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Drodzy Czytelnicy

przyjmijcie od Zespołu Redakcyjnego 
Biuletynu życzenia 
bogatych w miłe chwile 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku, lepszego 
od tych które za nami.

Beata, Marzenna i Wacław

Szanowni Państwo, Właściciele, Preze-
si, Dyrektorzy i Pracownicy fi rm zrzeszo-
nych w Polskiej Izbie Opakowań.

Drogie Koleżanki i  Koledzy, członko-
wie organów statutowych Izby oraz ze-
społów doradczych, a także sympatycy 
naszej organizacji.

Za kilka dni pożegnamy rok 2018, dwu-
dziesty czwarty rok działalności Polskiej 
Izby Opakowań i powitamy rok 2019, 
który będzie rokiem ćwierćwiecza Izby.

To szczególny czas i  okazja do zwró-
cenia się do wszystkich wymienionych 
w adresowej części tego listu z podzię-
kowaniem za czynną obecność w Izbie 
poprzez uczestniczenie w przedsięwzię-
ciach oraz w  działalności Izby służącej 
wspieraniu przedsiębiorców oraz prze-
mysłu opakowań.

To dzięki Państwa zaangażowaniu, wy-
nikającemu ze zrozumienia celowości 

i potrzeby, a szerzej z przydatności Pol-
skiej Izby Opakowań, Izba mogła docze-
kać się srebrnego jubileuszu.

Od pierwszych lat działalności, Izba 
starała się, na miarę możliwości, wspie-
rać przedsiębiorców i ich fi rmy. Wg oce-
ny wielu z nich, ma niewątpliwy udział 
w rozwoju przemysłu opakowań w Pol-
sce. Zarówno w rozwoju ilościowym jak 
i jakościowym.

W szczególności należy podkreślić 
udział Izby w upowszechnianiu wiedzy 
o  przemyśle opakowań w  Polsce i  pro-
mocji jego oferty zarówno na rynku 
krajowym jak i  rynkach zagranicznych. 
Trudno przecenić działania na rzecz mo-
dernizacji krajowego przemysłu opako-
wań oraz edukacyjno-innowacyjnego 
wspierania fi rm. Świadczy o  tym liczba 
i  jakość różnorodnych inicjatyw edu-
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kacyjnych, jak seminaria, konferencje, 
warsztaty, a w ostatnich latach kongresy.

Trudno przytoczyć liczbę przedsię-
wzięć marketingowo-promocyjnych jak 
branżowe misje gospodarcze oraz targi 
i wystawy. To wydarzenia liczone w setki, 
a liczbę uczestniczących w nich ocenimy 
na kilka tysięcy.

Podobne liczby można odnieść do 
zorganizowanych przedsięwzięć eduka-
cyjnych.

Udało się spopularyzować atrakcyj-
ność opakowalnictwa wśród młodzieży 
szkół średnich i studentów, co powodu-
je, iż rośnie liczba specjalistów z dziedzi-
ny nauki i techniki, bez których nie byłby 
możliwym rozwój polskiego przemysłu 
opakowań.

dokończenie ze s. 1 W okolicznościowych publikacjach 
wydawanych z  okazji i  w roku Jubile-
uszu, będziemy szczegółowo informo-
wać o dokonaniach Izby, zachęcając do 
zapoznania się z nimi.

Ważnym dla dokonania swoistego re-
manentu 25-lecia, będzie Walne Zgro-
madzenie Członków Izby w marcu 2019 
roku.

Na ten czas, pragniemy przekazać 
wszystkim adresatom tego listu wyra-
zy podziękowania, za każdy rok czynnej 
obecności w Izbie. W różnej formie i róż-
nym wymiarze. W tym za mijający 2018 
rok. W sumie niezły rok dla przemysłu 
i rynku opakowań w Polsce.

Mamy nadzieję, iż rok 2019 okaże się 
nie gorszym od poprzednika. Czego 
wszystkim Państwu serdecznie życzymy.

Zatem wszelkiej pomyślności w reali-

zacji marzeń i planów w Nowym Roku. 
Wiele zdrowia i defi cytu trosk wszelkich, 
bowiem to ważny warunek realizacji 
owych planów i zamierzeń.

Słowem Do Siego Roku!

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Rady 

Prezes

Warszawa, grudzień 2018 r.
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W dniu 20 października 2018 roku, Pol-
ska Izba Opakowań (do 2006 roku Kra-
jowa Izba Opakowań) rozpoczęła 25 rok 
działalności.

W związku z Jubileuszem zamierzamy 
nadchodzący Nowy Rok (2019) wyko-
rzystać w celu upowszechnienia wiedzy 
o Izbie, jej działalności, zadaniach i do-
tychczasowym dorobku. Służyć temu bę-
dą różnorodne wydarzenia organizowa-
ne przez władze Izby.

Pierwszym, inaugurującym Jubileusz, 
było wyjazdowe posiedzenie Rady i Ko-
misji Rewizyjnej w fi rmie RADPAK (patrz 
str. 9). W trakcie tego posiedzenia prze-
dyskutowano i  wstępnie uzgodniono 
ważniejsze punkty programu jubileuszo-
wych wydarzeń. M. in. z okazji Jubileuszu 
zaprojektowano specjalne logo. Wydano 
ścienny kalendarz, który otrzymają wszy-
scy członkowie Izby.

Specjalna „oprawa” towarzyszyć bę-
dzie dorocznemu Walnemu Zgroma-
dzeniu Członków w  marcu 2019 r. Ju-
bileuszowe akcenty towarzyszyć będą 
udziałowi Izby w  najbliższych targach 
opakowań Warsaw Pack i  Packaging 
Innovations. Przewiduje się specjalną 
edycję katalogu członków Izby „na tle” 
dotychczasowej historii naszej orga-
nizacji.

Głównym wydarzeniem jubileuszowe-
go roku będzie nadzwyczajna, z  okazji 

Jubileuszu Izby, edycja targów TAROPAK. 
Stąd też TAROPAK-owi 2019 towarzyszyć 
będą wydarzenia uświetniające Jubile-
usz. Z okazji Jubileuszu fi rmy zrzeszone 
w Izbie skorzystają ze specjalnych pre-
ferencji w przypadku zaprezentowania 
swojej oferty w ramach zbiorowej eks-
pozycji. Kierownictwo MTP przewiduje 
oddanie wyłącznie do dyspozycji człon-
ków Izby jednego z pawilonów. W pawi-
lonie tym zlokalizowane będą: zbiorowa 
ekspozycja fi rm zrzeszonych w Izbie (ok. 
20 fi rm) oraz autonomiczne stoiska fi rm 
zrzeszonych w Izbie prezentujące swoje 
oferty obok zbiorowej ekspozycji.

Władze Izby zamierzają wykorzystać 
Jubileusz dla wyróżnienia osób i  fi rm, 
które mają szczególny udział w powsta-
niu, działalności i dorobku Izby. W roku 
Jubileuszu przewidujemy także, na wnio-
sek kierownictw fi rm, dyplomy uznania 
dla zasłużonych dla tych fi rm pracow-
ników. Być może warto także, na wnio-
sek fi rm, uhonorować odpowiednimi li-
stami/dyplomami wieloletnich klientów 
Państwa fi rm.

Jest intencją władz Izby, aby godnie za-
akcentować ćwierćwiecze naszej organi-
zacji, w celu zasłużonego uhonorowania 
tych, dzięki którym Izba istnieje i działa 
oraz dla pozyskania nowych członków. 
Stąd prośba Prezesa, członków Rady i Ko-
misji Rewizyjnej o Państwa czynny udział 

Od Redaktora

Rok 2019 rokiem 
Jubileuszu 25-lecia 
Polskiej Izby Opakowań

w jubileuszowych wydarzeniach. Chęt-
nie witać będziemy Państwa inicjatywy 
choćby w formie wykonania jubileuszo-
wych gadżetów, które mogą być dobrą 
formą promocji fi rmy.

Władze Izby powierzyły mi miłe i za-
szczytne, choć równie trudne, zadanie 
przygotowania i koordynacji jubileuszo-
wych wydarzeń. Stąd moja prośba o jak 
najszerszy udział wszystkich członków 
Izby we wzbogacaniu zarysowanego wy-
żej programu i w jego realizacji. Będę zo-
bowiązany za wnioski i propozycje.

Kończąc ten „list” pragnę zwrócić uwa-
gę na fakt, iż Polska Izba Opakowań, dla 
której mogłem oddać bez mała 20 lat 
pracy, nie dożyłaby Srebrnego Jubile-
uszu bez czynnej w niej obecności wielu 
z jej członków.

To dzięki nim mogliśmy tak wiele uczy-
nić, mimo skromnych możliwości, dla 
branży opakowań, jako jej organizacja. 
Przed fi rmami zrzeszonymi w Izbie oraz 
przed wszystkimi stanowiącymi branżę 
opakowań, nowy rok niesie wiele wy-
zwań. W tym dla Polskiej Izby Opakowań. 
Pomni bogatej w dorobek historii naszej 
organizacji, ufamy, iż tak jak dotychczas 
będziemy wspierać się w pokonywaniu 
tych wyzwań.

Wacław Wasiak
Redaktor Naczelny Biuletynu

Dyrektor Polskiej Izby Opakowań

Rada Izby na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2018 r. zapro-
ponowała zwołanie na dzień 27 marca 2019 r. (środa) Walne-
go Zgromadzenia Członków. W związku z upływem VI kadencji 
władz Izby, w trakcie zbliżającego się WZC, delegaci dokonają 
wyboru organów Izby: Prezesa, członków Rady, członków Ko-
misji Rewizyjnej.

Stąd też Rada Izby apeluje o liczny udział delegatów repre-
zentujących fi rmy-członków Izby. 

Stosowne materiały (uchwała o zwołaniu, sprawozdanie 
z działalności, projekty programu i budżetu oraz uchwał) zo-
staną przesłane na 2 tygodnie przed sesją Walnego Zgroma-
dzenia Członków. 

Przyszłoroczne Walne Zgromadzenie Członków zostało wpi-
sane do programu wydarzeń uświetniających Jubileusz 25-le-
cia Izby. To dodatkowy element nadający szczególnego zna-
czenia obradom WZC.

Warto wiedzieć

27 marca 2019 r. Walne Zgromadzenie 
Członków Polskiej Izby Opakowań
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Końcówka roku 2018 upływa pod hasłem ekologii, środowiska 
i ograniczenia produkcji plastiku. Chciałoby się powiedzieć, że 
to najwyższy już czas, ale z drugiej strony czy stalibyśmy u pro-
gu tak ważnych decyzji, gdyby Chiny nie zablokowały importu 
europejskich odpadów? Czy decyzja Parlamentu Europejskie-
go o wprowadzeniu do 2021 roku zakazu używania jednora-
zowych przedmiotów z tworzyw sztucznych jest możliwa na 
naszych wewnętrznych rynkach bez uszczerbku dla gospo-
darki? Czy może po prostu ten termin jest tak krótki, bo bez 
Chin nie poradzimy sobie z przetwarzaniem tak ogromnej ilo-
ści śmieci, w tym ich recyklingiem?

Planowane zmiany argumentuje się stanem zaśmiecenia 
mórz i oceanów. Produkty z tworzywa sztucznego stanowią 
tam około 70% wszystkich śmieci. Generalnie do wód trafi a od 
2 do 5% wszystkich produkowanych tworzyw sztucznych. Te 
spożywane są przez zwierzęta morskie, przez co trafi ają do łań-
cucha pokarmowego i lądują niejako na naszym talerzu. Spoży-
cie mikro plastiku może prowadzić do wielu poważnych chorób: 
od zmian w przewodzie pokarmowym, nowotworów, proble-
mów z wątrobą itd. Te małe drobinki plastiku wykrywalne są już 
często w tuńczykach czy krewetkach, a nawet wodzie pitnej czy 
piwie. Więc środowisko to jedno, ale jest to też realny problem 
dla nas już teraz. Nie mówimy tu o jakiejś dalekiej przyszłości.

TRZY LATA NA ZMIANY

Unijna dyrektywa, kiedy już wejdzie w życie, uderzy na po-
czątku w przedsiębiorców produkujących produkty jedno-
razowego użytku z tworzywa sztucznego. 3 lata, to bardzo 
krótki okres. Jedni sobie poradzą, inni będą musieli zamknąć 
działalność. Wiele fi rm już podnosi głos, że 2021 jest dla nich 
nierealnym terminem, tym bardziej, że prawdopodobnie za-
mówienia na takowe produkty będą się kończyć nawet i rok 
wcześniej. Wiele fi rm będzie się bało, że nie zdąży wyprzedać 
asortymentu i zacznie im to zalegać w magazynie. Gdzie in-
dziej czytamy, że jakiś producent wziął kredyt na kilkadziesiąt 
milionów na rozbudowanie nowej fabryki, a tu nagle dyrekty-
wa. Produkcji nie będzie, a kredyt trzeba spłacać. Takich gło-
sów przybywa w mediach z każdym właściwie dniem. Z jed-
nej strony chcemy dbać o środowisko, ale dlaczego naszym 
kosztem? Bo jakby nie patrzeć, to nie producenci wrzucają te 
odpady do mórz i oceanów. Robimy to my, konsumenci. Se-
gregacja nie jest naszą mocną stroną. Ba! Nawet nie segrega-
cja. Tylko ten ułamek sekundy, w którym decydujemy się wy-
rzucić odpadek na ulicę, a nie do śmietnika.

