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25 lat to wystarczający wiek, aby uznać 
Jubilatkę za w pełni dojrzałą i pogratu-
lować minionego ćwierćwiecza. Trze-
ba bowiem uwzględnić specyfi kę lat, 
w których przyszło Izbie funkcjonować. 
Ostatnie 30 lat pozostanie znamienne 
historycznymi przemianami ustrojowy-
mi, zarówno w sferze gospodarczej jak 
i społeczno-politycznej.

W warunkach głębokiej transformacji 
ustroju gospodarczego polegającej na 
przejściu od systemu gospodarki cen-
tralnie sterowanej (regulowanej, zarzą-
dzanej, a często i organizowanej), do go-
spodarki rynkowej, odradzała się idea 
i praktyka samorządu gospodarczego. 
Wraz z rozwojem gospodarki rosła licz-
ba przedsiębiorstw, a zatem i przedsię-
biorców. Nie zawsze mogli sprostać wy-
zwaniom jaki przynosił wolny rynek. 
Jak grzyby po deszczu powstawały, 
„w oparciu” o ustawę o samorządzie go-
spodarczym, izby i stowarzyszenia go-
spodarcze. Dotyczyło to w szczególno-
ści dziedzin gospodarki i segmentów 
przemysłu o dużej dynamice przemian. 
Do takich należała m.in. branża opako-

27 marca w Warszawie, w siedzibie Pol-
skiej Izby Opakowań obradować bę-
dzie Walne Zgromadzenie Członków 
(WZC) Izby.

Każde obrady WZC stanowią ważne 
wydarzenie nie tylko dla członków Izby, 
ale szerzej, dla całej branży. Bowiem po-

O Jubilatce 
słów kilka

wań. Ogromnie zaniedbana, co widać by-
ło na sklepowych półkach. Choć i towa-
ru za wiele nie było. Każdy rok wzrostu 
gospodarczego oznaczał malejący defi -
cyt na rynku i pojawiające się oznaki nad-
wyżek, zachęcał do wychodzenia na ryn-
ki zewnętrzne.

Rosło zatem zapotrzebowanie na opa-
kowania, odpowiadające standardom na 
rynkach zagranicznych. Choć to nie je-
dyna motywacja, sprawiająca dynamicz-
ny rozwój przemysłu opakowań. Dobre, 
bezpieczne, estetyczne opakowania były 
poszukiwane także na rynku wewnętrz-
nym. U progu lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku polski rynek opakowań, mie-
rzony wskaźnikiem zużycia opakowań 
per capita wynosił ok. 40% rynku krajów 
gospodarczo-rozwiniętych. Dobrze ro-
zumiały to fi rmy zachodnie, inwestując 
w przemysł opakowań w Polsce. W tych 
warunkach, dojrzewała potrzeba utwo-
rzenia organizacji samorządu gospodar-
czego branży opakowań. Proces ten zo-
stał ukoronowany utworzeniem w 1994 

dokończenie na s. 2

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej 
Izby Opakowań. Owocnych obrad

ruszane w trakcie obrad zagadnienia do-
tyczą ważnych problemów całej branży 
opakowań.

Znaczenie tegorocznych obrad Walne-
go Zgromadzenia Członków Polskiej Izby 

dokończenie na s. 3
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3 stycznia
Firma Dekorglass Działdowo zgłasza akces do 
sponsorowania Konkursu na prace dyplomowe;

4 stycznia
Prezes Izby występuje do krajowych i  euro-
pejskich (UE) instytucji odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo żywności w  sprawach obec-
ności na rynku podkładek absorpcyjnych, nie za-
pewniających bezpieczeństwa pakowanej żyw-
ności;

6 stycznia
Firma PTAK WARSAW EXPO S.A. zgłasza akces do 
sponsorowania Konkursu na prace dyplomowe;

5 stycznia
Firma HLP Klearfold VISUALE zgłasza akces do 
Izby;

9 stycznia
Międzynarodowe Targi Poznańskie zgłaszają ak-
ces do sponsorowania Biuletynu Opakowanio-
wego (nr 1/2018);

11 stycznia
Zmarł Konrad Rumiński, założyciel fi rmy PLAST 
SERVICE PACK, wieloletni aktywny członek Pol-
skiej Izby Opakowań. Artysta plastyk, konstruk-
tor opakowań, biznesmen, wizjoner współcze-
snego opakowalnictwa;

12 stycznia
Firma FUTAMURA UK Sp. z o.o. Oddział w Polsce 
zgłasza akces do Izby;

12 stycznia
Spotkanie z  przedstawicielami Agencji Rekla-
mowej DBA, działającej w sferze projektowania 
opakowań (dyr. kreatywny Juliusz Wnorowski, 
projektant Ligia Ziomek). Ze strony Izby w spo-
tkaniu uczestniczyli Wacław Wasiak i Beata Pyś-
-Skrońska. W trakcie spotkania omówiono akce-
sję Agencji do Izby oraz organizację w ramach 
Izby sekcji projektantów opakowań;

12 stycznia
Firmy: VRP, BORAL, Coff ee Service zgłaszają ak-
ces do sponsorowania Konkursu na prace dy-
plomowe;

15 stycznia
Prezes Izby powołuje Komisję ds. oceny prac 
nadesłanych w ramach konkursu na prace dy-
plomowe;

17 stycznia
Wizyta w  Izbie dyrektora fi rmy LABTHINK IN-
STRUMENTS Co Ltd. Austina Liu (Chiny). Tema-
tem spotkania, współpraca w zakresie promocji 
Izby i jej działalności na rynku chińskim. Prezes 
Austin Liu zgłasza akces do Izby;

18 stycznia
Prezes Izby podejmuje decyzję o członkostwie 
w Izbie fi rm: HLP Klearfold oraz FUTAMURA;

O Jubilatce słów kilka
roku Krajowej Izby Opakowań. Słowo 
„Krajowa” nie było użyte przypadkowo. 
Chodziło o organizację, która miała wspo-
magać krajowych producentów opako-
wań. Choć trzeba przyznać, iż wśród za-
łożycieli Izby były także znaczące fi rmy 
zagraniczne inwestujące w Polsce.

To tyle, jeśli chodzi o naświetlenie tła, 
towarzyszącego powstaniu Krajowej 
Izby Opakowań.

Powróćmy zatem do Jubilatki i oceny 
25 lat jej działalności. Na ile spełniła ocze-
kiwania swoich założycieli? Już sam fakt 
25 lat istnienia upoważnia do stwierdze-
nia, iż sprostała oczekiwaniom.

Dzisiejszy przemysł opakowań w Pol-
sce należy do nowoczesnych, dobrze 
zorganizowanych i zarządzanych, a jego 
oferta jest wysoce konkurencyjną na ryn-
kach zagranicznych. To wynik ogromnej 
pracy wielu przedsiębiorców i rozsądne-
go korzystania z różnych form i środków 
wsparcia działalności. W tym także wpar-
cia ze strony Krajowej, a w ostatnich la-
tach Polskiej Izby Opakowań.

Z pespektywy minionych 25 lat nale-
ży pozytywnie ocenić zaangażowanie 
i działalność Izby na rzecz fi rm zrzeszo-
nych w Izbie oraz szerzej, na rzecz rozwo-
ju przemysłu opakowań w Polsce.

Podstawę do takiej oceny dają przykła-
dy zrealizowanych przedsięwzięć wspie-
rających działalność fi rm oraz liczba fi rm, 
które uznały Izbę za swoją organizację. 
A fi rm takich w ostatnich 25 latach by-
ło ok. 350. Jeszcze do dzisiaj członkami 
Izby pozostało kilkanaście fi rm, jej zało-
życieli. Dzisiaj przemysł opakowań w Pol-
sce nie przypomina przemysłu początku 
lat 90-tych. To ogromna zmiana ilościo-
wa i nade wszystko jakościowa. Oczywi-
ście nie przypisujemy Izbie wszystkich 
zasług w tym zakresie. Jednak trudno 
nie dostrzegać rezultatów 57 zagranicz-
nych misji gospodarczo-promocyjnych, 
zorganizowanych przez Izbę, dla pro-
mocji oferty polskich fi rm opakowanio-
wych. W misjach tych uczestniczyło ok. 
550 przedsiębiorców. Dzięki Izbie ponad 
200 fi rm mogło zaprezentować się na 
45 krajowych targach i wystawach opa-
kowaniowych. Z możliwości tej skorzy-
stało ponad 200 fi rm. Oferty polskich 
producentów opakowań były publiko-
wane w wydanych przez Izbę trzynastu 
katalogach i informatorach promocyj-
nych. Na łamach tych wydawnictw za-
prezentowano oferty ponad 1000 fi rm.

Udzielono wsparcia ponad 70-ciu pro-
jektom inwestycyjnym. Zrealizowano 

5 projektów badawczych służących roz-
wiązaniu ważnych zagadnień w dzie-
dzinie opakowalnictwa. Dwa z nich to 
projekty o zasięgu międzynarodowym, 
zrealizowane z inicjatywy i pod kierow-
nictwem Polskiej Izby Opakowań. Zor-
ganizowano samodzielnie ponad 150 
różnego rodzaju przedsięwzięć eduka-
cyjnych i ok. 250 we współpracy z in-
nymi organizacjami i instytucjami. Sko-
rzystało z nich kilka tysięcy osób. Tylko 
w 4 Kongresach przemysłu opakowań 
(lata 2012-2018) uczestniczyło ponad 
850 osób. Wiele uczyniono, aby Izba speł-
niała rolę swoistego centrum transferu 
wiedzy i technologii pomiędzy nauką 
i przemysłem opakowań. Coraz lepsze 
efekty przynosi współpraca z uczelnia-
mi wyższymi w obszarze kształcenia kadr 
i badań naukowych dla potrzeb branży 
opakowań. Aktualnie z Izbą współpra-
cuje kilkanaście szkół wyższych i placó-
wek badawczych. Do wiodących należą: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; 
Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie; Politechnika 
Warszawska. Plonem organizowane-
go przez Izbę konkursu na prace dyplo-
mowe o tematyce opakowaniowej jest 
56 prac o wysokim poziomie naukowym 
i dojrzałości wdrożeniowej. To również 
dobra forma upowszechniania zaintere-
sowania problematyką opakowalnictwa 
wśród studentów.

Umacnia się pozycja Izby na rynku 
branżowych publikacji. Dotychczas wy-
dano 12 pozycji książkowych. Opracowa-
no ok. 70 analiz, raportów i ekspertyz na 
temat przemysłu i rynku opakowań.

Od 23 lat wydawany jest Biuletyn 
Opakowaniowy. Dotychczas ukazało się 
137 numerów. Od 2 lat wydawany jest, 
wysoko oceniany przez odbiorców, news-
letter (3 x w miesiącu). Biuro Izby w ra-
mach prowadzonego banku ofert, prze-
kazało przedsiębiorcom ok. 420 zapytań 
ofertowych, zaś z ogłoszeń na portalach 
Izby skorzystało ok. 170 fi rm.

To tylko niektóre, wybrane dokonania 
służące rozwojowi przemysłu opakowań 
w Polsce oraz fi rm zrzeszonych w Izbie. 
O 25-letniej działalności Polskiej Izby 
Opakowań i jej wynikach będziemy pi-
sać w każdym numerze Biuletynu, uka-
zującego się w tym roku. Będziemy tak-
że prezentować ludzi i fi rmy, zasłużonych 
zarówno dla Izby jak i przemysłu opako-
wań. Będziemy wdzięczni Czytelnikom 
za ich opinie i oceny dotyczące Polskiej 
Izby Opakowań.

Zespół redakcyjny

dokończenie ze s. 1
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19 stycznia
Akces do Izby składa Przedsiębiorstwo Poligra-
fi czne RAGUS;

21 stycznia
Przedstawiciele Izby (W. Wasiak i B. Pyś-Skroń-
ska) biorą udział w posiedzeniu Rady Programo-
wej targów Warsaw Pack. Tematem: stan przy-
gotowań do targów oraz udział członków Izby 
w tym wydarzeniu. Omówienie programu kon-
ferencji „Opakowania w  obiegu zamkniętym-
-wyzwaniem dla projektantów, producentów 
i użytkowników opakowań”. Polska Izba Opako-
wań partnerem instytucjonalnym Konferencji;

24 stycznia
W „Rzeczypospolitej” ukazuje się wywiad z Pre-
zesem Polskiej Izby Opakowań profesorem Sta-
nisławem Tkaczykiem pt. „Jesteśmy w świato-
wej czołówce” na temat branży opakowań;

26 stycznia
Firma PKN EPAL (Polski Komitet Narodowy EPAL) 
występuje z grona członków Izby;

29 stycznia
Wizyta prezesa Polskiej Izby Odzysku i Recyklin-
gu Opakowań (PIOiRO) Konrada Nowakowskie-
go. Tematem spotkania: współpraca obu Izb. 
Współudział w organizacji IV Kongresu Przemy-
słu Opakowań. Udział PIOiRO w targach Warsaw 
Pack w ramach ekspozycji PIO, akces do Polskiej 
Izby Opakowań;

31 stycznia
Posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań. Przyję-
cie materiałów sprawozdawczo-programowych 
na WZC (sprawozdania prezesa Izby i przewodni-
czącego Rady, projekty programu i budżetu na rok 
2018). Informacja o wynikach konsultacji nt. wio-
dącej tematyki IV Kongresu Przemysłu Opakowań;

1 lutego
Spotkanie przedstawicieli Izby z organizatorami 
targów WARSAW PACK (Moniką Wójcik i Alek-
sandrą Krupą) na temat udziału Izby w  tych 
targach: organizacji zbiorowej ekspozycji Izby, 
udziału w konferencji, organizacji posiedzenia 
Rady Izby, ceremonii wręczenia nagród w Kon-
kursie na prace dyplomowe;

2 lutego
Izba obejmuje patronat nad X Wiosenną Kon-
ferencją Farmaceutyczną „Optymalizacja i efek-
tywność”;

6 lutego
Dyrektor Wacław Wasiak udziela wywiadu re-
dakcji Dziennika Gazety Prawnej na temat ryn-
ku opakowań w Polsce;

7 lutego
Udział fi rm zrzeszonych w Izbie w targach REMA 
DAYS. Podczas wydarzenia swoją ofertę zapre-
zentowała fi rma ARTBOX oraz czasopisma Opa-
kowanie, Packaging Polska i Świat Druku;

Opakowań wynika z kilku powodów. Po 
pierwsze, to wyzwania wynikające z po-
trzeby ograniczania negatywnych skut-
ków opakowań dla całego ekosystemu. 
Dotyczy to wielu działań w różnych ob-
szarach projektowania, wytwarzania, 
wykorzystania i zagospodarowania wy-
korzystanych opakowań. To, co w skró-
cie wynika z potrzeby wdrażania nowej 
strategii organizowania gospodarki, zna-
nej pod hasłem Gospodarka o Obiegu Za-
mkniętym (GOZ). Wpisują się w te działa-
nia, i je określają, m.in. decyzje UE, a także 
władz krajowych. To m.in. realizacja dyrek-
tywy tworzywowej, choć nie tylko. Przed 
nami (czyt. przemysłem opakowań) sze-
reg nowych zadań. Byłoby dobrze, jeśli 
Izba jako branżowa organizacja zrzesza-
jąca m.in. producentów opakowań, po-
trafi łaby określić swoje miejsce (zadania) 
w nowej sytuacji. Wykonała wprawdzie 
w tym zakresie ważny krok (działanie) ja-
kim była organizacja IV Kongresu Przemy-
słu Opakowań poświęconego transfor-
macji przemysłu opakowań w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Po-
ra na dalsze kroki. Już dzisiaj producen-
ci opakowań i wyrobów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych, mają zale-
dwie 2-3 lata na zakończenie produkcji 
i przestawienie się na nowe asortymenty. 
A to nie łatwy proces. Wielu zmodernizo-
wało produkcję tych wyrobów inwestując 

w nowe technologie. Jeszcze nie spłacili 
kredytów, a już muszą „zamykać” produk-
cję. To tylko jeden z przykładów spraw do 
podjęcia. Zapewne dostosowywaniu się 
przemysłu opakowań do warunków GOZ, 
powinny towarzyszyć zmiany w prioryte-
tach i warunkach pomocy publicznej dla 
tej branży, a w szczególności ze środków 
UE. Bo to decyzje UE programują te zmia-
ny, w trosce o stan naszej planety.

Dodatkowego „kolorytu” obradom te-
gorocznego WZC, dodaje fakt, iż delegaci 
dokonają wyboru nowych władz na lata 
2019-2022 (Prezesa, członków Rady i Ko-
misji Rewizyjnej).

To przed członkami nowo wybranych 
organów Izby staje niełatwe, choć am-
bitne zadanie wpisania Izby w proces 
realizacji transformacji przemysłu opa-
kowań.

Wreszcie dodatkowo mobilizującym 
delegatów na WZC jest fakt, iż Polska Izba 
Opakowań obchodzi w tym roku jubile-
usz 25-lecia działalności. Z tej okazji do-
konuje swoistej oceny dorobku. Zapew-
ne można było, zrobić więcej i lepiej. Ale 
jest także wyraźnie zauważalny (mierzal-
ny) dorobek. Niech stanowi dobrą pod-
stawę (pozycję wyjściową) do sprostania 
nowym zadaniom.

Dlatego życzymy delegatom na Wal-
ne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby 
Opakowań owocnych obrad.

