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dokończenie na s. 2

W ciągu ostatnich 100 lat tworzywa po-
limerowe znalazły tak szerokie zastoso-
wanie w niemal wszystkich dziedzinach 
życia  – od opakowań żywności czy za-
stosowań w  medycynie po produkcję 
części samochodowych i  zabawek  – że 
dziś trudno wyobrazić sobie, iż jeszcze 
wiek temu nie wywarzano ich na skalę 
przemysłową.

Tworzywa zabezpieczają żywność, 
sprawiają, że pozostaje świeża, i umoż-
liwiają jej transport na duże odległości. 
Zapewniają sterylność zapakowanych 
w nie wyrobów medycznych, takich jak 
igły, a także soli fi zjologicznej czy krwi. 
Sprawiają, że samochody są lżejsze i zu-

Tegoroczna sesja Walnego Zgromadze-
nia Członków Polskiej Izby Opakowań 
w dniu 27 marca była 27. w dotychcza-
sowej historii Izby uwzględniając Wal-
ne Założycielskie Zebranie (1994) oraz 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków (2001) zwołane w  związku 
ze zmianą na funkcji prezesa Izby. Na 
podkreślenie zasługuje bogaty program 
WZC oraz szczególny klimat towarzyszą-
cy obradom.

Zgodnie z programem, w części doty-
czącej oceny dorobku Izby i jej organów 
w  2018 roku, nawiązano do dokonań 
władz VI kadencji (2014-2019) oraz dzia-
łalności Izby w okresie 25 lat działalności 
(1994-2019).

Ważny punkt programu stanowiły wy-
bory członków organów statutowych 
Izby (Prezesa, Rady, Komisji Rewizyjnej 
na lata 2019-2022 – VII kadencja).

Refl eksji na temat dotychczasowej hi-
storii Izby, genezy jej powołania oraz 
osób i fi rm zasłużonych dla Polskiej Izby 
Opakowań i polskiego przemysłu opako-
wań tworzył szczególny klimat satysfakcji 
z dokonań minionych lat.

Jak zawsze delegaci na Walne Zgro-
madzenie Członków wyznaczyli zadania 
na rok 2019 i  najbliższe lata, przyjmu-
jąc stosowny program działalności. For-
mułując zadania do realizacji kierowano 

Biotworzywa
Czym są? Możliwości ich zastosowania 
w opakowalnictwie

dokończenie na s. 4

27 Walne Zgromadzenie 
Członków w roku jubileuszu 
25-lecia Polskiej Izby Opakowań
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się zarówno aktualnymi, jakże ważnymi 
i złożonymi wyzwaniami stojącymi przed 
przemysłem opakowań, jak i  doświad-
czeniami minionych lat.

W szczególności podkreślano potrze-
bę wspierania procesu transformacji 

z 12 do 14 członków oraz kontynuowanie 
praktyki, iż w pracach Rady udział biorą 
kandydaci, którzy nie otrzymali wymaga-
nej liczby głosów dla uzyskania mandatu 
członka Rady. A to dodatkowe 4 osoby 
cieszące się zaufaniem środowiska.

Na specyfi czny, sprzyjający klimat ob-
rad WZC złożyła się część poświęcona 

27 Walne Zgromadzenie Członków PIO
dokończenie ze s. 1

Członkowie ustępujących władz Izby chwilę po wręczeniu podziękowań

Z sali obrad

wyrażeniu uznania dla członków ustępu-
jących władz oraz dla osób i fi rm założy-
cieli Polskiej Izby Opakowań. Wręczone 
dyplomy, listy gratulacyjne oraz nadane 
tytuły Zasłużonych dla Polskiej Izby Opa-
kowań, wskazują jak wiele uwagi poświę-
camy osobom, które Izbę stanowią i de-
cydują o jej dorobku.

Temu m.in., służy funkcjonujący od 
2009 roku w Izbie system nagród i wy-
różnień, a wśród nich plebiscyt na tytu-
łu Zasłużony dla Przemysłu Opakowań 
i  Firma Zasłużona dla Przemysłu Opa-
kowań.

Trudno określić dokładną liczbę zor-
ganizowanych misji gospodarczych słu-
żących promocji polskiej oferty opako-
waniowej na rynkach zagranicznych, 
w których wzięło udział ok. 550 przed-
siębiorców. Ok. 200 fi rm miało możliwość 
zaprezentowania swojej oferty na ponad 
50 krajowych i  zagranicznych targach 
i  wystawach opakowaniowych. Izba 

przemysłu opakowań w  kierunku go-
spodarki o  obiegu zamkniętym (GOZ), 
uznanego przez uczestników IV Kongre-
su Przemysłu Opakowań jako wiodące 
zadanie dla Izby. Ten kierunek działań 
wytyczają i  jest zgodny z najnowszymi 
dyrektywami Unii Europejskiej.

Zatem prace nad nowymi materiała-
mi opakowaniowymi alternatywnymi 
dla ropopochodnych tworzyw sztucz-
nych, konieczność zmiany w podejściu 
do projektowania opakowań (ekopro-
jektowanie) oraz współdziałanie ze sferą 
zagospodarowania odpadów opakowa-
niowych, uznano za priorytetowe.

Za ważne uznano doskonalenie form 
działalności Izby, mając na uwadze sku-
teczność i  efektywność realizowanych 
przedsięwzięć. Nowe wyzwania dla prze-
mysłu opakowań stawiają szczególne 
wymagania dla Izby, jako organizacji sa-
morządu gospodarczego przedsiębior-
ców branży opakowań.

Ważnym warunkiem sprostania tym 
wymaganiom jest maksymalne pozy-
skanie do współpracy przedstawicieli 
fi rm zrzeszonych w Izbie, a także spoza 
Izby. Ważnym pozostaje dalsza „ilościo-
wa” rozbudowa Izby poprzez pozyskanie 
nowych członków. Konkretnym przykła-
dem rozszerzenia grona osób zaanga-
żowanych w działania Izby jest decyzja 
WZC o zwiększeniu liczby członków Rady Zbiorowe zdjęcie członków nowych władz Izby

►
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udzieliła wsparcia ponad 70 projektom 
inwestycyjnym. Była inicjatorem i  or-
ganizatorem 5 projektów badawczych 
z  dziadziny opakowalnictwa. Cennymi 
dla projektantów, producentów i  użyt-
kowników opakowań okazały się orga-
nizowane przez Izbę kongresy przemy-
słu opakowań.

W trakcie 25-letniej działalności Iz-
by na specjalne wyróżnienie zasłużyło 

► 75 osób. Są wśród nich założyciele Pol-
skiej Izby Opakowań. To im w trakcie ob-
rad Walnego Zgromadzenia Członków 
nadano tytuły Zasłużonych dla Polskiej 
Izby Opakowań. Lista laureatów tego wy-
różnienia na str. 11 Biuletynu

Na wniosek Rady, delegaci na Walne 
Zgromadzenie Członków przyznali kil-
kunastu fi rmom tytuły Firma Zasłużona 
dla Polskiej Izby Opakowań.

Walne Zgromadzenie Członków doko-
nało wyboru prezesa Polskiej Izby Opa-
kowań oraz członków Rady i Komisji Re-
wizyjnej powierzając ponownie funkcję 
prezesa prof. zw. dr hab. inż. Stanisławo-
wi Tkaczykowi. Informacja o członkach 
Rady i  Komisji Rewizyjnej na str. 12-14 
Biuletynu.

(red.)

Po zakończeniu obrad Walnego Zgro-
madzenia Członków, odbyły się pierw-
sze posiedzenia nowo wybranych orga-
nów Izby. 

Głównym zadaniem było dokonanie 
wyboru członków prezydiów tych orga-
nów oraz ustalenie najpilniejszych zadań 
do realizacji.

Wybór członków 
kierownictwa Rady

Członkowie Rady PIO powierzyli funk-
cję przewodniczącego Rady Andrzejowi 
Kornackiemu, wieloletniemu członkowi 

Pierwsze posiedzenia nowo wybranych organów Izby: 
Rady oraz Komisji Rewizyjnej

Izby, aktualnie kierującemu polskim od-
działem fi rmy FUTAMURA, specjalistę 
w dziedzinie folii opakowaniowych, 
a w szczególności kompostowalnych fo-
lii celulozowych.

Funkcję wiceprzewodniczącego powie-
rzono Konradowi Fleśmanowi, dyrektoro-
wi grupy Projektów Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, odpowiedzialne-
mu m.in. za targi opakowaniowe i poli-
grafi czne. 

Funkcję sekretarza powierzono po-
nownie Pawłowi Adamskiemu, założy-
cielowi i współwłaścicielowi Zakładu Pro-
dukcji Opakowań TUBUS, członkowi Izby 
z 25-letnim stażem.

Wybór kierownictwa 
Komisji Rewizyjnej 

Członkowie Komisji Rewizyjnej powie-
rzyli funkcję przewodniczącego Krzysz-
tofowi Niczyporukowi, założycielowi 
i dyrektorowi zarządzającemu w fi rmie 
Druk Serwis 24. Wiceprzewodniczą-
cym Komisji wybrano Bogdana Siciaka, 
wiceprezesa Zarządu w spółce Yanko. 
Sekretarzem komisji wybrano Agniesz-
kę Wojciechowską, pełnomocnika za-
rządu do spraw jakości w fi rmie Plast-
servicepack.

(red.)

Biotworzywa według European 
Bioplastics Association

Termin „biotworzywa” obejmuje całą ro-
dzinę materiałów zarówno wytwarzanych 
na bazie źródeł odnawialnych (pochodze-
nia naturalnego), jak również materiałów 
biodegradowalnych.

Materiały lub wyroby na bazie źródeł 
odnawialnych to te wytwarzane w cało-
ści lub części z biomasy roślinnej. Bioma-
sa pochodzi z takich roślin jak: kukury-
dza, trzcina cukrowa czy celuloza

Termin „biodegradowalny” określa 
zdolność do ulegania procesowi che-
micznemu, w trakcie którego mikroor-
ganizmy przekształcają tworzywo po-
limerowe w substancje takie jak woda, 
ditlenek węgla oraz kompost (w tym pro-
cesie nie potrzebne są żadne dodatki) 
Szybkość procesu biodegradacji zależy 
od warunków otaczającego środowiska 
(np. temperatury czy wilgotności)

Źródło: en.european-bioplastics.org

O globalnej firmie Owens-
-Illinois i jej obecności w Polsce

Naszą pasją jest szkło i możemy z du-
mą stwierdzić, że produkujemy więcej 
opakowań szklanych niż jakikolwiek in-
ny producent na świecie. Szkło jest dla 
nas fascynujące, ponieważ jest piękne, 
czyste i można je w całości poddawać 
recyklingowi. Jesteśmy preferowanym 
partnerem dla wielu znanych producen-
tów żywności i napojów. Współpracu-
jąc z naszymi klientami, dzielimy się pa-
sją i specjalistyczną wiedzą, produkuje-
my wyjątkowe opakowania i pomagamy 
im budować znane na całym świecie 
marki. Globalna siedziba O-I znajduje 
się w Perrysburgu w amerykańskim sta-
nie Ohio. O-I ma wyjątkowy zasięg glo-
balny, w 77 zakładach zlokalizowanych 
w 23 krajach fi rma zatrudnia ponad 
26  500 osób. W 2018 roku spółka osią-
gnęła przychody w wysokości 6,9 mld 
USD. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie o-i.com.

O-I obecny jest w Polsce od 1993 roku. 
Firma posiada dwa zakłady produkcyjne 
o wieloletniej tradycji – jedną z najwięk-
szych na świecie hut opakowań szklanych 
w Jarosławiu oraz hutę w Poznaniu. W Ja-
rosławiu zlokalizowano również jedno 
z dwóch na świecie Centrów Serwiso-
wych Maszyn. W 2014 roku utworzo-
no w Poznaniu Business Service Center, 
które zarządza najważniejszymi opera-
cjami O-I w Europie, w obszarze płatno-
ści i rozliczeń, zarządzania danymi oraz 
raportowania. W Polsce O-I zatrudnia 
blisko 1000 osób, a w ciągu ostatnich 
dwóch lat fi r-ma zainwestowała w na-
szym kraju około 100 mln euro, w tym 
39 mln euro w procesy modernizacyjne 
Zakładu w Poznaniu, w którym zatrud-
nionych jest 180 osób. Warto wiedzieć, 
iż codziennie z czterech linii produkcyj-
nych w tym zakładzie „schodzi” prawie 
pół miliona sztuk opakowań szklanych 
(ok. 21 000 na godzinę).

(red.)

WARTO WIEDZIEĆ
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żywają mniej paliwa. Dają także radość 
dzieciom, bawiącym się wykonanymi 
właśnie z  tworzyw klockami Lego czy 
lalkami Barbie.

Szczególnie wart podkreślenia jest 
również fakt, że tworzywa polimerowe 
to jedyna grupa materiałów w  całości 
produkowana przez człowieka.

Jednak oprócz ogromnych korzyści, 
jakie daje stosowanie tworzyw, istnieją 
też negatywne aspekty ich użycia. Ro-
dzaj tworzywa oraz sposób postępowa-
nia z nim po wykorzystaniu ma ogromny 
wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko 
naturalne. 

Stwierdzono na przykład, że Bisfenol 
A, stosowany w opakowaniach do żyw-
ności i  napojów, wpływa na równowa-
gę hormonalną organizmu, powodując 
powstawanie zaburzeń rozwojowych 
i  nowotworów. Także Wielka Pacyfi cz-
na Plama Śmieci to w  istocie ogromne 
dryfujące skupisko odpadów z tworzyw 
sztucznych, unoszących się swobod-
nie w oceanie. Oba te przykłady budzą 
w  ludziach poważne obawy i  zwraca-
ją uwagę opinii publicznej na problem 
tworzyw.

Książki takie jak: „Plastic: A Toxic Love 
Story” (Tworzywa sztuczne  – toksycz-
na miłość) S. Freinkel, „Plastic Free: How I 
Kicked the Plastic Habit and How You Can 
Too” (Wolny od tworzyw – jak udało mi 
się rzucić tworzywowy nałóg i jak ty też 
możesz tego dokonać) B. Terry czy „Pla-
stic Ocean: How a Sea Captain›s Chance 
Discovery Launched a Determined Quest 
to Save the Oceans” (Ocean Tworzyw: jak 
kapitan znalazł szansę i rozpoczął misję 
ratowania oceanów) C. Moore’a oraz 
C. Phillips stanowią odzwierciedlenie 
tych obaw i kwestionują obecne mode-
le stosowania – oraz nadużywania – two-
rzyw sztucznych.

Dzisiaj najważniejszym celem jest 
upowszechnianie tworzyw, które nie za-
grażają zdrowiu ludzi i  zwierząt, a  tak-
że środowisku naturalnemu, spełniając 
jednocześnie potrzeby użytkowników. 
Nauka i przemysł, ale także polityka spo-
łeczna to sfery, w których należy podjąć 

działania na rzecz wprowadzenia właści-
wych wytycznych i materiałów, mających 
pomóc zrealizować ten cel. Od tego zale-
żą nasze życie, zdrowie oraz stan środo-
wiska. Krokiem w tym kierunku jest pro-
jekt PLASTiCE, którego celem było bliższe 
poznanie tworzyw polimerowych zgod-
nych z zasadą zrównoważonego rozwo-
ju. Chodzi o biotworzywa.

Główny problem stanowi społecz-
na akceptacja nowych tworzyw, które 
w mniejszym stopniu obciążają środowi-
sko. Projekt PLASTiCE polega na współ-
pracy z wieloma partnerami, począwszy 
od przedstawicieli przemysłu, poprzez 
organizacje pozarządowe, agencje rzą-
dowe, aż po użytkowników, detalistów 
i naukowców. 

Nasze doświadczenie pokazuje, że 
wszystkie te grupy są zainteresowane 
poszukiwaniami nowych, atrakcyjnych 
cenowo i  przyjaznych dla środowiska 
tworzyw. Pytanie brzmi: jak połączyć 
rozmaite interesy poszczególnych grup, 
aby zapewnić skuteczność działania? 
Co ciekawe, wszystkie one mają po-
dobne priorytety  – chcą bezstronnej, 
rzetelnej informacji i  odpowiedzi na 
pytania dotyczące tworzyw polimero-
wych.

