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Branża opakowań
po roku pandemii
Od pierwszych zdiagnozowanych w Polsce przypadków zachorowań na COVID-19 minął już rok. Dla gospodarki był to
wyjątkowo ciężki okres, natomiast branża opakowań mimo licznych obostrzeń
i ograniczeń radziła sobie relatywnie
dobrze. Jednym z głównych powodów
takiej sytuacji było, i nadal jest, mocne
powiązanie opakowalnictwa z sektorami
spożywczym, farmaceutycznym i środków czystości czyli produktów szczególnie istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa w czasie pandemii. Logistyka
dystrybucji towarów oraz zwiększone zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa
potwierdziły, że branżę opakowań należy
uważać za kluczową dla gospodarki.

Mimo iż opakowania jako całość nie
odczuły tak negatywnych skutków koronawirusa jak inne sektory gospodarki, to jednak również w tej branży nastąpiły zmiany w poszczególnych jej
segmentach. Na kolejnych stronach prezentujemy krótki raport na temat branży
opakowań w roku 2020 oraz zmian jakie
zaszły pod wpływem pandemii.
Materiał został przygotowany przez
współpracujący z Izbą od lat Bank Santander. Zamieszczamy także wypowiedzi kilku firm członkowskich opisujące
jak zmiany na rynku wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
RED.

Walne Zgromadzenie
Członków Polskiej Izby
Opakowań
Tegoroczna sesja Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiej Izby Opakowań odbyła
się w nietypowej dla Izby formie. W ubiegłych latach podczas obrad WZC Delegaci
spotykali się zwyczajowo w siedzibie PIO
w Warszawie. Posiedzenia były nie tylko
formalnym spotkaniem, gdzie zatwierdzano najważniejsze dla Izby coroczne
dokumenty, ale także miejscem do dyskusji oraz kuluarowych rozmów i integracji.
Wynikające z pandemii ograniczenia
wprowadzone w marcu 2020 roku, dosłownie na kilka dni przed planowanym

posiedzeniem WZC, uniemożliwiły organizację spotkania w tradycyjnej formie. Zeszłoroczne Walne Zgromadzenie
Członków służyło zatem właściwie wyłącznie zatwierdzeniu niezbędnych do
funkcjonowania Izby dokumentów.
W tym roku, mając na uwadze niezwykle istotną rolę dyskusji podczas obrad
WZC, Izba zdecydowała o zorganizowaniu posiedzenia w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Mimo,
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Walne Zgromadzenie Członków
Polskiej Izby Opakowań
dokończenie ze s. 1

że spotkania online nie dają Delegatom
możliwości prywatnych rozmów, kontaktów czy integracji tak, jak udział osobisty,
to jednak umożliwiają wymianę opinii,
uwag i pomysłów na forum publicznym.
Dyskusje były bowiem zawsze bardzo
ważnym punktem obrad, akcentującym
bieżące problemy, zmiany i kierunki rozwoju . Były też wskazówką, co do oczekiwań członków PIO, pomagając nakreślić
dalsze działania mające na celu rozwój
Izby oraz wsparcie firm członkowskich,
jak i całej branży.
Tegoroczne zdalne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków zostało
zorganizowane w dniu 23 marca. W obradach brało udział 23 delegatów reprezentujących firmy zrzeszone w Polskiej
Izbie Opakowań. Ponadto w spotkaniu
uczestniczył prezes Izby prof. zw. dr hab.
inż Stanisław Tkaczyk oraz przedstawiciele biura Izby: dyr. Beata Pyś-Skrońska,
Marzenna Kobylarz (spec. ds. promocji
i marketingu) oraz Beata Dzika – księgowa.
Obrady rozpoczęto od wspomnienia
o zmarłym w czerwcu 2020 roku Wacławie Wasiaku, wieloletnim dyrektorze PIO,
postaci wielce zasłużonej dla Izby jak i całej branży opakowań. Przypomniano także sylwetkę Marka Rosłona, członka Rady
Izby kilku kadencji, który zmarł w grudniu 2020 roku.
Przewodniczącym tegorocznych obrad WZC został wybrany Andrzej Kornacki, pełniący na co dzień funkcję przewodniczącego Rady Izby. Zgodnie ze
statutem, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków, delegaci dokonali
oceny działalności Izby w 2020 roku oraz
określili główne zadania do realizacji
w roku bieżącym. Podstawą do oceny
działalności Izby, jej statutowych organów oraz biura, stanowiły sprawozdania:
Prezesa, Przewodniczącego Rady oraz
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
a także Program działalności oraz budżet
na rok 2021.
Materiały sprawozdawczo-programowe
zostały przekazane delegatom przed obradami drogą elektroniczną. Dzięki temu,
formalne wystąpienia przedstawicieli organów Izby (Prezesa, Przewodniczącego
Rady oraz Przewodniczącgo Komisji Rewizyjnej) ograniczyły się do wskazania na
najważniejsze problemy, na których koncentrowała się działalność PIO w okresie
sprawozdawczym. Wszyscy podkreślali
wyjątkową sytuację, w jakiej w związ-
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ku z pandemią znalazła się gospodarka i w konsekwencji branża opakowań.
W wyniku ograniczeniami wiele z zaplanowanych w Programie działalności na 2020
rok wydarzeń nie mogło się odbyć, natomiast Izba zdecydowanie zwiększyła zakres swojej aktywności w mediach elektronicznych (portal, newsletter, elektroniczne
wydania Biuletynu Opakowaniowego).
W podsumowaniu sprawozdań, Komisja Rewizyjna oceniając całokształt działalności Izby, zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Prezesa i Rady Izby.
Prezes Izby przedstawił także projekt
Programu działalności na rok 2021 zastrzegając, że w obecnej sytuacji trudno
jednoznacznie określić, które z zaplanowanych wydarzeń stacjowanrnych będą
możliwe do realizacji, dlatego Izba powinna nadal angażować się w realizacje
działań internetowych. Zwrócił uwagę,
że program, a także budżet, są dokumentami otwartymi i będą na bieżąco
modyfikowane i uzupełniane zgodnie
z sugestiami członków i Rady Izby oraz ze
zmieniającymi się ograniczeniami wynikającymi z pandemii.
Duża część tegorocznego Walnego
Zgromadzenia Członków była poświęcona na otwartą dyskusję, zarówno nad
dokumentami sprawozdawczo-programowymi, jak i nad bieżącymi ważnymi
dla przedsiębiorców tematami.
Jednym z głównych tematów dyskusji były nadchodzące zmiany i nowe regulacje dotyczące opakowań z tworzyw
sztucznych (SUP, plastic tax) oraz prac
nad ROP. Konrad Nowakowski, koordynujący prace zespołu zadaniowego ds.
GOZ przedstawił aktualny stan prac rządu oraz przewidywane zmiany w przepisach. Tadeusz Szymanek wniósł o zajęcie przez Izbę stanowiska dotyczącego
dyrektywy opakowaniowej w zakresie
vacatio legis.
W ramach prezentacji dotychczasowych działań kolejnych zespołów zadaniowych, utworzonych przez Radę Izby
pod koniec 2020 roku, Krzysztof Niczyporuk przedstawił propozycję utworzenia
funkcji rzeczoznawcy ds opakowań oraz
zachęcił Izbę do złożenia wniosku o rejestrację zawodu „specjalista ds. opakowalnictwa” i dalsze działania w tym zakresie.
Beata Pyś-Skrońska, koordynatorka
prac zespołu zadaniowego ds. mediów
przedstawiła dotychczas wprowadzone
zmiany i aktualizacje oraz plany na naj-

bliższe miesiące. Zaapelowała również
o szersze wykorzystywanie mediów jako efektywnej i bezpłatnej dla członków
formy promocji firm.
Przewodniczący poinformował o planowanym przez Izbę cyklu webinariów,
z których pierwszy dotyczył będzie próby odpowiedzi na pytanie „Jak uczynić
recyklingowalnymi opakowania z tworzyw sztucznych”. Więcej na temat webinarium piszemy na str. 20 Biuletynu.
Kolejnym tematem, który wzbudził
gorącą dyskusję była kwestia wzrostu
w ostatnim roku cen surowców, w szczególności polimerów i innych tworzyw
sztucznych w kontekście pandemii. Aktualną sytuację wzrostu cen i problemów
z dostępnością oraz wpływu tych czynników na ceny towarów w niedalekiej przyszłości (ukryta inflacja) przedstawił Wojciech Garbacik. Wypowiedzi członków
PIO na ten temat zamieszczamy również
na stronach 4 i 5 Biuletynu.
W odpowiedzi na informację o organizowanej przez Izbę w roku 2021 kolejnej edycji konkursu na pracę dyplomową o tematyce opakowaniowej, Tadeusz
Stępień, członek jury konkursu, ocenił,
że tegoroczne prace są bardzo interesujące i zaproponował udostępnienie ich
wszystkim członkom np. poprzez portal
Izby. Delegaci zasugerowali opublikowanie na portalu Izby prac z wszystkich
wcześniejszych edycji konkursu.
W końcowej części obrad Przewodniczący WZC zaprezentował 6 uchwał
w sprawach: Absolutorium dla Prezesa Polskiej Izby Opakowań za 2020 r.;
Przyjęcia i zatwierdzenia bilansu Polskiej
Izby Opakowań za rok 2020; Absolutorium dla Rady Polskiej Izby Opakowań
za 2020 r.; Programu działalności Polskiej Izby Opakowań w 2021 r.; Budżetu
Polskiej Izby Opakowań na 2021 r. oraz
Składki członkowskiej na 2022 r. Uchwały
te zostały przyjęte przez delegatów.
Tradycyjnie już, obrady WZC stanowiły
również okazje do zaprezentowania się
nowych członków Izby. W 2020 roku do
grona członków dołączyły 4 firmy: Arctic
Paper Kostrzyn, FANO Sp. z o.o., JETMAR
Marcin Stępień oraz Transferdruk Papier.
Natomiast w 2021 kolejne 3 firmy: Green
Tree, Corrugated Board oraz BSI Group
Poland. Sylwetki firm, które wstąpiły do
Izby w 2021 roku prezentujemy na str. 10,
11 i 12 Biuletynu.
Tegoroczne obrady przewodniczący
WZC zakończył zaproszeniem członków
do aktywności w inicjatywach Izby i szerszego wykorzystania izbowych mediów.
Na koniec złożył delegatom życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
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Branża opakowań po roku pandemii –
dwa motory wzrostu pozwoliły utrzymać
tytuł branży odpornej na kryzysy
Ubiegły rok był rokiem zaskoczeń i niepewności, prognozy wyników poszczególnych branż jak i całej gospodarki
zmieniały się od bardzo negatywnych po
przesadnie optymistyczne, zaś nakładane i zdejmowane ograniczenia rządowe
zmuszały przedsiębiorstwa do dynamicznych zmian i szybkiego dostosowania do nowej rzeczywistości. Jak na tym
tle wyglądał 2020 r. w branży opakowań?
Co bardzo ważne, zmiany trendów
w ubiegłym roku nie miały jednolitego
wpływu na branżę opakowań. Z pewnością można podzielić ubiegły na rok na
dwa okresy zamknięcia gospodarki, jednak widoczne są duże różnice pomiędzy
nimi. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału ub. r. obserwowaliśmy efekt
budowania zapasów, obecny już od lutego, ale najsilniejszy w marcu. Potem,
wraz z lockdownem, na chwilę zatrzymała się nawet tak odporna branża jak
opakowania – z wyjątkiem opakowań
z metalu w maju notowaliśmy spadki we
wszystkich pozostałych segmentach.

