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Polacy opatentowali metodę recyklingu 
opakowań po tabletkach 
Jak skutecznie odzyskiwać aluminium i tworzywa sztuczne z 
odpadów po blistrach farmaceutycznych? Na pomysł 
wpadli naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy 
opatentowali innowacyjną metodę recyklingu opakowań 
po tabletkach. 
Dotychczas komponenty odpadowe z blistrów 
farmaceutycznych, w które pakowana jest większość leków 
w tabletkach, były odzyskiwane w bardzo małym stopniu – 
głównie ze względu na trudności w oddzieleniu tworzących 
je substancji.  

czytaj dalej 
 

 

 

Ważny recykling i nowe materiały 
Producenci opakowań z tworzyw sztucznych muszą coraz 
większą uwagę zwracać na trendy i innowacje związane z 
ochroną środowiska naturalnego. 
Wartość rynku opakowań w Polsce co roku zwyżkuje o kilka 
procent. Rosną też wymogi stawiane firmom z branży. 
– Producenci opakowań, choć w znacznie większym 
stopniu ich użytkownicy, odczują wzrost wymogów co do 
recyklingu, w szczególności opakowań z tworzyw 
sztucznych. To będzie zmuszać do zmiany sposobu 
produkcji, w szczególności opakowań wielomateriałowych 
– twierdzi Wacław Wasiak, dyrektor biura Polskiej Izby 
Opakowań. 

czytaj dalej 
 

 

 

 Packaging Innovations 2019 - relacja 
W dniach 2-3 kwietnia br. w Expo XXI Warszawa odbyły się 
11. Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging 
Innovations. W trakcie tegorocznej wystawy ponad 200 
producentów i dostawców opakowań zaprezentowało 
swoje produkty i usługi z całego łańcucha wartości sektora 
opakowań. Obecni byli przedstawiciele wielu branż, m.in.: 
spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej i logistycznej. 
Sami wystawcy przyznają, że Targi Packaging Innovations 
stały się już imprezą wystawienniczą o ugruntowanej 
renomie. 

czytaj dalej 
 

 

https://www.pb.pl/polacy-opatentowali-metode-recyklingu-opakowan-po-tabletkach-949797
https://www.rp.pl/Analizy-Rzeczpospolitej/303129890-Wazny-recykling-i-nowe-materialy.html
https://www.plastech.pl/wiadomosci/Packaging-Innovations-2019-po-prostu-ladne-targi-13662


 
 

 

Witamy w gronie członków –  
MS ORTIS PRODUKT 
Miło nam poinformować , że do grona członków Polskiej 
Izby Opakowań dołączyła firma MS Ortis Produkt. Poniżej 
kilka słów o firmie.  
PW MS Ortis Produkt, Kobieracki, Selerowcz sp.j.  jest 
polskim producentem  plastikowych, kompostowalnych z 
PLA oraz papierowych rurek do napojów. Od początku 
działalności współpracujemy z największymi hurtowniami  
oraz  sieciami typu fast food.  Nasza firma spełnia wymogi 
standardu PEFC (łańcuch wyrobów zawierających surowce 
leśne) jak i BRC/ IoP (jakość i bezpieczeństwo opakowań). 
Obecnie jesteśmy skoncentrowani na poszukiwaniu dla 
naszych produktów nowych i przyjaznych środowisku 
rozwiązań w zakresie materiałów i technologii. 

więcej o firmie 
 

 
 
 

 

Dyplom Polskiej Izby Opakowań dla 
Nurnberg Messe 
Wśród kilkunastu projektów realizowanych przez Targi 
Norymberskie (Nurnberg Messe) do ważniejszych należą 
targi Fach Pack. Fach Pack to specjalistyczne targi 
opakowań i technologii opakowaniowych. Targi te 
„wyrastają na „wiodące” w Europie. Są wysoko oceniane 
przez branżę opakowań w Polsce za skuteczność w 
promocji polskiej oferty opakowaniowej. 
Kierownictwo Fach Pack od 10 lat owocnie współpracuje z 
Polską Izbą Opakowań, udostępniając na preferencyjnych 
warunkach stoisko informacyjno-promocyjne. Stąd 
pozytywna ocena dotychczasowej współpracy, czego 
wyrazem było przyznanie Nurnberg Messe specjalnego 
dyplomu Polskiej Izby Opakowań. 
Stosowny dyplom, wręczył prezesowi Nurnberg Messe 
Peterowi Ottmanowi, podczas wizyty w Warszawie (9 
kwietnia 2019 r.) Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby 
Opakowań 

 

 

 

CosmeticBusiness Poland   
W dniach 25 i 26 września br. na terenie EXPO XXI 
odbędzie się czwarta edycja Branżowych Targów 
Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego 
CosmeticBusiness Poland – wiodącej w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej imprezy, umożliwiającej spotkanie 
dostawców produktów i usług dla dynamicznie rozwijającej 
się branży kosmetycznej i detergentowej. 
Targi CosmeticBusiness Poland organizowane wspólnie z 
targami HPCI tworzą profesjonalną platformę B2B, na 
której prezentowana jest pełna oferta dla produkcji 
kosmetyków oraz chemii gospodarstwa domowego - od 
surowców, projektu produktu, poprzez jego produkcję, aż 
po opakowanie.  

czytaj dalej 

https://www.msortis.pl/
http://www.pakowanie.info/cosmeticbusiness-poland.html


 
Dla Członków PIO 

 

 

Z Izbą na targach FachPack 
Uwzględniając zainteresowanie wielu firm zapoznaniem się 
z targami Fach Pack (Norymberga 24-26.09.2019), Polska 
Izba Opakowań zamierza zorganizować zbiorowy wyjazd 
autokarowy na wspomniane targi.  
Cel: zapoznanie się z ekspozycją targów, ocena aktualnych 
trendów w przemyśle opakowań, a w szczególności 
opakowań bio-eko, nawiązanie kontaktów handlowych i 
inne. 
Na targach Izba dysponować będzie skromnym stoiskiem 
informacyjno-promocyjnym, na którym można spotkać się 
będzie z potencjalnymi klientami. 
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z 
biurem Izby: biuro@pio.org.pl 

strona targów 

 

 

 

TAROPAK z Polską Izbą Opakowań 
Uprzejmie informujemy, iż w tym roku Międzynarodowe 
Targi Poznańskie organizują specjalną edycję targów 
TAROPAK (30 września - 3 października).  
Podobnie jak w latach ubiegłych Izba weźmie aktywny 
udział w tym wydarzeniu. Do dyspozycji Izby organizator 
targów przekazał pawilon nr 7, którego gospodarzem 
będzie Polska Izba Opakowań. W pawilonie tym 
przewidujemy wydzielenie strefy dla: zbiorowej ekspozycji 
Izby (ok. 10 firm); indywidualnych stoisk firm-członków 
Izby (ok. 40 firm) oraz placówek badawczych, czasopism 
branżowych, portali internetowych. Izba będzie 
dysponować również Salonem Promocji, na którym firmy 
członkowskie będą mogły zaprezentować swoją ofertę 

zobacz ofertę 

 

 
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. 

 

https://www.fachpack.de/en
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/z-izba-na-targach-taropak-2019
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

