepszej jakości za
rozsądną cenę. Nacisk położony jest również
na wprowadzanie innowacji i stosowanie
najnowszych technologii w celu zapewnienia możliwe najlepszych jakościowo i wydajnościowo podzespołów. Ta pozytywna zmiana podejścia okazała się bardzo skuteczna i
w 2013 Hürmak znalazł się w czołówce najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w
Turcji. W tej chwili duża część produkowanych wtryskarek trafia nie tylko do sąsiednich krajów ale również do krajów Europejskich, a za sprawą firmy Hürmak Polska
zyskuje na popularności również w Polsce.

gę zwracają takie artykuły jak: Opakowania do odzysku; Optymalizacja, czyli jak eufemistycznie wyrazić obniżkę
kosztu opakowania; Sprzedaż on-line: wymagania dotyczące opakowań
i logistyki; Estetyka opakowania-znakowanie jako część projektu; Etykiety
RFiD a przyszłość inteligentnych opakowań.
Łącznie od 1993 roku (marzec) do
2018 roku (marzec) ukazało się 290
numerów. Tegoroczne wydanie kwietniowe (4/2018) będzie 291 numerem
czasopisma Świat Druku.
Na ręce wieloletniej Prezes wydawnictwa Polski Drukarz (18 lat) oraz Redaktor Naczelnej Świata Druku (13 lat)
Pani Jolanty Ziemniak-Ronke i Wszystkich, którzy stworzyli i tworzą Świat
Druku przekazujemy serdeczne gratulacje dotychczasowego dorobku oraz
życzenia dalszych sukcesów. Zaś Pani
Prezes i Redaktor Naczelnej życzymy
niegasnącej energii, kreatywności oraz
osobistego uroku, dzięki którym pozyskuje wielu sympatyków i czytelników
redagowanego magazynu.
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Kalendarium 2017
Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań
wspólnej organizacji IV Kongresu Przemysłu
Opakowań, poświęconego zagadnieniom gospodarki odpadami opakowaniowymi;
25 września
Otwarcie Dni Polskiej Izby Opakowań na targach
PAKFOOD. Konferencja prasowa nt. przemysłu
i rynku opakowań. Udział w inauguracji targów:
PAKFOOD; POLAGRA TECH; POLAGRA FOOD;
POLAGRA GASTRO. Otwarcie zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby Opakowań. Wręczenie certyfikatów członkostwa;
26 września
Organizacja konferencji „Bezpieczne opakowania żywności” z udziałem 120 uczestników.
Wręczenie dyplomów uznania za badania
oraz kształcenie kadr dla przemysłu opakowań
(Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów
Przemysłowych UEP; Katedra Opakowalnictwa
Towarów UEK; Laboratorium COBICO).
Otwarte posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań.
Udział członków organów statutowych Izby
oraz uczestników wspólnej ekspozycji Izby
w wieczorze branżowym;
27 września
Konferencja „Innowacyjne opakowania – z doświadczeń firm COFFEE SERVICE I ETIGRAF”.
Prezentacje ofert firm na Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań;
3 października
Spotkanie dyrektora Izby z kierownikiem Zespołu Organizacji Targów Centrum Targowo-Wystawienniczego ExpoSilesia Wiolettą Błońską-Dudek w sprawie objęcia patronatem Izby targów
Expo Opakowania;
4 października
Spotkanie dyrektora Izby z dyrektor targów Warsaw Pack, Moniką Wójcik w sprawie współpracy przy organizacji III edycji targów oraz objęcia przez Izbę patronatu nad tym wydarzeniem.
Uzgodnienie udziału przedstawiciela Izby
w pracach Rady Programowej targów Warsaw
Pack;
6 października
Dyrektor Izby bierze udział w posiedzeniu Rady
Programowej targów Warsaw Pack;
9 października
Zawarcie porozumienia z targami w Kielcach
w sprawie udziału Izby w targach marek
własnych „Future Private Labels” oraz objęcia
patronatem Izby tego wydarzenia;
10 października
Zaproszenie Starosty Powiatowego oraz prezydenta Regionalnej Izby Handlowo-Przemysłowej w Częstochowie do udziału przedstawicieli
Polskiej Izby Opakowań w konferencji „Wykorzystanie odpadów opakowaniowych w energetyce cieplnej”;
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12 października
Podpisanie porozumienia z kierownictwem
Centrum Targowo-Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu, dotyczącego udziału Izby w targach Expo Opakowania (21-22 listopada 2017);
13 października
Dyrektor Izby informuje Producentów mięsa,
stosujących podkładki absorpcyjne w opakowaniach świeżego mięsa o opinii prawnej UW,
dotyczącej dopuszczalności do kontaktu z żywnością sieciowego poliakrylanu sodu, stosowanego w opakowaniach świeżej żywności;
17 października
Wystąpienie Prezesa Izby do ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szkodliwości stosowania w opakowaniach żywności sieciowego poliakrylanu sodu;

Blaski i cienie
recyklingu
Co powinniśmy wiedzieć,
aby ułatwić efektywny
recykling opakowań?

ROZMOWA Z MARTĄ KRAWCZYK
REKOPOL S.A.
Szkło w recyklingu
Red: Szkło wydaje się takim oczywistym odpadem przekazywanym do
recyklingu. Dziś już, mam nadzieję,
wszyscy wiedzą, że butelek nie trzeba
myć ani pozbawiać etykiet…

18 października
Wizyta w Izbie dyrektora Konrada Fleśmana
(MTP), organizatora kongresu branży poligraficznej Art of Color. Uzgodnienie udziału Izby
w Kongresie. Objęcie przez Izbę patronatu nad
tym wydarzeniem;

MK: To, co jest bardzo ważne, to aby
nie mieszać szkła gospodarczego i ceramiki ze stłuczką opakowaniową (do
pojemników na szkło wrzucamy tylko
butelki, słoiki, szklane opakowania po
kosmetykach).

18 października
Ukazanie się nr 19 newslettera Polskiej Izby Opakowań;

Red: Czyli nie wrzucamy np. szkła żaroodpornego.

20 października
Udział dyrektora Izby w konferencji nt „Wykorzystanie odpadów opakowaniowych w produkcji
energii cieplnej”, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe i Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie;
24 października
Akces do Izby zgłasza firma Kartonnage Joye
Polska Sp. z o.o.;
27 października
Decyzja Narodowego centrum Badań i Rozwoju
o przyjęciu raportu z realizacji przez Izbę międzynarodowego projektu badawczego Select Perm
oraz uznaniu Projektu za zrealizowany zgodnie
z założeniami .Temat projektu: Materiały opakowaniowe do żywności o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2 i CO2);
31 października
Ukazanie się nr 20 newslettera Polskiej Izby Opakowań;
6 listopada
Spotkanie przedstawicieli Izby z dyrektor targów Warsaw Pack Moniką Wójcik w sprawie
udziału Izby w tym wydarzeniu
8-9 listopada
Udział Izby w Kongresie Branży Poligraficznej
ART OF COLOR organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie
13 listopada
Ukazanie się nr 21 newslettera Izby;