OD SZTUĆCÓW PO TELEWIZORY

Może w  innych okolicznościach, zaczęlibyśmy od edukacji 
i pilnowania nas samych. Ale z drugiej strony chiński sprze-
ciw przeciwko europejskim odpadom, wymusił ekspresową 
potrzebę ograniczenia ich produkcji. Jednorazówki to zresz-
tą dopiero początek.

Kolejnym etapem będą prawdopodobnie opakowania, które 
wykorzystuje się w gastronomii przy daniach na wynos. Mówimy 
o tych białych styropianowych pudełeczkach – mówi Krzysztof 
Kawczyński, przewodniczący komitetu ochrony środowiska 
Krajowej Izby Gospodarczej. – Następnie te produkty, które są 
mieszanką różnych tworzyw sztucznych i dzisiaj praktycznie nie 
nadają się do recyklingu. Na przykład jednorazowe kubki papie-
rowe, które tak naprawdę nie do końca są papierowe, bo powle-
czone folią, czyli mamy połączenie tworzywa i papieru, co wła-
ściwie wyklucza recykling. Podobnie rzecz ma się w niektórych 
opakowaniach wielomateriałowych. Jednak to nie wszystko. 
W przyszłości będzie mocna presja na to, aby przywracać wy-
robom naprawialność. Pralka, telefon komórkowy, telewizor- 
obecnie są to produkty w pewnym sensie jednorazowe, bo 
ich naprawa jest niemożliwa lub koszty takich napraw często są 
porównywalne z kosztami nowego wyboru. Zepsują się, posta-
rzeją, wejdzie nowy model, więc wyrzucamy i kupujemy następ-
ny. Idea UE jest taka, żebyśmy je naprawiali albo wypożyczali, 
nie kupowali. Takie fundamentalne oparcie na unikaniu produk-
cji zasobów, niemnożeniu niepotrzebnych bytów. Ale zanim to 
nastąpi, czeka nas z pewnością długa i żmudna droga, bo z jed-
nej strony mówimy o uświadamianiu całego społeczeństwa jako 
konsumentów i wytwórców odpadów, a z drugiej wprowadzamy 
rynek producentów na zupełnie inny poziom.

ROZWINIE SIĘ RYNEK EKO OPAKOWAŃ

Ochrona środowiska jest i będzie tożsama z koniecznością 
wprowadzania zmian na rynku produkcji. Jednorazowe wy-
roby plastikowe trzeba będzie zastąpić tymi, które szybciej 
ulegają biodegradacji lub można je wykorzystać wielokrotnie. 
Niestety, koszt ich wyprodukowania jest często kilkakrotnie 
wyższy niż „jednorazówek”.

Myślę, że te duże przedsiębiorstwa sobie poradzą, po prostu 
przerzucą się na coś innego. Ale są też takie fi rmy, które specja-
lizują się tylko w tej jednej dziedzinie. Jeżeli są to te małe, gara-
żowe fi rmy to szczerze mówiąc nie wiem, myślę, że nie każdy to 
udźwignie. Ci, którzy przejdą na produkcję opartą na materia-
łach biodegradowalnych, będą też z początku musieli liczyć się 
z kosztami. Z czasem, kiedy zacznie rosnąć popyt, te ceny będą 
spadać. Takie są prawa rynku. Ale zakładam, że dla wielu fi rm 
będzie to bardzo trudny sprawdzian ich elastyczności i dopaso-
wania się do nowych potrzeb. Myślę też, że najbliższe lata to bę-
dzie taki paradygmat ekoprojektowania w ramach gospodarki 
w obiegu zamkniętym. To już dziś jest bardzo potrzebne, jeże-
li myślimy o długofalowej produkcji. Zanim zasiądziemy do za-
projektowania naszego opakowania, będziemy musieli wiedzieć 
co go będzie czekać potem. Jest takie pojęcie jak analiza cyklu 
życia produktu. Musimy wiedzieć, czy możemy opierać się na je-
go zwrotności, przetwarzalności, wielokrotności zastosowania, 
zasobów potrzebnych do jego produkcji, wpływu produkcji na 
środowisko. Ten rynek z pewnością mocno się rozwinie w naj-
bliższym czasie – wyznaje Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej 
Izby Opakowań.

Ciąg dalszy kongresowej debaty

Kto przetrwa antyplastikową rewolucję
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EUROPA TO ZA MAŁO

Co ważniejsze nowa dyrektywa dotyczyć będzie jedynie dys-
trybucji takich opakowań na terenie Unii Europejskiej. Nie mó-
wi nic o produkcji dla klientów spoza Unii.

Jesteśmy dużą fi rmą. I tak, jedną z naszych działalności jest 
produkcja sztućców jednorazowego użytku – tłumaczy Marian 
Olszyński, doradca ds. rozwoju spółki Zelan. – Biodegradowal-
ne również mamy w asortymencie, ale tu odbiorcą są głównie 
Niemcy. Niestety są to wciąż dużo droższe produkty. Ale jeżeli 
chodzi o plastikowe, to jednym z naszych klientów jest Arabia 
Saudyjska. Więc po wejściu nowych przepisów w 2021 roku, to 
nie jest tak, że my nagle zamkniemy całą produkcję. Prawdo-
podobnie będzie się to wiązało z jej ograniczeniem i przerzuce-
niem się na inny asortyment, ale sztućce będziemy robić dalej. 
Nie będziemy ich tylko sprzedawać w granicach Unii Europej-
skiej. Mamy klientów z Rosji, Ukrainy. Ten rynek nie przestanie 
nagle istnieć. Póki nie będzie to ogólnoświatowa norma, to nie 
możemy też liczyć na cud, że nagle te morza i oceany uratujemy. 
Proszę sobie wyobrazić przykładowo, że w Arabii Saudyjskiej nor-
mą dla tych plastikowych sztućców jest wartość 5 gramów. Dla 
przykładu, ta nasza polska łyżkę, z tego samego tworzywa ma 
2,3 grama. Czyli, że tam tego odpadu gromadzi się właściwie 
2 razy więcej.

TRZEBA OD CZEGOŚ ZACZĄĆ

Producenci tworzyw sztucznych stoją przed trudnymi wybo-
rami. Chcą też, aby ich głos był słyszalny zarówno na szczeblu 
krajowym jak i europejskim. I nie chodzi tu o bunt przeciw-
ko wprowadzanym zmianom, gdyż świadomość potrzeby ich 
wprowadzenia jest oczywista, ale bardziej o uwarunkowania 
dostosowawcze do nowych realiów. O tym czy fi rmy otrzy-
mają wsparcie fi nansowe zadecyduje nasz rząd. Na razie dy-
rektywa jest w fazie konsultacji, stąd więcej pojawia się pytań 
niż odpowiedzi. Czy uda się wprowadzić jakieś działania osło-
nowe? Czy data 2021 będzie obowiązywała wszystkich, czy 
może Polska ma szansę na derogację tego terminu? Niemniej 
jednak, prędzej czy później stanie się to faktem, więc pewne 
działania należy zacząć wdrażać już teraz. Są fi rmy, które już 
rozpoczęły ten proces.

IKEA faktycznie zobowiązała się do tego, aby od 1 stycznia 2020 
wycofać z asortymentu wszystkich naszych sklepów na całym 
świecie plastikowe produkty jednorazowego użytku. Natomiast 
zobowiązanie to wydaliśmy i ogłosiliśmy jeszcze zanim zapadły 
pewne unijne decyzje. To się wiąże z naszą strategią zrównowa-
żonego rozwoju, której jednym z elementów jest rozwijanie się 
w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Planujemy także, 
aby do 2030 roku stosować w opakowaniach i produktach tylko 
materiały odnawialne lub ponownie przetworzone. Choć wie-
my, że takim wyzwaniom o charakterze globalnym, jak zmiany 
klimatu, kurczące się zasoby i niezrównoważona nie jest w sta-
nie podołać jeden człowiek, ani jedna fi rma, to jednak od cze-
goś trzeba zacząć. To, co my możemy zrobić to inspirować in-
nych do działania i edukować społeczność, naszych klientów do 
angażowania się na rzecz planety. Tylko dzięki współpracy mię-
dzy interesariuszami i wspólnemu kierunkowi jesteśmy w stanie 
mieć istotny wkład w poprawę stanu środowiska –  mówi Aga-
ta Czachórska, kierownik projektu Circular IKEA, IKEA Retail 
w Polsce.

TO NIE PRODUCENCI STANOWIĄ PROBLEM

Zmiany będą dotyczyć nas wszystkich. Nie tylko fi rmy stają 
przed ogromnym wyzwaniem, ale też my. A nawet my przede 
wszystkim. Żyjemy w czasach, w których wszystko musi być in-
stant, nowe, najlepsze. Nie mamy czasu, żeby zjeść, więc bierze-
my na wynos. Nie chcemy gotować, więc sięgamy po diety pu-
dełkowe. Kochamy nowe technologie, więc nie czekamy nawet 
aż stary telefon odmówi posłuszeństwa, po prostu kupujemy 
nowy. Jesteśmy leniwi. Łatwiej nam wyrzucić opakowanie na 
ziemię niż przejść się ten kawałek do kosza na śmieci. Podobno 
segregujemy śmieci, ale w rzeczywistości wystarczy spojrzeć to 
pierwszego lepszego pojemnika na śmieci komunalne, a znaj-
dziemy w nim szkło, plastiki, papier itd. Burzymy się, kiedy sły-
szymy, że razem z żywnością pochłaniamy mikro plastiki. Cięż-
ko nam się ogląda zdjęcia zanieczyszczonych mórz, oceanów, 
martwych ryb, z których dosłownie wysypują się śmieci. Ale to 
są właśnie nasze śmieci. Producenci odpowiadają tylko na na-
sze zapotrzebowanie. Skoro jest popyt, to jest podaż.

To jest ta odwieczna walka między biznesem, a środowiskiem. 
Jeżeli producent ma do wyboru zarobić 2 mln, a tylko 100 tys. to 
oczywistym jest, że wybierze tę pierwszą opcję. Wiadomo, że aby 
to zatrzymać potrzebne są odgórne ograniczenia, żebyśmy tak 
bezmyślnie nie dewastowali środowiska. Ale z drugiej strony też, 
to my musimy zacząć się zmieniać. Unia będzie kładła nacisk na 
edukację i uświadamianie nam pewnych rzeczy. Ale to jest pro-
ces, który będzie obejmował kolejne pokolenia. Żeby zatrzymać 
to chociaż częściowo już teraz, potrzebne są takie dyrektywy. Co 
z tego, że dziś jesteśmy świadomi tych zagrożeń. Czy powstrzy-
muje nas to przed kupnem wody mineralnej w plastikowej bu-
telce? – tłumaczy Krzysztof Krawczyński.

SEGREGACJA I JESZCZE RAZ SEGREGACJA

Edukacja to jedno, ale to z nią dalej zrobimy to inna sprawa. 
W niektórych miejscach próbuje się przeforsować metodę tak 
zwanego kija i marchewki. Segreguj śmieci i wymieniaj je na 
wodę mineralną, bilety do teatru czy komunikacji miejskiej. 
Marian Olszyński z fi rmy Zelan sugeruje, że powinniśmy brać 
przykład z innych krajów i wprowadzić tak zwany system kau-
cyjny na opakowania.

Niemiecki Lidl wprowadził taki system u siebie na butelki PET 
i to się sprawdza. Ludzie mają dodatkową zachętę, aby tę segre-
gację realnie stosować. Tak jak kiedyś w Polsce był rynek butelek 
szklanych. Wartość tej kaucji zachęcała, więc się segregowało, 
zbierało, zanosiło i odbierało zwrot kaucji. A w tej chwili, ta butel-
ka PET nie ma żadnej wartości i uważamy, że to nie jest nasz pro-
blem co się dalej z nią stanie. A gdybyśmy mogli jakoś zmienić ten 
nasz sposób myślenia, to uważam, że i wprowadzenie gospodar-
ki w obiegu zamkniętym miałoby większy sens. Tworzywa są ge-
nialnym materiałem do ponownego użycia, wymagają mniejszej 
temperatury niż szkło czy drewno, a także miej środków chemicz-
nych. Można je swobodnie przetwarzać. Ale jest jeden warunek, 
one muszą wrócić ponownie do tego obiegu, bo kiedy wylądują 
w śmietniku komunalnym, to nic z tego nie będzie.

