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Klub Opakowaniowców Ukrainy
na Walnym Zebraniu Członków PIO
24 marca 2022 r. odbyło się internetowe
Walne Zgromadzenie Członków Polskiej
Izby Opakowań, na które jako goście zostali zaproszeni prezes Klubu Opakowaniowców Ukrainy Weronika Halaidzhi oraz
redaktor naczelny magazynu Upakovka
Walery Kryvoshei. Spotkanie otworzył Prezes Izby prof. Stanisław Tkaczyk. Przewodniczącym obrad został wybrany Przewodniczący Rady Izby Andrzej Kornacki.
Członkowie Izby przywitali przedstawicieli Klubu Opakowaniowców Ukrainy
i z zainteresowaniem wysłuchali ich wystąpień. Veronika Halajji i Valery Kryvoshei
opowiadali o Klubie i jego działalności od
25 lat: wydawanie magazynu „Opakowania” i literatury, organizowanie konferencji,
seminariów i konkursów na najlepsze opakowanie „Ukraińska Gwiazda Opakowań”
i etykiet „Ukrainian Label”, praca z uczelniami oraz współpraca z WPO, EPIC i krajowymi stowarzyszeniami opakowaniowymi z innych krajów. Weronika Halaidzhi
mówiła o pracy Klubu Opakowaniowców.
Klub pomaga ukraińskim firmom opakowaniowym zamieszczać informacje o swoich
produktach na stronie internetowej magazynu Packaging Europe. Zostało to już zrobione przez Monopack, Pharmmash i Pull
Mill Print. Packaging Europe opublikowało wywiady na temat aktualnego stanu
ukraińskich opakowań oraz prognozy na
przyszłość. Klub zaproponował Izbie i Międzynarodowym Targom Poznańskim sponsorowanie konkursu na najlepsze opakowanie „Ukraińska Gwiazda Opakowań”,
polskie firmy – umieszczenie informacji reklamowych o swoich produktach w magazynie „Opakowania” oraz na stronie internetowej Klubu Opakowań Ukrainy. W swoich
przemówieniach w imieniu Klubu dziękowali polskim obywatelom za wsparcie i pomoc, jakiej obecnie udzielają Ukraińcom.
Ponadto na Zgromadzeniu omówiono

realizację założonego programu działań
PIO za rok 2021, a także priorytety działań
na rok bieżący. Rada Izby i Prezes Izby otrzymali jednomyślnie absolutorium. Założone
priorytety na 2022 rok obejmują:

rynkowe wspieranie zrzeszonych
przedsiębiorstw

promocyjno-edukacyne wspomaganie firm

monitorowanie warunków funkcjonowania zrzeszonych przedsiębiorstw

kształtowanie etycznych postaw na
rynku i upowszechnianie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu

upowszechnianie wiedzy o roli i znaczeniu opakowań dla społeczeństwa
i gospodarki

doskonalenie działalności Polskiej
Izby Opakowań
Wysłuchano i zatwierdzono również sprawozdanie z działalności finansowej Izby.
Na posiedzeniu zabrali głos przedstawiciele nowych członków Izby. Pani Marta Krawczyk z Rekopolu i Pan Grzegorz Woskobojnikow z Alplast. Opowiadali o działalności
swoich firm i wspierali decyzje Izby. Pan Tadeusz Stępień zaproponował omówienie
tego, jak firmy – członkowie Polskiej Izby
Opakowań mogą wspierać i pomagać ukraińskim firmom opakowaniowym, dając im
preferencyjne warunki finansowe.
W związku z wybuchem wojny ukraińsko-rosyjskiej Prezes Izby wystosował apel
o pomoc naszym Kolegom Opakowaniowcom z Ukrainy i o wsparcie finansowe . Poniżej nr kont bankowych Weroniki Halaidzhi,
Prezesa Klubu Opakowaniowców Ukrainy:
Bank Pekao
SWIFT CODE: PKO PPL PW
IBAN PL 91 1240 6595 1978 0011 1192 5619 EUR
IBAN PL 05 1240 6595 1787 0011 1192 6241 USD
IBAN PL 36 1240 6595 1111 0011 1192 5824 PLN
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Krajowy sektor opakowań
nadal na ścieżce wzrostu
O aktualnej sytuacji na polskim rynku opakowań, perspektywach
na najbliższe miesiące oraz o planowanych
przez Polską Izbę Opakowań działaniach i inicjatywach –
rozmowa z prezesem Polskiej Izby Opakowań–
prof. zw. dr hab. inż. Stanisławem Tkaczykiem
Jak wygląda sytuacja na polskim
rynku opakowań po dwóch latach
pandemii?
Odpowiadając na to pytanie można
stwierdzić, że pomimo wszelkich ograniczeń spowodowanych pandemią,
zwłaszcza w zakresie dostępności materiałów do opakowań-ich produkcja ze
wszystkich materiałów nie odbiega generalnie od przyrostu w skali ostatnich
dwóch lat. Przykładem są papier i tektura, metale, szkło, drewno i inne. Zarysowuje się istotny problem w zakresie tworzyw sztucznych z uwagi na Dyrektywę
Plastikową EU( 2019/904), jak i towarzyszące jej krajowe ustawy. Czynnikiem
uderzającym w naszych przedsiębiorców – wynikającym z pandemii są wysokie ceny materiałów opakowaniowych,
jak np. makulatury, metali i innych przetworzonych surowców, związane z pandemią oraz preferowanym widzeniem
kierownictwa EU pod hasłem Zielonego Ładu, wygenerowane przez komisje
Komitetów Ekonomiczno-Społecznego
i Regionów EU.
Należy zauważyć, że nadal brak jest
przewidywań, co do wprowadzenia innych materiałów opakowaniowych
w miejsce plastików. Tworzywa biodegradowalne są aktualnie zbyt drogie do
wprowadzenia na rynku konsumenckim,
zwłaszcza w odniesieniu do opakowań
dla żywności.
Korzystnym czynnikiem rozwoju opakowalnictwa w skali kraju jest najwyższy
wśród państw EU wzrost ilości firm opakowaniowych w minionym okresie czasu oraz towarzyszący temu wartościowo
wzrost ilości opakowań o ponad 2,7 mld
euro-w porównaniu z wiodącą w skali EU
gospodarka niemiecką (+ 2,2 mld euro).
Aktualnie wartościowo produkcja opakowań w skali gospodarki kraju kształtu-
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je się na poziomie ponad 44,6 mld PLN,
przy ogólnej wartości światowego rynku opakowań na szacowanym poziomie
917 mld $.
Za miniony rok brak jest jeszcze pełnych danych, a przytaczane dane wynikają z szeregu opracowań, głównie
bankowych, GUS-u, a także prowadzonych przez Polską Izbę Opakowań. Za
przedstawione wyniki odpowiadają
firmy opakowaniowe, zwłaszcza MŚP
z segmentu papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych. W pozostałych segmentach – szkła i metali, decydujący
udział posiadają duże przedsiębiorstwa
zatrudniające ponad 250 pracowników. Co się tyczy maszyn pakujących, to
głównie pochodzą one z importu. Należy przy tym podkreślić, że dotychczasowa rentowność branży produkcji opakowań w skali kraju wynosiła ok. 6.5%
wobec analogicznego wyniku krajowego przetwórstwa przemysłowego na
poziomie 4,6% – co wskazuje również
na dynamikę rozwoju opakowalnictwa
w Polsce.
Reasumując, krajowy przemysł opakowaniowy pomimo wielu zagrożeń
spowodowanych pandemią, jak i uwarunkowań krajowych spowodowanych
licznymi ustawami, projektami jak np.
projekt Polski Ład, czy braku refleksji
w odniesieniu do obejmującej nas Dyrektywy Plastikowej, przetrwał bardzo trudny dotychczasowy okres pandemiczny.
Znając przedsiębiorczość naszych Producentów branży opakowań- o ile nie
nastąpią uderzające w nas zdarzenia
międzynarodowe, nasz przemysł opakowaniowy powinien się znajdować nadal
na ścieżce dalszego wzrostu.
Jakie są perspektywy na ten rok?
Co w tej chwili najmocniej wpływa
na rynek opakowań i jakie czynni-