Ważnym rezultatem tego projektu by-
ło sformułowanie listy najczęściej zada-
wanych pytań dotyczących biotworzyw 
(tworzyw polimerowych pochodzenia 
organicznego) oraz odpowiedzi na te 
pytania. Uwzględniając zainteresowa-
nie tym szczególnie aktualnym zagad-
nieniem, zamieszczamy zarówno listę 
pytań jak i odpowiedzi.

Jakie wyroby można produko-
wać z biotworzyw?

Biotworzywa, podobnie jak kla-
syczne ropopochodne tworzywa po-
limerowe, znajdują różnorodne zasto-
sowania, charakteryzują się bowiem 
wieloma użytecznymi właściwościami, 
takimi jak łatwość nanoszenia nadruku 
czy przepuszczalność gazów, pary wod-
nej i tłuszczy, które można dostosować 
do określonych potrzeb. Obecnie bio-

tworzywa znajdują zastosowanie głów-
nie w sektorze opakowaniowym i spo-
żywczym jako torby handlowe, tacki do 
żywności, kubki do jogurtów, sztućce itd. 
Rosnącą popularność biotworzyw moż-
na zaobserwować w: medycynie, rolnic-
twie, elektronice, sporcie, a nawet bran-
ży motoryzacyjnej. Należy zauważyć, że 
sektor biotworzyw jest dopiero w fazie 
rozwoju. Przewiduje się jednak jego bar-
dzo szybki wzrost w ciągu kilku następ-
nych lat, co wpłynie na zwiększenie moż-
liwych zastosowań.

Czy produkcja wyrobów z bio-
tworzyw jest uzasadniona 
z  ekonomicznego punktu wi-
dzenia?

Pomimo iż biotworzywa są droż-
sze niż tradycyjne, w ostatnich latach ich 
rynek rozwijał się w sposób zrównowa-
żony, zarówno pod względem kosztów, 
jak i  regulacji prawnych (opracowanie 
norm, kryteriów certyfi kacji, a w niektó-
rych krajach nawet wprowadzenie zaka-
zu stosowania klasycznych tworzyw po-
limerowych do pewnych zastosowań, 
takich jak torby handlowe). Zapotrze-
bowanie na biotworzywa obserwuje się 
głównie w  branżach: opakowaniowej, 
motoryzacyjnej, zabawkarskiej i elektro-
nicznej. Wiele koncernów światowych 
uwzględniło także biotworzywa w przy-
jętej długoterminowej strategii wzrostu 
i  innowacyjności. Ulepszanie biotwo-
rzyw ma charakter wielowymiarowy. 
Z jednej strony producenci materiałów 
rozwijają nowe tworzywa oraz dodatki, 
z drugiej zaś producenci wyrobów goto-
wych obserwują duży potencjał innowa-
cyjny i rozwojowy biotworzyw, w odróż-
nieniu od oferty opartej na tworzywach 
klasycznych.

Czy istnieją możliwości tech-
nologiczne produkcji wyrobów 
z biotworzyw?

Obecne na rynku biotworzy-
wa znajdują szeroki zakres zastosowań. 

Biotworzywa
Czym są? Możliwości ich zastosowania w opakowalnictwie

dokończenie ze s. 1
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Mogą być poddawane tym samym pro-
cesom przetwórczym co ich klasyczne 
odpowiedniki – termoformowanie, wy-
tłaczanie, formowanie z  rozdmuchem 
itd. Różnice w  przetwórstwie biotwo-
rzyw i  klasycznych tworzyw polimero-
wych polegają na doborze innych pa-
rametrów urządzeń produkcyjnych. 
Parametry te są uwzględnione w  cha-
rakterystyce biotworzyw dostarczanej 
przez producentów przy zakupie. Gene-
ralnie, pod względem złożoności proce-
sów technologicznych, biotworzywa nie 
są trudniejsze w  obróbce od tworzyw 
klasycznych.

Czy moje przedsiębiorstwo po-
siada odpowiednie kwalifi ka-
cje do wytwarzania i wykorzy-
stania biotworzyw?

Pojęcie odpowiednich kwalifi ka-
cji odnosi się do cech takich jak: możli-
wości, umiejętności, wiedza, zdolności 
i  doświadczenie. Istnieją dwa rodzaje 
kwalifi kacji: techniczne i pozatechnicz-
ne. Gdy bierze się pod uwagę pełny cy-
klu życia procesów produkcyjnych, uży-
cia przemysłowego, użytkowania przez 
konsumenta oraz postępowania z  od-
padami, niezbędne kwalifikacje przy 
wykorzystywaniu biotworzyw są ściśle 
techniczne i nie różnią się od tych wyma-
ganych dla klasycznych tworzyw polime-
rowych. 

Biotworzywa mogą być przetwarzane 
na tych samych maszynach co tworzywa 
klasyczne, a  ich zastosowanie i  sposób 
użytkowania zależą tylko od właściwo-
ści materiału. Postępowanie z odpadami 
z biotworzyw nie różni się od postępo-
wania z  odpadami z  tworzyw klasycz-
nych, różnice występują tylko w  przy-
padku biotworzyw biodegradowalnych. 
Biotworzywa kompostowalne mogą być 
kompostowane razem z odpadami orga-
nicznymi – proces ten to recykling orga-
niczny.

Wszystkie biotworzywa stwarzają 
większe możliwości w działaniach mar-
ketingowych i  PR, działania te jednak 
musza być prowadzone z rozwagą i od-
powiednio dostosowane do specyfi ki 
materiału i jego zastosowania.

Niniejszy tekst powstał w celu przybli-
żenia kwestii związanych z kwalifi kacja-
mi niezbędnymi do postępowania z bio-
tworzywami i wypełnienia ewentualnych 
braków w wiedzy pozatechnicznej.

Czy moje przedsiębiorstwo dys-
ponuje odpowiednimi urzą-
dzeniami oraz możliwościami 
w  zakresie przetwórstwa bio-
tworzyw?

Podobnie jak w przypadku wszyst-
kich innych materiałów, podstawowe 
znaczenie ma dostosowanie właściwości 
biotworzyw do określonych zastosowań 
wyrobu, który przedsiębiorstwo zamie-
rza wytwarzać. Niektóre biotworzywa 
(nazywane „zielonymi”, gdyż są wytwa-
rzane ze źródeł odnawialnych) charakte-
ryzują się identycznymi właściwościami 
jak ich odpowiedniki produkowane z su-
rowców kopalnych (np. PE i „zielony” PE). 
Inne natomiast zdecydowanie różnią się 
właściwościami, co stwarza możliwość 
twórczego ich wykorzystania. Biotwo-
rzywa mogą być przetwarzane na urzą-
dzeniach do przetwórstwa klasycznych 
tworzyw polimerowych.

Dlaczego należy certyfi kować 
wyroby z biotworzyw?

Nie sposób wyobrazić sobie 
współczesnego świata bez tworzyw po-
limerowych. Te uniwersalne materiały 
są jednak postrzegane jako sprzeczne 
z  coraz powszechniejszym przyjaznym 
środowisku stylem życia, co skłoniło 
do poszukiwań alternatywnych two-
rzyw. Jednym z najbardziej widocznych 
i obiecujących rozwiązań w tym zakre-
sie są biotworzywa. Trudno je jednak 
odróżnić od klasycznych tworzyw po-
limerowych, dlatego należy wprowa-
dzić mechanizmy zabezpieczające od-
powiednią jakość i  znakowanie. Służą 
temu systemy normalizacji oraz certy-
fi kacji. 

Certyfi kacja wyrobów i  materiałów 
jest dobrowolna, zapewnia jednak wie-
le korzyści. Certyfi kat odróżnia biotwo-
rzywa od klasycznych tworzyw polime-
rowych i potwierdza, że materiał spełnia 
wymagania normatywne. Stanowi to 
ogromną zaletę w  porównaniu z  wy-
robami nieposiadającymi certyfikatu. 
Oznaczenie znakiem certyfikacyjnym 
daje konsumentowi pewność odpo-
wiednich właściwości wyrobu lub ma-
teriału. Znak certyfi kacyjny dla tworzyw 
kompostowanych ułatwia segregację 
i  właściwe postępowanie z  odpadami, 
gwarantując odpowiednią jakość wy-
robu.

W jaki sposób przekonać klien-
tów do zakupu wyrobów z bio-
tworzyw?

Biotworzywa to nowe i  innowa-
cyjne materiały, które znajdują zasto-
sowanie w  produkcji szerokiej grupy 
wyrobów. Stanowią one doskonałą al-
ternatywę dla klasycznych tworzyw po-
limerowych. Chociaż w tych samych za-
stosowaniach większość biotworzyw 
nie różni się wizualnie od klasycznych 
tworzyw polimerowych, istnieje wiele 
metod pozwalających na ich skuteczną 
promocję: rozmaite techniki marketin-
gowe, kwestie związane ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu (CSR) oraz 
komunikacją społeczną (PR). Większość 
biotworzyw wytwarzana jest ze źródeł 
odnawialnych i  posiada wiele atutów, 
które wykorzystać można w działaniach 
marketingowych. Jednym z takich atu-
tów są unikalne właściwości, jak biode-
gradowalność.

Biotworzywa odnoszą także sukces na 
rynkach niszowych, przede wszystkim 
jako opakowania żywności organicznej 
czy dóbr luksusowych. Producenci mo-
gą liczyć na korzyści wynikające z  roz-
woju rynku dla osób żyjących w zgodzie 
z naturą.

Biotworzywa świetnie wpisują się 
w ideę zrównoważonego rozwoju.

Jak zacząć?

Początkiem procesu wprowadze-
nia nowego produktu jest zawsze po-
mysł, który musi koncentrować się na 
odpowiednim rynku odbiorców. Biotwo-
rzywa oferują nowe, innowacyjne możli-
wości zarówno w przypadku już wytwa-
rzanych, jak też planowanych wyrobów. 
Wpisując się w światowe tendencje po-
szukiwań rozwiązań zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i korzystnych 
dla środowiska, biotworzywa mogą się 
tu stać alternatywą.

Autorzy:
Prof. ndz. dr hab. Inż. Hanna Żakowska – 

dyrektor COBRO – Instytutu Badawczego 
Opakowań

Mgr. Grzegorz Ganczewski – Kierownik Cen-
trum Badań i Rozwoju w COBRO – Instytu-
cie Badawczym Opakowań

Instytut działa w ramach Sieci Badawczej Łu-
kasiewicz

Wykorzystano materiały zawarte w publikacji 
„Biotworzywa szansą przyszłości”
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Targi TAROPAK to jedno z najstarszych tego typu wydarzeń 
w Polsce. Poznańskie spotkanie branży opakowań od począt-
ku istnienia cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wystaw-
ców i  zwiedzających. Każdą edycję odwiedza kilkadziesiąt 
tysięcy profesjonalistów szukających na Targach nowości, in-
spirujących rozwiązań i możliwości nawiązania trwałych biz-
nesowych kontaktów. W 2018 roku w grupie ponad 40 tysięcy 
odbiorców 23 procent stanowili goście z zagranicy.

32 edycja Targów odbędzie się wyjątkowo w 2019 roku. – 
Marka, doświadczenie, skuteczność  – to słowa, które dosko-
nale opisują TAROPAK– mówi Hanna Zdrojewska  – od 2019 
roku dyrektor Targów Taropak, związana z Grupą MTP od kil-
ku lat, a od 3 lat w roli lidera projektów. – To duże wyzwanie 
sprostać wciąż rosnącym oczekiwaniom branży. Mimo, że Taro-
pak ma ugruntowaną pozycję to mamy świadomość, że kto stoi 
w miejscu ten się cofa. Jestem jednak przekonana, że nowy ze-
spół ludzi tworzących to wydarzenie, nie zawiedzie – podkreśla 
dyrektor.

Warto wiedzieć, iż tegoroczna edycja jest ściśle związana z ju-
bileuszem 25-kecia Polskiej Izby Opakowań. Wieloletnim part-
nerem i uczestnikiem targów opakowań i poligrafi i. Zatem te-
goroczny TAROPAK w symbolicznej formie jest dedykowany 
Izbie, bowiem Międzynarodowe Targi Poznańskie od 12 lat są 
aktywnym członkiem tej organizacji. – Będziemy zatem mieli 
okazję być gospodarzem obchodów jubileuszu 25-lecia Polskiej 
Izby Opakowań. Jest to dla nas ogromny zaszczyt i powód do sa-
tysfakcji – komentuje Hanna Zdrojewska.

Taropak. Musisz tu być!
Polska jest jednym z  największych rynków dla branży opa-
kowań w  Europie. Przemysł związany z  produkcją i  dystry-
bucją opakowań nieustannie się rozwija. Prognozuje się, 
że rynek ten urośnie o  40 procent do 2020 roku. Sektor ten 
nie jest zdominowany przez wielkie koncerny, lecz mniejsze 
przedsiębiorstwa. Wyzwania stojące przed branżą, związanez 
unijnymi uregulowaniami skłaniają fi rmy do nieustannego 
rozwoju i  poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.  – Uczest-
nictwo w  TAROPAKU  to punkt obowiązkowy w  biznesowym 
kalendarzu branży opakowań. Tradycyjnie już, na poznań-
skich targach swoją najnowszą ofertę zaprezentują producenci 
i  dystrybutorzy opakowań dla wszystkich gałęzi przemysłu. Na 
TAROPAKU znajdą się, więc nie tylko opakowania kartonowe, czy 
papierowe, ale również te produkowane z tworzyw sztucznych, 
szkła oraz metalu. Będzie można zobaczyć w akcji maszyny do 
produkcji opakowań i etykiet oraz maszyny pakujące. TAROPAK 
swoim zakresem obejmuje także transport wewnętrzny, logisty-
kę, magazynowanie i  wyposażenie magazynów, spedycję oraz 
konfekcjonowanie pakowania. Planujemy również wyodrębnie-
nie i wyeksponowanie zagadnień związanych z etykietowaniem. 
Mając świadomość jak wielkie znaczenie mają etykiety, zarów-
no w marketingu produktów, jak i w logistyce produkcji i maga-
zynowania chcemy jeszcze bardziej podkreślić ich obecność na 
TAROPAKU. – podsumowuje Zdrojewska.

Gdzie kupiłeś? W Internecie!
Rynek e-commerce w  Polsce rośnie w  tempie 18 procent 
rocznie. Wg niektórych szacunków, zajmuje on 13 miejsce na 
świecie, a do 2022 r. jego wartość ma się zwiększyć o kolejne 
6 mld dol. – Dla branży opakowań to kolejna przestrzeń rozwoju, 
dlatego niezwykle ważnym elementem ekspozycji będzie strefa 
e-commerce. Stworzymy również strefę warsztatową i panelową 
poruszającą najważniejsze zagadnienia związane z  tym tema-
tem. – mówi Dyrektor Taropaku.

Wiedza i umiejętności
Uczestnicy targów mają możliwość nie tylko spotkać się na 
niwie biznesowej, ale również wziąć udział w konferencjach, 
warsztatach czy prelekcjach.

W odpowiedzi na bardzo aktualny problem zagrożeń dla 
konsumentów jakie stanowić mogą opakowania żywności, 
a w szczególności z tworzyw sztucznych, Polska Izba Opako-
wań organizuje konferencję „Opakowania żywności zagroże-
niem dla konsumentów. Fakty i mity”.

Firma Heidelberg przeprowadzi w  ramach Akademii He-
idelberga seminarium technologiczne na temat OPAKOWAŃ. 
Będzie ono okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwią-
zaniami informatycznymi wspierającymi realizację procesów 
biznesowych i produkcyjnych, zarządzanie przedsiębiorstwem, 
specjalizowaną analitykę fi nansową i operacyjną oraz rozwo-
jem technologii produkcyjnych pod kątem optymalizacji, wy-
dajności i redukcji kosztów wytwarzania.

Kolejnym wydarzeniem będzie konferencja organizowana 
przez Polską Izbę Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO). 
Uczestnicy poruszą najistotniejsze zagadnienia dotyczące wy-
korzystania tworzyw sztucznych w branży spożywczej w tym 
biotworzyw i  biokompozytów. Będą dyskutować na temat 
nowych dyrektywy Unii Europejskiej na temat ograniczenia 
produkcji i użycia plastikowych naczyń jednorazowych (SUP) 
i wpływu przepisów na zmiany na rynku opakowań. Podczas 
konferencji zostanie również poruszone zagadnienie opakowań 
napojów i wdrożenia na powrót systemu depozytowego w Pol-
sce, które z powodzeniem od lat działa w krajach zachodnich.