Od redakcji: Autorem artykułu jest Dorota Laskowska, 
właścicielem portal Holistic News. To dzięki uprzejmo-
ści portalu czytelnicy Biuletynu mogą zapoznać się z tym 
artykułem. Za co serdecznie dziękujemy.
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Masło jest tłuszczem wydzielonym 
z mleka krowiego. Jego podstawowymi 
składnikami są: tłuszcz 82%, woda 16%, 
białka, sole mineralne, laktozy, witamina 
A, karotenoidy, witaminy D i E. Ale na ryn-
ku spotkać też można produkty sprzeda-
wane jako masło lub tłuszcz do smaro-
wania posiadające w swojej zawartości 
jako dodatek znaczną ilość tłuszczów ro-
ślinnych. Ta wiedza o składzie masła jest 
nam niezbędna do doboru prawidłowe-
go materiału do jego pakowania.

Z chemicznego punktu widzenia ma-
sło jest mieszaniną estrów, gliceryny 
i kwasów tłuszczowych. Pod wpływem 
światła i świeżego powietrza ulega ono 
dość szybko przemianom nazywanym 
jełczeniem. Procesy te postępują szcze-
gólnie szybko w podwyższonych tempe-
raturach, a towarzyszy im wyzwalanie się 
z masła nieprzyjemnego zapachu i stop-
niowa zmiana barwy na ciemnożółtą. 
W celu spowolnienia procesu jełczenia 
(wydłużenia czasu przydatności do spo-
życia) masło przechowuje się w niskiej 
temperaturze, czasem mrozi, konser-
wuje się solą, przechowuje zanurzone 
w wodzie bez dostępu powietrza.

Z powyższych informacji wynika, że 
masło należy chronić przed działaniem 
promieni UV (światła) oraz przed dostę-
pem tlenu. Przechowywane ono winno 
też być w warunkach chłodnych.

Ostateczne cechy smakowo-zapacho-
we masła są wypadkową wielu czynni-
ków. Znaczna ich część wynika z jakości 
surowca, część natomiast określona jest 
parametrami technologicznymi wyro-
bu masła, warunkami magazynowania 
i dystrybucji produktu gotowego, a tak-
że właściwościami materiału opakowa-
niowego, w którym masło jest przecho-
wywane.

Wymagania stawiane opakowaniom:
 brak negatywnego wpływu na ce-

chy smakowo-zapachowe,
 zadowalająca odporność na wilgoć 

i zmiany temperatury,
 odporność na tłuszcze,

 odporność na przenikanie substan-
cji zapachowych,

 właściwe zabezpieczenie produktu 
przed działaniem światła,

 wysoka barierowość na przenikanie 
do wnętrza opakowania tlenu,

 wysoka jakość higieniczna,
 dobre właściwości mechaniczne,
 – wytrzymałość na rozerwanie,
 – utrzymanie zagięcia,
 – możliwość wykorzystania na ma-

    szynach pakujących.

Uczciwie wyprodukowane prawdziwe 
masło zawierające min. 82% tłuszczu po-
chodzącego z mleka krowiego zapako-
wać można w laminat, który tworzy:
 Al (folia aluminiowa) – jako war-

stwa zewnętrzna przeznaczona do 
zadruku,

 papier tłuszczoszczelny – jako war-
stwa wewnętrzna przylegająca 
bezpośrednio do masła,

 połączone one mogą być,
 – klejem,
 – woskiem,
 – polietylenem LDPE,
 primer/Al/klej/papier tłuszczoszczelny 

(najczęściej 72-76 g/m2).

Jednak na rynku zdarzają się producen-
ci dodający w procesie produkcji masła 
olej. Wówczas na warstwę wewnętrzną 
laminatu, mającą bezpośredni kontakt 
z  masłem, wykorzystywany jest papier 
powlekany ekstruzyjnie polietylenem 
LDPE (PE jako warstwa barierowa zapo-
biegająca przenikaniu tłuszczu do pa-
pieru):

primer/Al/klej/papier/LDPE.

Zdarza się, że dla zapewnienia właści-
wej barierowości na olej warstwę LDPE 
należy wykorzystać dwukrotnie
 jako warstwę mającą bezpośredni 

kontakt z masłem
 jako warstwę łączącą papier z Al.
 primer/Al/LDPE/papier/LDPE

Obok tych laminatów na rynku spo-
tkać też można czasem inne materiały, 
w tym sam tylko papier tłuszczoszczelny.

Takie wielomateriałowe opakowania 
stwarzają kłopot z  ich utylizacją. Moż-
na je jedynie wyrzucić na wysypisko lub 
spalić w spalarni. Dążenie do zastąpie-
nia tych opakowań rozwiązaniem bio-
degradowalnym doprowadziło do opra-
cowania laminatu złożonego z papieru 
tłuszczoszczelnego, jako warstwy we-
wnętrznej mającej bezpośredni kontakt 
z  masłem, natomiast na warstwę ze-
wnętrzną laminatu zastosowano metali-
zowaną, kompostowalna folię celulozo-
wą NatureFlex.

 zadruk/NatureFlex/klej/papier tłusz-
czoszczelny (ok. 83 g/m2).

Folie celulozowe NatureFlex produ-
kowane są z masy celulozowej otrzymy-
wanej ze ścieru drzewnego. Pochodząc 
z celulozy będącej biopolimerem, w cią-
gu 5-6 tygodni ulegają biodegradacji 
i  stwarzają możliwość kompostowania 
po wykorzystaniu jak opakowanie. Po-
siadają one bardzo dobre naturalne wła-
ściwości barierowe na przenikanie tlenu, 
natomiast barierowość na przenikanie 
wilgoci można regulować w  szerokim 
zakresie poprzez powleczenie ich różny-
mi lakierami. Charakteryzują się też od-
pornością na tłuszcze i środki chemiczne, 
możliwością zadruku różnymi technika-
mi, możliwością metalizacji, termozgrze-
walnością, doskonałymi właściwościami 
skrętnymi i trwałym zagięciem, możliwo-
ścią łączenia w warstwy z innymi mate-
riałami.

Wykonany z papieru i folii celulozowej, 
w 100% biodegradowalny laminat, pod-
czas procesu pakowania masła wystar-
czająco dobrze zachowuje się na maszy-
nie pakującej dając prawidłowe, trwałe 
zagięcie. Wśród jego charakterystycz-
nych cech wymienić należy:
 wszystkie materiały wykorzystane 

przy jego produkcji są biodegrado-
walne,

 prawidłowo zachowuje się na ma-
szynie pakującej,

Biodegradowalny 
laminat 
do pakowania masła

►
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Odwiedź strefę EKOPACK i znajdź odpo-
wiedź na pytania związane z  nowymi 
przepisami UE dotyczącymi produkcji 
plastiku

W związku z  przyjęciem przepisów 
przez Parlament UE dotyczących zakazu 
produkcji plastikowych przedmiotów 
jednorazowego użytku, mających wejść 
w życie w 2021 r., Międzynarodowe Targi 
Opakowań Packaging Innovations pra-
gną przyłączyć się do akcji promującej 
nowe przepisy, które regulują produk-
cję opakowań w sposób zrównoważony 
i ekologiczny. Zakaz dotyczący produkcji 
takich przedmiotów jak plastikowe tale-
rzyki, sztućce, słomki, patyki do balonów, 
cienkie torby plastikowe oraz polistyre-
nowe pojemniki fast-food, to kwestia 
w  szczególny sposób dotycząca grupy 
docelowej targów. Zarówno Wystawcy, 
jak i Zwiedzający to producenci, dostaw-
cy i odbiorcy wyżej wymienionych pro-
duktów dla kilkunastu branż przemysłu, 
w tym spożywczej i reklamowej.

Jako organizator najważniejszych tar-
gów opakowań w  Europie Środkowo-
-Wschodniej – Packaging Innovations, 

chcemy rozpowszechniać wiedzę doty-
czącą nowych regulacji, mając przede 
wszystkim na celu zwiększenie świado-
mości dotyczącej szkodliwych i  nieod-
wracalnych skutków produkcji i wyko-
rzystania jednorazowych, plastikowych 
produktów oraz stworzyć miejsce i oka-
zję do debaty na temat możliwości i al-
ternatyw związanych z nowymi przepi-
sami.

Podczas zbliżającej się, 
11. edycji Targów Packa-
ging Innovations (2-3 
kwietnia 2019 r., EXPO 
XXI Warszawa) pragnie-
my rozwinąć istniejącą 

już strefę EKOPACK. W ramach omawia-
nej strefy Wystawcy prezentują każdego 
roku gronu ponad 5000 branżowych go-
ści między innymi opakowania i etykie-
ty biodegradowalne, usługi recyklingu 
oraz technologie produkcji opakowań 
z  materiałów pochodzących z recy-
klingu. Podczas zbliżającej się odsło-
ny wydarzenia chcemy powiększyć 
grono fi rm prezentujących ekologicz-
ne rozwiązania oraz stworzyć dedy-

kowany tej tematyce blok wykładów 
i warsztatów poruszających zagadnie-
nia dotyczące zarówno nowych regu-
lacji, jak i alternatyw dla produktów 
wykorzystywanych do tej pory. Eko-
logiczne opakowania to nie tylko pa-
pierowe torby i  produkty pochodzące 
z recyklingu. Dla nas to przede wszyst-
kim świadomy przemysł, technologie 
i procesy produkcyjne tworzone z my-
ślą o środowisku.

Jesteśmy przekonani, że tak du-
że spotkanie branży opakowaniowej, 
jakim są Targi Packaging Innovations 
to miejsce, gdzie rozmowa na temat 
nowych przepisów jest wyjątkowo 
ważna.

www.packaginginnovations.pl
2-3 kwietnia 2019 r., 
EXPO XXI Warszawa

Organizator:

www.targi.krakow.pl

 utrzymuje trwałe zagięcie,
 papier tłuszczoszczelny stanowiący 

jego warstwę wewnętrzną jest wy-
starczającą barierą na przenikanie 
tłuszczu,

 metalizowana folia celulozowa Na-
tureFlex stanowiąca jego warstwę 
zewnętrzną jest wystarczającą ba-
rierą na przenikanie światła (pro-
mieni UV) i  tlenu, dobrze też daje 
się zadrukowywać.

W celu sprawdzenia jakości masła za-
pakowanego w  taki biodegradowalny 
laminat w  momencie osiągnięcia ter-
minu przydatności jego do spożycia 
wynoszącego 21 dni wykonane zostały 
badania laboratoryjne w  specjalistycz-
nych laboratoriach. Dla porównania 
badania wykonano dla tego samego 
masła zapakowanego w  standardowy 
materiał (Al/LDPE/papier tłuszczosz-
czelny) oraz w laminat biodegradowal-
ny (NatureFlex/klej/papier tłuszczo-
szczelny).

Jak wynika z przedstawionych rapor-
tów analitycznych dla obu rodzajów opa-
kowań:

Badany produkt charakteryzuje 
się dobrymi właściwościami sen-
sorycznymi i fi zykochemicznymi 
co wskazuje na jego przydatność 
handlową.

Taki biolaminat wykonać może każda 
drukarnia. Nie wymaga on też żadnych 
przeróbek maszyn pakujących. Wystar-
czy zamienić na maszynie jedną rolkę 
na drugą. 

Możemy więc się spodziewać, że 
wkrótce producenci masła zainteresują 
się tym rozwiązaniem. 

Mieści się ono w pełni we wdrażanych 
powoli w  życie zasadach Gospodarki 
o Obiegu Zamkniętym.

Andrzej Kornacki

andrzej.kornacki@futamuragroup.com

WARTO WIEDZIEĆ

Przyszłość przemysłu 
opakowaniowego 
w województwie 
mazowieckim

W związku z realizowanym przez 4CF 
Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowiec-
kiego w Warszawie badaniem struktu-
ry, potencjału i trendów rozwojowych 
branży opakowaniowej, fi rma 4CF przy 
współpracy z Polską Izbą Opakowań re-
alizowała projekt badawczy dotyczą-
cy oceny oraz perspektyw rozwojo-
wych sektora opakowań na Mazowszu.

W ramach projektu przewidziano 
przeznaczone dla wąskiego grona eks-
pertów warsztaty strategiczne (12 grud-
nia) oraz konferencję (17 grudnia) pod-
sumowującą rezultaty badań, która była 
również okazją do rzeczowej rozmowy o 
wyzwaniach dla polskiej i mazowieckiej 
branży opakowaniowej.

►
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Zespół designerów fi rmy Coff ee Service, 
z własnej inicjatywy, rezygnując z hono-
rarium opracował 13 propozycji jubile-
uszowego logotypu Polskiej Izby Opa-
kowań.

Rada Izby na posiedzeniu w dniu 28 li-
stopada wybrała spośród nadesłanych 
projektów logotyp, który będzie wy-
korzystywany w  jubileuszowym, dwu-
dziestym piątym roku działalności Izby 

w okolicznościowych materiałach: infor-
macyjnych, promocyjnych, marketingo-
wych i innych.