ki będą go kształtować zarówno
w krótkiej, kilkumiesięcznej perspektywie, jak i tej dłuższej (kwestie związane z Europejskim Zielonym Ładem)?
Co się tyczy powyższych kwestii, to
odpowiedź na to pytanie została zapoczątkowana w mojej poprzedniej odpowiedzi.
Według dostępnych danych i analiz
kwestia dalszego rozwoju naszego przemysłu opakowaniowego pomimo różnego rodzaju uwarunkowań zewnętrznych
i krajowych, w mojej opinii jest w miarę stabilna i wskazuje na jego dalszy
rozwój.
Jeśli chodzi o czynniki wpływające na
jego dalszy rozwój można-jak powiedziałem uprzednio-upatrywać w uwarunkowaniach krajowych, jak i międzynarodowych -Dyrektywy UE, jak i sytuacji
na rynku globalnym.
Co się tyczy uwarunkowań krajowych,
to głównie moim zdaniem, obowiązki
ustaw krajowych, wynikające z naszego ustawodawstwa wskazane przez UE
nie zawsze są korzystne dla naszej gospodarki, w tym opakowalnictwa. W odniesieniu do opakowalnictwa mam tu na
myśli przeniesienie do ustawodawstwa
krajowego jak i tzw. Krajowego Ładu, tj.:
Dyrektywę odpadową (2018/851), Dyrektywę opakowaniową (2018/852), Dyrektywę plastikową (2019/904)oraz tworzące ten Europejski Zielony Ład (EZŁ).
Jeśli chodzi o regulacje „opakowaniowe” UE, mające odzwierciedlenie w krajowych aktach prawnych, zdecydowanie
ograniczają one zastosowanie zwłaszcza
tworzyw sztucznych w przemyśle opakowaniowym, nie dając w zamian zastępczych materiałów opakowaniowych, tak
istotnych w opakowaniach dla przemysłu spożywczego, jak opakowania dla
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żywności, napojów itp. (70% udziału
w rynku).
W odniesieniu do Polskiego Ładu –
przedsięwzięcia istotnego dla naszej gospodarki, także opakowalnictwa, to jest
on w trakcie ulepszania i należy mieć nadzieję na jego końcowy sukces pomimo
różnego rodzaju niedomagań finansowych. Jest to jedyny praktyczny projekt
wyjścia z obecnej sytuacji pandemicznej.
Zaważy on na sytuacji gospodarczej kraju w najbliższym okresie czasu, również
na rozwoju opakowalnictwa.
Drugim zagrożeniem dla omawianej
branży jest niestabilna sytuacja międzynarodowa, która w razie otwartego
konfliktu uderzy w całokształt naszego
przemysłu, w tym w opakowalnictwo,
zwłaszcza w sieci międzynarodowych
powiązań biznesowych, jak w zakresie
importu materiałów niezbędnych do
produkcji opakowań, jak na przykład
opakowań z papieru i tektury oraz i tak
dużego wzrostu cen na te materiały. Powyższe uważam za duże niebezpieczeństwo dla rozwoju przemysłu opakowaniowego. Dalsze zagrożenia to wzrost
cen energii i robocizny wynikający z otoczenia regulacyjnego EU-bardzo istotnie
ograniczające rozwój gospodarki, nakładające na przedsiębiorstwa opakowaniowe liczne obowiązki informacyjne,
zakazy operacyjne oraz opłaty i podatki. Powyższe dotyczy nie tylko okresów
krótkoterminowych, ale i dłuższej perspektywy.
Na powyższe czynniki nakładają się
regulacje UE w postaci Europejskiego
Zielonego Ładu, będącego strategią
dotyczącą „idealnych” rozwiązań, dzięki
którym Europa stanie się kontynentem
do 2050 roku „neutralnym” dla klimatu. Projekt ten szczytny w założeniach
nie uwzględnia innych potentatów gospodarki światowej jak Rosja, Chiny, USA
i innych w odniesieniu do ich działań
ekologicznych, a na pewno będzie stanowić duże obostrzenia dla gospodarki
państw UE. Stanowi zdecydowane obostrzenia w sferze zagadnień od pola
do stołu, gospodarki cyrkularnej, efektywności energetycznej, co na pewno uderzy w sektor wytwórczy, a więc
również w opakowalnictwo, sektor logistyczny, handel detaliczny i hurtowy,
sektor HoReCa i inne. W przypadku rygorystycznego, bezkrytycznego wprowadzenia tej strategii przewiduję duże
utrudnienia w rozwoju naszego opakowalnictwa.
Tak pokrótce moim zdaniem zdają się
generalnie przedstawiać „utrudnienia”

dla rozwoju naszych przedsiębiorstw
z branży opakowaniowej w okresie krótko i długoterminowym.
Jakie działania i inicjatywy podejmuje lub planuje podjąć w tym roku Izba?
Działania Polskiej Izby Opakowań są
zgodne z naszym Statutem i obejmują działania na rzecz naszych członków
w zakresie szeroko rozumianego opakowalnictwa. Obejmują one działania krajowe i międzynarodowe. Uwzględniają
one, m.in.:

rynkowe wsparcie, dzięki świadczonym usługom promocyjno-marketingowym,

preferencyjne warunki udziału
w branżowych targach opakowaniowych w Polsce (m.inn. na MTP, Warsaw Pack, Packaging Innovations,
wiele innych) i zagranicą (m.in. największych Interpack, All4pack, Rosupack, a także w Czechach, Rumunii,
Ukrainie, Mołdawii, Węgrzech, Litwie, Łotwie, Armenii i innych, głównie w państwach UE).

bezpłatną promocję firm członkowskich w wydawnictwach Izby,
katalogach branżowych, Biuletynie
Opakowaniowym.

bezpłatne prezentacje firm na portalu branżowym www.pakowanie.
info i w newsletterze.

bezpłatne prezentacje oferty firmowej na giełdzie B2B online na portalu www.pakowanie.info, a także
bezpłatną reklamę w newsletterze
Izby (banery reklamowe),

dostęp do publikowanych przez
PIO raportów o przemyśle opakowań w Polsce i na świecie,

rabaty na wzajemne usługi świadczone przez członków Izby,

dostęp do zapytań ofertowych
z Polski i zagranicy,

dostęp do przepisów prawnych dotyczących rynku opakowań w Polsce i na świecie, a także stosowne
opinie i analizy, a także projekty,

zniżki na szkolenia i warsztaty organizowane przez Izbę i partnerów
Izby,

oraz innych usług dla członków
Izby.
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Do bieżącej działalności na rzecz członków Izby i jej Sympatyków dochodzą
w obecnej sytuacji też seminaria i konferencje naukowe oraz Kongres Opakowaniowy z udziałem najwybitniejszych
ekspertów branży opakowaniowej z obszaru nauki i przemysłu, jak i webinaria
poświęcone zagadnieniom z zakresu
nauki o opakowaniach, trendów rozwojowych jak i stanu gospodarki krajowej
i międzynarodowej.
Z uwagi na istniejącą pandemię, ten
rodzaj wiedzy z zakresu szeroko rozumianego opakowalnictwa, przybliżanej
naszym Członkom i Sympatykom uważam za priorytet działalności naszej Izby
w najbliższym okresie czasu.
Do powyższego dochodzi też udział
Izby w opiniowaniu i kształtowaniu krajowych aktów prawnych poświęconych
opakowalnictwu, jak i udział w pracy krajowych gremiów gospodarczych jak Krajowa Izba Gospodarcza oraz współpraca z Komitetami KIG oraz PKN, a także
współpraca z narodowymi i zagranicznymi Izbami Opakowaniowymi, z którymi
posiadamy podpisane umowy o współpracy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z naszą Polską Izbą
Opakowań- liczącą już 28 lat nieustannej
działalności na rzecz opakowalnictwa.
Wywiad ukazał się w lutowym numerze
miesięcznika „Świat Druku”
Z prof. zw. dr hab. inż. Stanisławem
Tkaczykiem o bieżącej sytuacji krajowej gospodarki w tym sektora opakowań jeszcze na stronie 10.

WARTO WIEDZIEĆ
Arctic Paper rozpoczął przygotowania
do budowy instalacji fotowoltaicznej
o mocy ok. 17 MW w Kostrzynie
Grupa Arctic Paper podpisała umowę
z polską firmą MAZEL S.A., która przygotuje dokumentację oraz uzyska
stosowne pozwolenia i zezwolenia
niezbędnych do budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 17 MW. Rozpoczęcie budowy instalacji fotowoltaicznej w Kostrzynie planowane jest
we wrześniu 2022. Planowana budowa farmy fotowoltaicznej w Kostrzynie
jest kolejnym istotnym krokiem w realizacji nowej Strategii 4P Grupy Arctic
Paper do roku 2030, w ramach, której
obok papieru graficznego i celulozy,
Grupa rozwijać się będzie w segmencie opakowań i energii.
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Wyzwania i perspektywy
rynku opakowań w Polsce
Drożeje tektura, papier i drewno, brakuje niektórych surowców do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, szaleją ceny energii i paliw, rosną koszty pracy i transportu. Branża opakowań musi na nowo mierzyć się z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu. To nie tylko efekt
zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw, ale także nowej sytuacji związanej z agresją
Rosji na Ukrainę. Z wyzwaniami kosztowymi branża powinna jednak sobie poradzić, podobnie jak w czasie pandemii. Do tego dochodzi jednak ogromna presja legislacyjna i rosnące
oczekiwania klientów wobec producentów opakowań.
Producenci opakowań w ostatnich
dwóch latach utrzymali status branży
odpornej na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Odczuli oczywiście, jak
cała gospodarka, negatywne skutki pandemii – zamykanie niektórych sektorów
gospodarki, problemy z dostępem do surowców i ceny tych ostatnich szybujące
ostro w górę. Niemniej, w 2020 roku produkcja sprzedana przemysłu opakowań
wzrosła o 1,3 proc., przebijając poziom
45,5 mld zł.
W 2021 ten wzrost jeszcze mocniej
przyspieszył. Za ożywieniem stała m.in.
generowana przez branżę gastronomiczną sprzedaż posiłków na wynos,
większa sprzedaż na rynki zagraniczne
oraz – przede wszystkim – dynamiczny
rozwój e-commerce. Ogromny wzrost tego sektora wzmocnił popyt na opakowania zarówno ze strony konsumentów, jak
i firm.
Tempo rozwoju branży imponuje
również na tle europejskim i to zarówno pod względem wartości produkcji,
jak i eksportu. Dynamiki wzrostu w tych
obszarach lokują nas obecnie – według
analityków Banku Pekao SA – w piątce
największych producentów opakowań
w UE.

produkcji – kartonu i papieru – o nawet
kilkadziesiąt procent w ostatnich kilkunastu miesiącach. Same palety używane
wtransporcie zdrożały już o ok. 170 proc.,
a folia do pakowania o 60 proc. Wynika
to zarówno ze wzrostu cen energii, gazu, ropy, jak i cen surowców oraz ograniczeń w dostępie do nich. Dalszy wzrost
ich cen będzie wynikał także z tego, że
Rosja i Ukraina były całkiem dużymi eksporterami drewna i papieru.
Tylko z Rosji import drewna sięgał do
tej pory 2 mln ton rocznie. Do tego dochodzą coraz wyższe koszty transportu,
który też boryka się z drogimi paliwami
i brakiem kierowców. W 2021 roku ceny
frachtów wzrosły średnio o ok. 10 proc.,
a początek tego roku przyniósł kolejne
podwyżki.
W wyniku wojny na Ukrainę wróciło już
też blisko 30 proc. zatrudnionych w Polsce ukraińskich kierowców, a ich brak
szacowano dotąd na 100 tysięcy.
W efekcie coraz więcej zakładów papierniczych ogłasza kolejne podwyżki.
Ale nie tylko one.
Rosną także ceny surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań
z tworzyw sztucznych. Mają one nadal
ogromny udział w opakowaniach, chociaż unijnym celem jest jego zmniejsze-

nie na rzecz tych bardziej ekologicznych.
Niedobory tworzyw w pierwszej połowie
2021 roku były ogromne, co zwiększyło
koszty ich nabycia. Średnia cena tworzyw dla przemysłu opakowań wzrosła
o ok. 100 proc., a dynamika w ujęciu rok
do roku utrzymywała się na poziomie 85100 proc.
Dostępność poszczególnych surowców nieco się teraz poprawiła, ale ich ceny nie zmieniły się znacząco. Teraz można spodziewać się ich dalszego wzrostu.
Wielu przetwórców ogranicza lub likwiduje dostawy surowców z Rosji ze względów etycznych lub w związku z sankcjami. A to ten kraj jest ich poważnym
producentem i eksporterem. Z kolei wysokie ceny ropy naftowej zwiększyły popyt na recyklaty z tworzyw sztucznych.
Ceny odpadów nadających się do recyklingu są obecnie dwukrotnie wyższe niż
jesienią 2021 roku.
Niestety, nadal nie wykorzystujemy
w Polsce surowców wtórnych w takiej
skali, która umożliwi zmniejszenie importu surowców pierwotnych. Recykling
powinien być kolejnym punktem strategii uniezależniania się od dostaw z Rosji.
Prace nad wdrożeniem unijnych regulacji dotyczących recyklingu i odpadów
jednak opóźniają się.

