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Z dniem 3 lipca powinny wejść w życie 
przepisy wynikające z  dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniej-
szenia wpływu niektórych produktów 
z tworzyw sztucznych na środowisko, do-
tyczące ograniczenia stosowania niektó-
rych wyrobów z tworzyw sztucznych jak: 
widelce, łyżki, noże, talerze, słomki, mie-
szadełka do napojów, patyczki mocowa-
ne do balonów, kubki i pojemniki na na-
poje oraz pojemniki na żywność (tzw. 
dyrektywy SUP). O  szczegółach doku-

Drugie w  tym roku posiedzenie Rady 
Polskiej Izby Opakowań zostało zorga-
nizowane się w dniu 22 czerwca 2021 r. 
Obrady odbyły się w trybie zdalnym za 
pośrednictwem platformy MS Teams.

W obradach udział wzięli członkowie 
Rady, członkowie Komisji Rewizyjnej, 
a  także prezes prof. Stanisław Tkaczyk, 
dyrektor Beata Pyś-Skrońska i Marzenna 
Kobylarz. Czerwcowe posiedzenie Rady 
było zorganizowane w formie otwartej, 
a więc z udziałem również członków Izby 
niezasiadających w Radzie i Komisji Re-
wizyjnej. Łączne w  posiedzeniu wzięło 
udział 28 osób.

Obrady rozpoczął prezes Izby, prof. zw. 
dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk od wspo-
mnienia o wieloletnim dyrektorze Izby – 
Wacławie Wasiaku. 22 czerwca minął 
bowiem rok od śmierci dyrektora, któ-

mentu piszemy w artykule na str. 2 Biule-
tynu. Wobec braku wprowadzenia przepi-
sów do polskiego porządku prawnego od 
3 lipca br. nie nastąpią jedak żadne zmia-
ny w dotychczas obowiązujących uregu-
lowaniach w tym zakresie.

Z informacji uzyskanych z  Minister-
stwa Klimatu i Środowiska, a także Rządo-
wego Centrum Legislacji wynika, że usta-
wa jest obecnie na etapie konsultacji. 
Ministerstwo przewiduje, że dokument 

Dyrektywa SUP w Polsce 
opóźniona

Otwarte posiedzenie Rady 
Polskiej Izby Opakowań - relacja

ry w sposób wyjątkowy zasłużył się dla 
rozwoju PIO jak i całej branży opakowań.

Obradom przewodniczył Andrzej Kor-
nacki. W ramach kwestii formalnych Ra-
da przyjęła porządek obrad oraz protokół 
z poprzedniego posiedzenia (23 lutego 
2021).

Następnie Dyrektor Izby, przedstawiła 
w skrócie najważniejsze wydarzenia i ini-
cjatywy Izby z  okresu marzec-czerwiec 
2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem 
odbywającego się w marcu br. Walnego 
Zgromadzenia Członków, rozstrzygnię-
cia Konkursu na prace dyplomowe o te-
matyce opakowaniowej oraz organizacji 
przez Izbę webinarium: Jak uczynić recy-
klingowalnymi elastyczne opakowania 
z tworzyw sztucznych. Ponadto dyrektor 
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Od 3 lipca br. miał obowiązywać zakaz 
wprowadzania do obrotu niektórych wy-
robów z tworzyw sztucznych, wynikający 
z zapisów dyrektywy SUP.

Tworzywa sztuczne stały się wszech-
obecnym surowcem, znajdując zasto-
sowanie w wielu dziedzinach życia i go-
spodarki. Szacuje się, że jedynie w ciągu 
ostatnich 50 lat globalna produkcja two-
rzyw sztucznych wzrosła ponad dwa-
dzieścia razy, a według prognoz do 2050 
r. wzrośnie aż czterokrotnie. Tak spekta-
kularny rozwój branży tworzyw sztucz-
nych miał niestety negatywny wpływ na 
środowisko naturalne.

„Europejska strategia na rzecz tworzyw 
sztucznych stanowi krok w kierunku usta-
nowienia gospodarki o obiegu zamknię-
tym, w  której projektowanie i  produko-
wanie tworzyw sztucznych i  produktów 
z tworzyw sztucznych w pełni uwzględnia 
potrzeby w  zakresie ponownego użycia, 
napraw i recyklingu, i w której tworzy się 
i propaguje bardziej zrównoważone ma-
teriały.”(1)

Jednym z  rozwiązań „plastikowego 
problemu” ma być tzw. dyrektywa SUP, 
czyli dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2019/904 ws. zmniej-
szenia wpływu niektórych produktów 
z  tworzyw sztucznych na środowisko. 
To właśnie na mocy zapisów dyrekty-
wy już wkrótce będzie obowiązywał 
zakaz wprowadzania do obrotu wielu 
plastikowych przedmiotów jednorazo-
wego użytku.  – Celami niniejszej dyrek-
tywy są zapobieganie wpływowi niektó-
rych produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko, w szczególności na środowi-
sko wodne, i  na zdrowie człowieka oraz 
zmniejszanie tego wpływu oraz zachę-
canie do przechodzenia na gospodarkę 
o  obiegu zamkniętym z  innowacyjnymi 
i zrównoważonymi modelami biznesowy-
mi, produktami i materiałami, co przyczyni 
się także do efektywnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego – napisano w art. 1 
dyrektywy.

Zgodnie z artykułem 5 dyrektywy za-
kaz wprowadzania do obrotu produk-
tów jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych oraz produktów wykona-
nych z oksydegradowalnych tworzyw 
sztucznych obejmuje następujące 
produkty jednorazowego użytku:

1) Patyczki higieniczne, z  wyjątkiem 
wyrobów do celów medycznych

2) Sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki)
3) Talerze
4) Słomki, z wyjątkiem wyrobów do ce-

lów medycznych
5) Mieszadełka do napojów
6) Patyczki mocowane do balonów 

i  służące do tego, by balony się na 
nich opierały, w  tym mechanizmy 
tych patyczków, z  wyjątkiem balo-
nów do użytku przemysłowego lub 
innych profesjonalnych zastoso-
wań, które to balony nie są rozpro-
wadzane wśród konsumentów

7) Pojemniki na żywność wykonane 
z tworzyw sztucznych, tj. pojemniki 
takie jak pudełka, z  pokrywką lub 
bez, stosowane w celu umieszczenia 
w nich żywności, która:

 a) Jest przeznaczona do bezpośred-
niego spożycia, na miejscu lub na 
wynos,

 b) Jest zazwyczaj spożywana bez-
pośrednio z pojemnika, oraz

 c) Jest gotowa do spożycia bez dal-
szej obróbki, takiej jak przyrządza-
nie, gotowanie czy podgrzewanie

8) Pojemniki i  kubki na napoje wyko-
nane z  tworzyw sztucznych, w  tym 
zakrętki i  wieczka z  wyjątkiem po-
jemników i butelek do mającej płyn-
ną postać żywności medycznej

„Tworzywo sztuczne” to materiał 
składający się z polimeru, do którego mo-
gły zostać dodane dodatki lub inne sub-
stancje i  który może funkcjonować jako 
główny składnik strukturalny produktów 
końcowych, z wyjątkiem polimerów na-
turalnych, które nie zostały chemicz-
ne zmodyfi kowane (defi nicja w  art. 3 
pkt. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
PE i Rady).

Polimery naturalne rozumie się jako 
polimery będące produktem procesu po-
limeryzacji, który miał miejsce w przyro-
dzie, niezależnie od procesu ekstrakcji, za 
pomocą którego zostały wyodrębnione.

Nie uznaje się za naturalne polime-
rów powstających w wyniku biosyntezy 
w  warunkach przemysłowych, prowa-
dzonych przez człowieka, np. polihy-

droksyalkaniany (PHA) nie są polimera-
mi naturalnymi.

Natomiast np. przetworzona celuloza 
w formie wiskozy, lyocellu i powłoki celu-
lozowej nie jest uznawana za chemicznie 
zmodyfi kowaną.

Także produkty jednorazowego użyt-
ku wykonane z  papieru lub kartonu 
z  powłoką lub wykładziną z  tworzywa 
sztucznego są objęte zakresem dyrekty-
wy w przeciwieństwie do wyrobów kar-
tonowych bez powłoki z tworzywa.

Wyroby z tworzyw 
sztucznych nie objęte 
zakresem dyrektywy

Jeśli chodzi o  pojemniki na żyw-
ność jednorazowego użytku to zgod-
nie z  wytycznymi Komisji Europejskiej 
wyłączone są z  zakresu stosowania 
dyrektywy np. pojemniki zawierające 
mrożony posiłek, który wymaga dalsze-
go przygotowania, pudełka na ryby, tac-
ki na mięso i na żywność, która nie jest 
zazwyczaj spożywana z  pojemnika na 
żywność i nie jest gotowa do spożycia 
bez dalszej obróbki; pojemniki zawiera-
jące suszoną żywność lub produkty spo-
żywcze wymagające zalania wodą przed 
spożyciem.

W przypadku butelek z  tworzyw 
sztucznych wyłączenie stosuje się 
w przypadku butelek o pojemności po-
wyżej 3 litrów, butelek przeznaczonych 
do ponownego użycia i tych przeznaczo-
nych do użytku medycznego.

Wyłączenie obejmuje także kubki wie-
lokrotnego użytku sprzedawane w  ra-
mach sytemu ponownego napełniania, 
a także kubki z zupą w proszku, do której 
należy dodać np. wodę.

Na opakowaniach jednorazowych 
produktów zawierających tworzywa 
sztuczne pojawią się specjalne ozna-
kowania.

W Dzienniku Urzędowym UE opubli-
kowano rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grud-
nia 2020 r. ustanawiające zasady doty-
czące zharmonizowanych specyfi kacji 
w odniesieniu do oznakowania produk-

Przegląd wytycznych 
do Dyrektywy Single Use Plastic (SUP)
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tów jednorazowego użytku z  tworzyw 
sztucznych wymienionych w części D za-
łącznika do dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2019/904 w spra-
wie zmniejszenia wpływu niektórych 
produktów z  tworzyw sztucznych na 
środowisko.

Produkty jednorazowego użytku 
z  tworzyw sztucznych objęte art. 7 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/904 dotyczącym wy-
mogów dotyczących znakowania to:

1) Podpaski higieniczne, tampony oraz 
aplikatory do tamponów

2) Chusteczki nawilżane, tj. uprzednio 
nawilżone chusteczki przeznaczone 
do higieny osobistej i uprzednio na-
wilżone chusteczki do użytku domo-
wego

3) Wyroby tytoniowe z  fi ltrami i  fi ltry 
sprzedawane do używania z  wyro-
bami tytoniowymi

4) Kubki na napoje

SPECYFIKACJE DOTYCZĄCE OZNA-
KOWANIA PODPASEK HIGIENICZ-
NYCH, TAMPONÓW ORAZ APLIKATO-
RÓW DO TAMPONÓW, CHUSTECZEK 
NAWILŻANYCH, WYROBÓW TYTONIO-
WYCH Z  FILTRAMI I  FILTRÓW SPRZE-
DAWANYCH DO UŻYWANIA Z WYRO-
BAMI TYTONIOWYMI ORAZ KUBKÓW 
NA NAPOJE WEDŁUG ROZPORZĄDZE-
NIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 
2020/2151 Z DNIA 17 GRUDNIA 2020:

1) Na opakowaniach podpasek hi-
gienicznych, tamponów i  apli-
katorów, chusteczek nawilża-
nych, dla wyrobów tytoniowych 
z  fi ltrami o  powierzchni 10 cm2 
lub większej należy umieścić odpo-
wiednio następujące oznakowania 
drukowane:

PRODUKT ZAWIERA PLASTIK

PRODUKT ZAWIERA PLASTIK

PRODUKT ZAWIERA PLASTIK

PRODUKT ZAWIERA PLASTIK

2) Kubki na napoje wykonane czę-
ściowo z  tworzywa sztucznego 
powinny nosić następujące ozna-
kowanie drukowane:

PRODUKT ZAWIERA PLASTIK

3) Kubki na napoje wykonane w ca-
łości z  tworzywa sztucznego po-
winny nosić następujące oznako-
wanie drukowane lub następujące 
oznakowanie grawerowane/wytło-
czone:

WYKONANE Z PLASTIKU

Tekst na oznakowaniu produktów 
wprowadzanych do sprzedaży na 
polskim rynku musi być w języku pol-
skim.

