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Wyzwania
w zakresie ekoprojektowania
produktów zintegrowanych
Wdrażanie koncepcji ekoprojektowania (eco-design) jest niezbędnym działaniem aby projektować wyroby, które
jednocześnie będą atrakcyjne dla konsumenta oraz będą również wartościowe dla recyklera.
Uwzględnienie zasad ekoprojektowania, obejmujących cały cykl życia produktu wynika nie tylko z założeń gospodarki

obiegu zamkniętego, ale stanowi przede
wszystkim kluczowy obszar warunkujący przejście na zrównoważoną, niskoemisyjną, efektywną surowcowo i konkurencyjną gospodarkę, w której istotną rolę
pełni prośrodowiskowa świadomość producentów i konsumentów.
dokończenie na s. 2

Hybrydowe posiedzenie Rady
Polskiej Izby Opakowań
Trzecie w tym roku posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań odbyło się 4 października 2021 r. Obrady odbyły się w
formie hybrydowej oraz stacjonarnie na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i on-line za pośrednictwem
platformy Ms Teams.
W obradach udział wzięli członkowie
Rady, w tym przewodniczący Andrzej
Kornacki i wiceprzewodniczący Konrad
Fleśman; Aleksander Bednarski; Elżbieta Dudek; Krzysztof Garman; Tadeusz
Stępień; przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Niczyporuk, a także
prezes prof. Stanisław Tkaczyk i Marzenna Kobylarz – specjalista ds. marketingu
i promocji.
W jednym z punktów obrad, została przedstawiona propozycja utworzenia Zespołów Eksperckich przy Polskiej
Izbie Opakowań. Propozycję referował

Krzysztof Niczyporuk. Byłyby to zespoły,
które działają w świecie nauki, na pograniczu nauki i biznesu. Przewodniczącym
Zespołu byłaby osoba rozpoznawalna
lub specjalista ds. opakowań. Korzyścią
dla Polskiej Izby Opakowań byłoby posiadanie ekspertów, przy organizacji np.
konferencji Izba dysponowałaby fachowcami. Zasadą funkcjonowania Zespołu
byłaby wymiana: Izba daje ekspertowi
funkcję w Zespole Eksperckim, a w zamian ekspert wspomaga działanie Izby.
W kolejnym punkcie obrad pan Krzysztof Niczyporuk przekazał na ręce Prezesa Izby i Przewodniczącego Rady Izby
projekt Regulaminu Rzeczoznawcy Polskiej Izby Opakowań, w którym znalazły
się wymagania dla kandydata na rzeczoznawcę Polskiej Izby Opakowań. Regula-
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Wyzwania w zakresie ekoprojektowania
produktów zintegrowanych
dokończenie ze s. 1

Celem rozważań jest prezentacja zasad ekoprojektowania produktów zintegrowanych wraz ze wskazaniem korzyści
w aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym.

Krytyczne spojrzenie na proces
ekoprojektowania – przegląd
literatury
W literaturze przedmiotu idea ekoprojektowania jest analizowana w odniesieniu do zagadnień uwzględniających:
analizy dotyczące środowiskowych,
a także społecznych aspektów projektowania ekologicznego, możliwość wykorzystania metod i narzędzi ekoprojektowania, które są stosowane do pomiaru
obciążenia środowiskowego produktów
w ich całym cyklu życia.
Brak uwzględnienia w procesie ekoprojektowania podejścia koncepcji finalnego wyrobu traktowanego jako
produkt zintegrowany!!!

Wytyczne ekoprojektowania
produktu zintegrowanego
Ekoprojekt wyrobu można analizować jako podejście zapobiegawcze, mające na
celu optymalizację jego ekologiczności
przy zachowaniu ich cech funkcjonalnych, dając rzeczywiste nowe możliwości producentom, konsumentom i całemu społeczeństwu.
Zatem spojrzenie na ekoprojektowanie
wyrobów finalnych winno być rozpatrywane jako metoda zapobiegania powstawania odpadów poużytkowych, co oznacza, że na etapie projektowania produktu
zintegrowanego stosowane są przez producenta rozwiązania technologiczne
uwzględniające ocenę oddziaływania na
środowisko oraz perspektywę całego cyklu życia produktu zintegrowanego.

Idea produktu zintegrowanego
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Wytyczne ekoprojektownia
produktu zintegrowanego
uwzględniające etapy
cyklu życia produktu
Pozyskiwanie surowców
• pozyskiwanie surowców odnawialnych ze zrównoważonych źródeł,
• ograniczone pozyskiwanie surowców
nieodnawialnych ze zrównoważonych procesów produkcyjnych.
Produkcja produktu zintegrowanego
• optymalizacja cech fizycznych wyrobów i ich opakowań z zachowaniem
właściwych parametrów oraz cech jakościowych produktów zintegrowanych,
• wykorzystanie materiałów o ograniczonym, negatywnym wpływie na
środowisko,
• zastosowanie energooszczędnych, niskoodpadowych technologii produkcji.
Dystrybucja wyrobów finalnych
• optymalizacja produktów i opakowań
pod kątem usprawnienia realizacji
procesów logistycznych,
• zastosowanie możliwie krótkich łańcuchów dostaw realizowane niskoemisyjnymi środkami transportu.
Użytkowanie
• maksymalne wydłużenie okresu użytkowania wyrobów z uwzględnieniem
zachowania ich cech użytkowych,
• racjonalizacja zużycia energii przy zachowaniu efektywności wyrobu.
Zagospodarowanie poużytkowe
• identyfikacja rodzaju odpadów poużytkowych,
• łatwa separacja różnych materiałów,
• uwzględnienie praktycznych i opłacalnych możliwości zagospodarowania odpadów.
Grupy korzyści środowiskowych dla
firm wdrażających model ekoprojektowania produktu zintegrowanego
oraz strategię 10R
• Zmniejszone zużycie energii i materiałów
• Zmniejszona emisja gazów
• Redukcja masy powstających odpadów
• Oszczędność zasobów naturalnych

Grupy korzyści technologicznych dla
firm wdrażających model ekoprojektowania produktu zintegrowanego
oraz strategię 10R
• Pozytywny wpływ na rozwój firmy wynikający z zastosowania nowych technologii ograniczających negatywny
wpływ na środowisko
• Optymalizacja procesów produkcyjnych
• Wprowadzenie innowacyjnych produktów spełniających założenia cyrkularnych modeli biznesowych
Grupy korzyści ekonomicznych dla
firm wdrażających model ekoprojektowania produktu zintegrowanego
oraz strategię 10R
• Redukcja kosztów związanych z produkcją, transportem, dystrybucją i gospodarką odpadami
• Stymulowanie rozwoju innowacyjności na rynku
• Możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej
• Nawiązywanie korzystnych partnerstw z innymi uczestnikami rynku
Grupy korzyści społecznych dla firm
wdrażających model ekoprojektowania produktu zintegrowanego oraz
strategię 10R
• Wzrost świadomości konsumentów
na temat innowacyjnych produktów
ekologicznych
• Stymulacja popytu i wzrost sprzedaży produktów w wyniku ekoprojektowania
• Kreowanie nowych wymagań klientów w zakresie ekoinnowacji

Wyzwania i kierunki dotyczące
ekoprojektowania produktów
zintegrowanych
• dobór właściwych opakowań do pakowanego wyrobu z uwzględnie-

Grupy korzyści dla firm wdrażających model ekoprojektowania produktu zintegrowanego oraz strategię 10R
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Planowanie
procesu ekoprojektowania
zintegrowanego
produktu
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Szczegóųowa eksploracja uzyskanych informacji dotyczČcych
grup odbiorców tworzonego produktu i ich potrzeb w tym
zakresie,
ze
szczególnym
uwzglħdnieniem
potrzeb
ekologicznych

Poszukiwanie
optymalnych dla
Ƒrodowiska
rozwiČzaŷ do
zadania

DeĮniowanie
zaųoǏeŷ
projektowych
w
procesie
projektowania produktów w opakowaniach na podstawie
oceny cyklu Ǐycia.

Wybór
optymalnego dla
Ƒrodowiska
projektu

Kompleksowa
ocena
krytycznych
zmian
parametrów
produktu zintegrowanego projektowo z uwzglħdnieniem
ukųadu produkt-opakowanie-ekosfera.

Opracowanie
prototypu
zintegrowanego
produktu

Wybór propozycji Įnalnego produktu zintegrowanego o
poǏČdanych cechach na podstawie wyników analiz
zaspokojenia potrzeb ekologicznych poszczególnych
podmiotów w ųaŷcuchu dostaw.

Produkcja

Wstħpna ocena
rynku
zintegrowanego
produktu

Aspekty spoųeczne, techniczne, ekonomiczne i ekologiczne

Przygotowanie do
prac B+R

Przygotowanie i uruchomienie produkcji zintegrowanego
produktu.

Sprawdzenie i ocena zapakowanego produktu przez
konsumentów.

Grupy korzyści dla firm wdrażających model ekoprojektowania produktu zintegrowanego oraz strategię 10R
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riałowych, w tym wykorzystania
surowców odnawialnych i recyklatów,
dążenie do zmiany form konstrukcyjnych w celu łatwego opróżniania
zawartości oraz optymalizacji transportu,
stosowanie tam gdzie to możliwe
jednorodnych materiałów, które są
przedmiotem selektywnej zbiórki
i są możliwe do poddania recyklingowi,
w przypadku stosowania wielu
materiałów (również w postaci etykiet) – zapewnienie możliwości łatwego ich oddzielenia, już na etapie
odpadu poużytkowego,
preferowanie stosowania materiałów dla których dostępne są technologie recyklingu,
projektowanie produktów zintegrowanych, które są łatwe w demontażu i intuicyjne w segregacji,
stosowanie praktycznych i opłacalnych ekonomicznie możliwości recyklingu.
dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik, prof. UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kierownik Katedry Opakowalnictwa Towarów

niem możliwości wykorzystania
opakowań wielokrotnego użytku,
• optymalizacja masy opakowań
z uwzględnieniem zapewnienia
ochrony wyrobu w okresie jego

trwałości, co wpłynie na zmniejszenie materiałochłonności oraz
ograniczenie zużycia paliwa i emisji
transportowych,
• poszukiwanie alternatyw mate-

Powyższe wyzwania zostały zaprezentowane w ramach Konferencji Polskiej Izby Opakowań „ Trendy i kierunki rozwoju opakowań” 5 października 2021 roku na targach
TAROPAK.

Hybrydowe posiedzenie Rady
Polskiej Izby Opakowań
dokończenie ze s. 1

min zostanie przesłany do konsultacji do
wszystkich członków Polskiej Izby Opakowań.
W oparciu o regulamin rzeczoznawcy PIO opracowaliby ekspertyzy, opinie
o innowacyjności.
Według opinii pana Tadeusza Stępień
z firmy Jetmar oraz pani Elżbiety Dudek
z Solplast Packaging, istnieje na rynku
opakowaniowym duże zapotrzebowanie na np. rzeczoznawców ds. maszyn
opakowaniowych m.in. badających wydajność maszyn produkujących opakowania. Tą lukę mogliby zapełnić rzeczoznawcy Polskiej Izby Opakowań.