14

MK: Możemy je wrzucić do odpadów zmieszanych lub oddać do PSZOK-u (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
tak jak lustra, szkło płaskie czy kryształy.
Szkło żaroodporne ma inne parametry, inną temperaturę topnienia i inny skład. Firmy uzdatniające opakowaniową stłuczkę szklaną, np. Krynicki Recykling, mają
urządzenia do tego, żeby szkło oczyścić
wstępnie z zanieczyszczeń, np. z tworzyw
sztucznych, aluminium czy ze stali, a także
z innych, trudnych zanieczyszczeń, do jakich zaliczyć możemy szkło termiczne, kamienie i ceramikę. Są one dużym problemem. Parametry jakościowe huty są tak
wysokie, że kamień o średnicy mniejszej
niż 1 cm lub pół obrączki aluminiowej (takiej od zakrętki) w próbie kontrolnej sprawia, że cała dostawa stłuczki szklanej jest
odrzucana (ładunek 25 ton stłuczki).
Red: A więc mimo wszystko lepiej takie obrączki zdejmować z butelek
przed wyrzuceniem ich do pojemnika
na odpady?
MK: Obrączki aluminiowe są problematyczne, więc tak. My w ramach ekodesignu uczymy, że najlepsze obrączki aluminiowe to takie, które odrywają się razem
z nakrętką.

Red: Mówiłaś o zanieczyszczeniu ceramiką. Rozumiem, że ludzie do pojemników na szkło wrzucają niestety również np. kubki ceramiczne?
MK: Tak, ceramika może skutecznie zanieczyścić partię stłuczki szklanej. Powinna trafiać do odpadów komunalnych, a w
dużych ilościach (kubki, filiżanki, talerze)
– do PSZOK-ów. Ceramika i gruz są przerabiane na kruszywo budowlane.
Red: Spotkałaś się pewnie z kampanią, aby butelki szklane wyrzucać razem z aluminiową nakrętką. Co o tym
myślisz?
MK: To jest tak. Nakrętka aluminiowa
jest w porządku, może zostać na butelce.
W miejscu oczyszczania stłuczki szklanej
to pójdzie do kruszarki i będzie oddzielone – separatory na to pozwolą. Natomiast
jest wiele opakowań, które sprawiają
problem: na przykład butelki z alkoholem, które oprócz nakrętki mają jeszcze
taką metalowo-plastikową owijkę na szyjce. Jest ona na tyle sztywna, że trzyma całe to szkło nawet po kruszeniu. I to już nie
pójdzie do recyklingu – jest utrata zarówno szkła, jak i metalu. To już się nie rozdzieli.
Red: Czy taka kampania ma więc sens?
MK: Ma sens dlatego, że nakrętki wrzucone do segregowanych suchych „gubią
się”. Niektóre sortownie zaczynają proces
segregowania od wrzucenia odpadów
na sito, które wytrząsa drobne frakcje.
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Red: Czyli jeśli włożę folię aluminiową
do puszki aluminiowej, nie zaszkodzę
procesowi recyklingu?

Kalendarium 2017

MK: Aluminium do aluminium – nie. Gdybyś włożyła coś innego do takiej puszki,
to w procesie topienia takiej puszki do
partii dostałyby się zanieczyszczenia
i zaszkodziłoby to procesowi recyklingu
w hutach.

15 listopada
Spotkanie kierownictwa Izby z przedstawicielkami Targów Lipskich w sprawie udziału Izby
w targach CosmeticBusiness Poland oraz możliwych form współpracy i promocji tego wydarzenia;

Recykling opakowań z metalu

Recykling tworzyw sztucznych

Red: Czy to, że puszki aluminiowe są
pokryte w środku żywicą epoksydową, jest jakimś problemem dla recyklerów?

Red: Jak wygląda w Polsce recykling
tworzyw sztucznych? Bo ten wydaje mi się najbardziej problematyczny, w porównaniu do szkła, papieru
i metali.

16 listopada
Spotkanie dyrektora Izby z dyrektor targów Warsaw Pack Moniką Wójcik, prezesem Silliker Polska Januszem Olejnikiem i przedstawicielami
REKOPOL w sprawie organizacji wspólnej konferencji podczas targów Warsaw Pack 2018

Jeśli sito ma otwory o średnicy 3 centymetrów, korki tam wpadają i tego często
nikt nie odzyskuje, to idzie na składowisko. Stąd kampania, aby te korki czy zakrętki nie były tracone.
Zobacz, tak to wygląda na przykładach z firmy Krynicki Recykling – po
oddzieleniu stłuczki szklanej i nakrętek,
owijek itp. Oni to później jak najbardziej
sprzedają dalej do recyklingu.

MK: Nie, w metalach dodatki na puszkach – nie przeszkadzają. Może za wyjątkiem wewnętrznego pokrycia cyną
w puszkach do konserw – tego huty nie
lubią, nie może ich być za dużo, ale to
już nie jest zmartwienie konsumenta.
Wszystkie puszki wrzucamy do pojemnika żółtego. Tu po lewej mamy stalowe
puszki – niektóre puszki na piwo są stalowe – tu mamy aluminium.
Red: Rozumiem, że puszki są cenne,
u mnie w skupie za kilogram aluminium można dostać 3 złote (za kilogram zwykłego złomu tylko 30 groszy). A co robić z takimi mniejszymi
elementami aluminiowymi, jak na
przykład zużyta folia aluminiowa czy
taka folia oddzielona z opakowania
po maśle?
MK: Jak to rozdzielisz, mocno zgnieciesz
i wrzucisz do puszki aluminiowej, to pójdzie to do recyklingu. Ale jeśli wrzucisz to
luzem, to cóż, osoby sortujące są nastawione na puszki, na duże, „ciężkie” frakcje. W wielu zakładach sortowanie metali
niemagnetycznych odbywa się poprzez
separatory prądów wirowych, zatem odpad musi mieć „masę”, żeby przejść sortowanie do recyklingu. Poza tym branża recyklingu aluminium nie jest jeszcze
nastawiona na drobne frakcje, w tym
folie. Niebawem to się zmieni. Ze stalą
o tyle nie ma problemu, że ją wyciąga
elektromagnes, od spinacza po garnek.
Aluminium musi być „wypchnięte” przez
prądy wirowe powstające z pola elektromagnetycznego. Trochę skomplikowane, ale wygląda to tak, jakby puszka
była nagle wybijana z taśmy i przelatywała dalej do innego kontenera lub na
inną taśmę.