Prezentując zatwierdzone logo, Rada 
Izby skierowała podziękowanie jego au-
torom i kierownictwu Coff ee Service.

Ze swojej strony, zespół redakcyjny Biu-
letynu dołączając się do podziękowań 
oraz uwzględniając profesjonalizm auto-
rów, zachęca do korzystania z usług ze-

społu designerów Coff ee Service. W pełni 
na taką promocję zasługują.

(Red.)

Jubileuszowe logo Polskiej Izby Opakowań 
dziełem projektantów firmy Coffee Service

W ofercie Georg Utz sp. z o.o. – producenta 
systemów wielokrotnego użytku z twor-
zywa sztucznego dla logistyki i magazy-
nowania pojawił się pojemnik Internesta, 
stworzony dla obsługi zamówień online 
przez sieci handlowe. Internesta to lekki 
i wytrzymały pojemnik o wymiarach 600 x 
400 x 243 mm, który z powodzeniem może 
być wykorzystywany w  całym procesie 
obsługi zamówień online – od momen-
tu kompletacji w sklepie lub magazynie, 
aż po dystrybucję do klienta. Innowacją 
w przypadku Internesty jest zastosowanie 
wymiennych przegród, umieszczonych 
wewnątrz pojemnika w specjalnych pro-
wadnicach. W górnej krawędzi pojemni-
ka zostały jednocześnie wykorzystane 
specjalne zaczepy na reklamówki. Dzięki 

Internesta – nowy pojemnik dla e-grocery

Pojemniki Internesta w stosie, fot. Georg Utz sp. z o.o.

tym rozwiązaniom można segregować 
zamówienia i oddzielać od siebie różne 
grupy produktów – np. świeże owoce 
i warzywa od środków do sprzątania do-
mu, a  także zwiększyć bezpieczeństwo 
produktów podczas transportu do klien-
ta końcowego.

Trapezowy kształt umożliwia układanie 
pojemników w stos, za pomocą pałąków. 
Po złożeniu pałąków i umieszczeniu pu-
stych pojemników jeden w drugim, zre-
dukujemy natomiast pierwotną objętość 
o 75% i oszczędzimy tym samym miejsce 
w transporcie. Aby ułatwić przepływ po-
wietrza i  utrzymać odpowiednio niską 
temperaturę zawartości, zastosowano 
szczelinową konstrukcję pojemnika. Inter-
nesta jest przyjazny zarówno dla obsługi 

Pojemnik Internesta z jedną wewnętrzną przegrodą fot. Georg Utz sp. z o.o.

manualnej, jak również w automatyzacji, 
dzięki wykorzystaniu płaskiej podłogi.

Do zarządzania systemem dystrybucji 
można dodatkowo wyposażyć pojemnik 
w etykiety z kodami kreskowymi. Kolor 
pojemnika może zostać dopasowany do 
wymagań i potrzeb klienta. 

Dane techniczne:
Wymiary zewnętrzne: 600 x 400 x 253 mm
Wymiary wewnętrzne: na górze: 576 x 375 mm, 

na dole: 545 x 342 mm 
Wysokość po umieszczeniu jednego pojem-

nika w drugim: 63,5 mm (1/4)
Objętość: 48 litrów
Waga: 1,8 kg (wersja bez pałąków), 1,94 kg 

(pałąkami)
Waga wypełnienia pojemnika: 15 kg
Maksymalne obciążenie w stosie: 250 kg



9Biuletyn Opakowaniowy  Rok 23  Nr 4/2018

Posiedzenie Rady Izby 
w dniach 27-28 listopada 
2018 r.

Tym razem członkowie Rady i Komisji Re-
wizyjnej spotkali się na dwudniowym, 
wyjazdowym posiedzeniu we Włocław-
ku, na zaproszenie kierownictwa fi rmy 
RADPAK – Fabryki Maszyn Pakujących. 
Liczba i  waga problemów i  spraw do 
rozpatrzenia uzasadniała potrzebę dwu-
dniowych obrad. Tym bardziej, iż wiele 
czasu poświęcono na pierwszy punkt 
porządku obrad, w którym przewidzia-
no zapoznanie się z działalnością i osią-
gnięciami fi rmy RADPAK, tegorocznego 
laureata plebiscytu na tytuł „Firma zasłu-
żona dla Przemysłu Opakowań”. O tej czę-
ści obrad piszemy na str. 16. Biuletynu. 
W tym miejscu trzeba podkreślić wysoką 
ocenę uczestników posiedzenia dla or-
ganizatora i gospodarza obrad.

W dalszej części obrad, uczestnicy 
posiedzenia zapoznali się z  informacją 
o udziale Izby w targach TAROPAK 2018, 
dokonując oceny tego przedsięwzięcia 
z  punktu widzenia oczekiwań wystaw-
ców. Członkowie Rady pozytywnie oce-
nili tegoroczną edycję targów TAROPAK. 
Uczestniczący w  posiedzeniu przed-
stawiciele MTP poinformowali o  decy-
zji w  sprawie organizacji w  2019 roku 
nadzwyczajnej edycji TAROPK-u, mając 
na uwadze, iż wydarzenie to jest zwią-
zane z jubileuszem 25-lecia Polskiej Izby 
Opakowań. Uczestnicy posiedzenia ak-
ceptując tę decyzję zwracali uwagę na 
potrzebę podjęcia specjalnych starań 
o zapewnienie dostatecznej liczby wy-
stawców oraz skuteczną promocję dla 

Z życia Polskiej Izby Opakowań
pozyskania zwiedzających (klientów). 
Wg informacji dyrektora J. Mazurczaka 
i K. Fleśmana (MTP) przyszłoroczna edy-
cja TAROPK-u zorganizowana zostanie 
w dniach 30.09-3.10.2019 r.

Ze względu na powiązanie targów 
TAROPAK z jubileuszem Izby, ustalono, iż 
szczegółowe ustalenie formuły tych tar-
gów będzie tematem odrębnego spo-
tkania, zaś wstępny projekt zostanie 
omówiony w dalszej części posiedzenia, 
poświęconej programowi jubileuszo-
wych wydarzeń.

Zgodnie z przyjętą i zaplanowaną te-
matyką posiedzenia, omówiono prze-
bieg i rezultaty IV-go Kongresu Przemy-
słu Opakowań. Podstawę do dyskusji 
w  tym punkcie obrad stanowiła infor-
macja dyrektora Izby. Uczestnicy posie-
dzenia pozytywnie ocenili przebieg i re-
zultaty Kongresu, podkreślając właściwy 
wybór tematyki i  jej szczególną aktual-
ność. Obecność ok. 250 uczestników, 
pokongresowe opinie oraz fakt wydania 
drukiem, w formie monografi i, kongreso-
wych materiałów, są często przytaczane 
jako dowód wysokiej oceny oraz celowo-
ści organizacji Kongresu.

W dalszej części obrad, członkowie 
Rady zatwierdzili harmonogram prac 
przygotowawczych do WZC, ustalając 
termin Walnego Zgromadzenia na 27 
marca 2019 r. Podkreślano fakt zakoń-
czenia w  2018 r., VI kadencji organów 
Izby. Zatem marcowe WZC (2019 r.) do-
kona wyboru nowych władz. Oznacza 
to potrzebę przeprowadzenia konsulta-
cji odnośnie kandydatów do wszystkich 
organów Izby: Prezesa, członków Rady 
i  Komisji Rewizyjnej. Ponadto przewi-

duje się, iż delegaci na WZC poza oceną 
działalności Izby w  2018 r., przyjęciem 
programu i  budżetu na 2019 r., przyj-
mą program przedsięwzięć uświetnia-
jących jubileusz 25-lecia Izby. Stąd też 
uczestnicy obrad zaapelowali do człon-
ków o zgłaszanie stosownych propozycji 
oraz udział w obradach WZC.

W tej części obrad dyrektor Izby przed-
łożył informację o  realizacji budżetu 
w 2018 r., wg stanu na dzień 30 paździer-
nika. Członkowie Rady i Komisji Rewizyj-
nej pozytywnie ocenili gospodarkę fi nan-
sową Izby w świetle realizacji budżetu.

Wiele uwagi poświęcono wypracowa-
niu koncepcji programowej WZC, mając 
na uwadze fakt, iż najbliższe WZC nale-
ży powiązać z  jubileuszem Izby. Człon-
kowie Rady i  Komisji Rewizyjnej zobo-
wiązali się do przedłożenia (do końca 
grudnia br.) propozycji co do materiałów 
sprawozdawczych i programowych przy-
gotowanych na WZC, a także do progra-
mu jubileuszowych wydarzeń. W spra-
wach związanych z  jubileuszem, Rada 
zatwierdziła jubileuszowy logotyp Izby, 
opracowany przez zespół projektowy fi r-
my Coff ee Service. Pozytywnie oceniono 
inicjatywę wydania ściennego kalenda-
rza z okazji 25-lecia Izby.

Uczestnicy obrad zapoznali się z udzia-
łem Izby w  targach Expo Opakowania 
(Sosnowiec) oraz z  koncepcją udziału 
Izby w targach: Warsaw Pack i Packaging 
Innovations. Przedłożone w tej sprawie 
propozycje dyrektora Izby zyskały apro-
batę uczestników posiedzenia.

W sprawach różnych, Rada przychyli-
ła się do wniosku Prezesa Izby o skreśle-
nie z grona członków fi rmy GOODWEL 
Polska oraz o wykluczenie fi rm: PAPHO-
SA HOLDINGS; ALBEA; EYEC Marcin We-
ksler; IPAK Dariusz Niklas i EURO PRINT, 
podejmując stosowną uchwałę.

W dyskusji ponownie wróciła spra-
wa zaniechania wydawania Biuletynu 
w wersji papierowej. Wobec różnicy opi-
nii w tej sprawie, postanowiono sprawę 
tę pozostawić do decyzji WZC lub nowo 
wybranej Rady.

Jak wynika z niniejszej relacji było to 
pracowite i wielce owocne posiedzenie. 
Warto było poświęcić dwa dni. Obrady 
w  pierwszym dniu (27.11) zakończyła 
wspólna kolacja z udziałem gospodarzy 

dokończenie na s. 10Posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań
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(przedstawicieli fi rmy RADPAK). Kolacja 
stanowiła miły akcent, wieńczący współ-
pracę członków organów Izby w tej ka-
dencji. 

(BPS)



Izba na targach 
EXPO OPAKOWANIA

Cieszy sukces tegorocznej edycji tar-
gów EXPO OPAKOWANIA organizowa-
nych przez Centrum Kongresowe Expo 
Silesia w Sosnowcu. W tym roku targi te 
były poświęcone opakowaniom dla wy-
robów przemysłowych i materiałów nie-
bezpiecznych. O sukcesie świadczy m.in. 
liczba ok. 100 wystawców oraz powodze-
nie przedsięwzięć (seminaria, warsztaty, 
konferencje) towarzyszących targom. 
W targach, podobnie jak w  roku 2017, 
czynnie uczestniczyła Polska Izba Opa-
kowań. W ramach sprawowanego patro-
natu, prezes Izby prof. Stanisław Tkaczyk 
otworzył targi oraz przewodniczył Komi-
sji Konkursowej na Medal Expo Silesia.

Izba patronowała także konferencji 
naukowej „Opakowania dla ludzi i  śro-
dowiska” zorganizowanej przez Katedrę 
Opakowalnictwa Towarów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. W ramach 
wspierania działalności Koła Naukowe-
go Opakowalnictwa Towarów (UEK) Pol-
ska Izba Opakowań patronowała także 
warsztatom organizowanym przez Koło 
Naukowe nt. „Metody projekcyjne w ba-
daniach opakowań”. Izba patronowa-
ła także seminarium organizowanemu 
przez Polską Izbę Odzysku i Recyklingu 
Opakowań (członek Izby) na temat trans-
formacji sfery legislacyjnej w  kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Była 
to kontynuacja problematyki podjętej 
przez IV Kongres Przemysłu Opakowań.

Dzięki życzliwości organizatorów, Pol-
ska Izba Opakowań dysponowała sto-
iskiem informacyjno-promocyjnym, z któ-
rego skorzystały m.in. fi rmy: SOR DREW; 
PAKMAR; NOWEKO. Firma HURMAK, czło-
nek Izby, została wyróżniona za efektyw-
ną formę prezentacji swojej oferty. Zaś 
fi rma LOGISTICS Żuralski (również czło-
nek Izby) zaprezentowała całą gamę pa-
let z tworzyw sztucznych oraz palet i po-
jemników metalowych (stal i aluminium)

(W.W.)



Seminarium „Rynek 
opakowań w Polsce 
i Białorusi”

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP, Polska Izba Opakowań 
wspólnie z Ambasadą RP w Mińsku zor-
ganizowała w dniach 4-5 grudnia semi-
narium w Mińsku.