Kolejnym tematem Rady był Kongres
Polskiej Izby Opakowań planowany na
2022 rok.
Padła propozycja zorganizowania
Kongresu o zasięgu międzynarodowym,
z prelegentami zagranicznymi, którzy
w przypadku ograniczeń pandemicznych wystąpiliby zdalnie.
Według opinii pana Krzysztofa Garmana na Kongresie prelegentami powinni
być m.in. naukowcy z Uczelni. Obecnie
największym problemem przemysłu
opakowaniowego jest brak surowców i
jest to problem globalny, który powinien
wybrzmieć na Kongresie.
Konrad Nowakowski poruszył kwestię
odbiorców Kongresu: opakowaniow-
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cy czy klienci opakowań? Miejsce i czas
Kongresu to Poznań i targi TAROPAK lub
POLEKO.
Według opinii członków Rady Kongres powinien być powiązany z targami. Międzynarodowe Targi Poznańskie
byłyby najlepszym partnerem i jednocześnie sponsorem Kongresu. Po stronie MTP byłaby cała strona organizacyjna, pozyskanie sponsorów, wynajem
sali, marketing Kongresu, zaś program
i prelegenci po stronie Polskiej Izby Opakowań.
Następne posiedzenie Rady odbędzie się podczas targów WARSAW PACK
w Nadarzynie w listopadzie w formie tradycyjnej.
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Ekoprojektowanie opakowań –
dlaczego to takie ważne?
Opakowania nadające się do recyklingu
to już nie tylko wyznacznik wskazujący
na odpowiedzialność producenta za produkt, ale też nie lada wyzwanie innowacyjne.
Ekoprojektowanie (ang. ecodesign) to
włączenie aspektów środowiskowych
do projektowania i rozwoju wyrobu. Ekoprojektowanie opakowań dotyczy całego cyklu życia opakowania, tj. wydobycia
surowców, produkcji, dystrybucji, użytkowania, zbierania i recyklingu. Z punktu widzenia europejskiej strategii dotyczącej tworzyw sztucznych, wyższych
opłat związanych z wdrażaniem nowego kształtu ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta), nowego planu
działania UE dot. gospodarki o obiegu
zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej
konkurencyjnej Europy oraz rosnących
celów recyklingu – w najbliższej przyszłości to właśnie przydatność opakowań
do recyklingu oraz możliwość zamknięcia obiegu poprzez użycie materiału
z recyklingu do produkcji nowych opakowań będzie stanowić konkurencyjność
wyboru danego produktu przez konsumenta.
Dla tworzyw sztucznych Europa wyznaczyła cel – 100% opakowań ma być
przydatnych do recyklingu materiałowego. Recykling ma stać się także opłacalny
dla przedsiębiorstw. Rozwiązaniem tego
ma być nadchodząca legislacja, unijna
jak i krajowa, inwestycyjne na większe
i nowoczesne zakłady recyklingu, a tak-

że i być może przede wszystkim, znormalizowany system selektywnej zbiórki
i sortowania odpadów na terenie całej UE.
Opakowania to nie tylko tworzywa
sztuczne, choć jest to najbardziej powszechny materiał dla produktów FMCG
(na opakowania jednostkowe). Materiałem dominującym w opakowaniach
zbiorczych i będących w obrocie B2B
jest karton.
W Polsce na rynek wprowadza się ponad niecałe 6 milionów ton opakowań,
z czego tworzyw jest zaledwie nieco ponad milion ton, a opakowania jednostkowe B2C stanowią z tego około 12%
wszystkich wprowadzonych. Tonażowo
jest to niewiele, ale to w tę stronę są dziś
zwrócone wszystkie oczy.

Jak ocenić
recyklingowalność?
Wymagania wobec opakowań wynikają
z dyrektywy 94/62/WE i ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. To, jakie opakowania spełniają kryteria „recyklingowalności” jest
uzależnione od wielu czynników. Sam
potencjał opakowania do poddania go
recyklingowi jest niewystarczający. Zadając sobie pytanie czy moje opakowanie jest stworzone zgodnie z zasadami
ecodesignu, patrzmy z perspektywy recyklera, tzn. aby recykler przyjął odpad
to nasze opakowanie:

• musi prezentować dodatnią wartość rynkową produktu z recyklingu;
• musi istnieć zapotrzebowanie na
rynku na produkt z recyklingu;
• produkt powstały z recyklingu musi
być dobrej jakości;
• materiał musi być „masowy”, powszechnie występujący.
Norma PN-EN 13430 dotycząca przydatności opakowania do recyklingu
materiałowego wspomina następujące
warunki: zorganizowany, powszechny
system zbiórki danego odpadu opakowaniowego, funkcjonowanie„przemysłowych zdolności recyklingu” oraz niestosowanie wyraźnych utrudnień w recyklingu
danego opakowania. Cały proces musi
być jeszcze efektywny ekonomicznie.

Co obecnie poddajemy
recyklingowi?
Kluczowe dla recyklingu opakowań są
4 następujące czynniki:
1. dobry projekt opakowania;
2. segregacja: konsument wie jak i gdzie
powinno trafić opakowanie;
3. technologiczne możliwości wysortowania odpadu w sortowni;
4. funkcjonujące i znane technologie
do prowadzenia recyklingu.

Rysunek 1. Rodzaje opakowań ze wskazaniem na liczbę ponownego wykorzystania materiału do recyklingu, źródło: własne
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Plastik

Papier

Dobra praktyka projektowania radzi, że
aby tworzywa mogły cyrkulować konieczne jest stosowanie np. opakowań
monomateriałowych. Wszystkie dodatkowe elementy będące pomocniczymi
środkami opakowaniowymi powinny
być wytworzone z kompatybilnych polimerów i materiałów.
Powszechny recykling dla tworzyw odbywa się dla poniższych materiałów:
• Jednorodne, transparentne opakowania PET na napoje w kolorach:
bezbarwny, zielony, niebieski, bez
warstw barierowych;
• Opakowania sztywne z HDPE,PP,
PSbez barier, w kolorach innych niż
czarny;
• Folie bezbarwne powyżej formatu
około A4 z PE lub z małą ilością zadruku.

Opakowania papierowe są generalnie
powszechnie przetwarzane. Pamiętać
należy jednak, że wszystkie powłoki hydrofobowe będą w pewien sposób wpływać negatywnie na recykling. Lakier UV,
metaliza na opakowaniu nie jest akceptowana przez wiele papierni na wejściu
do procesu, tak jak czarne czy czerwone
opakowania barwione w masie.

Niekorzystnym jest zjawisko zastępowania opakowań z HDPE na chemię domową i kosmetyki opakowaniami z PET,
ponieważ są one słabo lub wcale zbywalne.
Wielowarstwowe opakowania z różnych tworzyw sztucznych, nieprzydatne
do recyklingu to poliolefiny z tworzywami niekompatybilnymi, np. PVC, PET, PS.
Niekorzystnym układem jest np. układ
PET/PE, PA/PE.
Równie istotna jest wielkość opakowań. Elementy o rozmiarze poniżej 2-6
cm są zupełnie poniżej granicy możliwości wyłapania na sorterach w sortowni.
Dlatego pamiętajmy, aby nakrętki pozostawiać na zgniecionych pustych butelkach (lub zbierać osobno na akcje charytatywne).
Opakowania nieprzydatne do recyklingu z tworzyw sztucznych trafią do odzysku energetycznego.

Szkło
Dla tego materiału najważniejszą cechą
jest kolor i przezroczystość. Przetwarzamy opakowania bezbarwne, zielone
i brązowe. Opakowania w kolorze niebieskim, mlecznobiałym czy trwale pokryte grubą warstwą lakieru na całej powierzchni są problematyczne jeśli chodzi
o ich recykling. Natomiast opakowania
ceramiczne – to są opakowania szkodliwe dla recyklingu szkła, nagminnie wyrzucane razem ze szkłem znacząco obniżają jakość stłuczki szklanej.

Metale
Opakowania metalowe są dość wdzięcznym materiałem do recyklingu. Problem
pojawia się kiedy elementy aluminiowe
są zbyt małe, aby je wyłapać podczas procesu sortowania (bariera kilku cm). Metale ferromagnetyczne natomiast będą
wyłapywane na elektromagnesach i powinny zostać prawidłowo odseparowane od pozostałych odpadów i następnie
poddane recyklingowi. Większość farb
i lakierów nie przeszkadza podczas recyklingu puszki aluminiowej, czego już
nie można powiedzieć o warstwach cyny w puszkach stalowych.
Przy ocenie przydatności opakowań
do recyklingu należy brać pod uwagę
wszystkie elementy zdobnicze i pomocnicze. Żaden z elementów nie może zostać pominięty. Etykiety powinny być
przymocowane punktowo przy użyciu
niedużej ilością kleju i pokrywać ok. ¼
powierzchni opakowania (maksymalna
wielkość etykiety nie może przekroczyć
2/3 opakowania).
Niestety, należy pamiętam o wciąż
istniejących wyzwaniach w temacie
ekoprojektowania. Za przykłady można
podać:
1. Brak legalnej definicji przydatności
do recyklingu;
2. Ograniczenia technologiczne –
trudno o jednoznaczne, powtarzalne kryteria;
3. Prostszymi i zunifikowanymi opakowaniami trudniej konkurować
„na półce” z kolorowymi, krzykliwymi wielomateriałowymi opakowaniami;
4. Konkurencyjność producentów o dobrej jakości regranulaty.
Aspekty bezpieczeństwa są bardzo
ważnym argumentem, podnoszonym
przy dyskusjach dotyczących ograniczeń
recyklingu materiałowego. Kontrolowanie dostaw, nowoczesny recykling, stoso-
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wanie wysokich standardów produkcji,
systematyczne badania produktu i odpowiednie atesty – pozwalają wprowadzać na rynek opakowania (i produkty)
bezpieczne dla konsumenta.