E-commerce gwałtownie
zwiększył wykorzystanie
opakowań z papieru
i tektury
Drugim motorem, nawet silniejszym od
pierwszego, były handel internetowy. Tradycyjnie szczyt obrotów w e-commerce
przypadał na okres listopad-grudzień, czyli zakupów świątecznych. Zakup żywności,
czy podstawowych artykułów gospodarstwa domowego jeszcze w 2019 r. był rynkiem raczej niszowym. W 2020 r. bardzo
szybko się to zmieniło. W kwietniu 2020 r.
skala obrotów w polskim Internecie przebiła poziom z grudnia 2019 aż o ok. 50%.

W kolejnych miesiącach okazało się, że
firmy bardzo szybko zaczęły przez Internet sprzedawać już nie tylko żywność,
ale również pralki, suszarki, meble, a nawet samochody, tak nowe jak i używane.
Wszystko to (z wyjątkiem samochodów)
przyczyniło się do gwałtownego wzrostu wykorzystania opakowań z papieru
i tektury, wykorzystywanych do zabezpieczenia towarów do wysyłki. Zamknięcie
galerii handlowych w listopadzie i grudniu dodatkowo przyspieszyło ten trend,
przez co właśnie ta kategoria produkcji
opakowań bardzo mocno przyczyniła się
do wzrostu branży w ostatnim kwartale,
dokończenie na s. 4

Wzrost popytu na żywność
pakowaną dał paliwo
do wzrostów w pierwszej
połowie roku
Zmiana R/R wartości obrotów w produkcji opakowań w rozbiciu na segmenty w 2020 r.

Jak to odczytywać? Przede wszystkim
nastąpił zwrot konsumentów w kierunku żywności pakowanej – potwierdzają
to dane produkcji przemysłu spożywczego, gdzie kategorie takie jak konserwy,
dania gotowe, czy produkty suche (m. in.
kasze, makarony) notowały wzrost wyraźnie powyżej średniej dla całej branży.
Wraz z upływem miesięcy widoczne było wyhamowanie popytu na opakowania
metalowe, co można interpretować jako
oswajanie się konsumentów z sytuacją
pandemii.
Mimo iż w ostatnim kwartale ub. r. popyt na opakowania metalowe był już
niższy wobec 2019 r., to można śmiało
powiedzieć, że wzrost zakupów żywności pakowanej był jednym z dwóch
głównych motorów wzrostu branży
opakowań w czasach pandemii.

Źródło: Santander, GUS, Eurostat

Dynamika e-commerce (grudzień 2019 = 100), udział % e-handlu w handlu detalicznym w 2020 r.
Źródło: Santander, GUS
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Branża opakowań po roku pandemii –
dwa motory wzrostu pozwoliły utrzymać
tytuł branży odpornej na kryzysy

Wzrost wartości eksportu udało się wypracować tylko w przypadku opakowań z papieru i tektury – o 2,5% r/r, oraz opakowań
z aluminium, wzrost aż o 12,3% r/r.

dokończenie ze s. 3

Opakowania wciąż
odporne na kryzysy

kiedy to wypalało się już paliwo w postaci wzrostu wykorzystania opakowań metalowch.

W eksporcie wyróżniały
się opakowania z papieru,
tektury i aluminium
Warto pamiętać, że producenci opakowań w Polsce obsługują również zagranicznych klientów dzięki nowoczesnemu
parkowi produkcyjnemu oraz wysokiej
konkurencyjności cenowej. Eksport odpowiada średnio za nieco ponad połowę przychodów w branży. Oznacza to, że

na wyniki krajowych producentów opakowań wpływ miały także ograniczenia
wprowadzane w innych państwach UE
oraz reakcje unijnych konsumentów.
Po 12 miesiącach ubiegłego roku wartość eksportu opakowań była niższa r/r tylko o 0,5%. Zadecydowały o tym efekty cenowe, gdyż wolumen eksportu w dwóch
największych pod względem wartości
segmentach, tj. opakowań z tektury oraz
opakowań z tworzyw, był wyższy r/r odpowiednio o 6,1% oraz 3,8% r/r. Co ciekawe, największy wzrost wartości eksportu
obserwowaliśmy w maju, kiedy jednocześnie notowany był największy spadek produkcji w krajowym przemyśle opakowań.

Bazując na powyższych czynnikach
wzrost produkcji sprzedanej producentów opakowań w 2020 r. można oszacowć na ok. 4,2-4,5% r/r, co jest bardzo
dobrym wynikiem biorąc pod uwagę spadek PKB w tym samym okresie
o 2,8%. Pokazuje to wyraźnie, że branża
opakowań wciąż wykazuje dużą odporność na kryzysy. Pierwsze miesiące 2021
pokazują że w tym roku również mogą
zajść istotne zmiany na rynku. Obroty
w e-handlu wciąż utrzymują się na poziomie niewiele niższym od ubiegłorocznych rekordów, a jednocześnie obserwujemy problemy z podażą surowca
do produkcji opakowań z tektury. Z kolei
gwałtowny i bezprecedensowy wzrost
cen tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji opakowań widoczny
od grudnia ub. r. oznacza że być może
będziemy obserwować istotny wzrost
wartości produkcji w tym segmencie.
Więcej o perspektywach branży na
2021 r. będzie można dowiedzieć się
podczas konferencji Polskiej Izby Opakowań w czasie targów Warsaw Pack.
Maciej Nałęcz
analityk sektorowy
Departament Sektorów Strategicznych
Santander Bank Polska S.A.

Zmiana wartości eksportu opakowań w ujęciu R/R w rozbiciu na segmenty w 2020 r.
Źródło: Santander, Eurostat

Problem z surowcami
dla opakowalnictwa
Z napływających do Izby sygnałów wynika, że pandemia, i wywołane nią zmiany w gospodarce, a także w zapotrzebowaniu na konkretne typy opakowań,
ma również bardzo duży wpływ na ceny
i dostępność surowców do produkcji
opakowań.
Rynek surowców stał się niestabilny już
w zeszłym roku, natomiast od 2021 zmiany przybrały na sile. Jak zauważa Bogdan
Siciak z firmy YANKO Sp. z o.o. „Od początku roku obserwujemy jeszcze większy wzrost
cen niż w roku ubiegłym. Katastrofalnie też
pogorszyła się dostępność folii. Dostawcy
powołując się na sytuacje nadzwyczajne
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zrywają wcześniej podpisane kontrakty na
dostawy. Cena niektórych folii w marcu br.
jest dwukrotnie większa niż ceny z grudnia 2020. Oferty są składanie z ważnością
1 dnia. Czasami po południu przychodzi korekta ceny zakontraktowanej rano. W takiej
sytuacji trudno jest kalkulować produkcję
dla naszych klientów. Duże sieci handlowe
bardzo źle reagują na takie zmiany.
Sytuację tę dostawcy tłumaczą na wiele
sposobów. Faktem jest jednak znaczny wzrost
cen granulatów na giełdach surowcowych,
zmniejszenie produkcji w USA ze względu na
ostrą zimę i znaczący popyt w Azji w związku z rozruchem gospodarek. Winne w tym są
również działania spekulacyjne.
Mimo stale rosnących cen , dużą trudność
sprawia pozyskanie surowców i zapewnie-

nie płynności produkcji. Prawdopodobnie
sytuacja ma się poprawić w II półroczu.
Podobne głosy dało się słyszeć podczas
ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków PIO, o czym piszemy na
str. 2 Biuletynu.
Problemy z dostępnością surowca zgłaszają także producenci opakowań z tektury, informując, że wzrost cen i opóźnienia
w dostawach wynikają głównie z niezwykle dynamicznego w pandemii rozwoju
rynku e-commerce i zapotrzebowania na
opakowania tekturowe.
Na stronie 5 prezentujemy wypowiedzi przedstawicieli firm członkowskich na
temat wpływu pandemii na branżę opakowań, w tym również na rynek surowców.
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Wpływ pandemii na branżę
w opinii członków Izby
Od początku pandemii znacznie
wzrosło zapotrzebowanie na opakowania z tektury falistej, przede
wszystkim ze względu na ogromny wzrost
zakupów online. Lockdown oraz zakupy internetowe spowodowały również, że
większość tektury, która powinna zostać
poddana recyklingowi i wrócić do obiegu,
zostaje w gospodarstwach domowych,
w których recykling przebiega znacznie
rzadziej i wolniej niż w handlu detalicznym, czy hurtowym.
Wszystko to przyczyniło się do bezprecedensowego popytu na ten surowiec, co
z kolei wywindowało ceny. W porównaniu z okresem sprzed pandemii za tekturę płacimy o 35% więcej, a producenci zapowiadają kolejne podwyżki. Natomiast
największy problem leży w dostępności
surowca, gdyż terminy dostaw wzrosły
z kilku dni do obecnie 8-9 tygodni. W takich warunkach zachowanie ciągłości produkcji staje się nierealne. Brak surowca to
wielkie zagrożenie dla całej branży opakowań.
Piotr Królak, dyrektor firmy
AKPUD Sp.J. A.M.P Królak
■■■
Od drugiego kwartału 2020 roku
Spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży ze względu na wybuch pandemii. Przyczyniło się do tego częściowo ograniczenia produkcji u naszych
klientów, a także niepewność w stosunku
do najbliższej przyszłości. W związku z tym
Spółka także wprowadziła skrócony czas
pracy przez okres 3 miesięcy, który obejmował czerwiec, lipiec oraz sierpień zgodnie
z zawartym porozumieniem o wprowadzeniu ograniczonego wymiaru czasu
pracy.
Na podstawie art. 15g ust. 11–16 ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