MK: Upraszczając – odpady są zabierane przez firmę komunalną które zawozi
je do sortowni.
W sortowni są dwie osobne linie (do segregowanych suchych i zmieszanych),
żeby ułatwić odzyskiwanie odpadów –
RIPOK-i (regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych) zarabiają na tym, że wyselekcjonowane surowce
są sprzedawane.
Red: W sortowni odbywa się rozdzielanie surowców… Jak to wygląda?
MK: Każda instalacja jest inaczej wyposażona, w niektórych jest segregacja ręczna, np. wybiera się PET zielony,
biały i niebieski – bo takie są rynki zbytu, HDPE, polipropylen, zawsze były też
wydzielane folie kolorowe i białe. Teraz,
ponieważ Chiny zamknęły swój rynek na
odpady europejskie, nie ma praktycznie
co zrobić z zadrukowaną folią, nikt tego
nie chce i w najlepszym wypadku zostanie to spalone.
Tak więc bardzo dużo tworzyw sztucznych można wyselekcjonować i RIPOK
sprzedaje bele tworzywa sztucznego,
które jedzie do recyklera.
Red: Jak rozumiem, nie wszystkie tworzywa sztuczne są cenne.
MK: Rynek recyklingu cały czas się zmienia. Może być tak, że jednego miesiąca
jest popyt na dane tworzywo, a następnego – nikt go nie chce. Tak jak w 2008
roku nie było zbytu na makulaturę. Obecnie nie ma popytu na folię kolorową, ale
może coś się zmieni.
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dokończenie na s. 16

21 listopada
Udział Izby w targach ExpoOpakowania w Sosnowcu. Wystąpienie dyr. Izby z referatem „Przemysł i rynek opakowań. Gdzie jesteśmy? Dokąd
zmierzamy?”
21 listopada
Ukazanie się nr 22 newslettera Polskiej Izby Opakowań;
24 listopada
Firma POLIMER PRO Przygotowalnia Flexo nominowana do medalu targów ExpoOpakowania,
otrzymuje dyplom uznania Polskiej Izby Opakowań z okazji Jubileuszu XX lecia działalności;
27 listopada
Decyzją Prezesa Izby firma Kartonnage Joye zostaje członkiem Polskiej Izby Opakowań;
29 listopada
Ukazanie się nr 23 newslettera Polskiej Izby Opakowań;
30 listopada
Wyjazdowe posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań w Poznaniu na temat przygotowań do
dorocznego WZC.
Przyjęcie harmonogramu prac przygotowawczych. Ustalenie terminu i miejsca WZC. Ocena
realizacji budżetu oraz programu działalności
Izby w 2017 r. Organizacja IV Kongresu Przemysłu Opakowań;
30 listopada
Udział przedstawicieli Izby w Loży Partnerów
Targów TAROPAK
30 listopada
Spotkanie dyrektora Polskiej Izby Opakowań
z przedstawicielami kierownictwa firmy Ellipsis
Energy. Temat członkostwo firmy w Izbie;
30 listopada
Spotkania dyrektora Polskiej Izby Opakowań
z dyrektorem zarządzającym w Fundacji Plastics
Europe Polska dr Kazimierzem Borkowskim.
Tematem spotkania była współpraca Fundacji z Izbą w obszarze wykorzystania tworzyw
sztucznych w produkcji opakowań oraz upowszechniania wiedzy na temat form i metod
bezpiecznego dla człowieka i środowiska zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych;

15

Kalendarium 2017

Blaski i cienie recyklingu
dokończenie ze s. 15

5 grudnia
Kierownictwo targów w Krakowie deklaruje
sponsorowanie w 2018 roku dwóch numerów
kwartalnika „Biuletyn Opakowaniowy” (3/2018
i 4/2018);
6 grudnia
Firma Ellipsis Energy Sp. z o.o. zgłasza akces do
Polskiej Izby Opakowań;
11 grudnia
Firma 1 LOGISTIC Żuralski zgłasza akces do Polskiej Izby Opakowań;
13 grudnia
Spotkanie dyrektora Izby z dyrektor Warsaw
Pack. Tematem spotkania było przygotowanie
porozumienia o współpracy Izby z kierownictwem spółki PTAK WARSAW EXPO przy organizacji targów Warsaw Pack. Omówienie tematyki
posiedzenia rady Programowej targów Warsaw
Pack;
13 grudnia
Ukazuje się nr 24 newslettera Polskiej Izby Opakowań;
18 grudnia
Decyzja Prezesa Izby o przyjęciu firmy Ellipsis
Energy Sp. z o.o. do Polskiej Izby Opakowań;
19 grudnia
Spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Opakowań z dyr. Januszem Mazurczakiem i dyr. Martyną Dera (Międzynarodowe Targi Poznańskie)
w sprawie udziału Izby w targach TAROPAK
2018 oraz organizacji IV Kongresu Przemysłu
Opakowań;
19 grudnia
Akces do Izby zgłasza firma HLP Klearfold;
20 grudnia
Przekazanie do druku kolejnego numeru (4/2017)
kwartalnika „Biuletyn Opakowaniowy”;
20 grudnia
Ukazuje się specjalne świąteczne wydanie
(nr 25) newslettera Polskiej Izby Opakowań;
21 grudnia
Ukazuje się 4 numer kwartalnika „Biuletyn Opakowaniowy”. W numerze m.in. noworoczne
przesłanie kierownictwa Izby do pracowników
firm opakowaniowych oraz ocena stanu rynku
opakowań w Polsce, jego strukturze i prognozie rozwoju,
27 grudnia
Prezes Izby podejmuje decyzję o przyjęciu firmy
1.Logistics Żuralski Sp. z o.o. do grona członków
Polskiej Izby Opakowań;
28 grudnia
Prezes Izby powołuje Komisję ds. oceny prac
nadesłanych w Konkursie na prace dyplomowe
o tematyce opakowaniowej.
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Red: Sortownia wybiera to, na co jest
popyt?
MK: Tak, w RIPOK-u lub innej instalacji (jeśli są to odpady segregowane) wybiera się
m.in. butelki PET, gniecie, beluje i sprzedaje recyklerowi. Materiał jedzie do recyklingu i powstaje z niego produkt.
Red: Jaki jest to produkt?
MK: Najczęściej produktem recyklera
jest regranulat, który spełnia parametry
jakościowe. I jak chcesz wyprodukować
coś z tworzywa sztucznego, masz wytłaczarkę – kupujesz taki regranulat i robisz
np. miski. Mamy też taki zakład w Polsce, który z odpadów opakowaniowych
po napojach jest w stanie osiągnąć takie
parametry, że powstają ponownie opakowania do żywności.
Jest też jeden recykler w Polsce, który
robi z PET gotowy produkt, mianowicie
geowłókninę. Tego się używa w budownictwie, drogownictwie. Zwłókniony PET
używamy też w poduszkach, fotelach,
kołdrach czy maskotkach jako wypych
czy do produkcji polarów.

Niestety z PET-em jest jeszcze taka
sprawa. PET po żywności jest przyjmowany przez recyklerów. Natomiast PET
po chemii gospodarczej i PET nieprzezroczysty – jak po ketchupie, nie jest przyjmowany do recyklingu.
Od redakcji Biuletynu: Zamieszczony tekst
stanowi pierwszą część wywiadu opublikowanego na stronie internetowej www.organiczni.eu. W kolejnym numerze zamieścimy
ciąg dalszy.
Marta Krawczyk jest Pełnomocniczką Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
i Specjalistą ds. Projektów w Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. (jest to podmiot realizujący obowiązki recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych). Trenerka i edukatorka
w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Audytorka dostawców, w tym zakładów
recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR oraz dotyczących ekoprojektowania.
Organiczni.eu to blog poświęcony wszechstronnie pojmowanej ekologii. Jego autorka
Joanna Baranowska od ponad pięciu lat publikuje teksty, w których mierzy się z ekologią życia codziennego, w teorii i praktyce. Recenzuje,
sprawdza, pyta, proponuje rozwiązania, a czasem przyznaje, że dobrego rozwiązania nie ma.
Wszystko z myślą o swojej rodzinie, Czytelnikach
i rzecz jasna, naszej planecie.