Wacław Wasiak

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej 
Izby Opakowań. Owocnych obrad
dokończenie ze s. 1

Rynek opakowań 
biodegradowalnych 
w latach 2019, 2020 i 2025

Wg szacunków Polskiej Izby Opakowań w roku 2018 na rynku opakowań w warto-
ści 10,4 mld euro „znalazło się” ok. 2% opakowań biodegradowalnych. Wraz z roz-
wojem technologii ich produkcji oraz wymaganiami UE dotyczącymi ograniczenia 
opakowań z tworzyw sztucznych ropopochodnych, systematycznie rosnąć będzie 
udział opakowań biodegradowalnych (pochodzenia organicznego) w ogólnej struk-
turze rynku. 

Wg prognoz PIO w roku 2019, udział tych opakowań w rynku wyniesie 2,3%, w ro-
ku 2020 – 3,0%, zaś w roku 2025 przekroczy 10%, przy ogólnym udziale opakowań 
z tworzyw sztucznych wynoszącym 37,5%.

Przypuszczalnie w roku 2025 pierwsze miejsce na rynku opakowań zajmować bę-
dą opakowania z papieru i tektury z udziałem 39,0% (to jest o prawie 4% więcej ani-
żeli w roku 2018).

(red.)
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8 lutego
Izba obejmuje patronat nad konferencją z cyklu 
„Opakowania na miarę XXI wieku” pt. Wszystkie 
„wymiary” opakowań, organizowaną przez Koło 
Naukowe Opakowalnictwa Towarów działające na 
Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produk-
tem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

9 lutego
Obrady jury Konkursu na prace dyplomowe 
o tematyce opakowaniowej;

14 lutego
Spotkanie z  kierownictwem fi rmy INFOSOLU-
TIONS. Temat: członkostwo w Izbie. Firmę INFO-
SOLUTIONS reprezentowali Krzysztof Jagodziń-
ski – wiceprezes Zarządu i Izabela Alaborska. Ze 
strony Izby w spotkaniu uczestniczyli Wacław 
Wasiak i Beata Pyś-Skrońska;

14 lutego
Ponowne spotkanie z kierownictwem Agencji 
Reklamowej DBA; zapoznanie się z oryginalną 
metodą projektowania opakowań 5D; zapropo-
nowanie DBA zaprezentowania tej metody de-
legatom na WZC;

15 lutego
Prezes Izby podejmuje decyzję o członkostwie fi r-
my HURMAK Polska w Polskiej Izbie Opakowań;

15 lutego
Spotkanie z  kierownictwem projektu badaw-
czego BIOCOMPACK-CE realizowanego przez 
COBRO – Instytut Badawczy Opakowań. Temat: 
współpraca w  realizacji projektu w  części do-
tyczącej oceny szans i zagrożeń dla przemysłu 
opakowań w Polsce;

20 lutego
Dyrektor Izby na prośbę Pulsu Biznesu udzie-
la wywiadu nt. przemysłu i  rynku opakowań 
w Polsce;

26 lutego
Organizacja zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby 
Opakowań oraz Salonu Innowacji na targach 
Warsaw Pack;

27 lutego
Otwarcie zbiorowej ekspozycji Izby na targach 
Warsaw Pack oraz Salonu Promocji;

27 lutego
Wyjazdowe posiedzenie Rady Izby w centrum 
Wystawowym PTAK WARSAW EXPO S.A.(Nada-
rzyn). Ustalenie wiodącego tematu IV Kongresu 
Przemysłu Opakowań o  brzmieniu: „Transfor-
macja przemysłu opakowań w kierunku gospo-
darki o obiegu zamkniętym”. Ustalenie miejsca, 
terminu i porządku obrad WZC.;

27 lutego
Ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień laure-
atom Konkursu na prace dyplomowe o tematy-
ce opakowaniowej;

Istotnym aspektem zapewnienia bezpie-
czeństwa materiałów opakowaniowych 
i opakowań jest zapobieganie skaże-
niom mikrobiologicznym zapakowanych 
produktów. Przedsiębiorcy, którzy dzia-
łają w sektorze przemysłu spożywczego 
muszą więc zwracać szczególną uwagę 
na czystość mikrobiologiczną opakowań 
jednostkowych, które pozostają w bez-
pośrednim kontakcie z produktami spo-
żywczymi. Jest to niezwykle ważne, po-
nieważ opakowanie stanowi potencjalne 
źródło zanieczyszczenia mikrobiologicz-
nego produktów2.

Materiał opakowaniowy powinien być 
dostosowany do rodzaju produktów 
spożywczych, które będą w tym opa-
kowaniu przechowywane, a także zale-
ży od czasu przechowywania w opako-
waniu. Bezpieczne opakowanie zależy 
przede wszystkim od odpowiednio do-
branego materiału opakowaniowego. 
Materiał ten wraz z systemem pakowania 
nie może w żaden sposób przyczyniać 
się do rozwoju bakterii chorobotwór-
czych3.

Źródło drobnoustrojów nie zawsze 
musi pochodzić z żywności. Źródłem 
mogą być wykorzystywane surowce, 
środowisko, a także opakowanie. Bardzo 
dobrym nośnikiem dla różnego rodza-
ju drobnoustrojów jest kurz, który znaj-
duje się w otoczeniu. Kurz z łatwością 
może osiąść na produkcie spożywczym 
podczas jego wytwarzania czy pako-
wania. Najbardziej toksyczne, natural-
ne zanieczyszczenia żywności stanowią 
mikotoksyny. Są to produkty wtórnego 
metabolizmu różnych gatunków grzy-
bów strzępkowych, nazywanych pleśnia-
mi. Do warunków sprzyjających rozwojo-
wi grzybów można zaliczyć:
 konsystencja podłoża,
 skład podłoża,
 wysoka wilgotność,
 sprzyjająca temperatura otoczenia.

Czynniki te w dużej mierze decydują 
o stopniu metabolizmu grzybów, jak 
również o ilości wytwarzanych przez nie 
szkodliwych mikotoksyn. Większość mi-
kotoksyn odznacza się wysoką toksycz-
nością w stosunku do organizmów zwie-
rzęcych i ludzi. Mikotoksykozy, które 
wywołane są po spożyciu mikotoksyn 
objawiają się różnymi objawami choro-
bowymi narządów. Są one charaktery-

Zagrożenia mikrobiologiczne 
opakowań i materiałów 
opakowaniowych

styczne dla poszczególnych rodzajów 
mikotoksyn4.

Zanieczyszczenie opakowania zależy 
w dużej mierze od kontaktu opakowania 
z zanieczyszczonym powietrzem pod-
czas produkcji. W powietrzu występują 
różnego rodzaju drobnoustroje. Istot-
ne znaczenie w produkcji ma obecność 
grzybów strzępkowych, które istotnie 
wpływają na jakość opakowań. Jednak-
że w przepisach prawnych w niewystar-
czający sposób uwzględnia się potrzebę 
kontroli czystości mikrobiologicznej po-
wietrza podczas produkcji. W porówna-
niu z czynnikami chemicznymi i fi zyczny-
mi, w przypadku zagrożeń biologicznych 
nie ma powszechnie akceptowanych 
kryteriów oceny czy uznanych warto-
ści. Brak tych wytycznych powoduje, 
że oceny dokonuje się w oparciu o nor-
my higieniczne, które określają warto-
ści progowe stężenia mikroorganizmów 
w powietrzu w poszczególnych rodza-
jach pomieszczeń5.

Skażenie mikotoksynami żywności mo-
że wystąpić niemalże na każdym etapie 
jej produkcji – od wzrostu rośliny, poprzez 
produkcję, do powstawania pleśni przez 
np. niesterylne opakowanie. Zapobiec 
powstawaniu pleśni na opakowaniach 
produktów spożywczych można poprzez 
aseptyczne pakowanie produktów płyn-
nych lub wyjaławianie opakowań za po-
mocą wody utlenionej. Istotny element 
zapobiegania skażeniom pleśniami pro-
duktów spożywczych stanowi kontro-
la mikrobiologiczna otoczenia podczas 
procesu wytwarzania oraz pakowania 
żywności. W tym celu można zastoso-
wać fi ltry mikrobiologiczne oczyszczają-
ce powietrze, można również wyjaławiać 
powietrze poprzez zastosowanie promie-
niowania ultrafi oletowego, a także usu-
wać ładunki statyczne, które mogą przy-
ciągać kurz6.

Opakowanie może reagować z mikro-
fl orą środowiska zewnętrznego, jak rów-
nież oddziaływać z drobnoustrojami, 
które zawarte są na opakowaniu bądź 
w przestrzeniach między warstwami, 
w opakowaniach typu laminaty. Stąd też 
materiały do produkcji opakowań mo-
gą być zasadniczym źródłem mikrofl o-
ry. Dotyczy to w większości opakowań, 
które wytworzone zostały z materiałów 
naturalnych, np. opakowania i materia-
ły opakowaniowe wytworzone z papie-
ru. Grupa drobnoustrojów celolitycznych 
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28 lutego
Organizacja konferencji „Opakowania w obiegu 
zamkniętym – wyzwania dla projektantów, pro-
ducentów i użytkowników opakowań;

1 marca
Spotkanie dyrektora Izby Wacława Wasiaka 
ze studentami zachodnich uczelni (Holandia, 
Niemcy, Francja) temat: przemysł i rynek opa-
kowań w Polsce. Stan, perspektywy i uwarunko-
wania rozwoju (targi Warsaw Pack);

1 marca
Spotkanie dyrektora Izby z kierownikiem spół-
ki PTAK WARSAW EXPO (prezes Tomasz Szypuła 
i dyrektor ds. rozwoju Dariusz Drąg). Ocena tar-
gów Warsaw Expo;

3 marca
Decyzja Prezesa Izby o przyjęciu do grona człon-
ków Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opako-
wań;

7 marca
Spotkanie z przedstawicielami spółki PTAK WAR-
SAW EXPO, organizatorem targów Warsaw Pack 
(Monika Wójcik dyrektor targów, Piotr Sokołow-
ski odpowiedzialny za techniczne przygotowa-
nie ekspozycji Izby).Tematem: Targi Warsaw Pack 
w ocenie wystawców PIO;

7 marca
Spotkanie dyrektora Izby Wacława Wasiaka 
z  przedstawicielem B.Z. WBK dyrektorem Ro-
manem Naglerem. Tematem spotkania: opra-
cowanie oceny kondycji ekonomicznej bran-
ży opakowań oraz współpracy przy organizacji 
IV Kongresu Przemysłu Opakowań;

8 marca
Prezes Izby występuje do Ministerstwa Przedsię-
biorczości i Technologii (minister J. Emilewicz) 
w sprawie objęcia Patronatu Honorowego nad 
IV Kongresem Przemysłu Opakowań.;

13 marca
Dyrektor Izby uczestnikiem Konferencji praso-
wej zorganizowanej przez Ambasadę Włoch na 
temat targów PRINT 4 ALL 2018;

14 marca
Wystąpienie Prezesa Izby do Ministra Środo-
wiska w sprawie patronatu nad IV Kongresem 
Przemysłu Opakowań;

20 marca
Udział dyrektora Izby w posiedzeniu Rady Zarzą-
dzającej Centrum Certyfi kacji COBRO – Instytutu 
Badawczego Opakowań;

21 marca
Udział dyrektora Izby w konferencji poświęco-
nej prezentacji raportu Instytutu Innowacyj-
nej Gospodarki nt. Gospodarki w  Obiegu Za-
mkniętym;

jest powszechnie występująca w przyro-
dzie. Drobnoustroje te są obecne w ma-
gazynach, w których składowane są wy-
twory papiernicze. Jednakże ich skład 
jakościowy i ilościowych zależy między 
innymi od czystości mikrobiologicznej 
pomieszczenia. Mikroorganizmami, któ-
re stanowią największy udział w procesie 
rozkładu celulozy są grzyby. Wyróżnia się 
grzyby z rodzaju: Myrothecium, Chaeto-
mium, Stachybotrys, Penicillum, Tricho-
derma, Aspergillus i inne. Bakterie celu-
lolityczne odgrywają znacznie mniejszą 
rolę, jednakże warto o nich wspomnieć, 
są to między innymi bakterie należące 
do rodzaju: Cellulomonas, Cytophaga, 
Cellvibrio, Clostridium i Bacillus. Począt-
kowo grzyby rozwijają się na powierzch-
ni papieru. W kolejnym etapie strzępki 
grzybów przenikają do włókien i nastę-
puje ich rozmiękczenie. Jednocześnie na-
stępuje wydzielenie wody i tworzenie się 
śluzu. Dochodzi wówczas do zmian me-
chanicznych, fi zycznych i chemicznych 
właściwości papieru. Wiele gatunków 
grzybów trwale barwi także papier w na-
stępstwie procesów metabolicznych7, 8, 9.

Tworzywa sztuczne to grupa mate-
riałów, które otrzymywane są w wyniku 
połączenia polimerów ze związkami po-
mocniczymi (zmiękczacze, wypełniacze, 
pigmenty, stabilizatory i inne). Dodatki te 
mają możliwość modyfi kowania właści-
wości tworzyw, a także nadają im odpo-
wiednie wymagania użytkowe. Tworzy-
wa sztuczne mogą z łatwością zastąpić 
inne tradycyjne materiały, takie jak: pa-
pier, szkło, drewno czy metale. Ich zna-
cząca wszechstronność może wynikać z 
ich właściwości, takich jak:
 niewielka masa,
 brak toksyczności,
 nieprzepuszczalność,
 stabilność chemiczna,
 odporność na rozkład mikrobiolo-

 giczny.

Duża zdolność mikroorganizmów do 
rozkładu materiałów jest spowodowa-
na specjalizacją różnych gatunków w 
toku ewolucji. Każdy z gatunków drob-
noustrojów posiada ograniczoną licz-
bę enzymów, które rozkładają niewiel-
kie ilości substancji. Większość tworzyw 
sztucznych nie ulega rozkładowi mikro-
biologicznemu, bądź taki rozkład nastę-
puje bardzo wolno. Gdy związek syn-
tetyczny ulegnie rozkładowi, wówczas 
toksyczne substancje, których rezerwu-
arem jest woda oraz gleba są rozkładane 
i mogą zniknąć ze środowiska poprzez 
działanie czynników biologicznych. Jeże-
li natomiast związek jest nierozkładalny, 
bądź rozkładalny słabo wówczas będzie 
oddziaływał na środowisko i człowieka 
nawet długie lata10.

Regulacje prawne odnoszące się do 
bezpieczeństwa żywności oraz mate-
riałów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością nie określają wymagań, 
które dotyczą dopuszczalnych limitów 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego. 
Jednakże zostały określone wymaga-
nia higieniczne dotyczące m.in. opako-
wań dla mięsa i przetworów mięsnych. 
Wymagania te określone zostały w nor-
mie PN-A-82055-19:200011, dotyczą one 
oznaczania zanieczyszczeń mikrobiolo-
gicznych powierzchni urządzeń, sprzę-
tów, pomieszczeń, rąk pracowników 
oraz opakowań. W normie przedstawio-
no metody oznaczania obecności i licz-
by drobnoustrojów na powierzchni po-
przez pobieranie wymazów i odcisków. 
Ponadto w normie określono ocenę do-
tyczącą czystości mikrobiologicznej po-
wierzchni na podstawie liczby drobno-
ustrojów. W Rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 
2005 r. w sprawie kryteriów mikrobio-
logicznych dotyczących środków spo-
żywczych określono limity zanieczysz-
czeń mikrobiologicznych żywności wraz 
z planem pobierania próbek. Limity tych 
zanieczyszczeń można przyjąć także dla 
opakowań służących do pakowania żyw-
ności12, 13.

Fragment magisterskiej pracy dyplo-
mowej Joanny Kwiecień, wykonanej na 
Wydziale Towaroznawstwa Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie. Kon-
takt: joanna.kwiecien94@gmail.com

2 E. Kryczko, Czystość mikrobiologiczna opakowań 
metalowych dla przemysłu spożywczego, „Opakowa-
nie” 2006, nr 9, s. 20.

3 I. Steinka, Mikrobiologia żywności..., op. cit., 
s. 244.

4 K. Bal, A. Kaszuba, Mikotoksyny w żywności i opa-
kowaniach do żywności – metody badań. Część I. Wy-
stępowanie i charakterystyka, „Opakowanie” 2016, 
nr 5, s. 70-71.