To tylko wybrane wydarzenia z bogatej targowej oferty.
Targi TAROPAK to również miejsce prezentacji opakowań do-

cenionych w konkursach promujących innowacyjne projekty, 
wyróżniające się wzornictwem i pomysłowością. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach również i w roku 2019 podczas Tar-
gów będzie prezentowana wystawa Art of Packaging, będąca 
pokłosiem konkursu dla projektantów, na najlepsze, najciekaw-
sze, najbardziej innowacyjne opakowania.

Interesująco zapowiada się wystawa „25 lat Polskiej Izby Opa-
kowań w służbie przemysłu i rynku opakowań”.

Najlepsi sięgają po złoto!
Co roku wiele emocji budzą produkty nagrodzone Złotym Me-
dalem Międzynarodowych Targów Poznańskich, tym bardziej, 
że wyniki tego prestiżowego konkursu znane są na kilka tygo-

TAROPAK 2019
Nowa data. Nowy Zespół. Nowe Pomysły
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dni przed rozpoczęciem targów. Dzięki tej praktyce informacje 
o nagrodach są szeroko publikowane w mediach. Odwiedza-
jący targi mogą również zobaczyć nagrodzone produkty na 
samej wystawie, na stoiskach wystawców. Konsumenci mogą 
również głosować na najlepsze rozwiązanie zarówno podczas 
imprezy targowej z wykorzystaniem specjalnych terminali, jak 
i na stronie internetowej www.zlotymedal.com

Dobrze zaprojektowane… Spotkania
Targi dają możliwość poznania nowości i obserwowania tren-
dów w branży opakowań, zarówno w zakresie produkcji, uży-
tych materiałów jak i designu czy zastosowania. Są szansą do 
zdobywania wiedzy, podnoszenia kwalifi kacji i  sprawdzenia 
swoich możliwości podczas licznych pokazów i  wystaw od-
bywających się w przestrzeniach specjalnych, a także podczas 
interesujących konferencji i seminariów tematycznych organi-
zowanych we współpracy z  partnerami branżowymi. Nie za-
skakuje więc fakt, iż  liczba zwiedzających z roku na rok wzrasta. 
W 2018 roku w grupie ponad 40 tysięcy odbiorców 23 procent 
stanowili goście z zagranicy. Targi TAROPAK objęte są progra-
mem Hosted Buyers, którego celem jest rozwój kontaktów 
biznesowych pomiędzy wystawcami i kontrahentami z zagra-
nicy, poprzez aranżowanie indywidualnych spotkań kluczo-
wych kupców zagranicznych z wybranymi przez nich fi rmami.

W doborowym towarzystwie…
Targom TAROPAK 2019 towarzyszyć będą Targi 4PRINT da-
jące możliwość spotkania nowoczesnego druku. Podczas tych 
targów wystawcy prezentują innowacyjne technologie druku 

na różnych materiałach, m.in. cieszący się niesłabnącą popu-
larnością druk 3D czy techniki off set. Organizatorzy koncen-
trują się na rozwiązaniach dedykowanych różnym sektorom 
przemysłu. Niezliczone możliwości, jakie daje współczesny 
print, mogą znaleźć zastosowanie w  wielu różnych dziedzi-
nach, od tradycyjnej poligrafi i, poprzez rynek opakowań, me-
blarstwo aż po przemysł spożywczy. Oferta tych targów bę-
dzie, zatem wyjątkowo interesująca zarówno dla uczestników 
rynku poligrafi cznego, jak i  dla właścicieli i  szefów drukarń, 
projektantów, agencji reklamowych i kreatywnych.  Jest to za-
równo forum do dyskusji na temat roli druku współcześnie, jak 
i miejsce prezentacji innowacyjnych rozwiązań.

W tym samym czasie (30.09-3.10.2019) odbywać się będą 
również Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Po-
lagra-Tech, Międzynarodowe Targi Gastronomii i Wyposażenia 
Hoteli Polagra-Gastro i Invest Hotel oraz Targi Wyrobów Spo-
żywczych Polagra Food.

Bliskość branży spożywczej, opakowań i druku pozwala na 
stwierdzenie, iż ten blok targów to biznes w skali makro – tak 
można określić możliwości, jakie czekają na profesjonalistów 
w dniach 30.09-3.10.2019 w Poznaniu. Cały teren poznańskich 
Targów zostanie zagospodarowany przez wystawców z  róż-
nych, lecz na jakże wielu płaszczyznach korespondujących, 
branż. Będzie to z pewnością czas owocnych kontaktów bizne-
sowych, poszerzania wiedzy i poznawania najnowszych tren-
dów w wielu dziedzinach przemysłu.

DO ZOBACZENIA NA TARGACH!
Polub nas na FB: https://www.facebook.com/TargiTaropak/
www.taropak.pl
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Interakcja mikroflory 
z opakowaniem

Reakcje metaboliczne mikroorgani-
zmów mogą prowadzić do uwalniania 
pewnych substancji, które stanowią ele-
menty materiałów tworzących opako-
wanie. Ilość lipidów, które znajdują się 
w zapakowanych produktach w dużym 
stopniu odpowiedzialna jest za migra-
cję różnych elementów, które tworzą 
monomery, plastyfi katory do żywności, 
jak również stymulację, oraz funkcję 
ochronną wobec mikrofl ory z żywności. 
Jeżeli opakowanie jest przeznaczone 
do przechowywania w  temperaturach 
chłodniczych może dojść do migracji 
składników opakowania oraz do zakłó-
cenia struktury materiału opakowanio-
wego.1

Substancje migrujące do żywności 
oraz ich zachowanie można przedsta-
wić za pomocą interakcji:

wykorzystanie tychże substratów przez 
mikroorganizmy oraz wcielenie ich 
w metabolizm mikrofl ory,

interakcja substancji z żywnością oraz 
tworzenie nowych związków che-
micznych,

zanieczyszczenie żywności.

Reakcje metaboliczne mikroorganiz-
mów mogą być także odpowiedzialne za 
wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące 
z kształcie opakowania. Bowiem niektó-
re drobnoustroje znajdujące się w napo-
jach fermentowanych mogą nadmiernie 
produkować gazy. Przez co mogą poja-
wiać się odkształcenia w opakowaniach 
z PCV. Mogą powstawać zarówno bom-
baże (wypukłości) opakowania, jak rów-
nież wklęśnięcia.

Metabolizm mikroorganizmów może 
spowodować uwolnienie związków na 
samym początku procesu przechowywa-
nia żywności zapakowanej hermetycz-
nie. Wpływa to na właściwości opako-
wania oraz może spowodować interakcje 
opakowanie-mikrofl ora-żywność. Dlate-
go podczas produkcji opakowań niezwy-
kle ważna jest kontrola mikrobiologiczna 

otoczenia, brak tej kontroli może spowo-
dować skażenie mikrobiologiczne żyw-
ności przechowywanej w opakowaniu2,3.

Stan mikrobiologiczny opakowań do 
których bezpośrednio pakuje się żyw-
ność zależy głównie od warunków ich 
produkcji i  przechowywania. Obecnie 
opakowania bezpośrednie produku-
je się z folii, papieru i tektury, tworzyw 
sztucznych, folii aluminiowej, metalu 
czy szkła. Mikrofl ora opakowań z  róż-
nych materiałów nie jest jednakowa. W 
przypadku opakowań z papieru mikro-
fl orę wyjściową stanowią przede wszyst-
kim przetrwalniki bakterii beztlenowych 
i tlenowych. Jeżeli w opakowanie takie 
zapakowana jest żywność wilgotna, 
a  temperatura jest odpowiednia wów-
czas może dojść do szybkiego rozwoju 
tych bakterii. Dlatego też dla takiej żyw-
ności stosowane są opakowania papie-
rowe z  pokryciem z  tworzywa sztucz-
nego, który jest obojętny dla zdrowia. 
Natomiast na powierzchni folii alumi-
niowych, materiałów celulozowych czy 
polietylenowych znajdują się niewielkie 
ilości drobnoustrojów4.

Materiały z  tworzyw sztucznych nie 
tak łatwo ulegają degradacji. Sposob-
ność tworzenia biofi lmów przez mikro-
organizmy na tworzywach sztucznych 
jest zależna od czynników,

takich jak: pH, aktywność wody w śro-
dowisku, ładunek powierzchniowy. Po-
krywanie materiałów opakowaniowych 
z  tworzyw sztucznych przez drobno-
ustroje nie jest szybko przebiegającym 
procesem.

Ze wszystkich materiałów z tworzyw 
sztucznych polietylen jest jednym z naj-
trudniej degradujących składników opa-
kowania. Mikroorganizmy mające zdol-
ność rozwoju na powierzchni polietylenu 
stanowią kserofi lne grzyby strzępkowe 
i promieniowce. Jednak rozwój ich na fo-
liach polietylenowych następuje dopie-
ro po kilku miesiącach. Rozwój oraz me-
tabolizm mikroorganizmów wewnątrz 
opakowania z polistyrenu zależy od ro-
dzaju i  modyfi kacji takiego materiału 
opakowaniowego. Dla przykładu w  la-
minatach PE/tektura wzrost laseczek tle-
nowych może powodować wydzielenie 

enzymów, które zdolne są do rozkładu 
elementów laminatu. Folie polipropy-
lenowe wykazują niższą odporność na 
działanie pleśni i promieniowców. Lami-
naty wielowarstwowe, które zawierają 
papier, tekturę lub polietylen mają zdol-
ność do utrzymywania rozwoju bakterii 
przetrwalnikujących.

Mikrofl ora może wpływać na wystę-
powanie zmian w właściwościach opa-
kowań z polietylenu i poliamidu: barie-
rowość względem pary wodnej, gazów 
czy wytrzymałość na rozciąganie. Proce-
sy degradacyjne tych materiałów opako-
waniowych nie prowadzą do całkowite-
go ich zniszczenia5.

Nie ma doskonałego sposobu na 
zwalczanie rozwoju mikroorganizmów. 
W każdym przypadku należy dokonać 
analizy ryzyka i na jej podstawie opra-
cować proces, który pozwoli ograniczyć 
rozwój błony biologicznej przez mikro-
organizmy6.

Czystość mikrobiologiczna 
opakowań

Czystość mikrobiologiczna opakowań 
to brak jakiegokolwiek wpływu zanie-
czyszczenia biologicznego na jakość mi-
krobiologiczną opakowań służących do 
kontaktu z  żywnością. Ważne jest, aby 
nie występowały patogenne mikroor-
ganizmy mogące zanieczyścić żywność, 
które mają istotny wpływ na zdrowie 
i życie człowieka7,8.

Jakość mikrobiologiczną wytwarza-
nych produktów zapewnia się poprzez 
dostosowanie działań mikrobiologicz-
nych do profi lu produkcji. Zastosowanie 
w przedsiębiorstwie Systemu

Zarządzania Jakością Mikrobiologicz-
ną pozwala udowodnić, iż wytwarzane 
produkty są bezpieczne dla zdrowia kon-
sumenta. System ten pozwala na osią-
gnięcie wyznaczonych celów jakości mi-
krobiologicznej produktów9.

Najbardziej groźną formą zabrudze-
nia opakowań, która może spowodować 
skażenie produktu spożywczego są za-
nieczyszczenia mikrobiologiczne, głów-
nie zanieczyszczenia bakteryjne. Z tego 

Interakcja mikroflory z opakowaniem 
oraz czystość mikrobiologiczna 
opakowań
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też powodu przedsiębiorcy, którzy dzia-
łają w  sektorze przemysłu spożywcze-
go muszą zwracać szczególną uwagę na 
czystość mikrobiologiczną opakowań, 
które pozostają w  bezpośrednim kon-
takcie z żywnością10,11.

Zanieczyszczenia opakowania jako 
produktu fi nalnego zależne jest od czasu 
podczas którego opakowanie miało kon-
takt z zanieczyszczonym powietrzem, jak 
również od liczby i rodzaju drobnoustro-
jów. W celu ograniczenia możliwości za-
nieczyszczenia gotowego produktu ko-
nieczna jest właściwa organizacja pracy, 
sprawna wentylacja oraz automatyzacja 
procesów produkcyjnych12.

Ocena czystości powierzchni i  urzą-
dzeń w  zakładach produkcyjnych jest 
istotnym procesem podczas weryfi kacji 
poprawności przeprowadzenia czynno-
ści czyszczących i dezynfekujących. Pro-
ces oceny czystości mikrobiologicznej 
dotyczy kontroli oraz nadzoru od przy-
jęcia surowca do dystrybucji wyrobu go-
towego. Poprzez zidentyfi kowanie oraz 
monitorowanie zagrożeń mikrobiolo-
gicznych na powierzchni produkcyjnej 
można ograniczyć ryzyko związane z wy-
stąpieniem wtórnego skażenia produktu 
czy opakowania13.

Wskaźnikiem czystości mikrobiolo-
gicznej urządzeń i opakowań oraz wskaź-
nikiem poprawnie wykonanych czynno-
ści dezynfekujących w przedsiębiorstwie 
jest stopień zanieczyszczenia. Określa się 
go za pomocą oznaczenia ogólnej liczby 
drobnoustrojów, obecności pleśni i droż-
dży oraz obecności bakterii z grupy Ente-
robacteriaceae.

Czystość mikrobiologiczna produko-
wanych opakowań ściśle wiąże się z za-
nieczyszczeniem mikrobiologicznym 
powietrza, które znajduje się w hali pro-
dukcyjnej. Jednakże kontrola czysto-
ści mikrobiologicznej powietrza nie jest 
uwzględniona w  przepisach w  sposób 
wystarczający. Nie ma dostępnych kry-
teriów oceny mikrobiologicznej powie-
trza14 znajdującego się w hali produkcyj-
nej, wartości normatywnych czy zaleceń 
metodycznych. Powoduje to poważne 
problemy podczas oceny jakości mikro-
biologicznej powietrza15.

Nie istnieją również powszechnie ak-
ceptowane kryteria służące ocenie za-
nieczyszczenia mikrobiologicznego 
opakowań i  powierzchni. W literaturze 
można znaleźć wskazówki, które pomo-
gą zinterpretować wyniki, jednakże ma-
ją one charakter względny. Kluczowym 
dokumentem odnośnie czystości mikro-
biologicznej opakowań, urządzeń czy 

powierzchni w przedsiębiorstwie prze-
mysłu spożywczego jest Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w  sprawie wymagań 
Dobrej Praktyki Wytwarzania. Obecne 
przepisy wymagają od producentów 
żywności, aby wyeliminować wszyst-
kie możliwe źródła zakażenia żywności, 
w tym te, które mogą pochodzić z opa-
kowania. Obowiązkowe jest zredukowa-
nie do minimum jakichkolwiek bakterii 
chorobotwórczych16,17,18.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 
852/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie higieny środków spożywczych każ-
dy przedsiębiorca zajmujący się wytwa-
rzaniem produktów spożywczych lub 
produktów przeznaczonych do kontak-
tu z takimi produktami jest zobowiąza-
ny do zachowania zgodności z kryteria-
mi bezpieczeństwo mikrobiologicznego 
żywności. W tym celu przedsiębiorca 
ustala kryteria mikrobiologiczne, które 
pozwalają na akceptację procesów. Pole-
ga to na ustaleniu limitu, powyżej które-
go dany produkt powinien zostać uzna-
ny za zanieczyszczony mikrobiologicznie 
w stopniu niedopuszczalnym, by wpro-
wadzić na rynek19,20.

Fragment pracy magisterskiej inż. Joanny 
Kwiecień pt: BEZPIECZEŃSTWO MIKROBIO-
LOGICZNE OPAKOWAŃ PRZEZNACZONYCH 
DO ZAMRAŻANIA ŻYWNOŚCI PRZEZ KON-
SUMENTA.

1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 
z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej prak-
tyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żyw-
nością.

2 I. Steinka, Mikrobiologia żywności..., op. 
cit., s.254.

3 K. Bal, A. Kaszuba, Mikotoksyny w żywno-
ści..., op. cit., s.70-72.

4 J. Molenda, Mikrobiologia żywności po-
chodzenia zwierzęcego, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
Wrocław 2010, s.123-126.