Tematem seminarium była ocena ryn-
ków opakowań w Polsce, Białorusi oraz 
krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodar-
czej, a  także perspektywy ich rozwo-
ju w świetle nowej strategii gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

Na seminarium Polskę reprezentowali: 
Marcin Wojciechowski z-ca Ambasadora 
RP w Mińsku; Marek Rosłon członek Ra-
dy Polskiej Izby Opakowań, prezes i dyr. 
generalny Spółki PAKMAR; Cezary Kar-
piński, dyr. Polskiego Instytutu w  Miń-
sku, radca Ambasady RP w Mińsku; Alek-
sander Wasilewski radca w  departa-
mentu współpracy ekonomicznej w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych; Arka-
diusz Sarna, radca Ambasady RP w Miń-
sku; Wioletta Makulec, spec. ds. ekspor-

tu w  fi rmie PAKMAR; Aleksiej Papkow 
z  fi rmy HAMILTON; Michał Pestka dyr. 
działu badań opakowań w  fi remie HA-
MILTON; Arkadiusz Groszewski z  fi rmy 
ECOR Product oraz Krzysztof Kozal, spe-
cjalista ds. marketingu w  fi rmie ECOR 
Product.

W trakcie seminarium Marek Rosłon, 
lider polskiej delegacji, prezes i dyr. Gen 
w fi rmie PAKMAR, zaprezentował referat 
„Przemysł i  rynek opakowań w  Polsce, 
stan aktualny i  perspektywy rozwoju”. 
Przedstawiciel fi rmy HAMILTON, Aleksiej 
Papkow przedstawił referat „Opakowa-
nia żywności – wymagania”. Aleksander 
Wasilewski, radca MSZ (dep. współpra-
cy ekonomicznej) swoje wystąpienie po-
święcił nowej polityce Unii Europejskiej 
w dziedzinie walki z tworzywami sztucz-
nymi, wskazując szanse i  trudności dla 
przemysłu opakowań w  Polsce i  na 
Białorusi.

Sytuacja na rynku opakowań w  Bia-
łorusi omówił Anatolij Wielikin, prze-
wodniczący Klubu Polskiego Bizne-
su w Białorusi, korzystając z danych Pań-
stwowego Centrum Marketingu i  Ko-
niunktur Cen.

Pan Aleksander Wasilewski, radca de-
partamentu współpracy ekonomicznej 
MSZ oraz Wacław Wasiak dyrektor Pol-
skiej Izby Opakowań, w trakcie spotka-
nia poświęconego ocenie przygotowań 
do seminarium, omówili dalsze formy 
współpracy na rzecz promocji polskiej 
oferty opakowaniowej na białoruskim 
rynku.

Polska Izba Opakowań przekazała or-
ganizatorom seminarium: Informator 
o ofercie polskich fi rm opakowaniowych 
oraz kalendarze wydane z okazji jubile-
uszu 25-lecia Izby.

(W.W.)



Wyjazdowe posiedzenie 
Rady i Komisji 
Rewizyjnej w siedzibie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich (1 października 
2018 r.)

Tradycyjnie już, w trakcie targów TARO-
PAK, spotykają się członkowie organów 
statutowych Izby (Rada i Komisja Rewi-

Z życia Polskiej Izby Opakowań
dokończenie ze s. 9

Stoisko Izby na targach ExpoOpakowania
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zyjna) w celu dokonania bieżącej oceny 
działalności Izby.

Obrady poświęcone były, poza oce-
ną realizacji programu Izby w 2018 roku, 
przygotowaniem do Walnego Zgroma-
dzenia Członków oraz przygotowaniem 
do obchodów 25-lecia Izby.

Doroczne Walne Zgromadzenie Człon-
ków Polskiej Izby Opakowań (marzec 
2019) będzie wieńczącym VI kadencję 
władz Izby. Poza oceną działalności or-
ganów Izby w  2018 roku oraz przyję-
ciem programu na 2019, delegaci na Wal-
ne Zgromadzenie wybiorą Prezesa oraz 
członków Rady i Komisji Rewizyjnej na 
VII Kadencję (lata 2019-2023).

Uczestnicy posiedzenia pozytywnie 
ocenili realizację przyjętych przez WZC 
zadań na 2018 rok, w tym realizację bu-
dżetu Izby. Zapoznali się z programem 
przedsięwzięć organizowanych przez 
Izbę, towarzyszących targom TAROPAK, 
ze szczególnym uwzględnieniem orga-
nizacji IV-go Kongresu Przemysłu Opa-
kowań.

Członkowie Rady wyrazili podziękowa-
nie kierownictwu MTP za pomoc i współ-
działanie w  organizacji zarówno Kon-
gresu jak i Dnia Polskiej Izby Opakowań. 
Pozytywnie oceniono także organizację 
zbiorowej ekspozycji Izby.

Ustalono, iż na kolejnym posiedzeniu 
omówione zostaną założenia do progra-
mu działalności Izby w 2019 r. z uwzględ-
nieniem przedsięwzięć uświetniających 
jubileusz 25-lecia Izby. Stosowne pro-
pozycje rozpatrzone zostaną na najbliż-
szym posiedzeniu Rady w dniach 27-28 
listopada br.

(red.)



Jubileusz Izby na TAROPAK-u 
2019 – tematem spotkania

Realizując ustalenia Rady Izby w spra-
wie organizacji specjalnej (z okazji jubi-
leuszu Polskiej Izby Opakowań) edycji 
targów TAROPAK w 2019 roku, w dniu 
5 grudnia br., odbyło się spotkanie przed-
stawicieli MTP i PIO poświęcone omó-
wieniu formuły organizacyjno-progra-
mowej TAROPAK 2019, jako wiodącego 
wydarzenia uświetniającego jubileusz 
25-lecia Polskiej Izby Opakowań. Przed-
stawiciele MTP dyrektor Konrad Fleśman 
i Józef Szyszka zaprezentowali koncepcję 
przyszłych targów TAROPAK, z uwzględ-
nieniem wydarzeń, związanych z jubile-
uszem Izby. W spotkaniu ze strony Izby 

uczestniczyli: Wacław Wasiak, Beata Pyś-
-Skrońska i Marzenna Kobylarz.

Do ważniejszych wydarzeń towarzy-
szących targom TAROPAK 2019, a zwią-
zanych z jubileuszem Izby zaliczono: 
organizację zbiorowej ekspozycji PIO; 
zlokalizowanie w jednym pawilonie in-
dywidualnych stoisk fi rm członków Izby; 
organizację Salonu Promocji, organiza-
cję konferencji „Działalność Polskiej Izby 
Opakowań na rzecz rozwoju przemy-
słu i rynku opakowań w Polsce”; organi-
zację spotkania zagranicznych organi-
zacji opakowaniowych nt. „Wyzwania 
dla przemysłu opakowań w warunkach 
gospodarki o obiegu zamkniętym”; or-
ganizację wieczoru familijnego człon-
ków Izby.

Lista tych wydarzeń może ulec zmianie 
m.in. w wyniku uwzględnienia wniosków 
i propozycji członków Izby.

Już dzisiaj zwracamy się z prośbą do 
fi rm zrzeszonych w Izbie o zadeklarowa-
nie udziału w targach TAROPAK-2019, 
w ramach: 

A. Wydzielonego pawilonu wystawo-
wego dla członków Izby 

B. Zbiorowej ekspozycji Izby.
Będziemy zobowiązani za przesłanie 

stosownych informacji przed 15 stycz-
nia 2019 r., co pozwoli na podjęcie decy-
zji w sprawie jubileuszowej architektury 
(formuły) prezentacji na targach TARO-
PAK fi rm zrzeszonych w Polskiej Izbie 
Opakowań.

Wydzielony pawilon, w którym zapre-
zentują swoje oferty członkowie Izby, bę-
dzie specjalnie oznakowany i promowa-
ny w materiałach informacyjnych MTP. 
Zaś wystawcy mieć będą szansę na sko-
rzystanie z preferencji. 

(red.)



Spotkanie 
z przedstawicielami targów 
Warsaw Pack

4 grudnia br. w siedzibie Izby odbyło się 
spotkanie przedstawicieli targów War-
saw Pack (dyr. Monika Wójcik, Piotr Soko-
łowski) poświęcone omówieniu udziału 
Polskiej Izby Opakowań w przyszłorocz-
nej edycji tych targów.

Ustalono, iż podobnie jak dotychczas 
Izba będzie organizatorem zbiorowej 
ekspozycji, współorganizatorem Salonu 
Innowacji oraz seminariów i konferencji 
towarzyszących targom.

(red.)

Posiedzenie Rady 
programowej targów 
Warsaw Pack

13 grudnia br. odbyło się w siedzibie 
Międzynarodowego Centrum Targowo-
-Kongresowego PTAK WARSAW EXPO 
w Nadarzynie, spotkanie członków Ra-
dy Programowej Międzynarodowych 
Targów Techniki Pakowania i Opakowań 
Warsaw Pack.

Uczestnicy tego spotkania zapozna-
li się z koncepcją przyszłorocznej edycji 
tych targów (5-7 marca) oraz ustalili pro-
gram wydarzeń towarzyszących targom. 
Przedstawiciele Polskiej Izby Opakowań 
uczestniczący w obradach (Wacław 
Wasiak, Beata Pyś-Skrońska) zapewnili 
o czynnym udziale Izby w targach, pre-
zentując „formułę” uczestnictwa.

(red.)



Innowacyjność i design 
w opakowaniach 
tematem seminarium

21 listopada Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego zorganizował seminarium 
poświęcone problematyce opakowań, a w 
szczególności zagadnieniom innowacyj-
ności i wzornictwa. Na prośbę organizato-
ra, patronat nad seminarium objęła Polska 
Izba Opakowań. W trakcie seminarium wie-
le uwagi poświęcono nowoczesnym tech-
nologiom i innowacjom w opakowaniach 
oraz ecodesignowi i recyklingowi

Uczestnicy seminarium otrzymali naj-
nowszą publikację Izby pt. Transformacja 
Przemysłu Opakowań w kierunku gospo-
darki o obiegu zamkniętym.

Gospodarzem seminarium była Uczel-
nia Łazarskiego.

WARTO WIEDZIEĆ

Biuletyn opakowaniowy 
w 2019 roku

Biuro Izby informuje, że Biuletyn opa-
kowaniowy w 2019 roku będzie do-
stępny nieodpłatnie dla wszystkich 
członków Izby oraz dla fi rm i osób, 
które wykażą zainteresowanie otrzy-
maniem tej publikacji przesyłając 
stosowną informację do 31 stycznia 
2019 roku na adres info@pio.org.pl 
lub biuro@pio.org.pl
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Echa IV Kongresu 
Przemysłu 
Opakowań

Zorganizowany przez Polską Izbę Opakowań IV Kongres Prze-
mysłu Opakowań (Poznań, 2 października 2018 r.) poświęco-
ny transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodar-
ki o obiegu zamkniętym, cieszył się dużym zainteresowaniem 
o czym świadczy udział ponad 250 uczestników.

Przebieg Kongresu oraz jego rezultaty zostały wysoko oce-
nione przez biorących w nim udział. W szczególności, wyso-
ko oceniana jest „warstwa” merytoryczna oraz fakt, iż uczest-
nicy już na sali obrad otrzymali monografi ę zawierającą teksty 
27 nadesłanych na Kongres referatów.

Zaprezentowano w trakcie obrad 17 referatów poświęconych 
w  większości zagadnieniom przyszłości opakowań z  tworzyw 
sztucznych i w tym kontekście realnym możliwościom zastąpienia 
ich materiałami alternatywnymi z surowców odnawialnych. Wiele 
miejsca i uwagi poświęcono potrzebie doskonalenia funkcjonują-
cego systemu zagospodarowywania zużytych opakowań (odpa-
dów opakowaniowych). Podkreślono, że działania w tym obsza-
rze winny zmierzać do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania 
odpadów na środowisko oraz zwiększenia odzysku z tych odpa-
dów cennych surowców, a w szczególności nieodnawialnych. Wie-
lu uczestników podkreślało rolę i znaczenie zmiany „fi lozofi i” etapu 
projektowania opakowań. Proponowano, aby pojęcie „projektowa-
nie” zamienić terminem „ekoprojektowanie”. Zwracano uwagę na 
szersze wykorzystanie tzw. surowców (materiałów) permanent-
nych, nie zużywających się, do których należy szkło i metale. Wresz-
cie podkreślono potrzebę zmian w stylu (sposobach) konsumpcji, 
jako procesu zużywania zasobów i wytwarzania odpadów.

Trudno w krótkiej notatce przytoczyć przykłady ciekawych 
i wskazujących na możliwości oraz potrzebę działań przybli-
żających aktualny model gospodarki do modelu (strategii) go-
spodarki o obiegu zamkniętym.