oraz niektórych innych ustaw (DzU poz.
374 ze zm, Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 877 tys. zł.
Dodatkowo Spółka utworzyła wyższy
odpis na należności nieściągalne jako
oczekiwane straty kredytowe w wysokości 278 tys. zł.
Pomimo niższych przychodów sytuacja
w ostatnim kwartale zaczęła się stabilizować i Spółka nie przewiduje na podstawie
obecnych wyników, aby pandemia mogła
wpłynąć na brak możliwości kontynuowania działalności ani na utratę płynności finansowej.
Spółka wprowadziła także na rynek
w trakcie roku 2020 nowy produkt (Amber
Care) o właściwościach antybakteryjnych
i antywirusowych. Nowy produkt zmniejsza ryzyko związane z przenoszeniem się
bakterii i wirusów, co jest istotne wszędzie
tam, gdzie dokumenty przekazywane są
z rąk do rąk.
Nowy antybakteryjny i antywirusowy produkt posiada również doskonałe właściwości drukowe. Rekomendowany jest głównie do druku formularzy,
do druków udostępnianych na poczcie,
w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, do korespondencji sądowej i urzędowej. Skuteczność antybakteryjna i antywirusowa została potwierdzona badaniami
zgodnie z międzynarodowymi normami:
ISO 20743 oraz ISO 18184.
Joanna Janusz,
Research&Product
Development Manager,
Arctic Paper Kostrzyn SA
■■■
Sytuacja Yanko sp.
z o.o. – producenta opakowań giętkich z folii i papieru – w pandemii
jest bardzo podobna do tej w jakiej znalazły się inne firmy z branży.
Od początku pandemii zarządzeniem
Prezesa wprowadzono konieczne reżimy
sanitarne – dodatkowe punkty dezynfekcji, pomiaru temperatury, bezkontaktowe przekazywanie dokumentacji miedzy
działami.
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Gdzie było możliwe wprowadzono pracę zdalną.
Dla pracowników produkcji w systemie
zmianowym wprowadzono opóźnienie
rozpoczęcia każdej zmiany o 15minut, tak
aby pracownicy z różnych zmian nie kontaktowali się miedzy sobą w zakładzie czy
też w szatni. Stwarzało to oczywiście problemy z płynnym przekazywaniem zadań
produkcyjnych. Rygory te w większości są
utrzymane do dnia dzisiejszego. Nie uchroniło to nas jednak przed zakażeniami, do
których dochodziło u pracowników w wyniku kontaktów domowych.
Dużym problemem były kwarantanny
wynikające z choroby domowników.
W zakładzie nie było ognisk zachorowań. Sporo pracowników korzystało
z opieki nad dziećmi, które nie chodziły
do szkół.
Oprócz typowych problemów sanitarno-epidemiologicznych pojawiły się problemy typowo biznesowe.
W II kwartale 2020 pojawiły się braki w dostępności surowców do produkcji,
co spowodowało drastyczny wzrost cen
przede wszystkim folii PP i PE i rozpuszczalników koniecznych do druku.
Brak surowców tłumaczono tym, że praktycznie stanął cały transport kołowy i lotniczy, co spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa.
Jak się okazuje monomery PP i PE potrzebne do produkcji granulatów z tych
tworzyw powstają równolegle z produkcją paliw.
Jeżeli chodzi o rozpuszczalnik, jego brak
i horrendalny wzrost cen tłumaczono tym,
że jego głównym składnikiem jest alkohol,
który został potraktowany jako produkt
strategiczny do produkcji środków dezynfekcyjnych.
Na początku pandemii zauważalny był
wzrost sprzedaży produktów spożywczych o długiej trwałości (kasze, makarony ryż itp.), co spowodowało chwilowy
wzrost zapotrzebowania na takie opakowania.
Oczywiście nie równoważyło to strat
spowodowanych całkowitym zamknięciem innych branż (eventowej, piknikowej itp.)
Bogdan Siciak,
YANKO Sp. z o.o.
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Bieżące trendy
w projektowaniu opakowań
w Polsce i na świecie
Fragment pracy inżynierskiej Anny Kowanetz „Rola innowacji w projektowaniu opakowań”
(Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).
Obserwuje się, że rynek opakowań w Polsce i na świecie na przestrzeni ostatnich
lat sukcesywnie zwiększa swoją wartość,
a zatem prężnie się rozwija. Za tą tendencją kryją się zjawiska takie jak:
 pojawianie się nowych firm na rynku,
 opracowywanie nowych technologii produkcji opakowań oraz pakowania towarów,
 badania i wprowadzanie do użytku
nowych materiałów, konstrukcji,
nowych typów opakowań o coraz
bardziej zaawansowanych właściwościach.
Rynek opakowań, podobnie jak rynki innych branż (zarówno krajowe jak
i światowe), w ostatnich latach bardzo
dynamicznie się zmienia. Jest to uwarunkowane wieloma różnymi zmianami
zachodzącymi w aspektach:
 gospodarczo-ekonomicznym,
 społecznym,
 ekologicznym.
Obszary te są ze sobą nierozerwalnie powiązane i choć omawia się każdy

z osobna, to pamiętać należy, że aspekty z jednej wymienionej grupy mają
wpływ na pozostałe. Przedstawiony poniżej rys. 1 jest schematem przedstawiającym czynniki, które kształtują współczesną gospodarkę opakowaniową,
a także – dzięki strzałkom – podkreślone
zostały wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi obszarami. Ponadto przedstawione informacje są warunkami rozwoju gospodarki.
Każdy z przedstawionych elementów kształtujących gospodarkę opakowaniową jest jednak bardziej złożony
i na każdy składa się cały szereg szczegółowych przyczyn. Zdecydowanie najważniejszą grupę stanowią przyczyny
związane z ogólnym postępem w gospodarce i prężnym rozwojem handlu w
skali lokalnej i globalnej. W tym zakresie
można wyróżnić następujące czynniki
kształtujące zmiany w branży opakowalniczej:
 znaczące zwiększenie produkcji
przemysłowej, a zatem również
wzrost zapotrzebowania na opakowania, również w nowych formach,

Rys. 1. Uwarunkowania rozwoju gospodarki opakowaniowej
Źródło: Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Współczesne opakowania1
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 wzrost konkurencji na rynku opakowań oraz na rynku produktów,
 wzbogacanie się poszczególnych
krajów świata, w tym Polski (przyrost dochodu narodowego),
 zmieniająca się struktura produkcji
–wprowadzanie na rynek zupełnie
nowych produktów, generujące zapotrzebowanie na odpowiednie dla
nich opakowania,
unowocześnianie
procesów pako
wania, wymagające odpowiedniego rodzaju opakowań ze stosownych materiałów,
 popularyzacja nowych metod
utrwalania żywności, powodująca
zapotrzebowanie na nowe typy
opakowań,
 posługiwanie się opakowaniem jako elementem strategii marketingowej danego przedsiębiorstwa,
 rozrost i powstawanie nowych kanałów dystrybucji produktów,
 globalizacja rynków.
Powyższe czynniki będące przede
wszystkim znakiem rozwoju i postępu
w gospodarce, są również ściśle powiązane ze znaczącymi zmianami w społeczeństwie, przede wszystkim:
 stopniowym wzrostem zamożności
gospodarstw domowych,
 zmianami ilościowymi w gospodarstwach domowych –coraz bardziej
powszechny model rodziny 2+1
(dwoje rodziców i jedno dziecko),
a także gospodarstwa składające
się tylko z dwóch lub jednej osoby,
 zmianami w organizacji życia codziennego, dostosowane do szybkiego trybu życia, pracy, pasji, mobilności jednostek,
 upowszechnianiem się żywności
konsumowanej poza domem oraz
przekąsek spożywanych między
głównymi posiłkami,
 rosnącym udziałem osób starszych
w ogóle społeczeństwa,
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 zwiększającym się zapotrzebowaniem na żywność nowych typów –
wygodną w użyciu i bezpieczną.
Poza czynnikami opisanymi powyżej,
znaczący wpływ na dynamikę zmian na
rynku opakowań mają również przemiany w myśleniu oraz indywidualnym zachowaniu konsumentów i użytkowników
(w tym przypadku opakowań, ale oczywiście można to także rozumieć szerzej).
Przede wszystkim konsumenci stali
się bardziej świadomi swoich potrzeb
i otwarcie umieją o tym informować na
różne sposoby. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wchodzą w interakcję
z producentami wybieranych przez siebie artykułów. Mając ogromny wybór
oraz obserwując to, jak szybko pojawiają się odpowiedzi na ich potrzeby i wymagania, nie boją się tych wymagań
stawiać. Posiadają też większą wiedzę,
a także właściwie nieograniczony dostęp
do informacji oraz świadomość produktu – tego, jaki ma on wpływ na sam wyrób, który został weń zapakowany, jak
i na środowisko naturalne (w wymiarze
lokalnym tudzież globalnym).
Nawiązując do tematyki ochrony środowiska w branży opakowalniczej – zyskała ona ostatnio bardzo wiele na znaczeniu (w Polsce właściwie w ciągu ostatnich
kilkunastu lat). Wszystkie działania w tym
temacie zmierzają do zminimalizowania
negatywnego wpływu odpadów, jakie powstają na skutek produkcji, użytkowania
i utylizacji opakowań. A takich odpadów
wytwarza się niemało, bo blisko połowa
odpadów produkowanych rocznie przez
Polaków, to właśnie zużyte opakowania.
Obecnie technologie produkcji opakowań są już mocno zaawansowane, a poziom wyrównany (konkurencja), dlatego
również po to, aby się wyróżnić, firmy biorą pod uwagę aspekty ekologiczne. Rosnąca świadomość społeczeństwa sprawia, że
zwracają oni na tę tematykę większą uwagę i starają się wybierać to, co mniej szkodzi środowisku naturalnemu. Podstawowym zestawem wymagań, jakie powinny
zatem zostać spełnione w stosunku do
opakowań, stanowi tzw. koncepcja 4R:
 Reduce (ograniczanie: masy opakowania, wymiarów, ilości zużytego
surowca),
 Re-use (powtórne użytkowanie),
 Recover (odzyskiwanie użytych do
produkcji opakowania surowców
wtórnych po jego zużyciu),
 Recycling (ponowne wykorzystanie).