Rosną koszty,
brakuje surowców
Chociaż branża opakowań dobrze poradziła sobie z pandemią, na horyzoncie pojawiły się nowe wyzwania. Agresja
Rosji na Ukrainę oznacza dalszy wzrost
kosztów. Producenci opakowań z kartonu prognozują, że ich ceny mogą w tym
roku zwiększyć się nawet o kolejne 40-50
proc., po wzroście cen surowców do ich
4
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Zwrot ku ekologii –
presja regulacyjna
oraz oczekiwania odbiorów
W dłuższej perspektywie to nowe regulacje i eko-trendy będą właśnie decydowały o kształcie branży. Jednym
z największych wyzwań ciągle pozostaje zielona transformacja wynikająca
z unijnej strategii Europejskiego Zielonego Ładu, w tym zwłaszcza Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Ich wdrożenie
oznacza dla firm z branży opakowań
liczne obowiązki informacyjne, zakazy
operacyjne oraz opłaty i podatki, które docelowo mają stymulować maksymalne wykorzystanie ekologicznych
rozwiązań projektowanych produktów.
Od początku 2021 r. obowiązuje tzw.
podatek od plastiku a od lipca ub. r. dyrektywa zakazująca wprowadzania do
obrotu wybranych produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych oraz ograniczająca stosowanie styropianowych
pojemników na żywność (Single-Use
Plastics).
Presja regulacyjna ciągle rośnie, a powyższe wdrożenia są jedynie początkiem
zmian. Od stycznia 2023 roku ma wejść
w życie reforma systemu Rozszerzonej
Odpowiedzialności Producenta, wymagająca od producentów istotnego zwiększenia partycypowania w finansowaniu
systemu gospodarki odpadami. Chodzi
o to, by przedsiębiorcy wprowadzający
na rynek określone produkty, jak i ich
opakowania, ponosili większość kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z tych produktów lub opakowań. Projekt przewiduje, że wroku 2030
przedsiębiorcy będą musieli zapewnić
recykling odpadów opakowaniowych
napoziomie 70 proc. Niewywiązanie się
przez producentów opakowań z obowiązku osiągnięcia określonego poziomu odzysku będzie miało konsekwencje
w postaci tzw. opłaty produktowej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że opłata opakowaniowa należna za
rok 2023 (pierwszy rok obowiązywania
ustawy) wyniesie 1,5 mld zł.
Branża opakowań wciąż jednak czeka
na finalne rozwiązania legislacyjne, które wdrożą te rozwiązania do polskiego
prawa. To istotne, bo zaledwie nieco ponad jedna trzecia z 3,5 mln ton tworzyw
sztucznych zużywanych przez polski rynek, wykorzystywana jest do produkcji
opakowań. Polscy producenci opakowań
muszą jednak iść w stronę redukcji zużycia plastiku w opakowaniach, biodegra-

dowalnych alternatyw, opakowań wielokrotnego użytku, czy wprowadzenia
opakowań z recyklatów.
Dostosowanie się do nowych regulacji będzie wymagało od producentów kosztownych inwestycji w kierunku
wykorzystania surowców wtórnych czy
maksymalnego ułatwieniu procesu recyklingu opakowań, dzięki ich przemyślanej strukturze materiałowej. Nie ma
przed tym ucieczki, bo branża opakowań musi się też wpisać w oczekiwania
samych klientów, zarówno B2B jak i B2C.
A wśród nich trendem jest poszukiwanie
proekologicznych rozwiązań.
Polski sektor opakowaniowy wciąż ma
też potencjał inwestycji w automatyzację niektórych obszarów produkcji i poprawę energochłonności, które mogą
dodatkowo pomóc w sprostaniu wyzwaniom kosztowym. Santander Bank Polska
prognozuje, ze dalszy rozwój branży będzie wymagał średniorocznych nakładów na poziomie 3,3-4,1 mld zł.

Faktoring w branży
opakowań

Wzrost kosztów surowców, większa świadomość ekologiczna konsumentów czy
nowe regulacje prawne powodują, że
branża opakowań stoi przed dużymi
wyzwaniami i ogromnymi inwestycjami, jeśli firmy chcą się utrzymać na szybko zmieniającym się rynku. Tymczasem
branża opakowań to tysiące zróżnicowanych firm. Ogromną rolę odgrywa tu
sektor małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP) – firmy zatrudniające od 10 do 249
pracowników pokrywają łącznie ok. 45
proc. przychodów branży opakowań.
To one będą potrzebowały pieniędzy na
przestawienie produkcji, recykling, inwestycje w nowe linie technologiczne, automatyzacje procesów, itp.
W sytuacji, gdy o kredyt jest ciężko –
ze względu na rosnące stopy procentowe i coraz bardziej ostrożną politykę
kredytową banków – dobrym rozwiązaniem może okazać się faktoring. Dzięki
niemu można zyskać szybkie i proste fi-

nansowanie bieżącej działalności i rozwoju. Takie finansowanie można uzyskać
w Bibby Financial Services, firmie faktoringowej, która specjalizuje się w ofercie
dla firm z branży opakowań i doskonale
zna jej uwarunkowania. Środki z faktoringu można traktować jak własne – po
prostu firma odzyskuje wcześniej należne jej płatności od odbiorców. Natychmiastowy dostęp do gotówki, zamrożonej w wystawionych fakturach, zapewnia
firmie bezpieczeństwo i pozwala jej dalej działać bez utraty płynności finansowej. Atrakcyjnym produktem jest też faktoring eksportowy, bo wiele opakowań
trafia na zagraniczne, zwłaszcza europejskie rynki. W takim przypadku firma
faktoringowa jest partnerem, który także
zweryfikuje zagranicznego kontrahenta
i ubezpieczy transakcję.
Presja na innowacje, wyższe ceny
komponentów koniecznych do stworzenia finalnego produktu, problemy
z zaopatrzeniem w komponenty, zatory
płatnicze i brak płynności po pandemii,
konieczność inwestycji w nowe technologie, koszty dostosowania do nowych
regulacji i opłat, podniesienie poziomu
recyklingu, preferencje konsumentów,
oszustwa na rynku, odchudzanie opakowań – to wszystko jest nie lada wyzwaniem nawet dla świetnie prosperującej firmy.
Jak sobie poradzą z nimi małe i średnie
przedsiębiorstwa z rynku opakowań? Potencjał mają ogromny. Wygrają te, które
już teraz zmieniają swoje nawyki i wprowadzają zmiany.
Paulina Nowak
Dordca ds. Finansowania Biznesu
Bibbt Financial Services Sp. z o.o.
tel.: (+48) 22 545 61 67
tel. kom.: (+48) 722 303 045
fax: (+48) 22 545 61 22
e-mail: pnowak@bibbyfinancialservices.pl
www.bibbyfinancialservices.pl
Eurocentrum, Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa, Poland

MARKA GODNA ZAUFANIA
2018 & 2021

FAKTORING Z REGRESEM • FAKTORING BEZ REGRESU • FAKTORING EKSPORTOWY
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Opakowania
ekologiczne
przedłużają
trwałość produktu
W branży spożywczej szczególnie liczy się to, by oferowane towary jak najdłużej zachowały swoje walory smakowe, wizualne oraz świeżość. Okazuje się, że ogromną zasługę mają w tym
opakowania. Jaką dokładnie funkcję muszą spełniać i czy to
prawda, że te wykonane z materiałów kompostowalnych lepiej
przedłużają trwałość produktu?

Rola opakowań spożywczych
Okres trwałości produktów spożywczych jest opisywany jako
czas, przez który produkt może być przechowywany bez ryzyka
utraty walorów sensorycznych lub zagrożenia dla zdrowia1. Mają
na niego wpływ różne czynniki, głównie biologiczne.
Ponieważ artykuły przeznaczone do spożycia składają się
z białek i cukrów, to ulegają naturalnym procesom, m.in. gnicia. Enzymy zawarte w tkankach owoców i warzyw przyczyniają
się do ich dojrzewania. By temu zapobiec, należy zabezpieczyć
je przed czynnikami, które ten proces regulują, a więc przed
tlenem, dwutlenkiem węgla, tlenem itd.
Zatem opakowania przeznaczone do żywności muszą chronić przed:
 kontaktem z tlenem atmosferycznym,
 ubytkami ilościowymi,
 zmianami cech użytkowych (konsystencja, smak, kształt,
zapach),
 niszczącym działaniem promieni słonecznych,
 zanieczyszczeniem mikrobiologicznym (drobnoustrojami).

6

Dobrze dobrane opakowania sprawiają, że artykuły spożywcze docierają do sklepów jako świeże i atrakcyjne wizualnie.