Podsumowanie
Reasumując – ekoprojektowanie opakowań wcale nie musi oznaczać rezygnacji z ciekawych, ładnych i konkurencyjnych opakowań na produkty. Zachęcamy
jednak postawić pierwszy krok i mieć na
uwadze:
1. Stosowanie minimalnej ilości materiału na opakowanie jednostkowe
oraz stosowanie minimalnej ilości
opakowań (unikanie opakowań
nadmiernych i problematycznych);
2. Dobór materiału – korzystajmy ze
zrównoważonych i nadających się
do recyklingu materiałów, uwzględniajmy surowiec z procesu recyklingu;
3. Dobór materiałów jeżeli chcemy je
połączyć – unikajmy trwałych połączeń z różnych materiałów i polimerów;
4. Optymalny kształt opakowaniamożliwość maksymalnego opróżnienia opakowania oraz jego transport;
5. Dekorację opakowania – ale niech
zdobienie nie utrudnia recyklinguzwracajmy uwagę na używane kolory i barwniki;
6. Nie stosujmy składników szkodliwych, toksycznych, niebezpiecznych;
7. Stosujmy opakowania zwrotne.
Samodzielna ocena przydatności do
recyklingu nie jest łatwa, ze względu
na wiele niejasności czy jak i brak regulacji prawnych, jednak Rekopol posiada staż w tym zakresie prowadząc
działania doradcze i przeprowadzając
oceny opakowań.
Zapraszamy do współpracy w zakresie zleceń opinii, szkoleń wewnętrznych z ecodesign, doradztwa opakowaniowego.
Rekopol jest współautorem podręcznika w zakresie ecodesignu. Zachęcamy do kontaktu!
Kontakt:
Marta Krawczyk
m.krawczyk@rekopol.pl
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Polityka potrzebuje
nowego zrozumienia
gospodarki
o obiegu zamkniętym
Zbliża się październik 2021 r., a nadal dużo niewiadomych dotyczących
krajowych regulacji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.
Czy czeka nas zmiana paradygmatu w kwestii gospodarki o obiegu zamkniętym z dotychczasowego nastawienia ukierunkowanych
na realizację poziomów recyklingu na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz maksymalne wykorzystanie surowców zawartych
w odpadach.
Wywiad z Konradem Nowakowskim – Prezesem Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz członkiem Rady Polskiej Izby
Opakowań
Redakcja: Wskazanym rozwiązaniem łączącym wszystkich
interesariuszy byłoby utworzenie Grupy roboczej przy
Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwie
Rozwoju i Technologii ministerialnego gabinetu ds.
wdrażania Zielonego Ładu i GOZ. Jakie są oczekiwania
od Grupy Roboczej?
Konrad Nowakowski: Główne postulaty, jakie stawiają przedsiębiorcy czy NGO powstały z doświadczeń ostatnich kilku lat. Obecnie, wydaje się iż, nie udało się jeszcze w pełni
uchwycić potencjału zasady gospodarki o obiegu zamkniętym . Są prowadzone różne prace, pojawiają się odmienne
propozycje i koncepcje i widać, że w tej sprawie coś się dzieje.
Musi to jednak znaleźć odzwierciedlenie w przemyślanej,
spójnej i długofalowej legislacji uwzględniającej ograniczenia, ale jednak ambitnej i realnej do wdrożenia.
Redakcja: Dlaczego?
Konrad Nowakowski: W ministerstwach jest podział zadań
i kompetencji. A nie ma obecnie kompleksowej grupy roboczej odpowiedzialnej za gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zajmuje się kwestiami
dotyczącymi odpadów i recyklingu, Ministerstwo Rozwoju
i Technologii koncentruje się na polityce surowcowej oraz
rozwoju gospodarczym, gospodarka o obiegu zamkniętym
znajduje się pomiędzy. Dlatego wskazane jest uregulowanie
odpowiedzialności za gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Złożoność tematu dodatkowo podkreśla iż GOZ dotyczy
również administracji samorządowej oraz wielu przedsiębiorców oraz całego społeczeństwa z szczególną rolą ich
przedstawicieli w formule NGO.
Zielony Ład oraz GOZ w UE to przekrojowe zadanie dla Nas
wszystkich. To droga Europy do neutralności klimatycznej
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Nie da się tego osiągnąć bez szerokiej współpracy i uwzględnienia różnych punktów widzenia interesariuszy. Dotyczy to
wielu obszarów: gospodarki, transportu, rolnictwa, mieszkalnictwa, środowiska, finansów itp. Ten kompleksowy proces
musi być również kontrolowany i prawidłowo rozliczany.
Dlatego łączenie ich w centralnym punkcie przy Ministerstwach ma sens, ale jest również konieczne. Tylko współpraca umożliwi wydobycie całego potencjału gospodarki
o obiegu zamkniętym tak aby był on właściwie transponowany do legislacji. Uważam iż nas na to nie stać, aby ryzykować
popełnienie błędów zaniechując konsultacje umożliwiające
określenie czy projekt jest ambitny, mierzalny, właściwie
nadzorowany i w sposób adekwatny finansowany.
Redakcja: Wyjście z gospodarki liniowej i przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym już nie jest wyłącznie
kwestią czysto środowiskową. Chodzi o przeprojektowanie całych łańcuchów wartości, o surowce, o zrównoważoną politykę produktową czy gospodarkę zasobooszczędną. Co musi się ogólnie zmienić, aby gospodarka
o obiegu zamkniętym mogła szybko rozwinąć swój przyszły potencjał?
Konrad Nowakowski: Niezbędna jest zmiany paradygmatu,
aby gospodarka o obiegu zamkniętym mogła w pełni rozwinąć swój przyszły potencjał. Cena wytworzenia jest obecnie dobrze znana. Jednak dopiero zaczynamy wprowadzać
szerszą odpowiedzialność przedsiębiorcy za wytworzone
odpady i koszty środowiskowe będą również bardzo widoczną pozycją. Przede wszystkim polityka, przedsiębiorcy oraz
społeczeństwo muszą wdrożyć zasady, by nie konsumować
już surowców, ale używać ich i utrzymywać w obiegu. To od
dawna się dzieje w przypadku materiałów dla których recykling jest bardzo efektywny kosztowo, takich jak makulatura,
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odpady szklane lub złom metali . Dla opakowań wielomateriałowych system recyklingu budowany jest dopiero od 6 lat
i też widać pozytywne zmiany. Gdzie wskaźniki recyklingu
są bardzo wysokie, to także osiągają pożądane efekty dla
gospodarki o obiegu zamkniętym, a mianowicie ochronę
zasobów naturalnych i oszczędność energii w produkcji.
Oba mają pozytywny wpływ na ochronę klimatu, co widać
po ilości zaoszczędzonych ekwiwalentów CO2. Niezmiernie
ważne jest również nie koncentrowanie się na recyklingu
a wdrażanie rozwiązań ograniczających ilość powstających
odpadów, np. opakowania wielokrotnego użytku.
Niezależnie jak odczuwamy, że jesteśmy przygotowani do wdrażania GOZ to teraz musimy zrobić duży krok. To
musi być nasz wspólny krok. Bo to również nasze wspólne
wyzwanie. Dlatego współpraca oraz aktywniejsze myślenie
o gospodarce o obiegu zamkniętym oraz systemowe wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym we wszystkich
obszarach to cel na dziś. Dobre relacje pomiędzy interesariuszami i wspólna chęć wdrożenia GOZ dają ogromną szansę
kompleksowej ochrony naszego klimatu i środowiska oraz
skutecznego działania.
Niezależnie jest również szansa na wdrażanie innowacji i rozwoju zielonych technologii co może wnieść istotny
wkład w bardziej zrównoważoną, a tym samym bardziej odporną na kryzys gospodarkę.
Podsumowując: aby spełnić cele klimatyczne i nadal mieć
równe szanse w rozwoju gospodarczym na tle innych państw
potrzebujemy efektywnej gospodarki o obiegu zamkniętym.
Redakcja: Z Pana punktu widzenia, co musi się wydarzyć,
aby przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym zakończyło się sukcesem?
Konrad Nowakowski: Nie chodzi o przerzucenie jakiegoś
przełącznika. Tak było by najprościej ale to nie jest możliwe
zarówno z uwagi na mechanizmy rynkowe jak i uwarunkowania społeczne. Jesteśmy w procesie transformacji, który
należy dokładnie przemyśleć: jak może wyglądać ścieżka do
celu i co ostatecznie nim ma być? Korzyści z recyklingu będą
największe, gdy cały łańcuch wartości będzie oparty na zasadzie obiegu zamkniętego. Transformacja okrężna wymaga
zupełnie nowego sposobu myślenia w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Produkty w tym i opakowania powinny
być projektowane i przetwarzane od samego początku w taki
sposób, aby zawierały surowce pochodzące z recyklingu –
i ostatecznie można je było poddać recyklingowi w znaczący
sposób. Jeśli ten proces zmian ma się powieść ty wyłącznie
wtedy gdy polityka, biznes, nauka i społeczeństwo będą
działać razem.
Redakcja: Jaki wkład może i powinna wnieść nauka?
Konrad Nowakowski: Nauka może umożliwić wybranie racjonalnych innowacji do wdrożenia jak i je współtworzyć – dzięki
własnym badaniom. Ponadto zawsze „nauka” powinna przejąć rolę neutralnego mediatora. Dzięki badaniom które przeprowadziłem z zakresu LCA (cykl życia produktu) zdecydowanie łatwiej wskazywać korzystne środowiskowo rozwiązania.
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Redakcja: Jako specjalista, który od wielu lat zajmuje się
recyklingiem, czego chciałbyś na najbliższe lata?
Konrad Nowakowski: Podstawą jest aby wszyscy „aktorzy”
zdawali sobie sprawę z wzajemnych powiązań, a w szczególności, jeśli chodzi o ochronę klimatu i zasobów. Mam
nadzieję, że swoją pracą mogę się do tego przyczynić. Ponadto recykling surowców pilnie wymaga większej akceptacji użytkowników. Nie myślę w tym zakresie wyłącznie
o konsumentach, ale również o przedsiębiorcach. Udało
się wprowadzić kilka modeli biznesowych zamykających
obiegi w ramach współpracy z Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań. Chciałbym jednak wdrożyć wiele kolejnych rozwiązań dotyczących współpracy w całym łańcuchu
wartości, które przyniosą korzyści wszystkim partnerom.
I na koniec. Choć można powiedzieć iż powinno się od tego
rozpocząć. Chciałbym bardziej holistycznego myślenia: musimy zacząć od projektowania produktów, aby w przyszłości
produkty można było łatwiej naprawiać, urządzenia IT można było aktualizować, a szybko rotujące opakowania wykorzystywać wielokrotnie, a wszystkie można było poddać recyklingowi.
Redakcja: Czy obecnie projektowany ROP (rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorcy) wpłynie na rzeczywiste
podniesienie poziomów recyklingu?
Konrad Nowakowski: Obecne projekty legislacji wymagają
zarówno doprecyzowania jak i zmian dotyczących lepszego
powiązania finansowania recyklingu z konkretnymi działaniami i ich efektami. Niezależnie jednak od skali zmian
w przedstawionych projektach niepodważalnym efektem
zmiany paradygmatu będzie znaczne zwiększenie stawek
wnoszonych przez wprowadzających produkty w opakowaniach. Oczywiście dzisiaj mówimy o opakowaniach ale naturalną konsekwencją będą kolejne działania dotyczące innych
grup produktów.
Dzisiejszy projekt jeszcze nie daje pełnej odpowiedzi jak
środki finansowe będą skorelowane z działaniami związanymi z odpadem, aż do jego recyklingu. Dlatego na rynku
odbywa się w tym zakresie burzliwa dyskusja. Mechanizm
rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia założeń GOZ w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Obecny sposób realizacji
obowiązków już jest niewystarczający. Skoro odchodzimy
od celów recyklingu i przechodzimy na maksymalne wykorzystanie zasobów zawartych w odpadach z naciskiem na
ich ograniczenie należy również zmienić system. Dlatego
dzisiaj oprócz prac legislacyjnych każdy z przedsiębiorców
powinien również spojrzeć krytycznie na swoje opakowania
i zadać sobie pytanie. Co mogę zrobić aby wprowadzać mniej
opakowań, a jak już żeby były one łatwiejsze do recyklingu?
A kolejnym etapem będzie nawiązanie współpracy tak aby
realnie rozpocząć działania przyczyniające się do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko i wykorzystywać surowce wtórne w swoich procesach.
Redakcja: Dziękujemy za rozmowę.
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Naukowcy Łukasiewicza
opracują inteligentne
opakowanie zwrotne
dla zakupów przez Internet
Celem projektu e-Pack jest opracowanie kompleksowego
ekosystemu inteligentnych opakowań zwrotnych. Opakowania zwrotne mogą zrewolucjonizować nowoczesną logistykę zapewniając najlepszą ochronę, dostęp do
kompleksowej informacji o przesyłce oraz minimalizować
ślad węglowy całego procesu logistycznego.
Prace realizowane są przez konsorcjum trzech instytutów
Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Logistyki i Magazynowania (Łukasiewicz-ILiM), Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) oraz Instytutu Biopolimerów i Włókien
Chemicznych (Łukasiewicz-IBWCh). Z innowacyjnego rozwiązania skorzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora e-commerce prowadzące sprzedaż w modelu omnikanałowym.
Ekosystem opakowań zwrotnych składa się z wytrzymałego opakowania wielokrotnego użytku, wyposażonego w sensory, ale także wrzutni (urządzenia do zwrotu opakowań) oraz
oprogramowania umożliwiającego zarządzanie procesem logistycznym.
Rozwiązanie pozwoli sprzedawcom, nabywcom oraz operatorom logistycznym na obniżenie kosztów dostawy, lepszą ochronę towarów, możliwość gromadzenia i analizy dodatkowych informacji o przebiegu procesu dostawy i zwrotu
oraz bardziej efektywne przygotowanie przesyłki (zarówno
po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy w procesie zwrotu). Dodatkowym atutem rozwiązania, nad którym
będą pracować naukowcy Łukasiewicza, będzie łatwiejsza
identyfikacja towarów oraz ograniczenie błędów w odczycie
etykiet.
To wszystko w zgodzie z ochroną środowiska naturalnego,
które ze względu na skalę handlu internetowego cierpi z powodu zużycia olbrzymiej ilości materiałów opakowaniowych.
– Projekt e-pack to kolejny dowód na to, że w Łukasiewiczu
potrafimy skutecznie budować konsorcja i tworzyć innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Jesteśmy dumni, że nasza oferta
nie tylko wpisuje się w trendy rynkowe, ale w coraz szerszym
zakresie wyznacza nowe kierunki rozwoju. Dziś, dzięki wykorzystaniu efektu synergii całej Sieci Badawczej stajemy się preferowanym partnerem biznesowym, który pomaga budować
polskim firmom unikatowe przewagi konkurencyjne na rynku – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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Liderem e-Pack jest Łukasiewicz-Instytut Logistyki i Magazynowania, który na potrzeby realizacji zadania wykorzysta
laboratorium szybkiego prototypowania układów elektronicznych. W pracach będą brać udział między innymi specjaliści w zakresie mechaniki oraz projektowania 3D.
– W ramach prac zaplanowaliśmy stworzenie zarówno prototypu opakowania, jak i prototypu wrzutni na zwracane opakowania. Istotnym elementem będzie również przygotowanie
propozycji procesu zwrotu i aplikacji wspomagających, odpowiadających na problemy e-commerce w zakresie obsługi przesyłek, w szczególności zwrotu zakupionych przez klientów towarów- podkreśladr. inż. Michał Grabia, kierownik tego
ambitnego projektu z Łukasiewicz – ILIM.
Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych zaproponuje w projekcie konstrukcje prototypu inteligentnego eko-opakowania zwrotnego umożliwiającego jego
wielokrotne użycie przy zachowaniu aspektów ochrony środowiska. W pracach zostaną uwzględnione warunki końcowego zagospodarowania opakowań po zakończonym cyklu
przydatności użytkowej.
W ramach prac nad projektem Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki wykorzysta nowoczesne zaplecze techniczne do badań materiałów i struktur stosowanych w technologiach fotowoltaicznych.
– Istotnym zagadnieniem w proponowanym opakowaniu
zwrotnym jest kwestia odzyskiwania energii. W ramach projektu opracowane zostaną jednozłączowe ogniwa GaAs. Zastosowana zostanie technika lift-off, która pozwoli na przeniesienie
struktury epitaksjalnej na podłoże elastyczne i uzyskanie dzięki
temu elastycznego ogniwa GaAs. Ponadto Łukasiewicz – IMiF
przetestuje i zintegruje z opakowaniem zwrotnym różnego typu
sensory (temperatury, wilgotności, akcelerometry), jak również
opracuje źródło prądowe do ładowania akumulatora – podkreśla dr hab. inż. Anna Kozłowska – Kierownik Zakładu Optoelektroniki w Łukasiewicz – IMiF.
Projekt e-PACK jest ważnym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciem łączącym główne kierunki badań prowadzonych
w Łukasiewiczu. Jego zakres odpowiada na wyzwania związane z Inteligentną Mobilnością, Zrównoważoną Gospodarką
i Energią oraz Transformacją Cyfrową. Prace zaplanowane zostały na 3 lata. Jego budżet wynosi 5,2 mln zł i będzie finansowany ze środków Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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Targowa jesień –
relacje z targów opakowaniowych