Opakowania przyszłości.
Jakie lub czym będą
w warunkach GOZ?
Branża producentów opakowań musi
elastycznie dopasowywać się do coraz
szybszych zmian na rynku oraz rosnących wymagań ekologicznych. Czy to
oznacza, że niedługo bułkę zjemy razem
z torebką? Jadalne opakowania to jedno
z rozwiązań przyszłości.
Idąc na zakupy, prawie z każdym produktem kupujemy opakowanie, które
wkrótce trafi na śmieci – torebka z tworzywa sztucznego na makaron, papierowa na chleb, tekturowa wytłaczanka na
jajka, foliowa reklamówka na warzywa
lub owoce.
Bez trudu znajdziemy też produkty zapakowane przy użyciu kilku różnych materiałów.
Prawie połowa opakowań na świecie
powstaje z tworzyw sztucznych. Sza-

cuje się na przykład, że co roku na świecie zużywa się bilion różnego rodzaju torebek foliowych.
Każdy Polak wyrzuca średnio aż 400
foliowych reklamówek rocznie (dla porównania: Bułgar 421, Niemiec 65, a średnia europejska to 198). Problem polega
na tym, że każda reklamówka będzie
się rozkładać nawet do 450 lat (plastikowa butelka nawet 1000 lat). Używanie
opakowań z tworzyw sztucznych oznacza wytwarzanie gór śmieci.
Dlatego rośnie potrzeba stosowania
opakowań, które można poddać recyklingowi, lub z materiałów ulegających
szybkiemu rozkładowi, pozyskiwanych
ze źródeł odnawialnych.
źródło: www.ulicaekologiczna.pl
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Z życia Polskiej Izby Opakowań
Pracowity początek roku
Pierwsze miesiące nowego roku były bogatymi w wydarzenia związane z działalnością Polskiej Izby Opakowań. Udział
w targach Warsaw Pack, organizacja
IV Kongresu Przemysłu Opakowań, Walne Zgromadzenie Członków, to główne
tematy trzech posiedzeń Rady Izby.
Posiedzenie w dniu 31 stycznia w głównej części poświęcone było przyjęciu
materiałów sprawozdawczo-programowych na Walne Zgromadzenie Członków
(sprawozdania prezesa i przewodniczącego Rady, projekt programu działalności na 2018 rok oraz budżet na 2018 rok).
Głównym tematem posiedzenia Rady
w dniu 27 lutego (posiedzenie wyjazdowe w siedzibie firmy PTAK WARSAW
EXPO Sp. z o.o.) było określenie wiodącej
tematyki IV Kongresu Przemysłu Opakowań, ustalenie daty, miejsca i porządku
obrad WZC, zapoznanie się z wynikami
Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej (edycja 2017).
W trakcie tego posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z realizowanym
przez COBRO międzynarodowym projektem badawczym BIOCOMPACK-CE przekazując swoje opinie na temat perspektyw rozwojowych przemysłu opakowań
w Polsce wskazując na szanse i zagrożenia. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Izby za rok 2017, pozytywnie opiniując ten dokument przed
przekazaniem delegatom na WZC.
Rada podjęła decyzję w sprawie powołania Rady Programowej oraz Komitetu
Organizacyjnego IV Kongresu Przemysłu
Opakowań zobowiązując dyrektora Izby
o przedłożenie propozycji członków obu
tych gremiów.
Na posiedzeniu w dniu 22 marca,
członkowie Rady zapoznali się z organizacją WZC oraz uwzględnili propozycje
w sprawie organów roboczych WZC. Przyjęli także propozycje składu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego
IV Kongresu Przemysłu Opakowań przedłożone przez dyrektora Izby. Rada zaakceptowała wiodące hasło Kongresu: Transformacja przemysłu opakowań w kierunku
gospodarki o obiegu zamkniętym.
We wszystkich wymienionych wyżej
posiedzeniach Rady uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej.


Walne Zgromadzenie
Członków
Głównym wydarzeniem w życiu Izby
w minionym kwartale było Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań, które obradowało w dniu 22 marca br.
Delegaci na WZC dokonali oceny działalności Izby i jej organów w roku sprawozdawczym (2017) oraz przyjęli program działalności i budżet na rok bieżący
(2018).
Więcej w specjalnej relacji z WZC (patrz
str. 1-3)
Red.

14 lutego
Ponowne spotkanie z kierownictwem
Agencji Reklamowej DBA; zapoznanie
się z oryginalną metodą projektowania
opakowań 5D; zaproponowanie DBA zaprezentowania tej metody delegatom na
WZC.
7 marca
Spotkanie z przedstawicielami PTAK
WARSAW EXPO (Monika Wójcik dyrektor
targów Warsaw Pack oraz Piotr Sokołowski odpowiedzialny za techniczne przygotowanie ekspozycji). W trakcie spotkania oddano oceny uczestnictwa firm
zrzeszonych w Izbie w targach Warsaw
Pack.



Spotkania
4 stycznia
Spotkanie z przedstawicielami Agencji Reklamowej DBA działającej w sferze
projektowania opakowań (Ligia Ziomek
i Juliusz Wnorowski). Tematem: omówienie współpracy w dziedzinie projektowania opakowań. M.in. omówiono propozycję organizacji w ramach Izby sekcji
projektantów opakowań. Przedstawiciele Agencji wyrazili zainteresowanie
członkostwem w Polskiej Izbie Opakowań.
17 stycznia
Wizytę w Izbie złożył dyrektor firmy LABTHINK INSTRUMENTS Co Ltd pan Austin
Liu (Chiny). Tematem spotkania było
m.in. członkostwo tej firmy w Polskiej
Izbie Opakowań.

7 marca
Spotkanie z przedstawicielem Banku Zachodniego WBK dyr. Romanem Naglerem. Temat: opracowanie oceny kondycji ekonomicznej branży opakowań oraz
współpracy przy organizacji IV Kongresu
Przemysłu Opakowań
13 marca
Spotkanie z organizatorami targów
PRINT 4 ALL. Temat: Przemysł poligraficzny we Włoszech. Program targów PRINT
4 ALL. Warunki uczestnictwa w targach
firm zrzeszonych w Izbie.
21 marca
Udział dyr. Izby w konferencji promującej raport Instytutu Innowacyjnej Gospodarki pt.: W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu.