Jak podkreślano, Kongres poprzez szczególną aktualność te-
matyki stanowić będzie znaczący krok na drodze ku gospo-

darce o obiegu zamkniętym. Z tego punktu widzenia trudno 
przecenić inicjatywę Polskiej Izby Opakowań w sprawie orga-
nizacji Kongresu.

Na oddzielne słowa uznania zasługuje organizacja Kongresu, 
a także – a być może przede wszystkim – fakt wydania kongre-
sowych materiałów w formie monografi i (obj. 430 str., nakład 
2000 egz.) szeroko dostępnej dla zainteresowanych tą proble-
matyką. To źródło rzetelnej, kompetentnej informacji o trapią-
cych współczesnych mieszkańców ziemi, problemach jej nisz-
czenia i propozycjach działań ratujących nasz glob.

Jak się wydaje, każdy projektant i producent opakowań oraz 
organizator procesów wykorzystania odpadów opakowanio-
wych znajdzie dla siebie w tej publikacji wiele interesujących 
propozycji do wykorzystania.

W tym sensie książka ta stanie się przewodnikiem na dro-
dze do przekształcania (transformacji) krajowego – choć nie 
tylko – przemysłu opakowań do modelu gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Na wielu portalach i w wielu czasopismach ukazały się pozy-
tywne opinie o kongresie. Poniżej fragment recenzji z kwartal-
nika Ważenie. Dozowanie. Pakowanie.

Uczestnicy Kongresu byli zgodni co do celowości podjęcia dzia-
łań na rzecz transformacji procesów wytwarzania opakowań 
w „duchu” GOZ. Podkreślano rolę i znaczenie etapu projektowa-
nia opakowań. Uznano, że w drodze do GOZ winniśmy zamienić 
słowo „projektowanie” słowem „ekoprojektowanie”.

Wiele miejsca i uwagi poświęcono nowemu podejściu do pro-
cesu projektowania przedmiotów (wyrobów). Jak zgodnie stwier-
dzono, ekoprojektowanie opakowań staje się paradygmatem na 
drodze opakowań do GOZ.

Przyszłości opakowań z tworzyw sztucznych oraz opakowań 
z materiałów (tworzyw) alternatywnych poświęcono szczególnie 
wiele uwagi. Zalecono ostrożność w totalnym negowaniu dalsze-
go stosowania tworzyw sztucznych (kopalnych) jako materiału 
na opakowania. Bowiem najłatwiej jest zakazać ich stosowania, 
jednak wprowadzenie w życie tego zadania w najbliższych latach 
nie wydaje się realne.

Musimy nauczyć się żyć z opakowaniami z tych tworzyw, kon-
centrując wysiłki nad wdrażaniem skutecznych metod ogranicza-
nia skali zagrożeń dla środowiska i człowieka. Tworzywa sztucz-
ne mają oprócz wad także wiele zalet. Metod tych należy szukać 
w wielu sferach ludzkiej działalności, a w szczególności w podej-

ściu do korzystania z wytworów współczesnej 
cywilizacji. Powinniśmy wiele zmienić w mode-
lu konsumpcji. To chyba najtrudniejsze zadanie. 
Zaspokajając swoje potrzeby, człowiek zużywa 
różnego rodzaju zasoby: surowcowe, energe-
tyczne i  inne, w  tym nieodnawialne. Słowem: 
konsumpcja to produkcja odpadów. Zatem 
zmianom modelu konsumpcji muszą i powin-
ny odpowiadać skuteczne i bezpieczne metody 
zagospodarowywania odpadów.

Pierwszy warunek to zmniejszenie ich ilości. Zaś 
drugi, znacznie trudniejszy do rozwiązania, to do-
skonalenie istniejących rozwiązań zagospodaro-
wania odpadów oraz opracowanie i wdrożenie 
nowych, spełniających wymagania UE. Jest za-
tem wiele problemów do rozwiązania w ramach 
dostosowywania przemysłu opakowań do wa-
runków funkcjonowania gospodarki wg GOZ.

Kongres miał na celu m.in. uświadomienie 
liczby, charakteru oraz złożoności tych proble-Z sali obrad Kongresu ►



13Biuletyn Opakowaniowy  Rok 23  Nr 4/2018

Odbywającym się w Poznaniu targom opakowaniowym TARO-
PAK towarzyszył IV Kongres Opakowań. Owocem Kongresu jest 
niezwykle interesująca książka „Transformacja przemysłu opa-
kowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, mająca 
swoją premierę w dniu Kongresu. Wydawcą publikacji jest Pol-
ska Izba Opakowań, będąca także organizatorem wydarzenia.

Obszerna lektura, na którą składają się tematy podjęte w cza-
sie Kongresu i szczegółowo w niej rozwinięte, stanowi dosko-
nałe dopełnienie całego dnia obrad. To pozycja zasługująca na 
duże uznanie, bo podejmuje najbardziej aktualne tematy ze 
świata opakowaniowego i to nie w formie akademickiej, ale 
odnoszącej się do codziennej praktyki przemysłowej. Zawiera 
27 referatów, przedstawiających liczne związki między sekto-
rem opakowaniowym a gospodarką o obiegu zamkniętym, 
omawiane m.in. z prawnego, społecznego, biznesowego i tech-
nologicznego punktu widzenia. Książka stawia także pytania 
o rolę biotworzyw w przyszłym rozwoju przemysłu opakowa-
niowego. Wychodzi tym samym naprzeciwko dwóm najpraw-
dopodobniej najbardziej istotnym zagadnieniom defi niującym 
pomyślność branży opakowaniowej w kolejnych latach.

Polskiej Izbie Opakowań udało się zaprosić do współpracy 
praktyków z czołowych polskich przedsiębiorstw opakowanio-
wych i usługowych pracujących na rzecz branży opakowań, co 
przełożyło się na bardzo konkretny ton całej publikacji. Mało 
jest w niej teoretyzowania, równie mało autoreklamy ze stro-
ny przedsiębiorstw opakowaniowych, dzięki czemu praca ma 
wymiar znaczącej merytorycznej pomocy dla projektantów 
i producentów opakowań oraz wszystkich zaangażowanych 
w zarządzanie odpadami opakowaniowymi.

Co, przynajmniej w skrócie, tworzy całość w postaci ponad 
400 stron!

Krzysztof Hornicki z Interseroh Organizacji Odzysku Opako-
wań podjął się próby odpowiedzi na pytanie, jak GOZ będzie 
funkcjonował w polskich realiach, a w opinii autora w pełni 
przygotowani na to jeszcze nie jesteśmy. Rober Szyman, dy-
rektor Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, 
obalał coraz powszechniejszy w niektórych europejskich śro-
dowiskach ekologicznych pogląd, iż jednorazowe opakowania 
z tworzyw przeszkadzają w drodze do GOZ. Natomiast autorzy 
z Circular Packaging Design przybliżyli wątek projektowania 
opakowań w myśl koncepcji GOZ, bo to właśnie projektowanie 
stanowić ma w tej koncepcji kluczowy czynnik. Także pracow-
nicy licznych ośrodków naukowych, zaproszeni do tworzenia 
monografi i, podnieśli jej ekspercką wartość poprzez charak-
terystykę podstawowych dla branży trendów za pomocą licz-

mów. I jak się wydaje, cel ten został osiągnięty. Uczestnicy Kongresu 
dokonali swoistej identyfi kacji uwarunkowań społecznych, ekono-
micznych, edukacyjnych i technologicznych transformacji przemy-
słu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Obszerną relację zamieścił również portal Plastech, uznany 
przez organizatorów Kongresu za najbardziej aktywny w pro-
mowaniu tego wydarzenia.

► Bardzo dobrze została oceniona monografi a „Transforma-
cja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu za-
mkniętym”. Już w kilka dni od zakończenia Kongresu Dominik 
Wójcicki, redaktor naczelny kwartalnika Chemia i Biznes, po-
dzielił się swoją oceną tej publikacji oraz Kongresu.

Recenzję red. Dominika Wójcickiego zamieszczamy po-
niżej.

Transformacja przemysłu opakowań 
w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym – recenzja książki

nych przykładów biz-
nesowych i danych 
statystycznych.

Tym, jednak co naj-
bardziej zasługuje na 
pochwałę jest sam 
pomysł Izby, za któ-
rym stał jej dyrektor 
Wacław Wasiak, nie-
strudzony populary-
zator opakowań i re-
daktor wydania, aby 
organizowane przez siebie wydarzenie konferencyjne uświet-
niać książką.

Kongresów było do tej pory cztery, wszystkim towarzyszyły 
wydawnictwa książkowe. Utrzymane w tej samej szacie grafi cz-
nej i kolorystyce, wydawane w cyklu dwuletnim są przeglądem 
tego, co dzieje się w polskim przemyśle opakowaniowym. Sta-
nowią przy tym kopalnię wiedzy o tym segmencie krajowego 
przemysłu i są doskonałym przykładem, w jaki sposób organi-
zacja branżowa powinna realizować swoje cele statutowe zwią-
zane z promocją sektora.

W swoim wprowadzeniu do książki dyrektor Wasiak napisał, 
iż „żywi nadzieję o doniosłej funkcji edukacyjnej tej publikacji, 
bowiem od szerokiego uświadamiania potrzeby zmian w orga-
nizacji funkcjonowania współczesnej gospodarki i społeczeń-
stwa, zależeć będzie powodzenie na drodze do GOZ”.

Ze swojego doświadczenia wiemy, że jeszcze kilka miesię-
cy temu świadomość tego wszystkiego, co związane jest z go-
spodarką o obiegu zamkniętym, czy też wypływającej z niej 
Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych była w polskich fi rmach 
opakowaniowych znana w bardzo skąpym zakresie. Naiwnym 
byłoby przypuszczać, że samo wydanie ciekawej książki to 
zmieni, ale ogromną zaletą recenzowanego wydawnictwa jest 
fakt, że teraz wiadomo, gdzie szukać wiedzy o opakowaniach 
kreowanych z myślą o gospodarce cyrkularnej.

Od redakcji: Publikację tę można nieodpłatnie otrzymać 
w siedzibie Izby, jak również pozyskać drogą pocztową po uisz-
czeniu kosztów przesyłki. Ponadto ograniczona liczba egzem-
plarzy będzie do dyspozycji uczestników targów opakowanio-
wych Warsaw Pack i Packaging Innovations (stoisko Polskiej 
Izby Opakowań).

Dominik Wójcicki
Redaktor naczelny kwartalnika „Chemia i Biznes”

POLSKA IZBA OPAKOWAŃ

TRANSFORMACJA 
PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ 

W KIERUNKU GOSPODARKI 
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
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Międzynarodowe Targi Techniki Pa-
kowania i Opakowań odbędą się 
w dniach od 5 do 7 marca 2019 roku 
w Ptak Warsaw Expo.

Przed nami czwarta edycja wyda-
rzenia, która cieszy się zainteresowa-
niem zarówno wystawców jak i zwie-
dzających.

Wystawa podzielona jest na strefy 
tematyczne: techniki pakowania, au-
tomatyki i robotyki, opakowań, ety-
kiet, etykietowania i druku, materia-
łów oraz e-commerce. Ostatnia strefa 
jest nowością na wydarzeniu. Bada-
nia rynku wskazują na wzrost han-
dlu on-line. Do 2020 roku, jego war-
tość w Polsce wyniesie prawie 70mld 
PLN. Skutkiem rozwoju tej branży 
będą zwiększone potrzeby automa-
tyzacji procesu pakowania towarów 
oraz przesyłek, zapotrzebowania na 
materiały, pudełka, etykiety, wypeł-
niacze, maszyny i oprogramowanie. 
Jesteśmy pierwszym wydarzeniem 
w Polsce, które rozpoczęło prezentację 
kanału e-commerce prezentując roz-
wiązania i produkty wykorzystywane 
przez liderów branży sprzedaży on-li-
ne, średnie i małe platformy sprzedaży 
oraz centra pakowania paczek.

Dzięki połączeniu doświadczenia 
i kreatywności oraz merytorycznemu 
wsparciu Rady Programowej, w któ-
rej skład wchodzą liderzy branży 
zorganizowaliśmy wysoko ocenioną 
konferencję o tematyce: „Opakowa-
nia w obiegu zamkniętym – wyzwa-

nia dla projektantów, producentów 
i użytkowników opakowań” - przy-
ciągnęła ona szerokie grono wystaw-
ców oraz gości.

W roku 2019 odbędą się:

II edycja konferencji „Opakowa-
nia w obiegu zamkniętym. Eu-
ropejska strategia na rzecz two-
rzyw sztucznych w gospodarce” 
(6 marca 2019).

„Festiwal wiedzy Foodfakty – za-
pakuj bezpiecznie produkt – naj-
większe wyzwania jakościowe 
dla produktów żywności” (5 mar-
ca 2019).

„Modern Packing – ekotransfor-
macja techniki pakowania i zna-
kowania produktów”.

Podczas wieczoru wystawców 
zostaną wręczone nagrody: dla 
wystawców oraz dla członków 
Polskiej Izby Opakowań z okazji 
25 lecia działalności Izby.