Branża targowa wróciła do działania, czego dowodem są imprezy targowe tej jesieni.
Pierwsze wystartowały Międzynarodowe Targi Opakowań
Packaging Innovations, które odbyły się 15-16 września 2021
w EXPO XXI Warszawa. W tym roku w imprezie wzięło udział
3100 osób.
Tegoroczna 13. edycja targów zorganizowana została wspólnie z Festiwalem Marketingu i Druku. Połączenie sił dwóch
dużych graczy – Targów w Krakowie oraz OOH Magazine zaowocowało szeroką ofertą wystawienniczą oraz ciekawym programem towarzyszącym. Wydarzenie spotkało się z bardzo
dużym zainteresowaniem Wystawców oraz Odwiedzających,
którzy podczas rozmów wielokrotnie podkreślali, jak bardzo
tego typu spotkania są im potrzebne w pozyskiwaniu i utrwalaniu kontaktów, zdobywaniu wiedzy oraz czerpaniu inspiracji.
Organizatorzy Targów Packaging Innovations drugi rok z rzędu udowodnili, że przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych
można przygotować wydarzenie na najwyższym poziomie.
Nieodłącznym elementem Targów Packaging Innovations są
wykłady w strefie workShops. To niepowtarzalna okazja, aby bezpłatnie wziąć udział w prezentacjach prowadzonych przez specjalistów, którzy podczas swoich wystąpień dzielą się wiedzą i doświadczeniem. W tym roku spotkania poprowadziło 12 ekspertów.
Pierwszego dnia targów wręczono nagrody w 10. edycji Konkursu Strefa Studenta. Celem konkursu jest stworzenie szansy
młodym, zdolnym projektantom, którzy stawiają pierwsze zawodowe kroki. Wręczenia nagród dokonał m.in. Prezes Polskiej
Izby Opakowań – prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

Udział w Packaging Innovations umożliwia młodym twórcom
poznanie przedstawicieli kluczowych firm na rynku, którzy poszukują młodych talentów.
W pracach Jury uczestniczyli m.in. dyrektor biura Polskiej Izby
Opakowań – Beata Pyś-Skrońska oraz członek Rady Izby i Prezes PIOIRO – Konrad Nowakowski.
Głosem Jury, w 10. edycji Konkursu Strefa Studenta zwyciężyli:
• w kategorii Wrażenie – Gabriela Żełudziewicz prezentująca Opakowanie na czekoladę „Cre-ate chocolate”,
• w kategorii Funkcjonalność i Forma – Gabriela Skrobacka
prezentująca OKres BOX opakowanie na środki higieniczne,
• w kategorii Szata Graficzna – Michalina Garnik prezentująca Opakowanie na miód z funkcją pop-upu,
• dodatkowo w kategorii Wrażenie wyróżnienie otrzymał
Wojciech Zabel prezentujący „Hair Bands – Seria opakowań na gumki do włosów”.

Prezes Polskiej Izby Opakowań – prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk (pierwszy
z lewej) z laureatami 10. edycji Konkursu Strefa Studenta

Należy podkreślić, że publiczność na targach dopisała, po
wielu miesiącach zamknięcia branży targowej zauważyliśmy
chęć spotkań, rozmów, wspólnych inicjatyw.
Stoisko Polskiej Izby Opakowań cieszyło się wielkim zainteresowaniem publiczności, co stwierdzili przedstawiciele Izby oraz
firm AKPUD i DRUK SERWIS24, obecni na wspólnym stoisku.
Spośród grona firm członkowskich firma Fano Sp. z o.o. miała
swoje stoisko na Packaging Innovations i była ponadto sponsorem Konkursu w strefie studenta.
Pomimo wielu zmian wokół, jedno pozostaje niezmienne –
potrzeba kontaktu, rozmowy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Zadanie to spełniają targi, które od lat są forum wymiany doświadczeń i dyskusji o nadchodzących trendach.
Na kolejną edycję Packaging Innovations zapraszamy 31 maja do 1 czerwca 2022 do EXPO XXI Warszawa
Biuletyn Opakowaniowy ■ Rok 26 ■ Nr 3/2021
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Targi BIOEXPO
w PTAK WARSAW EXPO
w Nadarzynie
Od 30 września do 2 października
miały miejsce targi BIOEXPO w PTAK
WARSAW EXPO w Nadarzynie.
Targi są dedykowane tylko branży ekologicznej i są doskonałą platformą do
dialogu pomiędzy producentami a kupcami, właścicielami sklepów specjalistycznych oraz hurtowni spożywczych
i wielobranżowych.
W gronie wystawców znaleźli się
przedstawiciele sektorów:
• żywności i napojów,
• rolnictwa ekologicznego,
• kosmetyków i środków czystości,
• maszyn produkcyjnych,
• opakowań i naczyń do serwowania,
• sprzętu gospodarstwa domowego,
• produktów dla zwierząt domowych,
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• a także start-upy oraz instytucje
wspierające i okołobiznesowe
(m.in.: jednostki certyfikujące).
Udział w tegorocznej edycji wzięło
200 firm oferujących szeroką gamę ciekawych produktów i rozwiązań, które zostaną zaprezentowane w sześciu strefach
tematycznych:
• food&drink,
• beauty&cleaning,
• biolife,
• ekotech,
• bioagro,
• supporting bodies i start-up.
Producenci, dystrybutorzy przedstawili
tylko produkty certyfikowane.
Na wspólnym stoisku Polskiej Izby
Opakowań obok PIO swoją ofertę pre-

zentowały: AKPUD, JETMAR Marcin
Stępień oraz PAKMAR Sp. z o.o.
Na Targach zaprezentowały także swoją ofertę: COFFEE SERVICE I GREEN TREE
– członkowie Polskiej Izby Opakowań.
Targom towarzyszyły: Organic Food
Conference oraz Kongres Bioexpo, w którym prelegentami byli przedstawiciele Rekopolu oraz Polskiej Izby Odzysku
i Recyklingu Opakowań – firm członkowskich Polskiej Izby Opakowań.
Magda Biernat z Rekopolu zaprezentowała„Certyfikaty i oznakowania na opakowaniach – co one oznaczają, jak je czytać,
jakie czekają nas zmiany w zakresie oznakowania na opakowaniach”. Marta Krawczyk z Rekopolu wyjaśniała: „Jakie opakowania i kiedy są ekologiczne i co znaczy
recyklingowalność, kompostowalność”.
Natomiast Prezes PIOIRO – Konrad Nowakowski zaprezentował wykłady: „Biotworzywa, opakowania kompostowalne
jako przykłady rozwiązań o zmniejszonym śladzie węglowym dla branży spożywczej i kosmetycznej” oraz „Ekologiczne opakowanie w myśl koncepcji
przydatności do recyklingu”.
Na kolejną edycję BIOEXPO zapraszamy 1-3 września 2022 do PTAK WARSAW
EXPO w Nadarzynie.
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TAROPAK – Poznań
4-6 października 2021
Taropak to targi opakowań o najdłużej
tradycji w Polsce. W tym roku w dniach
4-6 października 2021 odbyła się już
33 edycja tego wydarzenia. Wraz z Targami Taropak zwiedzający mogli odwiedzić
Targi Polagra, których ekspozycja wystawiennicza składała się z trzech salonów:
FOOD, FOODTECH oraz HORECA. Jakie nowości czekały na odwiedzających
podczas tegorocznych Targów?
Tegoroczne Targi Taropak odbywające
się w towarzystwie targów Polagra zgromadziły na terenie MTP blisko 200 wystawców zlokalizowanych w dwóch największych pawilonach wystawienniczych
w Polsce (o łącznej powierzchni ponad
22 tys. m² brutto) z 13 europejskich krajów: Belgia, Czechy, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia,
Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Włochy.
W strefie Polskiej Izby Opakowań na indywidualnych stoiskach zaprezentowały się firmy członkowskie: Druk Serwis
24, FPS Polska Sp. z o.o., ECOR Product
Sp. z o.o., Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Ulma Packaging
Polska Sp. z o.o. oraz SOLPLAST Packaging. W strefie maszynowej swoje stoisko miał RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących.

Złote Medale Grupy MTP
i dyplom „Firma Zasłużona
dla Przemysłu Opakowań”
W czasie ceremonii inauguracji targów
TAROPAK Prezes Polskiej Izby Opakowań
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
dokonał uroczystego wręczenia dyplomu „Firma Zasłużona dla Przemysłu
Opakowań” czasopismu branżowemu
„Packaging Polska”.
Ponadto sześć produktów zostało nagrodzonych przez niezależny sąd konkursowy w tegorocznej edycji konkursu
o Złoty Medal Grupy MTP podczas Targów Taropak. Nagrody zostały wręczone
podczas uroczystości otwarcia targów.
Wśród wyróżnionych firm znalazła się
Purells Innovative – producent opakowania Bee Inspired by Nature. Jest to ekskluzywne, innowacyjne i ekologiczne opakowanie na słoiczek z miodem. Za swój
produkt, który również dba o czyste środowisko została nagrodzona firma Smurfit Kappa Polska. Ich produkt – opakowanie TopClip jest ekologiczną alternatywą
dla wielopaków napojów w puszkach.
Wyróżniono również poziomy automat
pakujący D2100K Doypack zgłoszony
przez POLPAK Sp. z o.o. Jest to urządzenie,

które potrafi uformować, napełnić i zamknąć opakowanie typu doypack. Firma
FILMAT otrzymała nagrodę za swoją innowacyjną Linię Pakowania Automatycznego LPA15X, dzięki której cały proces pakowania folią termokurczliwą odbywa się
w pełni automatycznie. Złoty Medal został również przyznany firmie RADPAK
za poziomą kartoniarkę kontynuacyjną
RKH-15C, która zapewnia maksymalną
wydajność, powtarzalność, ekonomię produkcji oraz wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny. Zeus Pacaging otrzymał
nagrodę za swój System Monitorowania
Owijania Palet APOLLO, który umożliwia
codzienną weryfikację pracy urządzeń do
owijania palet, dzięki czemu znane i kontrolowane jest zużycie folii stretch.

Nagrody AcantusAureus
Jak co roku przyznano również nagrody AcantusAureus tym wystawcom, którzy najlepiej potrafili zobrazować swoją
dokończenie na s. 12

Taropak – Konferencja Polskiej Izby Opakowań
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TAROPAK – Poznań
4-6 października 2021
dokończenie ze s. 11

wizję stoiska w połączeniu ze strategią
marketingową firmy. Podczas Targów Taropak 2021 statuetką za najbardziej wyróżniające się stoisko wyróżniono trzy
firmy: VP Polska, bekuplast oraz Camozzi Automation.

Spotkania profesjonalistów
Po raz kolejny poruszono w Poznaniu
najistotniejsze kwestie, jakimi obecnie żyje branża opakowań. Jak wynika
z prezentowanych podczas konferencji danych – sektor opakowań w Polsce,
pomimo wzrostu cen surowców, w 2021
r. urósł o 8%. Ważnym impulsem rozwoju
branży jest e-commerce, ale firmy produkujące opakowania muszą uwzględnić
zmieniające się trendy rynkowe, w tym
najsilniejszy z nich: ekologiczny.

Konferencje
Polskiej Izby Opakowań
W dniach 4 i 5 października odbyły się
dwie konferencje branżowe dla sektora
opakowaniowego organizowane przez
Polską Izbę Opakowań i Grupę MTP.
Pierwsza konferencja, która odbyła się
4 października na scenie głównej, dotyczyła potencjału eksportowego polskiego rynku opakowaniowego. Natomiast
5 października podczas konferencji w Salonie Promocji Polskiej Izby Opakowań
prelegenci przedstawili trendy i kierunki rozwoju branży opakowań. Wystąpi-
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li przedstawiciele znanych firm, uczelni
i Instytutów Badawczych: Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Polska
Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań,
FUTAMURA, Santander Bank Polska oraz
REKOPOL.

e-handlu, opakowań w e-commerce, logistyki i magazynowania, a także zagadnień z zakresu marketingu i sprzedaży.W
tym roku prelegenci opowiedzieli o tym
co dzieje się z rosnącymi tonami opakowań, które składają się na miliony przesyłek w Polsce. Zdradzili również, jak wyglądają działania związane z opakowaniami
zwrotnymi oraz skąd się biorą problemy
z opakowaniami w magazynach. Partnerami konferencji byli: Silny&Salamon,
Semcore, Astra S.A., Sandander Bank Polska, Instytut Logistyki i Magazynowania
oraz Lean-Tech.

Internetowa Platforma
Spotkań

Taropak Design – Kolorowa
ekologia
Kolejną nowością podczas tegorocznych Targów Taropak była konferencja
Taropak Design skierowana nie tylko do
projektantów i producentów opakowań,
ale również do firm oferujących surowce
i półprodukty dla branży.Podczas pierwszej edycji wydarzenia, 5 października,
organizatorzy i prelegenci skupili się na
papierowych opakowaniach i obalili mit
dotyczący tego, że eko opakowania muszą być szare, udowodniając, że dzięki
zastosowaniu odpowiednio dobranych
surowców i półproduktów eko może
być kolorowe i piękne. Partnerami konferencji Taropak Design, którzy zadbali o piękną i ekologiczną oprawę sceny
głównej były firmy: Zing, Burgopak Poland oraz Intrograf- eksperci w dziedzinie
ekologicznych rozwiązań w opakowaniach.
Konferencja E-commerce
Druga edycja wydarzenia, która odbyła
się 6 października, stanowiła idealną okazję do spotkania z ekspertami z dziedziny

Targi Taropak odbyły się w tym roku
w formie hybrydowej, co oznacza, że
w targach można było wziąć udział stacjonarnie oraz online – z wykorzystaniem dedykowanej Internetowej Platformy Spotkań. Platforma oferowała wiele
udogodnień zarówno dla odwiedzających, jak i wystawców: za jej pośrednictwem można było zaplanować wirtualne
spotkania z partnerami z całego świata,
dodać umówione spotkania do swojego
prywatnego internetowego kalendarza
czy wypromować siebie i swoją firmę
na międzynarodowym forum. Platforma
umożliwiała również uczestnictwo online w konferencjach odbywających się na
scenie główniej Targów Taropak.

A już za rok…
Kolejne święto branży opakowań w Poznaniu odbędzie podczas Targów Taropak jesienią w 2022 r. Organizatorzy nie
zwalniają tempa i już planują kolejne wyjątkowe wydarzenia dla profesjonalistów
z branży opakowaniowej.
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FIRMA ZASŁUŻONA
DLA PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ
W bieżącym roku decyzją Kapituły Tytuł „ Firma Zasłużona dla Przemysłu
Opakowań” zdobyło czasopismo branżowe „PACKAGING POLSKA”