Opakowania aktywne, czyli nowinki,
które mogą sporo zmienić
Ciekawym trendem na rynku opakowań są produkty aktywne,
mające zdolność zmieniania warunków wewnątrz opakowania
dla wydłużenia terminu przydatności do spożycia.
Opisywane są normą PN-EN 13193:2002 i dzielą się między
innymi na pochłaniacze, których zadaniem jest usuwanie szkodliwych gazów oraz emitery, które jak wskazuje sama nazwa,
emitują substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, np.
dwutlenek węgla lub etanol.
Różne dane wskazują na to, że stosowanie opakowań aktywnych znacznie przedłuża żywotność takich produktów spożywczych jak np. pieczywo. Mowa o nawet 40 dniach różnicy na
białym chlebie w odniesieniu do opakowania z folii polipropylenowej2.
Mimo to, rozwiązanie to wcale nie jest idealne. Przede wszystkim, generuje ono odpady. Warto zatem rozglądać się za odpowiednikami, które uchronią żywność przed zbyt wczesnym zepsuciem się i marnotrawstwem, ale też nie będą
szkodzić środowisku.
Z pewnością znacie sałaty i zioła sprzedawane w doniczkach.
Owijane są one dodatkowo w foliowe rożki, które zabezpieczają
roślinę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przedłużają
jej życie. Dla jednego z producentów sałaty w doniczkach SIL-
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BO wykonało takie opakowanie z materiału biokompostowalnego. Osłonka po zużyciu może być wyrzucona do pojemnika
na bioodpady, po czym rozkłada się w ciągu kilku miesięcy bez
negatywnego wpływu na środowisko i zmienia się w wartościowy nawóz. Nasze kompostowalne opakowanie wydłużyło
ponadto świeżość sałaty średnio o kilka dni w porównaniu do
plastikowej folii.
Zachęcamy Was do zrobienia własnego testu. Sprawdźcie, jak
długo będzie świeża wybrana przez Was sałata przechowywana w rożku (nie wyrzucajcie go od razu!). A po wykorzystaniu
opakowania, upewnijcie się, czy nadaje się ono do kompostowania. Jeśli jesteście ciekawi i macie cierpliwość, możecie również przekonać się na własnych oczach, jak będzie się ono rozkładać (proces można przyspieszyć, zapewniając odpowiednio
wysoką temperaturę i wilgotne warunki).
Sałaty w kompostowalnych opakowaniach SILBO znajdziecie
w popularnych supermarketach. Zwróćcie uwagę na znak certyfikatu kompostowalności, oznaczenie pochodzenia surowca
z odpowiedzialnych źródeł oraz potwierdzenie zadrukowania
neutralnymi dla środowiska farbami wodnymi. Umieszczone
są na spodzie opakowania i identyfikują produkty marki SILBO.

Opakowania przedłużające trwałość
towarów – dowody naukowe
Badacze z Uniwersytetu San Nicolas de los Garza opracowali
swego czasu opakowania na owoce ze specjalną jadalną powłoką. Wspomniana powłoka, o skrócie EAC (Edible Active Coating) została stworzona na bazie pektyny. W naturalnym środowisku występuje ona w ścianach komórkowych warzyw
i owoców.
Założenie było takie, by opakowania był jak najbardziej prośrodowiskowe, a jednocześnie zapewniały trwałość żywności.
Wyszło na to, że takie pudełko doskonale chroniło przed rozwijaniem się mikroorganizmów3.

Przyjazne środowisku i opłacalne z punktu
widzenia trwałości produktu
Do ciekawych wniosków doszli także inni naukowcy, między
innymi członkowie niedawno zakończonego projektu naukowego YPACK, finansowanego ze środków unijnych. Okazuje się,
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że kompostowalne opakowania wykonane z takich produktów
ubocznych jak serwatka czy łupiny migdałów, fantastycznie
sprawdzają się w kontekście przedłużania żywotności opakowanej żywności. Naturalnego pochodzenia biopolimery stanowią świetną ochronę przed zepsuciem. Natomiast inne obserwacje wskazują na to, że połączenie tlenku cynku z olejkiem
eterycznym z oregano chroni przed skażeniem bakteryjnym.
Jak twierdzi dr José María Lagarón z Hiszpańskiej Krajowej
Rady ds. Badań Naukowych, które koordynuje projekt YPACK:
Wróżymy świetlaną przyszłość materiałom opakowaniowym wykonanym w oparciu o surowce z recyklingu, o ile same opakowania będą funkcjonalne. Mają one szansę zastąpić istniejące rozwiązania, które nie są przyjazne dla środowiska. Przewaga tych
materiałów polega na tym, że można je utylizować z innymi odpadami organicznymi4.
W SILBO uważnie przypatrujemy się trendom na rynku
opakowań i cieszy nas to, że droga, jaką obraliśmy, koresponduje z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Okazuje się bowiem, że oferowane przez nas opakowania kompostowalne5 przynoszą korzyści nie tylko naszej planecie, ale także
całemu łańcuchowi dostaw: od produkcji, przez transport i logistykę, aż po handel.
Eksponowane towary spożywcze mogą bezpiecznie przebywać na półkach przez dłuższy czas, niż byłoby to w przypadku
opakowań opartych na starych technologiach oraz wykonanych z tworzyw sztucznych. A klient końcowy, dokonując zakupu, zyskuje kilka dni dodatkowych na przechowywanie artykułu spożywczego w domowej spiżarni lub w lodówce.
1

Cytat pochodzi stąd: https://dietetycy.org.pl/sposoby-pakowania-zywnosci/
2
Źródło: https://www.spozywczetechnologie.pl/miesne-technologie/technologie-pakowania/293/trendy-na-rynku-opakowan-do-pieczywa
3
Źródło: https://www.sadyogrody.pl/logistyka_i_opakowania/107/
naukowcy_opracowali_nowe_rozwiazania_ktore_przedluzaja_trwalosc_truskawek,2524.html
4
Źródło danych i cytatu: https://cordis.europa.eu/article/id/418495how-to-prolong-shelf-life-and-avoid-food-waste/pl
5
Czyli takie, które umieszczone w odpowiednim środowisku lub
kompostowni, rozkładają się z polimerów plastików do CO2, a inne
składniki do biomasy oraz gleby (źródło definicji: https://zapakuj.to/
eko-cechy/materialy/kompostowalne/)

Materiał firmy SILBO
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 30-lecie firmy to powód do dumy
i dowód na atrakcyjność jej oferty
dla branży opakowań. Czy jednak
z taką nazwą nie powinniście Państwo działać w branży producentów/dostawców kawy? Skąd się
ona wzięła?
Firma Coffee Service powstała na początku lat dziewięćdziesiątych jako firma, zajmująca się kawą i wszystkim co jest z nią
związane. Założyło ją 3 wspólników. Importowaliśmy głównie używane urządzenia do palenia kawy, przerobu herbaty
i pakowania. Urządzenia były sprowadzane ze Szwajcarii, skąd trafiały do Polski i innych krajów na wschodzie Europy, gdzie
były uruchamiane przez naszą ekipę montażową Z czasem część tych urządzeń zaczęliśmy produkować u nas w Polsce.
Od początku ważnym elementem była
kompleksowość obsługi klientów. Przez
kilka lat co miesiąc uruchamialiśmy palarnię kawy, dostarczając równocześnie folie
lub gotowe opakowania do pakowania
ręcznego. Często zapłatą za urządzenia
była zapakowana kawa, którą należało
sprzedać. Mieliśmy swoją własną bardzo
wysokiej jakości kawę Merkosta, opartą
na 100% arabice kostarykańskiej. W tamtych czasach było to wyjątkową rzadkością. Dostarczaliśmy ją do wielu kawiarń
i restauracji w całej Polsce. Z czasem okazało się, że rynek kawowy jest dla nas
niewystarczający czego naturalną konsekwencją był zwrot kierunku urządzeń
do przerobu orzechów, mieszarek, młynów i automatów pakujących itp.
 Początek lat 90. to doskonały czas
na rozwój biznesu, bo wygłodzony przez lata PRL rynek chłonął
wszystko, co dostarczał sektor prywatny. Aby zaistnieć, trzeba jednak
było mieć pomysł na działalność.
Jak wyglądał on w przypadku Coffee Service? Kiedy i gdzie powstała,
czy jej założyciele mieli wcześniej
kontakt z branżą opakowań?
Tak jak wspomniałem firma powstała w latach 90-tych w oparciu o doświadczenia
związane z importem maszyn do przetwórstwa kawy. Rozwijając się należało
dofinansować firmę i ją przeorganizować.
Dołączył do nas wspólnik ze Szwajcarii
tworząc joint venture. Trzeba było nauczyć
się co to jest outsourcing czy cashflow...
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I tak firma rozrastała się zajmując się
pakowaniem usługowym, sprzedażą kawy, drukiem folii, produkcją opakowań
oraz konstruowaniem nowych maszyn...
Z czasem handel kawą stał się nieefektywny, a realia zmieniały się dynamicznie
Zaczęliśmy zajmować się coraz większymi projektami maszynowymi. Większa
ilość produkowanych opakowań zmusiła nas do kolejnych inwestycji, a konkurencja do reorganizacji struktury firmy.
Z historią łączy nas nadal logo, choć już
delikatnie zmienione.
 Jakie były kamienie milowe w historii Coffee Service?
Pierwszym na pewno było uruchomienie produkcji linii do palenia kawy. Urządzeń, których w tamtych czasach nikt w
Polsce nie produkował.
Kolejnym etapem było rozpoczęcie
produkcji opakowań. Początkowo na bazie folii importowanej, a z czasem z folii
zadrukowywanych w kraju. Dużym kamieniem milowych było dla nas otwarcie
sklepu internetowego (www.coffee-service.pl) z opakowaniami standardowymi.
Wpłynęło to znacząco na przyśpieszenie
rozwoju firmy.
Usługa laserowego nacinania folii opakowaniowej to kolejny istotny punkt naszej działalności. Otworzyliśmy się na
współpracę z drukarniami i firmami poligraficznymi.
Ostatnim etapem było otwarcie montowni maszyn z prawdziwego zdarzenia
wraz z nowoczesnym serwisem i magazynem.
 Jak wygląda firma AD 2022? Ilu
zatrudnia pracowników i jak duże
jest grono jej klientów? Do jakich
krajów dostarczacie swoje produkty? Czym wygrywacie z konkurencją?
Na dzień dzisiejszy Coffee Service jest firmą
rodzinną, ze 100% udziałem kapitału polskiego. Zatrudniamy ponad pięćdziesięciu
pracowników. W zakresie opakowań zajmujemy się: projektami graficznymi, drukiem
i przetwarzaniem folii, nacinaniem i perforacją laserową, wytłoczeniami, produkcją opakowań, sprzedażą materiałów opakowaniowych. Znacząco rozwinął się nasz sklep
internetowy, w którym można kupić różnorodne opakowania. Równolegle montujemy różnego typu maszyny i linie produkcyjne (automaty pakujące w gotowe torebki,
automaty do folii na roli, dozowniki, mieszarki, młyny, transportery itd.). Produkujemy całe linie pakujące, mieszające, mielące
oraz do palenia kawy. O dynamice rozwoju
w ostatnim okresie świadczyć może otrzymanie kolejnych Gazel Biznesu czy Diamentów Forbes. Naszym największym atutem
jest kompleksowość obsługi klientów.