Od niedawna tę zasadę rozszerza się
o kolejne dwa „R” do koncepcji 6R, która
do wymienionych powyżej składników
dodaje jeszcze (na samym początku):
 Re-think (przemyślenie postępowania, potrzeb, wyborów i zakupów),
 Refuse (odmawianie – w kontekście
bycia asertywnym i nie podatnym
na otaczające zewsząd reklamy
oraz modę, które wywierają presję
na wybory konsumenta w codziennym życiu, sprawiając, że kupuje on
za dużo i niepotrzebnie)24.
Przedstawiona koncepcja odnosi się
nie tylko do opakowań, ale także wszystkich nabywanych dóbr. Jest ona spójna
z promowanymi obecnie stylami życia,
w których coraz większe znaczenie odgrywają postawy m.in. zero waste, dekonsumpcja (postawa polegająca na świadomym ograniczaniu swoich zakupów do
minimum oraz większego doceniania
dóbr i wartości niematerialnych)24, czy
post-wzrost (ruch, który w swoich założeniach głosi, że przy ograniczonych zasobach dostępnych na Ziemi, nie jest
możliwy do utrzymania ciągły zrównoważony wzrost)24.
Należy również zaznaczyć, że projektowanie, wytwarzanie i utylizacja opakowań nie są obszarami, gdzie panuje
pełna dowolność, a jedynym wyznacznikiem działań jest zdobycie przychylności
konsumentów, a co za tym idzie zysku.
Aby uporządkować pewne kwestie oraz
zapobiegać negatywnym praktykom
w tej branży, wprowadzono szereg wymagań, które mają regulować praktyki
przedsiębiorców na rynku.
W Unii Europejskiej wprowadzono ponad 100 różnych dyrektyw, a w Polsce
około 60 aktów normujących kwestie
prawne w zakresie m.in.:
 ochrony praw konsumenta,
 ochrony środowiska,
 bezpieczeństwa żywności,
 surowców, materiałów i wyrobów
dopuszczonych do kontaktu z artykułami spożywczymi,
substancji
i preparatów chemicz
nych,
 środków kosmetycznych,
 pakowania produktów.
Projektowanie produktów opakowaniowych i procesów produkcyjnych odbywa się dzisiaj na zasadzie (stosowanej
również w innych gałęziach przemysłu
wytwórczego): znajdź nabywcę i wytwarzaj według jego życzeń, w przeciwień-
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stwie do dominującego jeszcze kilkanaście lat temu trendu zaprojektuj, wytwórz
towar i poszukaj dla niego nabywcy3
(op. cit., s. 9).Takie podejście wiąże się
z koniecznością wysokiej elastyczności
całego systemu związanego z produkcją, a przede wszystkim wielką czujnością i regularną analizą zachodzących
na rynku zjawisk. W wielu przedsiębiorstwach wymaga to wdrażania zupełnie
nowych strategii produkcyjnych, ale
w dłuższym okresie czasu przynosi zyski
w postaci umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmieniających się
potrzeb klientów, a także trendów, projektów, technologii czy materiałów. Jest
to podejście uzasadnione może szczególnie z punktu widzenia rywalizacji
między podmiotami na rynku, w myśl
dość powszechnym teraz zasadom: dostosuj się albo zgiń, bądź wyróżnij się albo zgiń25. Zarówno dostosowanie się, jak
i wyróżnienie wymaga elastyczności,
która odpowiednio wcześnie wypracowana może bardzo pomóc w utrzymaniu lub umocnieniu dobrej pozycji na
rynku.
W odpowiedzi na wszystkie wymagania stawiane opakowaniom przez różne
podmioty i różne okoliczności, wyłoniła
się również idea tzw. zrównoważonego
opakowania. Jest to koncepcja zgodna
z zyskującymi na popularności założeniami ekonomii zrównoważonego rozwoju,
choć nie istnieje jednoznaczna definicja
opakowania zrównoważonego. Niemniej
jednak różne instytucje badawcze podejmują próby nazwania cech, jakimi musi charakteryzować się opakowanie, aby
mogło zostać sklasyfikowane jako zrównoważone. W Tabeli 1 (str. 8) zaprezentowano zestawienie takich właściwości,
w ujęciach prezentowanych przez trzy
różne instytucje badawcze.
Choć cechy na pierwszy rzut oka różnią
się od siebie, to tak naprawdę wszystkie
sprowadzają się do zakresu pięciu obszarów, a mianowicie: społeczeństwa, środowiska, ekonomii, czasu i rozwoju, spośród których, każdy jest rozpatrywany
w podobnym ujęciu.
Opisane powyżej parametry jedynie
ukierunkowują rozwój opakowalnictwa,
niemniej jednak będą zawsze aktualne, ponieważ niemożliwe jest osiągnięcie punktu, który miałby wyznaczyć koniec rozwoju tej dziedziny, gdyż pewne
jest, że zawsze pojawiać się będą kolejne
możliwości. Osiąganie pewnych etapów
rozwoju niejako gwarantuje stopniowe
dokończenie na s. 8
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Bieżące trendy
w projektowaniu opakowań
w Polsce i na świecie
dokończenie ze s. 7

Tabela 1. Cechy zrównoważonego opakowania
Cechy zrównoważonego opakowania
wg SPC
(Sustainable
Packaging
Coalition)

− bezpieczne i korzystne dla zdrowia oraz życia pojedynczych osób, a także
całego społeczeństwa w trakcie całego cyklu życia,
− jest w stanie wystarczająco zaspokoić wymagania podmiotów w kwestii wydajności i kosztów,
− jest produkowane przy użyciu technologii tzw. czystszej produkcji oraz najlepszych praktyk,
− jest poddawane procesom z wykorzystaniem energii odnawialnej,
− jest wytwarzane z jak największym udziałem materiałów odnawialnych lub
pochodzących z recyklingu,
− jest wyprodukowane z materiałów bezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka w każdym wieku i na każdym etapie cyklu życia opakowania,
− jest odzyskiwane w efektywny sposób i utylizowane metodą biologiczną lub
przemysłową.

wg SPA
(Sustainable
Packaging
Alliance)

− skuteczne (dodaje ekonomiczną, użytkową i społeczną wartość do produktu),
− efektywne (przy jego produkcji redukuje się zużycie energii i materiałów
oraz dąży do racjonalnego z nich korzystania),
− cykliczne (powinno dawać możliwość odzysku lub przetworzenia materiałów przy minimalnej jego degradacji),
− bezpieczne (żaden jego element nie powinien stanowić zagrożenia dla człowieka i środowiska naturalnego).

wg EUROPEN
(European
Organization
for Packaging
and
Environment)

− zaprojektowane razem z produktem, który będzie weń zapakowany, w celu
zoptymalizowania ochrony środowiska,
− wyprodukowane z właściwie dobranych materiałów,
− przygotowane tak, aby były bezpieczne i skuteczne w całym cyklu życia,
− spełniające potrzeby i oczekiwania konsumentów,
− spełniające wymagania rynku w zakresie kosztów i wydajności,
− pozwalające się efektywnie przetworzyć po użyciu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lisińska-Kuśnierz M. Społeczne aspekty...11 (op. cit., s. 20-36) oraz Kozik N.,
Zrównoważone opakowanie – co to jest?...26.

odkrywanie nowych, nieznanych wcześniej perspektyw rozwoju, których wyznacznikiem są innowacje.
Na polskim rynku dominuje produkcja
opakowań dla branży spożywczej. Z tego
też względu można wnioskować, że ten
dział opakowalnictwa najbardziej dynamicznie się rozwija i ulega największym
przeobrażeniom. Żywność jest tutaj specyficznym przykładem artykułów wymagających szczególnej uwagi w trakcie
pakowania, ponieważ to, w jaki sposób
jest zapakowana warunkuje o jej jakości.
Niekorzystnie zaprojektowane i dobrane
opakowania powodują straty ilościowe
i jakościowe, uszkodzenia, niekorzystne
zmiany wyglądu i struktury, ubytki świeżości i osłabienie cech organoleptycznych.
Udział opakowań na polskim rynku ze
względu na gałąź przemysłu zaprezen-
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towano na rys. 10. Zgodnie z przedstawionymidanymi,na polskim rynku dominuje produkcja opakowań dla branży
spożywczej. Z tego też względu można
wnioskować, że ten dział opakowalnic-

twa najbardziej dynamicznie się rozwija i ulega największym przeobrażeniom.
Żywność jest tutaj specyficznym przykładem artykułówwymagających szczególnej uwagi w trakcie pakowania, ponieważ to, w jaki sposób jest zapakowana
warunkuje o jej jakości. Niekorzystnie
zaprojektowane i dobrane opakowania
powodują straty ilościowe i jakościowe,
uszkodzenia, niekorzystne zmiany wyglądu i struktury, ubytki świeżości i osłabienie cech organoleptycznych.
Ze względu na takie tendencje na rynku, najwięcej zmian oraz innowacji będzie się pojawiać wśród wyrobów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu
z żywnością, ponieważ stanowią one
większość opakowań wprowadzanych
do użytku.
Jeśli natomiast chodzi o same kwestie
działań nad opracowaniem innowacyjnych opakowań, to proces ten wymaga
już większych nakładów środków finansowych, jak i wiedzy z różnych dziedzin,
ale także wiedzy o kliencie, tendencjach,
trendach, potrzebach rynku, konkurencji. Wymaga większego zaangażowania
oraz większego zespołu projektowego,
otwartości, pewnej śmiałości i od-wagi.
W Tabeli 2 (str. 9) przedstawiono najważniejsze kroki w trakcie projektowania opakowania innowacyjnego, jakie
muszą być podjęte, aby produkt spełniał
oczekiwania zarówno producentów, jak i
konsumentów.
Zestawione wyżej działania, wpisują się w schemat projektowania zasadniczego, niemniej jednak są omówione bardziej szczegółowo w kontekście
projektowania innowacji. Należy również wspomnieć, że proces projektowania innowacji jest bardziej czasochłonny
i opiera się na bardziej wnikliwych analizach. Dodatkowo rezultaty pracy na
każdym z etapów są narażone na próby kopiowania przez konkurencję, dla-

Rys. 10. Udział opakowań na polskim rynku ze względu na gałąź przemysłu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Branża opakowań w Polsce...
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Tabela 2. Etapy projektowania innowacyjnego opakowania
Lp.

Etap

Charakterystyka

1.

Przeprowadzenie badań i analiz
w danym segmencie opakowań

Konieczne dla opracowania wstępnych pomysłów jest przeprowadzenie przez interdyscyplinarny zespół audytuw zakresie segmentu opakowań, do których należeć będzie projektowane opakowanie,
a także segmentów pokrewnych. Celem głównym jest poznanie kluczowych elementów opakowania
dodających wartości produktowi. Wstępnie powstałe pomysły należy zebrać, uszeregować wg wcześniej dobranych wskaźników, a następnie przeanalizować możliwości osiągnięcia sukcesu lub porażki.

2.

Poznanie i ocena oczekiwań klientów Rozpoznanie potrzeb, oczekiwań, a także upodobań i przyzwyczajeń klientów wybierających produk(Producentów oraz konsumentów) ty z danego sektora. Wyodrębnienie cech, które w opinii klientów tworzą lub mogą tworzyć szczególną wartość dla produktu obecnie i w przyszłości.

3.

Identyfikacja potencjału opakowania, dzięki którym możliwe będzie
kształtowanie konkurencyjności produktu

4.

Ramowe zdefiniowanie charaktery- Uwzględnienie w projekcie oczekiwań konsumentów i handlowców oraz potencjalnych korzyści, któstyki opakowania
re mogą oni osiągnąć, dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań.

5.

Przygotowanie zintegrowanego pro- Całościowe oraz szczegółowe skomponowanie produktu,z uwzględnieniem wszystkich przyjętych
jektu
wcześniej założeńi rozwiązań.

6.

Analiza perspektywicznej oferty

Formułowanie pomysłów i koncepcji na temat projektowanego produktu. Ważne jest branie pod
uwagę każdego pomysłu i możliwości bez większych przemyśleń na temat kosztów, które mogłyby
przedwcześnie wyeliminować niektóre koncepcje. Poszukiwanie inspiracji w rozwiązaniach, które już
kiedyś się sprawdziły i odniosły sukces na rynku.