5 D. Kręgiel, Zanieczyszczenie mikrobiologiczne..., 
op. cit., s. 53-53.

6 K. Bal, A. Kaszuba, Mikotoksyny w żywności..., 
op. cit., s. 72

7 J. Szostak-Kot, Mikrobiologia produktów, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, Kraków 2010, s. 115-116

8 G. Caruso, L. Bolzoni, C. Barone, I. Steinka, 
S. Parisi, A. Montanari, Chemia materiałów..., op. cit., 
s. 103-107

9 I. Steinka, Mikrobiologia żywności..., op. cit., 
s. 233-234

10 Mikrobiologia materiałów, red. B. Zyski, Z. Ża-
kowska, Politechnika Łódzka, Łódź 2005, s. 269-
-277.

11 PN-A-82055-19:2000. Mięso i przetwory mię-
sne – Badania mikrobiologiczne – Oznaczanie za-
nieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni 
urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań 
i rąk pracowników

12 A. Kawecka A., Badania zanieczyszczenia...., 
op. cit., s.17-18

13 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 
z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mi-
krobiologicznych dotyczących środków spożyw-
czych, Dz. Urz. UE nr L. 338/1 z dnia 22.12.2005, 
s. 9-12 
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22 marca
Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby 
Opakowań z  udziałem 42 delegatów. Ocena 
działalności Izby w 2017 roku. Przyjęcie progra-
mu i budżetu na 2018 r.; prezentacja nowych 
członków. Wręczenie certyfi katów członkostwa. 
W okresie pomiędzy WZC (29.03.2017) i WZC 
(22.03.2018) do Izby wstąpiło 11 fi rm;

27 marca
Zawarcie porozumienia z  dyrektorem Targów 
Francuskich w Polsce (Andrzej Bereda) w spra-
wie udziału Izby w targach ALL 4 PACK (Paryż);

3 kwietnia
Ukazuje się pierwszy numer Biuletynu Opa-
kowaniowego (styczeń-marzec 2018 r.) spon-
sorowany przez Międzynarodowe Targi Poz-
nańskie zawierający: kalendarz wydarzeń roku 
2017; wyniki konkursu na prace dyplomowe 
o tematyce opakowaniowej; informacje o prze-
biegu i rezultatach WZC; wstępny program i wa-
runki uczestnictwa w  IV Kongresie Przemysłu 
Opakowań;

4 kwietnia
Dyrektor Izby przesyła krytyczne stanowisko 
do propozycji KIG odnośnie „rekonstrukcji” pio-
nu izb branżowych w Krajowej Izbie Gospodar-
czej, zwracając uwagę na zagrożenie ich samo-
dzielności i pomniejszenie roli jako organizacji 
reprezentujących interesy konkretnych branż;

6-7 kwietnia
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
IV Kongresu przesyła do ekspertów zajmują-
cych się problematyką gospodarki o obiegu za-
mkniętym propozycje przygotowania i zapre-
zentowania referatów;

7 kwietnia
Dyrektor Izby przesyła dyrektorowi generalne-
mu Polskiego Związku przetwórców Tworzyw 
Sztucznych Robertowi Szymanowi propozycje 
w sprawie współpracy obu organizacji, mając na 
uwadze ważne wydarzenia w życiu PZPTS (ob-
rady WZC, doroczne spotkanie branży tworzyw 
sztucznych, targi PLAST POL) oraz w życiu PIO 
(IV Kongres Przemysłu Opakowań);

13 kwietnia
Decyzja Prezesa Izby o  przyznaniu Targom 
w Krakowie jubileuszowego dyplomu uznania 
z okazji jubileuszu 10 edycji targów Packaging 
Innovations;

16-17 kwietnia
Udział Izby w jubileuszowej ekspozycji targów 
Packaging Innovations;

17-18 kwietnia
Wizyta w Warszawie dyrektor generalnej Stowa-
rzyszenia Producentów Opakowań Łotwy Ivety 
Krauja. Celem omówienie wspólnych przed-
sięwzięć w roku 2018 oraz zwiedzenie targów 
Packaging Innovations;

Misja gospodarczo-promocyjna 
Ministerstwa Gospodarki 
Niemiec

Ministerstwo Gospodarki Niemiec za-
mierza zorganizować w III kwartale wy-
jazdową misję gospodarczą do Polski, 
której celem będzie rozpoznanie potrzeb 
polskiego rynku opakowań oraz oferty 
polskiego przemysłu opakowań na ry-
nek niemiecki. W programie rozpoznanie 
możliwości kooperacji pomiędzy fi rmami 
opakowaniowymi obu krajów na rzecz 
zaspokajania potrzeb opakowaniowych 
w obu krajach, a także na rynkach krajów 
trzecich. W programie misji przewidziano 
seminarium, w trakcie którego zaprezen-
towane zostaną m.in. oferty Polskich fi rm 
opakowaniowych oraz stan i perspekty-
wy rozwoju polskiego rynku opakowań. 
To ważne wydarzenie dla współpracy 
obu krajów w dziedzinie przemysłu opa-
kowań, stąd też Polska Izba Opakowań 
wspólnie z fi rmą Dreberis Sp. z o.o. będą 
patronować temu przedsięwzięciu.

Zachęcamy zatem polskie fi rmy opa-
kowaniowe zainteresowane obecnością 
na rynku naszego zachodniego sąsiada, 
o przygotowanie się do udziału w tym 
wydarzeniu.

Aktualnie uzgadniane są szczegóły 
organizacyjno-programowe misji.

Przewidujemy, iż stosowne decyzje, 
dotyczące terminu misji, składu uczest-
ników oraz miejsca seminarium, a także 
programu spotkań z polskimi producen-
tami opakowań podjęte zostaną nie póź-
niej niż w czerwcu br.

(red.)



Decyzja o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia członków 
Polskiej Izby Opakowań. 
Rozpatrzenie materiałów 
sprawozdawczo-programowych. 
Jubileusz Izby

To ważniejsze tematy porządku obrad 
pierwszego w tym roku posiedzenia Ra-
dy Polskiej Izby Opakowań, które odby-
ło się 20 lutego w siedzibie Izby.

Uczestnicy obrad przyjęli sprawoz-
danie z działalności Rady w roku 2018, 

upoważniając przewodniczącego tego 
organu do zaprezentowania sprawoz-
dania delegatom na WZC. Zapoznali się 
ze sprawozdaniem Prezesa z działalno-
ści Izby w roku sprawozdawczym. Wiele 
uwagi poświecono projektowi Programu 
działalności Izby w 2019 roku.

Pozytywnie oceniając realizację har-
monogramu przygotowań do WZC, 
członkowie Rady podjęli uchwałę o ter-
minie, miejscu i porządku obrad Walne-
go Zgromadzenia Członków. 

Walne Zgromadzenie Członków ob-
radować będzie 27 marca 2019 r., w sie-
dzibie Izby (COBRO – Instytut Badawczy 
Opakowań, Warszawa). Uczestnicy po-
siedzenia podkreślali fakt, iż tegoroczne 
Walne Zgromadzenie Członków obrado-
wać będzie w roku jubileuszu 25-lecia 
Polskiej Izby Opakowań, będzie zatem 
wydarzeniem inaugurującym srebrny ju-
bileusz Izby. Tak więc, delegaci na tego-
roczne WZC będą zapewne nawiązywać 
do działalności Izby w minionym 25-le-
ciu. Z tego punktu widzenia, członkowie 
Rady pozytywnie ocenili nawiązanie 
w sprawozdaniach z działalności orga-
nów Izby w 2018 roku do fragmentów do-
tyczących działalności w całej jej historii.

Uwzględniając wyjątkowość czasu 
w jakim obradować będzie WZC, członko-
wie Rady zwrócili się z apelem do człon-
ków Izby o zapoznanie się z materiała-
mi i czynny udział w obradach. Zgodnie 
uznano, iż jednym z ważniejszych tema-
tów w obradach WZC będzie transforma-
cja przemysłu opakowań w kierunku go-
spodarki o obiegu zamkniętym.

(red.)



Komisja Rewizyjna 
o działalności Izby 
w okresie sprawozdawczym

W dniu 25 lutego, odbyło się w siedzi-
bie Izby posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
Polskiej Izby Opakowań, poświęcone 
ocenie działalności Prezesa i Rady Izby 
w okresie sprawozdawczym. Obowią-
zek taki wynika wprost ze statutu Izby 
(patrz § 25). Uczestnicy posiedzenia, po 
zapoznaniu się ze sprawozdaniami: Pre-
zesa z działalności Izby w 2018 roku oraz 

Z życia 
Polskiej Izby Opakowań



7Biuletyn Opakowaniowy  Rok 24  Nr 1/2019

Kalendarium 2018

17 kwietnia
Prezes Izby wręcza jubileuszowy dyplom uzna-
nia wiceprezes Targów w  Krakowie Pani Ewie 
Woch, dyrektor targów Packaging Innovations;

19 kwietnia
Prezes i dyrektor Izby biorą udział w spotkaniu 
konsultacyjnym w Krajowej Izbie Gospodarczej 
na temat „rekonstrukcji” pionu izb branżowych;

24 kwietnia
Dyrektor Polskiej Izby Opakowań udziela wy-
wiadu redakcji kwartalnika „Ważenie. Dozowa-
nie. Pakowanie” nt. IV Kongresu Przemysłu Opa-
kowań poświęconego transformacji przemysłu 
opakowań w kierunku gospodarki o obiegu za-
mkniętym;

24 kwietnia
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
podejmuje decyzję o objęciu Patronatem Ho-
norowym IV Kongresu Przemysłu Opakowań;

25 kwietnia
Czasopisma i portale potwierdzają objęcie pa-
tronatu medialnego nad IV Kongresem Przemy-
słu Opakowań. Wśród partnerów medialnych 
znajdują się: Przegląd Papierniczy; Opakowa-
nie; Ważenie. Dozowanie. Pakowanie; Packa-
ging Polska; Polimery; Świat Druku; Plastics 
Review; Plastics Online; Przemysł Spożywczy; 
Opakowania.biz; Tworzywa.org; Opakowania.
com.pl, Świat Poligrafi i Professional, Aktualno-
ści Targowe;

27 kwietnia
Prezes Izby zwraca się do wybranych fi rm i in-
stytucji z  propozycją Partnerstwa Wspierają-
cego (sponsorowania) IV Kongresu Przemysłu 
Opakowań;

30 kwietnia
Prezes zarządu Międzynarodowych Targów Po-
znańskich Przemysław Trawa wyraża zgodę na 
przyjęcie roli i zadań Gospodarza IV Kongresu 
Przemysłu Opakowań;

7 maja
Prezes fi rmy TFP Sp. z o.o. Lucjana Kuźnicka-Ty-
lenda w odpowiedzi na apel Prezesa Izby, infor-
muje o  przyjęciu roli Partnera Wspierającego 
IV Kongresu Przemysłu Opakowań. Warto wie-
dzieć, że w tej roli TFP występowało na I, II i III 
Kongresie;

9 maja
Wizyta dyrektora Izby Wacława Wasiaka w sie-
dzibie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw 
Sztucznych. Spotkanie z dyr. generalnym Związ-
ku Robertem Szymanem. Omówienie: roli i zna-
czenia tworzyw sztucznych w opakowalnictwie; 
udziału PZPTS w IV Kongresie Przemysłu Opa-
kowań w charakterze Partnera Merytorycznego; 
możliwości wsparcia Kongresu przez członków 
PZPTS oraz współpracy między obu organiza-
cjami;

Sprawozdaniem z działalności Rady Izby, 
a także uwzględniając udział w licznych 
przedsięwzięciach i wydarzeniach reali-
zowanych przez Izbę, pozytywnie ocenili 
działalność tych organów, zapowiadając 
wniosek o udzielenie absolutorium Pre-
zesowi jak i Radzie Izby.

Członkowie Komisji zapoznali się 
z projektami: Programu działalności Izby 
w 2019 r. oraz budżetu Izby na 2019 rok. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła 
oba przedłożone dokumenty.



Posiedzenie Jury Konkursu 
na pracę dyplomową 
o tematyce opakowaniowej

Jak informuje biuro Izby, w dniu 26 lu-
tego, powołana przez prezesa Izby, Ko-

misja Konkursowa dokonała oceny zgło-
szonych na konkurs prac. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, iż to już 5 edycja 
tego konkursu, cieszącego się dużym 
zainteresowaniem w środowisku akade-
mickim. Wyniki oceny zamieszczamy na 
str. 20 Biuletynu. W tym miejscu trzeba 
podkreślić fakt, iż dotychczasowe edy-
cje Konkursu mogły zostać zrealizowane 
dzięki fi rmom sponsorującym to przed-
sięwzięcie. Są to: PTAK WARSAW EXPO; 
VRP Sp. z o.o.; BORAL Sp. z o.o., Coff ee 
Service Sp. z o.o.

Ceremonia wręczenia nagród i wy-
różnień laureatom Konkursu stanowiła 
jeden z punktów programu Gali inau-
gurującej targi opakowań Warsaw Pack 
w dniu 5 marca (Centrum Kongresowo-
-Wystawowe PTAK WARSAW EXPO, Na-
darzyn).

(red.)

Marcin 
Królak

Pożegnanie
Z żalem i smutkiem informujemy, że 6 stycznia 2019 r. zmarł Marcin 
Królak – współwłaściciel, założyciel i dyrektor naczelny fi rmy AKPUD. 
Odszedł z grona członków Polskiej Izby Opakowań jej twórca i ak-
tywny członek, 25 lat swego życia poświęcając Izbie i rozwojowi pol-
skiego przemysłu opakowań.

Człowiek wielkiego serca i umysłu. Zdolny inżynier, konstruktor 
maszyn pakujących i opakowań z tektury oraz organizator. To wielka 
strata nie tylko dla Rodziny, żony Anny i dzieci, ale także dla społecz-
ności jaką stanowią członkowie Polskiej Izby Opakowań. Odszedł 
w roku jubileuszu 25-lecia Izby zapisując się w trwałej pamięci tych, 
którzy mieli szczęście poznać Marcina i z Nim współpracować.

Kolego Marcinie, będzie nam Ciebie brak. Pozostawiasz fi rmę 
w dobrych rękach żony Anny i syna Piotra

Kierownictwo i Członkowie 
Polskiej Izby Opakowań
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10 maja
Spotkanie z organizatorami Targów TAROPAK. 
Międzynarodowe Targi Poznańskie reprezen-
towali: Konrad Fleśman, dyr. grupy projektów 
oraz Natalia Tarachowicz, dyrektor targów TA-
ROPAK. Ze strony Izby w spotkaniu uczestniczyli: 
Wacław Wasiak; Beata Pyś-Skrońska; Marzenna 
Kobylarz. Tematem spotkania: udział Polskiej 
Izby Opakowań w  targach TAROPAK. Warunki 
uczestnictwa, organizacja przez Izbę przedsię-
wzięć towarzyszących targom ze szczególnym 
uwzględnieniem organizacji IV Kongresu Prze-
mysłu Opakowań. Uzgodniono, iż Izba dyspo-
nować będzie na wyodrębnionej powierzchni 
stoiskami wyspowymi o  łącznej powierzchni 
200 m2;

12 maja
Prezes Zarządu fi rmy Ecor Product Sp. z o.o. Pa-
ni Małgorzata Pleskot informuje o przyjęciu roli 
i obowiązków Partnera Wspierającego organiza-
cję IV kongresu Przemysłu Opakowań;

15 maja
Instytut badań Edukacyjnych występuje z pro-
pozycją współpracy w  zakresie realizacji po-
stanowień ustawy o  Zintegrowanym Syste-
mie Kwalifi kacji. Ustalono, iż szczegóły zo-
staną omówione w  trakcie spotkania w  dniu 
24 maja;

22 maja
Dr Sebastian Grzyb, dziekan Wydziału Inżynie-
rii w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia zwraca 
się z prośbą o zaopiniowanie wniosku o urucho-
mienie kierunku studiów na temat bezpieczeń-
stwa opakowań;

23 maja
Prezes fi rmy VRP Sp. z o.o. Wojciech Pawłowski 
informuje o objęciu Patronatem Wspierającym 
IV Kongres Przemysłu Opakowań;

24 maja
Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Badań 
Edukacyjnych na temat udziału Izby we wdraża-
niu Zintegrowanego Systemu Kwalifi kacji. Omó-
wienie potrzeb kadrowych w branży opakowań. 
Uzgodnienie kontynuacji współpracy w tym ob-
szarze, uwzględniając realne potrzeby i możli-
wości Izby oraz Instytutu;

28 maja
Prezes Izby przekazuje rektorowi Wyższej Szkoły 
Zdrowia i Inżynierii pozytywną opinię o urucho-
mieniu w ramach Wydziału Inżynierii kierunku 
studiów „Bezpieczeństwo opakowań” oraz pod-
pisuje list intencyjny o współpracy Izby z Wy-
działem Inżynierii;

4 czerwca
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego IV Kon-
gresu Przemysłu Opakowań. Ocena dotych-
czasowej działalności. Zatwierdzenie budżetu 
Kongresu oraz zaopiniowanie składu Rady Pro-
gramowej;

W tym roku, Polska Izba Opakowań świę-
ci jubileusz 25-lecia działalności. To boga-
ta w ciekawe inicjatywy i przedsięwzięcia 
historia tej organizacji. Wśród wielu dzia-
łań na rzecz rozwoju przemysłu i ryn-
ku opakowań, wiele uwagi poświęco-
no upowszechnianiu wiedzy o osobach 
i fi rmach szczególnie zasłużonych dla 
polskiego przemysłu opakowań.

Temu celowi służyło m.in. opracowa-
nie w 2007 roku systemu ocen i wyróż-
nień, w ramach którego przewidziano 
ustanowienie najwyższego prestiżowo 
wyróżnienia w formie tytułów: Zasłużo-
ny dla Przemysłu Opakowań i Firma Za-
służona dla Przemysłu Opakowań.

Jubileusz Izby stanowi dobrą okazję do 
zaprezentowania osób wyróżnionych ty-
tułem Zasłużonego dla Przemysłu Opa-
kowań. Nim przejdziemy do prezentacji 
laureatów, kilka słów o tym, komu nada-
wane są wymienione tytuły, kto mo-
że zgłaszać kandydatury, jakie kryteria 
winni spełniać kandydaci, kto decyduje 
i wg jakich procedur o nadawaniu tych 
tytułów.

Tytuł Zasłużony dla Przemysłu 
Opakowań jest nadawany osobom za 
szczególny wkład pracy, zaangażowa-
nie i dokonania na rzecz rozwoju prze-
mysłu opakowań i szerzej gospodarki 
opakowaniami. Przez „przemysł opako-
wań” rozumieć należy branże lub dzia-
ły przemysłu, które wytwarzają: mate-
riały opakowaniowe; opakowania; ma-
szyny i urządzenia do pakowania i pro-
dukcji opakowań; materiały pomocnicze; 
lub  świadczą usługi opakowaniowe, 
poligrafi czne i inne związane i mające 
znaczący wpływ na rozwój przemysłu 
opakowań. Ponadto tytuł Zasłużony 
dla Przemysłu Opakowań przyznawa-
ny jest projektantom opakowań, pra-
cownikom nauki, szkolnictwa i mediów, 
których  działalność i dokonania bez-
pośrednio przyczyniają się do rozwo-
ju krajowego przemysłu opakowań po-
przez osiągnięcia naukowe, kształcenie 
kadr oraz upowszechnianie i popularyza-
cję osiągnięć naukowych i postępu tech-
nicznego, służących rozwojowi przemy-
słu opakowań i przyczyniających się do 
zrównoważonego rozwoju przemysłu 
opakowań oraz czyniących z opakowania 
istotny czynnik rozwoju cywilizacyjnego 
Polski. 