Oznakowanie należy umieścić pozio-
mo na zewnętrznej przedniej lub gór-
nej powierzchni opakowania, w  zależ-
ności od tego, która z nich jest bardziej 
widoczna.

Jeżeli oznakowanie minimalnej wielko-
ści nie mieści się w całości na zewnętrz-
nej przedniej lub górnej powierzchni 
opakowania, można je umieścić w czę-
ściach na dwóch stronach opakowa-
nia, tj. na górze i z przodu lub z przodu 
i z boku, w zależności od tego, która z nich 
jest bardziej widoczna. Tekst informacyj-
ny „ZAWIERA PLASTIK” należy wydru-
kować wielkimi literami i czcionką Hel-
vetica Bold. Rozmiar czcionki powinien 
wynosić co najmniej 5 pkt, a maksymal-
nie 14 pkt.

Wprowadzenie dyrektywy

Państwa członkowskie powinny do 
3 lipca 2021 roku wprowadzić zapisy dy-
rektywy do przepisów krajowych i w nich 
uszczegółowić postępowanie z produk-
tami z tworzyw sztucznych.

Kiedy przepisy zaczną ofi cjalnie obo-
wiązywać w Polsce, tego jeszcze nie wia-
domo.

Harmonogram wdrażania 
Dyrektywy SUP

2024 rok – Wprowadzenie rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta dla po-
jemników, butelek oraz kubków i toreb 
z tworzyw sztucznych.

2025 rok – Obowiązek przytwierdzania 
zakrętek do butelek plastikowych

2025 rok  – Nowe wymogi minimalne 
dla recyklingu opakowań (55%).

2025 rok  – Wprowadzenie wymogu, 
aby butelki PET były wykonane w  25% 
z recyklatu.

2025 rok  – 77% plastikowych butelek 
jednorazowego użytku na napoje pod-
lega selektywnej zbiórce.

2029 rok – 90% plastikowych butelek 
jednorazowego użytku na napoje pod-
lega selektywnej zbiórce.

2030 rok  – Wprowadzenie wymogu, 
aby butelki PET były wykonane w  30% 
z recyklatu.

2030 rok  – Nowe wymogi minimalne 
dla recyklingu opakowań (70%).

Więcej informacji oraz Dyrektywa SUP wraz z wytycznymi:
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/wytyczne-ke-dotyczace-unijnych-

przepisow-w-sprawie-tworzyw-sztucznych-jednorazowego-uzytku
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r.
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22 czerwca minął rok od śmierci mgr inż. Wacława Wasia-
ka, wieloletniego dyrektora Polskiej Izby Opakowań, czło-
wieka zasłużoenego nie tylko dla Izby, ale całej branży opa-
kowań.

Mgr inż. Wacław Wasiak był absolwentem Wydziału Lot-
nictwa. Był konstruktorem lotniczym w WSK w Mielcu. Na-
stępnie m.in. Dyrektorem Generalnym w Ministerstwach 
Nauki i Techniki; Edukacji; Przedstawicielem polskich orga-
nizacji naukowych za granicą, a także Dyrektorem Ośrodka 
Przetwarzania Informacji (OPI).

Przez ostatnie 30 lat związany z przemysłem opakowa-
niowym i ruchem instytutów badawczych. Był m.in. redak-
torem Biuletynu Instytutów Badawczych (IBR) oraz Biulety-
nu Opakowaniowego, który prowadził do ostatnich chwil 
swojego życia.

Pan mgr inż. Wacław Wasiak był wieloletnim konsultan-
tem w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań w War-
szawie.

Jako Dyrektor Generalny PIO dał się poznać jako wybit-
ny specjalista w  obszarze materiałów opakowaniowych, 
opakowań oraz gospodarki i zarządzania w tym zakresie. 
Był wybitnym specjalistą i wielkim entuzjastą opakowań. 

Minął rok od śmierci 
dyrektora 
Wacława Wasiaka

Autorem ponad 100 publikacji (monografi i, artykułów, ana-
liz i raportów) o przemyśle i rynku opakowań. Był także re-
daktorem wielu międzynarodowych konferencji opakowa-
niowych i licznych opracowań. Za zasługi został wyróżniony 
wieloma odznaczeniami państwowymi.

Wacław Wasiak jako dyrektor Izby był nie tylko przedsta-
wicielem, ale przede wszystkim przyjacielem ludzi branży 
opakowań, chętnie wspierającym ich rozwój, dzielącym się 
swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jubileusz Profesora Zenona 
Foltynowicza

Pan profesor Zenon Foltynowicz z uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
obchodzi swoje 70-lecie.

Od wielu lat współpracuje z Polską Izbą 
Opakowań w zakresie towaroznawstwa, 
opakowalnictwa i jakości. Uznany auto-
rytet naukowy, m.in. w zakresie mate-
riałów i opakowań biodegradowalnych. 
Uczestnik i wykładowca wielu konferen-
cji naukowych organizowanych przez 
PIO.

■ ■ ■

Wybory w Krajowej Izbie 
Gospodarczej

17 lipca br. odbyło się zebranie wy-
borcze do władz Krajowej Izby Gospo-
darczej.

WARTO WIEDZIEĆ

W wyniku wyborów ponownie zosta-
li wybrani na swoje funkcje: Prezydent 
KIG Pan dr Andrzej Arendarski i Prezes 
KIG Pan Marek Kłoczko.

Polska Izba Opakowań jest reprezento-
wana w Radzie KIG przez Pana prof. Sta-
nisława Tkaczyka, prezesa PIO.

Na zebraniu wytyczono dalsze formy 
współpracy z członkami KIG.

■ ■ ■

Konkurs Good Drink

Polska Izba Opakowań już po raz kolej-
ny podjęła się funkcji Jurora w organizo-
wanym przez Bikotech, Konkursie Good 
Drink. 

Konkurs skierowany jest do produ-
centów i dystrybutorów, oferujących ko-
mercyjnie napoje na polskim rynku. Ar-
bitrzy oceniają cechy sensoryczne ale 
również opakowanie, etykietę i wraże-

nia ogólne.  Wręczenie medali odbędzie 
się podczas Polskiego Kongresu Napo-
jowego

■ ■ ■

X Miedzynarodowa 
Konferencja Naukowa

We wrześniu (8-10 września br.) odbę-
dzie się X Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowa pt.: „Rola towaroznawstwa 
w zarządzaniu jakością w warunkach 
gospodarki opartej na wiedzy”, orga-
nizowana przez Uniwersytet Morski 
w Gdyni. 

Wydarzenie to będzie również okazją 
do uczczenia Jubileuszu 50-lecia pracy 
naukowej profesora Piotra Przybyłow-
skiego, wieloletniego rektora UM, uzna-
nego specjalisty z zakresu towaroznaw-
stwa i opakowalnictwa, współpracują-
cego od lat z PIO.
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zostanie skierowany do parlamentu na 
jesieni, gdzie będą musiały go przyjąć 
Sejm i Senat, a następnie podpisać Prezy-
dent. Niestety nie są podawane na razie 
konkretne daty, kiedy dokument zosta-
nie przekazany, ani tym bardziej wpro-
wadzony w życie.

Argumentując opóźnienia Minister-
stwo powołuje się m.in. na późne, bo do-
piero w dniu 31 maja 2021 r. opublikowa-
nie przez Komisję Europejską wytycznych 

Dyrektywa SUP w Polsce 
opóźniona

poinformowała, że w okresie od ostatnie-
go posiedzenia Rady do Izby przystąpiły 
4 nowe fi rmy: Green Tree, BSI Group, S&P 
Poland oraz Schoeller Allibert. Autorskie 
sylwetki fi rm zamieszczamy w „Witamy 
w gronie członków” (str. 6-8 Biuletynu).

Następnie historię i ofertę spółki przed-
stawił pan Maciej Ziętek, prezes fi rmy 
Schoeller Allibert, najnowszego członka 
Polskiej Izby Opakowań.

Głównym punktem otwartego posie-
dzenia Rady była prezentacja przygoto-
wana przez współpracujący od lat z Pol-
ską Izbą Opakowań Bank Santander. 
Informację na temat w  branży opako-
wań, wpływu pandemii oraz prognoz na 
najbliższe miesiące przedstawił Maciej 
Nałęcz, analityk sektorowy banku. W wy-
stąpieniu zaprezentował aktualną sytu-
ację branży wraz z prognozami wzrostu 
w najbliższym czasie. Omówiony został 
wpływ pandemii na poszczególne typy 
opakowań z uwzględnieniem branż do-
celowych oraz materiałów z  jakich wy-
twarzane są opakowania. Uwzględnio-
ny został również temat nadchodzących 
zmian w  regulacjach prawnych, zmian 
w  preferencjach konsumentów i  świa-
domości ekologicznej. Poruszony został 
także temat przyczyn, sytuacji i prognoz 
dotyczących znacznego wzrostu cen po-
szczególnych materiałów opakowanio-
wych. Prezentacja zakończyła się serią 
pytań od uczestników spotkania.

dokończenie ze s. 1

w zakresie stosowania przepisów dyrek-
tywy SUP. Zgodnie z treścią opracowania 
W dokumencie przedstawiono wytyczne 
dotyczące najważniejszych defi nicji dyrek-
tywy i przykłady produktów, co do których 
należy rozważyć, czy wchodzą w  zakres 
dyrektywy... zawarte w opracowaniu przy-
kłady nie są wyczerpujące i służą wyłącznie 
zilustrowaniu sposobu interpretacji nie-
których defi nicji i  stosownych wymogów 
dyrektywy w kontekście konkretnych pro-

duktów jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych.

Zachęcamy do zapoznania się za-
równo z  treścią dyrektywy, jak i  odno-
szącymi się do niej wytycznymi Komi-
sji Europejskiej w  celu sprawdzenia czy 
produkowane przez Państwa wyroby 
mogą, po wejściu przepisów w  życie, 
zostać objęte nowymi regulacjami. Po-
niżej zamieszczamy link do artykułu na 
portalu Izby, skąd można pobrać oba do-
kumenty http://www.pakowanie.info/
aktualnosci/wytyczne-ke-dotyczace-un-
ijnych-przepisow-w-sprawie-tworzyw-
sztucznych-jednorazowego-uzytku.

Izba na bieżąco monitoruje postęp prac 
nad uchwałą, a o wszelkich zmianach sy-
tuacji będziemy Państwa informować.

Otwarte posiedzenie Rady 
Polskiej Izby Opakowań – relacja
dokończenie ze s. 1

Punkt poświęcony dyskusji rozpoczął 
przewodniczący Rady Andrzej Kornacki 
od podsumowania sytuacji branży opa-
kowań, wskazując, na wzrost znaczenia 
rynkowego opakowalnictwa, jednocześ-
nie pokazując sytuacje niedostatecz-
nego uwzględniania opakowań w poli-
tyce gospodarczej np. poprzez zmiany 
w instytutach zajmujących się w swojej 
działalności opakowaniami. Przedsta-
wił również możliwe inicjatywy służące 
zwiększeniu znaczenia Izby i branży, jak 
utworzenie zawodu specjalisty ds. zarzą-
dzania opakowaniami.

