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OPAKOWANIA
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spo żyw czych – na przy kład mle ka,
śmie ta ny, so ków i in nych. Poz wa la
ona żyw no ści za cho wać jej ko lor,
struk tu rę, na tu ral ny smak oraz war -
tość od żyw czą przez na wet 12 mie -
się cy bez ko niecz no ści sto so wa nia
kon ser wan tów oraz chło dze nia. 

Dr Ru ben Ra u sing stwo rzył rów -
nież ma szy nę do au to ma tycz ne go
na peł nia nia ta kich opa ko wań. Po
raz pierw szy za pre zen to wał ją
w 1961 ro ku. W la tach 80. i 90. fir ma
roz wi nę ła się do du żej mię dzy na -
ro do wej gru py ka pi ta ło wej o na zwie
Te tra La val Gro up, z sie dzi bą
w Szwaj ca rii. 

Kar to ny do żyw no ści Te tra Pak
skła da ją się śred nio w 70-75 proc.
z pa pie ru. Pro du ko wa ny jest z ce lu -
lo zy po cho dzą cej z drew na, czy li su -
row ca od na wial ne go. Ozna cza to, że

moż na je ła two pod dać re cy klin go -
wi, a ich pro duk cja w nie wiel kim
stop niu uszczu pla za so by na tu ral -
ne Zie mi. 

Pa pier wy ko rzy sty wa ny do pro -
duk cji tych kar to nów po cho dzi z od -
po wie dzial nie za rzą dza nych la sów.
To ozna cza, że każ de wy ci na ne
w nich drze wo jest za stę po wa ne no -
wy mi sa dzon ka mi. Te tra Pak otrzy -
mał cer ty fi kat FSC Cha in of Cu sto -
dy dla wszyst kich za kła dów pro duk -
cyj nych i biur. To ozna cza, że mo że
wszę dzie do star czyć cer ty fi ko wa ny
ma te riał opa ko wa nio wy. Fo rest Ste -
wardship Co un cil to mię dzy na ro do -
wa or ga ni za cja pro mu ją ca od po wie -
dzial ne gos po da ro wa nie za so ba mi
leś ny mi.

Ko lej nym kro kiem w kie run ku
zwię ksze nia udzia łu su row ców od -
na wial nych w opa ko wa niach Te tra
Pak by ło wpro wa dze nie bio na krę -

tek. Wy ko na ne są z po lie ty le nu wy -
twa rza ne go z trzci ny cu kro wej. Po -
nad to fir ma za czę ła sto so wać po lie -
ty len o ni skiej gę sto ści po cho dze nia
or ga nicz ne go. Pro du ko wa ny jest
rów nież z trzci ny cu kro wej i ma te
sa me wła ści wo ści fi zycz ne i che micz -
ne co po lie ty len wy pro du ko wa ny
z pa liw ko pal nych. 

Nie ta kie pro ste
Z ko lei Flint Gro up jest wio dą cym
pro du cen tem farb dru kar skich dla
prze my słu opa ko wa nio we go. Przy
ro bie niu za ku pów w skle pie, opa ko -
wa nia ku szą nas wie lo ścią ko lo rów
i barw. Gdy bie rze my ta ki pro dukt
do rę ki, jest du ża szan sa, że je go opa -
ko wa nie zo sta ło za dru ko wa ne właś -
nie far ba mi Flint Gro up. 

W czer wcu w Kon stan ty no wie
Łódz kim otwo rzył la bo ra to rium
– Glo bal Co lo ur Cen tre. Na uro czy -

stość przy je cha li sze fo wie oraz przed -
sta wi cie le fir my z ca łe go świa ta. 

– To uni kalne cen trum ser wi su
ko lo ry stycz ne go. Je dy ne ta kie miej -
sce na ma pie oś rod ków Flint na
świe cie – mó wi Iza be la Cze ka jew -
ska, GCC Ma na ger Flint Gro up Pol -
ska. 

W tym właś nie miej scu do bie ra -
na jest ko lo ry sty ka dla klien tów fir -
my roz sia nych po róż nych kon ty nen -
tach. Je śli ktoś w Sta nach za pro jek -
tu je so bie opa ko wa nie, i to, że ma
mieć ta kie, a nie in ne ko lo ry, to bę dą
one do bie ra ne właś nie tu, w Kon stan -
ty no wie. 