Dzięki kompleksowości prezento-
wanych rozwiązań profesjonalni od-
wiedzający podczas trzech dni wy-
darzenia mają okazję zapoznać się 
z bardzo szeroką gamą produktów 
i usług dla branży opakowań.

Pojawiając się na Warsaw Pack zy-
skują Państwo niepowtarzalną okazję 
do zawarcia całkiem nowych, warto-
ściowych kontaktów. Podczas zbliża-
jącej się edycji przygotowujemy dla 
naszych partnerów możliwość de-

dykowanych spotkań biznesowych 
z zagranicznymi kontrahentami.

Targi na stałe wpisały się w kalen-
darz branżowych wydarzeń. Dzie-
je się tak za sprawą kilku czynników: 
dotarciu do jak największej grupy pro-
fesjonalnych zwiedzających,  wyjąt-
kowej lokalizacji – w samym centrum 
administracyjnym oraz decyzyjnym 
Polski, która również umożliwia kom-
fortowe dotarcie z centrum Warszawy 
oraz z lotniska im. Fryderyka Chopina, 
z których zapewnimy Państwu bez-
płatny transport. Rozumiejąc znacze-
nie komfortowego dojazdu na wyda-
rzenie podczas targów  udostępnimy 
dla Państwa dyspozycji 15 tysięcy bez-
płatnych miejsc parkingowych.

Warsaw Pack jest wydarzeniem 
stworzonym, aby odpowiadać na po-
trzeby branży, która zauważa szybki 
rozwój targów. Wydarzenie rozwija 
się dzięki zaufaniu wystawców, któ-
rzy swoją obecnością doceniają sze-
rokie działania marketingowe oraz 
profesjonalizm obsługi. Aby sku-
tecznie docierać do Państwa grup 
docelowych jesteśmy obecni w so-
cial media, prasie branżowej i ogól-
nopolskiej, radiu oraz w telewizji.

Serdecznie zapraszamy do zapo-
znania się w unikatową formułą wy-
darzenia oraz do kontaktu celem po-
znania szczegółów.

Monika Wójcik
Dyrektor projektu

Rozpakuj 
swoją przyszłość 
na Warsaw Pack 2019
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Zwiedzanie hali produkcyjnej fi rmy RADPAK

Prezentacja fi rmy RADPAK

27 i 28 listopada 2018 r. członkowie Rady 
i Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Opako-
wań gościli w fi rmie RADPAK – Fabryce 
Maszyn Pakujących we Włocławku na za-
proszenie kierownictwa tej fi rmy.

Dobrą okazję do wizyty stanowiło wy-
jazdowe posiedzenie organów statuto-
wych Izby. Stąd też w  pierwszym dniu 
posiedzenia pierwsza część obrad by-
ła poświęcona zapoznaniu się z  fi rmą. 
Służyła temu prawie godzinna informa-
cja wiceprezesa Zarządu Marcina Ligow-
skiego o historii i działalności Radpaku 
oraz bez mała dwugodzinne zapoznanie 
się z fabryką i jej podstawowymi działa-
mi (projektowanie, marketing, sprzedaż, 
produkcja, gospodarka magazynowa, 
zarządzanie procesami przygotowania 
produkcji i produkcją).

Fabryka RADPAK to nowoczesny za-
kład produkujący maszyny pakujące. 
Zbudowany „od zera” przez mgr inż. Ta-
deusza Radzanowskiego w  1991 roku, 
aktualnie zatrudniający ok. 120 osób. 
Nowocześnie zorganizowany w nowych 
pomieszczeniach, rozlokowanych zgod-
nie z logiką procesu wytwarzania. Nowo-
czesny trzypoziomowy budynek, w któ-
rym przewidziano także pomieszczenia 
umożliwiające regenerację pracowników 

RADPAK – 
Fabryka Maszyn Pakujących 
gospodarzem posiedzenia 
Rady Polskiej Izby Opakowań

(sale na posiłki, fi tness itp.). Zatem nie 
jest dziełem przypadku, iż założyciel fi r-
my Tadeusz Radzanowski został uhono-
rowany w 2014 roku tytułem Zasłużone-
go dla Przemysłu Opakowań. Zaś fi rma, 
w tym roku uzyskała tytuł „Firmy Zasłu-
żonej dla Przemysłu Opakowań”. Wg opi-
nii członków Rady oraz znawców krajo-
wego przemysłu maszyn pakujących,

RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących we 
Włocławku jest aktualnie największym 
producentem maszyn pąkujących w Pol-
sce. Wg informacji wiceprezesa Zarządu 
Marcina Ligowskiego, 60% produkcji jest 
eksportowana.

Wg zgodnej opinii członków Rady i Ko-
misji Rewizyjnej Polskiej Izby Opakowań 
uczestniczących w  tej części posiedze-
nia, RADPAK to wizytówka polskiego 
przemysłu maszyn pakujących. Zaś kon-
takt z członkami fabrycznego manage-
mentu oraz pracownikami na wydziałach 
produkcyjnych potwierdza ich wysokie 
kompetencje i profesjonalizm oraz zaan-
gażowanie na rzecz fi rmy. Te cechy sta-
nowią źródło sukcesów. Uczestnicy po-
siedzenia rozstawali się z  RADPAK-iem 
w przekonaniu, iż to nowoczesna, dobrze 
zorganizowana i sprawnie zarządzana fa-
bryka. Jesteśmy dumni, iż taka fi rma jest 
członkiem Polskiej Izby Opakowań, takie 
słowa często można było słyszeć w trak-
cie wspólnej kolacji z członkami kierow-
nictwa fabryki RADPAK.

Relację z drugiej części posiedzenia Ra-
dy zamieszczamy na stronie 9. Biuletynu, 
na kolumnie „Z życia Izby”.
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Sylwetki firm i osób założycieli 
Polskiej Izby Opakowań 
(d. Krajowej Izby Opakowań)
Na łamach Biuletynu prezentujemy waż-
niejsze daty z historii Polskiej Izby Opa-
kowań (str. 23). To tylko „zajawka”, bo-
wiem w przewidywanych publikacjach 
będziemy jeszcze pisać o historii Izby. 

Koresponduje z tą notatką, niżej za-
mieszczona informacja o osobach i fi r-
mach założycielach Izby, które do-
tychczas pozostały członkami Izby, zaś 
wymienione osoby, których podpi-
sy znajdują się w akcie założycielskim, 
do dzisiaj uczestniczą w działalności 
Izby.

Spośród osób, których podpisy wid-
nieją pod uchwałą o utworzeniu Izby, do 
dnia dzisiejszego, aktywnie uczestniczą 
w pracach Izby:

Marcin Królak właściciel fi rmy AKPUD 
(Stojadła k. Mińska Mazowieckiego). Zaś 
fi rma w dalszym ciągu jest członkiem 
Izby.

Anna Kosmacz-Chodorowska repre-
zentująca aktualnie Instytut Logistyki 
i Magazynowania (Poznań). W trakcie po-
woływania Izby, reprezentowała Instytut 
Gospodarki Magazynowej.

Jerzy Marek Strenkowski właści-
ciel fi rmy MARTEX (Sucha k. Otwocka). 
Do dzisiaj wraz ze swoją fi rmą czynnie 
uczestniczy w pracach Izby.

Jacek Podwysocki prezes fi rmy PACK-
SERVICE Ltd (Łask) 

oraz

Paweł Janiak wiceprezes tej fi rmy, bo-
wiem obaj reprezentowali PACKSERVICE 
Ltd na zebraniu założycielskim.

Marek Rosłon prezes i dyrektor gene-
ralny fi rmy PAKMAR Sp. z o.o. (Warszawa).

Paweł Adamski współwłaściciel fi rmy 
TUBUS – Zakład Produkcji Opakowań 
(Warszawa).

Wśród aktualnych fi rm zrzeszonych 
w Izbie, poza wyżej wymienionymi, wier-
nymi członkami pozostały: CAN PACK S.A. 
(Kraków); ECOPACK (Konin); dawna Huta 
szkła Jarosław, aktualnie O-I Produkcja 
Polska S.A.; INCO VERITAS, aktualnie 
Grupa INCO; OPAKOFARB Zakład Pro-
dukcji Opakowań (Włocławek).

Jednym z zasłużonych dla Izby jej za-
łożycieli jest Wojciech Pawłowski, pre-
zes d. grupy Warta Glass, aktualnie prezes 
Zarządu fi rmy VRP, członka Izby.

Przepraszamy, jeśli kogoś pominęliśmy 
w tym skrawku historii. Chętnie to nie-
dopatrzenie naprawimy, wzbogacając 
tekst o nadesłane uzupełnienia (uściśle-
nia, sprostowania itp.).

Redaktor
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Polska Izba Opakowań, podobnie jak 
w latach ubiegłych, czynnie uczestniczy-
ła w tegorocznej edycji Międzynarodo-
wych Targów Pakowania i Etykietowania 
TAROPAK jako organizatorów zbiorowej 
ekspozycji fi rm zrzeszonych w Izbie oraz 
przedsięwzięć towarzyszących targom.

W ramach zbiorowej ekspozycji swo-
je oferty rynkowe zaprezentowały na-
stępujące fi rmy: FANO, FPS, FUTAMU-
RA, HURMAK, KLAR GLASS, PACKPROFIL, 
PAK-TREND, SOLPLAST oraz TFP. Ponad-
to kilka fi rm miało okazję zaprezentować 
się w ramach Salonu Promocji. Z okazji 
tej skorzystały ARTBOX, RAGUS, PAKMAR, 
NOWEKO. Salon Promocji był także wy-
korzystany jako miejsce biznesowych 
i organizacyjnych spotkań.

Pierwszy dzień targów był obchodzo-
ny jako Dzień Polskiej Izby Opakowań. 
Na program tego dnia złożyły się mię-
dzy innymi następujące wydarzenia: ce-
remonia otwarcia zbiorowej ekspozy-
cji Polskiej Izby Opakowań; spotkanie 
członków i  sympatyków Izby, w  trak-
cie którego wręczono certyfi katy człon-
kostwa oraz dyplomy uznania dla fi rm 
obchodzących jubileusze działalności 
(25, 30, 35 i 40 lat); Konferencja praso-
wa na temat „Rynek opakowań w Polsce. 
Stan. Perspektywy”.

Oddzielnym wydarzeniem, z udziałem 
kilkudziesięciu osób była promocja naj-
nowszych publikacji Polskiej Izby Opa-
kowań: monografi i „Transformacja prze-
mysłu opakowań w kierunku gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Wybrane proble-
my” oraz polsko-angielskiego informato-
ra „Firmy opakowaniowe, które warto po-
znać i skorzystać z ich oferty”.

Ważnym wydarzeniem pierwszego 
dnia targów było nadanie tytułów: „Za-
służony dla Przemysłu Opakowań” Pani 
Lucjanie Kuźnickiej-Tylenda, prezes Fir-
my TFP oraz „Firma Zasłużona dla Prze-
mysłu Opakowań” Fabryce Maszyn Pa-
kujących RADPAK. Wielce wzruszającym 
było spotkanie z Panią Lucjaną, laureatką 
prestiżowego plebiscytu na tytuł Zasłu-
żonej dla Przemysłu Opakowań.

Pracowity program pierwszego dnia 
uczestnictwa Izby w targach TAROPAK, 
zakończyło otwarte posiedzenie Rady 
i  Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Opa-
kowań.

Polska Izba Opakowań 
na Targach TAROPAK 2018

Wiodące wydarzenie drugiego dnia 
targów stanowiły obrady IV Kongre-
su Przemysłu Opakowań poświęcone-
go transformacji przemysłu opakowań 
w  kierunku gospodarki o  obiegu za-
mkniętym. O wydarzeniu tym piszemy 

na stronie 12. Obrady Kongresu zakoń-
czyła uroczysta Kongresowa Gala połą-
czona z wręczeniem certyfi katów Part-
nerstwa Wspierającego Kongres

Zbiorową ekspozycję Polskiej Izby 
Opakowań zwiedziło ponad 250 osób.

Dzień Polskiej Izby Opakowań na Międzynarodowych Targach Pakowań i Etykietowania TAROPAK 2018

Ekspozycja zbiorowa Polskiej Izby Opakowań na targach TAROPAK 2018
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Circular Packaging Design
Zespół Circular Packaging Design two-
rzą specjaliści i naukowcy doświadczeni 
na arenie międzynarodowej w dziedzinie 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, inży-
nierii materiałowej i projektowania, dys-
ponujący unikalnym know-how. Obok 
autorska oferta tej fi rmy.

Proponujemy nowe, zaprojektowane 
przez nas rozwiązania, zgodne z założe-
niami UE i spójne z  ogłoszoną w styczniu 
2018 roku przez Unię Europejską „Strate-
gią dla tworzyw sztucznych”. 