Następnie Krzysztof Niczyporuk przed-
stawił szczegóły wymagań oraz działań 
niezbędnych do utworzenia funkcji rze-
czoznawcy ds. opakowań, podkreśla-
jąc, że pierwszym krokiem powinno być 
utworzenie zawodu. Zaproponował rów-
nież zorganizowanie szkolenia dla człon-
ków PIO poświęconego zarządzaniu stra-
tegicznemu w fi rmie.

Prezes Izby, prof. Stanisław Tkaczyk 
przedstawił negatywne skutki zmian 
w  strukturach instytutów badawczych 
oraz zamknięcia kierunków towaroznaw-
stwa na uczelniach wyższych.

Kończąc spotkanie, dyrektor poinfor-
mowała, że do następne posiedzenie 
Rady mogłoby odbyć się podczas tar-
gów TAROPAK na początku października 
w formie tradycyjnej. Przypomniała rów-
nież o możliwości zgłaszania do końca 

czerwca br. kandydatur do tytułów „Za-
służonych dla Przemysłu Opakowań. Za-
chęciła także członków do szerszego wy-
korzystywania izbowych mediów w tym 
portalu i  newslettera do publikowania 
materiałów, artykułów oraz oferty swo-
ich fi rm.

Wobec wyczerpania porządku obrad 
przewodniczący Andrzej Kornacki po-
dziękował za konstruktywny udział w ob-
radach, zamykając posiedzenie Rady.

Raport „Rewolucja opakowań (2019)” 
oraz przedstawiona na posiedzeniu 
Rady prezentacja będąca aktualizacją 
i  uzupełnieniem raportu, została prze-
kazana członkom Izby drogą mailową. 
W przypadku zainteresowania otrzyma-
niem tych materiałów, prosimy o kontakt 
z biurem Izby (biuro@pio.org.pl)

BPS
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Miło nam poinformować, że w ostatnim kwar-
tale (kwiecień-czerwiec) grono członków Pol-
skiej Izby Opakowań powiększyło się o kolejne 
3 fi rmy.

W dniu 20 kwietnia decyzją prezesa, członkiem 
PIO została fi rma S.C. S&P Poland, 22 czerwca 
przyjęta została fi rma Schoeller Allibert, nato-
miast 29 czerwca grono członków powiększyło 

SchoellerAllibert to jeden z najwięk-
szych na świecie producentów i  dys-
trybutorów opakowań wielokrotne-
go użytku produkowanych z  tworzyw 
sztucznych. Firma o 65-letnim doświad-
czeniu posiada obecnie biura i jednost-
ki produkcyjne zlokalizowane w ponad 
20 krajach na całym świecie, w tym tak-
że w  Polsce, w  Zabrzu. Jej działalność 
skupiona jest wokół 10 segmentów 
rynkowych, takich jak: rolnictwo, pro-
dukcja i przetwórstwo żywności, moto-
ryzacja, branża produkcji i  dystrybucji 
napojów, handel hurtowy i detaliczny, 
szeroko pojęta produkcja przemysło-
wa, rynek kosmetyczny, farmaceutycz-
ny, chemikalia, a także wynajem opa-
ko wań.

Produkty dostępne 
w ofercie 
SchoellerAllibert

Oferta SchoellerAllibertjest bardzo 
zróżnicowana i  jako jeden z  niewielu 
producentów na świecie może się ona 
poszczycić wytwarzaniem produktów, 
które są w pełni funkcjonalne i przyjazne 
dla naszej planety, gdyż całkowicie pod-
legają recyklingowi. Asortyment podzie-
lony został na 10 najważniejszych grup 
produktowych, wśród których znalaz-
ły się:

WITAMY W GRONIE CZŁONKÓW
POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ

się o fi rmę REKOPOL Organizacja Odzysku Opa-
kowań.

Na najbliższych stronach prezentujemy autor-
skie sylwetki nowych członków Polskiej Izby Opa-
kowań. Mamy nadzieję, że przynależność do na-
szej organizacji będzie pomocna w zdobywaniu 
wiedzy, pozyskiwaniu kontaktów oraz rozwoju 
fi rm.

SchoellerAllibert
lider na rynku produkcji opakowań 
wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych
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Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została za-
łożona przez czołowe polskie i  międzynarodowe przedsię-
biorstwa, w  celu zabezpieczania i  reprezentowania intere-
sów producentów i importerów produktów w opakowaniach, 
w związku z nałożoną na przedsiębiorców ustawową (ustawa 
z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i od-
padami opakowaniowymi) odpowiedzialnością fi nansową za 
odzysk i recykling opakowań po produktach wprowadzanych 

na rynek. Obecnie współpracuje z nami ponad 2 000 przed-
siębiorców, którzy powierzyli nam swój obowiązek, wpisu-
jąc się w  strategię Rozszerzonej Odpowiedzialności Produ-
centa.

Rekopol to nie tylko realizacja ustawowych obowiązków na-
łożonych na Przedsiębiorcę to również usługi, które wyróżniają 
nas na tle innych organizacji odzysku opakowań:

Rekopol 
Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A.

dokończenie na s. 8

 skrzyniopalety klasyczne (RPC) lub 
składane (FLC),

 składane pojemniki z  tworzyw 
sztucznych (FSC),

 plastikowe skrzynki na napoje,

 pojemniki plastikowe sztaplowalne,

 pojemniki plastikowe sztaplowal-
no-gniazdowe,

 wiadra z certyfi katem UN,

 IBC do przewozucieczy,

 palety plastikowe,

 wózki transportowe.

Firma oferuje także rozwiązania „szy-
te na miarę”, skierowane m.in. do branży 
piwowarskiej, wytwarzane z wykorzysta-
niem różnych technik znakowania i zdo-
bienia, a  także innowacyjne pojemniki 
z tworzywa sztucznego, które wyznaczają 
nowe standardy produkcyjne i użytkowe.

Grupa SchollerAllibert jest posiada-
czem certyfi katów ISO 9001, ISO 14000 

(zarządzanie środowiskiem), 
ISO 22000 (zarzą-
dzanie bezpiecześ-
twem żywności), a w 
trakcie wdrażania jest 
standard ISO 45000 
(zarządzanie BHP).

Czym 
charakteryzują 
się produkty 
Schoeller-
Allibert?

Ponad sześć dekad 
obecności na wymaga-
jącym rynku produkcyj-
nym i logistycznym spra-
wia, że SchoellerAllibert 
nieustannie dba o jakość 
swoich produktów, któ-
re wytwarzane są wyłącz-
nie z wysokiej jakości two-
rzyw sztucznych, co czyni 
je wytrzymałymi i  odpor-
nymi na uszkodzenia me-
chaniczne i czynniki atmo-
sferyczne. W trosce o kom-
fort ich użytkowników, pro-
dukty te są odpowiednio za-
projektowane i wyposażone 
w ergonomiczne uchwyty.

czem certyfi katów
(zarządz
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Doradztwo krajowe dla Przedsiębiorców i Ecodesign

Oferujemy szereg usług doradczych i szkoleniowych które po-
mogą Twojej fi rmie najbardziej efektywnie prowadzić działania 
z zakresu gospodarki odpadami zarówno dziś jak i przyszłości.

 Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami opakowa-
niowymi w celu optymalizacji kosztów

 Opracowanie strategii gospodarki odpadami opakowanio-
wymi i realizacji obowiązku odzysku i recyklingu w odnie-
sieniu do perspektyw 2025 i 2030 poprzez indywidualne 
konsultacje i specjalistyczne raporty, szkolenia i seminaria

 Przygotowanie przewidzianych Ustawą obowiązków 
sprawozdawczych

 Audyt opakowaniowy w  zakresie zgodności ewidencji 
i  raportowania z  ustawą o  gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi.

 Audyt i doradztwo w zakresie ekoprojektowania i przy-
datności opakowań do recyklingu

 Opiniowanie przydatności opakowań do recyklingu
 Konsultacje i testy opakowań przed wprowadzeniem na 

rynek w zakresie ich przetwarzalności
 Tablice informacyjne do punktów handlowych

Doradztwo Międzynarodowe

Wprowadzający produkty w opakowaniach na dany rynek 
jest zobowiązany realizować obowiązek odzysku i recyklin-
gu odpadów opakowaniowych wg. prawa ustalonego w tym 
kraju. Systemy realizacji obowiązków różnią się w poszczegól-
nych krajach, a każdy polski eksporter musi mieć świadomość 
ciążących na nim obowiązków – w tym wspiera Rekopol.

Zielony CSR i Edukacja

 Prowadzimy działania edukacyjne i projekty z zakresu Zie-
lonego CSR

 Rozpoznajemy potrzeby i  możliwości naszych Klientów 
i tworzymy projekty „szyte na miarę”

 Tworzymy kompleksowe programy edukacji, tak by do-
trzeć do jak najszerszej grupy odbiorców

Prowadzimy akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiór-
ki odpadów czy świadomych zakupów, opracowujemy i druku-
jemy materiały edukacyjne, szkolimy, organizujemy konkursy 
i happeningi. Wiele z tych działań podejmujemy i organizujemy 
z naszymi Klientami, dla których projekty z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR) coraz częściej stają się sku-

tecznym sposobem realizacji tych obowiązków ciążących na 
Przedsiębiorcach.

Każdego roku organizujemy dla naszych Klientów semi-
naria i spotkania, służące wymianie doświadczeń i spo-
strzeżeń dotyczących często zmieniających się regulacji 
prawnych i ich konsekwencji dla polskich Przedsiębiorców.

Od 15 lat prowadzimy autorską kampanię Dzień Bez 
Śmiecenia. Dzień bez Śmiecenia – to pomysł wypracowa-
ny przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających 
w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-
-Parlament Młodzieży” w 2007 r., przedsięwzięcia fi rmo-
wanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą dzia-
łające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje 
odzysku), a koordynowanego i organizowanego w Polsce 
przez Rekopol O.O.O. SA. Celem jest propagowanie prawi-
dłowych zasad segregowania odpadów, promowanie pro-
ekologicznych postaw i ochrony środowiska. W ramach 
projektu edukujemy, przygotowujemy szereg pomocnych 
materiałów edukacyjnych, realizujemy wydarzenia zarów-
no w terenie, jak i online, organizujemy konkursy i wy-
darzenia edukacyjne w całej Polsce. W Dzień bez Śmie-
cenia nie produkujemy tysięcy plakatów, ulotek, insertów 
i wlepek. Podstawowym materiałem edukacyjnym każdej 
edycji działań jest kartka elektroniczna, która po kliknię-
ciu przekierowuje na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl,
h  ps://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia

Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze fi rmy.

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt, 
którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i podda-
wanych recyklingowi butelek PET. Projekt został zainicjo-
wany w 2018 roku przez czterech wiodących producentów 
branży FMCG, wprowadzających na polski rynek wody i na-
poje w butelkach PET. Kampania „Działaj z imPETem!” ma 
na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiednie-
go postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są 
butelki PET.

www.dzialajzimpetem.pl; h  ps://www.facebook.com/
dzialajzimpetem

Re_kologia jest akcją społeczno-edukacyjną, która powstała 
z troski o środowisko. Jej celem jest zwiększanie świadomości 
dotyczącej segregacji odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucz-
nych. W ramach re_kologii współpracujemy ze szkołami, pla-
cówkami oświatowymi, samorządami i lokalnymi instytucjami 
zajmującymi się m.in. zagospodarowaniem odpadów.

h  ps://www.facebook.com/Rekologia

Zielony Punkt

Wyróżnikiem Rekopolu jest wyłączność na udzielanie 
w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”. Znak 
ten umieszczany na opakowaniu oznacza, iż Przedsiębior-
ca wniósł wkład fi nansowy w budowę i działalność syste-
mu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych two-
rzonych w Polsce przez Rekopol.