Ewentualne modyfikacje pewnych cech projektu ze względuna dostosowanie go do innych wariantów oferowanego produktu oraz kanałów dystrybucji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kucińska-Landwójtowicz A., Jurczyk-Bunkowska M., Znaczenie innowacji...23.

tego firma decydując się na wdrażanie
innowacji, podejmuje znaczne ryzyko, niemniej jednak mając przed sobą
perspektywę stosunkowo dużych korzyści.
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Był to czas obfitujący w nowe doświadczenia. Zainwestowaliśmy w najnowocześniejsze technologie i zatrudniliśmy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem,
co przełożyło się na nasz sukces. Osiągnęliśmy pożądany kolor szkła oraz wdrożyliśmy butelki kosmetyczne i alkoholowe.
Wprowadziliśmy na rynek szereg standardów. Dawniej nasza huta produkowała
głównie butelki przeznaczone pod rozlew
wódki.
Zapotrzebowanie rynkowe pokazało
nam jednak, że coraz większą popularnością cieszą się takie alkohole jak whisky czy
gin. Trudno jest zaprojektować kształt, który nadawałby się do rozlewu różnego rodzaju trunków, w tym tych wysokogatunkowych. Nam się to udało. Wśród naszych
nowości każdy odnajdzie coś dla siebie.
Szczególnie polecamy butelki Roku, Nana, Gora oraz Mida.
Nie zapomnieliśmy też o producentach
napojów bezprocentowych. To właśnie
z myślą o nich wprowadziliśmy takie standardy jak Longneck czy Masuria Light.Ży-

cie naszej huty nie toczy się tylko wokół
butelek standardowych. Bardzo zależało
nam na tym, aby rozpocząć współpracę
z klientami, którzy rozlewają swoje trunki
w butelkach dedykowanych dla konkretnego produktu.
Od lat dekorujemy szkło dla największych światowych marek. Nie udałoby się
to, gdyby klienci nie obdarzyli nas wielkim
zaufaniem. Po uruchomieniu huty, wielu
z nich chciało wdrożyć u nas również szkło.
Cieszymy się, ze nie zawiedliśmy pokładanych w nas oczekiwań.
Dzisiaj możemy się pochwalić współpracą z rozpoznawanymi na całym świecie brandami, takimi jak Haven’s Door,
Lasipullo, Loimu, Lahua, Bocian czy Żubrówka.
Pełni zapału wciąż wychodzimy naprzeciw nowym wyzwaniom, aby rok 2021
okazał się jeszcze bardziej owocny niż poprzedni.
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WITAMY W GRONIE CZŁONKÓW
W pierwszym kwartale bieżącego roku akces do Polskiej Izby Opakowań zgłosiły trzy nowe firmy:
CORRUGATED BOARD SP. Z O.O.
GREEN TREE GROUP SP. Z O.O.
oraz BSI GROUP POLSKA SP. Z O.O.
Wobec pozytywnych opinii, prezes Izby podjął decyzję o przyjęciu firm do grona członków Polskiej Izby
Opakowań.
Serdecznie witając nowych członków, wyrażamy przekonanie, iż członkowstwo w Izbie będzie sprzyjać integracji, sukcesom i rozwojowi tych firm.
Poniżej zamieszczamy autorskie sylwetki nowoprzyjętych firm.

Corrugated Board Sp. z o.o.
z siedzibą w Polkowicach

Corrugated Board Sp. z o.o. – jest jednym z wiodących producentów tektury
falistej i opakowań
Firma istnieje na rynku od 1999 roku.
Rozpoczynając produkcję tektury falistej w niedługim czasie zdobyła znaczący
udział w rynku, z roku na rok zwiększając
wolumen produkcji.
Podstawowe produkty :
 Tektura falista 2-warstwowa w rolach i w arkuszach – fala B, C, E
 Tektura falista 3 – szara i biała –
fala B, C, E
 Tektura falista 5 – szara i biała –
fala B+C, B+E, C+E

Priorytetem firmy jest satysfakcja klientów, dlatego Corrugated Board zapewnia
indywidualne podejście do realizacji każdego zamówienia oraz gwarantuje kompleksową obsługę przez doświadczony
zespół profesjonalistów.
Firma posiada certyfikaty ISO PN-EN
ISO 9001:2009 oraz ISO 9001:2008 oraz
Certyfikat FSC® NR C156337 oraz patent
na wytwarzanie ekologicznej kompozycji klejowej do tektury falistej nr 225875.
Jest wielokrotnym laureatem wyróżnień „Gazele Biznesu” oraz „Diamentów

Forbsa” dla najdynamiczniej rozwijanych
się firm.
Misją firmy jest ciągły rozwój technologiczny i organizacyjny oraz nieustanny
wzrost wolumenu w zakresie produkcji
i sprzedaży tektury falistej.
Adres:
Corrugated Board Sp. z o.o.
59-101 Polkowice
ul. Kopalniana 13
tel. +48 76 819 66 22
www.corrugatedboard.pl

Profesjonalny system zarządzania,
oparty o wiedzę i doświadczenie ekspertów z dziedziny ekonomii i marketingu pozwala na dynamiczny rozwój firmy,
a kolejne inwestycje pozwalają na wdrażanie nowoczesnych technologii, dzięki
którym wyroby firmy spełniają najwyższe standardy jakościowe.
Polityka jakości w firmie pełni bardzo istotną funkcję w ogólnej strategii
przedsiębiorstwa. W każdym ogniwie
łańcucha procesu produkcyjnego jest
dokonywana dokładna kontrola jakości
wytwarzanych produktów. Gwarantuje
to utrzymanie właściwych parametrów
technicznych oraz jakościowych i technicznych wyrobów gotowych.
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BSI GROUP POLSKA
Sp. z o.o.
Historia British Standards
Institution
Sir John Wolfe-Barry – człowiek który
zaprojektował Tower Bridge w Londynie – założył 22 stycznia 1901 roku Radę Instytutu Inżynierów Budowlanych
(Council of the Institution of Civil Engineers) w celu opiniowania standardów
używanych w branży metalowej i stalowej. Wynikiem tego 26 kwietnia 1901 r.
odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu
Norm Inżynierskich.
Podczas konferencji zatwierdzono
standard, który ujednolicał rozmiar stali konstrukcyjnej redukując ich liczbę
z 175 do 113. Tak się rozpoczęła Standardyzacja.
W 1903 roku oczekiwania kupców na
wyroby „jakościowe” doprowadziły do
wykreowania i zarejestrowania Brytyjskiego Znaku Standaryzującego (British
Standard Mark) – znany później jako Kitemark.
Pierwszym światowym standardem
zarządzania systemem jakości był BS
5750, który został opublikowany przez
BSI w 1979 roku. W 1987 standard ten
stał się normą ISO 9000 inspirując dalszą serię międzynarodowych standardów.
Od 1998 roku BSI stała się firmą globalną. Grupa BSI tworzyła: CEEM, czołową Amerykańską firmę szkoleniową
z zakresu systemów zarządzania oraz dostarczającą publikacje oraz International
Standards Certification Pte Ltd, zlokalizowaną w Singapurze organizację certyfikującą.
W 2004 roku BSI przejęło w Holandii
firmę KPMG – KPMG Certification B.V. –
zapewniając szeroki zakres usług świadczonych przez grupę w krajach Beneluksu.
W 2006 roku BSI przejęło Niemiecką Jednostkę Certyfikującą NIS ZERT,
Entropy International Ltd, jedną z najwiekszych światowych firm zapewniających wysoką jakość oraz możliwość
zrównoważonego rozwoju dzięki oprogramowaniu Entropy. Częścią BSI stał
się również Benchmark Certification Pty
Ltd – druga co do wielkości australijska
jednostka certyfikująca.

W 2008 roku BSI Kitemark został nagrodzony statusem „Superbrand» po raz
czwarty z rzędu.
W kwietniu 2009 roku BSI przejęło Supply Chain Security Division of First Advantage Corporation z USA, natomiast
w maju 2009 roku – Certification International S.r.l. – włoską jednostkę auditującą i certyfikującą. Następnie, w sierpniu 2009 roku, BSI przejęło EUROCAT
– niemiecką jednostkę certyfikującą oraz
przeprowadzającą testy w sektorze opieki zdrowotnej.
W rezultacie działań strategicznych
oraz dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu Grupa BSI może poszczycić się
w swoim portfolio kompleksowymi rozwiązaniami dla biznesu. BSI Group dostarcza najwyższej jakości usługi, pomagając
swoim Klientom dążyć do doskonałości,
jednocześnie podnosząc ich renomę na
międzynarodowych rynkach.
Obecnie BSI jest instytucją związaną
z systemami zarządzania wspierającą organizacje na całym świecie w doskonaleniu swojej działalności – wszystko po to,
aby można było osiągnąć lepsze efekty,
zredukować ryzyko i utrzymywać stały
rozwój. Jako najbardziej doświadczona
jednostka certyfikacyjna na świecie oraz
członek-założyciel ISO, BSI jest liderem w
tworzeniu norm uznawanych na arenie
światowej. Naszymi Klientami są zarówno światowe marki, jak i małe, lokalne firmy w 193 krajach na całym świecie.
W Polsce BSI działa od 1999 roku. Od
początku swojej działalności firma zyskała na rynku polskim grono zaufanych
klientów zarówno w zakresie certyfikacji,
szkoleń jak i auditów dopasowanych do
potrzeb klienta. Symbol certyfikacji BSI
jest międzynarodowo uznanym symbolem wiarygodności.
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BSI pomaga uzyskać dostęp do nowych rynków, rozwijać obecne kontrakty
i angażować sprzedawców detalicznych
i dystrybutorów, zapewniając gwarancje i certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju
Twojej działalności. BSI jest wiodącym,
akredytowanym dostawcą certyfikatów
i szkoleń w zakresie szerokiego zakresu
standardów bezpieczeństwa żywności
i standardów biznesowych w całym łańcuchu dostaw żywności i napojów –
w tym uznanych standardów Global Food Safety Initiative (GFSI), takich jak
BRCGS i FSSC 22000.
Globalny standard BRCGS dla materiałów opakowaniowych (BRCGS Packaging) pomaga organizacjom działającym w różnych sektorach produkcyjnych
w dostarczaniu produktów w sposób
bezpieczny, higieniczny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stosując podejście oparte na zagrożeniach i ryzyku, które uwzględnia normy czystości
zakładu, kontrole opakowań drukowanych, inspekcję produktów i kontrolę
podmiotów zagranicznych, certyfikowane organizacje i ich klienci mogą mieć
pewność co do wyniku Systemu Zarządzania Jakością. Standard BRCGS Packaging jest pierwszym standardem na
świecie uznanym przez Global Food Safety Initiative (GFSI).
Wszystkie kursy szkoleniowe BRCGS
oferowane przez BSI są prowadzone
przez ekspertów zatwierdzonych przez
BRCGS oraz na postawie autoryzowanych materiałów szkoleniowych.
Adres:
BSI Group Polska Sp. z o.o.
Al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa, Polska
www.bsigroup.pl
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GreenTree Group
Sp. z o.o.
Jesteśmy przede wszystkim firmą rodzinną, powstałą w 2017 roku. Dopiero 4 rok
na rynku, a każdy rok to szaleństwo i nowe doświadczenia. Obszar działalności
naszej firmy to produkty oraz rozwiązania do tworzenia opakowań, które można poddawać recyklingowi organicznemu. Dla naszej firmy właśnie ten temat
jest wiodącym i głównym. Wdrożyliśmy
również wraz z naszymi partnerami nowy Brand Froggy pod którym dziś prezentujemy w kanale FMCG produkty jed-