Prezes Adam Zagrodzki

 Jakie jest źródło sukcesu i długowieczności firmy Coffee Service?
Wasze stoiska na wystawach i targach branżowych w Polsce i za
granicą – na których wystawiacie
się z podziwu godną regularnością
– jest zawsze oblegane przez klientów. Czy to tylko kwestia interesującej oferty? Mam wrażenie, że chodzi również o poczucie klientów, że
są właściwie zaopiekowani oraz
specyficzną więź, jaką zdołaliście
z nimi nawiązać?
Poza kompleksowością, którą oferujemy
klientom, ważna staje się elastyczność
i dopasowanie do aktualnych warunków. Od dłuższego czasu zwracam uwagę, że istnieją podstawowe 4 problemy,
z którymi boryka się każdy biznes: brak
ludzi do pracy, coraz krótsze serie, stały brak miejsca na rozwój produkcji oraz
„efekt” ekologiczny. Staramy się dopasować naszą ofertę do oczekiwań klienta.
Urządzenia powinny być jak najbardziej
kompaktowe, w miarę uniwersalne i proste w obsłudze. Ich regulacja, czyszczenie, dezynfekcja powinny zajmować jak
najmniej czasu.
W zależności od potrzeb klienta możemy zaproponować urządzenia pakujące w gotowe torebki, do bardzo krótkich
serii produkcyjnych. Im bardziej skomplikowane opakowania i częściej przestawiane maszyny, tym bardziej efektywne
jest to rozwiązanie. Oczywiście oferujemy automaty wykorzystujące do pakowania folię nawiniętą na roli takie jak
pionowe typu Stick czy Stabilo jaki i poziome typu Flowpack lub Doypack. Montujemy pakowaczki do słoików, puszek
i innych sztywnych opakowań. Kompletujemy całe linie pakujące zawierające
podajniki załadowcze (kubełkowe, vaccum lub ślimakowe), dozowniki produk-
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tu (naważarki kombinacyjne lub liniowe,
dozowniki płynów, ślimakowe do proszków...itp), detektory metalu, wagi dynamiczne kontrolne i wiele innych urządzeń.
Często klient poszukujący urządzeń
pakujących znajdzie je dzisiaj w naszym
magazynie. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które bardzo często wystawia
się na największych targach opakowaniowych – zarówno w Polsce jak i w Europie. Jest to nasz rynek docelowy, ale czasami eksportujemy nasze opakowania
w bardziej odległe rejony; do Ameryki Południowej czy Azji. Uczestniczymy
także w targach tematycznych, takich
jak: pet food, kawowe, tytoniowe czy
BIO. Dzięki temu mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z naszymi klientami i przedstawienia im naszych nowości.
 Ostatnie dwa lata były prawdziwą
próbą sił dla polskich przedsiębiorców. Jak poradziliście okresie
pandemii? Czy czas obowiązywania obostrzeń wpłynął znacząco na
działalność firmy?
Pomimo wielu ograniczeń spowodowanych pandemią muszę przyznać, że dobrze ją przetrwaliśmy. Wciąż zwiększamy
naszą sprzedaż zarówno w przypadku
opakowań, jak i maszyn. Opakowania
są produktem niezbędnym. Wielu klientów zrezygnowało z zakupów opakowań
w Chinach, szukając alternatywnych dostawców w kraju. Podobna sytuacja była
z maszynami.
 Niespełna dwa lata temu z kierowania Coffee Service zrezygnował
jeden z jej współzałożycieli, Tadeusz Stępień, a stery firmy przejął
Adam Zagrodzki. Czy wobec zmian
właścicielskich możemy spodziewać się również zmian w sposobie
funkcjonowania firmy lub w jej
ofercie, w zakresie świadczonych
usług, rodzajów produkowanych
urządzeń etc.?
Dokładnie dwa lata temu przejąłem
udziały Pana Tadeusza Stępień i stałem
się jedynym właścicielem Coffee Service.
Bardzo zależy mi na rozwoju. Chciałbym,
żeby firma funkcjonowała niezależnie
ode mnie. Zarządzanie operacyjne firmy
przejmują oddzielne działy z kierownikami na czele. Pracownicy mają większe
kompetencje, ale również większą odpowiedzialność za swoją pracę. W zakresie organizacji firmy pewną zmianą było
oddzielenie nierentownych projektów
i skupienie się na produkcji opakowań
oraz na montażu maszyn. Są to równoważne działy, które są naszymi stabilnymi filarami utrzymania.
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Jubileusze firm członkowskich
w 2022 roku
Bieżący rok obfituje w rocznice powstania firm członkowskich
Polskiej Izby Opakowań.
W roku 2022 jubileusze obchodzą:

75 LAT ISTNIENIA
GEORG UTZ Sp. z o.o. (powstała w 1947 r.)

35 LAT ISTNIENIA
TFP Sp. z o.o. (powstała w 1987 r.)

30 LAT ISTNIENIA
COFFEE SERVICE Sp. z o.o.(założona w 1992 r.)
PLAST SERVICE PACK Sp. z o.o. (założona w 1992 r.)
SOR-DREW S.A. (założona w 1992 r.)

25 LAT ISTNIENIA
RSC AUTO ID DISTRIBUTION Wojciech Pajda (powstał w 1997 r.)

20 LAT ISTNIENIA
ARTBOX Sp. z o.o. (powstał w 2002 r.)

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy!!!
W dalszej części Biuletynu autorskie prezentacje niektórych Jubilatów
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Bieżąca sytuacja krajowej gospodarki
w tym sektora opakowań
Tak się składa, że w przeddzień wybuchu wojny w Ukrainie udzieliłem wywiadu
o międzynarodowej sytuacji sektora opakowań (nr 2/2022 Świata Druku)
Wówczas pomimo bardzo napiętej sytuacji międzynarodowej na linii Ukraina-Federacja Rosyjska nie dopuszczałem jednak myśli o otwartym konflikcie
zbrojnym, który nastąpił następnego
dnia po opublikowaniu mojego artykułu.
Sam jestem repatriantem z Pokucia nad
Czeremoszem (d. woj .stanisławowskie)
i znam okrucieństwa wojny, zwłaszcza z
tego rejonu. Tam w miasteczku Kuty leży
mój Dziadek i starszy Brat, który zmarł z
głodu. Stąd wojna budzi mój sprzeciw i
uważam ją za godną największego potępienia międzynarodowego.
Wymaga ona naszego wsparcia i pomocy Ukrainie, co czynimy. Wojna, która
nastąpiła wymusiła potrzebę opracowania pewnego „suplementu” do poprzedniego wywiadu w świetle zaistniałej sytuacji.
Odnosząc się do wpływu tej wojny na
naszą gospodarkę, w tym sektora opakowań w układzie krajowym i międzynarodowym to jasne jest, że wywiera
ona bardzo niekorzystny wpływ na jej
funkcjonowanie. Chodzi tutaj o wymianę międzynarodową, powiązania biznesowe, kwestie materiałowe i cały szereg
wzajemnej współpracy. Obejmuje to poza stronami konfliktu-Ukrainą i Rosją, także głownie Białoruś, Kazachstan oraz inne kraje powiązane z Rosją. Jeśli chodzi o
konkretne dane to obecnie są one ograniczone. Natomiast można przyjąć duże
ograniczenia w wymianie handlowej lub
jej brak z Rosją, Białorusią, spowodowane sankcjami za wywołaną wojnę. W wymianie handlowej priorytety stanowią
obecnie nakłady na pomoc wojskową,
którą jako państwo udzielamy.
Bazując na dostępnych danych, obecna wojna na pewno zaszkodzi polskiemu
eksportowi, bowiem do wybuchu wojny
sprzedawaliśmy w te rejony towary za ok.
15 mld euro. Przykładowo, poprzednia
wojna Ukraina-Rosja z 2014 roku zmniejszyła nasze obroty o ok. 45%, a należy pamiętać, że Rosja kupowała ostatnio nasze
towary za prawie 7,2 mld euro, czyli prawie za połowę tej kwoty.
Jeśli chodzi o rynek ukraiński, to w
ubiegłym roku wartość sprzedaży na
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ten rynek wynosiła ok. 5,7 mld euro i
charakteryzowała się ciągłym wzrostem,
zwłaszcza w obszarze artykułów spożywczych, artykułów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego – w tym
z opakowaniami. Rosnąca wymiana handlowa z Ukrainą (od 2016 roku o 65 %)
spowodowała, że praktycznie staliśmy
się liderem UE w handlu z Ukrainą. Ale
oznaki zbliżającego się konfliktu spowodowały też zmniejszenie aktywności polskiego biznesu w tym obszarze.
Co się tyczy Kazachstanu to zamieszki w tym państwie nie spowodowały póki co strat u polskich przedsiębiorców,
o tyle wprowadzone od początku roku restrykcje przez Białoruś na eksport
polskiej żywności, jak i na inne państwa
UE – uderzyły istotnie w nasz rynek. Poza tym Białoruś jest najważniejszym dostawcą drewna do Polski-co uderza, i.inn.
w niektóre rodzaje opakowań. Również
tocząca się wojna wywiera negatywny
wpływ na sytuację gospodarczą Ukrainy. Aktualnie gospodarka tego państwa
jest podporządkowana przemysłowi wojennemu. Jeśli chodzi o sektor opakowaniowy, to jest on w miarę możliwości zachowany. Sprawę możliwych implikacji
wojny na Ukrainie na skutki i kondycję
naszego sektora opakowaniowego były
też dyskutowane na niedawnym Walnym
Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby
Opakowań. W posiedzeniu uczestniczył
zdalnie szef Ukraińskiego Związku Opa-