Zaparszamy do kontaktu
rekopol@rekopol.pl;
www.rekopol.pl; h  ps://www.facebook.com/rekopol

Rekopol 
Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A.
dokończenie ze s. 7
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Polish Graphic 
Design Awards 
2020

26 czerwca 2021 roku w Komunie War-
szawa w Warszawie odbyło się ogłosze-
nie wyników i  wręczenie nagród orga-
nizowanego po raz czwarty konkursu 
Polish Graphic Design Awards. W ramach 
konkursu 14 zespołów jurorskich przy-
znało ponad 200 nominacji, 65 wyróż-
nień i  45 nagród głównych dla najlep-
szych projektów grafi cznych 2020 roku.

W dwóch kategoriach opakowanio-
wych nagrody otrzymali:

Okolicznościowe opakowanie
Nagrody główne 2020

 Halo Creative Studio – Seoulkid
 MELT  – Quebonafi de Romantic Psy-

cho – AR Cover

Wyróżnienia 2020
 Unifi kat Studio – Wits
 Unifi kat Studio – Love First

Seryjne opakowanie
Nagroda główna 2020

 Motyw Studio – Wino Kamil Barczen-
tewicz

Wyniki konkursów pod patronatem 
Polskiej Izby Opakowań

Wyróżnienia 2020
  Studio Otwarte – Łan
 TOFU Studio – Kofi kada

Przyznane zostały także nagrody spe-
cjalne: najlepszą projektantką 2020 roku 
została Beata Śliwińska „Barrakuz”, naj-
lepszym zespołem projektowym 2020 
roku – studio Bękarty, projekt 2020 ro-
ku to „Archiwum Protestów Publicznych” 
autorstwa Syfon Studio, a specjalną na-
grodę Arctic Paper 2020 za najlepszą pu-
blikację otrzymała to/studio za serię „Mi-
ni” wydawnictwa „Tajfuny”.

Pełna lista wyróżnień, nagród głów-
nych i  specjalnych w  konkursie Polish 
Graphic Design Awards 2020 znajduję 
się na stronie konkursu.

Partnerami konkursu są Polska Izba 
Opakowań oraz firmy członkowskie: 
Arctic Paper i Świat Druku.

Złote Gryfy 
rozdane

W sobotę, 26 czerwca br. w hotelu The 
Westin Warsaw odbył się Bal Polskiej Izby 
Druku, podczas którego miała miejsce 
gala wręczenia nagród w XXI edycji kon-
kursu o nagrodę Złotego Gryfa.

Jury Konkursu podczas kwietniowe-
go posiedzenia, po zapoznaniu się z pra-
cami nadesłanymi na konkurs, postano-
wiła przyznać następujące nagrody Zło-
tego Gryfa za rok 2020 w  dziewięciu 
kategoriach.

W kategorii Opakowanie z nadru-
kiem, nagrodę otrzymało:
 Opakowanie kaszerowane „2 Mas-

ters” dla Dictador Sp. z o.o. – Takt 
Sp. z o.o.

Celem konkursu jest wyłonienie naj-
lepszego pod względem jakości wykona-
nia produktu poligrafi cznego. Zostanie 
laureatem tej rywalizacji jest równoważ-
ne z certyfi katem najwyższej jakości pro-
dukcji.

Polska Izba Opakowań jest wielolet-
nim partnerem wydarzenia, a  dyrektor 
PIO (Beata Pyś-Skrońska) od kilku lat za-
siada w jury Konkursu.

Pełna lista lauretów oraz skład jury 
Konkursu Złotego Gryfa znajduję się na 
stronie organizatora.

red.

Podejmij wyzwanie – 
zaprojektuj opakowanie!
Zgłoś swój projekt do Konkursu Strefa Studenta organizowa-
nego w ramach Międzynarodowych Targów Opakowań Packa-
ging Innovations. Mówią, że marzenia się nie spełniają, marze-
nia się spełnią. Nie inaczej jest w przypadku ambicji zawodo-
wych. Konkurs od 10 lat jest szansą dla młodych projektantów 
opakowań na postawienie pierwszych zawodowych kroków.

Projektanci mogą zgłaszać swoje prace w 3 kategoriach: Wra-
żenie, Funkcjonalność i forma oraz Szata grafi czna. Finał Stre-
fy Studenta odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów 
Opakowań Packaging Innovations –  najważniejszego wydarze-
nia w branży, gdzie spotykają się profesjonaliści z całej Europy. 

Dla uczestników konkursu to niecodzienna okazja do zapre-
zentowania swoich projektowych możliwości przedstawicie-
lom największych marek, a co za tym idzie uzyskania pierwszych 
poważnych, zawodowych zleceń. Zgłoszenia przyjmowane bę-
dą do 16 lipca br. , a następnie oceniane przez profesjonalne 
Jury. Do drugiego etapu zostanie zaproszonych 5 projektantów 
z każdej kategorii konkursowej. Nominowani podczas spotka-

nia online z Jury w dn. 2 września 2021 zaprezentują i opowie-
dzą o swoich projektach. Laureaci zostaną wyłonieni 3 września 
i zaproszeni do EXPO XXI Warszawa na 13. Międzynarodo-
we Targów Opakowań Packaging Innovations (15-16 września). 
Na zwycięzców czekać będą nagrody pieniężne, możliwość 
opublikowania prac w uznanym magazynie branżowym oraz 
szansa na nawiązanie pierwszych kontaktów biznesowych. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostęp-
ne są na stronie: 

https://packaginginnovations.pl/pl/strefa-studenta/10-stre-
fa-studenta-2021.html
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Patronat 
nad Wiosenną Konferencją 
Farmaceutyczną 

6 kwietnia Izba po raz kolejny podjęła 
się roli patrona branżowego Wiosennej 
Konferencji Farmaceutycznej, która od-
była się w dniach 10-11 czerwca 2021 r. 
Celem konferencji była prezentacja 
problematyki związanej z efektywnym 
funkcjonowaniem zakładów farmaceu-
tycznych, optymalizacją procesów ope-
racyjnych poprzez nowoczesne metody 
utrzymania ruchu oraz minimalizacją 
ryzyka na każdym etapie wytwarzania 
leków.

■ ■ ■

Opinie dla Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska 
oraz Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii

W dniu 7 kwietnia do Izby zwróciło się 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Techno-
logii z prośbą o przygotowanie opinii 
dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
na temat projektu ustawy o zmianie 
ustawy o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej. 
Izba, po konsultacjach z fi rmami człon-
kowskimi, w dniu 16 kwietnia przygo-
towała i przesłała opinię dotyczącą prac 
nad uchwałą ROP do obu Ministerstw.

Do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii zostało przekazane także pismo 
w sprawie planowanych zmian w obo-
wiązujących wówczas obostrzeniach 
epidemiologicznych z uwzględnieniem 
szczególnej roli opakowań w łańcuchach 
logistycznych.

■ ■ ■

Raport Green Generation

Na początku kwietnia Polska Izba Opa-
kowań objęła patronat merytoryczny 
nad przygotowywanym przez Mobile In-
stitute reportem Green Generation 2021 
– Wspólnie na rzecz Ziemi. Premiera ra-
portu połączona z webinarium odbyła 

Z życia 
Polskiej Izby Opakowań

się w dniu 22 kwietnia br. W raporcie 
został także zamieszczony komentarz 
dyrektor Izby na temat wpływu rozwoju 
e-commerce na branżę opakowań, a tak-
że preferencji klientów oraz ekologicz-
nych rozwiązań w opakowalnictwie i han-
dlu internetowym.

■ ■ ■

Współpraca z targami 
Bioexpo

Pod koniec kwietnia, Polska Izba Opa-
kowań potwierdziła patronat branżowy 
nad targami Bioexpo. Podobnie jak w po-
przednich edycjach, Izba będzie dyspo-
nować stoiskiem informacyjno promocyj-
nym oraz specjalną ofertą dla fi rm człon-
kowskich. Więcej infrormacji o targach na 
str. 20 Biuletynu oraz w biurze Izby.

■ ■ ■

Webinarium „Jak uczynić 
recyklingowalnymi 
elastycznie opakowania 
z tworzyw sztucznych”

W związku z trwającymi wiosną ogra-
niczeniami w organizacji tradycyjnych 
stacjonarnych konferencji i spotkań, 
w dniu 6 maja Izba zorganizowała we-
binarium będące próbą odpowiedzi na 
pytanie „Jak uczynić recyklingowalny-

mi elastycznie opakowania z tworzyw 
sztucznych”.

Podczas spotkania zaproszeni eksperci 
Konrad Nowakowski, Krzysztof Garman 
oraz Andrzej Kornacki poruszyli następu-
jące tematy:
 Jak wyglądają kwestie opakowań 

od strony prawnej oraz od strony 
podmiotów, które na co dzień zaj-
mują 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 pako-
wanych wyrobów właściwościach, 
odpowiadały wdrażanym w życie 
zasadom Gospodarki o Obiegu Za-
mkniętym

 Jak opakowania kompostowalne 
mogłyby być uzupełnieniem stra-
tegii właścicieli marek znajdując 
zastosowanie tam, gdzie opakowa-
nia z tworzyw sztucznych pocho-
dzących z ropy naftowej, pomimo 
starań i wysiłków „nie dają rady”

W wydarzeniu udział wzięło 86 uczest-
ników. Sponsorami webinarium były fi r-
my FUTAMURA, Targi w Krakowie oraz 
Green Tree. Prezentacje wygłoszone 
podczas konferencji są cały czas dostęp-
ne na portalu Izby.

■ ■ ■

Literatura branżowa – nowa 
zakładka na portalu Izby

Na początku maja, po konsultacjach z przed-
stawicielami nauki i specjalistami bran-
ży opakowań, na portalu Izby została 
utworzona specjalna zakładka Literatura 
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branżowa, w której zaprezentowana jest 
lista publikacji z zakresu opakowalnictwa. 

Mamy nadzieję, że stworzona baza 
będzie dobrym źródłem informacji dla 
studentów, specjalistów oraz wszyst-
kich, którym temat opakowań jest bli-
ski. Wiedząc, że jest to dopiero początek 
szerszego katalogu branżowej literatury, 
serdecznie zachęcamy do nadsyłania na 
adres Izby (biuro@pio.org.pl) propozycji 
i sugestii kolejnych publikacji, które po-
winny znaleźć się w niniejszym wykazie.

■ ■ ■

Spotkanie Word Packaging 
Organisation

W dniach 17-20 maja odbyło się pierw-
sze w tym roku spotkanie członków WPO 
(World Packaging Organisation). Polskę 
w tym roku reprezentowała Polska Izba 
Opakowań oraz IBWCh-COBRO. Kilku-
dniowe obrady obejmowały spotkanie 
Zarządu WPO, prezentacje, warsztaty oraz 
spotkanie sprawozdawcze. Głównymi te-
matami były wpływ pandemii na branżę, 
nowe regulacje prawne, inicjatywa „Safe 
Food” oraz program edukacyjny WPO.