Ponad 20 lat
na rynku opakowań!
PACKAGING POLSKA to czasopismo dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego, który na polskim rynku dostępny jest
już ponad 20 lat. Charakteryzuje się niebanalną treścią i nowoczesnym layoutem. Za cel stawia sobie nie tylko rzetelne informowanie i publikowanie interesujących i merytorycznych
treści, ale przede wszystkim zwraca uwagę na wzajemne relacje w globalnie rozumianym świecie opakowań. Skierowany jest do wszystkich, którzy związani są z opakowaniami: począwszy od projektu poprzez marketing, materiały, produkcję,
a na usługach logistycznych skończywszy. Innowacyjność, trendy, nowatorski design, jakość wykonania, walory ekologiczne,
funkcjonalność, nowoczesna i zaawansowana technologia oraz
marketingowe i promocyjne zalety, to materiały jakie można
znaleźć na łamach miesięcznika PACKAGING POLSKA.
EUROPEAN MEDIA GROUP, wydawca magazynu PACKAGING
POLSKA, to znana na całym świecie Międzynarodowa Grupa
Medialna wydająca od 15 lat publikacje w Azji oraz Europie
Środkowo-Wschodniej. Europejska siedziba firmy znajduje się
we Wiedniu. Tam też znajduje się główna siedziba wydawnictwa, która łączy wszystkie kraje i wytycza globalne plany strategiczne. Polska siedziba European Media Group znajduje się
w Poznaniu, gdzie mieści się też redakcja dwóch pozostałych
tytułów z portfolio Grupy: PRINT&PUBLISHING oraz VISUAL
COMMUNICATION. Każdy z nich posiada swoje mutacje narodowe, odzwierciedlające indywidualną koncepcję i charakter
pism. Międzynarodowy charakter całej grupy jest jej kluczem
do sukcesu i daje wydawnictwu niesamowitą przewagę na rynku. Przez cały okres swojej obecności na rynku międzynarodowym, firma uzyskała bardzo dobrą pozycję i stała się jednym
z największych wydawnictw branżowych na świecie. Czasopismo stanowi medium łączące brand ownerów, firmy dostarczające materiały i urządzenia oraz firmy produkujące opakowania.
Pierwsze wydanie czasopisma PACKAGING POLSKA ukazało
się w 1999 roku i od ponad 20 lat jest najważniejszym tytułem
w polskiej branży opakowaniowej, wnosząc niezwykłą wartość
dla tej gałęzi przemysłu. PACKAGING ukazuje się również w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Czechach i na Słowacji, w Indiach,
Rosji oraz na Węgrzech. W 2006 roku PACKAGING miał swoją
premierę także w Azji Południowej.
Odbiorcami magazynu PACKAGING POLSKA są brand ownerzy, producenci opakowań, studia projektowe, drukarnie opakowań, producenci i dystrybutorzy maszyn, materiałów opakowaniowych lub systemów znakujących i etykietujących, firmy
pakujące, menedżerowie produktu właścicieli marek, a także
odpowiedzialni za zakup opakowań przedstawiciele branży
FMCG: spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej, napojów alkohowych i niealkoholowych oraz logistycznej,
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a także międzynarodowe sieci
handlowe posiadające swoje
własne marki. Tytuł ten cieszy
się również uznaniem wśród
studentów i wykładowców z działów wzornictwa przemysłowego na uczelniach artystycznych, jak i agencji projektujących
stricte opakowania i młodych designerów.
Jednym z najważniejszych wydarzeń przemysłu opakowaniowego w Polsce jest organizowany przez czasopismo PACKAGING POLSKA konkurs na najlepsze opakowanie roku – ART OF
PACKAGING organizowany już od ponad 15 lat. Podzielony na
edycję PROFESJONALISTÓW oraz DEBIUTY konkurs nagradza
najciekawsze projekty opakowaniowe, które zachwycają kreatywnością, funkcjonalnością, designem, a także walorami ekologicznymi. W edycji dla PROFESJONALISTÓW udział może wziąć
każdy będący częścią branży opakowań – właściciel marki, producent lub projektant opakowania, natomiast edycja DEBIUTY
przeznaczona jest dla młodych projektantów, studentów lub absolwentów uczelni, którzy zaprojektowali oraz wykonali prototyp opakowania. Spośród wielu kategorii jury dokonuje wyboru
zwycięzców dwóch edycji, których projekty zyskują miano Pereł
wśród Opakowań. W skład Kapituły Jury Konkursu zaproszone
zostały osobistości ze świata sztuki, biznesu i nauki jak: Grażyna
Kulczyk, Ewa Kruk, Izabela E. Kwiatkowska, Mirosław Boruc, prof.
dr Werner Sobotka, prof. hab. Henryk Mruk, Robert Majkut czy
Jerzy Ziaja oraz profesorowie wyższych uczelni z całej Polski. ART
OF PACKAGING jest akredytowanym partnerem Światowej Organizacji Opakowań (WPO) w USA. Zwycięzcy konkursu są automatycznie nominowani do nagrody głównej międzynarodowego
konkursu WorldStar organizowanego przez WPO.
ART OF PACKAGING jest również autoryzowanym partnerem
austriackiej nagrody Golden Pixel, w której opakowanie lub etykieta zostaje doceniona za kunszt i wysoką jakość druku. Golden
Pixel Award zalicza się do najbardziej renomowanych wydarzeń
w branży poligraficznej i medialnej, ciesząc się równocześnie
niekwestionowanym uznaniem na arenie międzynarodowej.
Wkład, jaki wydawnictwo EUROPEAN MEDIA GROUP oraz
czasopismo PACKAGING POLSKA wnoszą do polskiej branży
opakowaniowej został wielokrotnie nagrodzony przez największe organizacje i firmy oraz tworzących je ekspertów.
Wydawnictwo może poszczycić się takimi nagrodami jak:
Acanthus Aureus 2007, Acanthus Aureus 2008, Acanthus Aureus 2009, Acanthus Aureus 2011, Acanthus Aureus 2012, dyplom od MTP z okazji 25-lecia Targów Taropak (2006), nominacja do tytułu Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań, Lider
Pracy Organicznej Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 2020.
Ostatnim wyróżnieniem, jaki otrzymał PACKAGING POLSKA, był
przyznany we wrześniu 2021 roku tytuł „Firmy Zasłużonej dla
Przemysłu Opakowań”, ustanowiony przez Polską Izbę Opakowań, w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju przemysłu opakowań w Polsce.
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Zasłużony
dla przemysłu
opakowań
W bieżącym roku decyzją Kapituły Tytuł „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” zdobył pan Tadeusz Szymanek, twórca
i właściciel firmy Green Pack, prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, utytułowany działacz samorządowy.
Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, Wydziału
Budowy Maszyn w 1980 roku – magistrem inżynierem mechanikiem. Wyróżniony w działalności zawodowej za opracowania systematyki eksploatacji sprzętu i transportu, wykorzystując wydłużony okres użytkowania sprzętu.
Od 1990 roku prowadzi własną działalność gospodarcząfirmę Green Pack, która wywołana została przemianami ekonomicznymi zachodzącymi w całej ówczesnej gospodarce
kraju.
Od 2000 roku Green Pack jest członkiem Polskiej Izby Opakowań. W ramach realizowanych statutowych celów PIO Tadeusz
Szymanek jest doradcą w zakresie poprawy funkcjonowania
MŚP z branży opakowań. W uznaniu za działania na rzecz środowiska gospodarczego regionu w 2003 r., Tadeusz Szymanek
otrzymał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii Liderów Gospodarczych. W 2005 roku Krajowa Izba Gospodarcza
przyznała mu Honorową Złotą Odznakę za działalność na rzecz
rozwoju Samorządu Gospodarczego.
W 2007 roku nominowany przez Starostę Częstochowskiego
do otrzymania statuetki „Za wybitne Zasługi dla Powiatu” w kategorii Przedsiębiorczość.
W 2010 roku Tadeusz Szymanek został ponownie nominowany i nagrodzony przez Starostę Częstochowskiego „Za Zasługi dla Powiatu” w kategorii Przedsiębiorczość. Federacja S.N-T
NOT Rada w Częstochowie przyznała Tadeuszowi Szymankowi
w 2010 roku tytuł„Mistrz Techniki Regionu Częstochowskiego” za
działania związane z ,,ochroną środowiska w kontekście zwiększania udziału biodegradowalnych produktów jednorazowego
użytku w powszechnym ich stosowaniu”.
Tadeusz Szymanek jest obecnie – od 2012 roku – prezydentem R.I.P.H. w Częstochowie. Ta zaszczytna, społeczna funkcja
jest wynikiem zaufania środowiska przedsiębiorców i wyzwaniem wobec rosnących wymogów związanych z prowadzeniem firmy i odpowiedzialności społecznej dla zrzeszonych
w Izbie przedsiębiorców, współpracy z otoczeniem biznesu.
Od roku 2012 Tadeusz Szymanek zasiada w Radzie Doradczej Biznesu WZ Politechniki Częstochowskiej zrzeszającej liderów
biznesu, wybitnych praktyków – przedsiębiorców i menedżerów
głównie z województwa śląskiego. Od 2014 roku członek Rady
Fundacji GS1, Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
W 2015 r. w trakcie XXIII uroczystej Gali Laurów Umiejętności
i Kompetencji Tadeusz Szymanek znalazł się wśród nagrodzonych w kategorii: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy, został odznaczony Złotą Laurą. Również w tym samym roku
dostaje medal 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej dla przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Izbie Opakowań.
W 2016 r. został nagrodzony przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego „Złotą Odznakę Honorową” za usługi
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dla Województwa Śląskiego.
W 2019 roku Tadeusz Szymanek został nagrodzony „Oskarkiem” w kategorii „Człowiek z pasją” przez Dyrektora Zespołu
Szkół Ekonomicznych.
W ramach działalności RIPH w Częstochowie na rzecz podnoszenia wiedzy praktycznej, funkcjonowania na rynku gospodarczym firm polskich, w szkołach zawodowych, średnich,
wyższych uczelniach prowadzi wraz z zespołem zajęcia praktyczne z zakresu programów dydaktycznych wzbogaconych
o doświadczenia osób kierujących przedsiębiorstwem.
Tadeusz Szymanek na obecną chwilę zarządzając firmą Green
Pack, mając świadomość i będąc odpowiedzialnym za kształtowanie rynku opakowań podjął decyzję o jej dalszym rozwoju
zarówno na rzecz wdrażania i produkcji opakowań ekologicznych, degradowalnych, jak i działań szkoleniowo-edukacyjnych. Działania te będące w sferze realizacji i ich zewnętrznej
akceptacji, wniosą w rozwój branży zwiększenie zatrudnienia,
podniosą rangę regionu przyczynią się do rozwoju edukacji
dotyczącej ekologii stosowania opakowań degradowalnych,
jak i świadomości społecznej związanej z ich użytkowaniem.
Jest członkiem Rady Fundacji GS1 Polska, współpracującej
z Wyższą Szkoła Logistyki w Poznaniu i Instytutem Logistyki
i Magazynowania w Poznaniu.
W latach 2012-2016 firma została rozbudowana o kolejną halę produkcyjną. Została zakupiona maszyna do produkcji torebek papierowych. Następne lata również pozwoliły na poszerzenie działalności. Firma rozbudowała dział usług, poprzez
zakup najpierw półautomatu do nadruków sitodrukiem, następnie w roku 2019 dokonano zakupu najnowocześniejszej
maszyny drukującej cyfrowo.
Dziś kiedy mija 30 lat i firma Green Pack staje się firmą rodzinną, Tadeusz Szymanek ma dwoje dzieci – sukcesorów-, które wspierają Go w prowadzeniu firmy, a z perspektywy czasu
można dostrzec, że dzięki wytrwałości, rozsądkowi prowadzenie firmy jest to nie tylko wyzwaniem, ale również pewnego
rodzaju satysfakcją dającą poczucie realizacji planów sprzed
30 lat i dalszych perspektyw rozwoju firmy.
Prywatnie ulubionym zajęciem Tadeusza Szamanka jest praca
w ogrodzie, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, krzewów i drzew.
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Konkurs na prace dyplomowe
o tematyce opakowaniowej
Przypominamy dyplomantom szkół, którzy są lub będą tegorocznymi autorami prac dyplomowych o tematyce opakowaniowej o możliwości udziału w kolejnej edycji Konkursu na prace dyplomowe. W roku 2021 odbywa się już VIII edycja tego
Konkursu.
Organizatorem Konkursu jest Polska Izba Opakowań, a celem
zwiększenie zainteresowania zagadnieniami szeroko rozumianego opakowalnictwa, co winno przyczynić się do pozyskania
specjalistów z wyższym wykształceniem dla przemysłu opakowań oraz zarządzania gospodarką opakowaniami (rynek, logistyka, zagospodarowanie odpadów itp.).
Przypominamy, że do Konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa, a dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda
pieniężna. Zgodnie z Regulaminem, prace mogą być zgłaszane
do końca grudnia. Do końca lutego roku następnego Komisja
Konkursowa podejmuje decyzję o przyznaniu nagród. Wyniki
Konkursu zostają ogłoszone na początku marca. W regulaminie przewidziano, iż fundatorami nagród będą przedsiębiorcy.
Zgłoszona na konkurs praca winna być obroniona w tym roku
kalendarzowym i uzyskać ocenę bardzo dobrą. Termin zgłaszania prac upływa z dniem 31 grudnia 2021 r.
Szczegółowe informacje o Konkursie (definicja „tematyki opakowaniowej”, warunki uczestnictwa, termin zgłaszania
prac, nagrody i inne) oraz formularz zgłoszeniowy są zawarte
w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na portalu: www.pakowanie.info. Więcej informacji można uzyskać w biurze PIO.
W 2013 r. współpraca Izby ze środowiskami akademickimi,
w tym ze studenckimi kołami naukowymi o profilu opakowaniowym, a także rozszerzenie Konkursu PakStar o kategorię projektów studenckich, wskazywały na realne możliwości osiągnięcia
nowego jakościowo systemu pozyskiwania studentów dla problematyki opakowań. Chodziło o zwiększenie zainteresowania
zagadnieniami szeroko rozumianego opakowalnictwa, co winno
przyczynić się do pozyskania specjalistów z wyższym wykształceniem dla przemysłu opakowań oraz zarządzania gospodarką opakowaniami (rynek, logistyka, zagospodarowanie odpadów itp.).
W związku z powyższym w roku 2013 Rada Polskiej Izby Opakowań podjęła decyzję o tworzeniu cyklicznego Konkursu na
prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie dotyczące:
• materiałów opakowaniowych, technologii ich otrzymywania, przetwarzania i sposobów oraz obszarów zastosowania;
• opakowań, technologii ich wytwarzania, projektowania
i konstrukcji oraz ich funkcji;
• organizacji i zarządzania procesami wytwarzania opakowań
oraz gospodarki opakowaniami;
• ekologii opakowań;
• systemów i środków technicznych realizujących procesy pakowania i produkcji opakowań;
• zagadnień bezpieczeństwa opakowań dla człowieka i środowiska;
• oceny jakości opakowań z punktu widzenia producentów,
użytkowników i konsumentów pakowanych produktów;
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• perspektyw i kierunków rozwoju przemysłu i rynku opakowań w Polsce i na świecie oraz czynników determinujących
proinnowacyjny rozwój branży opakowań;
• innej problematyki, ściśle związanej z dziedziną opakowalnictwa, mającej wpływ, wg opinii autorów prac, promotorów lub recenzentów na unowocześnienie krajowego przemysłu opakowań.
Informując o Konkursie, zwracamy się do firm zrzeszonych
w Izbie, a także firm spoza Izby, o zgłaszanie problemów do rozwiązania, które mogłyby stanowić tematy prac dyplomowych.
To doskonała szansa dla firm, aby pozyskać, praktycznie bezpłatnie, propozycje rozwiązań zagadnień wpisujących się w tematykę Konkursu. Zaś dla studentów to okazja do zetknięcia się
z realnymi problemami rozwojowymi firm opakowaniowych.
Korzystamy także z okazji, aby zachęcić firmy do zapraszania
na praktyki zawodowe studentów, którzy interesują się szerokorozumianą problematyką opakowaniową. Praktyki oraz „zamawiane” tematy prac dyplomowych stanowią skuteczną metodę pozyskiwania pracowników. Tak mierna pozycja polskiej
gospodarki w obszarze innowacyjności jest m.in. wynikiem
braku współpracy pomiędzy przemysłem a uczelniami. Zbliżeniu tych środowisk ma m.in. służyć organizowany przez Polską Izbę Opakowań Konkurs na prace dyplomowe o tematyce
opakowaniowej.
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FINAŁ ART OF PACKAGING 2021 –
ZNAMY ZWYCIĘZCÓW!
Finał piętnastej edycji konkursu ART OF PACKAGING 2021 zakończony. 20 września 2021 roku w Sali Koncertowej Filharmonii Poznańskiej odbyła się uroczysta Gala, podczas której
poznaliśmy zwycięskie opakowania i ich twórców. W Konkursie udział wzięli zarówno profesjonaliści z branży opakowaniowej jak i studenci stawiający pierwsze kroki w projektowaniu.
Nadesłane zgłoszenia dopisały nie tylko pod względem ilości, ale przede wszystkim jakości. Tegoroczna edycja ART OF
PACKAGING obfitowała w kreatywne rozwiązania i pełną wdzięku estetykę. Funkcjonalność, design i ekologia to nieodłączne
cechy nadesłanych do Konkursu opakowań. Wybór najlepszego w poszczególnych kategoriach nie był łatwy. Wśród prac nie
zabrakło takich, dla których impulsem do powstania była sytuacja związana z koronawirusem. Tak właśnie powstał projekt
Grymasków – Zwycięzcy ART OF PACKAGING 2021 DEBIUTY.
Nagroda Golden Pixel za kunszt i wysoką jakość druku przyznana została opakowaniu na dwie butelki wina Harmonia dwóch
smaków, które zaprojektowała i wykonała firma Adams, a użytkuje firma Bartex-Bartol.
Jubileuszowa Gala Finałowa była niezwykle uroczysta –
zaproszonych gości witała lodowa rzeźba statuetki ART OF
PACKAGING błyszcząca w światłach reflektorów. Punktem kul-