22 stycznia
Posiedzenie Rady Programowej Warsaw
Pack z udziałem przedstawicieli Izby (dyr.
W. Wasiak, z-ca dyr. Beata Pyś-Skrońska).
29 stycznia
Wizyta prezesa Polskiej Izby Odzysku
i Recyklingu Opakowań (PIOIRO) pana Konrada Nowakowskiego. Tematem
spotkania: zacieśnienie współpracy oraz
członkostwo PIOIRO w Polskiej Izbie
Opakowań.
14 lutego
Spotkanie z kierownictwem firmy INFOSOLUTIONS. Temat: członkostwo w Izbie.
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Trwa plebiscyt na tytuły
zasłużonych dla przemysłu
opakowań
Uprzejmie przypominamy, iż w dniu
30 czerwca 2018 roku upływa termin
zgłaszania kandydatów do tytułów Zasłużony dla Przemysłu Opakowań oraz
Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań. Informacje dotyczące procedury zgłaszania kandydatur oraz kryteria
przyznania wyróżnień, są zamieszczone
na portalu Izby www.pio.org.pl w zakładce „System nagród i wyróżnień”.
(red.)
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Polska Izba Opakowań na targach
Byliśmy
Polska Izba Opakowań
na targach Warsaw Pack
Targi Warsaw Pack (27.02-1.03.2018)
w Nadarzynie, stanowiły dobrą okazję
do zaprezentowania oferty rynkowej
przez firmy zrzeszone w Polskiej Izbie
Opakowań.
W ramach zbiorowej ekspozycji zorganizowanej przez Izbę zaprezentowały
się firmy: SOLPLAST Packaging (Nowiny);
TUBUS (Warszawa); YANKO (Rzeszów);
LASERPAK (Warszawa); TOOLCO (Białystok); ENTRO Holdings (Warszawa);
PACKPROFIL (Kolonowskie); Polska Izba
Odzysku i Recyklingu Opakowań (Łódź);
ARTBOX (Wrocław).
W ramach Salonu Innowacji najnowsze rozwiązania w zakresie opakowań
zaprezentowały firmy: POMONA (Żyrardów); FUTAMURA (Poznań); SILBO (Żory); OPAKOFARB (Włocławek); MULTIFARB (Jasło); DEKORGLASS Działdowo;
MAREX (Ostrołęka) GOODWELL Polska
(Szczecin); GEORG UTZ (Kąty Wrocławskie); TFP (Dziećmierowo); ROBOPLAST
(Radom) i PAKMAR (Warszawa).
Na samodzielnych stoiskach rynkowe
oferty zaprezentowały firmy: COFFEE SERVICE (Warszawa); ULMA Packaging Polska
(Legionowo); ROBOPLAST (Warszawa);
1 LOGISTIC Żuralski (Słupsk); RSC AUTO ID
Distribution (Warszawa); PAKMAR (Warszawa); PAK-TREND (Warszawa).
W strefie czasopism zaprezentowały
się Opakowanie (Warszawa) i Świat Druku (Łódź).
W trakcie Wieczoru Wystawców, wręczone zostały nagrody i wyróżnienia zor-

ganizowanego przez Polską Izbę Opakowań konkursu na prace dyplomowe
o tematyce opakowaniowej, a także nagrody dla wystawców – członków Polskiej Izby Opakowań: ULMA Packaging
Polska i COFFEE SERVICE oraz dla czasopism Świat Druku i Opakowanie.
W trakcie pierwszego dnia targów
(27 lutego) odbyło się otwarte posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań, na
którym podjęto decyzję o organizacji
IV Kongresu Przemysłu Opakowań (Poznań, 2.10.2018 r.)
Zaś w drugim dniu (28 lutego) w konferencji współorganizowanej przez Polską Izbę Opakowań na temat: Opakowania w obiegu zamkniętym – wyzwania
dla projektantów, producentów i użytkowników opakowań, uczestniczyło
ok. 250 osób.
W trzecim dniu (1 marca) z grupą studentów z Holandii spotkał się dyrektor
Polskiej Izby Opakowań Wacław Wasiak,
informując o rynku i przemyśle opakowań w Polsce.
Tak więc udział Polskiej Izby Opakowań w targach Warsaw Pack przyczynił się – jak twierdzą organizatorzy – do
powodzenia tego wydarzenia, otwierającego rok targów opakowaniowych,
bowiem w kwietniu w Warszawie odbędą się targi Packaging Innovations
organizowane przez Targi w Krakowie
(17-18 kwietnia, Centrum Wystawowe
EXPO XXI).
Kolejne, największe targi odbędą się
w październiku (1-4.10) w Poznaniu. Będą to targi TAROPAK połączone z targami
Poligrafii oraz IV Kongresem Przemysłu
Opakowań nt. Transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki
w obiegu zamkniętym.

Będziemy
Packaging Innovations
Warszawa, 17-18 kwietnia 2018
W odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby rynku podczas X edycji Targów Packaging Innovations Wystawcy zaprezentują
opakowania w 7 strefach tematycznych:
LUXPACK, SAFETYPACK, EKOPACK, CO-PACKAGING, LABELLING, PRINTING oraz
LOGISPACK. Program towarzyszący jubileuszowej edycji targów też zapowiada się bardzo ciekawie. Zaplanowanych
jest wiele interesujących wykładów, konferencji i prezentacji trendów w branży
opakowań, a eksperci zaprezentują liczne
case studies. Nie zabraknie także nowości produktowych, które zaprezentuje ponad 200 Wystawców z kraju i z zagranicy.
W ramach partnerstwa Izba dysponować będzie stoiskiem informacyjno-promocyjnym o powierzchni 15 m2, z którego
mogą skorzystać firmy zrzeszone w Izbie,
w celu wyłożenia materiałów promocyjno-reklamowych (foldery, ulotki). Warunek to dostarczenie materiałów na stoisko.
PACKAGING. DEPOT Kiszyniów,
Mołdawia, 10-13 maja 2018
W targach tych od kilku lat biorą udział
firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Opakowań korzystając ze stoiska Izby i prezentujące swoją ofertę. Również w tym roku,
Izba będzie dysponować stoiskiem promocyjno-informacyjnym.
Tematyka targów to opakowania; materiały opakowaniowe, technologie pakowania, a w szczególności segment
opakowań żywności. Więcej o targach
na stronie http://www.packaging-depot.
moldexpo.md/en/
Riga Food
Ryga, Łotwa, 5-8 września 2018

Stoisko i salon innowacji Polskiej Izby Opakowań
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Największe targi przemysłu spożywczego na Łotwie, Litwie i Estonii. Riga Food
corocznie przedstawia kierunki rozwoju
przemysłu spożywczego, podkreśla nowości i prezentuje szereg poważnych i zaufanych firm – użytkowników opakowań.
Na targach swoje miejsce znajdą również producenci opakowań dla przemysłu spożywczego i napojów. Podczas tych
targów Polska Izba Opakowań dysponować będzie stoiskiem promocyjno-informacyjnym, na którym członkowie Izby
mogą zaprezentować swoja ofertę. PoBiuletyn Opakowaniowy  Rok 23  Nr 1/2018

nadto Izba planuje, podobnie jak w roku
ubiegłym, zorganizować misję biznesowo-promocyjną na tę wystawę. Indywidualni wystawcy – członkowie Izby mogą
skorzystać ze znacznego upustu.

Polska Izba Opakowań będzie podczas
tych targów dysponowała małym (6m2)
stoiskiem promocyjno-informacyjnym. W
przypadku indywidualnych stoisk, członkowie Izby mogą skorzystać z 5% upustu.

INPRODMASH & UPAKOVKA Kijów,
Ukraina, 11-13 września 2018

TAROPAK
Poznań, 1-4 października 2018

Wystawy INPRODMASH i UPAKOVKA to
wyjątkowa platforma pokazująca najlepsze osiągnięcia naukowe ukraińskich
i światowych liderów w produkcji urządzeń, technologii pakowania i materiałów dla wszystkich sektorów przemysłu
spożywczego. To doskonała okazja do
spotkania ekspertów, poszukiwania nowych partnerów i nawiązywania aktywnych kontaktów biznesowych.
Izba jest w tej chwili w trakcie ustalania
warunków uczestnictwa firm członkowskich w tym wydarzeniu.