5 I. Steinka, Mikrobiologia żywności..., op. 
cit., s.254-256.

6 M. Żubrzak, Problemy mikrobiologiczne 
w  procesie wytwarzania papieru, „Przegląd 
papierniczy” 2015, nr 4, s.205-206.

7 D. Kręgiel, Zanieczyszczenie mikrobiolo-
giczne..., op. cit., s.52.

8 A. Martyn, Z. Targoński, Antymikrobio-
logiczne opakowania żywności, „Żywność. 
Nauka. Technologia. Jakość.” 2010, tom 72, 
s. 33-44.

9 www.biotechnologia.pl (Badania mikro-
biologiczne w celu zapewnienia wysokiej jako-
ści produktów, odczyt: 28.05.2018 r.).

10 J. Diakun, Metody i kryteria oceny stop-
nia umycia powierzchni urządzeń przetwór-

stwa spożywczego, „Inżynieria i aparatura che-
miczna” 2011, nr 3, s.20-21.

11 E. Kryczko, Czystość mikrobiologiczna 
opakowań metalowych dla przemysłu spo-
żywczego, „Opakowanie” 2006, nr 9, s. 20-22.

12 D. Kręgiel, Zanieczyszczenie mikrobiolo-
giczne..., op. cit., s.52-53.

13 A. Ciołkowska, Metody oceny czysto-
ści mikrobiologicznej w zakładach przemysłu 
mleczarskiego, „Przegląd mleczarski” 2016, nr 
3, s.16.

14 A. Kawecka, Teoretyczne i prawne..., op. 
cit., s.159.

15 D. Kręgiel, Zanieczyszczenie mikrobiolo-
giczne..., op. cit., s.57.

16 P. Nowaczyk, D. Merlak, Badanie mikro-
biologiczne powierzchni – kryteria oceny i me-
todyka badań, „Świat Przemysłu Kosmetycz-
nego” 2014, nr 1, s. 64.

17 K. Guzińska, M. Owczarek, M. Dymel, In-
vestigation in the Microbiological Purity of Pa-
per and Board Packaging Intended for Contact 
with Food, “Fibres&Textiles in Eastern Europe” 
2012, vol. 20, s. 186-190.

18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
3 grudnia 2002 r. w  sprawie wymagań Do-
brej Praktyki Wytwarzania, Dz. U. nr 224, poz. 
1882.

19 www.psse-kamien.pl (Regulacje praw-
ne dotyczące kryteriów mikrobiologicznych 
produkowanych i wprowadzanych do obrotu 
środków spożywczych, odczyt: 4.05.2018 r.).

20 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie higieny środków spo-
żywczych, Dz. Urz. UE nr L. 139/1, s. 323.

Polska Izba Opakowań 
we wspomnieniach 
jej członków
Drodzy Czytelnicy,
Rok 2019 jest szczególnym w życiu 
Polskiej Izby Opakowań. To 25 uro-
dziny naszej organizacji. Stąd w te-
gorocznych numerach Biuletynu tak 
wiele miejsca poświęcamy historii 
Izby, ludziom i fi rmom, dzięki którym 
powstała. W szczególności cennymi 
są wspomnienia byłych członków, 
założycieli Izby. Zachęcamy zatem 
do zapoznania się ze wspomnie-
niami Jana Szybalskiego, założycie-
la Izby, wieloletniego członka Rady 
Izby, organizatora i uczestnika wielu 
ważnych wydarzeń, a nade wszyst-
ko zasłużonego budowniczego pol-
skiego przemysłu opakowań. „Moje 
wspomnienia związane z udziałem 
Spółki Beskid w działalności Polskiej 
Izby Opakowań” (str. 15 Biuletynu).
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Kumulacja wydarzeń (przedsięwzięć) 
uświetniających Jubileusz 25-lecia Pol-
skiej Izby Opakowań przewidziana jest 
w dniach od 30 września do 2 paździer-
nika br. Na Międzynarodowych Targach 
Techniki Pakowania i  Etykietowania 
TAROPAK.

Szczególnie uroczystym będzie pierw-
szy dzień targów (30 września). W trakcie 
ceremonii otwarcia targów wręczone zo-
staną dyplomy dokumentujące uzyska-
nie tytułów zasłużonych dla przemysłu 
opakowań (godz. 11:00-13:00, pawilon 
11). W godzinach 14:00-15:30 w Salonie 
Promocji Polskiej Izby Opakowań (pawi-
lon 7) odbędzie się ceremonia otwarcia 
zbiorowej ekspozycji fi rm zrzeszonych 
w Izbie, w trakcie której zaprezentowa-
ne zostaną ważniejsze wydarzenia i da-
ty z 25-letniej historii Izby. Przewidziano 
także jubileuszową lampkę szampana 
oraz degustację jubileuszowego tortu.
W godz. 15:30-17:00 przewidziany jest 
panel dyskusyjny nt. „Wyzwania dla prze-

mysłu opakowań. Zadania organizacji 
opakowaniowych” z udziałem przedsta-
wicieli instytutów i  stowarzyszeń opa-
kowaniowych z Europy. W godz. 17:30-
21:00 Uroczysta Jubileuszowa Gala 
z udziałem Członków i Sympatyków Pol-
skiej Izby Opakowań oraz zaproszonych 
przez organizatorów Gości. Przewidzia-
no obecność ok 250 osób.

Warto w tym miejscu poinformować, 
iż wydarzenia organizowane w dniu 30 
września odbędą się dzięki wielu Part-
nerom Wspierającym. Na dzień 7 czerw-
ca, fi nansowe wsparcie zadeklarowały 
fi rmy: Międzynarodowe Targi Poznań-
skie, Polska Izba Odzysku i  Recyklingu 
Opakowań (PIOIRO), Dunapak Eurobox 
Sp. z o.o.; ECOR Product, Targi w Krako-
wie, TOOLCO, HURMAK i PIRLO. Lista part-
nerów wspierających jest otwarta. Kwota 
wsparcia: 2 000 zł (netto).

W drugim dniu targów (1 październi-
ka), w godz. 10:00-16:00 odbędą się pre-
zentacje ofert fi rm na Salonie Promocji 

Jubileusz 25-lecia Polskiej Izby Opako-
wań to okazja do prześledzenia historii 
oraz przypomnienia osób i fi rm, tworzą-
cych Izbę w 1994 roku. 

O osobach, których podpisy widnieją 
na akcie założycielskim piszemy na str…. 
Biuletynu przy okazji informacji o nada-
niu im tytułów „Zasłużonych dla Polskiej 
Izby Opakowań”.

Warto także wspomnieć fi rmy, które 
były obecne na zebraniu założycielskim 
i do dnia dzisiejszego są wiernymi i ak-
tywnymi członkami Izby. W niektórych 
przypadkach fi rmy te funkcjonują pod 
nowymi nazwami i adresami, kontynu-
ując swoją działalność i  członkostwo 
w Izbie.

W tym miejscu należy wymienić nastę-
pujące fi rmy: 

Bogaty program wydarzeń 
uświetniających jubileusz 
25-lecia Polskiej Izby Opakowań

PIO (paw. 7). Równolegle w godz. 11:00-
15:00 konferencja „Biotworzywa szan-
są przyszłości dla opakowań”. W godz. 
16:00-18:00 okolicznościowe otwarte po-
siedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań. 
W godz. 19:00-22:00 Wieczór Wystawców 
dla uczestników targów TAROPAK.

W trzecim dniu targów (2 paździer-
nika) w  godz.10:30-14:00 konferencja 
„Opakowania żywności zagrożeniem dla 
konsumenta. Fakty i mity”. Równolegle: 
prezentacje fi rm i ich ofert w ramach Sa-
lonu Promocji PIO w godz. 10:00-17:00. 
W godz. 14:30-16:00 spotkanie konsulta-
cyjne przedstawicieli organizacji opako-
waniowych.

Przedstawicieli wystawców, targowych 
gości oraz zwiedzających zapraszamy do 
udziału w organizowanych przez Polską 
Izbę Opakowań jubileuszowych wydarze-
niach. W najbliższym czasie (ok. 20 czerw-
ca) poinformujemy o  programie konfe-
rencji oraz warunkach uczestnictwa.

(red.)

25 lat z Polską Izbą Opakowań
AKPUD (Stojadła); 

CAN PACK S.A. (Kraków); 

O-I Produkcja Polska (dawniej Huta 
Szkła Jarosław); 

Grupa INCO (Warszawa, dawniej INCO 
VERITAS); 

MARTEX (Sucha k. Otwocka); 

PACKSERVICE Ltd (Łask); 

 Instytut Logistyki i  Magazynowania 
(Poznań, dawniej Instytut Gospodarki 
Magazynowej); 

PAKMAR (Warszawa); 

OPAKOFARB Zakład Produkcji Opako-
wań (Włocławek); 

SILGAN WHITE CAP Polska (Niepoło-

mice, dawniej CONTINENTAL OPAKO-
MET WHITE CAP); 

TUBUS Zakład Produkcji Opakowań 
(Warszawa).

W uznaniu zaangażowania w/w fi rm 
w  dzieło utworzenia Izby oraz wielo-
letniego czynnego udziału w  pracach 
Izby, delegaci na Walne Zgromadzenie 
Członków w dniu 27 marca 2019 roku, 
na wniosek Rady, przyznali w/w fi rmom 
specjalne jubileuszowe certyfi katy „Fir-
ma Założyciel Polskiej Izby Opakowań”. 
Certyfi katy zostaną wręczone przedsta-
wicielom fi rm w trakcie uroczystej Jubi-
leuszowej Gali w  dniu 30 września br., 
(MTP).

(red.)
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Tradycyjnie na tej kolumnie zamiesz-
czamy sylwetki fi rm-nowych członków 
Polskiej Izby Opakowań, opisując ich 
zadania i  rynkową ofertę oraz historię. 
Tym razem, uznając za interesującą co 
do formy, propozycję Marka Krzyżanow-
skiego, prezesa fi rmy HALOPAK, nowe-
go członka Izby, zamieszczamy jego list 
do czytelników Biuletynu.

Niżej treść wspomnianego listu:

Drodzy czytelnicy Biuletynu Opakowa-
niowego, Szanowni Państwo,

Niezmiernym zaszczytem i radością jest 
dla nas fakt dołączenia do Polskiej Izby 
Opakowań. Historia organizacji jak i  jej 
osiągnięcia od dawna robią na nas wraże-
nie – oczywiste więc, że pierwszy krok jaki 
uczyniliśmy po podjęciu decyzji związanej 
z produkcją opakowań kartonowych było 
wyrażenie chęci członkostwa w PIO. Wie-
my też, że jedną z większych wartości or-
ganizacji są jej członkowie, tym bardziej 
z  niecierpliwością czekamy na moment 
wzajemnego poznania się. Doskonałą oka-
zją do tego będą targi TAROPAK, w trakcie 
których, podczas uroczystej Jubileuszowej 
Gali w dniu 30 września, będziemy mogli 
spotkać się z  członkami wielkiej rodziny 
jaką stanowi Polska Izba Opakowań. Ja-
ko Partner Wspierający to wydarzenie, już 
dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy na 
spotkanie z nami. Ponadto w ramach zbio-
rowej ekspozycji Izby fi rma HALOPAK mieć 
będzie własne stoisko (paw.7), na którym 
będziemy radzi gościć Państwa.

A teraz kilka słów o fi rmie HALOPAK, jej 
działalności i przyszłości. Zatem jaką kon-
kretną wizję mamy na swoją działalność? 
Chcemy produkować opakowania karto-
nowe, stawiając na pierwszym miejscu in-
dywidualne podejście do klienta. Opiekun 
każdego z nich będzie cechował się szero-
kim zakresem wiedzy zarówno o  grafi ce, 
marketingu jak i  opakowaniach  – to je-
den z  planowanych rynkowych wyróżni-
ków. Podstawą produkcji ma być nadruk, 
chcielibyśmy, żeby zdecydowana większość 
pudełek, które wychodzić będą z naszej fa-
bryki stanowiły pudełka zadrukowane. W 
naszej działalności planujemy przełamać 

kilka schematów związanych m.in. z mini-
malnym nakładem, skomplikowanym pro-
cesem zamówienia czy trudnościami z wła-
snoręcznym projektowaniem pudełek.

Skąd pomysł na wejście w branże opa-
kowań? Od paru lat, osobno lub wspólnie, 
tworzyliśmy mniejsze i  większe działal-
ności  – od dużych spółek inwestujących 
w  nieruchomości po proste działalności 
usługowe. Niektóre z nich to prężnie dzia-
łające fi rmy, a część to raczkujące startu-
py – żadna z tych fi rm nie jest jednak ty-
powo produkcyjna, a o takiej działalności 
marzyliśmy od dawna. Ogromną wartość 
naszej działalności stanowi zespół i  jego 
umiejętności zdobyte również poza inwe-
stycjami prywatnymi – prezes zarządu to 
osoba z doświadczeniem w zakresie zarzą-
dzania przedsiębiorstwami (m.in. Krajowa 
Spółka Cukrowa S.A., Bioenergetyka Sp. 
z o.o.). W naszym teamie jest także prezes 
działu R&D jednej z  największych spółek 
giełdowych w Polsce z wykształceniem na 
Cambridge i doświadczeniem w Goldman 
Sachs International i Rockspring PIM. Ko-
lejne dwie osoby związane są z fundusza-
mi inwestycyjnymi, w których pełnią rolę 
nadzorczo-doradczą oraz zasiadają w ra-
dach nadzorczych i zarządach spółek. Ja-
kie jeszcze czynniki zadecydowały o tym, 
że postanowiliśmy produkować pudełka 
kartonowe? Jeden z nich to fakt, że w wie-
lu z prowadzonych już przez nas działal-
ności potrzebne są opakowania – zapew-
nionych mamy więc pierwszych klientów. 
Duży wpływ na naszą decyzję miał też sta-
bilny, rokroczny wzrost rynku oraz progno-
zy mówiące o utrzymaniu tego trendu.

Znają już Państwo pomysł na naszą fa-
brykę opakowań, jak uda się jego wyko-
nanie pokażą najbliższe miesiące. Zapra-
szamy do dyskusji, spotkania, możliwości 
podjęcia współpracy lub przesyłania cen-
nych wskazówek, które w  związku z  do-
świadczeniem czytelników mogą pojawić 
się w  trakcie lektury tego listu. Pozosta-
wiam adres mailowy: zarzad@halopak.pl 
oraz kontakt telefoniczny 725 725 572. 

Łącze wyrazy szacunku,
Marek Krzyżanowski

Witamy w gronie członków Polskiej Izby Opakowań
Zasłużeni 
dla Polskiej Izby 
Opakowań
Decyzją Rady Polskiej Izby Opa-
kowań (uchwała z dnia 27 marca 
2019 r.) członkom–założycielom 
Krajowej Izby Opakowań (1994), 
od 2007 roku, Polskiej Izby Opa-
kowań, przyznano tytuły „Zasłu-
żonych dla Polskiej Izby Opako-
wań”.

Tytuły te otrzymały następujące 
osoby:

Adamski Paweł, współwłaściciel 
w fi rmie TUBUS-Zakład Produk-
cji Opakowań (Warszawa)

Gąsiorowska-Cebularz Ewa, 
Kierownik Sprzedaży w  Silgan 
White Cap Polska Sp. z o.o. (Nie-
połomice)

 Janiak Paweł, wiceprezes fi rmy 
PACKSERVICE Ltd (Łask)

Kosmacz-Chodorowska Anna, 
Instytut Logistyki i  Magazyno-
wania( Poznań)

Królak Marcin (pośmiertnie), 
właściciel fi rmy AKPUD (Stoja-
dła k. Mińska Mazowieckiego)

Pawłowski Wojciech, prezes 
zarządu VRP Sp. z o.o (Poznań), 
dawna Grupa Warta Glass

Podwysocki Jacek, prezes fi rmy 
PACKSERVICE Ltd (Łask)

Rosłon Marek, prezes i dyrektor 
generalny fi rmy PAKMAR Sp. 
z o.o.(Warszawa)

Strenkowski Jerzy Marek, wła-
ściciel fi rmy MARTEX (Sucha k. 
Otwocka)

Dyplomy dokumentujące nada-
nie wyżej wymienionych tytułów 
wręczono w trakcie obrad walne-
go Zgromadzenia Członków Pol-
skiej Izby Opakowań w  dniu 27 
marca 2019 r.