ART OF PACKAGING 2021 –
Debiuty:
ZWYCIĘZCA ART OF PACKAGING 2021
DEBIUTY – Perła wśród opakowań:
Grymaski
Autor: Wojciech Zabel
Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wyróżnienie Przewodniczącej Jury:
Opakowanie urody kosmetyczne
Autor: Aleksandra Bieleń
Uczelnia:
Wyższa Szkoła Informatyki w Rzeszowie

minacyjnym wieczoru, na który wszyscy czekali, było ogłoszenie zwycięzcy tegorocznej edycji ART OF PACKAGING. Statuetkę i tytuł Perły wśród opakowań ART OF PACKAGING 2021
PROFESSIONAL otrzymała firma Amazepack za projekt
skrzyni transportowej z tektury. Produkt zachwycił przemyślaną konstrukcją i designem. Co więcej potwierdził, że ART of
PACKAGING pomyślany jest dla wszystkich rodzajów opakowań
na rynku i każdy ma szansę na zwycięstwo. W trakcie ceremonii,
nie zabrakło inspirującego przemówienia Przewodniczącej Jury
Izabeli Seidl-Kwiatkowskiej. Motywujące, zwłaszcza dla Debiutantów, były również wypowiedzi Zwycięzców z poprzednich
edycji Konkursu – to podsumowanie pokazało, że odbywający się od kilkunastu lat Konkurs nie kończy się w dniu Gali,
ale przekłada się na zawodowy sukces twórców zwycięskiego opakowania. Po emocjach oficjalnej części Gali przyszedł
czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć na czerwonym dywanie, gratulacje dla Zwycięzców i wywiady do telewizyjnych kamer. Wszyscy chętni mogli zobaczyć wystawę nominowanych
prac. Najważniejszy jednak był dla wszystkich fakt spotkania się
i porozmawiania na żywo. Przybyli z całej Polski goście, celebrowali te niezwykłe chwile do późnego wieczoru kiedy to zgasły
światła za ostatnią osobą. Aż do następnego roku.
Etykieta:
„Kiedy dorosnę zostanę…”
Autor: Marta Czepczor
Uczelnia:
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Wyróżnienie firmy Rosenthal:
DIY TEA
Autor: Dawid Fik
Uczelnia:
Akademia Sztuki w Szczecinie

W poszczególnych kategoriach Debiutantów zwyciężyli:
De Luxe:
Cre-ate chocolate
Autor: Gabriela Żełudziewicz
Uczelnia:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Freestyle:
Grymaski
Autor: Wojciech Zabel
Uczelnia:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
POS:
„Fajfoklok”
Autor: Małgorzata Kosicka
Uczelnia:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Pragnienia:
Eko? Logicznie
Autor: Ewa Brudziewska,
Zuzanna Ornacka
Uczelnia:
Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie

Gala Finałowa Art of Packaging, Finaliści Art of Packaging 2021
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Wyróżnienie firmy SIG za design:
Seria opakowania Vibe
Autorzy: Olaf Stachurski, Dawid Fik
Uczelnia:
Akademia Sztuki w Szczecinie
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Pszczele:
Opakowanie na miód
Autor: Aleksandra Pałgan
Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Smakowite:
Tipo-Harmonica
Autor: Marek Żyńczak
Uczelnia:
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Tekturowa Kreacja:
No Damage, Just Fun
Autor: Dawid Fik
Uczelnia: Akademia Sztuki w Szczecinie
Urody:
Natural Oils
Autor: Aleksandra Pałgan
Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ART OF PACKAGING 2021 –
Professional:
ZWYCIĘZCA ART OF PACKAGING
2021 PROFESSIONAL –
Perła wśród opakowań:
Corebox
Zgłaszający, producent i projektant:
Amazepack
ZWYCIĘZCA NAGRODY GOLDEN PIXEL:
Harmonia dwóch światów
Zgłaszający i producent: Adams
Projektant: Adams (Grzegorz Mieczkowski, Maciej Andersz)
Użytkownik: Bartex–Bartol
Wyróżnienie Przewodniczącej Jury:
Linia produktów Pani Szyszka
Zgłaszający i producent: POSkładani
Projektant: POSkładani
(Mateusz Strembski)
Użytkownik: Krzysztof Czapski

Etykieta Cyfrowa:
Zgłaszający: Eticod / Whisky Embassy
Producent: Eticod
Projektant: Ostecx Creative
Użytkownik: Ministerstwo Browaru
Dystrybutor: Whisky Embassy

Premium:
1233 Apple / Grape Vodka w kartoniku
Zgłaszający i użytkownik: Toruńskie
Wódki Gatunkowe
Producent: Nestorpack
Projektant: TS Art Designer

Flekso:
Old Shipman Whisky
Zgłaszający i użytkownik: Grupa AWW
Producent: Skanem Poznań
Projektant: Sylwia Mendyk, Grzegorz
Stanżewski

Smaku:
Zjedz sobie dekady z czekolady
Zgłaszający: musk
Producent: Drukarnia TŻ
Projektant: kolektyw musk

Freestyle:
Corebox
Zgłaszający, producent i projektant:
Amazepack
Marka Własna:
Winoteka Netto
Zgłaszający, producent i projektant:
Smurfit Kappa Polska
Użytkownik: Netto
Opakowanie Cyfrowe:
Gin 24 Herbs 700ml
Zgłaszający i producent: Grafpol
Projektant: Moono
Użytkownik: Trend Spirits
POS exequo:
Ferrero fiat 500
Zgłaszający, producent i projektant: TFPGrafika
Użytkownik:
Skandinavisk Display & POS A/S
opraz:
POS-baksetball
Zgłaszający i projektant: Digit Pack
Producent: Leoart
Pragnienia:
Tryb Domówki
Zgłaszający: Hammer Poznań
Producent i projektant: Hammer
Użytkownik: Wyborowa, Pernod Ricard

Tekturowa Kreacja exequo:
Bałtyk
Zgłaszający, producent i użytkownik: TFP
Projektant: TFP
(Mateusz Wesołek, Łukasz Marciniak)
oraz:
CARTboard
Zgłaszający, producent i użytkownik:
Adams
Projektant: Adams (Marek Budzyński,
Monika Suchecka)
Urody:
Miraculum 1924 Perfumeria Damska
Zgłaszający, producent i użytkownik:
Miraculum
Projektant: Miraculum
(Marta Szostakiewicz)
z Szuflady:
Przepis na spaghetti
Zgłaszający, producent i projektant:
UDS
EKO:
EKO-Nowy Rok
Zgłaszający, użytkownik i producent:
Model Opakowania
Projektant: Model Opakowania
(Andrzej Śliwiński),
Senstudio (Karolina Józwik)
Wszystkim zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!

W poszczególnych kategoriach
Profesjonalistów zwyciężyli:
Etykieta exequo:
Męskie wody kolońskie – Lucjan’s Barbershop
Zgłaszający i producent: Etilab
Projektant i użytkownik: Lucjan’ Barbershop / Lucjan Wosiek
oraz:
Mintis Gin
Zgłaszający: Color Press
Producent i użytkownik: Port of Spirits
Projektant: Mikovec Design
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Z życia firm członkowskich
Wielki krok w przyszłość
opakowań elastycznych
– Kiedy dwa lata temu otrzymaliśmy w SILBO zapytanie
handlowe o „coś na sałaty”, rozumieliśmy że mamy okazję
stworzyć opakowanie, które będzie czymś prawdziwie innowacyjnym na rynku i ma szansę wytyczyć nowe standardy
w elastycznych opakowaniach na świeżą żywność. Dzisiaj
mamy pewność, że to rodzaj produktu prowadzący do rewolucji, od której już nie ma odwrotu.
Zapakowanie świeżych mixów sałatkowych w elastyczne
opakowanie, które będzie rozkładało się wraz z bioodpadami –
takie zadanie stanęło przed zespołem Silbo. Normalnie tego
rodzaju produkty, jak cięta sałata czy kiełki, pakowano w plastikowe folie i nie wzbudzało to szczególnych refleksji, bo takie
opakowania miały wiele zalet: były lekkie, łatwe w transporcie
i przechowywaniu, zapewniały odpowiednie parametry barierowe. Dodatkowo były transparentne, co również było istotne
dla producentów zestawów sałat. W końcu jednak ten stan rzeczy został zakwestionowany. Potrzeba było to tego wyobraźni,
odpowiednio zaawansowanej wiedzy technologicznej i determinacji. W SILBO nie zabrakło żadnego z tych czynników. Mieliśmy już duże doświadczenie w opakowaniach kompostowalnych, jednak w tym przypadku należało dodatkowo zapewnić
lepszą sztywność w warunkach chłodniczych oraz kontrolowany poziom przepuszczalności wilgoci.
Efektem podjętych wysiłków jest wielowarstwowy laminat zaprojektowany do kontaktu z żywnością. Powstał z odnawialnych
surowców, ma doskonałą odporność nie tylko na wilgoć, ale też
na oleje. Ponadto jest pewną barierą dla gazów i aromatów.
W SILBO udowodniono, że kompostowalne opakowanie może mieć te same cechy, które przez lata dawały przewagę plastikowi. Co więcej, okazało się, że niektóre warzywa pakowane w kompostowalne opakowania SILBO zachowują świeżość
dłużej w porównaniu z powszechnymi opakowaniami plastikowymi. W tym przypadku jednak nie ma już mowy o szkodliwym wpływie opakowania na środowisko naturalne. Opakowanie SILBO zyskało certyfikaty kompostowalności honorowane
w Europie i w USA. To w pełni ekologiczny materiał. Kompostuje się w warunkach przemysłowych w ciągu kilku tygodni, nie
uwalniając przy tym żadnych szkodliwych substancji do gleby,
bo do zadrukowania tych opakowań użyliśmy bezpiecznych
farb wodnych. To już standard w SILBO.
Kompostowalna folia na zestawy sałatkowe została bardzo
dobrze przyjęta na rynku amerykańskim i nazwano ją „pokoleniową zmianą” w projektowaniu opakowań na żywność. Opracowany przez
SILBO laminat doskonale nadaje się do pakowania nie tylko sałat, ale też
wszelkich innych warzyw
i owoców oraz świeżych
produktów na przykład kanapek czy wypieków.
Rzeczywistość zmienia
się na naszych oczach. Pla-
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stik może być skutecznie wyeliminowany w wielu rodzajach
opakowań. I nie jest to już odległa przyszłość, lecz dostępna dla wszystkich alternatywa przyjazna środowisku. Postęp
tej zmiany zależy teraz od gotowości producentów żywności
i otwartości sieci handlowych.
■■■

ECOR PRODUCT
Nowość – powłoki przeciwdziałające się
namnażaniu mikroorganizmów
patogennych
Zastosowanie specjalnej powłoki ZVI na różnego rodzaju opakowaniach – z czynnikiem aktywnym, pozyskanym w procesie
analizy chemicznej lub z substancji naturalnych, powoduje znaczące wydłużenie przydatności żywności. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uzyskuje się efekt wydłużenia życia produktu, co dotychczas było osiągnięte dzięki foliom wielowarstwowym. Takie
rozwiązanie, jako opakowanie funkcjonalne, może być szczególnie interesujące przy pakowaniu produktów standardowych
i o charakterze BIO.
Namnażanie się szkodliwych mikroorganizmów (Salmonella sp. i Listeria sp. oraz pałeczek Escherichia coli), jest skutecznie spowalniane, nawet w zakresie 14–21 dni. Nie wpływa
natomiast negatywnie na
zachowanie żywotności cennych dla zdrowia mikroorganizmów takich jak Lactobacillus sp.
Idealnym rozwiązaniem
jest zastosowanie Ecor FPO, która jest materiałem o charakterze homogenicznej monofolii, co znacznie ułatwia jej recykling. Wpisuje się to w politykę Unii Europejskiej dotyczącej
unikania opakowań wielowarstwowych. Dzięki pokryciu go
specjalną powłoką ZVI uzyskuje się parametry znacznie przedłużające shelf life produktu. Materiał ten dostępny jest również
w wersji z dodatkiem EVOH i stanowi alternatywę dla uciążliwych dla środowiska laminatów PET/PE i PA/PE.
www.ecorproduct.pl
■■■

Plastikowe pojemniki Utz do transportu
w projektach logistycznych, dostawa
ostatniej mili w transporcie miejskim
Bazujące na założeniach ekologicznych modele transportu rozwija i wdraża zespół EV Fleet we współpracy z partnerami,
w tym Georg Utz, w projekcie SmartVan IoT.
Realizowane wspólnie przedsięwzięcie pozwala na optymalizację przestrzeni ładunkowej, identyfikację zleceń w czasie rzeczywistym, dostosowanie drogi przejazdu i skrócenie czasu dostawy produktów do Klienta końcowego.
Georg Utz jest w tym projekcie dostawcą pojemników transportowych EUROTEC z oznaczeniem w technologii RFID. RozBiuletyn Opakowaniowy ■ Rok 26 ■ Nr 3/2021

wiązanie to jest przykładem współdziałania poszczególnych
rodzajów towarowego transportu miejskiego oraz zaawansowanych rozwiązań logistycznych, które pozwalają na efektywne planowanie i realizację dostaw oraz zarządzanie nimi.
Szczególnie ważne jest to w obszarach dużych miast i aglomeracji miejskich. Zadanie takie spełnia inteligentny pojazd,
SmartVan IoT, który stał się przykładem samochodu dysponującego – niczym smartfon – własnym systemem operacyjnym,
pozwalającym na pełną integrację z systemami klientów takimi jak np. systemy zarządzania flotą czy systemy logistyczne partnerów, umożliwiające śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym.
Oznaczać to będzie możliwość dynamicznej aktualizacji danych i instrukcji dotyczących wszystkich planowanych dostaw
towarów, warunków ich przeprowadzenia oraz realizacji zwrotów i reklamacji, co na dzisiejszym szybko rozwijającym się rynku e-commerce pozwala na zbudowanie istotnej przewagi konkurencyjnej.
Innowacyjny samochód, będący wynikiem współpracy specjalistów z kilku różnych dziedzin dostarcza jakość, w której każdy przewożony produkt może mieć zapewnione szczególne
wymagania i warunki transportowe dotyczące temperatury lub
wilgotności powietrza.
Ładunek może zostać zapakowany zgodnie z kolejnością
wydań towarów w ramach kursu transportowego i śledzenia
przesyłki. Zapewnia to autorski system MATRIX-3D RFID Identification spółki EVFleet, który dzięki identyfikacji pojemników
transportowych z oznakowaniem w technologii RFID, dostarczonych przez Georg Utz pozwala na monitorowanie macierzy
transportowanych produktów i zapewnienie im optymalnych
warunków przewozu.
SmartVan IoT – to demonstrator technologii zbudowany na
bazie elektrycznego samochodu dostawczego Mercedes-Benz
eSprinter. Pojazd wyposażony jest w silnik o mocy 85 kW i cztery baterie trakcyjne o łącznej pojemności 47 kWh gwarantujące
zasięg na poziomie 160 km.
Niewątpliwy plusem eSprintera jest fakt, że przy ładowaniu
z ładowarki o mocy 80 kW – naładowanie akumulatorów do
80% zajmuje ok. 30 min. Dodatkowo pojazd wyposażony został w system kamer i monitoringu procesu dostawy, a dzięki
zabudowie izotermicznej, wydzielona została strefa pasywna
i aktywna ładowni, wyposażona w agregat chłodniczy i stelaż
Biuletyn Opakowaniowy ■ Rok 26 ■ Nr 3/2021

cargo umożliwiający bezpośredni i szybki dostęp do każdego
produktu.
Pilotażowy projekt SmartVan IoT testowany był przez kilka
miesięcy w ramach dostaw e-commerce realizowanych przez
sieć Carrefour. Test udowodnił, że system który działa w oparciu o technologię RFID pozwala na znaczną optymalizację przestrzeni ładunkowej, natychmiastową identyfikację zleceń oraz
skrócenie czasu dostawy. Dzięki współpracy z firmą Georg Utz
udało się dobrać optymalne, specjalnie zaprojektowane pojemniki transportowe EUROTEC, które można identyfikować
dzięki technologii RFID.
W inteligentnych systemach logistyki zwrotnej – kluczowe
znaczenie ma integracja kanału sprzedażowego z informacją
o stanach magazynowych. Platforma sprzedażowa powinna
zapewnić klientom wysoki poziom obsługi, w tym możliwość
anulowania zamówień już przekazanych do realizacji. W takim
wypadku dynamiczna integracja systemów informatycznych
staje się koniecznością.
Projekt został nagrodzony w konkursie „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2020” Kapituła postanowiła wyróżnić firmę EV Fleet za ECO & Fresh Delivery Foods
(modelowy transport on-demand).
Zrównoważony rozwój, optymalne wykorzystanie zasobów
i obieg zamknięty produktów jest w Georg Utz filozofią działania – dlatego udział w projekcie SmartVan IoT, prowadzonym
przez spółkę technologiczną EV Fleet stał się dla spółki ciekawym przykładem zastosowania produktów Utz w innowacyjnych rozwiązaniach transportowych.
■■■

Arctic Paper
wprowadza na rynek
G-Flexmatt –
jednostronnie powlekany
papier opakowaniowy
Arctic Paper wprowadza na rynek nowy papier G-Flexmatt, będący wszechstronnym uzupełnieniem istniejącej oferty Arctic
Paper w zakresie opakowań Munken Kraft. G-Flexmatt to jednostronnie powlekany, matowy, elastyczny papier opakowaniowy – idealny do zastosowań opakowaniowych, w których
wymagany jest naturalny wygląd.
G-Flexmatt to kolejny krok w kierunku przedstawienia zrównoważonych alternatyw dla plastikowych materiałów opakowaniowych. Matowa powierzchnia podkreśla naturalny
charakter materiału i umożliwia doskonały efekt w druku fleksograficznym i offsetowym.
Właściwości wytrzymałościowe, jakie zapewnia optymalna
mieszanka pierwotnych włókien krótkich i długich, czynią go
świetnym surowcem do produkcji opakowań żywności i na produkty niespożywcze. G-Flexmatt jest wytwarzany w procesie
produkcyjnym niemal całkowicie wolnym od paliw kopalnych
w Arctic Paper Grycksbo w Szwecji i posiada srebrny certyfikat
Cradle to Cradle Certified®.
Dzięki szerokiemu zakresowi gramatur G-Flexmatt może być
stosowany m.in. do produkcji opakowań na czekoladę i kawę,
torebek, banderoli, toreb jedno- i wielościennych. Nadaje się
również do zastosowań mających bezpośredni kontakt z żywnością.
G-Flexmatt jest dostępny w gramaturach od 60 do 100 g/m²
(rolki + arkusze).
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Witamy w gronie członków
Polskiej Izby Opakowań
Decyzją Prezesa Polskiej Izby Opakowań z dnia 23 września 2021
roku Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k. zostało przyjęte w poczet członków Izby.
Poniżej autorski profil firmy.
Towarzystwo Handlowe
ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k.
działa na rynku ICT od
1994 roku. Z biegiem lat
spółka stała się jednym
z czołowych na rynku
producentów urządzeń elektronicznych
oraz liczącym się dostawcą kontraktowym.
W sferze produkcyjnej, Spółka opracowała i wdrożyła unikatowy na skalę eu-

ropejską system wytwarzania beznarzędziowych obudów komputerowych oraz
opatentowała i wprowadziła do produkcji autorskie rozwiązanie modułowych
zasilaczy stałoprądowych. Jest producentem zaawansowanych rozwiązań
związanych z programowaniem układów
pamięci UEFI BIOS będących podstawowym system wejścia/wyjścia komputera.
Spółka rozwija projektowanie i produkcję urządzeń technologicznych i komu-
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nikacyjnych zintegrowanych z rozwiązaniami Internetu Rzeczy (IoT Internet
of Things) nadając swoim produktom
możliwość automatycznego i autonomicznego gromadzenia i przetwarzania
pobieranych danych, co stawia ofertę
produktową Spółki na wysokim poziomie dojrzałości cyfrowej zmierzając tym
samym w kierunku pełnej transformacji
do tzw. Przemysłu 4.0.
Dzięki posiadaniu trzech zakładów
produkcyjnych oraz własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego jesteśmy
w stanie dynamicznie dostosować się do
zmian rynkowych projektując nowe wyroby i wprowadzając je na rynek.
W ostatnim roku, włączając się w walkę z pandemią COVID-19 spółka zaprojektowała i wdrożyła do produkcji autorskie rozwiązania ochronne w tym gamę
urządzeń do bezdotykowej dezynfekcji.
Zaimplementowane w wyrobach rozwiązanie sterowania oparte o mikrokontrolery Arduino i Raspberry Pi, umożliwiły
wprowadzenie na rynek niespotykanych
powszechnie funkcjonalności m.in. w zakresie kontroli temperatury ciała czy
zdalnego sterowania natężeniem ruchu.
Niniejsze rozwiązanie uzyskało atest
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
Nasza oferta obejmuje również tworzenie oprogramowania szytego na
miarę oraz rozwiązania branży metalowej związanej m.in. z Home&Design oraz
wyposażeniem biurowo-magazynowym
(meble biurowe oraz przemysłowe z metalu i drewna).

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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