Polska Izba Opakowań już od 20 lat patronuje targom TAROPAK, wzbogacając
ich program licznymi wydarzeniami promocyjnymi i edukacyjnymi. Podobnie
będzie również w tym roku. Izba tradycyjnie zorganizuje zbiorowe stoisko dla
firm – członków Izby oraz Salon Promocji do prezentacji ofert (szczegóły udziału w targach wraz z Izbą na str. 8). Dużym
wydarzeniem będzie także IV Kongres
Przemysłu Opakowań nt. „Transformacja
przemysłu opakowań w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego” (więcej
o Kongresie na str. 1, 4-5 i 24).

FACH PACK Norymberga,
Niemcy, 25-27 września 2018
Na targach FachPack zaprezentowana zostanie szeroka oferta produktów
i usług, innowacje i udoskonalenia z następujących dziedzin: opakowania (materiały,
produkty i pomocnicze środki opakowaniowe), technika (maszyny do pakowania, technika etykietowania, znakowania,
recykling i kontrola opakowań), uszlachetnianie (nadruki na opakowaniach i drukowanie etykiet, wzornictwo, produkcja materiałów pomocniczych do pakowania),
logistyka (systemy transportowe, załadunkowe, magazynowania, konfekcjonowania, łącznie z przynależnym oprogramowaniem i logistyką transportową).
Polska Izba Opakowań dysponować będzie własnym stoiskiem promocyjno-informacyjnym, na którym firmy zrzeszone
w Izbie mogą zaprezentować swoje oferty.
CosmeticBusiness Poland
Warszawa, 26-27 września 2018
Targi CosmeticBusiness Poland tworzą
jedyną w Polsce profesjonalną platformę B2B, na której prezentowana jest
pełna oferta dla produkcji kosmetyków,
środków czystości oraz chemii gospodarstwa domowego – od surowców, projektu produktu, poprzez jego produkcję,
aż po opakowanie. Oferta wystawców
obejmuje również etykietowanie i znakowanie, maszyny do produkcji, konfekcjonowania oraz pakowania, usługi
produkcji na zlecenie, produkcji marek
własnych, a także koncepcje dla nowych
produktów, testowanie i certyfikacje oraz
doradztwo.

ExpoOpakowania
Sosnowiec, 21-22 listopada 2018
Targi ExpoOPAKOWANIA to nowe unikatowe wydarzenie w kalendarzu Centrum
Expo Silesia w Sosnowcu , które gromadzi Wystawców prezentujących na swoich stoiskach maszyny i urządzenia do
produkcji opakowań, technologie oraz
gotowe produkty. Wśród zwiedzających
dominowała kadra zarządzająca i inżynierska z zakładów przemysłowych, dyrektorzy oraz specjaliści ds. marketingu
i sprzedaży, menadżerowie ds. marki i zakupów, a także projektanci, dystrybutorzy i technolodzy opakowań oraz specjaliści z działów badań i roz-woju.
Podczas tegorocznej edycji Izba zorganizuje stoisko promocyjne, na którym
swoją ofertę (literaturę firmową) będą
mogły zaprezentować firmy członkowskie.
Polska Izba Opakowań jest patronem
tego wydarzenia.

Firmy zainteresowane udziałem w powyższych wydarzeniach
prosimy o kontakt z biuren Izby: biuro@pio.org.pl

Tegoroczni jubilaci –
Eurobox Polska
Eurobox Polska Sp. z o.o. świętuje w tym
roku jubileusz 20-lecia działalności. Zakład w Ujeździe to dobrze zorganizowana firma, producent tektury falistej oraz
bogatego asortymentu opakowań z tego materiału.
W ofercie Eurobox znajdują się opakowania: klapowe; fasonowe; typu display;
klejone wielopunktowo; z tasiemką zrywającą ułatwiającą otwieranie.
Dzięki powiązaniom z międzynarodową grupą Dunapack Packaging, Eurobox Polska jest w stanie sprostać wymaganiom klientów i dostarczyć każdy
rodzaj opakowania jaki można wyprodukować w którymkolwiek z zakładów
holdingu Dunapack Packaging.
Eurobox Polska to firma w ciągłym
rozwoju.
Dopełnieniem jubileuszowych uroczystości (czerwiec 2018) będzie rozruch nowego zakładu w Lublińcu (lipiec). To nowy etap działalności Eurobox
Polska „na bazie” dotychczasowego dorobku i doświadczenia oraz dobrej pozycji na rynku.
Firma ta jest od 15 lat członkiem Polskiej Izby Opakowań oraz aktywnym
członkiem Stowarzyszenia Papierników
Polskich.
Firma wielce zasłużona dla rozwoju krajowego przemysłu opakowań w
segmencie tektury i opakowań z tek-
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tury. Posiadająca własne laboratorium
oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę.
Posiada bogate zaplecze poligraficzne.
Produkowane opakowania mogą mieć
5-kolorowy nadruk.
Dzięki posiadanej mieszalni farb, kolory nie stanowią problemu. Firma jest
w stanie dostarczyć lakierowane opakowania.
Od 12 lat firmą Eurobox Polska kieruje Dyrektor Generalny Zbigniew Krzyżak. To skuteczny lider zespołu dyrektorów, kierowników, brygadzistów,
projektantów, handlowców i specjalistów z poszczególnych działów. Ocenę
tę potwierdza m.in. uzyskane wyróżnienie Menedżer Sukcesu, przyznane
w lipcu2017 r. przez Fundację Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz
Agencję PRC.
Firma Eurobox Polska Sp. z o.o. jest
właścicielem certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Opakowania tej firmy
były kilkakrotnie wyróżniane i nagradzane w Konkursie Art of Packaging.
W 10 edycji plebiscytu Polskiej Izby
Opakowań na tytuł „Firma Zasłużona
dla Przemysłu Opakowań” Eurobox został nominowany do tego tytułu.
Nie zdradzimy zapewne tajemnicy
informując, iż w tym roku firma ta również została zgłoszona do tego wyróżnienia.
Z okazji jubileuszu serdecznie gratulujemy Kierownictwu i załodze dotychczasowych sukcesów oraz życzymy silnej pozycji na rynku.
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Gospodarka
w obiegu zamkniętym
IV Kongres Przemysłu Opakowań na temat transformacji przemysłu opakowań
do warunków Gospodarki w Obiegu Zamkniętym inauguruje cykl publikacji
o problematyce GOZ. Stąd też na łamach
Biuletynu Opakowaniowego uruchamiamy kolumnę poświęconą szerokorozumianej idei (strategii) GOZ. Niżej wybrane informacje, nawiązujące do tematyki
gospodarki w obiegu zamkniętym.
Na czym polega GOZ?
Gospodarka w obiegu zamkniętym
(GOZ) w zamyśle, polega na tym, że wartość produktów, materiałów i zasobów
jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów ograniczone zostaje do minimum. Takie podejście,
po pierwsze, pozwoli uniknąć nieodwracalnych szkód spowodowanych wykorzystywaniem zasobów na poziomie
przewyższającym zdolność Ziemi do
ich odtwarzania, a po drugie, umożliwi
zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki dzięki ochronie przedsiębiorstw przed niedoborami zasobów
i brakiem stabilności ich cen. Gospodarka o obiegu zamkniętym, jak zapewnia
KE, przyczyni się także do powstania nowych, wydajniejszych zasobowo sposobów produkcji i modeli konsumpcji oraz
do stworzenia do 2030 r. 2 mln nowych
miejsc pracy w UE.
Projektowanie „pod recykling”
Rozwojowi recyklingu w Polsce nie służy brak praktyki projektowania produk-

