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Żegnamy Dyrektora Polskiej Izby Opakowań 

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 
22 czerwca zmarł Pan Wacław Wasiak - wieloletni dyrektor 
Polskiej Izby Opakowań. 
Mgr inż. Wacław Wasiak był wybitnym specjalistą i wielkim 
entuzjastą opakowań. Jako dyrektor Izby był nie tylko 
przedstawicielem, ale przede wszystkim przyjacielem ludzi 
branży opakowań, chętnie wspierającym ich rozwój, 
dzielącym się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Panie Wacławie, będzie nam Pana ogromnie brakowało 
 

Biuro Izby 
 

 

 

Ś P 
 
 
 

W dniu 22 czerwca zmarł nagle nasz Serdeczny Kolega i Przyjaciel 
Śp. 

mgr inż. Wacław Wasiak 
– Dyrektor Generalny Polskiej Izby Opakowań. 

 
Był absolwentem Wydziału Lotnictwa (obecnie MEiL PW). Pan mgr inż. Wacław Wasiak pełnił 
szereg odpowiedzialnych funkcji. Był konstruktorem lotniczym w WSK w Mielcu. Był m.in. 
Dyrektorem Generalnym w Ministerstwach Nauki i Techniki; Edukacji; Przedstawicielem polskich 
organizacji naukowych za granicą, a także Dyrektorem Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI). 
Przez ostatnie 30 lat związany był z przemysłem opakowaniowym i ruchem instytutów 
badawczych. Był m.in. redaktorem Biuletynu Instytutów Badawczych (IBR) oraz Biuletynu 
Opakowaniowego, który prowadził do ostatnich chwil swojego życia. 
Pan mgr inż. Wacław Wasiak był wieloletnim konsultantem w COBRO – Instytucie Badawczym 
Opakowań w Warszawie. 
Jako wieloletni Dyrektor Generalny PIO dał się poznać jako wybitny specjalista w obszarze 
materiałów opakowaniowych, opakowań oraz gospodarki i zarządzania w tym zakresie. 
Był autorem wybitnych prac naukowych, redaktorem wielu międzynarodowych konferencji 
opakowaniowych i licznych opracowań monograficznych i publikacji w obszarze opakowalnictwa. 
Za zasługi został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi. 
Był wspaniałym Człowiekiem, Przyjacielem i Kolegą. Takim Go pamiętamy. 
 
Niech spoczywa w pokoju 

 
Prezes, Przewodniczący Rady i Pracownicy Polskiej Izby Opakowań 

 

 
Wacław Wasiak był autorem licznych opracowań, analiz i raportów dotyczących rynku i przemysłu 
opakowań. Ostatnie trzy artykuły przygotowane przez dyr. Wasiaka zamieszczamy poniżej. 

 



 
 

 

Opakowania dla branży spożywczej  
Z szacunków Polskiej Izby Opakowań wynika, iż w 
opakowaniach żywności i napojów oraz dodatków do 
żywności, dominują tworzywa sztuczne. Zarówno 
„tradycyjne” (ropopochodne) jak i coraz częściej 
otrzymywane z biosurowców. Oceniamy, iż opakowania z 
tworzyw sztucznych stanowią ok. 42% wszystkich 
opakowań, w które pakowana jest żywność i napoje 
(szerzej produkty spożywcze). W opakowania z tworzyw 
sztucznych pakowane są najczęściej mięsa, wędliny, mleko i 
przetwory mleczne, sery, śmietana, jogurty itp. Duży udział 
posiadają opakowania do wody i olejów jadalnych. 

czytaj dalej 
 

 

 

Główne kierunki eksportu polskich opakowań 
Z danych za pierwsze dwa miesiące tego roku wynika, że 
eksport polskich opakowań stale rośnie.  
W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych utrzymała 
się wysoka dynamika eksportu do Austrii, Słowacji i Rosji. 
Eksport opakowań z papieru pozostał na niezmienionym 
poziomie. Wyraźnie wzrosło zainteresowanie dostawami z 
Polski wśród użytkowników opakowań papierowych w 
Niemczech. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Rynek opakowań w warunkach pandemii 
Z monitoringu sytuacji w przemyśle opakowań i na rynku 
opakowań prowadzonego przez Polską Izbę Opakowań, 
wynikają następujące wnioski: 
 W miarę dobra sytuacja w odniesieniu do popytu na 

opakowania dotyczy firm dostarczających opakowania 
dla tzw. branż wrażliwych. Zaliczamy do nich żywność, 
środki medyczne, środki higieny osobistej oraz środki 
dezynfekcyjne. Wg uzyskanych informacji w ponad 50% 
firm popyt na opakowania utrzymał się na poziomie 
sprzed pandemii. W ok. 10-12% firm odnotowano nawet 
wzrost zamówień. W pozostałych odnotowano spadek 
sprzedaży. 

czytaj dalej 
 

 
Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 

 
 

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się 
 

Zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 25 maja 2018 r., informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Polska Izba Opakowań z siedzibą w Warszawie, ul. Konstancińska 11. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach 
wynikających z prowadzanej przez Izbę działalności statutowej. Jeśli chcieliby Państwo, aby Państwa nazwisko zostało usunięte z naszej 
bazy danych lub  nie chcielibyście otrzymywać od nas więcej  informacji, prosimy o wiadomość na adres biuro@pio.org.pl. W przeciwnym 
razie zachowamy Państwa dane na naszej liście mailingowej jak do tej pory. Oczywiście w dowolnym momencie możecie Państwo zmienić 
lub  usunąć swoje dane  z naszej listy mailingowej. 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/opakowania-dla-branzy-spozywczej
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/glowne-kierunki-eksportu-polskich-opakowan
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/rynek-opakowan-w-warunkach-pandemii
http://www.pakowanie.info/wst261p-do-izby.html
mailto:info@pio.org.pl?subject=wypisanie%20z%20newslettera%20PIO
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Opakowa%C5%84-626314410911875/
https://twitter.com/IzbaOpakowan
https://www.linkedin.com/in/polska-izba-opakowan/
https://pl.pinterest.com/izbaopakowan/
mailto:biuro@pio.org.pl


 