■ ■ ■

Patronat nad Kongresem 
Etykiety Samoprzylepne

Pod koniec maja, pobnie jak w latach 
ubiegłych, Izba objęła patronat nad orga-
nizowanym przez wydawcę czasopisma 
Świat Druku, kongresem „Etykiety samo-
przylepne – najnowsze technologie”. Spo-
tkanie odbyło się w dniach 17-18 czerwca 
w Żninie. W ramach Kongresu organiza-
torzy zaprosili do wysłuchania interesują-
cych i inspirujących wystąpień ekspertów 
i specjalistów oraz zwiedzenia wystawy 
technologicznej.

■ ■ ■

Raport E-commerce

Na początku czerwca, dyr. Izby udzieliła 
wypowiedzi na temat wpływu dynamicz-
nego rozwoju sektora e-commerce na 
zmiany na rynku branży opakowań, do 
publikowanego przez bank Santander 
raportu E-commerce B2B – biznes w sieci. 

Okazuje się bowiem, że ekologia od-
rywa coraz większą rolę w decyzjach za-
kupowych fi rm, a opakowanie ma w tym 
kluczową rolę. Więcej o perspektywach 
rozwoju samego B2B e-commerce, 

oraz opakowań wykorzystywanych 
w tym kanale sprzedaży można przeczy-
tać w raporcie dostępnym pod adresem 
http://santander.pl/raportecommerceb2b 

Raport został objęty patronatem Pol-
skiej Izby Opakowań.

■ ■ ■

Patronat Izby 
nad konferencją Bezpieczny 
Produkt Spożywczy

16 czerwca Izba objęła patronat nad 
VIII Konferencją Bezpieczny Produkt 
Spożywczy, która odbędzie się 27-28 
października 2021 roku w Mikołajkach. 
Podczas dwudniowego wydarzenia bę-
dzie można posłuchać o nowoczesnych 
technologiach oraz rozwiązaniach, któ-
re mają pomóc w uzyskaniu i utrzyma-
niu najwyższej jakości produktów wy-
twarzanych w zakładach spożywczych.

Poruszone zostaną tematy:
 utrzymywania higieny i czystości 

produkcji,
 kontroli jakości,
 opakowań i znakowania
Do udziału w konferencji zaprasza or-

ganizator – fi rma BMP, wydawca magazy-
nu „Kierunek Spożywczy” i portalu bran-
żowego: www.kierunekspożywczy.pl

■ ■ ■

Otwarte posiedzenie 
Rady PIO

W dniu 22 czerwca odbyło drugie w tym 
roku posiedzenie Rady Polskiej Izby Opa-
kowań. Czerwcowe spotkanie Rady było 
zorganizowane w formie otwartej. Głów-
nym punktem spotkania była prezenta-
cja przez bank Santander raportu na 
temat bieżącej sytuacji w branży opako-
wań, wpływu pandemii na poszczególne 
jej sektory oraz prognoz i przewidywań 
na najbliższe miesiące. Prezentacji towa-
rzyszyła seria pytań do eksperta oraz cie-
kawa dyskusja. 

Pełną relację z posiedzenia prezentuje-
my na str. 1 niniejszego Biuletynu.

Współpraca 
z targami 
Warsaw Pack

W dniach 26 maja oraz 24 czerwca kie-
rownictwo Izby spotykało się z przed-
stawicielami PTAK Warsaw Expo oraz 
SBŁ-IbiWCh-COBRO w celu omówienia 
udziału w targach Warsaw Pack. Podczas 
targów poza tradycyjnym stoiskiem Izby 
oraz stoiskami dla członków PIO, Izba zor-
ganizuje Salon Innowacji, na którym fi r-
my będą mogły zaprezentować najnow-
sze i najciekawsze rozwiązania z zakresu 
opakowalnictwa. Dodatkowo w tym ro-
ku, wśród uczestników Salonu zostanie 
przeprowadzany konkurs na innowacyj-
ne opakowanie, w którym dla zwycięz-
ców przewidziane są wysokie nagrody.

W ramach współpracy z organizatora-
mi kierownictwo PIO i COBRO przygo-
towało na potrzeby targów propozycję 
Salonu Innowacji oraz opracowało regu-
lamin Konkursu. Przypominamy, że dla 
członków Izby udział w Salonie Innowa-
cji jest bezpłatny. Więcej informacji o tar-
gach Wasaw Pack oraz innych wydarze-
niach targowych zamieszczamy na str. 19 
Biuletynu.

■ ■ ■

Udział w Gali 
Złotych Gryfów

W dniu 26 czerwca, dyrektor Biura Pol-
skiej Izby Opakowań – Beata Pyś-Skroń-
ska, brała udział w uroczystej Gali roz-
dania nagród w XXI edycji konkursu 
Złotego Gryfa. Izba od wielu lat jest part-
nerem branżowym konkursu, a dyrektor 
członkiem Jury oceniającego najlepsze 
prace z zakresu poligrafi i i opakowań 
z nadrukiem. Wyniki i więcej informacji 
o konkursie zamieszczamy na str. 9 Biu-
letynu.

■ ■ ■

Witamy w gronie członków 
Polskiej Izby Opakowań

W minionym kwartale do grona człon-
ków Polskiej Izby Opakowań dołączyły 
3 nowe fi rmy: S.C. S&P Poland Sp. z o.o., 
Schoeller Allibert Sp. z o.o. oraz REKOPOL 
Organizacja Odzysu Opakowań S.A. Au-
torskie sylwetki fi rm Schoeller Allibert 
oraz REKOPOL prezentujemy na str 6-8 
Biuletynu. Oferta fi rmy S.C. S&P Poland 
zostanie zamieszczona w kolejnym nu-
merze.
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Rok 2021 obfi tuje w Jubileusze, obchodzone przez fi rmy członkowskie Polskiej Izby Opakowań.
Nowoprzyjęta do Izby fi rma TransferdrukPAPIER, która powstała w 1981 obchodzi 40 rocznicę istnienia.
Kolejnym jubilatem jest RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących, która powstała 30 lat temu.
Przedsiębiorstwo Poligrafi czne RAGUS istnieje od lutego 1996 roku, a więc 25 lat.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów !!! 

JUBILEUSZE FIRM CZŁONKOWSKICH

Historia fi rmy sięga końca lat 70-tych XX wieku. Od początku 
byliśmy fi rmą rodzinną. Z połączenia myśli technicznej i arty-
stycznej powstawały wzory do ozdabiania odzieży, w postaci 
nadruków transferowanych z papieru na wyroby tekstylne. 
Wówczas to była nowość. 

Naszymi klientami byli głównie producenci odzieży, ale 
również Wojsko Polskie dla którego wykonywaliśmy emble-

maty i stopnie wojskowe, Poczta Polska i wiele klubów spor-
towych. 

Opracowaliśmy również produkcję samoprzylepnych tektu-
rowych szablonów budowalnych, imitujących cegłę do amery-
kańskiego systemu dryvit. 

Po przystąpieniu Polski do UE powstały nowe możliwości 
produkcyjne. 

Rozpoczęliśmy próby z papierami sublimacyjnymi i wdrożyli-
śmy nową, naszą metodę wytwarzania tych papierów, na którą 
uzyskaliśmy patent. 

Korzystając z funduszy europejskich zakupiliśmy linię tech-
nologiczną do wytwarzania papierów sublimacyjnych. 

Obecnie podążając za trendami proekologicznymi rozpoczę-
liśmy produkcję biokompostowalnych i biodegradowalnych 
papierów z barierami na wodę i tłuszcz, które z powodze-
niem zastępują papiery powleczone PE i PP. Mogą być sto-
sowane do pakowania żywności, która wymaga odporności na 
wilgoć. 

Końcowe produkty, do których można zastosować nasze pa-
piery to fast food’y, opakowania typy doypack, kubki jednora-
zowe, kubki do lodów, pudełka sałatek, pizzy, sushi, jednorazo-
we talerze, opakowania na sałaty, zioła kwiaty itp. 

Nasza fi rma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, 
którzy poszukują nowoczesnych ekologicznych rozwiązań oraz 
w swojej działalności postępują w zgodzie z ochroną środowi-
ska wokół nas. 

www.transferdrukpapier.pl 

40 lat firmy 
Transferdrukpapier
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RADPAK to polska fabryka maszyn pakujących, która działa 
na rynku od 1991 roku. Doświadczenie w projektowaniu ma-
szyn pakujących zaowocowało innowacyjnym podejściem do 
produkcji – stawiamy na automatykę, robotykę i nowoczesne 
rozwiązania IT.

Rozwijamy się  bardzo dynamicznie zaró wno na rynku glo-
balnym jak i lokalnym. Obecnie zatrudniamy ponad 110 osó b.

W Polsce od wielu lat budujemy pozycję wiodącego lidera 
w dostarczaniu automatycznych maszyn pakują cych. Naszymi 
klientami są  znane marki, któ re można codziennie spotkać na 
pó łkach w supermarketach. Specjalizujemy się w dostarczaniu 
kompletnych linii pakujących przeznaczonych do pakowania 
produktów sypkich w opakowania jednostkowe po paletyza-
cję kartonów zbiorczych.

Od blisko 10 lat rozwijamy się  szybciej niż  kiedykolwiek, 
rozbudowują c hale produkcyjne, biura oraz powię kszają c 
zespó ł i inwestują c w nowoczesne systemy IT.

Z uwagi na zaistniałą sytuację, rok 2020 był dla naszej orga-
nizacji egzaminem z szybkiego czasu reakcji i wdrażania od-
powiednich zabezpieczeń, aby każdy pracownik czuł się bez-
piecznie przychodząc do pracy. Reżim sanitarny w okresach 
nasilonych sytuacji epidemiologicznych uchronił nas przed 
niekontrolowanym szerzeniem się wirusa, a tym samym przed 
utratą mocy produkcyjnych naszej fabryki.

Ubiegły rok pokazał jak ważna dla producentów żywności 
jest automatyzacja procesów produkcyjnych. Przedsiębiorcy 
nagle znaleźli się w sytuacji, w której nie byli pewni co przy-
niesie kolejny tydzień, a największym z problemów była wi-
zja ograniczonej mocy produkcyjnej a nawet zamknięcie za-
kładów. Z tego powodu zaczęli sięgać po rozwiązania mające 
na celu ograniczenie pracy ręcznej do minimum. Ten trend ma 
co najmniej kilka pozytywnych aspektów: 

 Firmy stają się zabezpieczone na dalsze sytuacje kryzyso-
we związane z epidemią. 

Jubileusz 30-lecia 
firmy Radpak

 Zwiększają swoją rentowność.

 Mogą prężniej konkurować na rynku lokalnym oraz zagra-
nicznym ze względu na jakość opakowań oraz wydajności 
urządzeń. 

Widzimy, że dla wielu naszych klientów ten rok był momen-
tem przełomowym, który ze względu na decyzje jakie musia-
ły zostać podjęte przyniesie swoje owoce w kolejnych latach. 
Dla nas jako polskiej fi rmy, jest niezwykłą satysfakcją wspierać 
w tym okresie naszych krajowych przedsiębiorców.

www.polskiemaszynypakujace.pl 
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Historia Drukarni Ragus sięga tak na-
prawdę lat siedemdziesiątych ubiegłe-
go wieku. To wtedy Jan Ragus rozpoczął 
swoją przygodę z poligrafi ą od klejenia 
słomianych kartek okolicznościowych, 
których wzory zachowaliśmy do dziś.