Tegoroczni jubilaci –
Georg Utz
Jubileusz 20-lecia działalności w Polsce
obchodzi Georg Utz Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich.
Firma ta jest jednym z kilkunastu na
świecie zakładów szwajcarskiego producenta pojemników i palet z tworzywa
sztucznego. Od 15 lat członek Polskiej
Izby Opakowań, aktywny uczestnik rozwoju krajowego przemysłu opakowań.
Swoje bogate doświadczenie z rynków
rozwiniętych gospodarek zachodnich
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mu podatkowego w Polsce polegająca
na przesunięciu ciężaru opodatkowania
z pracy i kapitału (do czego sprowadza
się VAT, PIT i CIT) na zasoby naturalne
i zanieczyszczenie środowiska.

tów i opakowań pod kątem ich przyszłego recyklingu. Wiele problemów wynika
również z obecności w niektórych wyrobach potencjalnie niebezpiecznych
substancji chemicznych, np. bisfenolu A
(BPA), DEHP, które poddane recyklingowi mogą spowodować zanieczyszczenie
uzyskanych substancji lub materiałów.
Projektowanie produktów i ich opakowań w myśl ecodesignu niewątpliwie
pozwoliłoby na szybszy wzrost ilości odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych poddawanych recyklingowi,
a tym samym zbliżyłoby polską gospodarkę do modelu GOZ, stąd wyzwania
dla projektantów opakowań oraz twórców materiałów opakowaniowych
System podatkowy a GOZ
Istotną rolę w upowszechnianiu założeń modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w biznesie może odegrać
system podatkowy. System podatkowy
działający na rzecz GOZ powinien sprawić, po pierwsze, że maksymalizacja
efektywności wykorzystania surowców
i utrzymanie materiałów w obiegu gospodarczym będą tańsze niż konsumpcja zasobów pierwotnych, a po drugie, że
modele biznesowe, które opierają się na
sprzedaży trwałych produktów, ich późniejszej konserwacji i naprawie oraz zastępowaniu sprzedaży dóbr przez świadczenie usług, będą bardziej opłacalne niż
dotychczas.
W osiągnięciu tych zamierzeń mogłaby dopomóc ekologiczna reforma syste-

skutecznie implementuje w obszarach
polskiego przemysłu i rynku opakowań,
które tego wymagają. Oprócz pojemników transportowych i palet, firma ta produkuje wypraski, wykorzystywane jako
wkłady do pojemników. W ofercie firmy
znajduje się m.in. paleta wielokrotnego
użytku H1 z certyfikatem GS1, spełniająca
wymogi higieniczne, zezwalające na wykorzystanie w branży spo-żywczej.
W transporcie owoców i warzyw dużym
uznaniem cieszy się plastikowa skrzynio
paleta. Innowacyjnym rozwiązaniem jest
uniwersalny pojemnik Futurebox składany z dwuczęściową pokrywą. Pojemnik

Musimy oszczędzać surowce
Jednym z celów GOZ jest oszczędne
gospodarowanie surowcami nieodnawialnymi.
Kraje UE choć posiadają dużo złóż surowców, są uzależnione od importu wielu z nich. Na potrzeby gospodarki europejskiej musimy importować ponad 50%
zużywanych rud metali i kopalnych surowców energetycznych. Prawie całkowicie jesteśmy uzależnieni od importu
w przypadku kobaltu, platyny, pierwiastków ziem rzadkich oraz tytanu.
A te właśnie surowce są wykorzystywane w sektorze nowych technologii, w tym
w technologii przyjaznej dla środowiska
jaką jest m.in. fotowoltanika. Prognozy
wskazują, iż różnica między zapotrzebowaniem na surowce a ich wydobyciem
w UE będzie nadal rosła. W 2030 roku UE
ma pozyskać z własnych źródeł jedynie
12 % ropy naftowej, 19 % gazu i 34% węgla. Resztę surowców będzie zmuszona
importować.
Również Polska gospodarka w wysokim stopniu uzależniona jest od dostaw
surowców z zagranicy. Pięć lat temu
(2013) sprowadzaliśmy prawie połowę
ze 140 rodzajów wykorzystywanych surowców mineralnych i ich związków. Dostawy z zagranicy pokrywały ca najmniej
50 % krajowego zapotrzebowania dla kilkunastu z nich.
(Wykorzystano dane zawarte w opracowaniu Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym pt. „Polska
droga do gospodarki o obiegu zamkniętym. Opis sytuacji i rekomendacje.”)

ten był prezentowany na Salonie Innowacji podczas targów Warsaw Pack.
Spółka Georg Utz jest laureatem wielu rankingów. Posiada tytuł Geparda
Biznesu (2016). Jest laureatem rankingu Efektywna Firma 2017. Inteligentny
pojemnik COOL BOX 4,0 z sygnalizatorem geolokacji i temperatury uzyskał
Złoty Medal MTP na targach TAROPAK
(2016r.)
Wieloletnim dyrektorem generalnym
Georg Utz Sp. z o.o. jest Wojciech Bytner.
Zatem na jego ręce przekazujemy gratulacje z tytułu dotychczasowych osiągnięć oraz życzenia dalszych sukcesów.
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TAROPAK 2018
Już jesienią (1-4 października) startują największe targi
opakowań w Polsce TAROPAK. Targi te obejmują wszystkie rodzaje opakowań: szklane, metalowe, papierowe,
z tworzyw sztucznych, drewniane i z tekstyliów.
Towarzyszyć im będą etykiety oraz problematyka magazynowania, transportu i logistyki.
Trudno wyobrazić sobie opakowanie bez druku i zdobień. Dlatego integralną częścią oferty opakowaniowej
będzie oferta w zakresie poligrafii. Stąd też targom TAROPAK towarzyszyć będą dedykowane branży poligraficznej
targi 4 PRINT WEEK oraz kolejna edycja kongresu ART
OF COLOR – NOWY WYMIAR DRUKU. W bogatej ofercie targowej znajdują się także Targi Technologii dla Przetwórstwa Polimerów – POLIMER TECH. To dziedzina wiedzy i techniki ściśle związana z opakowaniami. Targom
TAROPAK towarzyszyć będą ponadto targi Polagra Tech,
Polagra Gastro i Invest Hotel.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym targom TAROPAK będzie KONGRES PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ (2 października). To już IV edycja kongresów organizowanych
przez Polską Izbę Opakowań (2012, 2014, 2016). Tym razem wiodącym tematem będzie problematyka rozwoju przemysłu opakowań w warunkach dostosowywania

polskiej gospodarki do gospodarki w obiegu zamkniętym
(GOZ). To szczególnie aktualny temat. Stąd też Kongres
będzie poświęcany transformacji przemysłu opakowań
w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Międzynarodowe Targi Poznańskie są współorganizatorem Kongresu
i jednym ze znaczących partnerów wspierających to wydarzenie.
Poza wymienionymi wyżej Kongresami: Przemysłu Opakowań i ART OF COLOR, ofertę programową targów TAROPAK w części edukacyjnej wzbogacać będą liczne konferencje, seminaria i warsztaty.
Informując o tegorocznych targach TAROPAK, trzeba
pamiętać, iż pierwsza ich edycja miała miejsce 45 lat temu (1973). Od tego czasu targi TAROPAK dobrze zapisały
się jako ważna forma promocji polskiego przemysłu opakowań oraz rozwoju rynku opakowań w Polsce. Według
opinii Polskiej Izby Opakowań trudno przecenić ich rolę
w popularyzowaniu oferty polskiego przemysłu opakowań wśród zagranicznych użytkowników opakowań. Znajduje to wyraz w systematycznym wzroście eksportu opakowań.
Targi TAROPAK z każdą edycją cieszą się coraz większym
zainteresowaniem projektantów, producentów i użytkowników opakowań z kraju i zagranicy. Warto wiedzieć iż
w 2016 roku goście z zagranicy stanowili 16% zwiedzających.

Biuletyn Opakowaniowy  Branżowy kwartalnik informacyjno-promocyjny
Wydawca i redakcja: Polska Izba Opakowań
02-942 Warszawa  ul. Konstancińska 11  tel. +48 22 651 83 94  fax: +48 22 842 23 03
e-mail: biuletyn@pio.org.pl  www.pio.org.pl
Redaktor Naczelny: Wacław Wasiak
Sekretarz Redakcji: Beata Pyś-Skrońska  Promocja, marketing, rozpowszechnianie: Marzenna Kobylarz
Grafika i DTP: AKAPIT, Poznań, tel.+48 61 8793888
Druk: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa
Powielanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentu informacji zawartych
w Biuletynie – tylko za zgodą wydawcy – Polskiej Izby Opakowań.
Nakład: 600 egz.

Biuletyn Opakowaniowy  Rok 23  Nr 1/2018

Biuletyn wydawany jest
w ramach działalności statutowej
Polskiej Izby Opakowań
i przekazywany bezpłatnie
członkom Izby, zainteresowanym
osobom i firmom spoza Izby,
a także rozpowszechniany
podczas wydarzeń
i targów branży opakowań
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8-10 MAJA 2018
NOWY TERMIN,
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www.polagra-food.pl

Międzynarodowe Targi Poznańskie są organizatorem Kulinarnego
Pucharu Polski, najbardziej prestiżowego konkursu w kraju,
którego celem jest odkrywanie i prezentowanie talentów kulinarnych.
Dołącz do partnerów wydarzenia!
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www.kpp.mtp.pl
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Salon Piekarski 30.09-4.10.2018
Salon Spożywczy 1 – 4.10.2018
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IV Kongres Przemysłu Opakowań
Transformacja przemysłu opakowań
w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
Organizator:
Polska Izba Opakowań
Gospodarz:
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Patronat Honorowy: Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii,
Ministerstwo Środowiska
Miejsce i termin:
Międzynarodowe Targi Poznańskie,
2 października 2018

B. Uczestnictwo w Kongresie

A. Program (projekt)

3. Członkowie Polskiej Izby Opakowań wnoszą opłatę w wysokości 150 zł (netto).

9:30 – 10:15

4. Uczestnicy, którzy zgłoszą udział po 31 lipca (do 25 września) wnoszą opłatę 400 zł (netto) przy zachowaniu warunku, iż każda dodatkowa osoba z tej samej firmy, wnosi opłatę w wysokości 200 zł (netto).

Rejestracja uczestników

Sesja inauguracyjna
10:15 – 10:30 Okolicznościowe wystąpienia przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz Prezesa
Międzynarodowych Targów Poznańskich
10:30 – 10:40 Okolicznościowe przesłania do uczestników
Kongresu
10:40 – 11:00 Mapa drogowa transformacji polskiej gospodarki do gospodarki w obiegu zamkniętym (wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii)
11:00 – 12:40 I Sesja referatowa
Rola i zadania przemysłu opakowań oraz kierunki działań (projektowanie wytwarzanie)
w dostosowywaniu opakowań do wymogów
GOZ. Szanse. Realne możliwości. Zagrożenia.
(3 referaty)
12:40 – 13:20 Lunch
13:20 – 14:35 II Sesja referatowa
Systemy organizacyjne i technologie odzysku
surowców z odpadów opakowaniowych. Stan
aktualny. Kierunki zmian. Oczekiwane wsparcie ze strony przemysłu opakowań
(3 referaty)
14:35 – 15:15 III Sesja referatowa
Ekonomiczno-społeczne, kulturowe i edukacyjne uwarunkowania realizacji procesu
transformacji przemysłu opakowań w kierunku GOZ
(2 referaty)
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 16:30 Sesja dyskusyjna
Wymiana doświadczeń, Konfrontacja opinii.
Propozycje działań do podjęcia przez organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa zaangażowane w proces transformacji przemysłu opakowań.
16:30 – 17:00 Prezentacja Partnerów Wspierających organizację Kongresu. Zamknięcie obrad
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I. Wysokość opłaty za udział w Kongresie
1. Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie i dokonają wpłaty
przed 31 lipca, płacą 300 zł (netto).
2. Opłata od każdej dodatkowej osoby z firmy wynosi 200 zł
(netto).

5. Partnerzy wspierający Kongres korzystają z 5 bezpłatnych
kart uczestnictwa dla swoich pracowników lub przedstawicieli firm przez siebie wskazanych.
II. Warunki uczestnictwa
1. Przesłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty zgodnie z pkt. I.
1-4.
2. Formularze zgłoszenia do pobrania na stronie www.pio.org.
pl (od 30 kwietnia 2018).
3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Polskiej Izby Opakowań, które równolegle pełni funkcję Biura Organizacyjnego Kongresu.
4. Kontakt: biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl;
tel. 22 651 83 94
III. Informacje dodatkowe
1. Szczegółowy (tematyczny) program Kongresu zostanie
upowszechniony w dniu 15 maja, po akceptacji przez Radę
Programową.
2. Dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych zmian
w programie (aktualizacja) lub w warunkach uczestnictwa
będą zamieszczane na bieżąco na portalach internetowych
Izby: www.pio.org.pl i www.pakowanie.info oraz w newsletterze Izby. Zainteresowani otrzymywaniem newslettera (nowi „odbiorcy”) proszeni są o poinformowanie Izby
o włączenie ich na listę odbiorców
3. Pełny (rozwinięty) program Kongresu zawierający tytuły referatów prezentowanych w trakcie Kongresu oraz zamieszczonych w kongresowej monografii będzie zaprezentowany w 2. numerze Biuletynu Opakowaniowego (2 lipca) oraz
na portalach internetowych Izby.
4. Wszystkie zgłoszone na kongres referaty (ok. 25) będą zamieszczone w wydanej drukiem monografii „Transformacja
przemysłu opakowań do warunków GOZ”, którą otrzymają
uczestnicy Kongresu w dniu obrad.
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