(red.)
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Prezes Polskiej Izby Opakowań

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
Sekretarz naukowy COBRO  – Instytutu Ba-

dawczego Opakowań (Sieć Badawcza Łukasie-
wicz), nauczyciel akademicki w Wyższej Szko-
le Logistyki w  Poznaniu. Członek Prezydium 
i przewodniczący Komitetu Jakości i Normali-
zacji w Krajowej Izbie Gospodarczej. Przewod-
niczący Rady w  Polskim Komitecie Normali-

zacji. Prezes Polskiej Izby Opakowań od 2001 roku. Wieloletni 
nauczyciel akademicki w Politechnice Śląskiej i Warszawskiej. 
Promotor 21 prac doktorskich ponad 400 magisterskich i inży-
nierskich. Autor licznych książek i publikacji. Specjalista w dzie-
dzinie inżynierii materiałowej, organizacji zarządzania i jakości. 
Kawaler wielu państwowych odznaczeń, w tym Ofi cerskiego 
Krzyża Orderu Odrodzenia Polski.

Rada Polskiej Izby Opakowań

Andrzej Kornacki – Przewodniczący Rady
Absolwent Politechniki Poznańskiej. Związa-

ny z opakowaniami od lat 80-tych ub. Wieku. 
Od 30 lat reprezentuje na polskim rynku wio-
dących producentów folii jak: Mobil Plastics Eu-
rope, Mobil Plastics Europe, Moplefan, Treofan, 
Vibac, Innovia Film, Verbano i Eurocast. W ostat-
nich latach zaangażowany w rozwój rynku bio-

degradowalnych i kompostowalnych folii celulozowych celo-
fan i NatureFlex produkowanych przez Innovia Films. Obecnie 
pracuje dla fi rmy FUTAMURA Group, jako dyrektor regionalny 
FUTAMURA Sp. z o.o. 

Aktywny członek Polskiej Izby Opakowań. Inicjator wielu 
działań na rzecz kształcenia kadr dla opakowalnictwa.

Konrad Fleśman – Wiceprzewodniczący Rady
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej kieru-

nek Europeistyka. Reprezentuje w Izbie Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie. W fi rmie tej 
pracuje od 2006 roku. Rozpoczynał od orga-
nizacji targów budownictwa BUDMA. W 2012 
roku zostaje dyrektorem Międzynarodowych 
Targów Instalacyjnych INSTALACJE. Zaanga-

żowanie, zdolności organizatorskie, odpowiedzialność i umie-
jętność pracy zespołowej zadecydowały o powierzeniu Konra-
dowi kolejnych stanowisk i funkcji dyrektora targów: KOMINKI, 
WIN DOORTECH oraz TAROPAK.

Od roku (2018) jest Dyrektorem Grupy Projektów, pełniąc 
nadzór nad 13 projektami targowymi w tym: TAROPAK; 4Print 
Week; Instalacje; Meble; Bike Show.

Władze Polskiej Izby Opakowań 
VII Kadencji (lata 2019-2022)

Paweł Adamski – Sekretarz Rady
Twórca i współwłaściciel Spółki TUBUS. Ab-

solwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału 
Samochodów i Maszyn Roboczych. W latach 
1980-1989 związany z branżą motoryzacyjną. 
Od 1989 prowadził własną fi rmę produkującą 
opakowania z tworzyw sztucznych, współpra-
cując m.in. ze spółką SKALA. W roku 1993 zało-

żył własną fi rmę TUBUS, którą nadal z sukcesem rozwija jako 
współwłaściciel. 

Wieloletni członek Rady i  Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby 
Opakowań. Sekretarz Rady VI kadencji. Współzałożyciel Pol-
skiej Izby Opakowań. Wyróżniony tytułem Zasłużony dla Pol-
skiej Izby Opakowań.

Aleksander Bednarski – Członek Rady
Mgr inż. Aleksander Bednarski, absolwent 

Wydziału Inżynierii Mechanicznej i  Roboty-
ki AGH, jest specjalistą w zakresie automaty-
ki i metrologii. Od 1993 roku, po ukończeniu 
Technikum Hutniczo-Mechanicznego w  Kra-
kowie, specjalność aparatura kontrolno-po-
miarowa i mechaniczna automatyka przemy-

słowa; pracuje w fi rmach branży opakowań (POB OPAKOMET, 
CAN PACK S.A.).

Po ukończeniu studiów podejmuje pracę w fi rmie OPLAST 
(prezes zarządu) a następnie w fi rmie WHITE CAP Polska. Od 
2002 roku obejmuje stanowisko kierownika technicznego w fi r-
mie COBICO, która w tym czasie kontynuowała działalność pio-
nu badawczego POB OPAKOMET, jako Laboratorium Centralne. 
W roku 2001 Laboratorium zmien ia formę prawną i prowadzi 
działalność w ramach spółki pod nazwą Ośrodek Badań i Cer-
tyfi kacji Opakowań Sp. z o.o.. Aktualnie nazwa tej spółki brzmi: 
COBICO Sp. z o.o., co jest skrótem od Centralny Ośrodek Badań 
i Certyfi kacji Opakowań.

Gabriel Chojak – Członek Rady
Założyciel i prezes fi rmy DEKORGLASS Dział-

dowo S.A. Zbudował wielką o  światowej re-
nomie fi rmę zatrudniającą ponad 1000 osób, 
świadczącą usługi zdobienia opakowań szkla-
nych dla wielkich światowych marek. Prezes 
Stowarzyszenia Forum Biznesu Powiatu Dział-
dowskiego (Działdowo) oraz członek Warmiń-

sko-Mazurskiego Klubu Biznesu (Olsztyn). 
Wieloletni aktywny członkiem władz Polskiej Izby Opakowań. 

Przewodniczący Zespołu do spraw Monitorowania Warunków 
Funkcjonowania Firm. Nominowany do tytułu „Zasłużony dla 
Przemysłu Opakowań”. 

Kawaler Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospo-
darki Rzeczypospolitej Polskiej.
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Elżbieta Dudek – Członek Rady
Członek Zarządu fi rmy rodzinnej SOLPLAST 

PACKAKING. Nadzoruje działania handlowo-
-marketingowe. Współpracuje z  uczelniami 
w zakresie innowacji w opakowalnictwie. Ab-
solwentka WSP Kielce, Wydział Zarządzania 
I Administracji oraz absolwentka WSHiFM  – 
Dyplom MBA  – ,,Marketing międzynarodo-

wy”. Praca dyplomowa na temat zastosowania biogranulatów 
w  produkcji opakowań. Od początku swojej pracy zawodo-
wej zajmuje się marketingiem i PR. Prowadziła dział Promocji 
i Reklamy w Centrum Biznesu Exbud Kielce i Biurze Zarządu 
EXBUD S.A.

Wraz z Italian Design School oraz Instytutem Designu prze-
prowadziła w 2014 r. 10 cio – tygodniowy program kształcenia 
absolwentów Wydziałów Wzornictwa Przemysłowego , Archi-
tektury, Grafi ki i  innych w zakresie profesjonalnego designu 
przemysłowego.

Jerzy Erbel – Członek Rady
Absolwent Politechniki Warszawskiej, wy-

dział Mechaniczny – Technologiczny, stopień 
naukowy: mgr inżynier, specjalizacja:   kon-
strukcja obrabiarek, rok ukończenia 1980.

Po studiach przez 6 lat pracował w  Fa-
bryce Obrabiarek „Mechanicy” w  Pruszko-
wie jako konstruktor obrabiarek sterowanych 

numerycznie.
Od 1987 roku do chwili obecnej prowadzi i  jest prezesem 

fi rmy LASERPAK Sp. z  o.o. sp. kom, wykonującej specjalne 
narzędzia na zamówienia klientów: wykrojniki dla poligrafi i 
i przemysłu opakowań

Marcin Jadczyk – Członek Rady
Prezes Zarządu w  spółce SOR-DREW S.A. 

zajmującej się między innymi produkcja opa-
kowań eksportowych. W swojej karierze za-
wodowej zajmuje się kształtowaniem stra-
tegii przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz 
zarządzaniem zmianą w  przedsiębiorstwach 
rodzinnych. Zawodowo od wielu lat współ-

pracuje z korporacjami przemysłowymi, których marki rozpo-
znawalne są na całym świecie. Zwolennik i propagator lean ma-
nagement we współpracy z nowoczesnymi narzędziami wspo-
magającymi zarządzanie produkcją. Absolwent wydziału Or-
ganizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz 
wielu programów menadżerskich z zakresu zarządzania stra-
tegicznego.

Ireneusz Kaczorek – Członek Rady
W roku 2013 ukończył studia MBA w Wiel-

kopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. Od lat w bran-
ży opakowań z tektury falistej – swoją przy-
godę z tekturą rozpoczął w listopadzie 2000 
roku, będąc od początku związanym z fi rmą 
TFP Sp. z o.o. Kilkunastoletnie doświadczenie 

w sprzedaży, wdrożenia nowych produktów, nowych techno-
logii, prowadzenie programów oszczędnościowych, szeroka 
współpraca zarówno z odbiorcami jak i dostawcami – pozwo-
liła głęboko poznać procesy zachodzące w organizacji. Od roku 
2016 jest w TFP koordynatorem projektów biznesowych wspie-
rających rozwój fi rmy.

Anna Kosmacz-Chodorowska – 
Członek Rady

Główny Specjalista w  Instytucie Logistyki 
i  Magazynowania i  krajowej organizacji GS1 
(EAN.UCC), która zarządza globalnymi stan-
dardami w zakresie e-gospodarki. Od ponad 
30 lat realizuje projekty wdrożeniowe w zakre-
sie stosowania kodów kreskowych (ADC) i do-

kumentów elektronicznych (EDI) w  fi rmach, ze środków UE 
(PHARE, PARP) i funduszu norweskiego oraz projektów rządo-
wych. 

Promuje systemy ADC i EDI w krajowej gospodarce, opra-
cowuje materiały szkoleniowe, prowadzi seminaria i szkolenia. 
Jest autorem ok. 40 prac badawczych, 70 referatów konferen-
cyjnych i ponad 500 artykułów i publikacji. Działa aktywnie ja-
ko członek rad w organizacjach zawodowych. Współzałożyciel 
Polskiej Izby Opakowań. Od pierwszej kadencji członek Rady 
Izby. Zasłużona dla Polskiej Izby Opakowań.

Aleksander Mackiewicz – Członek Rady
Z wykształcenia technolog żywności. Mgr 

ekonomii (Uniwersytet Warszawski). Bogate 
doświadczenie w zarządzaniu fi rmami produk-
cyjnymi. Członek Zarządu i dyrektor Społecz-
nego Zakładu Przemysłowego Libella. Dyrek-
tor generalny Centrali Handlowo-Wytwórczej 
„Ars Christiana”. Minister Rynku Wewnętrznego 

w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Założyciel spółki POMONA 
Company Ltd. (1993). Aktualnie prezes zarządu i główny udzia-
łowiec tej spółki. Rzecznik proinnowacyjnej strategii rozwoju 
przemysłu opakowań. Twórca oryginalnych rozwiązań podkła-
dek absorpcyjnych w opakowaniach świeżego mięsa i ryb.

Tadeusz Radzanowski – Członek Rady
Absolwent Politechniki Szczecińskiej, studia 

ukończył w  1975 roku, na Wydziale Budowy 
Maszyn. Tuż po ukończeniu studiów podejmu-
ję pracę w przedsiębiorstwie POLMO-Szczecin, 
jako projektant i technolog systemów sterowa-
nia w przemyśle motoryzacyjnym (1975-1979). 
Następnie, w  fi rmie FAT Wrocław, projektuje 

automatyczne systemy obróbki skrawaniem (1979-1984). 
W roku 1984 wyjeżdża do Kanady. I tutaj, po raz pierwszy, spo-
tyka się z branżą opakowań. Pracuje jako specjalista ds. urzą-
dzeń kartonujących, w dziale maszyn pakujących.

Po 6-letnim pobycie w  Kanadzie, bogatszy o  doświadcze-
nia w projektowaniu i budowie wysoko zautomatyzowanych li-
nii, wraca do kraju i w w 1991 roku zakłada fi rmę Radpak, (pro-
dukcja maszyn pakujących), której prezesem jest do dnia dzi-
siejszego.
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Marek Rosłon – Członek Rady
Założyciel, prezes oraz dyrektor generalny 

Spółki PAKMAR, fi rmy nastawionej na eksport 
opakowań i materiałów opakowaniowych. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wy-
dział MRiP oraz podyplomowe Studium Han-
dlu Zagranicznego. 

Karierę zawodową rozpoczął w Centralnym 
Ośrodku Opakowań w 1968 r. Odbył staż w zakresie systemów 
pakowania w kilkunastu włoskich fi rmach. 

W latach 1975-77 był rzeczoznawcą ds. opakowań w PTHZ 
Elektrim. W roku 1990 był jednym z głównych założycieli fi r-
my Pakmar sp. z o.o. specjalizującej się w imporcie i eksporcie 
materiałów opakowaniowych oraz nowoczesnych technologii 
pakowania. 

Członek Rady Zarządzającej Centrum Certyfi kacji Opakowań 
COBRO. Współzałożyciel Polskiej Izby Opakowań. 

Laureat plebiscytu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań. Ka-
waler Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Tadeusz C. Stępień – Członek Rady
Dyrektor Generalny Firmy Coff ee Service sp. 

z o.o. Absolwent Wydziału Elektroniki Wojsko-
wej Akademii Technicznej (1973 r.) Ofi cer Star-
szy Wojska Polskiego, 20 lat pracy w służbach 
technicznych Wojska Polskiego.

Współzałożyciel fi rmy Coff ee Service Sp. 
z o.o. Od 29 lat z powodzeniem dynamicznie 

rozwija fi rmę Coff ee Service wprowadzając nowe technologie 
w dziedzinie budowy maszyn do pakowania, produkcji opako-
wań (laser, materiały biodegradowalne, kompostowalne, no-
woczesne kształty i design). 

Członek Komisji Programowej COBRO – Instytutu Badawcze-
go Opakowań. Rzecznik i realizator idei Społecznie Odpowie-
dzialnego Biznesu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej 
Polskiej Izby Opakowań

Krzysztof Niczyporuk – Przewodniczący
Dyrektor Zarządzający oraz założyciel fi r-

my Druk Serwis 24 Sp. z o.o. Ukończył studia 
inżynierskie na Wydziale Inżynierii Produkcji 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na-
stępnie studia podyplomowe w zakresie dia-
gnostyki i mechatroniki na Politechnice War-
szawskiej oraz zarządzania w Szkole Głównej 

Handlowej. 
Dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP oraz 

członek zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych 
SIMP. Dyplomowany rzeczoznawca oraz biegły sądowy z za-
kresu maszyn i  urządzeń. Organizator konferencji Modern 
Packaging oraz wielu seminariów w zakresie branży produk-
cyjnej.

Piotr Królak
Ukończył studia magisterskie w  Instytucie 

Poligrafi i Politechniki Warszawskiej. W latach 
2003-2004 był pracownikiem drukarni TAU-
RUS. Od 2005 r. jest związany z fi rmą AKPUD, 
gdzie w latach 2005-2018 pracował na stano-
wisku kierownika działu produkcyjno-handlo-
wego opakowań z tektury falistej. Od 2015 jest 

wspólnikiem fi rmy, podkreślając jej rodzinny charakter. W 2019 
r. po śmierci Ojca – Założyciela fi rmy, przejął obowiązki związa-
ne z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Aleksander Borowicz
Założyciel i właściciel fi rmy BORAL. Wielo-

letni członek władz Izby. Konstruktor narzędzi 
z 25-letnim doświadczeniem. Od 1993 r. wkracza 
w świat tworzyw sztucznych konstrukcyjnych. 
Aktualnie fi rma BORAL zajmuje się dystrybucją 
i obróbką tworzyw sztucznych konstrukcyjnych, 
a także wytwarzaniem wyrobów z tych tworzyw.

Oferowane przez BORAL tworzywa charakteryzują się dużą 
odpornością temperaturową i wytrzymałością mechaniczną 
(łożyska do wirników śmigłowca). W ofercie materiały izolacyj-
ne do temp. 15000C. 