12

nokrotnego użytku, rękawiczki, worki na
odpady BIO, reklamówki na zakupy kompostowalne i wiele innych produktów.
W swoim portfolio posiadamy przeróżne materiały, które chętnie przedstawiamy naszym klientom. Nie ukrywamy,
że w naszej ocenie możliwość jaką daje
nam współpraca z Izbą to na pewno połączenie naszych rozwiązań z Państwa
doświadczeniem.
Ubiegły rok był dla nas również ciężki, rok pandemii. Zdecydowanie poświę-

ciliśmy go w większości na poznawanie
i testowanie nowych kompostowalnych
rozwiązań. W ten sposób powstał projekt
NatureBioFilm który w tym roku będziemy prezentować w całości – w drugim
kwartale roku.
GreenTree Group Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 41 F
97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: biuro@greentree.com.pl
www.greentree.com.pl
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Wyniki Konkursu
na prace dyplomowe
o tematyce
opakowaniowej
W ramach kolejnej edycji Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej zgłoszono łącznie 4 prace: 3 prace w kategorii inżynierskiej/licencjackiej i 1 pracę w kategorii magisterskie.
Zgodnie z regulaminem konkursu, który określa, że aby dokonać oceny, w danej kategorii muszą zostać zgłoszone minimum 3 prace, tegoroczna edycja objęła jedynie kategorię prac
inżynierskich i licencjackich. Zgłoszona praca magisterska zostanie zgodnie z regulaminem oceniona w stosownej kategorii
kolejnej edycji konkursu.
W tym roku Komisja Konkursowa obradowała w składzie:
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk (przewodniczący); prof.
zw. dr hab. inż. Hieronim Kubera; dr inż. Monika Kaczmarczyk,
prof. COBRO; mgr inż. Tadeusz Stępień; mgr inż. Paweł Adamski; mgr inż. Beata Pyś-Skrońska (sekretarz). Komisja dokonała
oceny prac obronionych w roku 2020. W kategorii inżynierska/
licencjacka ocenie poddano następujące prace dyplomowe:
• Gospodarka obiegu zamkniętego w branży opakowań –
Agata Fiszer, Uniwersytet Łódzki
• Rola innowacji w projektowaniu opakowań – Anna Kowanetz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Projekt nowego szklanego opakowania wielokrotnego
użytku dla cateringu dietetycznego – Anna Stojke, Politechnika Gdańska
Zgodnie z przyjętą metodyką oceny prac, w kategorii „praca
inżynierska/licencjacka” pierwszą nagrodę uzyskała praca Anny Kowanetz: „Rola innowacji w projektowaniu opakowań”.
Drugą nagrodę uzyskała praca Anny Stojke: „Projekt nowego
szklanego opakowania wielokrotnego użytku dla cateringu
dietetycznego”.
Wręczenie nagród, tradycyjnie już nastąpi w trakcie uroczystej gali otwarcia Targów Warsaw Pack.
Konkurs mógł zostać zorganizowany dzięki finansowemu wsparciu firm zrzeszonych w Izbie. Serdecznie zatem dziękujemy firmom
MARTEX i POMONA za ufundowanie nagród dla laureatów.
Na str. 6 zamieszczamy fragment pracy Anny Kowanetz – laureatki I nagrody w kategorii praca iżynierska/licencjacka.
Wszystkie zgłoszone prace zostaną dodatkowo zamieszczone na portalu Izby w zakładce Wiedza.
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Z życia firm członkowskich PIO

Papierowe produkty barierowe zastępujące
folię polietylenową przyszłością pakowania
Firma Transferdrukpapier wraz z firmą BIM Kemi Sweden
opracowała papiery i kartony powlekane ekologicznymi
powłokami barierowymi odpornymi na wodę i tłuszcz.
Produkty wychodzą naprzeciw trendom związanym
z wyeliminowaniem foliowych opakowań i świetnie je
zastępują. Produkty zapakowane w papier z barierą zachowują tą samą jakość i będą opakowane w materiał,
który jest odnawialny, biodegradowalny i łatwy do ponownego przerobu w procesie recyklingu, w przeciwieństwie do standardowej folii polietylenowej. Lista końcowych zastosowań jest długa, zaczynając od opakowań
gastronomicznych, poprzez opakowania na kwiaty, herbaty, nasiona, zgrzewalne worki, saszetki oraz opakowania o krótkim okresie użytkowania jak na przykład dania na wynos, opakowania
do żywności przechowywanej w chłodni oraz kartony nadające się do wykorzystania w piekarniku. Firma
w swoim asortymencie posiada zarówno cienkie papiery (od 50 g/m2) do pakowania jak i tektury w gramaturach 200-350 g.
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Z życia
Polskiej Izby Opakowań
Webinarium „Opakowania – wyznania
i trendy”
W styczniu Polska Izba Opakowań objęła patronat nad organizowanym przez portal Kierunek Farmacja webinarum „Opakowania – wyznania i trendy” . Izba miała również swój wkład
merytoryczny w wydarzenie. Prelegentem reprezentującym
PIO był Konrad Nowakowski (PIOIRO, COBRO), który przedstawił temat „Ekomodulacja jako rozwiązanie wspierające recykling”. Webinarium odbyło się w dniu 10 lutego 2021 r.
■■■

Patronat Izby nad targami Warsaw Pack
26 stycznia br. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Opakowań z Dyrektorem targów Warsaw
Pack Dariuszem Drągiem oraz dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Opakowań COBRO Moniką Kaczmarczyk. Tematem
rozmów było omówienie wspólnych przedsięwzięć i wydarzeń
towarzyszących targów Warsaw Pack. W wyniku dyskusji ustalo-

ne Zgromadzenie Członków. W związku z powyższym Członkowie Rady przegłosowali stosowne uchwały zatwierdzające
dokumenty oraz określili termin, miejsce i program WZC. Podczas posiedzenia koordynatorzy zespołów zadaniowych Izby
przedłożyli informacje o ich działalności w okresie od ostatniego spotkania Rady, a także zadania do realizacji w najbliższych miesiącach. Do ważniejszych należy zaliczyć: działania
w sprawie kształcenia specjalistów dla branży opakowań,
w tym utworzenia zawodu; nadchodzące zmiany w przepisach
dotyczących tworzyw sztucznych; organizację przez Izbę cyklu
webinariów.
■■■

Wniosek PIO o zmiany w rozporządzeniu (UE)
2020/2151
W związku z wątpliwościami co do treści opublikowanego
w dniu 20 grudnia rozporządzenia Komisji (UE) 2020/2151 dotyczącego znakowania produktów z tworzyw sztucznych, na
początku roku Polska Izba Opakowań wystosowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska pismo z prośbą o ujednolicenie
zapisów m.in. zamieszczenie na piktogramach tekstu w języku
polskim, zgodnie z informacją zawartą w treści rozporządzenia. Podobne pisma wystosowały do swoich ministerstw inne
stowarzyszenia opakowaniowe zrzeszone w EPIC. W odpowiedzi na uwagi, pod koniec lutego w bazie aktów prawnych
Unii Europejskiej zostało opublikowane Sprostowanie do rozporządzenia, w którym zostały uwzględnione wnioskowane
przez Polską Izbę Opakowań zmiany.
■■■

Rozstrzygnięcie konkursu na prace
dyplomowe o tematyce opakowaniowej
no, iż Polska Izba Opakowań podobnie jak w latach ubiegłych
zorganizuje podczas targów Salon Innowacji, na którym zaprezentowane zostaną najnowsze i najciekawsze rozwiązania
z branży opakowań. W ramach Salonu zorganizowany zostanie
konkurs na Innowacyjne opakowanie, a zgłoszone produkty będą poddane ocenie eksperckiego jury. Ponadto Izba wspólnie
z IBWCh – COBRO zorganizuje konferencję pt . „Trendy i innowacje w opakowalnictwie”. Ustalono, że podczas ceremonii
otwarcia targów zostaną także wręczone nagrody dla laureatów
organizowanego przez Izbę Konkursu na prace dyplomowe o
tematyce opakowaniowej. Izba objęła targi swoim patronatem.

W pierwszych miesiącach tego roku odbyła się kolejna edycja
organizowanego przez Izbę Konkursu na prace dyplomowe
o tematyce opakowaniowej. W ramach konkursu rozpatrzone
zostały prace z kategorii „praca inżynierska/licencjacka”. W wyniku dokonanych przez jury ocen wyłoniono lauretów pierwszej i drugiej nagrody. Więcej o przebiegu i wynikach Konkursu piszemy na str. 13 Biuletynu.
■■■

Współpraca naukowo-badawcza

■■■

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań
23 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady
Polskiej Izby Opakowań.
Spotkanie w głównej części było poświęcone omówieniu materiałów sprawozdawczo-programowych na nadchodzące Wal14

W dniu 2 marca została zawarta umowa o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Polska Izbą Opakowań, a Wyższą
Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Celem umowy jest tworzenie warunków do rozwoju nauki i programów badawczych, ze
szczególnym uwzględnieniem rozwoju kierunków studiów.
■■■
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Rada Programowa targów Warsaw Pack
9 marca br. zostało zorganizowane posiedzenie Rady Programowej Targów Warsaw Pack, w której brali udział przedstawiciele Izby. W trakcie spotkania poruszono kwestie związane
z organizacją VI edycji targów Warsaw Pack (26-28 maja 2021).
Głównymi tematami rozmów były innowacje w opakowaniach
z tworzyw sztucznych, źródła finansowania oraz możliwości związane z wejściem na rynek międzynarodowy. Jednym
z omawianych wątków był także zakres tematyczny towarzyszącej targom Konferencji, w ramach której, jak ustalono –
6 tematów zostanie przygotowanych przez Polską Izbę Opakowań i Łukasiewicz – IBWCh COBRO – Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań. Organizacje będą brały także czynny
udział w promocji wydarzenia. Organizatorem i gospodarzem
drugiego dnia konferencji „Opakowania w obiegu zamkniętym” będzie firma Rekopol.

nia opakowań z tworzyw sztucznych, a także zgłaszane przez
członków sygnały problemów z cenami i dostępnością surowców do produkcji opakowań. Szczegółową relację z tegorocznych obrad WZC prezentujemy na stronach 1-2 Biuletynu.
■■■

Spotkanie Izb branżowych w sprawie nowej
Polityki Przemysłowej
29 marca br. odbyło się w formie online wspólne zebranie
Przedstawicieli 20 Izb branżowych związanych z krajowym
przemysłem chemicznym. Związane ono było z opracowywanym przez Rząd RP Programie nowej Polityki Przemysłowej.
Zebranie zwołał prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
dr inż. Tomasz Zieliński. W spotkaniu uczestniczył Prezes Polskiej Izby Opakowań prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.
W toku dyskusji przedstawił zebranym Przedstawicielom Izb,
działania PIO na rzecz wspomagania branży opakowaniowej
w warunkach pandemii. Poinformował zebranych m.in. o pismach PIO do v-ce Premiera Jarosława Gowina w odniesieniu
do poszerzenia listy PKD w Tarczy PFR 2.0 dla przedsiębiorców
działających w branży opakowań, a także zablokowania dalszych ograniczeń sanitarnych w przemyśle opakowaniowym.
Sformułował propozycję dotyczącą wspólnych działań na
rzecz dalszego wsparcia Rządu RP w warunkach pandemii dla
krajowych przedsiębiorców. Ustalono pilne kontynuowanie
wspólnych działań w tym zakresie.
■■■

Część zebrania stanowiło omówienie zasad konkursu INNOWACYJNE OPAKOWANIA. W efekcie ustalono, że w ramach plebiscytu spośród wszystkich zgłoszonych produktów wyróżnione zostaną pierwsze dwa produkty, a nagrodą będzie stoisko
na targach organizowanych przez PTAK WARSAW EXPO. Wręczenie nagrody nastąpi podczas otwarcia targów Warsaw Pack.
■■■

Walne Zgromadzenie Członków

Porozumienie o współpracy z Technikum
Ekonomicznym nr 8
W ostatnich dniach marca podczas spotkania prezesa Izby prof.
Stanisława Tkaczyka z dyrektor Technikum Ekonomicznego
nr 8 w Warszawie, dr Małgorzatą Plichcińską, zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia merytorycznego oraz pomocy we wdrożeniu innowacji edukacyjnej
„Marketingowa rola opakowań”. Izba będzie współpracować
w tym temacie z klasami o profilu reklamowym.

23 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań. Tegoroczne posiedzenie zostało zorganizowane w nietypowej jak dotąd formie zdalnej. Spotkanie
w dużej części poświęcone było przyjęciu wymaganych statutem dokumentów sprawozdawczo-programowych. Nie zabrakło jednak miejsca na dyskusję, w której najważniejszymi
tematami były nowe rozporządzenia i zmiany w przepisach
dotyczących GOZ, opłat produktowych i polityki ogranicza-

■■■

Witamy w gronie członków
Miło nam poinformować, że w pierwszym kwartale 2021 roku grono członków Polskiej Izby Opakowań powiększyło się o
3 nowe firmy: GreenTree Group, Corrugated Board Sp. z o.o.
oraz BSI Group Polska. Wierzymy, że członkostwo w Izbie przyczyni się do dalszych sukcesów tych firm. Sylwetki nowych członków prezentujemy na stronach 10, 11 i 12 Biuletynu.
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Jubileusze firm członkowskich
w 2021 roku
Bieżący rok obfituje w rocznice powstania firm członkowskich Polskiej Izby Opakowań. W roku 2021 jubileusze obchodzą:

100 LAT ISTNIENIA
MTP Międzynarodowe Targi Poznańskie (powstały w 1921 roku)

40 LAT ISTNIENIA
TransferdrukPAPIER (założona w 1980 r.)

30 LAT ISTNIENIA
RADPAK (powstał w 1991 r.)
POLFOL Marek Banasik (założony 9.12.1991 r.)
MAREX Stanisław Gołębiewski (powstał w czerwcu 1991r.)

25 LAT ISTNIENIA
DEKORGLASS (powstał w czerwcu 1996 r.)
Przedsiębiorstwo Poligraficzne RAGUS (założone w lutym 1996 r.)
TARGI W KRAKOWIE (powstały w lutym 1996 r.)

10 LAT ISTNIENIA
SET-BOX (założone w 2011 r.)

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy!!!
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100-Lecie
Międzynarodowych
Targów Poznańskich
100 lat
Dobrze Zaprojektowanych Wydarzeń
Jako organizator najważniejszych wydarzeń branżowych
w Europie Środkowowschodniej, od stu lat integrują przedsiębiorców z całego świata i wspierają rozwój polskich marek na rynkach zagranicznych. Poza uznanymi w świecie
targami, realizują także kongresy, konferencje, wydarzenia
kulturalne i sportowe, które rocznie przyciągają ponad milion gości z całego świata. Trudno wyobrazić sobie polski
rynek spotkań i branżę wystawienniczą bez Międzynarodowych Targów Poznańskich, które dziś są częścią Grupy MTP
i w tym roku obchodzą jubileusz stu lat istnienia.

Targi Poznańskie zostały założone w 1921 roku, są więc jednym z najdłużej działających w Europie organizatorów targów. Z inicjatywy poznańskiego kupiectwa w dniach 28 maja–
–5 czerwca odbył się I Targ Poznański, wystawa o charakterze
krajowym. W 1929 roku w Poznaniu zorganizowana została Powszechna Wystawa Krajowa, która stanowiła przegląd dorobku gospodarczego i kulturalnego Polski. Ekspozycje na 65 hektarach zwiedziło 4,5 miliona osób! Lata trzydzieste to rozkwit
Targów, które zajmowały 4 miejsce w Europie jako organizator
międzynarodowych wydarzeń handlowych. Lata czterdzieste
były czasem odbudowy ze zniszczeń wojennych. Kolejne dziesięciolecia w historii Międzynarodowych Targów Poznańskich
to rozwój zarówno programu wystawienniczego targów i salonów specjalistycznych, jak i przestronnych, nowocześnie wyposażonych pawilonów oraz infrastruktury uzupełniającej.
O samego początku było to nie tylko miejsce kontraktacji
i prezentacji nowości, lecz także – spotkań, wymiany myśli i nawiązywania relacji. I taką rolę Międzynarodowe Targi Poznańskie pełnią do dziś. To miejsce spotkań liderów biznesowych,
podejmujących kluczowe decyzje o przyszłości swoich przedsiębiorstw. BUDMA, Taropak, ITM Industry Europe, MEBLE
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POLSKA, Arena Design, Poznań Motor Show, Poznań Game
Arena, Cavaliada Tour – to wydarzenia, których nie trzeba nikomu przedstawiać. W kalendarzu Grupy MTP znajduje się około 100 własnych wydarzeń targowych. W tym imprezy B2B, skierowane do profesjonalistów, jak i targi B2C.
Dziś Grupa MTP łączy w sobie portfolio obiektów (Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań Congress Center, Arena
Poznań) oraz usług (IDEA Expo – projektowanie i aranżacja
przestrzeni oraz obsługa techniczno-realizacyjna wydarzeń,
GARDEN city – restauracje i catering, City Marketing – sieć reklamy outdoorowej i indoorowej, ToBilet.pl – profesjonalna bileteria, Agencja interaktywna r360). Jest zarówno organizatorem
jak i gospodarzem konferencji, kongresów, wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Grupa MTP trzykrotnie była operatorem
logistycznym Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu(COP) w Poznaniu (2008), Warszawie (2013) i Katowicach (2018), realizatorem Szczytu Bałkanów Zachodnich
czy Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.
Jubileuszowy rok 2021, pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, przyniesie szereg znaczących
inwestycji. Wygląda na to, że sto lat to dopiero początek, a Grupa MTP ma już ambitne plany na kolejne dziesięciolecia.
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25 LAT ISTNIENIA

Ważny rok dla Targów
w Krakowie
W lutym br. Targi w Krakowie obchodziły jubileusz. W ciągu
25 lat z niewielkiej spółki stały się trzecim największym organizatorem targów branżowych w Polsce. Dziś w swojej ofercie
posiadają kilkanaście wiodących w wielu branżach imprez m.in.
Międzynarodowe Targi Książki, Międzynarodowe Targi Stomatologiczne KRAKDENT® i Międzynarodowe Targi Opakowań
Packaging Innovations. Organizują targi nie tylko w Krakowie,
ale i Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu. Ponadto firma od sześciu lat posiada swój własny, nowoczesny obiekt wystawienniczy – Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
EXPO Kraków. W czym tkwi sukces Targów w Krakowie?

Zamiast wstecz, patrzymy naprzód
Firma powstała 13 lutego 1996 roku. Założyła ją grupa 3 wizjonerów, która nie bała się marzyć. Od samego początku Targi w Krakowie bardzo mocno wyróżniały się na tle konkurencji,
a trzeba podkreślić, że w latach 90. powstało wiele firm chcących
organizować duże wydarzenia i konferencje. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że sukces firmy to przede wszystkim wynik ciężkiej pracy, rzetelności i znajomości tematu. Bardzo szybko z tzw. „firmy garażowej”, którą dziś nazwalibyśmy startupem,
Targi w Krakowie przekształciły się w lidera branży. Przełomowym momentem był rok 2015. 14 maja podczas uroczystego
otwarcia Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków rozpoczął się nowy rozdział w historii firmy.
– Nadchodzący jubileusz skłania do
refleksji. Pierwsze wydarzenia organizowaliśmy w latach 90. To były zupełnie inne czasy, inny sposób podejścia do wydarzeń. Wielokrotnie widzę zaskoczenie
w oczach młodych ludzi, gdy opowiadam, iż na początku zamiast komputerów używaliśmy maszyn do pisania, a posiadanie faksu było luksusem.Dziś, przy
obecnej wielkości firmy, jest to kompletnie nie do pomyślenia. Początkowo zaEwa Woch – wiceprezes
trudnialiśmy 7 osób, obecnie ponad 50.
Targów w Krakowie
Za nami wiele lat doświadczenia, które
sprawiły, iż jesteśmy trzecim co do wielkości organizatorem
targów branżowych w Polsce. Przez lata posiadanie własnego
centrum targowo-kongresowego było naszym wielkim marzeniem, które w 2015 roku zrealizowaliśmy. Z całą pewnością był
to przełomowy moment w historii naszej firmy, która została doceniona nie tylko w Polsce, ale i za granicą.W naszym obiekcie
gościliśmy wiele wybitnych osób, m.in. Noblistów, którzy brali
udział w organizowanych przez nas konferencjach.Przed nami
kolejne realizacje, na które z niecierpliwością czekamy. Każdego dnia skupiamy się na udoskonalaniu naszych wydarzeń, wychodząc naprzeciw nowym trendom. Świat pędzi w zawrotnym
tempie i trzeba robić wszystko, aby nadążyć za zmianami – podsumowuje Ewa Woch, Wiceprezes Targów w Krakowie.
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Doświadczenie i świeża energia –
połączenie idealne
Targi w Krakowie są przykładem firmy, w której doświadczenie ceni się równie wysoko, jak młodość i świeżą energią. Najmłodszy pracownik ma 25 lat, dokładnie tyle ile firma. Targi
w Krakowie łączą pokolenia, a sukcesy wydarzeń udowadniają, że wiek nie ma znaczenia w realizacji wspólnej pasji. Cel targów się nie zmienił, jednak sposób organizacji jest zupełnie
inny.
Na pierwsze miejsce wysuwa się digitalizacja. W firmie pracują specjaliści w tej dziedzinie, dlatego w czasie pandemii, Targi
w Krakowie bardzo szybko przestawiły się na wydarzenia online. Organizatorzy przyznają, że najbardziej tęsknią za spotkaniami „twarzą w twarz”, jednak w sytuacji „zamrożenia branży”,
bardzo szybko potrafili odpowiedzieć na potrzeby klientów,
korzystając z nowych technologii. Nieustannie śledzą zmiany
na rynku i bardzo szybko na nie odpowiadają. Dużo pracy wkładają w przygotowanie programów towarzyszących. Organizują
szkolenia i warsztaty, do których zapraszają ekspertów. Udział
w wydarzeniach organizowanych przez Targi w Krakowie daje
więc możliwość nie tylko poznania oferty wystawców, ale również poszerzenia wiedzy.