W ramach naszej działalności nie tyl-
ko rozwijamy autorskie rozwiązania, ale 
również współpracujemy z naszymi part-
nerami przy przeprojektowaniu istnieją-

cych opakowań, tak, aby przy zachowa-
niu ich dotychczasowych właściwości 
i funkcji, były równocześnie zgodne z wy-
tycznymi gospodarki o obiegu zamknię-
tym. 

Współpracujemy z sieciami hand-
lowymi, producentami żywności, prze-
twórcami tworzyw sztucznych operu-
jącymi na rynku krajowym oraz global-
nie. 

Nasi partnerzy legitymują się certyfi ka-
tami, poświadczającymi skuteczne wdro-
żenie i utrzymywanie szeregu między-
narodowych standardów dotyczących 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
wyrobu i zarządzania jakością.

Witamy 
w gronie członków
W ostatnim kwartale akces do Izby zgłosiły dwie nowe fi rmy: Circular Packa-
ging Design Sp. z o.o. oraz DBA BOX OFFICE Paula Surzyn. Serdecznie witając 
w gronie członków Polskiej Izby Opakowań wyrażamy przekonanie, iż człon-
kostwo w Izbie będzie sprzyjać sukcesom i rozwojowi tych fi rm. 

Poniżej i na stronie 21 prezentujemy krótkie informacje o nowych człon-
kach Polskiej Izby Opakowań. 
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Podziękowanie 
dla Partnerów Wspierających 
IV Kongres Przemysłu Opakowań
Podczas wieczornej Gali (1 października 2018 r.) zamykającej 
obrady IV Kongresu Przemysłu Opakowań, jego organizato-
rzy wręczyli fi rmom, które wystąpiły w roli partnerów wspie-
rających to wydarzenie, stosowne certyfi katy. Zarówno prezes 
Izby prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk jak i dyrektor Wacław 
Wasiak, który przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu, 
w ciepłych słowach podziękowali za okazane wsparcie. Bowiem 
dzięki ofi arności partnerów wspierających to ważne dla bran-

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

     

ży opakowań wydarzenie mogło się odbyć. Zgodnie z umowa-
mi o partnerstwie wspierającym, Izba zobowiązała się m.in. do 
publikowania na łamach Biuletynu Opakowaniowego wyda-
wanego w 2018 roku, logotypów tych fi rm. Spełniamy zatem 
to zobowiązanie, jako formę promocji Partnerów Wspierają-
cych, zachęcając do korzystania z ich produktów i usług. Są 
to bowiem – co często podkreślaliśmy – fi rmy godne zaufa-
nia, chętnie wspierające Izbę w jej działalności na rzecz całego 
środowiska.

Wiele piszemy w tym numerze o Jubileuszu 25-lecia Pol-
skiej Izby Opakowań i potrzebie (obowiązku) odpowiedniego 
uświetnienia tego wydarzenia. 

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków, przyj-
miemy program jubileuszowych wydarzeń. O ich charakterze, 
„bogactwie” i skali oddziaływania, zadecydują także środki, ja-
kimi będziemy dysponować. Również w tym przypadku liczy-
my na pomoc i fi nansowe wsparcie fi rm, które mają możliwości 
wystąpienia w charakterze sponsorów (Partnerów Wspierają-
cych) 25-lecie Izby. 

W jednym z tekstów zamieszczonych w tym numerze Biule-
tynu zwracamy się o inicjatywy w sprawie wykonania okolicz-
nościowych gadżetów popularyzujących Izbę. Mogą one i po-
winny być wykorzystane jako forma (środek) promujący fi rmę 
producenta reklamowo-promocyjnych gadżetów. Prosimy za-
tem o życzliwe potraktowanie powyższej propozycji.

Pozostajemy z nadzieją, iż w dziele uświetnienia jubileuszu 
ćwierćwiecza Polskiej Izby Opakowań wezmą udział nie tylko 
jej członkowie.

(BPS)Partnerzy Wspierający Kongres z certyfi katami partnerstwa
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DBA BOX OFFICE

DBA to nowoczesna agencja reklamowa, która dzięki do-
świadczonemu zespołowi realizuje kompleksowe kampanie 
reklamowe wykorzystujące zgodnie z potrzebami i możli-
wościami Klientów wszystkie główne kanały komunikacji ATL 
i BTL.

Tworzeniem opakowań zajmuje się wydzielone z agencji 
DBA studio projektowe Box Offi  ce Studio, w którym realizo-
wana jest własna oryginalna metodę projektowania opako-
wań 5D. 

Niżej autorska informacja o działalności zespołu DBA.
Jak tworzymy i realizujemy takie projekty? Na pewno dzię-

ki talentowi i zaangażowaniu, ale również dzięki efektywnej 
procedurze.

Dzięki długoletniemu i wielowymiarowemu doświadczeniu, 
które zdobyliśmy we wszystkich głównych obszarach komuni-
kacji marek, opracowaliśmy autorską metodę projektowania 
opakowań. Nazwaliśmy ją 5D. 

Witamy w gronie członków Projektowanie opakowań rozwija-
my wyciągając praktyczne wnioski 
z codziennej obsługi dużych i mniej-
szych realizacji, a także śledząc poja-
wiające się trendy projektowe oraz no-
winki technologiczne lub materiałowe. 
Nowoczesny brand design to coś wię-
cej niż projektowanie grafi czne opako-
wań lub projektowanie etykiet.

W naszej pracy uwzględniamy nie tylko wygląd opakowa-
nia, ale także jego oddziaływanie na zmysł dotyku, powonie-
nia a nawet słuchu dlatego projektowanie etykiet jest dla nas 
niezwykle istotne.

W relacji między konsumentem a produktem wyróżniamy 
pięć kluczowych wymiarów: Design, Doznanie, Dystrybucja, 
Dodatek i Demonstracja. 

W całościowy i spójny sposób odpowiadają one na proble-
my, z jakimi zmaga się dział marketingu. 

5D to nie tylko narzędzie, z którego korzysta nasze stu-
dio grafi czne w codziennej pracy, jaką jest projektowanie 
etykiet. 

5D pozwala nam starannie przeanalizować projekt opakowa-
nia, porządkuje prace, a także, co ważne, inspiruje do odkrywa-
nia nowatorskich rozwiązań.
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a także rozpowszechniany 
podczas wydarzeń 

i targów branży opakowań

Podobnie jak w  latach poprzednich, Polska Izba Opakowań 
uczestniczyć będzie w targach Warsaw Pack organizowanych 
przez Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe PTAK 
WARSAW EXPO w dniach 5-7 marca 2019 r.

PTAK WARSAW EXPO jest członkiem Polskiej Izby Opakowań 
i z tego tytułu oferuje fi rmom zrzeszonym w Izbie uczestnictwo 
w targach na preferencyjnych warunkach. Prosimy zatem fi rmy, 
które zdecydowane są uczestniczyć w targach jako indywidu-
alni wystawcy o pilny kontakt z biurem Izby (biuro@pio.org.pl).

Ponadto informujemy, że Polska Izba Opakowań na tar-
gach Warsaw Pack będzie organizatorem zbiorowej ekspozy-
cji. Firmy zainteresowane targowym wystąpieniem w ramach 
tej ekspozycji, proszone są również o pilny kontakt z biurem 
Izby.

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji targów opakowań EXPO 
OPAKOWANIA (Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO Sile-
sia) wystawione produkty oraz usługi brały udział w konkursie 
o MEDAL ExpoSilesia. 

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. 
inż. Stanisława Tkaczyka, prezesa Polskiej Izby Opakowań, Me-

Na promowanych w niniejszym numerze Biuletynu 11. Mię-
dzynarodowych Targach Opakowań Packaging Innovations 
(2-3 kwietnia 2019 r.) Polska Izba Opakowań dysponować bę-
dzie udostępnionym przez organizatorów stoiskiem informa-
cyjno-promocyjnym. Na stoisku, fi rmy zrzeszone w Izbie, a nie 
wystawiające się na tych targach, mogą wyłożyć swoje oferty 
(literaturę fi rmową). Firmy zainteresowane skorzystaniem 
z tej formy promocji, prosimy o kontakt do 20 lutego 2019 r. 
(biuro@pio.org.pl).

Medale i wyróżnienia dla produktów 
prezentowanych na targach Expo OPAKOWANIA

dalem ExpoSilesia uhonorowała fi rmę FitThings za urządzenie 
do produkcji opakowań idealnie dopasowanych do wymiaru 
pakowanego produktu. Nazwa urządzenia: SLIMBOX – PERFEC-
TLY FITTED PACKAGING.

Ponadto Komisja wyróżniła drukarkę Astrojet S1 fi rmy SCOR-
PIO oraz zatyczkę na puszkę do napojów fi rmy PROFIX

Polska Izba Opakowań na Międzynarodowych 
Targach Techniki Pakowania i Opakowań 
Warsaw Pack 2019

Salon Innowacji zorganizowany 
w trakcie ubiegłorocznej edycji tar-
gów Warsaw Pack, cieszył się du-
żym powodzeniem zwiedzających. Prosimy zatem fi rmy, które 
chciałyby zademonstrować swoje innowacyjne produkty w ra-
mach Salonu Innowacji, o zgłaszanie propozycji do 31 stycz-
nia 2019 r. 

Dotyczy to zarówno fi rm wystawiających się w ramach indy-
widualnych stoisk jak i zbiorowej ekspozycji Izby, a także fi rm, 
które nie będą uczestnikami wyżej wymienionych „form” wy-
stawiania swoich ofert, a jedynie chcą zaistnieć na Salonie In-
nowacji.

(BPS) 

Polska Izba Opakowań na 11. Międzynarodowych 
Targach Opakowań Packaging Innovations

Firma Targi w Krakowie jest aktywnym członkiem Polskiej 
Izby Opakowań wspierającym działalność Izby i uczestniczą-
cym w przedsięwzięciach organizowanych przez Izbę. Jest 
to rzetelna fi rma. Stąd też serdecznie zachęcamy do udziału 
w tych targach. Są one bardzo dobrze oceniane przez dotych-
czasowych wystawców, stąd rosnąca z roku na rok liczba bio-
rących w nich udział międzynarodowych fi rm.

(red.)
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Ważniejsze daty w historii 
Polskiej Izby Opakowań

4 lutego 1994 r. – mgr inż. Jan Lekszycki, ówczesny dyrektor 
Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań 
(COBRO) występuje z inicjatywą powołania Krajowej Izby Opa-
kowań.

20 października 1994 r. – obraduje Założycielskie Walne Zgro-
madzenie delegatów z fi rm deklarujących członkostwo w Kra-
jowej Izbie Opakowań; zostaje przyjęta uchwała o utworzeniu 
Izby, zatwierdzony statut i wybrani członkowie organów Izby; 
mgr inż. Jan Lekszycki zostaje Prezesem Izby.

20 grudnia 1994 r. – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wy-
dział XVI Gospodarczy zarządza wpis Krajowej Izby Opakowań 
do rejestru Izb Gospodarczych.

24 października 2001 r. – w związku z przejściem na emerytu-
rę mgr inż.  Jana Lekszyckiego, dyr. COBRO, Walne Nadzwyczaj-
ne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Opakowań wybiera 
prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Tkaczyka, nowego dyrektora 
COBRO, prezesem Izby.

30 marca 2006 r. – po 12 latach działalności Krajowej Izby Opa-
kowań, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę 
o zmianie dotychczasowej nazwy Izby na Polska Izba Opakowań.

28 marca 2007 r. – Rada Izby ustanawia „Dzień Opakowań” oraz 
tytuły: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” i „Firma Zasłużona 
dla Przemysłu Opakowań” nadając im rangę branżowych wy-
różnień dla osób i fi rm szczególnie zasłużonych dla przemysłu 
opakowań w Polsce.

21 września 2009 r. – nakładem Wydawnictwa VIDART – Artur 
Dziedzic, ukazuje się opracowana przez Izbę pierwsza mono-
grafi a z okazji jubileuszu 15-lecia Izby.

9 października 2012 r. – I Kongres Przemysłu Opakowań.

20 listopada 2013 r. – decyzja Rady Izby o organizacji Konkur-
su na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej.

1 października 2014 r.  – II Kongres Przemysłu Opakowań.

27 września 2014 r.  – III Kongres Przemysłu Opakowań.

2 października 2014 r. – IV Kongres Przemysłu Opakowań.
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Biuletyn wydawany jest 
w ramach działalności statutowej 

Polskiej Izby Opakowań 
i przekazywany bezpłatnie 

członkom Izby, zainteresowanym 
osobom i fi rmom spoza Izby, 

a także rozpowszechniany 
podczas wydarzeń 

i targów branży opakowań

LUXPACK SAFETYPACK PRINTINGCO-PACKAGING EKOPACK

Najbogatsza oferta producentów
i dostawców opakowań oraz  
etykiet dla branży:

■ kosmetycznej
■ spożywczej
■ farmaceutycznej
■ logistycznej
■ chemicznej

Rezerwacja stoisk na: www.packaginginnovations.pl