Kandydatury (nominacje) mogą zgła-
szać: fi rmy zrzeszone w Polskiej Izbie 
Opakowań; organy Polskiej Izby Opa-
kowań (Prezes, Rada); użytkownicy 
opakowań (osoby prawne i fi zyczne); re-
dakcje branżowych czasopism; jury kon-
kursów opakowaniowych; organizacje 
i stowarzyszenia grupujące: projektan-
tów i producentów opakowań, mate-
riałów opakowaniowych oraz maszyn 
i urządzeń do pakowania i produkcji opa-
kowań, a także organizacje działające 
w obszarze ekologii i ochrony środowi-
ska; inne podmioty (organizacje i instytu-
cje) posiadające wiedzę o osobach speł-
niających kryteria nominacji. 

W przypadku pierwszych trzech kon-
kursów, rolę Kapituły spełniała Rada Pol-
skiej Izby Opakowań.

Jak wspomniano, tytuł Zasłużo-
ny dla Przemysłu Opakowań stano-
wi najwyższe prestiżowo wyróżnienie 
i jest przyznawany tylko jednej osobie 
w danym roku. Decyzja o nadaniu ty-
tułu Zasłużony dla Przemysłu Opako-
wań ogłaszana jest w „Dniu Opakowań” 
(15 września), zaś wręczenie dyplomu 
dokonuje się w trakcie szczególnie waż-
nych dla Izby wydarzeń (sesja WZC, tar-
gi i wystawy opakowaniowe, kongresy 
itp.), a także w miejscu pracy laureata 
w trakcie ważnych wydarzeń w życiu 
fi rmy.

Pierwszy tytuł , został przyznany w ro-
ku 2009 Ryszardowi Kołodziejskiemu 
wieloletniemu prezesowi Zarządu w fi r-
mie EUROBOX, organizatorowi przemy-
słu papierniczego oraz przemysłu opako-
wań z tektury w Polsce. 

Swoją przygodę z branżą opakowań 
z tektury falistej rozpoczął w 1991 roku 
w fabryce w Pruszczu Gdańskim, która 
po przekształceniach własnościowych 
od 1995 roku stała się fi rmą koncernu 
Smurfi t Kappa. Od roku 2000 pracuje 
w fabryce koncernu Mondi w Bystrzycy 
Kłodzkiej. Kolejne 10 lat poświęca fi rmie 
EUROBOX Polska, do przejścia na eme-
ryturę (2010). Organizator Sekcji Tektu-
ry Falistej w Stowarzyszeniu Papierników 
Polskich, którego był aktywnym człon-
kiem. W roku 1996, wprowadza fi rmę 
Smurfi t Kappa do grona ówczesnej Kra-
jowej Izby Opakowań. Przez kilka lat był 
członkiem Zarządu Europejskiej Federa-
cji Producentów Tektury Falistej.

Zasłużeni 
dla Przemysłu Opakowań
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5 czerwca
Prezes Grupy Ergis dr Tadeusz Nowicki informuje 
o przyjęciu roli Partnera Wspierającego organi-
zację IV Kongresu Przemysłu Opakowań;

8 czerwca
Firma RADPAK – Fabryka Maszyn Pakujących – 
Partnerem Wspierającym IV Kongres Przemysłu 
Opakowań;

11 czerwca
Targi w  Krakowie deklarują gotowość spon-
sorowania Biuletynu Opakowaniowego (nr 3 
i nr 4/2018).

13 czerwca
HUBER Group Polska deklaruje Partnerstwo 
Wspierające IV Kongres Przemysłu Opakowań 
organizowany przez PIO;

18 czerwca
Wywiad dyrektora Izby dla miesięcznika FORBES 
nt. przemysłu i rynku opakowań.

20 czerwca
Spotkanie dyrektora Izby z dyrektorem general-
nym stowarzyszenia Papierników Polskich Janu-
szem Turskim oraz dyrektorem Grupy Projek-
tów MTP Konradem Fleśmanem. Temat: udział 
SPP w IV Kongresie przemysłu Opakowań oraz 
współpraca SPP z MTP i PIO w sprawie promocji 
przemysłu papierniczego oraz opakowań z pa-
pieru i tektury;

26 czerwca
Spotkanie dyrektora Izby z  przedstawicielami 
fi rmy Deloitte. Tematem opracowanie raportu 
o opakowaniach;

26 czerwca
Posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań po-
święcone ocenie realizacji programu i budżetu 
na 2018 rok oraz organizacji IV Kongresu Prze-
mysłu Opakowań;

2 lipca
Ukazuje się drugi numer Biuletynu Opako-
waniowego oraz kolejny serwis informacyjny 
o działalności Izby w II kwartale br.;

3 lipca
Spotkanie z przedstawicielami MTP poświęco-
ne udziałowi Izby w tegorocznych targach TA-
ROPAK oraz zadaniom MTP jako gospodarza 
IV Kongresu Przemysłu Opakowań;

4 lipca
Podpisanie umów Partnerstwa Wspierającego 
z  fi rmami: RADPAK, Wyższą Szkołą Logistyki;

9 lipca
Spotkanie dyrektora Izby z dyrektorem general-
nym Stowarzyszenia Papierników Polskich na 
temat udziału Stowarzyszenia oraz Przeglądu 
Papierniczego w IV Kongresie Przemysłu Opa-
kowań;

Po przejściu do fi rmy EUROBOX, wpro-
wadza także tę fi rmę do Izby. Bogate do-
świadczenie i wiedza, cechy charakteru, 
zaangażowanie w dzieło budowy prze-
mysłu papierniczego i opakowaniowe-
go w Polsce, owocuje powierzaniem mu, 
kilkakrotnie mandatu członka Rady Pol-
skiej Izby Opakowań. Niestety, wkrótce 
po przejściu na emeryturę, śmierć „wyry-
wa” go z grona żyjących do dzisiaj laure-
atów i jakże zasłużonego tytułu.

W roku 2009 tytuł Zasłużonego przy-
znano Markowi Rosłonowi, założycielo-
wi i współwłaścicielowi fi rmy PAKMAR, 
wieloletniemu prezesowi i dyrektorowi 
generalnemu tej fi rmy. Wcześniej pra-
cownikowi naukowemu COBRO, założy-
cielowi Polskiej Izby Opakowań. Marek 
Rosłon do dzisiaj kieruje fi rmą PAKMAR 
oraz aktywnie uczestniczy w pracach Ra-
dy Polskiej Izby Opakowań.

Jest prekursorem wprowadzania na 
polski rynek opakowań z materiałów bio-
degradowalnych. Dzięki bogatemu do-
świadczeniu i rzetelnej wiedzy z zakresu 
opakowalnictwa oraz zarządzania fi rmą, 
kierowane przez M. Rosłona przedsię-
biorstwo zajmuje mocną pozycję w dzie-
dzinie eksportu, uzyskując tytuły „Mi-
strza Exportu”.

W roku 2010 laur Zasłużonego otrzy-
mał prof. dr hab. Andrzej Korzeniow-
ski, dr h.c. Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, wieloletni nauczyciel akade-
micki w Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu. Od kilku lat prof. Andrzej Ko-
rzeniowski jest rektorem Wyższej Szkoły 
Logistyki w Poznaniu. W sentencji decyzji 
Kapituły podkreślano zasługi Profesora 
w dziedzinie badań naukowych i kształ-
cenia kadr dla przemysłu i rynku opako-
wań. Wybitny autorytet w dziedzinie to-
waroznawstwa. Autor ponad 300 prac, 
w tym 26 monografi i, 88 prac oryginal-
nych, 14 podręczników i skryptów. Autor 
4 patentów i realizator kilkunastu projek-
tów badawczych. Trudne do przecenienia 
są zasługi profesora w dziedzinie kształce-
nia kadr. Wypromował ok. 200 magistrów 
i kilku doktorów. Od kilkunastu lat czyn-
ny członek Polskiej Izby Opakowań. 
Wiceprzewodniczący Rady w latach 
2010-2018.

W roku 2011 tytuł Zasłużonego nada-
no Wojciechowi Pawłowskiemu, wiel-
ce zasłużonemu dla rozwoju przemysłu 
opakowań szklanych w Polsce. Bez mała 
30 lat poświęcił pracy na odpowiedzial-
nych stanowiskach w hutach szkła opa-
kowaniowego. W tym 14 lat jako prezes 
Zarządu i dyrektor generalny w Hucie 
Szkła w Sierakowie Wlkp. Od 1998 roku 

związany z hutą szkła Warta Glass Jedlice. 
Aktywny inicjator i uczestnik konsolidacji 
krajowego przemysłu opakowań szkla-
nych. Jest twórcą grupy kapitałowej war-
ta Glass group (2000), z 30% udziałem 
w krajowym rynku opakowań szklanych. 
Aktywnie działając na rzecz rozwoju kra-
jowego przemysłu opakowań, wiele cza-
su i energii poświęca dla rozwoju samo-
rządu gospodarczego branży opakowań. 
Jest założycielem Krajowej Izby Opako-
wań (1994) i wieloletnim członkiem jej 
władz. Przez 20 lat przewodniczy Radzie 
Polskiej izby Opakowań. Członek Zarzą-
du Polskiej Rady Biznesu, członek BCC. 
Znany z ofi arności mecenas kultury, na-
uki i sztuki. Od kilku lat jest założycielem 
i prezesem zarządu w spółce VRP, wspie-
rającej rozwój biznesu. W dalszym cią-
gu, kierowana przez Wojciecha Pawłow-
skiego spółka jest czynnym członkiem 
Izby, wspierając różnorodne przedsię-
wzięcia i wydarzenia, występując w roli 
Sponsora.

W roku 2012 tytuł Zasłużonego przy-
znano prof. dr inż. Bohdanowi Czer-
niawskiemu wieloletniemu pracow-
nikowi naukowemu COBRO. Trudno 
przecenić zasługi prof. B. Czerniawskie-
go w dziele budowy podstaw i rozwoju 
przemysłu opakowań z tworzyw sztucz-
nych. Autor licznych publikacji i pozycji 
książkowych z tej dziedziny. Żywa histo-
ria przemysłu tworzyw sztucznych i ich 
przetwórstwa w Polsce. Autorytet dla 
przedstawicieli przemysłu. Ponad 60 lat 
życia, poświęcił temu segmentowi prze-
mysłu opakowań.

W roku 2013 tytuł Zasłużonego otrzy-
mał Marian Feldman, kronikarz opako-
walnictwa w Polsce. Dziennikarz skrupu-
latnie odnotowujący postęp w przemyś-
le opakowań. Popularyzator polskiego 
opakowalnictwa na arenie międzynaro-
dowej. Założyciel Europejskiego Stowa-
rzyszenia Prasy Opakowaniowej. Wielolet-
ni pracownik COBRO w pierwszych latach 
działalności placówki. Od kilkudziesięciu 
lat mocno związany z miesięcznikiem 
Opakowanie. Czynny członek Rady Pro-
gramowej tego czasopisma. Autor oko-
ło 100 publikacji z dziedziny opakowal-
nictwa w tym 3 pozycji książkowych. Jest 
współautorem wielojęzycznego słownika 
poświęconego terminologii opakowań. 
Trudno przecenić zasługi red. Mariana 
Feldmana w dziele popularyzacji wiedzy 
o opakowaniach i przemyśle opakowań. 
Poświęcił temu ok. 70 lat swojego doro-
słego życia. 

dokończenie na s. 10
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10 lipca
Przekazanie redakcji „Świat Druku” artykułu na 
temat przemysłu i  rynku opakowań w  Polsce 
(wydanie jubileuszowe);

12 lipca
Podpisanie umów partnerstwa wspierającego 
z fi rmami: Hubergroup; Flexpol i Hurmak.

16 lipca
Zawarcie porozumienia ze stowarzyszeniami 
opakowaniowymi z  Armenii, Łotwy, Federacji 
Rosyjskiej oraz Ukrainy w sprawie ich uczestnic-
twa w targach TAROPAK pod patronatem Pol-
skiej Izby Opakowań;

18 lipca
Wizyta dyrektora Polskiej Izby Opakowań w fi r-
mie TOOLCO (Białystok). Celem spotkania z kie-
rownictwem fi rmy, zapoznanie się z  działal-
nością i  perspektywami rozwoju. Omówiono 
zaangażowanie fi rmy TOOLCO w  organizację 
Kongresu, a  także udział TOOLCO w  targach 
TAROPAK;

20 lipca
Drukarnia PAW DRUK (Poznań) podejmuje się 
w ramach wsparcia Kongresu, druku kongreso-
wej monografi i;

25 lipca
Przekazanie do druku informatora: „Firmy opa-
kowaniowe, które warto poznać i  skorzystać 
z ich oferty”;

30 lipca
Podpisanie umowy Partnerstwa Wspierającego 
ze Stowarzyszeniem Papierników Polskich;

31 lipca
Firma Papyrus, w ramach wsparcia IV Kongresu 
deklaruje dostarczenie papieru na druk kongre-
sowej monografi i;

6 sierpnia
Spotkanie z przedstawicielami Banku Zachod-
niego WBK na temat współpracy we wspieraniu 
branży opakowań;

9 sierpnia
Spotkanie z prezesem Drukarni RAGUS. Uzgod-
nienie prezentacji oferty na Salonie Promocji 
Polskiej Izby Opakowań na targach TAROPAK. 
Deklaracja wsparcia Kongresu ze strony fi rmy 
RAGUS;

10 sierpnia
Kierownictwo Izby podejmuje decyzję o  wy-
różnieniu fi rm-członków Izby, które obchodzą 
w tym roku jubileusze 20, 25, 30, 35 i 40-lecia 
działalności okolicznościowymi dyplomami 
uznania;

15 sierpnia
Ukazuje się publikacja: „Firmy opakowaniowe, 
które warto poznać i skorzystać z ich oferty”;

W roku 2014 laureatem plebiscytu na 
tytuł Zasłużonego dla Przemysłu Opa-
kowań zostaje Tadeusz Radzanowski. 
Założyciel i wieloletni szef fi rmy Rad-
pak – Fabryki Maszyn Pakujących. Przy-
znając to wyróżnienie, Kapituła pod-
kreśliła szczególne zasługi laureata 
w dziedzinie budowy i rozwoju przemy-
słu maszyn pakujących w Polsce. Mgr 
inż. Tadeusz Radzanowski po powrocie 
z kilkuletniego pobytu w Kanadzie i USA, 
wraca w 1990 roku do Polski i korzysta-
jąc ze zdobytego doświadczenia, a tak-
że zaoszczędzonych środków, inwestuje 
w fabrykę maszyn pakujących we Wło-
cławku. To czas, kiedy 80% maszyn pa-
kujących pochodziło z importu. Uznając 
za pilną, potrzebę budowy tego przemy-
słu w Polsce, z ogromnym zaangażowa-
niem, rozpoczyna (z zespołem kilkuna-
stu współpracowników) budowę fabry-
ki, liczącej dzisiaj 120 pracowników i pro-
dukującej na eksport ok. 60% wytwa-
rzanych w Radpaku maszyn. Dzięki jego 
zaangażowaniu, wiedzy, doświadczeniu 
i zdolnościom organizatorskim, powstała 
nowoczesna, dobrze zarządzana, zasob-
na w wybitnych specjalistów Polska fa-
bryka maszyn pakujących, wysoko oce-
niana w branży.

W roku 2015 tytułem Zasłużonej uho-
norowana została prof. dr hab. Małgo-
rzata Lisińska-Kuśnierz, kierownik Ka-
tedry Opakowalnictwa Towarów na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krako-
wie. Wieloletni nauczyciel akademicki, 
wychowawca kilkunastu roczników spe-
cjalistów z dziedziny opakowalnictwa. 
Założyciel Katedry Opakowalnictwa To-
warów i wieloletni jej kierownik. Profesor 
M. Lisińska-Kuśnierz jest autorką kilkuna-
stu książek z dziedziny opakowalnictwa 
i towaroznawstwa oraz ponad 200 pu-
blikacji. Kierownik licznych projektów 
badawczych z dziedziny opakowalnic-
twa w tym dotyczących społeczno-cy-
wilizacyjnych aspektów rozwoju opako-
wań. Promotorka wielu prac doktorskich. 
Opiekun naukowy kilkunastu wysoko 
ocenianych prac magisterskich, zgłasza-
nych do konkursu na prace dyplomowe 
o tematyce opakowaniowej.

Trudno przecenić udział i dorobek Pa-
ni Profesor zarówno w badaniach nauko-

wych jak i w dziedzinie kształcenia kadr 
dla przemysłu opakowań.