Fir ma współ pra cu je z naj wię kszy -
mi pro du cen ta mi opa ko wań. Rów -
nież z wła ści cie la mi ma rek. Glo bal
Co lo ur Cen tre świad czy usłu gi dla
klien tów wy twa rza ją cych opa ko wa -
nia gięt kie, z tek tu ry fa li stej, wor ków
pa pie ro wych, tek tu ry li tej i ety kie ty.

Tu też sto so wa ne są za a wan so wa ne
tech no lo gie. W tra dy cyj nej me to dzie
do ak cep ta cji klien ta wy sy ła ne są fi -
zycz ne prób ki. 

– Pro szę so bie wy o bra zić, że wy -
sy ła my te raz do Sta nów pu deł ko od
piz zy, że by klient so bie po pa trzył. Ile
to by trwa ło? – mó wi Iza be la Cze ka -
jew ska. 

Fir ma opra co wa ła in no wa cyj ny
spo sób di gi ta li zo wa nia fi zycz nych
pró bek. Dzię ki te mu moż na ak cep -
ta cję klien ta uzy skać dro gą elek tro -
nicz ną. Nie jest to jed nak ta kie pro -
ste, jak się wy da je. Nie moż na po pro -
stu zro bić zdję cia ko lo ru, ja ki wy szedł
na opa ko wa niu i wy słać ma i lem. Ca -
ły sy stem stwo rzo ny jest w ta ki spo -
sób, by klient oglą da jąc ta ką „cyf ro -
wą” prób kę miał pew ność, że ko lor,
ja ki zo sta nie uzy ska ny na ma szy nach
dru kar skich bę dzie do kład nie ta ki
sam. �

Rośnie nam kolejna
branża, w której
stajemy się
potentatem. 
Opakowania to
wielkie pieniądze,
zaawansowane
technologie i duże
szanse na dalsze
powiększanie
sprzedaży. 

MI CHAŁ FRĄK

Za ko mu ny wszyst ko by ło sza re – uli -
ce, wy sta wy, skle po we pół ki. Jak już
tra fił się na nich ja kiś to war, ma ło kto
zwra cał uwa gę na opa ko wa nie. Waż -
ne, że w ogó le był. Dzi siaj nie wy o -
bra ża my so bie za wi ja nia mię sa czy
ryb w ga ze tę. A prze cież wte dy ta ka
by ła co dzien ność. 

Nic za tem dziw ne go, że ko mu ni -
stycz na gos po dar ka nie wy da ła na
świat prze my słu z praw dzi we go zda -
rze nia, któ ry zaj mo wał by się pro duk -
cją opa ko wań. Wy star czy ło, że zna -
laz ło się ja kieś pu deł ko, ja kiś ka wa -
łek kar to nu i już moż na by ło wy sy łać
to war do sprze da ży. Że by coś na nim
pi sać, dru ko wać? Ko mu to po trzeb -
ne? Za to w Pe wek sie – ko lo ro wo. Za -
chod nie pro duk ty ku si ły bar wa mi,
ude rza ły po oczach na pi sa mi, eks po -
no wa ły atrak cyj ne lo go ty py.

– Prze mysł opa ko wa nio wy prak -
tycz nie nie ist niał – opo wia da Je rzy
Sa ra ma, czło nek za rzą du EC MA Pol -
ska – Związ ku Pra co daw ców Prze -
twór ców Kar to nu i ich Do staw ców
oraz pre zes Kar ton-Pak SA. 

W cza sach PRL-u Kar ton-Pak ist -
niał pod na zwą Pań stwo we Zie lo no -
gór skie Za kła dy Gra ficz ne i ja ko jed -
na z nie licz nych firm zaj mu ją cych
się pro duk cją opa ko wań. Dru gim za -
kła dem tej bran ży by ły Ku jaw skie Za -
kła dy Gra ficz ne. Spe cja li zo wa ły się
w pro duk cji opa ko wań dla prze my -
słu far ma ce u tycz ne go (obec nie fir -
ma ist nie je pod na zwą Druk-Pak).
Z na sta niem gos po dar ki ryn ko wej
wszyst ko się zmie ni ło. Po la cy zo ba -
czy li, co zna czy sło wo „kon ku ren cja”,

a fir my za czę ły prze ści gać się w tym,
któ ry pro dukt jest lep szy. A jed nym
z pól do ta kiej ry wa li za cji jest właś -
nie atrak cyj ność opa ko wa nia.