kowaniowców z Kijowa- dr Walery Kriwoszej, potwierdził aktywność tej organizacji m.inn. wydawane jest czasopismo
on-line –Upakowka i podtrzymywane są
nadal długoletnie, przyjacielskie kontakty między naszymi organizacjami. Dzięki
pomocy członków i sympatyków PIO Pan
dr W. Kriwoszej z rodziną znalazł schronienie w Polsce. Nawiązał tez kontakty
z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu,
gdzie studiuje od lat wielu ukraińskich
studentów. Przewidujemy tez udział Pana dr W. Kriwoszeja w konferencji naukowej na najbliższych targach Warsaw Pack
w Nadarzynie 26 kwietnia br. z referatem
pt.: „Opakowalnictwo na Ukrainie-wczoraj, dziś i jutro; a także w innych wydarzeniach w Polsce. Wydałem też odezwę do
członków PIO i naszych Sympatyków o
wsparcie finansowe dla naszych ukraińskich przyjaciół –opakowaniowców.
Konkludując przedstawione pokrótce
informacje o wpływie wojny na Ukrainie
na naszą gospodarkę i sektor opakowaniowy – będą szersze w miarę dopływu
większej ilości wiarygodnych informacji.
Naszą odpowiedzią na sowiecką agresję jest również i to, że nie weźmiemy
udziału we wszystkich imprezach poświęconych opakowaniom, jak np. targi
Rosupak w Moskwie-organizowanych na
terenie Federacji Rosyjskiej i Bialorusi.
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
Prezes Polskiej Izby Opakowań
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Po kilkuletniej przerwie Łukasiewicz –
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych organizuje IX już edycję ogólnopolskiego konkursu „PakStar”.
Głównymi celami przedsięwzięcia są:
pokazanie nowoczesnych, innowacyjnych opakowań na rynku oraz promocja segmentu przemysłu opakowań
w Polsce.
Konkurs został podzielonyna 4 kategorie:

opakowanie jednostkowe;

opakowanie zbiorcze i transportowe;

materiał opakowaniowy
oraz

inne wyroby związane z rynkiem
opakowaniowym.
Wraz z głównym konkursem odbywa
się również Student „PakStar”.

Konkurs ten skierowany jest do studentów i ma na celu zainteresowanie
tym ważnym dla rozwoju gospodarki
obszarem.
Laureaci wydarzenia są uprawnieni do
udziału w światowym konkursie Worldstar organizowanym przez World PackagingOrganisation od 1970 roku.
W dzisiejszym świecie estetyka opakowania odgrywa ogromną rolę, ma wpływ
na ewentualny poziom sprzedaży czy
strategię marketingową opakowanego
w nie produktu. Dlatego jednym z ważniejszych elementów oceny opakowania będą jego walory estetyczne: nowoczesność formy, oryginalność rozwiązań
konstrukcyjnych czy grafika jaką będzieopatrzone.
Wzory i projekty zgłaszać mogą studenci, projektanci, producenci oraz użytkownicy opakowań i materiałów opakowaniowych.

Biuletyn Opakowaniowy ■ Rok 27 ■ Nr 1/2022

Oficjalne rozdanie nagród odbędzie
się na gali otwarcia targów WarsawPak
w 2022 roku.
Czekamy na rozwiązania:

innowacyjne,

ekologiczne,

ergonomiczne,

kreatywne,

interesujące estetycznie.
To ogromna szansa na rozwój Twojego pomysłu i zaistnienie na rynku opakowaniowym w Polsce.
Nie czekaj, zgłaszaj się!
Czekamy właśnie na Ciebie!
Więcej informacji znajdziesz:
tel.: +48 (22) 842 20 11
e-mail: biuro@pakstar.pl
www.pakstar.pl
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Powstanie Łódzkiego
Instytutu
Technologicznego
Łukasiewicz – ŁIT rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech
łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu
Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.
Główna siedziba Łukasiewicz – ŁIT mieści się przy ulicy Marii
Skłodowskiej-Curie 19/27 w Łodzi. Instytut posiada także pięć
pozostałych łódzkich lokalizacji, a także po jednej w Krakowie
i Warszawie. To głównie przestrzenie laboratoryjne wykorzystywane przez naukowców do prac naukowo-badawczych i biurowe dedykowane obsłudze przedsiębiorców. To także hale
produkcyjne, na których przeprowadzane są wdrożenia i uruchamiana jest produkcja doświadczalna, warsztaty mechaniczne oraz równie ważna część mieszcząca obsługę administracyjną instytutu.
Łukasiewicz – ŁIT to ponad 440 pracowników, niemal 90 mln
rocznego budżetu, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających
w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych.
Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań
naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji.
Poza działalnością podstawową Instytut realizuje:
 projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac

rozwojowych innych niż określone w ustawie o Sieci

także w całkiem nowych obszarach dostępnych dzięki połączeniu unikalnych potencjałów badawczych.
Konsolidacja łódzkich instytutów Łukasiewicza przyczyniła
się do rozwinięcia innowacyjnych rozwiązań kompatybilnych
z branżą włókienniczą, szczególnie w zakresie gospodarki
o obiegu zamkniętym, biomedycyny oraz cyfryzacji technologii.
Dotychczas żaden z trzech łódzkich instytutów Łukasiewicza
nie był w stanie wpisać się we wszystkie strategiczne kierunki
działania Sieci Badawczej Łukasiewicz, odpowiadające najistotniejszym potrzebom przedsiębiorców.
Dzięki połączeniu Łukasiewicz – ŁIT obejmuje swoją działalnością cztery kluczowe obszary badawcze Sieci Badawczej
Łukasiewicz: Transformację Cyfrową, Inteligentną Mobilność,
Zrównoważoną Gospodarkę i Energię oraz Zdrowie.
Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny należy do Sieci
Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci
badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne,
kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny,
teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

 produkcję unikatowej aparatury badawczej i unikato-

wych materiałów
 prowadzi działalność:
 metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną
 w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój

innowacyjności
 w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych techno-

logiach
 dokonuje oceny zgodności
 opracowuje prototypy nowych rozwiązań technologicz-

nych na podstawie projektów badawczych realizowanych
przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 prowadzi kursy i szkolenia kadr dla gospodarki
 prowadzi inną działalność związaną z charakterem Insty-

tutu Sieci
Łukasiewicz – ŁIT realizuje projekty w naturalny sposób
wpisujące się w dotychczasową działalność naukową i badawczą połączonych instytutów. Co ważne jednostka działa
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W ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oferujemy biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu
grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych
przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażujemy przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę
naukową.
Co najważniejsze przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze.
Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu.
Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko
przez formularz na stronie:
https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/,
ale także w ponad pięćdziesięciu lokalizacjach – Instytutach
Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma
ten sam wysokiej jakości produkt lub usługę.
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Europejskie instytuty opakowań
wzywają do wspólnego działania
w obronie wspólnych wartości
w nauce, edukacji i współpracy
w branży opakowań
Praga-Helsinki-Berlin-Londyn-Bruksela-WarszawaMediolan-Berno-Oslo-Walencja-Ryga-Kijów-AtenyKopenhaga-Wiedeń- Gouda
2 marca 2022 r.
EPIC – organizacja europejskich instytutów opakowań, wzywa
do wspólnych działań po rosyjskim ataku przeciwko Ukrainie
w zeszłym tygodniu.
Założona w 2002 roku EPIC (European Packaging Institutes
Consortium) jest organizacją, w ramach której europejskie instytuty opakowań spotykają się w imieniu swoich członków
i społeczności biznesowej opakowań w celu określenia obszarów, w których współpraca regionalna lub paneuropejska
w obszarze opakowań może zostać nawiązana. Członkowie
EPIC spotykają się regularnie, w oparciu o otwartą wymianę
poglądów i z otwartym spojrzeniem na wzajemny zrównoważony rozwój i przyjaźń.
EPIC wzywa wszystkie podmioty gospodarcze w Europie do
obrony wspólnych wartości w dziedzinie pakowania, edukacji,
wymiany informacji i współpracy. Podstawą tych wartości jest
wzajemny szacunek, otwartość i przyjaźń.

EPIC stanowczo odrzuca działania militarne Rosji na
Ukrainie.

Nowości wydawnicze
z zakresu opakowalnictwa
Ostatnio na krajowym rynku wydawniczym z zakresu opakowalnictwa ukazała się interesująca książka pt.: „Opakowania jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie
opakowaniem w przedsiębiorstwie”, autorstwa pani dr Moniki Ratajczyk z Katedry Metod Badawczych Zarządzania UMCS
w Lublinie.
Omawiana książka dokonuje szerokiego przeglądu stanu aktualnej wiedzy o opakowaniach od strony naukowej ze szczególnym uwzględnieniem procesów zarządzania i marketingu
oraz zakupów, a także praktyki-od strony rzeczywistości biznesowej.
Książka zawiera też szereg wyników autorskich badań poświęconych istotnemu zagadnieniu nadal niepełnej znajomości przez konsumentów oddziaływania opakowań na dokonywany proces zakupu m.inn. prezentując oryginalne, nowe
podejście do procesu zakupowego, realizowanego przez klientów. Jest ono pokłosiem wyróżnionej rozprawy doktorskiej Autorki pracy na ten temat.
Omawiana praca składa się z trzech podstawowych bloków
tematycznych ujmujących:
 Opakowanie w marketingowym piśmiennictwie naukowym (rozdział 1)
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EPIC wspiera wszystkich obywateli Ukrainy, a w szczególności tych aktywnych w branży opakowaniowej.

EPIC wspiera obywateli Rosji, w szczególności wszystkich
aktywnych w branży opakowań, którzy wypowiadają się
przeciwko działaniom militarnym Rosji na Ukrainie.

EPIC będzie wspierać sektor opakowaniowy na Ukrainie
podczas ważnych wydarzeń, konferencji i nadchodzących
targów opakowań, w których w tym roku wezmą udział jej
członkowie.

EPIC wzywa organizatorów imprez opakowaniowych,
konferencji i wystaw w Europie do wspierania branży
opakowań na Ukrainie w swoich wydarzeniach w tym
roku.