W roku 2016 tytuł Zasłużonego dla 
Przemysłu Opakowań otrzymuje Ga-
briel Chojak, założyciel i wieloletni szef 
fi rmy DEKORGLASS Działdowo S.A., zaj-
mującej się zdobieniem opakowań szkla-
nych. Doskonały znawca „szkła”, z bo-
gatym doświadczeniem w przemyś-
le szklarskim jako dyrektor huty szkła 
w Działdowie. W latach transformacji, 
analizując rynek opakowań szklanych 
lokuje zainteresowania zdobienia opa-
kowań szklanych. Szybko opanowuje 
tajniki tej nowej specjalizacji, inwestując 
w najnowsze technologie i budując od 
zera zakład. Gromadzi wokół siebie gru-
pę zdolnych, kreatywnych projektan-
tów i technologów. Wspólnie doskonalą 
posiadaną w tym obszarze wiedzę oraz 
pozyskują nową. Tworząc nowe techno-
logie i sposoby ich wdrażania. Zakład 
systematycznie się rozwija. Powstają no-
we hale produkcyjne i magazynowe. Za-
trudnienie przekracza liczbę 1200 osób. 
Dekorowane przez DEKORGLASS opako-
wania „podbijają” świat. Z usług tej fi rmy 
korzysta wiele fi rm produkujących opa-
kowania do alkoholi i kosmetyków z naj-
wyższych półek. DEKORGLASS staje się 
„łowcą” nagród na prestiżowych targach 
i wystawach.

Prezes Gabriel Chojak znajduje czas 
na czynny udział w pracach Polskiej Izby 
Opakowań. Chętnie sponsoruje ważniej-
sze wydarzenia organizowane w bran-
ży przez Izbę m.in. kongresy przemysłu 
opakowań, konkursy na prace dyplomo-
we i inne, a także angażuje się na rzecz 
rozwoju lokalnego środowiska.

W roku 2017 tytuł „Zasłużony dla Prze-
mysłu Opakowań” otrzymuje Wacław 
Wasiak, wieloletni dyrektor Polskiej Izby 
Opakowań. Animator jej działalności. Ini-
cjator wielu pomysłów wzbogacających 
udział Izby w rozwoju rynku i przemysłu 
opakowań. Z jego inicjatywy ustanowio-
no „Dzień Opakowań” będący swoistym 
świętem branży. Również system nagród 
i wyróżnień jest jego pomysłem. Jest ser-
cem i duszą Izby, gromadząc wokół sie-
bie grono oddanych Izbie osób. Trudno 
przecenić jego zasługi na rzecz upo-
wszechniania wiedzy o opakowaniach 
i przemyśle opakowań. Ich znaczenia dla 
gospodarki i społeczeństwa. Organizator 

dokończenie ze s. 9
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17-29 sierpnia
Uzgodnienia z autorami tekstów referatów na 
IV Kongres Przemysłu Opekowań, przed przeka-
zaniem do druku;

30 sierpnia-7 września
Opracowanie redakcyjne monografi i: Trans-
formacja przemysłu opakowań w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym (redakcja 
merytoryczna, techniczna, opracowanie gra-
fi czne);

5 września
Udział prezesa Polskiej Izby Opakowań w uro-
czystości XXV-lecia fi rmy MULTIVAC. Wręczenie 
dyplomu za działalność na rzecz rozwoju rynku 
maszyn pąkujących oraz upowszechniania wie-
dzy o nowoczesnych technologiach i systemach 
pakowania;

5 września
Dyrektor Polskiej Izby Opakowań uczestniczy 
w  jubileuszowej konferencji zorganizowanej 
z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia ma-
gazynu „Świat Druku”, prezentując fragmen-
ty raportu o rynku opakowań w Polsce. Udział 
w  konferencji stanowił okazję do wręczenie 
Pani Jolancie Ziemniak-Ronke, prezesowi wy-
dawnictwa i  redaktor naczelnej, dyplomu 
w uznaniu działalności na rzecz upowszechnia-
nia wiedzy o zastosowaniach poligrafi i w opa-
kowalnictwie oraz konsolidacji środowiska po-
ligrafów;

10 września
Przekazanie do druku monografi i: „Transfor-
macja przemysłu opakowań w kierunku gospo-
darki o  obiegu zamkniętym” (Drukarnia PAW 
DRUK);

14 września
Opracowanie koncepcji zbiorowej ekspozycji 
Polskiej Izby Opakowań na targach TAROPAK 
oraz organizacji Salonu Promocji Polskiej Izby 
Opakowań;

18 września
Przekazanie Aktualnościom Targowym informa-
cji promującej Partnerów Wspierających IV Kon-
gres Przemysłu Opakowań;

24 września
Ukazuje się monografi a „Transformacja przemy-
słu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym”;

27 września
Ukazuje się trzeci numer Biuletynu Opako-
waniowego oraz kolejny serwis informacyj-
ny o ważniejszych wydarzeniach w życiu Izby 
w miesiącach: lipiec-wrzesień 2018 r.;

1-4 października
Udział Polskiej Izby Opakowań w Międzynaro-
dowych Targach Techniki Pakowania i Etykieto-
wania TAROPAK;

projektów badawczych i kongresów. Au-
tor i redaktor 12 publikacji książkowych 
i ponad 150 artykułów, wywiadów oraz 
analiz i prognoz rynku opakowań. Wie-
loletni pracownik COBRO (konsultant 
naukowy). Przewodniczący Komitetu 
Technicznego Centrum Certyfi kacji CO-
BRO – Instytutu Badawczego Opakowań.

Listę dotychczasowych Laureatów ple-
biscytu na Zasłużonego dla Przemysłu 
Opakowań zamyka nazwisko Pani Lucja-
ny Kuźnieckiej-Tylendy. Pani Lucjana 
tytuł ten uzyskała w 2018 roku. Jest za-
łożycielką rodzinnej fi rmy TFP Sp. z o.o. 
w Dziećmierowie, produkującej tekturę 
oraz opakowania z tektury. Rozpoczyna-
ła z mężem, na początku lat 90-tych ubie-
głego wieku. Wczesna śmierć męża po-
zostawiła ją samą z tylko co rozpoczętą 
inwestycją. Uruchamia zdezelowaną tek-
turnicę. Uczyła się biznesu wraz z budo-
wą fi rmy. Znajdowała czas na kursy i stu-
dia podyplomowe. Wraz z wiekiem dużą 
pomoc okazywali dorastający synowie. 
Dzisiaj fi rm TFP posiada ponad 10 proc. 
udziału w krajowym rynku tektury i opa-
kowań z tego materiału. Z małego zakła-
du pod Kórnikiem „wyrosły” dwa zamiej-
scowe zakłady. Kierowana przez Panią 

Prezes fi rma skutecznie wspiera działal-
ność Polskiej Izby Opakowań, sponsoru-
jąc ważniejsze przedsięwzięcia. Trudno 
przecenić zasługi pani Lucjany na polu 
budowy i rozwoju krajowego przemysłu 
opakowań.

Tak więc, ten prestiżowy trafił za-
służenie do Pani Prezes Lucjany Kuź-
nieckiej-Tylenda. Bowiem swoją pra-
cą, zaangażowaniem, szacunkiem dla 
współpracowników, skromnością i wie-
lu innymi rzadko spotykanymi cechami 
charakteru na to zasłużyła.

Prezentując sylwetki zasłużonych dla 
przemysłu opakowań, serdecznie zachę-
camy czytelników Biuletynu do zgłasza-
nia kandydatów do tego tytułu w roku 
2019. 

Przypominamy, iż termin upływa 
z dniem 30 czerwca.

Rok jubileuszu Polskiej Izby Opako-
wań 25-lecia działalności stanowi szcze-
gólną okazję do zaprezentowania osób 
zasłużonych dla branży opakowań. Stąd 
inicjatywa Redakcji, zamieszczenia tego 
materiału. W jednym z kolejnych nume-
rów zaprezentujemy Firmy Zasłużone dla 
Przemysłu Opakowań.

(red.)

WARTO WIEDZIEĆ

Perspektywy rynku opakowań w 2019 roku

Według szacunków Polskiej Izby Opakowań, rok 2019 nie powinien być gorszym 
od minionego jeśli chodzi o tempo rozwoju rynku. Nie będzie to już wprawdzie 
w granicach 6-7%, ale na pewno możemy liczyć na 5,0 – 5,5% przyrost produk-
cji. Przyczyn jest kilka. Nie należy przewidywać zmniejszenia kosztów produkcji 
w odniesieniu do roku 2018, chociaż i rok miniony nie był pod tym względem 
dobrym dla fi rm. Trudności w pozyskaniu pracowników, „naciski” na wzrost płac, 
nieznane jeszcze rozwiązania w zakresie kosztów energii elektrycznej, nie maleją 
koszty surowców, niewiadome losy rynku Wielkiej Brytanii. Trudno ocenić wpływ 
na branżę opakowań, unijnej strategii dla tworzyw sztucznych. Na pewno dla 
producentów opakowań z tworzyw nie poprawi to sytuacji. 

Producenci opakowań, choć w znacznie większym stopniu ich użytkowni-
cy, odczują wzrost wymogów odnośnie recyklingu opakowań, w szczególności 
z tworzyw sztucznych. Co zmuszać będzie do zmiany sposobu produkcji opako-
wań, a w szczególności opakowań wielomateriałowych. Od 2024 roku ma wejść 
w życie obowiązek mocowania korków do butelek, co nie będzie sprzyjać obni-
żeniu kosztów ich produkcji. Choć to jeszcze nie główny problem dla konstruk-
torów i producentów opakowań. Dotychczas sytuację ratował w miarę stabilny 
poziom eksportu opakowań, z wyraźną tendencją wzrostową (ok. 11% w 2018 r. 
w stosunku do 2017). To zasługa dobrej sytuacji unijnej gospodarki. W roku 2018 
prawie 90% przychodów z eksportu branża opakowań uzyskiwała na jednolitym 
rynku UE. Gospodarka krajów UE w minionych dwóch latach rosła odpowiednio 
w tempie 2,4% oraz 2,1%. Niestety tendencja malejąca wg ocen Komisji Europej-
skiej utrzyma się także w latach 2019 (2,0%) oraz 2020 (1,9%).

To realna – jak się wydaje – sytuacja wymagająca poszukiwania rozwiązań po-
zwalających branży opakowań na utrzymanie wymienionego na wstępie tempa 
wzrostu w granicach ok. 5,0-6,0%. To nie będzie zły wynik.

(W.W.)
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1 października
● Ceremonia otwarcia zbiorowej ekspozycji 

oraz Salonu Promocji Polskiej Izby Opakowań
● Wręczenie Pani Lucjanie Kuźnickiej-Tylenda, 

prezes zarządu TFP Sp. z o.o. dyplomu doku-
mentującego uzyskanie tytułu „Zasłużona dla 
Przemysłu Opakowań”

● Wręczenie Tadeuszowi Radzanowskiemu, 
prezesowi zarządu RADPAK – Fabryka Maszyn 
Pakujących, dyplomu dokumentującego uzy-
skanie przez tę fi rmę tytułu „Firma Zasłużona 
dla Przemysłu Opakowań”

● Promocja monografi i „Transformacja przemy-
słu opakowań w kierunku gospodarki o obie-
gu zamkniętym” oraz informatora „Firmy opa-
kowaniowe, które warto poznać i skorzystać 
z ich oferty”

● Konferencja prasowa „Przemysł i rynek opa-
kowań w Polsce”;

2 października
● Obrady IV Kongresu Przemysłu Opakowań
● Prezentacje fi rm na Salonie Promocji;

3 października
● Spotkanie z przedstawicielami zagranicznych 

organizacji opakowaniowych uczestniczą-
cych w targach TAROPAK

● Prezentacje fi rm na Salonie Promocji;

4 października
Na stronie www.chemiaibiznes.com.pl ukazuje 
się pierwsza recenzja kongresowej monografi i, 
redaktora naczelnego kwartalnika Chemia i Biz-
nes, Dominika Wójcickiego. Przesyłając recenzję, 
jej autor napisał: To krótka recenzja Państwa no-
wej publikacji książkowej. Nadzwyczaj ciekawej. 
Mam ją od wczoraj. Dobrą pracę zawsze war-
to docenić i  odnotować, więc z  przyjemnością 
to uczyniłem u  nas w  serwisie. Gratuluję i  poz-
drawiam;

5 października
Firma DBA zgłasza akces do Izby;

8 października
Izba obejmuje patronat nad seminarium orga-
nizowanym przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego nt. Innowacje w opa-
kowaniach;

9 października
Opracowanie i przekazanie Ministerstwu Środo-
wiska raportu o przebiegu i rezultatach IV Kon-
gresu Przemysłu Opakowań;

15 października
Opracowanie i przekazanie Pani Minister Przed-
siębiorczości i  Technologii raportu o  prze-
biegu i rezultatach IV Kongresu Przemysłu Opa-
kowań;

16 października
Spotkanie z przedstawicielami Agencji DBA. Te-
mat: współpraca i członkostwo w Polskiej Izbie 
Opakowań;

Już niebawem, w dniach 2-3 kwiet-
nia w EXPO XXI Warszawa, odbędą się 
11. Międzynarodowe Targi Opakowań 
Packaging Innovations. To wydarzenie 
o ugruntowanej pozycji na rynku, które 
każdego roku odwiedzają tysiące gości 
z Polski i zagranicy. W ciągu dwóch dni 
można poznać ofertę ponad 200 wystaw-
ców oraz wziąć udział w licznych spotka-
niach w strefach workShops. Jak potwier-
dzają dotychczasowi uczestnicy targów, 
na tym wydarzeniu trzeba być, ponieważ 
pokazuje ono trendy na najbliższy rok. 

Przygotowania do Międzynarodowych 
Targów Opakowań Packaging Innova-
tions trwają cały rok. To tysiące wyko-
nanych połączeń oraz niezliczona ilość 
maili. To również szczegółowo opraco-
wywana strategia. Organizatorzy dba-
ją o bardzo wysoki poziom wydarzenia 
i z każdym rokiem stawiają sobie po-
przeczkę coraz wyżej. Dużo pracy po-
święcane jest przygotowaniu progra-
mu towarzyszącego. Tematy dobierane 
są wedle klucza najbardziej aktualnych 
trendów na rynku. Doceniają to goście, 
którzy licznie uczestniczą w spotkaniach 
z zaproszonymi ekspertami. Warto do-
dać, że wszystkie prezentacje są bezpłat-
ne, co w dobie licznie organizowanych 
szkoleń nie zdarza się często. Zaprosze-
nie na wydarzenie kierowane jest tylko 
do osób związanych z branżą. Osoby te 
doceniają fakt, że podczas wydarzenia 
mogą podzielić się swym doświadcze-
niem, ale również jest to okazja do po-
znania swojej konkurencji. Jak przyznaje 
Katarzyna Banach-Kowalenko, Kierownik 
Zespołu Targów Packaging Innovations – 
największą nagrodą dla nas organizato-
rów jest zadowolenie naszych gości. Ob-
serwujemy i rozmawiamy z nimi o tym, 
jakich produktów poszukują na targach, 
jakich wykładów i szkoleń potrzebują. 
Dzięki tej wiedzy jesteśmy gotowi speł-
nić najbardziej wymagające oczekiwania. 

Bogata oferta wystawców

Na targach spotkamy producentów i do-
stawców z całego świata. Będą to przed-
stawiciele wielu branż, m.in.: spożyw-
czej, kosmetycznej, farmaceutycznej 
i logistycznej. Warto podkreślić fakt, że 
na stoiskach prezentowane będą nie tyl-
ko same opakowania, ale również mate-
riały do ich tworzenia, maszyny oraz 

Tu warto być. Targi 
Packaging Innovations 
już w kwietniu

rozwiązania logistyczne. Dzięki zróżnico-
wanej ofercie będziemy mogli przyjrzeć 
się z bliska całemu procesowi produkcyj-
nemu opakowania od A do Z. Ekspozycja 
obejmować będzie 7 stref tematycznych: 
Logispack, Labelling, Ekopack, Luxpack, 
Printing, Safetypack oraz Co-Packaging. 
To sprawia, że warto zaplanować sobie 
kilka godzin, aby w pełni przyjrzeć się 
poszczególnym strefom. Nazwa wyda-
rzenia zobowiązuje, dlatego podczas 
targów nie zabraknie również innowacji, 
których w tym roku wystawcy zaprezen-
tują ponad 50. Dużo miejsca poświęci-
my trendom eko, opakowaniom transpa-
rentnym oraz typu smart. 

Cała branża w jednym miejscu

Targi Packaging Innovations to dosko-
nała okazja do nawiązania cennych rela-
cji biznesowych. To największa wartość 
wydarzenia. Z doświadczenia wiemy, 
że nabyte kontakty szybko owocują 
w przyszłości. Potwierdzają to zarówno 
wystawcy jak i goście. Również eksper-
ci, którzy prowadzą szkolenia w strefach 
workShops podkreślają, że ich słuchacze 
to osoby z dużym doświadczeniem, któ-
re zawsze zadają celne pytania. Dlatego 
prezentacje są bardzo starannie przy-
gotowywane, a tematyka precyzyjnie 
dobierana. Organizatorzy Targów Pac-
kaging Innovations wiedzą, jak ważne 
jest umiejętne połączenie teorii z prak-
tyką, dlatego do współpracy zapraszają 
cenionych ekspertów. Strefa workShops 
w tym roku obejmie ponad 30 spotkań 
będących esencją specjalistycznych 
zagadnień i wnikliwą analizą przypad-
ku. Wśród tematów pojawią się między 
innymi: Zabezpieczenie i komunikacja 
marki (Katarzyna Patynowska, PC Print), 
Współpraca z sieciami handlowymi – 
opakowanie  jako rozwiązanie sprze-
dażowe (Tomasz Szacoń, Retailpoland 
Consulting LTD), Minimalizm w projek-
towaniu szaty grafi cznej opakowań (An-
toni Łuchniak, Kółko i krzyżyk), Uwolnij 
swoją kreatywność z O-I: EXPRESSIONS 
(Paweł Sabal, O-I Poland S.A.).