Czasy nie były sprzyjające, wiele za-
leżało od przekorności i kreatywności 
w zdobywaniu komponentów. Rodzin-
na fi rma przetrwała socjalizm i ewolu-
owała dając początek w 1996 r. Przedsię-
biorstwu Poligrafi cznemu RAGUS, które 
w czasach transformacji stało się konty-
nuacją poligrafi cznej pasji.

Z początkiem XXI wieku nastąpił dy-
namiczny rozwój działalności, a kryzys 
w 2008 roku zmotywował właścicieli do 
jeszcze bardziej świadomego inwesto-
wania i poszerzania oferty. Dzięki m.in. 
wdrożeniu Systemu Zarządzania Jako-
ścią zgodnego z ISO 9001 oraz Syste-
mu MIS/ERP, fi rma sprawnie radzi sobie 
w trudnych sytuacjach rynkowych, stale 
się rozwija, czego m.in. efektem jest za-
łożenie w 2014 r. RAGUS Solutions, spół-
ki ściśle współpracującej oraz w znacz-
ny sposób poszerzającej ofertę Drukarni 
RAGUS.

Dziś Drukarnia RAGUS to przedsiębior-
stwo o ugruntowanej pozycji rynkowej 
i wysokich standardach zarządzania wy-
wodzących się z Lean Managementu, 
a w szczególności z fi lozofi i Kaizen – 
drobnych systematycznych zmian. Dzia-
łamy zgodnie z naszym kodeksem warto-
ści, stosujemy zasady zrównoważonego 
rozwoju, pamiętając o społecznej odpo-
wiedzialności.

Głęboko wierzymy, że każdy pomysł 
jest możliwy do zrealizowania, a wspól-
ny sukces, jaki osiągniemy razem z Klien-
tem zależy od indywidualnego podejścia 
do każdego projektu. To od naszej wy-
obraźni i determinacji zależy osiągnięcie 
doskonałości w jego wytworzeniu. Dlate-
go pokazujemy alternatywne koncepcje, 
prowadzące do nowych rozwiązań, a jeśli 
Klient ma gotowy pomysł, to pomagamy 
mu osiągnąć zamierzony efekt, który nie-
jednokrotnie jest lepszy od założeń kon-
cepcyjnych.

Cztery podstawowe obszary naszej 
działalności obejmują:
 Dostarczanie narzędzi marke-

tingowych w postaci, m.in.: eks-
kluzywnych katalogów, teczek fi r-

25 lat 
Przedsiębiorstwa 
Poligraficznego 
Ragus Sp. J.

mowych, segregatorów z logiem 
fi rmowym, itp., dzięki temu poma-
gamy naszym Klientom w budowa-
niu marki i tym samym w podno-
szeniu prestiżu fi rmy.

 Projektowanie i dostarczanie 
wysoko przetworzonych, karto-
nowych opakowań, które nie tylko 
optymalizują koszty logistyczne, ale 
przede wszystkim przyczyniają się 
do zwiększenia sprzedaży towaru 
klienta prezentując od najlepszej 
strony wartość każdego produktu.

 Tworzenie konstrukcji i produk-
cja materiałów typu POS, które za 
zadanie mają funkcjonalną ekspo-
zycję produktu oraz optymalizację 
przestrzeni sklepowej, dzięki temu 
zwiększana jest sprzedaż i mnoże-
nie zysków Klienta.

 Drukowanie w technologii UV Led 
na ploterze stołowym o formacie 
zadruku 3,2 x 2 m – z możliwością 
zastosowania przeróżnych podłoży 
do grubości 5 cm z uwzględnieniem 
innowacyjnych efektów – daje ol-
brzymi zakres zastosowań i pozwa-
la na tworzenie niesamowitych pro-
duktów, które wyróżniają z tłumu 
naszych Klientów.

Świadczymy kompleksowe usługi po-
ligrafi czne:

KONSTRUKCJE/STUDIO 
GRAFICZNE DTP/CTP

Tu rozpoczyna się proces tworzenia do-
skonałych produktów, tj. materiały POS 
czy opakowania. Wystarczy przyjść do 
nas z pomysłem, a my zaproponujemy 
najlepsze rozwiązania zarówno kon-
strukcyjne, jak i grafi czne.

PLOTER CNC

Do zrealizowania zarówno typowych, 
ale też najbardziej innowacyjnych po-
mysłów przestrzennych, tj. prototypy, Jacek Ragus – właściciel Przedsiębiorstwa Poligrafi cznego Ragus Sp. J. ►
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nowoczesne i ciekawe opakowania, 
produkty POS, ale także m. in. elementy 
wyposażenia wnętrz wykorzystujemy 
ploter tnąco-frezujący, który ma dużą 
powierzchnię roboczą – 3,2x2,2 m i po-
zwala na pracę w różnych materiałach 
do 4 cm grubości, tj: PVC, tektura, MDF, 
poliwęglany, akryle itd.

DRUK OFFSETOWY/DRUK 
CYFROWY/DRUK UV LED

Specjalizujemy się w druku off setowym 
na papierze arkuszowym, który zapew-
nia wysoką jakość produkcji. Dla naszych 
Klientów świadczymy również usługi 
druku cyfrowego w najlepszym moż-

liwym standardzie oraz innowacyjne 
usługi druku w technologii UV LED na 
nowoczesnym, szwajcarskim ploterze 
stołowym, który umożliwia m.in. uzy-
skanie niesamowitych efektów, tj. druk 
strukturalny czy soczewkowy.

INTROLIGATORNIA/PRACE 
MANUALNE

Naszym produkcjom zapewniamy profe-
sjonalne wykończenie. Bogate zaplecze 
introligatorskie i kompetentny zespół 
fachowców pozwalają nam na realizo-
wanie najbardziej kreatywnych i nowa-
torskich pomysłów. Naszą specjalizacją 
z zakresu usług introligatorskich jest 

m.in.: kaszerowanie, sztancowanie, skle-
janie i składanie opakowań, falcowanie, 
oprawa szyta i klejona, uszlachetnianie 
oraz prace manualne i co-packing.

Mając na względzie przede wszystkim 
oczekiwania i potrzeby naszych Klientów 
nie zatrzymujemy się w ciągłym dążeniu 
do doskonałości. Systematycznie po-
większamy nasz park maszynowy, szko-
limy zespół, jesteśmy na bieżąco z aktual-
nymi trendami rynkowymi wszystko po 
to, aby móc tworzyć produkty spełniają-
ce najwyższe oczekiwania. Poszerzamy 
także zakres działalności poligrafi cznej 
o kolejne rynki, by rodzinna pasja do po-
ligrafi i mogła trwać przez kolejne 25 lat, 
a nawet dłużej.

www.ragus. pl

►

15 września – 
Dzień opakowań
W tym roku będziemy świętować już XV edycję ustanowionego 
w 2007 roku przez Polską Izbę Opakowań – Dnia Opakowań.

Główną przesłanką, jaka legła u podstaw tej decyzji było 
stworzenie szczególnej okazji do upowszechniania wiedzy 
o opakowaniach, ich roli i znaczeniu zarówno dla gospodarki 
jak i w życiu człowieka. Dzień opakowań miał stanowić okazję 
do popularyzacji problematyki szerokorozumianego opako-
walnictwa, twórców opakowań, materiałów opakowaniowych 
oraz ich producentów. Chodziło także o popularyzację wiedzy 
o opakowaniach, procesach i technologiach oraz technikach pa-
kowania. O rozwoju funkcji opakowań, realizujących potrzebę 
zwiększenia bezpieczeństwa pakowanych produktów, wzbo-
gacenia informacji, o tych produktach, w końcu czyniących 
opakowania bardziej przyjaznymi dla człowieka i środowiska.

Zachęcamy, aby święto to wykorzystać do szerzenia wiedzy 
o opakowaniach, a także promocji swoich fi rm, produktów i in-
nowacji m.in. poprzez organizację „dni otwartych”, konferencji 
i uroczystości.

Art of Color
2 września 2021 r. na tere-
nie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich odbędzie 
się wyjątkowe ART OF CO-
LOR Spotkanie liderów, orga-
znizowane przez Grupę MTP. 
Współorganizatorem wyda-
rzenia jest Polskie Bractwo 
Kawalerów Gutenberga.

Swój udział w roli prelegen-
ta potwierdził Jerzy Czubak 
Prezes światowego koncernu Amcor.

ART OF COLOR to projekt, który od początku podejmuje 
temat nowego wymiaru poligrafi i i jej wykorzystania w róż-
nych gałęziach przemysłu. Uczestnikami spotkania będą lide-
rzy rynku poligrafi cznego – właściciele największych drukarń 
w Polsce, konwerterzy, prezesi stowarzyszeń i izb branżowych, 
dostawcy materiałów eksploatacyjnych, maszyn i rozwiązań cy-
frowych, jak również prezesi ogólnopolskich wydawnictw i por-
tali dedykowanych szeroko pojętej poligrafi i. 

W zwrotnym momencie gospodarki światowej, dotkliwie do-
świadczonej pandemią COVID 19, międzynarodowi eksperci za-
prezentują trendy i rozwiązania, które muszą odpowiedzieć na 
radykalnie zmieniające się oczekiwania konsumentów ustawo-
dawców i klientów instytucjonalnych.

Goście tegorocznego ART OF COLOR Spotkanie liderów do-
wiedzą się w jaki sposób będzie dystrybułowany ogromny pa-
kiet pomocowy wynegocjowany dla Polski z budżetu Unii Eu-
ropejskiej, jakich inicjatyw legislacyjnych należy się spodziewać 
w ramach procesu wdrażania zasad Gospodarki Cyrkularnej 
i Zrównoważonego Rozwoju oraz jakie kierunki rozwoju przed-
siębiorstw w najlepszy sposób sprostają błyskawicznie zmie-
niającym się priorytetom otoczenia biznesowego. Art of Color 

Wydarzenia z branży opakowań

dokończenie na s. 16
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będzie uroczystą inauguracja prac nad VIII wydaniem Raportu 
Rynek Poligrafi czny i Opakowań z Nadrukiem w Polsce. I wreszcie 
co może okazać się najważniejsze będzie to pierwsza okazja po 
bardzo długim okresie by wreszcie spotkać się i porozmawiać 
o wyzwaniach jakie stoją przed branżą.

■ ■ ■

Konferencja Tektura Falista
Wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o., 
wydawca miesięcznika „Świat DRUKU”, 
zapraszają na konferencję „Tektura fa-
lista – najnowsze technologie”, która 
odbędzie się w dniach 9-10 września 
br. w Cukrowni Żnin w Żninie.

Podczas wystąpień ekspertów bę-
dzie mowa m.in. o zrównoważonym 
rozwoju przedsiębiorstwa i gospo-
darce w obiegu zamkniętym na rynku tektury falistej, szansach 
i zagrożeniach, oszczędnościach, automatyzacji, optymalizacji 
wydajności, cyfryzacji, kontroli jakości i wytrzymałości opako-
wań tekturowych, o najnowszych zmianach w wymaganiach 
prawnych dla opakowań do żywności, i wreszcie o zastosowa-
niu technologii cyfrowych do zadruku i uszlachetniania tektury 
falistej. Dla chętnych proponujemy także możliwość zwizyto-
wania cyfrowej drukarni Digit Pack, mieszczącej się w Żninie.

Polska Izba Opakowań już po raz kolejny objęła wydarzenie 
swoim patronatem.

■ ■ ■

Art of Packaging
Art of Packaging to ogolnopolski konkurs na najlepsze opa-
kowanie roku. Od 2006 roku organizowany jest w Poznaniu 
i promuje branżę związaną z nowoczesnym przemysłem opa-
kowaniowym.