Uznany specjalista w zakresie doradztwa (oceny) konstruk-
cyjnych tworzyw sztucznych.

Bogdan Siciak  – Wiceprzewodniczący
Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Bu-

dapeszcie (specjalizacja : projektowanie pro-
cesów technologicznych). Od 1985 pracował 
w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych 
INSTAL – Rzeszów, zatrudniony początkowo ja-
ko inżynier stażysta – tłumacz języka węgier-
skiego na budowie zagranicznej – w elektrow-

ni atomowej Paks – Wegry. W roku 1986 został oddelegowany 
z budowy elektrowni na pół roku z grupą spawaczy i monterów 
do kombinatu petrochemicznego TVK , gdzie miał okazję po-
znać technologię wytłaczania  folii BOPP na liniach fi rmy Mit-
subischi. Miało to ogromny wpływ na dalszą karierę , ponieważ 
Yanko  sp. z o.o w początkowym okresie była importerem , na-
stępnie przetwórcą tej folii.

Od 01.01.1991 do teraz współwłaściciel i kolejno dyrektor ge-
neralny dalej wiceprezes zarządu Yanko sp. zo.o.

Agnieszka Wojciechowska – Sekretarz
Agnieszka Wojciechowska jest z wykształce-

nia technologiem żywności a obecnie audy-
torem, wdrożeniowcem i trenerem w branży 
spożywczej, paszowej i opakowaniowej w sys-
temach BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 
9000, HACCP oraz standardach sieci handlo-
wych. Współpracuje z międzynarodowymi fi r-

mami audytorskimi i jednostkami certyfi kującymi. Pełni funk-
cje kierownika jakości i pełnomocnika ds. jakości m.in. w fi rmie 
Plast Service Pack. W wolnym czasie czyta kryminały, uprawia 
sporty na świeżym powietrzu i gra w gry planszowe.
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25 lat temu Spółdzielnia Inwalidów Be-
skid w Bielsku-Białej przekształcona póź-
niej w  Spółkę Beskid otrzymała propo-
zycję uczestniczenia w  spotkaniu fi rm 
opakowaniowych z całej Polski celem za-
łożenia Krajowej Izby Opakowań. Zarząd 
Spółdzielni licząc na korzyści płynące 
z udziału w nowej organizacji postanowił 
o przystąpieniu do Izby Opakowań.

Jako zastępca Prezesa ds. technicznych 
zostałem przedstawicielem Spółdzielni 
na Zjazd Założycielski. Uczestnicy zjaz-
du, który odbył się w  obiekcie przy ul. 
Konstancińskiej w Warszawie jednogło-
śnie powołali Krajową Izbę Opakowań, 
a jej prezesem wybrano śp. inż. Jana Lek-
szyckiego.

Moje uczestnictwo w  Izbie w  kolej-
nych latach działalności Izby to głównie 
udział w Walnych Zgromadzeniach Izby 
oraz uczestnictwo w  specjalistycznych 
kursach.

Brałem udział w organizowanych przez 
Izbę misjach gospodarczych do Arme-
nii, Białorusi i Ukrainy. Misje oprócz ce-
lów gospodarczych pozwoliły na nawią-
zanie więzi z  uczestnikami wyjazdów 
i  zagranicznymi partnerami. Mieliśmy 
również okazje do spotkań w  polskich 
ambasadach, gdzie prezentowaliśmy 
oferty marketingowe naszych fi rm celem 
ich upowszechniania w  odwiedzanych 
krajach.

Ważne dla Spółki Beskid było uczest-
nictwo w Targach Opakowań w Pozna-
niu, gdzie na wspólnym stoisku Polskiej 
Izby Opakowań prezentowaliśmy swoje 
wyroby oraz oferty marketingowe.

Również szczególnie ważnym znacze-
niem dla Beskidu była współpraca z fi r-
mami opakowaniowymi stowarzyszony-
mi w Izbie, z którymi mogliśmy wymieniać 
swoje doświadczenia związane z produk-
cją opakowań i problemami z nią zwią-
zanymi.

Szczególnie owocna była współpra-
ca z Instytutem Opakowalnictwa, gdzie 
zlecaliśmy badania opakowań tekturo-
wych celem uzyskania certyfi katów bez-
pieczeństwa zgodnych z wymaganiami 
naszych zleceniodawców. Dużą pomoc 
uzyskiwaliśmy od dyrektora Instytutu, 
jednocześnie prezesa Polskiej Izby Opa-
kowań pana prof. Stanisława Tkaczyka 
szczególnie w zakresie uzyskania pozy-
tywnych opinii dla realizacji wniosków 

związanych z zakupami inwestycyjnymi, 
a fi nansowanymi częściowo ze środków 
pomocowych Unii Europejskiej. Spółka 
Beskid brała udział we wspólnym pro-
jekcie z  Instytutem Opakowań realizo-
wanym ze środków UE.

Na dużą pomoc mogłem zawsze liczyć 
ze strony dyrektora Izby Pana Wacława 
Wasiaka w mojej ocenie, głównego stra-
tega Izby.

W ostatnich latach mojej pracy zawo-
dowej zostałem wybrany na Walnym 
Zgromadzeniu Izby przez jej delegatów 
na członka Rady Izby, gdzie pracowa-
łem w komisjach problemowych. Praca 
w tym organie Izby pozwoliła mi na po-
znanie wielu nowoczesnych zakładów 
produkcji opakowań na terenie których 
odbywały się wyjazdowe posiedzenia 
Rady Izby. Niektóre z  ich nowatorskich 
rozwiązań technicznych i  organizacyj-
nych jako prezes Spółki Beskid wdraża-
łem do jej działalności.

W czasie mojej działalności w  Radzie 
Izby uczestniczyłem w realizacji jej progra-
mów m.in. byłem w zespole, który uchwa-
lił kodeks etyczny dla członków Izby.

Nie wszystkie inicjatywy zostały przez 
Izbę pozytywnie załatwione. Ze szcze-
gólnym niedosytem przyjąłem niepo-
wodzenia Izby w zakresie powstrzyma-
nia monopolistycznej polityki cenowej 
producentów surowców papierniczych, 
których to nieuzasadniony wzrost cen 
spowodował straty w  działalności pro-
dukcyjnej Spółki Beskid i innych produ-
centów opakowań papierowych.

Nie udało się również powołanie ze-
społów branżowych, chociaż fi rmy zrze-
szone w  Izbie znacznie różnią się pro-
fi lami produkcji i  ich interesy nie we 
wszystkich aspektach technicznych 
i technologicznych są zbieżne.

Z dużą satysfakcją przyjąłem fakt do-
cenienia przez władze Polskiej Izby Opa-
kowań udziału w jej działalności. Były to 
m.in. wyróżnienia okolicznościowe, po-
zytywny wniosek o nadanie odznaczenia 
przez ministra gospodarki oraz szczegól-
nie zaszczytne nominowanie na Zasłu-
żonego dla Przemysłu Opakowań. Za 
powyższe wyróżnienia szczególnie wła-
dzom Izby dziękuję.

Patrząc z  oddali uważam, że Polska 
Izba Opakowań jest niezbędna do pra-
widłowego funkcjonowania zakładów 

produkcyjnych i usługowych w branży 
opakowań działających w Polsce.

Oprócz funkcji integracyjnych Izba 
w dalszym ciągu winna być reprezentan-
tem branży opakowań zwłaszcza w  za-
kresie opiniodawczym i ustawodawczym 
z organami państwa. Również udział Izby 
w organizacjach międzynarodowych wi-
nien służyć polskim fi rmom w  ich kon-
taktach zagranicznych. Poprzez Izbę 
należałoby propagować polskie fi rmy 
opakowaniowe wykorzystując ambasa-
dy i  konsulaty w  wytypowanych pań-
stwach. W najbliższych latach w dalszym 
ciągu trzeba zwracać uwagę na pomoc 
w zakresie pozyskiwania środków fi nan-
sowych z Unii Europejskiej poprzez szko-
lenia, a może powołania zespołu do opra-
cowywania wniosków do ich realizacji.

Dalej należy prowadzić szkolenia po-
magające w  prawidłowym funkcjono-
waniu przedsiębiorstw, szczególnie waż-
nych przy zmieniających się przepisach.

Należałoby się zastanowić jak zwięk-
szyć ilość fi rm deklarujących przynależ-
ność do Polskiej Izby Opakowań, bo ich 
ilość w stosunku do działających na ryn-
ku jest stanowczo za mała. Może propa-
gowanie działalności Izby należy bardziej 
upowszechnić m.in. przesyłając materia-
ły, a szczególnie jej osiągnięcia do fi rm 
niebędących członkami Izby. Należałoby 
podkreślić jakie korzyści materialne, or-
ganizacyjne lub marketingowe można 
osiągnąć przez fi zyczny udział w Izbie np. 
wzajemna współpraca członków Izby, po-
moc techniczna i organizacyjna, wspólne 
tworzenie rynków zbytu itp.

Jest wiele spraw, które można wspólnie 
realizować poprzez wymianę doświad-
czeń i poglądów, ale to tylko będzie moż-
liwe przy zaangażowaniu członków Izby, 
dając im satysfakcje zawodowe i przyno-
sić korzyści materialne ich fi rmom.

Z okazji 25-lecia polskiej Izby Opako-
wań życzę władzom Izby i jej członkom 
wielu sukcesów w kolejnych latach dzia-
łalności oraz osiągania wyznaczonych 
celów.

Pozdrawiam
Jan Szybalski

Emeryt. Członek Rady Nadzorczej 
Spółki Beskid

Bielsko Biała, 15 stycznia 2019 r.

Moje wspomnienia związane 
z udziałem Spółki Beskid w działalności 
w Polskiej Izbie Opakowań
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Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań wraz z COBRO – 
Instytutem Badawczym Opakowań partnerami z  sześciu kra-
jów Europy Środkowej realizują wspólnie projekt mający na ce-
lu ułatwienie wprowadzania sprawdzonych biodegradowalnych 
materiałów w opakowaniach z papieru i tektury. Partnerami są 
przedstawiciele Chorwacji, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch.

Papier i tektura stanowiły w 2013 roku 41% całkowitej masy od-
padów opakowaniowych wygenerowanych w krajach członkow-
skich Unii Europejskiej. Przy zagospodarowaniu tych odpadów 
dużym problemem staje się obecność mikrocząsteczek tworzyw 
sztucznych zarówno w materiałach wtórnych z recyklingu jak i w 
kompoście. W Europie Środkowej istnieje duży potencjał zwięk-
szenia synergii między działalnością gospodarczą a badaniami 
w zakresie projektowania, produkcji i recyklingu opakowań wy-
konanych z papieru łączonego z tworzywami. Obecnie powiąza-
nia te nie są wystarczająco trwałe ze względu na brak wśród pro-
ducentów opakowań kompozytowych wytwarzanych z papieru 
i tworzyw, świadomości w zakresie stosowania nowych, ekolo-
gicznych tworzyw, brak wspólnej strategii innowacyjnej w  ja-
snym europejskim i krajowym kontekście prawnym i gospodar-
czym oraz brak dedykowanych narzędzi wspomagających MŚP 
we wprowadzaniu nowych rozwiązań w zakresie opakowań wy-
konanych z kompozycji papieru i tworzyw sztucznych. Niezbęd-
ne staje się więc zapewnienie silniejszych powiązań między insty-
tucjami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami, w zakresie 
projektowania opakowań kompozytowych zawierających papier 
i tworzywo w celu wprowadzenia do tych kompozycji sprawdzo-
nych, ulegających biodegradacji materiałów tworzywowych.

Realizowany projekt Biocompack-CE ma na celu zapewnienie 
silniejszych powiązań między instytucjami badawczo-rozwo-
jowymi a przedsiębiorstwami w zakresie opakowań będących 

Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu 
Współpracy Interreg 
Europa Środkowa, 
Europejska Współpraca 
Terytorialna 2014-2020
www.interreg-central.eu/Content.Node/BIOCOMPACK-CE.html 

kompozycją papieru i tworzywa, w celu wprowadzania w pro-
cesach produkcji takich opakowań, sprawdzonych, innowacyj-
nych, biodegradowalnych materiałów, przyczyniających się do 
realizacji zasad gospodarki cyrkularnej poprzez zagwarantowa-
nie lepszej jakości materiałów wtórnych.

W ramach projektu utworzone zostanie Międzynarodowe 
Centrum Opakowań Biokompozytowych, jako wirtualna plat-
forma dostawców technologii i dostawców innowacji bizne-
sowych w zakresie rozwiązań obejmujących zrównoważone 
opakowania kompozytowe z papieru i tworzyw, łącząca mię-
dzysektorowe podejście w zakresie tych materiałów. Będzie 
ona wspierana przez zintegrowaną międzysektorową usługę 
wsparcia biznesu, w tym zestaw narzędzi dedykowanych, te-
stowanych w ramach działań pilotażowych. Platforma umożli-
wi fi rmom skorzystanie z ekspertyz i wsparcia w dziedzinie in-
nowacyjnych rozwiązań i możliwości stosowania biotworzyw 
w kompozycjach z papierem i tekturą.

Usługa wsparcia (Business Support Service – BSS) to pakiet 
usług, które zostaną opracowane w czasie trwania projektu, 
aby pomóc fi rmom i interesariuszom chcącym odejść od two-
rzyw sztucznych opartych na paliwach kopalnych, a ostatecz-
nym celem jest stworzenie nowych ekologicznych rozwiązań 
w zakresie opakowań kompozytowych wykonanych z papieru 
łączonego z biopolimerami i biotworzywami.

Pierwszym elementem BSS jest kwestionariusz koncentrują-
cy się na wykonalności organizacyjnej.

Do testowania usługi wsparcia wykorzystane będą działania 
pilotażowe przeprowadzane z fi rmami we wszystkich krajach 
uczestniczących w projekcie. Wyniki pozwolą uzyskać nowe 
spojrzenie na skuteczność tej usługi i służyć jako informacje 
zwrotne w celu ewentualnej poprawy jej funkcjonowania. Pro-
jekty pilotażowe posłużą jednocześnie do testowania założeń 
analizy rynku, a także ekonomicznych celów i możliwości wpro-
wadzania nowych opakowań biokompozytowych.

W obliczu zmian związanych z strategią dotyczącą wyrobów 
jednorazowgo uźytku z tworzyw sztucznych (SUP Single-use pla-
stics) zapraszamy do współpracy przedsiębiorców planujących 
wprowadzenie biokompozytów na rynek. Kontakt: konrad.no-
wakowski@pioiro.pl. Więcej informacji na stronie www.pioiro.pl 

oraz zaprezentowaniem oferty w ramach 
samodzielnego stoiska, a także udziałem 
w zbiorowym wyjeździe (misji biznesowo-
-turystycznej) prosimy o przysłanie sto-
sownych zgłoszeń (wstępnych) do 15 lip-
ca 2019 r. na adres: biuro@pio.org.pl.

Po otrzymaniu wstępnych zgłoszeń i ana-
lizie stopnia zainteresowania tą ofertą przy-
stąpimy do organizacji proponowanych 
form udziału w Riga Food.

Z powyższej oferty mogą także skorzy-
stać fi rmy nie będące członkami Izby.

(red.)

wspiera udział Polskich wystawców po-
przez preferencyjne ceny uczestnictwa 
(zniżki do 20%).

Tegoroczna edycja targów Riga Food 
odbędzie się w dniach 4-7 września.

To dobry okres na połączenie biznesu 
z turystyką. Ryga ze swoją starówką przy-
ciąga wielu turystów nie tylko z Europy. 
Stąd zamiar zorganizowania zbiorowego 
wyjazdu do Rygi z okazji wspomnianych 
targów. Podróż autokarem trwa ok. 10 
godz. Zainteresowanych skorzystaniem ze 
zbiorowej ekspozycji Izby na tych targach 

Od 8 lat Polska Izba Opakowań współ-
pracuje z kierownictwem Centrum Wy-
stawowego BT-1 w Rydze (Łotwa) orga-
nizatorem dorocznych targów i wystawy 
Riga Food. Riga Food to ważne targi (nr 1) 
żywności i opakowań w regionie krajów 
„nadbałtyckich”. Corocznie Izba organizu-
je: misje wyjazdowe na te targi; zbiorowe 
stoisko informacyjno-promocyjne oraz 

RIGA FOOD – centralne 
branżowe wydarzenie 
w krajach bałtyckich
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Zaproszenie do udziału w V edycji 
FUTURE PRIVATE LABELS Poland &CEE.

Obecność przedstawicieli Izby (W. Wa-
siak i B. Pyś-Skrońska) na tegorocznych 
targach PLASTPOL stanowiła okazję 
do przeprowadzenia rozmów na temat 
bliskiej współpracy z Targami Kielce. 
W ich wyniku ustalono, iż Izba weź-

Rozwija się współpraca 
z Targami Kielce

TE LABELS Poland & CEE – jedyne-
go wydarzenia w Europie Środkowo-
-Wschodniej w 100% poświęconego 
markom własnym. 

V Konferencja i Targi Producentów 
Marek Własnych FUTURE PRIVATE 
LABELS Poland & CEE w Targach Kiel-
ce to wydarzenie będące platformą wie-

mie udział w wydarzeniu Future Private 
Labels 2019, korzystając z zapewnione-
go stoiska informacyjno-promocyjnego, 
zaś wystawcy-członkowie skorzystają 
z preferencyjnych warunków uczestnic-
twa.

Będzie to drugie już wystąpienie Izby 
na tych targach. Doświadczenie poprzed-
niej edycji wskazuje, iż udział w tym wy-
darzeniu stanowi dobra okazję do zapre-
zentowania fi rm i ich marek.

V edycja FUTURE PRIVATE 
LABELS Poland & CEE - 
ważne wydarzenie 
w kalendarzu producentów 
opakowań

Merytoryczne konferencje, nowe tren-
dy oraz najwięksi specjaliści z branży, 
a także konkurs na najlepsze opakowa-
nie to wszystko już 16-17 października 
2019 roku w Targach Kielce podczas 
V edycji programu FUTURE PRIVA-

Konferencja na targach FUTURE PRIVATE LABELS

Stoiska wystawców targów Future Private Labels 2017

dzy, inspiracji i wymiany doświadczeń 
w zakresie zarządzania markami włas-
nymi.

Każda kolejna edycja wydarzenia po-
twierdza rangę i potrzebę takich spo-
tkań. Poprzednia zgromadziła ponad 
osiemdziesięciu wystawców z 9 krajów, 
między innymi z:

 Polski, 

 Włoch, 

 Rosji, 

 Ukrainy, 

 Czech, 

 Niemiec,

 Węgier.

W ciągu 2 dni wydarzenie odwiedzi-
ło około 800 specjalistów z branży – 
kupców, przedstawicieli sieci han-
dlowych, producentów private labels 
oraz producentów i projektantów 
opakowań.

Wśród wystawców FPL – producen-
tów marek własnych – znajdują się fi r-
my oferujące szeroki asortyment ar-
tykułów spożywczych i napojów, 
producenci kosmetyków i chemii go-
spodarczej, artykułów higienicznych, 
leków ABC, karm dla zwierząt i wielu in-
nych produktów.
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Taiwan zaprasza
W dniu 25 kwietnia br. wizytę w Polskiej Izbie Opakowań zło-
żyli przedstawiciele Taiwan Trade Center Warsaw w osobach: 
Jasminy Teng oraz Pawła Kotańskiego. Taiwan Trade Center 
Warsaw jest polskim oddziałem Taiwańskiej Rady Rozwo-
ju Handlu Zagranicznego (TAITRA), organizacji (non profi t) 
współfi nansowanej przez rząd tajwański i Stowarzyszenia 
handlowe, promującą wymianę handlową między Tajwanem 
i krajami na całym świecie.

W trakcie spotkania, w którym Izbę reprezentowali: Wacław 
Wasiak; Beata Pyś-Skrońska i Marzenna Kobylarz, omówiono 
możliwe formy pomocy udzielanej przedsiębiorcom w na-
wiązywaniu kontaktów handlowych z fi rmami na Tajwanie. 
W szczególności omówiono organizację misji biznesowej 
z okazji targów opakowaniowych Taipei Pack (maj 2020 r.) oraz 
organizacji na tych targach stoiska Polskiej Izby Opakowań. 
W trakcie spotkania przedstawiciele Izby przekazali informacje 
o producentach maszyn do produkcji etykiet, potencjalnych 
partnerów do współpracy z fi rmami tajwańskimi.

Z życia Polskiej Izby Opakowań

Zainteresowanych usługami TAITRA (nieodpłatnymi) odsyła-
my do portalu www.taitra.org.tw. Zaś fi rmy opakowaniowe za-
interesowane udziałem w targach Taipei Pack, prosimy o sko-
rzystanie z informacji na stronie www.taipeipack.com.tw

Możliwe uzyskanie preferencyjnych warunków uczestnictwa 
w tych targach poprzez Polską Izbą Opakowań. 

(red.)

Systematycznie powiększa się grono fi rm deklarujących 
wsparcie organizowanych przez Polską Izbę Opakowań jubi-
leuszowych wydarzeń.

W zasadzie chodzi o pozyskanie środków na wydanie jubile-
uszowej publikacji: Polska Izba Opakowań 1994-2019. Okru-
chy historii oraz o organizację Jubileuszowej Gali.

Dotychczas deklarację Partnerstwa Wspierającego złożyły 
następujące fi rmy:

DUNAPACK EUROBOX Packaging
ECOR Product
MARTEX
Międzynarodowe Targi Poznańskie
PACKSERVICE Ltd
PIOiRO
Ptak Warsaw Expo
RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących
Targi w Krakowie
TFP
TOOLCO
VRP

Dziękując wyżej wymienionym fi rmom serdecznie zachęca-
my pozostałych członków Izby do wystąpienia w charakterze 
Partnerów Wspierających jubileuszowe wydarzenia. 

Szczegóły: biuro@pio.org.pl.
Termin nadsyłania deklaracji upływa z dniem 20 lipca 2019 r. 

Partnerzy Wspierający wydarzenia 
jubileuszowe Polskiej Izby Opakowań
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Z posiedzenia Rady PIO
Udział Polskiej Izby Opakowań w tegorocznej edycji targów TAROPAK. 
Program jubileuszowych wydarzeń. Działalność Izby w świetle uchwał WZC – 
tematami posiedzenia Rady Izby w dniu 22 maja 2019 roku

Dwa miesiące po Walnym Zgromadzeniu Członków, na pierw-
szym roboczym, wyjazdowym posiedzeniu w siedzibie MTP, 
spotkali się członkowie Rady Polskiej Izby Opakowań VII Ka-
dencji.

Celem posiedzenia było  omówienie zadań nakreślonych 
przez Walne Zgromadzenie Członków oraz przedyskutowanie 
nowych form działalności, adekwatnych do nowych zadań. Za 
najważniejsze uznano: kontynuowanie działań wspierających 
transformację przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o 
obiegu zamkniętym; wykorzystanie osiągnięć nauki w proce-
sie modernizacji przemysłu opakowań oraz kształcenia kadr, 
a także wzbogacenia oferty dla członków Izby oraz fi rm i przed-
siębiorstw spoza Izby mającej na celu wspieranie ich działal-
ności, a w szczególności w dziedzinie promocji i marketingu. 

Wskazano na potrzebę organizowania zespołów zadaniowych 
dla rozwiązania określonych problemów.

Wykorzystując dorobek i doświadczenie z 25-letniej działal-
ności Izby uznano za ważne upowszechnianie wiedzy o Izbie, 
jej zadaniach, działalności i dokonaniach w celu pozyskania no-
wych członków.

Podejmowane przez UE oraz instytucje krajowe przedsię-
wzięcia zmierzające do ograniczenia zagrożenia dla ludzi i eko-
systemu ze strony tworzyw sztucznych w zastosowaniach do 
opakowań, wymagają zaangażowania się Izby w działania edu-
kacyjne wyjaśniające rzeczywisty „wymiar” zagrożeń oraz spo-
soby ich ograniczania. Uznano za pilne zorganizowanie konfe-
rencji na temat zagrożeń dla konsumentów, których źródłem 
mogą być opakowania, a w szczególności z tworzyw sztucz-
nych. Uznając za ważne poszukiwanie alternatywnych dla two-
rzyw ropopochodnych, biotworzyw do zastosowań w opako-
walnictwie, wskazano na wspieranie badań, które pozwolą 
realnie ocenić zakres i obszary zastosowań materiałów biode-
gradowalnych i kompostowalnych w opakowaniach. Funkcjo-
nuje bowiem w przestrzeni informacyjnej wiele mitów i nad-
miernych oczekiwań w tej dziedzinie.

Wiele miejsca i uwagi uczestnicy obrad poświęcili możliwym 
działaniom wspierającym przedsiębiorców produkujących do-
tychczas opakowania wycofywane z rynku, w przestawieniu 
produkcji na nowe asortymenty.

Wybór miejsca obrad (MTP) związany był m.in. z faktem, iż 
w trakcie tegorocznych targów TAROPAK organizowane będą 
główne wydarzenia związane z jubileuszem 25-lecia polskiej 
Izby Opakowań (patrz. str….. Biuletynu). Posiedzenie Rady 22 maja

Polska Izba Opakowań patronuje w tym roku ponad 12 tar-
gom i wystawom opakowaniowym zarówno w kraju jak i za 
granicą. Za nami udział w targach: Warsaw Pack, Packaging In-
novations oraz Międzynarodowych Targach Opakowań ROSU-
PACK w Moskwie. Przed nami bogate w targowo-wystawowe 
wydarzenia II półrocza 2019 r. Szczególnie bogatym jest wrze-
sień. Niżej ważniejsze wydarzenia targowe, w których uczest-
niczyć będzie lub im patronować Polska Izba Opakowań.

4-7 września Targi żywności i opakowań RIGA FOOD
12-14 września Targi Żywności FOOD EXPO organizowane 

przez PTAK WARSAW EXPO, Nadarzyn
23-25 września Targi Opakowań FachPack w Norymberdze
25-26 września Branżowe Targi dostawców dla Przemysłu 

Kosmetycznego CosmeticBusiness Poland, Warszawa 
EXPO XXI

30 września–1 października Międzynarodowe Targi Tech-
niki Pakowania i Etykietowania TAROPAK 2019, Poznań

11-13 października BIO EXPO, PTAK WARSAW EXPO, Na-
darzyn

Targowy kalendarz II półrocza 2019 r.
15-18 października 4PEAST MED Międzynarodowa Wy-

stawa Opakowań, Przetwarzania, Drukowania i Papieru, 
Bejrut, Liban 

16-17 października FUTURE PRIVATE LABELS Poland & 
CEE, wydarzenie poświęcone markom własnym, Targi 
Kielce

19-21 listopada Expo Opakowania. Targi Opakowań 
i Technologii Pako-wania i towarzyszące im; Salon waże-
nia i dozowania WAG Expo; INDUSTRY Meeting; KOMPO-
ZYT Meeting. Organizator: Międzynarodowe Targi Expo 
Silesia, Sosnowiec

3-6 grudnia Paperex Wystawy i konferencje skupiające się 
na papierze, celulozie, opakowaniach i poligrafi i, New 
Delhi, Indie.

Zainteresowanych udziałem w wyżej wymienionych targach 
i wystawach prosimy o kontakt z organizatorami lub biurem 
Izby (biuro@pio.org.pl).

(red.)
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Tegoroczna edycja targów TAROPAK – 
o czym piszemy w kilku miejscach w ni-
niejszym numerze Biuletynu – jest orga-
nizowana m.in. w ramach uświetnienia 
jubileuszu 25-lecia Polskiej Izby Opako-
wań. Jak zatem prezentować się będzie 
Izba i jej członkowie na tegorocznym 
TAROPAK-u? Jak mogą wykorzystać fi r-
my zrzeszone w Izbie TAROPAK dla za-
prezentowania swojej oferty? W jakiej 
formie fi rmy i instytucje współpracujące 
z Izbą mogą skorzystać z promocyjnego 
wsparcia Izby?

Odpowiedzi na te pytania należy szu-
kać w formach (przedsięwzięciach i wy-
darzeniach) udziału Polskiej Izby Opa-
kowań w Międzynarodowych Targach 
Techniki Pakowania i Etykietowania 
TAROPAK.

Na wstępie należy poinformować, iż 
organizator targów (MTP) udostępnił pa-
wilon nr 7 jako strefę (miejsce) ekspozy-
cji fi rm zrzeszonych w Izbie i z nią współ-
pracujących.

Ważną część i miejsce w strefi e Izby 
stanowić będzie wydzielona zbiorowa 
ekspozycja składająca się z 5-ciu „wy-
spowych” stoisk, na których zaprezentu-
ją się następujące fi rmy: 
ART BOX; 
DRUK SERWIS24; 
FPS; 
HALOPAK; 
HAMILTON; 
PAKMAR; 
POMONA; 
RAGUS; 
TFP; 
TUBUS. 
W tej strefi e spotkacie Państwo samo-

dzielne stoiska fi rm: 
PACKSERVICE; 
QUARTZ;
ULMA; 
YANKO.
W pawilonie Izby (nr 7) mieć będą sto-

iska współpracujących z Izbą zagranicz-
nych organizacji opakowaniowych z:
Armenii; 
Czech; 
Łotwy; 
Rosji;
Ukrainy.

Przewidziane jest wyodrębnione sto-
isko dla członków Europejskiego Kon-
sorcjum Instytutów i Organizacji Opa-
kowaniowych EPIC, zrzeszającego sie-
dem organizacji z krajów Europy Za-
chodniej.

Po raz pierwszy wydzielony zostanie 
fragment pawilonu dla stoisk instytu-
cji naukowych współpracujących z Izbą. 
Spotkacie tam państwo stoiska: Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
(UEK); Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu (UEP) oraz Centrum Bioim-
mobilizacji i Innowacyjnych Materiałów 
Opakowaniowych (Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny).

Będzie także substrefa mediów, w któ-
rej zlokalizowane będą stoiska czaso-
pism opakowaniowych i portali.

Ważny element ekspozycji Izby sta-
nowić będzie organizowany corocznie 
Salon Promocji. Salon będzie miejscem 
biznesowych spotkań, multimedialnych 
prezentacji fi rm i ich ofert. To na Salonie 
Promocji 30 września w godz.14.00-15.30 
odbędzie się ceremonia otwarcia jubile-
uszowej ekspozycji Polskiej Izby Opako-
wań; konferencja prasowa 25 lat Izby; 
wręczone zostaną certyfi katy członko-
stwa, nominacje do tytułów Zasłużo-
ny dla Polskiej Izby Opakowań oraz Fir-
ma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań. 
Ceremonię zakończy lampka szampana 
połączona z degustacją jubileuszowego 
tortu.

Ważnym wydarzeniem dla członków 
Izby i zaproszonych przez nich gości 
będzie wieczorna Jubileuszowa Gala 
z udziałem ok. 250-300 osób.

W drugim dniu TAROPAK-u (1 paź-
dziernika) uwaga zwiedzających i go-
ści targów zwrócona zapewne będzie 
na konferencję „Opakowania żywności 
zagrożeniem dla konsumentów. Fakty 
i mity.” O wydarzeniu tym piszemy na 
str. 22 Biuletynu. Zaś w trzecim dniu 
(2 października) zorganizowana będzie 
konferencja „Biotworzywa materiałem 
przyszłości” .

W ramach wydarzeń uświetniających 
jubileusz Izby, ważnym będzie wystawa 
„25 lat Polskiej Izby Opakowań w służbie 
polskiego przemysłu opakowań”.

W dniach 1-3 października, salka kon-
ferencyjna Salonu Promocji będzie miej-
scem biznesowych spotkań i fi rmowych 

Polska Izba Opakowań 
na targach TAROPAK 2019

prezentacji. Prośba dla fi rm-członków 
Izby o zgłaszanie tematów prezentacji 
i terminów ich realizacji. W grę wchodzą 
następujące terminy:

1 października – godz.: 10.00-10.30, 
10.30-11.00; 11.00-11.30; 11.30-12.00; 
12.00-12.30; 14.00-14.30; 15.00-15.30.

2 października – godziny jak 1 paź-
dziernika.

Prezentacje fi rm są nieodpłatne dla 
członków Izby. Dla fi rm spoza Izby koszt: 
400 zł(netto). Prosimy o nadsyłanie zgło-
szeń do 31 lipca, ze wskazaniem tematu 
prezentacji i terminu.

Informując o obecności Izby na tar-
gach TAROPAK 2019 zapraszamy do od-
wiedzenia stoisk naszych członków, do 
udziału w konferencji „Opakowania żyw-
ności zagrożeniem dla konsumentów. 
Fakty i mity”; do skorzystania z Salonu 
Promocji, na którym oprócz sesji pro-
mocyjnych, można będzie wyłożyć lite-
raturę fi rmową (foldery, materiały infor-
macyjne, oferty rynkowe).

Ważne: dotrzymanie terminu zgłosze-
nia zainteresowania proponowanymi 
formami wykorzystania Salonu Promo-
cji (31 lipca).

(red.)

WARTO WIEDZIEĆ

Instrumenty 
finansowe 
Programów UE

Interesują Cię Instrumenty Fi-
nansowe Programów Unii Euro-
pejskiej, skorzystaj z informacji 
na stronie:

www.instrumentyfi nansoweUE.
gov.pl

Ponadto zachęcamy do kontak-
tu z Krajowym Punktem Kontak-
towym do spraw instrumentów 
Finansowych Programów Unii 
Europejskiej, 

e-mail: programy@kpkUE.gov.pl, 
tel. : +48 22 696 64 95
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Polska Izba Opakowań wiele uwagi poświęca współpracy 
przemysłu opakowań ze sferą nauki, organizując wiele przed-
sięwzięć i inicjatyw służących transferowi wiedzy i technologii 
ze sfery nauki (instytuty badawcze i uczelnie wyższe) do prze-
mysłu oraz transferowi potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
z przemysłu do uczelni. Jubileusz Izby stanowi okazję do przy-
wołania przykładów współpracy, a przy okazji przekazania 
wyrazów uznania dla działalności Izby w tym obszarze.

Wśród współpracujących z Izbą kilku wyższych uczelni na 
wyróżnienie zasługują uniwersytety ekonomiczne w Krakowie 
i Poznaniu oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicz-
ny w Szczecinie.

Niżej przytaczamy obszerne fragmenty listu nadesłane-
go z okazji Jubileuszu Izby przez prof. dra hab. inż. Ryszar-
da Cierpiszewskiego, kierownika Katedry Towaroznawstwa 
i Ekologii Produktów Przemysłowych Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu.

Warto w tym miejscu poinformować, iż uczelnia ta zajmuje 
pierwsze miejsce w rankingu uniwersytetów ekonomicznych 
w Polsce. Na tę ocenę złożyły się zarówno dorobek dydaktycz-
ny i badawczy jak i współpraca z gospodarką, w tym z przemy-
słem opakowań. 

W swoim liście prof. Cierpiszewski pisze m.in.:

Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemy-
słowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od wielu 
lat związana jest z Polską Izbą Opakowań. Nasza wieloletnia 
współpraca pozwala stwierdzić, że Polska Izba Opakowań wy-
konuje znakomitą pracę na rzecz edukowania i propagowania 
wiedzy o opakowaniach. Bardzo duże znaczenie mają orga-
nizowane przez Izbę kongresy opakowań. Dotychczas odbyły 
się cztery. Stanowią one miejsce spotkań osób związanych z 
nauka i przemysłem, a ich tematyka dotyczy istotnych i ak-
tualnych zagadnień z zakresu opakowalnictwa. Wydawane 
z okazji kongresów monografi e utrwalają i rozszerzają to co 
prezentowano podczas wystąpień w trakcie poszczególnych 
sesji. Stanowią one cenne źródło informacji i wykorzystywane 
są jako materiały źródłowe i dydaktyczne zarówno przez na-
szych pracowników jak i studentów przygotowujących swoje 
prace dyplomowe. Kongres jest pozytywnie oceniany również 
przez innych uczestników, o czym można przeczytać w publi-
kowanych na łamach różnych wydawnictw komentarzach 
i opiniach. Szczególne słowa uznania należą się za organiza-

Działalność 
Polskiej Izby 
Opakowań 
widziana 
z perspektywy 
uczelni wyższej

cję i wybór tematyki ostatniego kongresu, który poświęcono 
transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki 
o obiegu zamkniętym. 

Na targi, które odbywają się równolegle z kongresem za-
praszani są studenci. Są one dla nich miejscem, w którym 
mają możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej i wy-
obrażeń z realnymi rozwiązaniami stosowanymi w branży 
opakowań. W trakcie kongresów istnieje możliwość nawią-
zania kontaktów ludzi nauki z praktykami. Warto wspo-
mnieć, że Polska Izba Opakowań organizuje również specja-
listyczne seminaria, warsztaty, obejmuje patronat nad róż-
nymi wydarzeniami. Takie działania są przykładem na to, 
jak organizacja branżowa powinna realizować swoje funk-
cje edukacyjne.

Kolejnym ważnym elementem działalności Izby w zakresie 
edukacji jest organizowany corocznie konkurs prac dyplomo-
wych, których tematyka dotyczy opakowań. Konkurs odby-
wa się w dwóch kategoriach: prac inżynierskich i licencjac-
kich oraz prac magisterskich. Już sam fakt wysłania pracy na 
konkurs stanowi wyróżnienie dla autora, a przecież są jeszcze 
nagrody dla najlepszych prac. Na konkurs zgłaszane są pra-
ce z różnych uczelni co popularyzuje zagadnienia związane 
z opakowaniami. Wydawać by się mogło, że zajęcia dotyczące 
opakowań prowadzi niewiele uczelni, nadsyłane na konkurs 
prace pokazują co innego. Okazuje się, że tematyką opako-
wań zajmuje się więcej ośrodków. Jest to w pełni zrozumiałe, 
bo w wielu przypadkach właśnie opakowanie jest elementem, 
który wpływa na decyzję o zakupie przez konsumenta dane-
go produktu. 

Częścią edukacji są praktyki studenckie, staże naukowe i za-
wodowe. Usytuowanie Izby predysponuje ją do bycia punktem 
kontaktowym przemysłu i nauki w tym zakresie. Izba może 
pełnić funkcję platformy do nawiązywania kontaktów po-
między oferującymi staże i tymi, którzy chętnie skorzystali-
by z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. Uwa-
żam, że warto się również zastanowić nad prowadzeniem 
przez Izbę bazy tematów i problemów interesujących dla prze-
mysłu, które mogłyby być rozwiązywane w ramach prac dy-
plomowych. 

Ciekawym źródłem wiedzy o aktualnych problemach prze-
mysłu opakowaniowego jest biuletyn wydawany przez Polską 
Izbę Opakowań. Znaleźć w nim można informacje dotyczące 
wydarzeń, które odbędą się w najbliższej przyszłości i komen-
tarze dotyczące tego co już miało miejsce, sylwetki ludzi zasłu-
żonych dla przemysłu opakowań, a także publikacje dotyczące 
aktualnych zagadnień.

Dla mnie osobiście Izba kojarzy się nierozłącznie z Panem 
Prezesem prof. Stanisławem Tkaczykiem oraz Panem Dyrek-
torem Wacławem Wasiakiem, ludźmi bardzo życzliwymi, peł-
nymi ciepła i zawsze gotowymi do pomocy, z czego wielokrot-
nie korzystałem ja i moi koledzy. Chciałbym im za to podzię-
kować. 

Z okazji jubileuszu 25-lecia Polskiej Izby Opakowań życzę 
pracownikom oraz wszystkim Członkom Izby dalszych sukce-
sów, satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz kolejnych 
lat rozwoju. 

Ryszard Cierpiszewski
Katedra Towaroznawstwa i Ekologii

Produktów Przemysłowych 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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Taki tytuł towarzyszył będzie organizowanej przez Polską 
Izbę Opakowań konferencji w trakcie Międzynarodowych Tar-
gów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK 2019 w Po-
znaniu w dniu 1 października 2019 r.

O potrzebie zorganizowania konferencji na temat wpływu 
opakowań żywności na zdrowie konsumentów (człowieka) 
przekonały liczne pytania kierowane do Izby o szkodliwości 
opakowań żywności z tworzyw sztucznych.

Należy sądzić, iż źródłem tych obaw było i jest hasło „walki 
plastikiem”. Szkodliwość dla ekosystemu (ludzi i środowiska) nie-
zagospodarowanych odpadów opakowaniowych , często utożsa-
miano z trującymi elementami plastiku (cząsteczki mikroplastiku) 
przenikającymi do zasobów wodnych, organizmów ryb i ludzi.

Szeroko upowszechniana jest informacja o szkodliwym od-
działywaniu na organizm człowieka wody pitej z butelek PET. 
Wprost formułowane są opinie o rakotwórczym oddziaływaniu 
mikrocząstek plastiku, które oddzielając się od powierzchni bu-
telki, wraz z wodą są „transportowane” do organizmu człowie-
ka. A jeśli zjawisko takie ma miejsce w odniesieniu do butelek 
z plastiku, to zapewne dotyczy i innych opakowań żywności 
z tworzyw sztucznych.

Źródłem tego rodzaju zagrożeń są nie tylko opakowania 
z tworzyw sztucznych. Również opakowania z papieru i tektury 
są „siedliskiem” wielu szkodliwych substancji i związków che-
micznych. Także opakowania metalowe, pokryte od strony kon-
taktu z żywnością lakierami, mogą stanowić zagrożenie. Jest za-
tem potrzeba wyjaśnień ze strony kompetentnych ekspertów 
zarówno reprezentujących świat medyczny jak i producentów 
opakowań. Stąd też uznano, iż trzeba rozszerzyć problem po-
tencjalnej (ewentualnej) szkodliwości opakowań żywności na 
opakowania z różnych materiałów. To geneza inicjatywy zor-
ganizowania konferencji na temat jak w tytule tego artykułu.

Jak wspomniano, konferencja zostanie zorganizowana na tar-
gach TAROPAK w Poznaniu w dniu 1 października. Szczegółowy 
program zostanie upowszechniony przed 15 lipca przez Polską 
Izbę Opakowań.

Konferencja pomyślana jest jako forum ekspertów i użytkow-
ników opakowań, a ściślej konsumentów żywności. Sprzyjać 
temu będzie fakt, iż targom opakowań TAROPAK towarzyszyć 
będą targi żywności POLAGRA FOOD. To dobra okazja do spo-
tkania się zarówno producentów opakowań, ich użytkowników 
oraz producentów żywności i konsumentów.

W programie przewidziano 4-5 półgodzinnych wystąpień 
ekspertów oraz panel dyskusyjny, w którym konsumenci żyw-
ności będą mogli otrzymać kompetentne wyjaśnienia. Celem 
jest zmierzenie się „faktów” z „mitami” jakie towarzyszą temu 
niezwykle aktualnemu tematowi.

Opinie na ten temat zaprezentują m.in.:
Dr inż. Agnieszka Kawecka z Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie. Temat referatu: Zapewnienie bezpieczeństwa opako-
wań jednostkowych z tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku.

Dr Anna Sapota z fi rmy Can-Pack. Temat referatu: Fakty i mity 
o bezpieczeństwie puszki aluminiowej jako opakowania żywności.

Prof. Błażej Kudłak z Politechniki Gdańskiej. Temat referatu: 
Szkodliwość opakowań żywności z tworzyw sztucznych w świe-
tle badań.

Mgr inż. Adam Fotek z laboratorium badawczego opakowań 
żywności J.S. Hamilton. Temat referatu: Wymagania stawiane 
opakowaniom żywności. Potencjalne zagrożenia w świetle badań.

W trakcie uzgodnień referat: Bezpieczeństwo opakowań żyw-
ności z papieru i tektury.

Przewidywane także wystąpienie na temat: Zalety opakowań 
żywności z tworzyw sztucznych.

Warunki uczestnictwa w konferencji:
1. Nadesłanie przed 31 lipca zgłoszenia do udziału w konfe-

rencji. Po wstępnym zgłoszeniu przyślemy na wskazany 
adres formularz zgłoszenia.

2. Koszt uczestnictwa 1 osoby: 200 zł netto. Druga osoba 
korzysta z 50% zniżki ( 2 osoby 300 zł netto)

Wstępny zarys programu:
 9.30 Rejestracja uczestników
 9.50 Otwarcie konferencji
 10.00-13.00 Sesja referatowa
 13.00-13.30 Lunch
 13.30-15.00 Panel dyskusyjny
Uczestnicy konferencji otrzymują zaproszenia upoważniające 

do bezpłatnego wstępu na teren MTP w dniach 1 i 2 października.

Opakowania żywności 
zagrożeniem dla konsumentów. 
Fakty i mity – tematem konferencji

WARTO WIEDZIEĆ

Dokumenty regulujące działalność Izby 
i jej organów statutowych

Statut: podstawowy dokument określający zadania 
Izby i sposoby ich realizacji; prawa i obowiązki członków; 
ustanawiający organy Izby (Walne Zgromadzenie Człon-
ków, Rada, Prezes, Komisja Rewizyjna) oraz określający 
ich podstawowe zadania, obowiązki i kompetencje.

Szczegółowe zadania tych organów określają:
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków;
Ordynacja wyborcza (zasady wyborów do władz 

Izby);
Kodeks Etyki Polskiej Izby Opakowań;
Regulamin Rady Polskiej Izby Opakowań;
Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Opa-

kowań;
System Nagród i Wyróżnień funkcjonujący w Pol-

skiej Izbie Opakowań;
Tekst misji Polskiej Izby Opakowań;
Regulamin określający zadania i formy działalności 

Zespołów Problemowych (zadaniowych).
W Izbie stosuje się praktykę wręczania tych dokumen-

tów nowo przyjętym członkom Izby oraz nowo wybra-
nym członkom organów statutowych Izby. 
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Biuletyn wydawany jest 
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Polskiej Izby Opakowań 
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członkom Izby, zainteresowanym 
osobom i fi rmom spoza Izby, 

a także rozpowszechniany 
podczas wydarzeń 

i targów branży opakowań

Temat recyklingu opakowań jest 
obecnie wiodącym tematem dysku-
sji na temat branży opakowań w prze-
strzeni publicznej. Hasła Zero Waste 
i recyklingu i upcyklingu spędzają sen 
z powiek producentom opakowań… Ale 
nie tylko. Każdy prowadzący sklep inter-
netowy przedsiębiorca boryka się z za-
gadnieniem opakowań w e-commerce. 
Temat jest dość skomplikowany, opako-
wanie takie musi spełniać szereg kryte-
riów. Jego zadaniem jest nie tylko chro-
nić dany produkt w transporcie, tak by 

4 razy E 
na targach 
TAROPAK
e-commerce, ekonomia, 
ekologia, estetyka

w stanie nienaruszonym dotarł do klien-
ta końcowego, powinno być również od-
powiednio zaprojektowane i wykonane, 
aby produkt nie przemieszczał się we-
wnątrz, nie ulegał zniszczeniom, ważne 
jest też aby opakowanie było optymal-
nie dopasowane do zawartości. Pusta 
przestrzeń generuje dodatkowe koszty 
zarówno magazynowe jak i logistyczne. 

Obecnie materiał, z którego wykona-
ne jest opakowanie powinien być eko-
logiczny, czyli taki, który można poddać 
recyklingowi, lub którego wyprodukowa-

nie pozostawia niewielki „ślad węglowy”. 
Wreszcie, opakowanie musi być estetycz-
ne, bo tylko takie opakowanie sprzedaje. 

Organizatorzy Targów TAROPAK, wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom bran-
ży, postanowili stworzyć przestrzeń, 
w której zostaną poruszone wszystkie 
powyższe zagadnienia dotyczące opa-
kowań w e-handlu. Salon e-commerce 
na TAROPAKu, będzie miejscem prezen-
tacji rozwiązań, wymiany doświadczeń 
i poszerzenia wiedzy. Do zobaczenia na 
TAROPAKu!
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ZAPRASZA

30.09-3.10.2019
www.taropak.pl

PROGRAM 
HOSTED
BUYERS

MAGAZYNOWANIE

OPAKOWANIA 
W LOGISTYCE

MASZYNY 

OPAKOWANIA 
SZKLANE

OPAKOWANIA 
METALOWE

OPAKOWANIA 
Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH

OPAKOWANIA 
PAPIEROWE

USŁUGI

CO-PACKAGING

SALON 
ETYKIET

OPAKOWANIA
E-COMMERCE