Wciągnij się w EKO

Świat się zmienia, a wraz z nim zmienia-
ją się targi. Już od kilku lat zauważamy, 
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że coraz większym zainteresowaniem 
cieszą się stoiska, na których prezento-
wane są rozwiązania ekologiczne. No-
we restrykcje Parlamentu UE dotyczące 
opakowań to temat, którym żyje cała 
branża. Dla przemysłu chemicznego 
zagadnienie jest wyjątkowo ważne, bo 
czy opakowanie z tworzywa sztuczne-
go jest zatem zaprzeczeniem ekologii? 
Otóż nie! Kryteria Eco Design są defi nio-
wane tak, aby wywierały jak najmniej-
szych wpływ na środowisko naturalne. 
Ważne, aby przy projektowaniu opako-
wań z plastiku zwracać uwagę na sta-
bilność produktu przez cały okres jego 
żywotności. Istotne, a może i najważ-
niejsze jest również to, aby wspomniane 
opakowania można było w 100% pod-
dać recyklingowi. Tak właśnie dzieje się 
w przypadku opakowań produkowa-
nych przez Wystawców 11. Międzyna-
rodowych Targów Opakowań Packa-
ging Innovations, które można znaleźć 
w strefi e EKOPACK. W gronie ponad 
200 Wystawców z całej Europy pojawią 
się m.in. Jokey Plastik, Seufert, Stora 
Enso, DS. Smith, Heinz-Glas Działdowo 

Sp. z o.o., VETROELITE S.p.A.. O eko-
logicznych rozwiązaniach dla branży 
opakowań oraz o tym jak przygotować 
się na wejście nowych wytycznych do-
tyczących produkcji opakowań wpro-
wadzonych przez Parlament UE będzie 
można posłuchać w strefi e wykładów 
workShops, organizowanych podczas 
Packaging Innovations. To właśnie tu 
spotkamy się m.in. z odnoszącą ogrom-
ne sukcesy Panią Różą Janusz (Make-
GrowLab), która poprowadzi temat: 
SCOBY – biodegradowalne i jadalne 
opakowanie przyszłości oraz z Panią 
Martą Krawczyk (Rekopol), która popro-
wadzi warsztaty: Jak projektować żeby 
recyklingować? 

W młodości siła

Zmiana formuły corocznego konkursu 
Strefa Studenta kierowanego do mło-
dych projektantów opakowań  zaowo-
cowała rekordową liczbą zgłoszeń. Pro-
jekty zgłaszane były w 3 kategoriach: 
Wrażenie, Funkcjonalność i Forma oraz 

Szata Grafi czna. Organizatorzy otrzyma-
li blisko 100 prac od studentów z całego 
kraju. Strefą Studenta każdego roku in-
teresują się sami Wystawcy. Firmy z uwa-
gą obserwują świeże pomysły i chętnie 
nawiązują współpracę z uczestnikami 
konkursu. Młodym projektantom zależy 
na udziale w targach, ponieważ jest to 
niepowtarzalna szansa na nawiązanie 
pierwszych kontaktów biznesowych 
i pozyskanie intratnych zawodowych 
zleceń. Już 2 kwietnia poznamy fi nali-
stów konkursu, którzy swe nieszablono-
we projekty prezentować będą w spe-
cjalnej strefi e. 

Zachęcamy do rejestracji online, która 
pozwala na bezpłatny udział w targach 
https://packaging2019.exposupport.pl/
visitor/register?p=TwVVnvunQ2c= 

Szczegółowe informacje na temat wyda-
rzenia można znaleźć na stronie:
www.packaginginnovations.pl 

Data: 2-3 kwietnia 2019 r.
Miejsce: EXPO XXI Warszawa
Organizator: Targi w Krakowie Sp. z o.o.
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Kalendarium 2018

18 października
Wizyta w Izbie przedstawicieli MTP (dyr. Janusz 
Mazurczak, dyr. Konrad Fleśman). Temat spotka-
nia: organizacja targów TAROPAK 2019, wiodą-
cym wydarzeniem w programie przedsięwzięć 
uświetniających jubileusz 25-lecia Polskiej Izby 
Opakowań;

23 października
Prezes Izby podejmuje decyzję o członkostwie 
fi rmy DBA w Izbie;

25 października
Kierownictwo fi rmy RADPAK przesyła zaprosze-
nie do organizacji posiedzenia Rady Izby w sie-
dzibie tej fi rmy;

30 października
Wizyta w  Polskiej Izbie Opakowań przedsta-
wicieli fi rmy 4CF. Tematem spotkania: propo-
zycja współpracy przy realizacji projektu „Ma-
zowiecka branża opakowaniowa. Potencjał 
i trendy”;

5 listopada
Konsultacje z Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych (Dep. Współpracy Ekonomicznej) i Amba-
sadą RP w sprawie organizacji seminarium i mi-
sji gospodarczej w Białorusi (Mińsk). Ustalenie 
daty i programu;

13 listopada
Przekazanie do druku kalendarza ściennego wy-
danego z okazji jubileuszu 25-lecia Polskiej Izby 
Opakowań;

19 listopada
Ukazuje się jubileuszowy kalendarz (ścienny) 
z okazji 25-lecia Izby;

21-22 listopada
Udział Izby w targach Expo Opakowania orga-
nizowanych przez Centrum Wystawowe EXPO 
SILESIA w Sosnowcu;

21 listopada
Prezes Izby otwiera targi EXPO OPAKOWANIA 
oraz stoisko Izby na tych targach, a także prze-
wodniczy Komisji Konkursowej na Złoty Medal 
Targów;

22 listopada
Dyrektor Izby uczestniczy w seminarium „Inno-
wacyjne opakowania” organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-
kiego;

22 listopada
Firma Circular Packaging Design zgłasza akces 
do Izby;

26 listopada
Podpisanie umowy o  udziale w  projekcie ba-
dawczym realizowanym przez fi rmę 4CF nt. 
perspektyw (trendów) rozwojowych przemysłu 
opakowań na Mazowszu;

Znane powiedzenie mówi, że człowiek 
jest istotą stadną i już od najdawniejszych 
czasów łączył się w różnego rodzaju gru-
py tak dla przetrwania, jak i realizowania 
wspólnych zainteresowań, poszerzania 
horyzontów, zwiększenia możliwości dzia-
łania. Przynależność do takiego stada nie 
odbiera nam przecież możliwości bycia 
sobą, bycia innym, indywidualnym czy 
posiadania czegoś swojego, specjalnego. 
Ale pozwala lepiej tą swoją inność zauwa-
żyć, ocenić, porównać, podzielić się nią 
z innymi, a w efekcie dopasować ją lepiej 
również do potrzeb otoczenia, a przez to 
rozwijać. Pozwala nam też jednocześnie 
na to, aby nasze pomysły mogły być sze-
rzej rozpowszechniane.

Swoją przygodę z opakowalnictwem 
rozpocząłem na dobre w roku 1990. Re-
prezentowałem wtedy Mobil Plastics 
Europe i rozpocząłem w Polsce budo-
wę od zera rynku folii polipropyleno-
wych BOPP zastępując wypierany celo-
fan (w Polsce nazywany tomofanem). 
W bagażniku mojego Poloneza miałem 
7 dwudziestolitrowych kanistrów z ben-
zyną, gdyż kupienie jej gdzieś po drodze 
graniczyło z cudem. Na tylnym siedzeniu 
musiały być więc rzeczy, wśród których 
na bardzo ważnym miejscu były kanap-
ki i termos z kawą (nie było przecież sie-
ci dostępnych wszędzie barów), a na wy-
padek, gdyby w hotelu nie było prądu, 
również świeczki. Pamiętam pierwsze 
w Polsce szkolenia na temat folii BOPP 
organizowane w salce wynajętej w ho-
telu Holiday Inn w Warszawie oddzielnie 
dla drukarzy, dla przemysłu spożywcze-
go i dla tytoniowego (każda grupa mia-
ła przecież swoją specyfi kę). Pamiętam 
pierwsze rolki i palety, które do Polski 
przyjechały z fabryki w Belgii, pamiętam 
pierwsze fi rmy i nazwiska (dzisiejszych 
dinozaurów) oraz pierwszych dystry-
butorów, którzy odegrali ogromną rolę 
w budowaniu tego rynku. Dopiero póź-
niej pojawił się na tak przygotowanym 
rynku polski producent folii BOPP, płocka 
Petrochemia (dzisiejszy Flexpol).

Ale pamiętam też, ile kłopotu stanowi-
ło wyszukiwanie różnych fi rm, potencjal-
nych kandydatów na klientów. Nie było 
przecież internetu, telefonów komórko-
wych, dopiero pojawiały się pierwsze fa-
xy, nie było elektronicznych wersji biu-
letynów i newsletterów, pierwsze kroki 
stawiała dopiero Panorama Firm. I dlate-

go kiedy tylko pojawiła się szansa „być ra-
zem” z innymi fi rmami i osobami zainte-
resowanymi opakowaniami, natychmiast 
zdecydowałem się „zapisać” swoją fi rmę 
Imexco Commerciale do nowo powsta-
jącej Izby. W tym czasie, po zakończeniu 
współpracy z Mobilem pracowałem dla 
tak znanych producentów folii jak Mople-
fan (który kontynuował działalność wło-
skiego koncernu Montecatini, pierwsze-
go producenta folii polipropylenowych), 
Treofan, Vibac. Pomagałem też rozwijać 
rynek folii CAST oferując folie z Moplefan, 
Verbano, Eurocast. W sytuacji, gdy pol-
skie drukarnie nie potrafi ły jeszcze wy-
konać wysoko jakościowych materiałów 
wykorzystywanych na maszynach paku-
jących przez różnych producentów, ścią-
gałem dla nich z Włoch drukowane tam 
folie i różne laminaty. Oddzielną dużą 
książkę można by napisać o odprawach 
celnych tych wszystkich materiałów 
w Urzędach Celnych.

Gdy po kilku latach formuła działalno-
ści handlowej i przedstawicielskiej Ime-
xco wyczerpała się i – co było naturalną 
konsekwencją – fi rma uległa likwidacji 
i została wykreślona z listy członków. 
Wtedy podjąłem pracę w brytyjskiej fi r-
mie Innovia Films produkującej unikalne 
folie BOPP i ekologiczne folie celulozo-
we. Zdobyte już podczas wcześniejszej 
przynależności do Izby doświadczenia 
znów dały znać o sobie. Chęć bycia ra-
zem z ciekawym gronem osób i fi rm spo-
wodowała, że udało mi się namówić dy-
rekcję tej fi rmy na wyrażenie zgody na 
wstąpienie jej polskiego oddziału do 
Izby. I tym razem znów to funkcjono-
wanie w ramach Izby bardzo pomogło 
w kreowaniu image tej fi rmy na rynku. 
Bez tej przynależności na pewno nie by-
ło by to możliwe.

Okazało się jednak, że i tym razem życie 
samo przyniosło niespodziewane rozwią-
zanie. Właściciel Innovii, brytyjska grupa 
kapitałowa postanowiła podzielić Inno-
vię na dwie części i obie sprzedać nowym 
właścicielom. Tym samym Innovia zakoń-
czyła swoją przynależność do Izby.

W wyniku tej operacji ja znalazłem się 
w części fi rmy, którą wraz z produkcją 
i rynkiem biodegradowalnych i kompo-
stowalnych folii celulozowych celofan 
i NatureFlex kupiła japońska grupa Futa-
mura. Również i w tym przypadku, uda-
ło się namówić Zarząd tej fi rmy na wyra-

Człowiek jest 
istotą stadną
Moje drogi do Polskiej Izby Opakowań
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27-28 listopada
Wyjazdowe posiedzenie Rady Izby w  fi rmie 
RADPAK – Fabryka Maszyn Pakujących we Włoc-
ławku;

4-5 grudnia
Organizacja seminarium „Przemysł i rynek opa-
kowań w Polsce i Białorusi” w Mińsku z udziałem 
polskich fi rm: ECOR Product, Hamilton, PAKMAR. 
Spotkania biznesowe w miejscowych fi rmach;

4 grudnia
Spotkanie z  przedstawicielami targów WAR-
SAW PACK (dyr. Monika Wójcik, Piotr Sokołow-
ski). Temat: udział Izby w najbliższej edycji tar-
gów WARSAW PACK;

5 grudnia
Wizyta przedstawicieli MTP w  Izbie. Tematem 
spotkania: organizacja przyszłorocznej edycji 
targów TAROPAK z okazji 25-lecia Polskiej Izby 
Opakowań. Polska Izba Opakowań dysponen-
tem hali wystawowej;

7 grudnia
Prezes Polskiej Izby Opakowań podejmuje 
decyzję o  członkostwie w  Izbie fi rmy Circular 
Packaging Design Sp. z o.o.;

12 grudnia
Organizacja, wspólnie w fi rmą 4CF warsztatów 
na temat perspektyw rozwojowych przemysłu 
opakowań na Mazowszu;

13 grudnia
Udział przedstawicieli Izby (dyr. Wacław Wasiak, 
Beata Pyś-Skrońska) w spotkaniu Rady Progra-
mowej Międzynarodowych Targów Techniki Pa-
kowania i Opakowań WARSAW PACK;

14 grudnia
Spotkanie organizatorów seminarium w  Miń-
sku z udziałem Aleksandra Wasilewskiego, radcy 
w dep. Współpracy ekonomicznej MSZ; Marka 
Rosłona, prezesa, dyr. generalnego fi rmy PAK-
MAR oraz Wacława Wasiaka, dyr. Polskiej Izby 
Opakowań. Temat: przebieg i ocena rezultatów 
seminarium oraz program przedsięwzięć pro-
mujących polską ofertę opakowaniową na ryn-
ku Białorusi w roku 2019;

14 grudnia
Oddanie do druku 4-go numeru Biuletynu Opa-
kowaniowego, sponsorowanego przez Targi 
w  Krakowie, organizatora targów opakowań 
Packaging Innovations (2-3 kwietnia 2019 r.);

17 grudnia
Konferencja podsumowująca rezultaty badań 
na temat potencjału i perspektyw rozwojowych 
przemysłu opakowań na Mazowszu. Przyjęcie 
raportu z badań;

19 grudnia
Ukazuje się ostatni w tym roku numer Biuletynu 
Opakowaniowego.

żenie zgody na przystąpienie do Izby jej 
Oddziału Regionalnego mającego swą 
siedzibę w Polsce. W ten sposób niejako 
wstąpiłem do Izby po raz trzeci.

Gdy dzisiaj na potrzeby tych wspo-
mnień zastanawiam się skąd taka chęć 
przynależności do tego dobrowolnego 
stowarzyszenia sądzę, że pewnie pozo-
stało to we mnie jeszcze z pozytywnie 
zapisanych w pamięci lat działalności 
w organizacjach młodzieżowych. Wtedy 
bycie razem w grupie pozwalało ciekawiej 
spędzać czas na imprezach kulturalnych, 
sportowych czy turystycznych, dowiady-
wać się czegoś więcej o życiu i świecie, 
poznawać nowych ludzi, sprawdzać się 
jako członek grupy, a później organizator.

Podobnie z przystąpieniem do Izby. Za-
łożyłem, że gdy będziemy razem łatwiej 
nam będzie policzyć się, określić jaką sta-
nowimy siłę, jak potrafi my uczestniczyć 
w szybkich przemianach całej gospodar-
ki i naszego segmentu rynku. To wszyst-
ko było tym bardziej ważne, że nikt inny 
w kraju tego na takim poziomie nie robi.

Przyjąłem też, że łatwiej mi będzie po-
znać nowych ludzi, którzy podobnie jak ja 
takich kontaktów szukają, zdobyć więk-
szą i bardziej aktualną wiedzę o ukazu-
jących się nowych przepisach i nowych 
rozwiązaniach, szukać sprzymierzeńców 
do realizacji własnych pomysłów.

I rzeczywiście. Te lata potwierdziły, że 
się nie myliłem. To w Izbie znalazłem uni-
kalne sumaryczne analizy, raporty i pro-
gnozy dotyczące potencjału i kierunków 
w jakich rynek zmierza. Gdyby nie Izba 
tak ważne materiały nigdy by nie powsta-
ły. To Izba organizuje wydarzenia integru-
jące całe opakowaniowe środowisko jak 
kongresy czy konferencje wydając przy 
tych okazjach wyjątkowe wydawnictwa. 
Izba była inspiratorem wydania przez 
PWN polskich wersji najlepszych na świe-
cie podręczników opakowaniowych. Izba 
organizuje dla swoich członków wspól-
ne stoiska podczas targów krajowych 
i wypady na targi zagraniczne. Dużo uwa-
gi poświęca młodzieży wychodząc z za-
łożenia, że jaka edukacja dzisiaj, taka no-
woczesność gospodarki jutro. Gdyby nie 
te działania, rynek opakowaniowy w Pol-
sce był by znacznie uboższy w wiedzę 
o sobie samym. Nie mógł by też w związ-
ku z tym pokazywać swojej roli i znacze-
nia dla wszystkich dziedzin gospodarki. 
Nie miał by kto promować godnych za-
interesowania rozwiązań, pokazywać za-
sługujących na szacunek osób z tego śro-
dowiska.