Dy stans do nad ro bie nia 
La ta za sto ju gos po dar ka pró bo wa ła
szyb ko nad ro bić. Sprze daż opa ko -
wań ro sła w nie sa mo wi tym tem pie.
Z nią ro sły mo ce pro duk cyj ne za kła -
dów. Świad czą o tym licz by. Na po -
cząt ku lat 50. Pań stwo we Zie lo no gór -
skie Za kła dy Gra ficz ne rocz nie pro -
du ko wa ły 550 ton opa ko wań. Dzi siaj
kon ty nu a tor tych tra dy cji – Kar ton-
Pak, wy twa rza 150 ton opa ko wań każ -
de go dnia. I ja ko je den z nie licz nych
pro du cen tów opa ko wań w Eu ro pie
po sia da la bo ra to rium ba dań mi kro -
bio lo gicz nych. Dzię ki te mu mo że ob -
słu gi wać naj wię ksze za mó wie nia pro -
duk cji dla bran ży spo żyw czej na kon -
ty nen cie.

Dzi siaj słup ki sprze da ży opa ko -
wań nie strze la ją w gó rę jak 20 lat te -
mu, ale bran ża rok do ro ku no tu je
wzro sty. Z ba dań EC MA wy ni ka, że
pro duk cja opa ko wań w Pol sce każ -
de go ro ku po wię ksza się o oko ło 7
proc. Jed nym ze skład ni ków te go

wzro stu jest po pyt we wnętrz ny. Po
pro stu Po la cy co raz wię cej ku pu ją.
Wy bie ra jąc się na za ku py, po wo li do -
ga nia my Eu ro pej czy ków z Za cho du,
choć dy stans do po ko na nia na dal nie
jest ma ły. Z ana liz Pol skiej Iz by Opa -
ko wań wy ni ka, że prze cięt ny Po lak
zu ży wa w cią gu ro ku opa ko wań za
oko ło 200 eu ro. To o 40 proc. mniej
niż w Eu ro pie Za chod niej, Sta nach
czy Ja po nii.

– Sprze daż opa ko wań za le ży od
ko niun ktu ry na ryn ku w ogó le. Je śli
kraj jest bo ga ty i je go miesz kań cy du -
żo ku pu ją, sprze da je się też du żo opa -
ko wań – mó wi Wa cław Wa siak, dy rek -
tor biu ra PIO.

– Si ła na byw cza Po la ków nie jest
jesz cze tak du ża jak Eu ro pej czy ków.
Po mi mo sied mio mi lo wych kro ków,
któ re wy ko na liś my, eko no micz nie
wciąż Pol ska ma spo ry dy stans do nad -
ro bie nia – za u wa ża Ja cek Kuś mier -
czyk, czło nek za rzą du EC MA Pol ska.

Dru gą si łą na pę do wą roz wo ju
bran ży jest eks port. Je go udział
w przy cho dach pro du cen tów opa -
ko wań kar to no wych wy no si łącz nie
49 proc. Nad Wi słę tra fia co raz wię -
cej zle ceń z Za cho du. Głów ny mi zle -

ce nio daw ca mi są fir my z Nie miec
i Wiel kiej Bry ta nii.

Je rzy Sa ra ma przy zna je, że dy na -
mi ka wzro stu eks por tu jest wię ksza
od dy na mi ki po py tu kra jo we go. Wy -
ni ka to z na szej kon ku ren cyj no ści ce -
no wej i do brej ja ko ści, ja ką są w sta nie
za pew nić na si pro du cen ci. Za po trze -
bo wa nie we wnętrz ne bę dzie jed nak
jesz cze dłu go ro sło z po wo du róż nic
mię dzy zdol no ścia mi na byw czy mi Po -
la ków iin nych na cji. Ma my jesz cze spo -
ro do nad ro bie nia. WEu ro pie Za chod -
niej na przy kład wy raź nie od cho dzi
się od opa ko wań ta nich, ale trud nych
do uty li za cji. Li czy się ma te riał ta ni,
ale jed no cześ nie speł nia ją cy wy mo gi
re cyc lin go we. Ten trend jest tak że wi -
docz ny na pol skim ryn ku pro du cen -
tów ma so wych opa ko wań kar to no -
wych. Z tym, że u nas wciąż bio de gra -
do wal ne ma te ria ły są dro gie i nie za -
wsze pro du cen ci de cy du ją się z nich
ko rzy stać. Zda niem eks per tów to rów -
nież bę dzie się zmie nia ło. 

Do go nić ty gry sa
War tość pro duk cji sek to ra opa ko -
wań kar to no wych w Pol sce sza co wa -
na jest dziś na 4,6 mld zł. To 30 proc.

ca łe go ryn ku po li gra ficz ne go i opa -
ko wań. Bran ża da je pra cę 18,8 tys.
osób. Te go rocz ny ra port KPMG sza -
cu je ca ły ry nek po li gra ficz ny i opa -
ko wań na oko ło 14 mld zł, a za trud -
nie nie na 47 tys. osób. W sek to rze
dzia ła bli sko 9 tys. firm. Dla po rów -
na nia, w ro ku 2010, kie dy po raz
pierw szy zo sta ło prze pro wa dzo ne
ba da nie ryn ku po li gra ficz ne go
wspól nie z KPMG, war tość pro duk -
cji sprze da nej wy no si ła 9,9 mld zł,
a za trud nie nie 42,5 tys.

– Oso bom nie zna ją cym tej bran -
ży mo że wy da wać się, że pro duk cja
opa ko wań to żad na fi lo zo fia. Tro chę
kar to nu po za wi ja ne go i po skła da ne -
go w pu deł ka. Nic bar dziej myl ne go.
Dzi siaj to wiel ki biz nes i za a wan so -
wa ne tech no lo gie – mó wi Ja kub Bie -
lec ki, czło nek za rzą du EC MA Pol ska,
pre zes i wła ści ciel fir my ER BI Sp.
z o.o.

Ku pu jąc lek w ap te ce, na opa ko -
wa niu ma my je go na zwę na pi sa ną ję -
zy kiem Bra il le’a. Opa ko wa nia uży -
wa ne przez prze mysł spo żyw czy mu -
szą speł niać wy śru bo wa ne nor my
i pod le ga ją dzie siąt kom re stryk cji.
Ja kaś przy do mo wa ma nu fak tu ra ni -
gdy nie speł ni ta kich wy ma gań. Dla -
te go po 1989 ro ku, gdy Pol ska za czy -
na ła swo ją przy go dę z gos po dar ką
ryn ko wą, dzia ła ją ce tu fir my za czę -
ły szu kać par tne rów na Za cho dzie.
Wie dzia ły, że bez ka pi ta łu i do stę pu
do no wo czes nych tech no lo gii nie ma -
ją w tej bran ży cze go szu kać. I ich zna -
laz ły. Dzi siaj wię kszość pro du cen -
tów opa ko wań w Pol sce to fir my z ka -
pi ta łem za gra nicz nym. Świet nie so -
bie ra dzą.

– Pol skie od dzia ły za chod nich kon -
cer nów osią ga ją naj lep sze wy ni ki
w swo ich struk tu rach ka pi ta ło wych.
Na le ży przy pi sać to na szym umie jęt -
no ściom op ty ma li zo wa nia, sta łe go
do sko na le nia pro duk cji i za rzą dza -
nia ja ko ścią – mó wi Fi lip Kra jew ski,
dy rek tor ope ra cyj ny fir my MMP Ne -
u pack Pol ska.

Do nie daw na za ty gry sa tej bran -
ży uwa ża na by ła Tur cja. Jed nak te -
raz mo że to się zmie nić. 

– Ze wzglę du na obec ne uwa -
run ko wa nia ge o po li tycz ne mo że
ona utra cić tę po zy cję. To da je pol -
skim pro du cen tom opa ko wań re -
al ne szan se na po zy ska nie no wych
kon trak tów za gra nicz nych – do -
da je Ma rek Ro szak, eks pert EC -
MA Pol ska. �

OPA KO WA NIA „MA DE IN PO LAND”

Z ba dań EC MA wy ni ka, że pro duk cja opa ko wań w Pol sce każ de go ro ku po wię ksza się o oko ło 7 proc. 
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