W tym roku przypada wyjątkowa, jubileuszowa edycja tego 
wydarzenia. 

Wzorem ubiegłego roku tegoroczni zwycięzcy ART of PACKA-
GING będą jednocześnie automatycznie nominowani do pre-
stiżowej nagrody World Star przyznawanej przez Światową Or-
ganizację Opakowań (WPO), której ART of PACKAGING jest od 
dwóch lat akredytowanym partnerem.

Ogłoszenie wyników oraz uroczysta Gala konkursu plano-
wana jest na 20 września br. Polska Izba Opakowań od lat jest 
partnerem Konkursu.

■ ■ ■

Trendy i innowacyjność w branży 
opakowań – Konferencja Polskiej 
Izby Opakowań na targach 
Warsaw Pack
Podczas Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania 
i Opakowań – Warsaw Pack odbędzie się 1. edycja konferencji 
„TRENDY I INNOWACYJNOŚĆ W BRANŻY OPAKOWAŃ”.

Wydarzenie jest bezpłatne, a udział w nim mogą wziąć zarów-
no odwiedzający, jak i wystawcy. Celem konferencji jest propa-
gowanie innowacyjnych trendów dostępnych na rynku opa-
kowań oraz prezentacja najbardziej interesujących wdrożeń.

Zaproszeni eksperci zaprezentują rozwiązania sprawdzają-
ce się w ich codziennej pracy. Uczestnicy spotkania będą mieli 
możliwość dyskusji i wymiany poglądów na temat dostępnych 
rozwiązań.

Tematy prelekcji:
 „Możliwości implementacji folii biopolimerowych w pro-

jektach opakowań biodegradowalnych do żywności” – dr 
hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik, prof. Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie

 „Trendy w opakowaniach szklanych i ich zdobieniu” – Ra-
fał Pawłowski, Dyrektor sprzedaży, DEKORGLASS Działdo-
wo S.A.

 „Innowacje w opakowaniach na przykładzie projektów 
COBRO – Centrum Badawczo-Rozwojowego Opakowań 
IBWCH” – Konrad Nowakowski, Sieć Badawcza Łukasie-
wicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – 
COBRO Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań

 „Ekoprojektowanie opakowań jako wyzwanie współcze-
snego rynku” – dr inż. Agnieszka Kawecka, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie

 „Certyfi kacja opakowań – nowe kierunki” – Ewa Kopania, 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włó-
kien Chemicznych

 „Możliwości rozwoju innowacyjnych fi rm w kontekście 
ekspansji na rynki azjatyckie” – Edyta Wołczyk, IBS GLOBAL

 „Jak branża opakowań może wyglądać po pandemii” – 
Maciej Nałęcz, analityk Departamentu Sektorów Strate-
gicznych, Santander Bank Polska S.A.

■ ■ ■

Reaktywacja konkursu 
PakStar
Po kilkuletniej przerwie wraca z kolejna już 
IX edycja ogólnopolskiego konkursu PakStar. 
Głównymi celami przedsięwzięcia są: pokaza-
nie nowoczesnych, innowacyjnych opakowań 
na rynku oraz promocja segmentu przemysłu 
opakowań w Polsce. Konkurs ten został podzie-
lony na 4 kategorie: opakowanie jednostkowe; opakowanie 
zbiorcze i transportowe; materiał opakowaniowy, a także inne 
wyroby związane z rynkiem opakowaniowym.

Wraz z głównym konkursem odbywa się również Student 
PakStar. Konkurs ten skierowany jest do studentów i ma na 
celu zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami w bran-
ży. Laureaci konkursu są uprawnieni do udziału w światowym 
konkursie Worldstar organizowanym przez World Packaging 
Organisation od 1970 roku. Organizatorzy czekają na rozwią-
zania innowacyjne, wpisujące się w trendy ekologiczne, zrów-
noważonego rozwoju oraz gospodarki cyrkularnej. To ogromna 
szansa na wypromowanie Twojego pomysłu.

Ofi cjalne rozdanie nagród odbędzie się na gali targów War-
saw Pack w 2022 roku.

Organizatorem konkursu jest SBŁ – IBiWCh – COBRO
Więcej informacji można znaleźć: www.pakstar.pl, biuro@

pakstar.pl
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BASF Polska z wyróżnieniem 
w konkursie Stena Circular Economy Award 
za projekty z wykorzystaniem produktu 
ecovio®

8 kwietnia 2021 roku zostały ogłoszone wyniki IV edycji kon-
kursu Stena Circular Economy Award, do którego przyjęto aż 
57 zgłoszeń w 3 kategoriach konkursowych. Firma BASF Pol-
ska otrzymała wyróżnienie w tym projekcie za wdrożone prak-
tyki GOZ, związane z produktem ecovio®.

Głównym obszarem, w którym ecovio® znajduje swoje 
zastosowanie są biodegradowalne folie służące do produkcji: 
toreb na odpady organiczne, toreb na owoce i warzywa, toreb 
na zakupy o podwójnym zastosowaniu (najpierw na zakupy, 
a następnie na odpady organiczne) lub służące do produkcji fo-
lii rolniczych. Ponadto z ecovio® można wytwarzać biodegrado-
walne rozwiązania dla przemysłu opakowaniowego takie jak: 
folia do powlekania opakowań papierowych, folie termokurcz-
liwie, folie spożywcze, opakowania piankowe, produkty do for-
mowania wytryskowego oraz termoformowaną.

Bardzo ucieszyłam się na wieść o przyznaniu wyróżnienia w ra-
mach Liderów GOZ BASF Polska właśnie za ecovio®. Dlaczego? 
Otóż to biodegradowalne i w pełni kompostowalne tworzywo jest 
kwintesencją cyrkularnego rozwiązania. Poprzez swoją uniwer-
salność znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie biodegrado-
walność i kompostowalność mają ogromne znaczenie, wspiera-
jąc zamykanie obiegu związanego z żywnością i eliminując tym 
samym ze strumienia organicznego tradycyjne tworzywa. Świet-
nie sprawdzają się jako różnego rodzaju opakowania na żyw-
ność czy worki na bioodpady, ponieważ zastosowane w tych 
aplikacjach pod koniec cyklu życia wraz z odpadami organicz-
nymi, mogą zostać poddane standardowym procesom w kom-
postowniach czy biogazowniach. Folie do ściółkowania z ecovio® 

Z życia firm członkowskich
Kontynuując rozpoczętą w pierwszym tegorocznym numerze kolumnę „Z życia fi rm członkowskich”, 
poniżej prezentujemy najciekawsze wydarzenia, sukcesy, innowacje i zmiany jakie w ostatnim 
kwartale miały miejsce wśród naszych członków.
 Jednocześnie serdecznie zachęcamy do nadsyłania na adres biura (biuro@pio.rg.pl) materiałów 
informujących o działalności i inicjatywach w Państwa fi rmach. Do dyspozycji członków pozostaje 
niniejszy Biuletyn, portal www.pakowanie.info oraz wydawany trzy razy w miesiącu do bazy 3000 
odbiorców newsletter PIO.

natomiast są zaprojektowane do biodegradacji w glebie, a więc 
nie ma konieczności zbierania i utylizacji po zakończonym sezo-
nie  – powiedziała Agata Kruszec, Market Development Coor-
dinator & Project Manager

Zastosowania ecovio® opisane w konkursie, które zdobyły 
uznanie jurorów, to wykorzystanie tego produktu na rynku 
polskim w kubkach jednorazowych oraz w folii do ściółkowania, 
już wykorzystywanej przez polskich przedsiębiorców rolnych.

■ ■ ■

SILBO ma patent na mocny uchwyt

Firma SILBO zyskała właśnie formalne potwierdzenie dla opra-
cowanego przez jej zespół wynalazku. Opatentowany wzmoc-
niony uchwyt w opakowaniach na żywność, głównie warzywa 
i owoce, jest o wiele bardziej wytrzymały, a dzięki temu nieza-
wodny.

Autorski pomysł SILBO docenili już klienci, dla których istot-
ne było mocne opakowanie z wytrzymałym na ciężar uchwy-
tem. Jak się okazuje, czasami najlepsze rozwiązania są proste, 
a innowacyjność polega na podążaniu za wskazówkami, jakie 
daje codzienność. Niepozorne ulepszenie w opakowaniu dało 
wartościowy efekt.

– Projektowanie opakowań jest wieloaspektowym procesem. 
Zawsze staramy się uwzględniać wiele naprawdę istotnych czyn-
ników, które rzutują na wygodę i użyteczność naszych produktów. 
Zwracamy uwagę między innymi na odpowiednie wyważenie gra-
matury użytego materiału. Rozważamy ciężar produktów, które 
będą w danym opakowaniu umieszczane. Analizujemy parametry 
barierowe oraz wymogi odpowiedniej wentylacji. Minimalizujemy 
przy tym, jak tylko to możliwe, użycie surowców pierwotnych, bo 
przecież taka jest nasza misja – tłumaczy Marcin Śpiewok, zało-
życiel SILBO.

Uchwyt ze specjalnym wzmocnieniem to odpowiedź na po-
trzeby zarówno sieci handlowych, jak i klienta końcowego. - 
Dzięki naszemu patentowi, opakowania w kształcie torby stały 
się nie tylko poręczne, ale też trwałe. Jeśli ktoś do tej pory narzekał 
podczas zakupów na zerwany uchwyt w opakowaniu na przykład 
świeżych warzyw, to właśnie ten problem rozwiązaliśmy – doda-
je Marcin Śpiewok.

Opracowane przez SILBO ulepszenie może być zastosowane 
w wielu materiałach opakowaniowych, również tych w 100% 
kompostowalnych, w czym specjalizuje się SILBO, a ponadto 
mieć różne kształty, dzięki czemu jest naprawdę uniwersalne.

dokończenie na s. 18
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– Właśnie temu służy nasza praca: czynieniu życia lepszym, za-
równo w tym codziennym wymiarze, jakim jest robienie zakupów 
spożywczych, jak i w głębszym sensie chronieniu cennych zaso-
bów naszej planety – deklaruje przedstawiciel SILBO.

■ ■ ■

Yanko oferuje papier ekologiczny ze 
zoptymalizowanymi właściwościami 
barierowymi

Rozwijając innowacyjność i wpisując się w trend opakowań 
„ECO” fi rma wprowadziła na rynek papier powleczony spe-
cjalną substancją, zastępującą folię PE. Produkt ten zastępuje 
wytwarzany dotychczas przez fi rmę papier kaszerowany folią 
HDPE dedykowany do pakowania produktów świeżych (np. 
wędlin, serów, itp.), konfekcjonowanych bezpośrednio na sto-
iskach sklepów spożywczych.

Powłoka ta oprócz znanych cech ochronnych folii HDPE jak 
odporność na produkty mokre i tłuste, posiada dodatkowo ba-
rierę dla migracji szkodliwych substancji z pokrytego nią pa-
pieru do zapakowanego produktu spożywczego. Chodzi tutaj 
głownie o barierę dla migracji niepożądanych substancji jak 
oleje mineralne, benzofenon, bisfenole i inne. Główna składo-
wa powłoki powstaje w wyniku biokonwersji skrobi a proces 
wykonywany jest na hali produkcyjnej Yanko. Taka kompozycja 
umożliwia wykorzystanie niektórych rodzajów papieru z recy-
klingu do pakowania produktów spożywczych.

Formuła zastosowana na papierze lepszej jakości uzupełnio-
na o właściwości zgrzewalności , umożliwia zastosowanie po-
wleczonego papieru do pakowania różnych produktów (np. 
warzywa i owoce o krótkim terminie przechowywania, cu-
kierki, torebki śniadaniowe, sztućce jednorazowe) na automa-
tach pakujących dedykowanych dotychczas wyłącznie dla folii 
z tworzyw sztucznych.

Yanko sp. z o.o. może dostarczyć papier powleczony, zadru-
kowany techniką fl eksografi czną w postaci rolek, arkuszy bądź 
też gotowych torebek. Dotychczasowe badania potwierdziły 
skuteczność opakowania zarówno pod względem bariery na 
migrację jak i przydatności do recyklingu. W gospodarowaniu 
odpadem produkt ten traktuje się tak samo jak papier. Bada-
nia poświadczone są odpowiednim certyfi katem. Trwają tak-
że próby nad wykorzystaniem powłoki do produkcji kartonów 
z tektury falistej, które pokryte od wewnątrz umożliwiają bez-
pośredni kontakt z produktem spożywczym.

■ ■ ■

Zwiększenie zdolności produkcyjnych 
i nowy dyrektor zarządzający na piątą 
rocznicę świętowaną przez firmę Futamura 

Firma Futamura UK z siedzibą w 
Wigton ogłosiła plan inwestycyjny 
obejmujący dodatkową maszynę 
odlewniczą, pozwalającą zwięk-
szyć zdolności produkcyjne swoje-
go prężnie rozwijającego się działu 
folii celulozowych. Te plany inwe-
stycyjne zbiegają się z piątą rocz-
nicą nabycia przez fi rmę Futamura 
działu celulozowego w lipcu 2016 r. 
Futamura z roku na rok odnotowu-
je wzrost sprzedaży, który jest wynikiem rosnącego popytu na 
jej odnawialne i kompostowalne folie NatureFlex. Andy Swe-
etman, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w regionie EMEA, 
powiedział: popyt konsumentów na zrównoważone opakowania 
przyczynia się do stałego wzrostu naszej sprzedaży. 

Zapotrzebowanie na rynku rośnie, a w ślad za nim również 
nasza fi rma. Nowa linia odlewnicza pozwoli nam zapewnić lep-
szą obsługę klientów przez skrócenie czasu realizacji zamówień 
i zwiększenie ogólnych zdolności produkcyjnych. Budowa linii 
rozpocznie się w trzecim kwartale. Po udanej fi nalizacji pierw-
szego planu pięcioletniego Futamura jest gotowa na kolejne 
pięć lat z Adrianem Cave’em jako nowo mianowanym dyrekto-
rem zarządzającym, który obejmie stery z dniem 1 lipca 2021 r. 
Adrian jest obecnie dyrektorem fi nansowym Futamura EMEA 
i przejmie stanowisko od odchodzącego dyrektora zarządza-
jącego, Graeme’a Coultharda, który przechodzi na emeryturę 
z końcem czerwca. 

Adrian powiedział: Czuję się zaszczycony, że zostałem mia-
nowany dyrektorem zarządzającym, i z dumą będę kierował 
doświadczonym, pełnym pasji i zaangażowanym zespołem Fu-
tamura w Wielkiej Brytanii i Europie. Chciałbym podziękować 
Graeme’owi za wszystko, co zrobił dla fi rmy; Graeme zosta-
wia po sobie bogate dziedzictwo. Wzrost, jaki obserwowaliśmy 
w ciągu ostatnich pięciu lat, będzie się utrzymywał, a my szykuje-
my się do dalszych inwestycji w sprzęt i ekscytujące projekty ba-
dawczo-rozwojowe.

dokończenie ze s. 17
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PACKAGING INNOVATIONS
15-16 września 2021
Centrum Expo XXI, Warszawa

Targi w Krakowie – jeden z najwięk-
szych organizatorów targów w Pol-
sce oraz OOH magazine – organiza-
tor FestiwalMarketingu.pl, połączyły 
13. Międzynarodowe Targi Opako-
wań Packaging Innovations z 13. 
edycją Targów Reklamy i Poligrafi i 
FestiwalMarketingu.pl/FestiwalDru-
ku.pl i towarzyszącymi mu wydarze-
niami dodatkowymi. 

Będzie to największy event, na którym spotkają się m.in. 
przedstawiciele reklamy z handlowcami, pracownikami dzia-
łu zakupów i technologami. Udział w targach będzie fanta-
styczną okazją do przyjrzenia się całemu cyklowi życia produk-
tu, od jego powstania, opakowania i wyboru środków komu-
nikacji.

Podczas targów Izba będzie miała możliwość skorzystania 
z indywidualnego stoiska, na który fi rmy członkowskie mogą 
bezpłatnie zaprezentować swoją literaturę fi rmową.

■ ■ ■

TAROPAK
4-6 października 2021
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Spotykają się na nich różne bran-
że: kosmetyka, farmacja, meblar-
stwo, motoryzacja, ogrodnictwo 
czy przemysł spożywczy. Kolejne 
edycje targów obejmują wszystkie 
aspekty branży, od opakowań szkla-
nych przez metalowe, papierowe 

i z tworzyw sztucznych po zagadnienia etykietowania i ma-
gazynowania. Rozwijane są nowe obszary tematyczne doty-
czące opakowań dla e-commerce jak i opakowań jako wyzwań 

przyszłości. Działający podczas TAROPAKU program HOSTED 
BUYERS dla zwiedzających umożliwia międzynarodowe kon-
traktacje.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na targach TAROPAK Izba 
będzie miała własne stoisko oraz Salon Promocji. Ponadto fi r-
my członkowskie chcące zaprezentować swoją ofertę na tar-
gach, będą mogły skorzystać z preferencyjnych warunków 
uczestnictwa w ramach zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby Opa-
kowań. 

■ ■ ■

WARSAW PACK 
23-25 listopada 2021
Ptak Warsaw Expo
Nadarzyn k/Warszawy

Międzynarodowe Targi Techniki Pa-
kowania i Opakowań to branżowe 
specjalistyczne wydarzenie odby-
wające się w Ptak Warsaw Expo, naj-
większym Centrum Targowo – Kon-
gresowym w Europie Środkowej, 
mające na celu skupienie wszyst-

kich gałęzi branży opakowaniowej i stworzenie dogodnych 
warunków do profesjonalnych kontaktów biznesowych.

Podczas targów Izba będzie dysponowała własnym sto-
iskiem, organizatorzy przygotowali także specjalną promocyj-
ną ofertę dla członków PIO. 

Podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowany zostanie Sa-
lon Innowacji, na którym członkowie Izby mogą bezpłatnie za-
prezentować swoje rozwiązania i produkty. 

W tym roku wśród uczestników Salonu zostanie przeprowa-
dzony konkurs na innowacyjne opakowanie. 

Wspólnie z IBWCh-COBRO, Izba zorganizuje bezpłatną kon-
ferencję „Trendy i innowacje w opakowalnictwie”. 

Podczas ceremonii otwarcia targów wręczone zostaną na-
grody dla laureatów organizowanego przez Izbę Konkursu na 
prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej.

■ ■ ■

Targowa Jesień 2021
6 czerwca rząd odblokował imprezy targowe, decyzja długo i z niecierpliwością wyczekiwana przez 
organizatorów targów, ale także przez potencjalnych wystawców, chcących zaprezentować swoje 
oferty i spotkać się z klientami na targowych  stoiskach , konferencjach i wydarzeniach, towarzyszą-
cych targom.

Na chwilę obecną targi odbędą się uwzględniając reżim sanitarny, a więc ograniczona ilość osób , 
odstępy między stoiskami  i uczestnikami konferencji, obowiązkowe maseczki w pomieszczeniach, 
dezynfekcja pomieszczeń.

Organizatorzy są do obostrzeń dobrze przygotowani , co wymagało dużego trudu i inwestycji, aby 
zapewnić bezpieczeństwo wystawcom, zwiedzającym i organizatorom.

Pierwsze targi opakowaniowe w kolejności chronologicznej odbędą się w Warszawie.
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INNE TARGI POWIĄZANE 
Z BRANŻĄ OPAKOWANIOWĄ

PCI DAYS 2021
8-9 września 2021
EXPO XXI Warszawa

Polska Izba Opakowań po raz kolej-
ny patronuje targom PCI DAYS.

Są to międzynarodowe targi B2B, 
dedykowane producentom, do-
stawcom i fi rmom działającym w branżach – farmaceutycznej 
i kosmetycznej. Targi stanowią płaszczyznę wymiany doświad-
czeń i ważnych informacji pomiędzy najlepszymi markami. 
Stwarzają okazję na zaprezentowanie oferty oraz nawiązanie 
cennych kontaktów biznesowych z dostawcami, producentami 
i specjalistami z obu branż. Targi organizowane są przy współ-
pracy merytorycznej z najważniejszymi instytucjami i organiza-
cjami przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

■ ■ ■

BIOEXPO 
WARSAW 2021
30 września–
–2 października 2021
Ptak Warsaw Expo
Nadarzyn k/Warszawy

BIOEXPO Warsaw to wydarzenie de-
dykowane tylko branży ekologicz-
nej. Targi mają charakter stricte biz-
nesowy i są doskonałą platformą do 
dialogu pomiędzy producentami 
a kupcami, właścicielami sklepów spe-
cjalistycznych oraz hurtowni spożywczych i wielobranżowych.

Nieodłączną częścią wydarzenia jest Kongres BIOEXPO, cha-
rakteryzujący się bogatym programem konferencji, seminariów 
i warsztatów, które stanowią szansę na podjęcie dyskusji o ak-
tualnej kondycji branży i perspektywach jej rozwoju. 

Podczas BIOEXPO Warsaw w ramach programu Hosted 
Buyers w wydarzeniu biorą udział także kupcy z zagranicy za-
interesowani importem żywności i produktów ekologicznych 
do swoich krajów. 

W gronie wystawców znajdą się przedstawiciele sektorów: 
żywności i napojów, rolnictwa ekologicznego, kosmetyków 
i środków czystości, maszyn produkcyjnych, opakowań i naczyń 
do serwowania, sprzętu gospodarstwa domowego, produk-
tów dla zwierząt domowych, a także start`upy oraz instytucje 
wspierające i około biznesowe (m.in.: jednostki certyfi kujące).

Na targach Izba będzie miała zbiorowe stoisko wraz ze strefa 
spotkań, na którym obok Izby zaprezentują swoją ofertę fi rmy 
PAKMAR, AKPUD i JETMAR .

■ ■ ■

WINO 
Targi Polskich Win 
i Winnic
27-29 sierpnia 2021
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Targi Polskich Win i Winnic debiu-
tują w kalendarzu imprez organizo-
wanych przez Grupę MTP. Przez trzy 
dni najlepsi polscy producenci win, 
cydrów, a także dostawcy techno-
logii i sprzętów winiarskich zapre-
zentują swoje produkty i rozwiąza-
nia. Całość dopełnią komentowane 
degustacje oraz Wielki Konkurs Pol-
skich Win, który wyłoni najlepsze trunki produkowane nad 
Wisłą.

Organizatorzy targów przygotowali dla członków Polskiej 
Izby Opakowań specjalną ofertę – 10% rabatu od zamówionej 
powierzchni wystawienniczej.

■ ■ ■

WARSAW PLAST EXPO
7-9 grudnia
PTAK Warsaw Expo
Nadarzyn k/Warszawy

WARSAW PLAST EXPO to między-
narodowe, biznesowe wydarzenie 
skupiające fi rmy z branży prze-
twórstwa tworzyw sztucznych. Są to specjalistyczne targi, 
które łączą wszystkie segmenty branży: maszyny i urządze-
nia, surowce, półprodukty i części techniczne, usługi, badania 
i naukę.