W czasie przynależności do Izby fi rm, 
dla których pracowałem, dostąpiłem też 
wyróżnienia bycia wybranym do Rady 
Izby. Również na posiedzeniach Rady 
niezwykle dużo się nauczyłem. Dowie-

działem się o rzeczach, których nigdy 
bym nie miał okazji poznać. Spotkałem 
niezwykle ciekawe osoby. Podczas po-
siedzeń wyjazdowych zobaczyłem jak 
funkcjonują bardzo różne fi rmy z naszej 
różnorodnej branży. Jest to unikalna ko-
rzyść wzbogacenia osobistego rozwo-
ju, ale również możliwość bezpośred-
niego udziału, a czasem i inspirowanie 
przedsięwzięć na rzecz funkcjonowania 
tak samej Izby, jak i całego środowiska. 
Uczestnictwo w życie Izby uważam bez-
sprzecznie za korzystne tak dla fi rm na 
rzecz których pracowałem, ale także dla 
siebie osobiście.

Przez wszystkie te lata miałem znako-
mitą okazję być blisko rzeczy ważnych 
dziejących się w Izbie i mogę jednoznacz-
nie stwierdzić, że jej aktywność zależy 
w bardzo dużym stopniu od aktywności 
jej etatowego biura. W naszym przypad-
ku często było tak, że osoby z zewnątrz 
niezorientowane w szczegółach, a chcą-
ce o działalności Izby wydać opinię mó-
wiły, że wy to musicie mieć to biuro bar-
dzo duże, bo tylko takie może inspirować 
i prowadzić tak wiele różnych zagadnień 
jednocześnie. A więc mieliśmy szczęście. 
Etatowe biuro mamy bardzo dobre. Ale 
całość Izby mogła by być jeszcze lepsza, 
gdyby w tą działalność włączało się wię-
cej osób. Często mamy jakieś pomysły 
warte rozpowszechnienia. Mając legity-
mację Izby możemy im nadać większą 
rangę, wyjść z nimi szerzej, wciągnąć do 
współpracy sprzymierzeńców. Wszyscy 
razem powinniśmy możliwości stwarza-
ne przez Izbę wykorzystywać lepiej. Było 
by to na pewno z jeszcze większym po-
żytkiem tak dla rynku jak i dla naszego 
środowiska.

Szkoda też, że tak duży potencjał wie-
dzy, zgromadzonych znakomitych fa-
chowców i doświadczenia nie jest lepiej 
wykorzystywany przez różnego rodzaju 
władze i że Izba nie może też liczyć na 
ich większą pomoc. Ale to już nie jest od 
Izby zależne.

Patrząc na listę członków Izby wyda-
je mi się, że jestem chyba jedyną osobą, 
która pomimo różnych obiektywnych 
kłopotów z taką desperacją do niej wra-
cała. Ale sądzę też, że w przedstawionych 
wyżej wspomnieniach i wymienionych 
dobrych doświadczeniach ze współpra-
cy potrafi łem się z tego wytłumaczyć. 
A kończąc chciałbym dodać, że mój długi 
już staż pracy wskazuje, że raczej nie bę-
dę już zmieniał fi rm, dla których pracuję. 
Ale gdyby tak się zdarzyło, a ta nowa nie 
była by jeszcze członkiem Izby, na pewno 
bym ją też szybko wprowadził. Bo prze-
cież „Człowiek jest istotą stadną”.

Andrzej Kornacki
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Podobnie jak w latach poprzednich, Polska Izba Opakowań, 
członek Rady Programowej targów, czynnie uczestniczyła 
w tym wydarzeniu. Izba była organizatorem stoiska, na któ-
rym zaprezentowano wydawnictwa Izby oraz materiały infor-
macyjno-promocyjne kilku fi rm. Na stoisku Izby zaprezento-
wały się fi rmy: Ragus (drukarnia oraz producent opakowań 
z papieru i tektury) oraz ART BOX (ozdobne, okazjonalne opa-
kowania metalowe).

Izba była organizatorem (już po raz drugi) Salonu Innowa-
cji, w ramach którego fi rmy: Martex, Multifarb, Coff ee Service, 
Packservice Ltd, Futamura, Dekorglass Działdowo, Opakofarb, 
Georg Utz, Goodwell Polska, M.S. Ortis Podukt, Yanko, Pomona, 
Artbox i Ragus przedstawiły swoje nowości.

Firmy: Futamura i Coff ee Service zaprezentowały biodegra-
dowalne opakowania do żywności, zaś fi rma Packservice Ltd 
biodegradowalne folie opakowaniowe.

Hitem Salonu Innowacji była ekspozycja fi rmy M.S. Ortis 
Produkt, na której oferowano słomki do napojów wykonane 
z papieru oraz polilaktydu (PLA, materiał biodegradowalny). 
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się butelki szklane 
zdobione przez fi rmę DEKORGLASS Działdowo – nagrodzone 
na prestiżowych targach i wystawach alkoholi i kosmetyków 
klasy premium.

Tradycyjnie już w programie wieczoru wystawców, prze-
widziano ceremonię wręczenia nagród w organizowanym 
przez Polską Izbę Opakowań konkursie na prace dyplomo-
we o tematyce opakowaniowej. Firma PTAK WARSAW EXPO 
jest jednym z fundatorów nagród. Stąd też nagrody dwój-
ce laureatów, inż. Sebastianowi Szarmachowi z Politechniki 
Gdańskiej oraz Martynie Sobótka z SGH wręczyli: Tomasz 
Szypuła prezes zarządu Ptak Warsaw Expo oraz prof. Stani-
sław Tkaczyk prezes Polskiej Izby Opakowań. Maszyna do 
pakowania, konstrukcji fi rmy RADPAK została wyróżniona 
specjalną statuetką i dyplomem.

Z kolei dyr. Izby Wacław Wasiak spotkał się z przedsię-
biorcami z Azerbejdżanu, Kazachstanu i Ukrainy informując 
o ofercie polskiego przemysłu opakowań.

Ponadto 9 fi rm: Packprofi l, Coff ee Service, Pakmar, Pak-
-Trend, Radpak, RSC Auto Id Distribution, Pomona, Ulma 
Packaging i Yanko w ramach własnych ekspozycji zapre-
zentowało swoje rynkowe oferty.

Tak więc, w roku jubileuszu 25-lecia działalności, Polska 
Izba Opakowań godnie zaakcentowała swoją obecność na 
targach WARSAW PACK. Ważnym rezultatem jest pozyskanie 
kilku fi rm do grona członków Izby.

(red.)

Polska Izba Opakowań 
na targach WARSAW PACK 2019

Jakie „cuda” można wykonać z tektury zaprezentowała fi rma 
RAGUS. Zdobione opakowania metalowe fi rmy ART BOX przy-
ciągały uwagę zwiedzających. Dużym zainteresowanie „wiel-
bicieli” kwiatów i krzewów ozdobnych cieszyły się opakowa-
nia sadzonek i drzewek zaprezentowane przez fi rmę MARTEX. 
Również innowacyjne skrzynki z tworzyw sztucznych fi rmy 
Georg Utz cieszyły się dużym zainteresowaniem. W sumie był 
to udany Salon Innowacji.

Stoisko Polskiej Izby Opakowań także przyciągało wielu zwie-
dzających. W szczególności poszukiwano informacji o produ-
centach opakowań i materiałów opakowaniowych. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa Polskiej Izby Opa-
kowań. W szczególności monografi a „Transformacja przemy-
słu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. 
W „mgnieniu oka” rozeszło się 200 egz. tej publikacji. Salon Innowacji

Stoisko Polskiej Izby Opakowań
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Izba na targach i wystawach 
opakowań w 2019 roku
Packaging Innovations 
Warszawa, 2-3 kwietnia 2019

To wydarzenie o ugruntowanej pozycji na rynku, które każdego 
roku odwiedzają tysiące gości z Polski i zagranicy. W ciągu dwóch 
dni można poznać ofertę ponad 200 wystawców (7 stref tema-
tycznych) oraz wziąć udział w licznych spotkaniach w strefach 
workShops (pełen program na str. 18-19 Biuletynu). Podczas tar-
gów Izba będzie dysponować stoiskiem o pow. 15m2, na którym 
swoją ofertę zaprezentują fi rmy ARTBOX, PAKMAR i RAGUS. Wszy-
scy członkowie mogą wyłożyć na stoisku swoją literaturę fi rmową 
(broszury, ulotki). Warunkiem jest dostarczenie materiałów na sto-
isko Izby w pierwszym dniu targów. Do niniejszego numeru Biule-
tynu dołączone jest także zaproszenie na to wydarzenie.

Więcej o samym wydarzeniu piszemy na str. 12-13 niniejszego 
numeru.



RosUpack
Moskwa (Federacja Rosyjska), 18-21 czerwca 2019

Największe targi przemysłu opakowaniowego w Rosji. Tematyka 
targów obejmuje: maszyny pakujące; maszyny produkujące opa-
kwania; gotowe opakowania i etykiety; materiały i surowce; sys-
temy składowania.

Izba fi nalizuje porozumienie z organizatorem odnośnie stoiska 
promocyjnego (pow. 9 m2) na tych targach. Na stoisku swoją ofertę 
będą mogły zaprezentować 2-3 fi rmy zainteresowane rynkiem ro-
syjskim. Zainteresowanych prosimy o pilny kontakt z biurem Izby.



Riga Food
Ryga (Łotwa), 4-7 września 2019

Największe targi przemysłu spożywczego oraz opakowań na Ło-
twie, Litwie i Estonii, corocznie przedstawiają trendy rozwoju bran-
ży, prezentują nowości i innowacyjne rozwiązania. Wydarzenie 
szczególnie interesujące dla producentów opakowań i maszyn 
pakujących dla przemysłu spożywczego.

Na targach Riga Food, podobnie jak w latach ubiegłych, Izba 
będzie miała do dyspozycji stoisko promocyjno-informayjne prze-
znaczone dla członków PIO. O wielkości stoiska zadecyduje liczba 
zainteresowanych fi rm. Istnieje możliwość zorganizowania wspól-
nego wyjazdu członków Izby na to wydarzenie. 



FachPack
Norymberga (Niemcy), 24-26 września 2019

FachPack to jedna z najważniejszych europejskich wystaw opako-
wań. Oferta targów obejmuje: materiały opakowaniowe, maszyny 
pakujące, urządzenia do etykietowania, znakowania, przetwarza-
nia opakowań i logistyki opakowań. Z roku na rok rośnie również 
liczba polskich wystawców na tych targach.

Podczas tego wydarzenia Izba będzie dysponować niedużym 
stoiskiem informacyjnym, na którym fi rmy będą mogły wyłożyć 
swoją literaturę fi rmową. Rozważana jest możliwość zorganizowa-
nia wspólnej misji promocyjnej na te targi dla członków Izby. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych Izba będzie dysponowała również 
pulą bezpłatnych zaproszeń dla zwiedzających.



Cosmetics Bussines Poland
Warszawa, 25-26 września 2019

CosmeticBusiness Poland to jedyne targi B2B w Polsce dla dostaw-
ców produktów i usług dla przemysłu kosmetycznego i chemii go-
spodarstwa domowego. Wraz z odbywającymi się równocześnie 
targami HPCI Home and Personal Care Ingredients Exhibition and 
Conference tworzą profesjonalną platformę, na której prezento-

wana jest pełna oferta dla wszystkich szczebli produkcji kosmety-
ków oraz detergentów.

Podczas tych targów Izba będzie dysponować niedużym sto-
iskiem (6 m2), na którym fi rmy zainteresowane branżą kosmetycz-
ną będą mogły nieodpłatnie wyłożyć swoją literaturę fi rmową. 
Ponadto dla fi rm członkowskich PIO, wystawiających się indywi-
dualnie, organizator oferuje 5% rabatu na ceny powierzchni wy-
stawienniczej.


TAROPAK 
(specjalna edycja z okazji 25-lecia Polskiej Izby Opakowań)
Poznań, 30 września – 3 października 2019

TAROPAK to największe kompleksowe targi obejmujące wszystkie 
segmenty branży opakowań. Kolejne edycje imprezy to setki no-
wości mających zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, 
gdzie wykorzystywane są opakowania oraz rozwiązania związane 
z etykietowaniem. Tegoroczna edycja targów obejmuje wszyst-
kie aspekty branży, od opakowań szklanych przez metalowe, pa-
pierowe i z tworzyw sztucznych po zagadnienia etykietowania 
i magazynowania. Rozwijane są nowe obszary tematyczne doty-
czące opakowań dla e-commerce jak i opakowań jako wyzwań 
przyszłości. 

Do dyspozycji Izby organizator targów przekazał pawilon nr 7, 
którego gospodarzem będzie Polska Izba Opakowań. W pawilo-
nie tym przewidujemy wydzielenie strefy dla: zbiorowej ekspo-
zycji Izby (ok. 10 fi rm); indywidualnych stoisk fi rm-członków Izby 
(ok. 40 fi rm) oraz placówek badawczych, czasopism branżowych, 
portali internetowych. Ponadto w pawilonie tym „funkcjonował” 
będzie Salon Promocji.

Szczegóły oferty dla członków PIO dostępne na portalu Izby: 
www.pakowanie.info/taropak.html


4P EAST MED
Bejrut (Liban), 15-18 października 2019

4P East Med, Międzynarodowa Wystawa Opakowań, Przetwarza-
nia, Drukowania i Papieru, to jedyne w swoim rodzaju targi branżo-
we skupiające się na rozwijających się branżach w regionie. Dzięki 
regionalnemu nastawieniu i międzynarodowemu zasięgowi wy-
stawa ma podkreślić możliwości rozwoju biznesu, które kształtu-
ją sektor przemysłowy regionu. 4P East Med obejmuje wystawę, 
program hosted buyers oraz ceremonię wręczenia nagród, która 
uznaje innowacyjny rozwój produktów i zrównoważone rozwią-
zania dla branży. 

W przypadku zainteresowania fi rm członkowskich (przynajmniej 
jednej) Izba może zorganizować stoisko promocyjne na tych tar-
gach (12 m2). 


Paperex
New Delhi (Indie), 3-6 grudnia 2019

Paperex to znana na całym świecie seria wystaw i konferencji sku-
piających się na papierze, celulozie i wszystkich powiązanych ga-
łęziach przemysłu jak opakowania i poligrafi a.

Izba ma możliwość zorganizowania stoiska promocyjno-infor-
macyjnego (pow. 9m2), na którym fi rmy członkowskie mogłyby 
zaprezentować swoją ofertę i literaturę fi rmową. Warunkiem jest 
udział przynajmniej jednej fi rmy – opiekuna stoiska.



Udział Izby we wszystkich powyższych imprezach targowych 
uzależniony jest od zainteresowania fi rm członkowskich PIO 
oraz odpowiednio wcześniejszego poinformowania biura Izby 
(e-mail: biuro@pio.org.pl, tel. 22 651 83 94) o chęci skorzystania 
z powyższych ofert. 

Istnieje możliwość zorganizowania misji promocyjno-bizneso-
wych do Mińska (Białoruś), Erewania (Armenia) i Kijowa (Ukraina). 
Zainteresowanych w/w przedsięwzięciami prosimy o pilny kontakt 
z biurem Izby. Prosimy także o dodatkowe propozycje organizacji 
tego rodzaju przedsięwzięć promocyjno-marketingowych.
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Seminaria workShops to dwie strefy na halach wysta-
wienniczych dedykowane prezentacjom i warszta-
tom prowadzonym przez specjalistów z branży opa-
kowań. Udział jest BEZPŁATNY w ramach wejściówki 
na Targi Packaging Innovations 2019.  

2/04/2019 (wtorek) HALA ZIELONA

11:00 – 11:30 | Dominik Kupisz Instytut Logistyki 
i Magazynowania IB. Identyfi kacja produktów a re-
lacje biznesowe. Analiza technik druku w kontekście 
najczęściej popełnianych błędów i możliwych kon-
sekwencji fi nansowo-organizacyjnych. 

11:30 – 12:00 | Katarzyna Patynowska PC Print Za-
bezpieczenie i komunikacja marki 

12:00 – 12:30 | Robert Sieńko 3m Projekt Mamy już 
super opakowanie i co dalej? O tym jak pokazywać pro-
dukty w punkcie sprzedaży tak aby jak najlepiej wy-
eksponować ich opakowanie. Best practices w mate-
riałach POS z rynku polskiego i europejskiego. 

12:30 – 13:00 | Róża Janusz MakeGrowLab SCOBY – 
biodegradowalne i jadalne opakowanie przyszłości 

13:00 – 13:30 ENG | Immo Sander Werner & Mertz 
Group The Recyclate Initiative of Werner & Mertz. 
Sustainability & Circularity in Packaging. 

13:30 – 14:30 | Marta Krawczyk Rekopol Ecodesign 
– nowe oblicze opakowań w gospodarce o obiegu za-
mkniętym. Wyzwania i szanse dla przemysłu. 

14:40 – 15:15 | Marta Krawczyk Rekopol Warsztaty 
„Jak projektować żeby recyklingować?” 

Bezpłatne seminaria workShops
2/04/2019 (wtorek) HALA NIEBIESKA

11:30 – 12:00 | Zespół Tango Tango Agencja rekla-
mowa „Nakręca nas proces twórczy – studium przy-
padku Vege burgera”. 

12:00 – 12:30 | Paweł Mazanka & Marta Jędrzejczak 
Ds Smith 5 wyzwań dla opakowań w obliczu zmienia-
jącego się świata.

12:30 – 13:00 | Marcin Suchocki PC Print Sztuka 
uszlachetniania folią. 

13:00 – 13:30 | Tomasz Szacoń Retailpoland Con-
sulting LTD Współpraca z sieciami handlowymi – opa-
kowanie jako rozwiązanie sprzedażowe. 

13:30 – 14:00 | PL i EN Zenon Łapiński & Bernhard 
Gansert Zenon Łapiński doradztwo biznesowe, 
poligrafi a, szkolenia Szlachetniej. Nowe możliwości 
złocenia na gorąco. 