Elastyczne podejście kluczem
do sukcesu
Przykładem wydarzenia, które łączy ekspozycję targową z bogatą ofertą prezentacji i szkoleń są Międzynarodowe Targi
Opakowań Packaging Innovations, których 13. już edycja odbędzie się 15-16 września 2021 r. w Centrum EXPO XXI Warszawa. To największe i najpopularniejsze targi o tej tematyce
w Polsce. Skierowane są do zakładów produkcyjnych, sieci handlowych, ale i do mniejszych przedsiębiorców poszukujących
nowych opakowań dla swoich produktów. Targi wyróżnia formuła skondensowanych spotkań, uzupełnionych o treści merytoryczne w ramach seminariów workShops oraz konferencji
branżowych. W tym roku tematy przewodnie wydarzenia to
szeroko rozumiana ekologia opakowań oraz opakowania dla
e-commerce. Ostatnia edycja ze względu na pandemię odbyła się również we wrześniu i spotkała się z bardzo dobrymi
opiniami ze strony wystawców, jak i gości. Organizatorzy udowodnili, że nawet przy zachowaniu restrykcyjnych obostrzeń
sanitarnych są w stanie przygotować targi na najwyższym poziomie.
– Z nadzieją, odwagą i ciekawością patrzymy w przyszłość.
Zapraszamy na spotkania w ramach targów, które odpowiadają na potrzeby wystawców oraz gości. Od początku nasze hasło to – Sukces zaczyna się od spotkań i choć wiele się wokół
zmieniło, to potrzeba rozmowy, wymiany kontaktów jest nadal
taka sama… a może nawet większa. – podkreśla Wiceprezes
Targów w Krakowie.
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Targi opakowaniowe
w 2021 roku
Wiele z zagranicznych wydarzeń targowych zostało w tym roku przeniesionych na kolejne lata lub
odbywają się w formie wirtualnej. Organizatorzy krajowych imprez wierzą jednak, że uwzględniając
reżim sanitarny, można zorganizować targi w formie tradycyjnej. Dowodem na to jest chociażby targowa jesień 2020, gdzie mimo licznych obostrzeń, udało się stworzyć bardzo udane imprezy jak targi
Packaging Innovations, PLASTPOL, BIOEXPO i przyciągnąć zarówno wystawców, jak i zwiedzających.
W roku 2021 organizatorzy trzech największych imprez opakowaniowych również postanowili zorganizować spotkania z przedstawicielami branży w formie stacjonarnej.
Warsaw Pack – 26-28 maja 2021
Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań
to branżowe specjalistyczne
wydarzenie odbywające się
w Ptak Warsaw Expo, Największym Centrum Targowo – Kongresowym w Europie Środkowej. Mające na celu skupienie
wszystkich gałęzi branży opakowaniowej i stworzenie dogodnych warunków do profesjonalnych kontaktów biznesowych.
Podczas targów Izba będzie dysponowała własnym stoiskiem,
organizatorzy przygotowali także specjalną promocyjną ofertę dla członków PIO. Podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowany zostanie Salon Innowacji, na którym członkowie Izby
mogą bezpłatnie zaprezentować swoje rozwiązania i produkty.
W tym roku wśród uczestników Salonu zostanie przeprowadzony konkurs na innowacyjne opakowanie. Wspólnie z IBWCh-COBRO, Izba zorganizuje bezpłatną konferencję „Trendy i innowacje w opakowalnictwie”. A podczas ceremonii otwarcia
targów wręczone zostaną nagrody dla laureatów organizowanego przez Izbę Konkursu na prace dyplomowe o tematyce
opakowaniowej.

Packaging Innovations – 15-16 września 2021
Targi w Krakowie – jeden z największych organizatorów targów w
Polsce oraz OOH magazine – organizator FestiwalMarketingu.pl,
największych targów branży reklamowo-poligraficznej zorgani-

zowanych w II połowie 2020 roku, lider w sektorze prasy branżowej poświęconej szeroko pojętej reklamie łączą siły, aby wspólnie przygotować największe w Polsce wydarzenie dla działów
sprzedaży i marketingu. Współpraca dwóch dużych graczy na
rynku eventowym zaowocuje połączeniem 13. Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations z 13. edycją
Targów Reklamy i Poligrafii Festiwal Marketingu.pl/FestiwalDruku.pl i towarzyszącymi mu wydarzeniami dodatkowymi.
Podczas targów Izba będzie miała możliwość skorzystania
z indywidualnego stoiska, na który firmy członkowskie mogą
bezpłatnie zaprezentować swoją literaturę firmową.

TAROPAK – 4-6 października 2021
TAROPAK to największe kompleksowe targi obejmujące
wszystkie gałęzie branży opakowań.
Kolejne edycje imprezy to
setki nowości mających zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, gdzie wykorzystywane są opakowania
oraz rozwiązania związane z etykietowaniem.
Podobnie jak w latach ubiegłych na targach TAROPAK Izba
będzie miała własne stoisko oraz zorganizuje Salon Promocji.
Ponadto firmy chcące zaprezentować swoją ofertę na targach,
będą mogły skorzystać z preferencyjnych warunków uczestnictwa w ramach zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby Opakowań.
Taka forma prezentacji firm członkowskich cieszyła się dużym
zainteresowaniem i powadzeniem w ubiegłych latach.
Izba planuje również, o ile będzie to możliwe w zaostrzonych
wymogach sanitarnych, organizację konferencji poświęconej
opakowaniom.
Powyższe terminy wydarzeń targowych zostały potwierdzone przez organizatorów (stan na 6 kwietnia 2021 r.)
Jednak w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją
związaną z pandemią, organizacja imprez w trybie tradycyjnym jest uzależniona od decyzji i ograniczeń Rządu RP.
Zachęcamy zatem do sprawdzania aktualności tych terminów na stronach organizatorów oraz na portalu Izby
pakowanie.info
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Webinarium Polskiej
Izby Opakowań
Z powodu ograniczenia możliwości organizacji tradycyjnych konferencji i szkoleń,
w tym roku Polska Izba Opakowań podjęła decyzję o organizacji cyklu tematycznych webinariów, podczas których chcielibyśmy szukać odpowiedzi na nurtujące
rynek opakowań pytania.
Z dotychczasowych kontaktów z członkami PIO wynika, iż niezwykle ważnym
i aktualnym tematem jest obecnie recykling odpadów z tworzyw sztucznych.
Dotyczy to w szczególności opakowań
elastycznych, które dla uzyskania pożądanych właściwości barierowych przyjmują
najczęściej postać laminatów złożonych
czasem z bardzo różnych materiałów.
W związku z powyższym pierwsze,
inauguracyjne webinarium będzie poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na
pytanie „Jak uczynić recyklingowlanymi elastyczne opakowania z tworzyw
sztucznych?”
Webinarium zostanie zorganizowane w dniu 6 maja poprzez platformę
MS Teams, a udział w spotkaniu będzie bezpłatny.
Prelegentami webinarium będą Konrad Nowakowski (PIOIRO), Krzysztof
Garman (CPD) oraz Andrzej Kornacki
(FUTAMURA) - specjaliści z zakresu ekologii, tworzyw sztucznych i alternatywnych
rozwiązań dla tradycyjnego „plastiku”.
Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć m.in. na pytania:
 Jak wyglądają kwestie opakowań
od strony prawnej oraz od strony
podmiotów, które na co dzień zajmują się zbieraniem, segregacją
i recyklingiem odpadów

 Jak konstruować opakowania i jak
dobierać warstwy laminatów tak,
aby nadawały się do recyklingu
i jednocześnie, nie tracąc nic na niezbędnych dla ochrony pakowanych
wyrobów właściwościach, odpowiadały wdrażanym w życie zasadom Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
 Jak opakowania kompostowalne
mogłyby być uzupełnieniem strategii właścicieli marek znajdując
zastosowanie tam, gdzie opakowania z tworzyw sztucznych pochodzących z ropy naftowej, pomimo
starań i wysiłków „nie dają rady”
Tak przedstawione tematy mogą dać
rynkowi choć część podpowiedzi co robić, aby jak największa ilość opakowań
nadawała się do recyklingu mechanicznego, a z uzupełnieniem recyklingu organicznego (kompostowania) pozwoliłaby zmierzać do osiągnięcia celu „zero
waste”.
Chcielibyśmy też pokazywać, że
opakowania z tworzyw sztucznych są
potrzebne i muszą istnieć, że niesłuszne jest kreowanie atmosfery „anty plastikowej”. Ale musimy sami lepiej nimi
gospodarować i w rozmowach o potrzebie ich stosowania używać konkretnych argumentów. Liczymy, że przedstawione prezentacje wywołają ożywioną
dyskusję i wymianę poglądów na ten
temat.
Sponsorami wydarzenia w dniu 6 marca są FUTAMURA UK LTD oraz Targi
w Krakowie, organizator targów Packaging Innovations. Patronami medialny-
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mi są czasopismo Świat Druku i portal
Foodfakty.
Już teraz serdecznie zapraszając na
spotkanie, zachęcamy również inne firmy do wspierania organizowanych przez
Izbę webinariów w charakterze Partnera (sponsora). Szczegóły w biurze Izby
(biuro@pio.org.pl)
Jednocześnie zachęcamy członków
do otwartej dyskusji i zgłaszania tematów na kolejne webinaria, które planujemy zorganizować w tym roku, a także
do dzielenia się wiedzą i współtworzenia tych wydarzeń w roli prelegentów.
Istotnym jest bowiem, aby tematyka kolejnych spotkań nie była z góry narzucona przez Izbę, a odpowiadała na nurtujące członków PIO i branżę opakowań pytania.
Dlatego zwracamy się z prośbą
o przesyłanie do biura Izby propozycji tematów, które warto by poruszyć
podczas organizowanych przez Izbę
kolejnych webinariów.
Biuletyn wydawany jest
w ramach działalności statutowej
Polskiej Izby Opakowań
i przekazywany bezpłatnie
członkom Izby, zainteresowanym
osobom i firmom spoza Izby,
a także rozpowszechniany
podczas wydarzeń
i targów branży opakowań
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