EPIC wzywa organizatorów wystaw opakowaniowych do
natychmiastowego powstrzymania się od organizowania
wystaw w Rosji i na Białorusi.

EPIC wzywa wszystkie media prasowe i reklamowe w Europie do otwartego i natychmiastowego poparcia tego
apelu o działania na rzecz obrony naszych wspólnych
wartości w nauce o opakowaniach, edukacji, wymianie
informacji i współpracy.

 Oddziaływanie opakowania na decyzje zakupowe (roz-

dział 2)
Pracę zamyka zakończenie będące w istocie rekapitulacją
prezentowanych w pracy poglądów z przemyśleń, a także wyników przeprowadzonych badań. Integralną część pracy stanowi spis współczesnych cytowanych pozycji literatury krajowej
i zagranicznej w ilości ponad 400 pozycji oraz cztery obszerne
załączniki uzupełniające treści zawarte w pracy.
Recenzentami książki
były prof. nzw. dr hab. Ewa
Jerzyk (UEP) i prof. nzw.
dr hab. Magdalena Sobocińska (UEW). Omawiana
książka została opublikowana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
S.A. w Warszawie pod koniec 2021 roku i liczy 367
stron.
Zachęcam Państwa do
zapoznania się z tą interesującą pozycją poświęconą opakowalnictwu.
Prof. zw. dr hab. inż.
Stanisław Tkaczyk
13

Z życia firm członkowskich
Firma BASF
rozszerza swoją ofertę
poliamidów i poliftalamidów
na rynku europejskim

1 lutego 2022 r. firma BASF wprowadziła do obrotu na rynku europejskim kilka
klas poliamidów i poliftalamidów, które
pozyskała w ramach przejęcia działalności firmy Solvay w zakresie PA66. Te tworzywa konstrukcyjne, wcześniej oferowane pod nazwą Technyl®, dołączą do
portfolio firmy BASF, otrzymując nazwę
handlową Ultramid®. Klienci na całym
świecie będą mogli korzystać z szerokiego portfolio tworzyw sztucznych, obejmującego obie klasy PA66 oraz Ultramid®
One J — poliftalamid (PPA) oparty na PA66/6T. W ten sposób firma BASF będzie
wspierać swoich klientów w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzyw sztucznych we wszystkich gałęziach przemysłu, na przykład
w zastosowaniach w sektorze E&E, takich jak złącza i wyłączniki dla elektroniki użytkowej i domowej, a także w pojazdach autonomicznych i w obszarze
dotyczącym e-mobilności.
1 lutego 2022 r. firma BASF wprowadziła do obrotu na rynku europejskim kilka
klas poliamidów i poliftalamidów, które
pozyskała w ramach przejęcia działalności firmy Solvay w zakresie PA66. Te tworzywa konstrukcyjne, wcześniej oferowane pod nazwą Technyl®, dołączą do
portfolio firmy BASF, otrzymując nazwę
handlową Ultramid®.
Klienci na całym świecie będą mogli
korzystać z szerokiego portfolio tworzyw sztucznych, obejmującego obie
klasy PA66 oraz Ultramid® One J — poliftalamid (PPA) oparty na PA66/6T. W ten
sposób firma BASF będzie wspierać swoich klientów w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzyw
sztucznych we wszystkich gałęziach
przemysłu, na przykład w zastosowaniach w sektorze E&E, takich jak złącza
i wyłączniki dla elektroniki użytkowej
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i domowej, a także w pojazdach autonomicznych i w obszarze dotyczącym
e-mobilności.
Przejęcie przez firmę BASF działalności Solvay w zakresie poliamidów obwarowane było przez Komisję Europejską
pewnymi warunkami. W rezultacie firma
BASF zaczęła z powodzeniem oferować
zintegrowane tworzywa konstrukcyjne na rozwijających się rynkach w Azji,
a także w Ameryce Północnej i Południowej. Obecnie, po wygaśnięciu ustalonych
warunków, firma BASF wprowadzi te klasy tworzyw na rynek europejski.
„Możemy już zaoferować naszym
klientom z całego świata kolejne poliamidy i poliftalamidy” — powiedział Abdullah Shaikh, dyrektor globalnego zespołu ds. PPA. „Z radością czekamy na
możliwość współpracy nad projektami,
które uwolnią pełny potencjał stosowania Ultramid® One J w innowacyjnych
komponentach E&E. Ze względu na swój
profil właściwości, PPA stanowi idealne
uzupełnienie naszego istniejącego portfolio tworzyw sztucznych, gdyż pozwala
nam zaoferować odpowiedni poliftalamid dla szerokiej gamy wymagań produktowych, w tym dla zupełnie nowych
zastosowań”.
Ultramid® One J zostanie zintegrowany z portfolio PPA, które w 2016 roku
firma BASF wprowadziła na rynek pod
marką Ultramid® Advanced. Wypełnia
on lukę w ofercie pomiędzy klasami poliamidów i poliftalamidów firmy BASF.
To wysokowydajne tworzywo sztuczne
charakteryzuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi i dielektrycznymi zarówno w warunkach wysokiej
wilgotności, jak i w podwyższonych temperaturach, a jego niska absorpcja wody
zapewnia dobrą stabilność wymiarową.
Ultramid® One J rozszerza gamę kolorów i wzorów komponentów, ponieważ
może być barwiony na pomarańczowo i na szaro, a także na różne odcienie
bieli.
Ze względu na bardzo wysoką płynność idealnie nadaje się do produkcji
małych i złożonych komponentów wymagających ochrony elektrycznej.
Dostępne karty UL pokazują znakomite wartości wskaźnika RTI i badań rozżarzonym drutem. Zastosowany środek
opóźniający palenie nie zawiera halogenków.

Firmy BASF i Solvay podpisały umowę o przejęciu działalności firmy Solvay
w zakresie zintegrowanych poliamidów
we wrześniu 2017 r. W styczniu 2019 r.
Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie, ustalając jednocześnie pewne warunki; obejmowały one między innymi
sprzedaż zakładów produkcyjnych poliamidu 66 firmy Solvay w Europie. Firma BASF sfinalizowała przejęcie działalności w zakresie poliamidów 31 stycznia
2020 r.
Dzięki integracji wstecznej adyponitrylu (ADN), który jest głównym surowcem,
firma BASF posiada obecnie cały łańcuch
wartości dla poliamidu 66, dzięki czemu
wzmocniła niezawodność dostaw. Działalność ta została włączona do działów
Performance Materials i Monomerów firmy BASF.
Ultramid® Advanced
Portfolio poliftalamidów firmy BASF powstało w oparciu o cztery polimery: Ultramid® Advanced N (PA9T), Ultramid®
Advanced T1000 (PA6T/6I), Ultramid® Advanced T2000 (PA6T/66) oraz znany od
dawna Ultramid® T KR (PA6T/6). Stanowią
one podstawę następnej generacji lekkich, wysokowydajnych komponentów
z tworzyw sztucznych znajdujących zastosowanie w wielu różnych sektorach,
w tym w branży motoryzacyjnej, w dziedzinie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, inżynierii mechanicznej i dóbr
konsumpcyjnych.
Portfolio PPA jest dostępne na całym
świecie. Uzupełnia je oprogramowanie
do symulacji BASF Ultrasim® oraz bogate doświadczenie w zakresie rozwoju zastosowań.
Oferta obejmuje ponad 50 klas
związków chemicznych do formowania wtryskowego i wytłaczania, a także produkty z dodatkiem lub bez dodatku środków opóźniających palenie.
Związki te dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej: od bezbarwnego
do czarnego z możliwością znakowania
laserowego, ze wzmocnieniem szklanym z krótkich lub długich włókien lub
wzmocnieniem z włókien węglowych
oraz z różnymi stabilizatorami termicznymi.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ppa.basf.com
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Dział Performance Materials
firmy BASF
W dziale Performance Materials firmy
BASF zgromadzony jest ogół materiałoznawczej wiedzy przedsiębiorstwa na temat nowatorskich tworzyw sztucznych,
dostosowywanych do szczególnych potrzeb.
Jednostka ta działa w skali globalnej
w czterech podstawowych branżach:
transportowej, budowlanej, w przemyśle oraz w sektorze dóbr konsumpcyjnych.
Dla każdej z nich oferuje szeroki asortyment produktów i usług wspartych
gruntownym zrozumieniem specyfiki
rozwiązań systemowych przeznaczonych do konkretnych zastosowań.
Naszą rentowność i wzrost budujemy
przede wszystkim na ścisłej współpracy
z klientami, koncentrując się na oferowaniu odpowiednich rozwiązań.
Duży potencjał badawczo-rozwojowy
stanowi podstawę dla nowatorskich produktów i zastosowań.
W 2020 r. dział Performance Materials
odnotował globalne wpływy ze sprzedaży na poziomie 5,63 mld EUR.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie: www.plastics.basf.com.
■■■

i schronienie zorganizowane przez zarząd i pracowników naszych zakładów
m.in. w Polsce, Rumunii, na Węgrzech
i w Austrii.
Organizujemy dla nich pełne wsparcie
m.in. transporty z granicy, zakwaterowanie, wyżywienie.
Dodatkowo Dunapack Packaging Polska (Eurobox Polska Sp. z o.o.) wspiera
lokalne organizacje dostarczając im nieodpłatnie opakowania do wysyłki darów
potrzebującym Ukraińcom.
W zaledwie kilka dni wsparliśmy już
kilkanaście instytucji tysiącami niezbędnych opakowań.
Nasze zakłady w Polsce funkcjonują
normalnie i w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla kontynuacji produkcji.
Oświadczamy, że do produkcji naszych
opakowań nie używamy surowców ani
komponentów pochodzących z Rosji,
Białorusi oraz Ukrainy.

ła program Think Green. Oprócz działań
wspierających świadomość ekologiczną
i dbałość o środowisko w codziennym
życiu, chce mieć wpływ na ochronę środowiska wprowadzając i dynamicznie
rozwijając produkcję laminatów oraz
biodegradowalnych, ekologicznych opakowań jako alternatywy dla tworzyw
sztucznych.
Badania laboratoryjne wstępnej oceny rozkładu w symulowanych warunkach kompostowania przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 14806:2010
potwierdziły 100% rozkład opakowań
w ciągu 66 dni.
■■■

Owocna współpraca SILBO
i Ulma Packaging

■■■

Opakowania
biodegradowalne,
czyli – Think Green
Zwracając uwagę na potrzebę wspierania ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, firma Coffee Service zainicjowa-

SILBO we współpracy z firmą ULMA –
światowym producentem maszyn pakującyh – udowodniło, że opakowania
Mr Paper to ekologiczna alternatywa do
powszechnie stosowanych plastikowych
opakowań – zarówno giętkich folii, jak
również kubeczków czy tacek.
Oto przykładowe opakowania.

Dunapack Packaging
Polska – Eurobox Polska

Solidarni z Ukrainą
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni inwazją
Rosji na Ukrainę oraz wpływem, jaki ta
rozwijająca się sytuacja wywiera na ludzi
i firmy na całym świecie.
Jesteśmy myślami z tymi, których dotknęła ta tragedia.
Dunapack Packaging posiada dwa zakłady produkcyjne na Ukrainie, jeden
w miejscowości Aleszki (koło miasta
Chersoń) i jeden w Chodorowie (w zachodniej części Ukrainy niedaleko Lwowa). Produkcja w obu zakładach została
wstrzymana.
W obecnej sytuacji życie i bezpieczeństwo naszego personelu jest naszym najwyższym priorytetem.
Wszyscy pracownicy i ich rodziny, którzy opuszczają Ukrainę znajdują pomoc
Biuletyn Opakowaniowy ■ Rok 27 ■ Nr 1/2022
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Packaging Innovations:
trendy i wiedza na wiosennych
targach B2B
Przed nami 14. edycja Międzynarodowych Targów Opakowań
Packaging Innovations – już 31.05-01.06.2022 r. w EXPO XXI Warszawa. Packaging Innovations jako jedne z nielicznych targów
w Polce pomimo pandemii zachowały swoją ciągłość, a nawet
zostały poszerzone o nowe formaty.
Wstępem dostacjonarnych targów są wydarzenia online, pozwalające na utrzymanie kontaktu z branżą oraz umożliwiające
dostęp do wiedzy oraz kontaktów biznesowych osobom, które
nie mogą w nich bezpośrednio uczestniczyć.
Tematem przewodnim targów są eko-opakowania oraz e-commerce, a wystawcy zaprezentują swoje rozwiązania w aż 10 strefach tematycznych: opakowania, etykietowanie, opakowania
ekologiczne, premium, rozwiązania dla branży e-commerce,
elementy opakowań, uszlachetnianie druku, standy reklamowe
maszyny i usługi.
Wydarzenie cieszy się nieustającą popularnością wśród wielu branż, m.in.: spożywczej, kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, elektronicznej, transportowej czy
przemysłowej. Jest to dla nich świetna okazja na poznanie innowacji, podpatrzenie najnowszych rozwiązań i nawiązanie wartościowych kontaktów.
Tak o zeszłorocznym spotkaniu mówi Bartosz Suski, Area Sales
Manager z Jokey Poland Sp. z.o.o.:
Nazwa targów – Packaging Innovations brzmi adekwatnie do tego, co dzieje się na wydarzeniu, dlatego wystawiamy się tutaj cyklicznie. Targi traktujemy jako platformę do zdobywania wiedzy,
poznawania trendów, zobaczenia tego, co dzieje się na rynku i co
później możemy zaadoptować w naszych opakowaniach.
Wyznaczamy kierunki
Podczas Targów Packaging Innovations prezentowane są rozwiązania wyznaczające europejskie i światowe trendy w branży, takie jak eko-opakowania i innowacje, które wyraźnie widać wśród
naszych wystawców.
Przykładem jest firma Rbeco–jeden z naszych tegorocznych
wystawców, producent i wyłączny dystrybutor innowacyjnych
i ekologicznych produktów w zakresie pakowania luksusowego
i przemysłowego.
W ofercie firmy znajdują się ekologiczne wypełniacze w postaci wiórek papierowych oraz ekskluzywne papiery, które idealnie
wypełniają wnętrza dostępnych pudełek fasonowych, a wykończone stickerem lub wstążką z indywidualnym nadrukiem tworzą
niepowtarzalny unboxing experience.
Innowacyjnie do tematu podchodzi firma BÜHNEN, która niedawno zaprezentowała pierwszy klej Hot Melt na bazie organicznej. Zawiera on aż 41% węgla pochodzenia biologicznego,wykazuje bardzo dobrą stabilność koloru i lepkości w wytopie,
a w dodatku jest przyjazny dla użytkownika ze względu na brak
zapachu.
Priorytetem naszego kolejnego wystawcy – Novo-Pak – są opakowania z myślą o naturze. Wszystkie butelki PET mogą być wyprodukowane z RPET-u. Natomiast tradycyjny czarny barwnik
może być zastąpiony barwnikiem carbonfree, który umożliwia
recykling.
W swojej stałej ofercie producent posiada również słoiki z bardzo trwałego surowca – PCR – odzyskanego w wyniku recyklingu
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odpadów plastikowych zawróconych z rynku po konsumenckiego oraz Refill System – opakowania wielokrotnego użytku z wymiennym wkładem.
Targi online – branżowe podcasty i webinary
W oczekiwaniu na 14. edycję Packaging Innovations uczestnicy wydarzenia mogą spotkać się podczas serii webinarów z firmą Aniflex poświęconym istotnym tematom związanym z kreacją
i produkcją etykiet oraz opakowań.
Rok 2022 to także kontynuacja autorskich podcastów Packaging Innovations. Rozmowy Spakowane, których tematami są topowe zagadnienia branży takie jak eko-projektowanie opakowań,
opakowania dla e-commerce, a także wyzwania dla opakowań
kosmetycznych czy prawne aspekty obrotu opakowań. Zapraszamy do odsłuchania podcastu na platformie Spotify i YouTube!
Program towarzyszący
Ciekawie zapowiada się także nieodłączny element targów – strefa workShops. Wiedza zdobywana na targach podczas wykładów
i prezentacji jest szczególnie ceniona przez uczestników Packaging Innovations. Tematyka wystąpień na scenie workShops będzie dotyczyć branżowych trendów, w tym eko-rozwiązań oraz
e-commerce. Zdradzamy także, że równolegle z Packaging Innovations odbędzie się, ponownie w wersji stacjonarnej, organizowana wspólnie z firmą Aniflex konferencja Pakaging [R]evolution.
Nowością tegorocznej edycji targów jest bezpłatna usługa
umawiania spotkań z Wystawcami poprzez elektroniczny katalog wystawcy.
Konkurs 11. Strefa Studenta
W ramach Targów Packaging Innovations młodzi projektanci
już po raz 11. mają okazję do udziału w konkursie na najlepszy
projekt opakowania lub etykiety. Konkurs daje możliwość studentom na promocję nowatorskich prac szerokiemu gronu odbiorców oraz integrację i nawiązanie relacji z biznesowym środowiskiem branży opakowań.
Dla laureatów konkursu przygotowane są atrakcyjne nagrody:
możliwość bezpłatnej prezentacji swoich prac w ramach konkursowego stoiska Strefa Studenta podczas Targów oraz nagroda pieniężna dla 3 Laureatów. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia!
Możliwość hybrydowej organizacji targów to zarówno okazja
do poszerzania grupy odbiorców oraz ułatwienie dostępu do
branżowej wiedzy i trendów, ale jednocześnie dowód, iż nic nie
zastąpi spotkań na żywo. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna
edycja również zaskoczy zwiedzających bogatym programem,
innowacyjnymi rozwiązaniami i najnowszymi trendami prezentowanymi przez naszych wystawców, ale przede wszystkim umożliwi nawiązanie długotrwałych relacji.
Wstęp na targi jest bezpłatny, wymagana wcześniejsza rejestracja na stronie packaginginnovations.pl.
Do zobaczenia już 31.05 i 01.06 w EXPO XXI Warszawa!
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30-lecie producenta
i importera stalowych
puszek reklamowych i ozdobnych
Firma „Artbox” Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 1994
roku. Zajmujemy się importem i produkcją stalowych puszek
reklamowych i ozdobnych.
Od początku istnienia systematycznie rozwijamy naszą firmę,
poszerzając asortyment i grono klientów. Regularnie bierzemy
udział w imprezach targowych, gdzie pozyskujemy klientów
zarówno polskich jak i z zagranicy.
Puszki stalowe zyskują na popularności w ostatnich latach,
zwłaszcza wśród klientów, poszukujących wyjątkowych opakowań do wyróżnienia swych produktów.
Właściwości plastyczne metalu pozwalają na uzyskanie różnorodnych kształtów opakowań, tłoczeń i efektownych nadruków. W efekcie uzyskujemy trwały gadżet reklamowy, który jednoczenie jest opakowaniem, nadającym produktom atrakcyjny
wizerunek.
Tworzymy puszki zupełnie nowe, dopasowane do potrzeb
Klienta i jego specjalnych oczekiwań.
Dysponujemy również zestawem gotowych form dostępnych już od nakładów minimalnych z możliwością znakowania jedną z wybranych technik.
Oferujemy także gotowe produkty z naszego bogatego asortymentu.
Wieloletnia praktyka w zakresie produkcji puszek metalowych, pozwala nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów
i stworzyć opakowanie jedyne w swoim rodzaju!
Produkt zapakowany w elegancką puszkę zyskuje na atrakcyjności w oczach Klientów, stając się idealnym pomysłem na
wyszukany prezent.
Naszym priorytetem zawsze była satysfakcja klientów, co zostało docenione i przyniosło firmie kontakty z najbardziej prestiżowymi firmami w branży FMCG.
Dynamiczny rozwój, a tym samym wzrost przychodów i rozpoznawalność na rynku zaowocowały przyjęciem firmy „Artbox” Sp. z o.o. Do Polskiej Izby Opakowań w roku 2011, co
ugruntowało naszą pozycję na rynku.
Prężny wzrost naszej firmy potwierdza również nagroda „Gazela Biznesu” przyznawana przez portal Puls Biznesu dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w roku 2012.
Z myślą o przyszłości stale inwestujemy swój kapitał w rozwój i poszerzenie oferty. Pragniemy zawsze dostosować naszą ofertę do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów
i wiedzieć, że przyczyniamy się do ich satysfakcji.
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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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