14:00 – 15:00 ENG | Professional members of 
the PrintCity Alliance representing the com-
panies: Grafi kus/epple, IST, KAMA, PC Print/
LEONHARD KURZ, Metsä Board and WEIL-
BURGER Graphics Packaging design, fi nishing and 
production 

15:00 | Wręczenie nagród Konkursu Strefa Stu-
denta 

3/04/2019 (środa) HALA ZIELONA

11:00 – 11:30 | Paweł Sabal O-I Poland S.A. Uwolnij 
swoją kreatywność z O-I : EXPRESSIONS.
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11:30 – 12:00 | Arkadiusz Janke PC Print KURZ – 
nowoczesne sposoby dekoracji. 

12:00 – 12:30 |Antoni Łuchniak Kółko i krzyżyk Mi-
nimalizm w projektowaniu szaty grafi cznej opakowań. 

12:30 – 13:00 ENG | Santiago Soria Ds Smith The po-
tential of right sized packaging in today’s empty spa-
ce economy. 

13:00 – 13:30 | Temat w przygotowaniu. 

13:30 – 14:00 | Adam Fotek J.S. Hamilton Poland 
S.A. Wymagania zdrowotne dla opakowań do kontak-
tu z żywnością w tym opakowań ekologicznych. 

14:00 – 14:30 | Andrzej Kornacki FUTAMURA Bio-
degradowalne i kompostowalne folie celulozowe ce-
lofan i NatureFlex jako przykład realizacji Gospodarki 
o Obiegu Zamkniętym. 

3/04/2019 (środa) HALA NIEBIESKA

11:00 – 11:30 | Stanisław Moczulski Metsä Board 
Poland „Wystarczająco czyste do jedzenia” – Zrów-
noważone rozwiązania z tektury. 

11:30 – 12:15 | Rafał Miszczak & Robert Lis Mondi 
Jak możemy zoptymalizować koszt opakowań FMCG 
w całkowitym procesie logistycznym? 

12:25 – 13:10 | Maciej Sawina & Robert Lis Mon-
di Opakowanie w e-commerce: od zamówienia przez 
dostawę po unboxing. Czynniki sukcesu w kluczowych 
etapach realizacji zamówienia. 

13:20 – 14:20 | Robert Lis Mondi Warsztat: „Opako-
waniowe Tetries”. 

Zarejestruj się i odbierz bezpłatną wejściówkę na targi na 
stronie internetowej www.packaginginnovations.pl 



20 Biuletyn Opakowaniowy  Rok 24  Nr 1/2019

W ramach V edycji Konkursu (prace dyplomowe obronione 
w 2018 roku) zgłoszono 8 prac: 4 prace inżynierskie i 4 prace 
magisterskie. Dotychczas w ramach 4. edycji (lata 2014-2017) 
zgłoszono 45 prac. Zatem łącznie na Konkurs nadesłano 53 pra-
ce, spośród których przyznano w dwóch kategoriach (praca 
magisterska i praca licencjacka/inżynierska) 20 nagród, 6 wy-
różnień i 27 nominacji.

Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom prac oraz praktycz-
na ich przydatność (możliwość wykorzystania).

W tegorocznej edycji zgłoszone prace magisterskie poświę-
cone są następującym zagadnieniom (tematyce): 
 Analiza polskiej branży opakowaniowej i perspektywy na 

najbliższe lata; 
 Bezpieczeństwo mikrobiologiczne opakowań przeznaczo-

nych do zamrażania żywności przez konsumenta; 
 Rozwój opakowań w logistyce na przykładzie przedsiębior-

stwa X; 
 Opakowania produktów leczniczych o działaniu przeciwbó-

lowym w ocenie starszych konsumentów.

V edycja Konkursu 
Polskiej Izby Opakowań 
na prace dyplomowe 
o tematyce opakowaniowej

Autorzy prac inżynierskich i licencjackich w większości repre-
zentujący wyższe uczelnie techniczne, poświęcili je następują-
cym zagadnieniom: 
 Projekt uniwersalnego szklanego słoika i etykiety produktów 

fi rmy MASPEX; 
 Opakowania ekologiczne – możliwości wykorzystania w ko-

munikacji marketingowej; 
 Projekt nowej butelki na mleko pasteryzowane fi rmy Łowicz 

wraz z badaniem opinii klientów; 
 Analiza technologiczno-konstrukcyjna wykrojników do wy-

krawania opakowań.

W dniu 26 lutego komisja konkursowa złożona z przedsta-
wicieli nauki i praktyki dokonała oceny prac zgłoszonych do 
V edycji Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowa-
niowej. 

Zgodnie z przyjętą metodyką oceny prac, w kategorii „pra-
ca magisterska” pierwszą nagrodę, uzyskała praca Katarzy-
ny Grzybek: Opakowania produktów leczniczych o działaniu 
przeciwbólowym w ocenie starszych konsumentów, Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krakowie.

Drugą nagrodę, uzyskała praca Karoliny Krakowiak: Roz-
wój opakowań w logistyce na przykładzie przedsiębior-
stwa X, Uniwersytet Łódzki.

W kategorii „praca inżynierska/licencjacka” pierwszą nagro-
dę uzyskała praca Sebastiana Szarmacha: Projekt uniwersal-
nego szklanego słoika i etykiety produktów fi rmy MASPEX, 
Politechnika Gdańska.

Drugą nagrodę uzyskała praca Martyny Sobótki: Opakowa-
nia ekologiczne – możliwości wykorzystania w komunikacji 
marketingowej, Szkoła Główna Handlowa.

Komisja Konkursowa obradowała w składzie: prof. zw. dr 
hab. inż. Stanisław Tkaczyk (przewodniczący); prof. zw. dr 
hab. inż. Hieronim Kubera; dr inż. Monika Kaczmarczyk, 
prof. COBRO; mgr inż. Tadeusz Stępień; mgr inż. Paweł 
Adamski; mgr inż. Wacław Wasiak (sekretarz).

Wręczenie nagród, tradycyjnie już miało miejsce w trakcie 
uroczystej gali otwarcia Targów Warsaw Pack – 5 marca br.

Konkurs mógł zostać zorganizowany dzięki fi nansowemu 
wsparciu fi rm zrzeszonych w Izbie. Zatem słowa uznania nale-
żą się fi rmom: PTAK WARSAW EXPO Sp. z o.o.; VRP Sp. z o.o.; 
BORAL Sp. z o.o. oraz COFFEE SERVICE Sp z o.o.

Zainteresowanych zapoznaniem się z pracami zgłoszonymi 
w ramach V edycji Konkursu prosimy o kontakt z biurem Pol-
skiej Izby Opakowań: info@pio.org.pl lub biuro@pio.org.pl

Na stronie obok fragment pracy inż. Sebastiana Szarma-
cha – laureata I nagrody w kategorii prażynierska/licen-
cjacka, przedstawiający schemat technologiczny produk-
cji szkła i słoika
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obcej

Wytwarzanie gazu 
lub energii 

elektrycznej

Przygotowanie Przygotowanie 

zestawu

Wytapianie masy szklanej w 
piecu wannowym

automatami

Paletowanie 
(pakowanie)

Magazynowanie 
i ekspedycja

Przygotowanie Wytwarzanie form

gaz lub energia elektryczna

forma

Gaz i/lub
energia elektryczna

para wodna, 

osad po 
wytopie

Uszlachetnianie
(opcjonalne)

Uszlachetnianie 
na mokro

Uszlachetnianie 
na sucho

 
Rys. 1.1 Schemat technologiczny produkcji  

a podstawie: (Grayhurst, 2014) (Hasslinger, 1987) (Ziemba, 1987a) (Wroniak i Ratusz, 2016) 
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Przykład godny 
naśladowania
Wśród prac nadesłanych na organizowany przez Polską Izbę 
Opakowań konkurs na prace dyplomowe o tematyce opa-
kowaniowej (edycja 2018) Komisja Konkursowa zwróciła 
uwagę na pracę inż. Sebastiana Szarmacha z Politechniki 
Gdańskiej pt. „Projekt uniwersalnego szklanego słoika i ety-
kiety do produktów MASPEX”, mając na uwadze ewentualne 
jej wykorzystanie w praktyce.

Głównym celem tej pracy – wg jej autora – było zaprojekto-
wanie słoika szklanego o (w) objętościach uregulowanych nor-
mami, które różniłyby się między sobą wyłącznie wysokością 
oraz zaprojektowanie etykiety o większej czytelności, co uła-
twiłoby porównywanie pakowanych produktów. Za „pomoc-
nicze” cele autor uznał: zaprojektowanie zamknięcia słoika 
i etykiety w sposób umożliwiający ich łatwe rozdzielenie, co 
czyni bardziej skutecznym recykling, dzięki czystości segrego-
wanych surowców; zaprezentowanie obecnego stanu wiedzy 
w zakresie opakowalnictwa szklanego; analiza szkła jako ma-
teriału pod względem jego perspektyw w opakowalnictwie.

Praca ta uzyskała pierwszą nagrodę w kategorii „praca inży-
nierska”. Na wniosek sekretarza Komisji Konkursowej uznano, 
iż warto przekazać ją do ewentualnego wykorzystania i mery-
torycznej oceny poziomu jej przydatności do produkcji opako-
wań szklanych.

W swojej pracy autor przywoływał fi rmę O-I Produkcja Pol-
ska jako wiodącego w Polsce producenta opakowań szkla-
nych (słoiki, butelki). Stąd też Izba zainteresowała omawia-
nym projektem kierownictwo fi rmy O-I Produkcja Polska 
w Jarosławiu. Skontaktowano się z szefem działu marketingu, 
panem Pawłem Sabalem, odpowiedzialnym za współpracę 
z Polską Izbą Opakowań, bowiem fi rma O-I Produkcja Polska, 
(powstała na bazie hut szkła w Jarosławiu i Antoninku), jest 
czynnym członkiem Polskiej Izby Opakowań, kontynuując 
członkostwo Huty Szkła Jarosław – założyciela Izby.

Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Już następ-
nego dnia po przesłaniu omawianej pracy, Pan Paweł Sabal 
poinformował o zainteresowaniu się projektem, deklarując 
zaproszenie autora do Jarosławia i zapoznania się z fabryką 
oraz spotkania z pracownikami biura projektowego.

To rzadki jeszcze przykład zainteresowania pomysłami mło-
dych twórców. Stąd ten pochwalny ton w niniejszej notatce. 
Często bowiem przedsiębiorcy narzekają na brak pracowni-
ków, natomiast niezwykle rzadko przyjmują studentów na 
praktyki, zapoznając ich z fi rmą, a jeszcze lepiej, proponując  
temat pracy dyplomowej zawierającej rozwiązanie lub choć-
by próbę rozwiązania ważnego dla fi rmy zadania.

Nie przesądzamy na tym etapie wyników (rezultatów) na-
wiązania przez O-I Produkcja Polska kontaktu z autorem 
wspomnianej pracy. Jednak sam fakt zainteresowania się pra-
cą dyplomową studenta, który nie miał dotychczas kontaktu 
z wytwarzaniem opakowań szklanych, bardzo dobrze świad-
czy o fi rmie i jej kierownictwie.

Ze swojej strony serdecznie dziękujemy

Redakcja

PS. Na str. 21 Biuletynu zamieszczamy fragment omawianej pracy przedsta-
wiający schemat technologiczny produkcji szkła i słoika.
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Nowe poziomy odzysku i recyklingu 
dla odpadów opakowaniowych

 
Zgodnie z nowymi rozporządzeniami mi-
nistra środowiska, od 1 stycznia zmieniły 
się roczne wielkości odzysku i recyklingu 
dla opakowań wielomateriałowych oraz 
po środkach niebezpiecznych (DzU z 11 
grudnia 2018 r., poz. 2310), a także dla 
odpadów opakowaniowych pochodzą-
cych z gospodarstw domowych (DzU 
z 11 grudnia 2018 r., poz. 2306). W przy-
padku opakowań wielomateriałowych 
recykling w roku 2019 ma wynieść 38%, 
a odzysk 46%. Przewiduje się również 
wzrost w kolejnych latach, aż do pozio-
mu 70% (zarówno dla odzysku, jak i re-
cyklingu) w roku 2030. Dla opakowań po 
środkach niebezpiecznych, wymagane 
poziomy wyniosą w 2019 r. dla recyklin-
gu 30% a dla odzysku 49%. W roku 2030 
r. recykling ma wynieść 50%, a odzysk 
75%. Dla opakowań z gospodarstw do-
mowych określa się poziom recyklingu 
zróżnicowany ze względu na rodzaj opa-
kowania, z którego powstał odpad, na: 
tworzywa sztuczne, papier i tekturę szkło, 
aluminium, stal (w tym blachę stalową 
oraz pozostałe metale ) oraz drewno Od 
tego roku poziomy recyklingu z poszcze-
gólnych materiałów przedstawiają się 
następująco: tworzywa sztuczne – 42%, 
w 2030 r. – 60% papier i tektura – 22%, 
w 2030 r. – 35% szkło – 53%, w 2030 r. – 
80% aluminium – 53%, w 2030 r. – 80% 
stal – 32%, w 2030 – 50% drewno – 0%, 
w 2030 – 0%



Patronat Polskiej Izby Opakowań 
nad konferencją „Przyszłość 
opakowań z tworzyw polimerowych”

Konferencja, która odbędzie się w dniu 
4 czerwca 2019 r., poświęcona będzie te-
matowi szczególnie aktualnemu w wa-

runkach ograniczenia obecności na rynku 
opakowań z tworzyw sztucznych. Nale-
żą się zatem słowa uznania dla COBRO – 
Instytutu Badawczego Opakowań za ini-
cjatywę w sprawie organizacji tego wy-
darzenia.

W programie przewidziano 10 refera-
tów. Ze względu na tematykę konferen-
cji, jej szczególną aktualność oraz fakt, iż 
jest organizowana przez członka Polskiej 
Izby Opakowań w roku jubileuszu 25-le-
cia Izby, wydarzenie to zostało objęte pa-
tronatem Izby.

Zainteresowanych uczestnictwem 
w konferencji prosimy o kontakt z Ma-
łgorzatą Grochocką (tel. 22 842 20 11 
wew. 39, mail: eko@cobro.org.pl)



DNB Bank Polska S.A. organizatorem 
konferencji „Kierunki 2019”

 
W dniu 13 lutego 2019 r. DNB Bank 

Polska S.A., członek Polskiej Izby Opako-
wań, zorganizował konferencję „Kierun-
ki 2019”. Konferencja stanowiła okazję 
do zaprezentowania raportu Kierunki 
2019. Nowe nadzieje. Nowe zagroże-
nia w dobie rosnącego egoizmu go-
spodarczego. Skutki dla polskiej gospo-
darki i przedsiębiorstw. 

To wspólne dzieło Banku DNB i spółki 
PwC Polska. We wstępie do tego wielce 
interesującego opracowania, Prezes Za-
rządu DNB Bank Polska Artur Tomaszew-
ski oraz Wiceprezes PwC Polska Jacek So-
cha, piszą m.in.:

 „Niniejszy raport powstał w odpowie-
dzi na rosnące poczucie niepewności, 
jakie od pewnego czasu da się dostrzec 
w wypowiedziach polityków i ekspertów, 
ale także w rozmowach z przedsiębior-
cami, którzy budują polską gospodarkę. 
Nie ulega wątpliwości, że znajdujemy się 
obecnie w środku procesu zmiany. War-
tości, które do niedawna defi niowały ład 

społeczno-gospodarczy są coraz śmielej 
kwestionowane. Pod znakiem zapytania 
stawia się dotychczasowe sojusze i kie-
runki rozwoju. Dobrze znane role dziś 
wydają się nieaktualne. Mimo iż w ni-
niejszym raporcie znajdą Państwo więcej 
pytań niż jednoznacznych odpowiedzi, 
to pytania o przyszłość światowego po-
rządku społeczno-gospodarczego war-
to zadawać przy każdej możliwej oka-
zji. Nie możemy zapominać, że mamy 
przed sobą szereg wyzwań, którym 
w najbliższych latach będziemy musieli 
sprostać. Problemy środowiskowe, glo-
balne nierówności, cyberbezpieczeń-
stwo i terroryzm to tylko niektóre z nich. 
Od tego w jaki sposób zorganizujemy 
gospodarki i jakie wartości uczynimy 
fundamentem nowego ładu zależeć bę-
dzie w jaki sposób i w jakim stopniu od-
powiemy na cywilizacyjne wyzwania na-
szych czasów.”



Propozycja usprawnienia systemu 
gospodarowania opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi 
w Polsce

Z inicjatywy organizacji odzysku opa-
kowań Interseroh i CP Recykling opra-
cowano raport zawierający propozycje 
usprawnień obowiązującego aktualnie 
w Polsce systemu gospodarowania opa-
kowaniami. To wielce interesujący ma-
teriał. 

Polska Izba Opakowań wspierając za-
warte w raporcie propozycje, zachęca 
do zapoznania się z nimi i przekazanie 
ewentualnych uwag, uzupełnień i wnio-
sków autorom tego opracowania:

Anna Grom, prezes zarządu Interseroh 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Dr Anna Sapota, wiceprezes zarządu 
CP Recykling Organizacja Odzysku Opa-
kowań S.A.

WARTO WIEDZIEĆ
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LUXPACK SAFETYPACK PRINTINGCO-PACKAGING EKOPACK

Najbogatsza oferta producentów
i dostawców opakowań oraz  
etykiet dla branży:

■ kosmetycznej
■ spożywczej
■ farmaceutycznej
■ logistycznej
■ chemicznej

Zajerestruj się i odbierz bezpłatny bilet na:


