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Wielka czwórka wyrobów z tworzyw 
sztucznych zagrażająca środowisku 
Eksperci zajmujący się destrukcyjnym wpływem na 
środowisko tzw. Wyrobów z tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku, wskazują w pierwszej kolejności na 
„wielką czwórkę”, którą stanowią: słomki, kubki, butelki i 
reklamówki. 
Oczywiście to tylko fragment wielkiej listy, na której 
wymienione są: patyczki do uszu, mieszadełka do napojów, 
zamknięcia do butelek, sztućce i talerzyki i inne 
„małogabarytowe” wyroby, które mylone z pokarmem, są 
połykane przez ryby i inne zwierzęta żyjące w akwenach 
wodnych.  

czytaj dalej 
 

 

 

Nowa metoda odzysku PE i aluminum z 
opakowań wielomateriałowych 

Zespół badaczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana 
Zawadiaka z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej 
opracował nową metodę odzysku surowców z opakowań 
artykułów spożywczych (powszechnie znanych jako 
TetraPak - od nazwy firmy, która takie opakowania 
opatentowała). 
Popularne „tetrapaki” zbudowane są zasadniczo z trzech 
różnych materiałów: kartonu, polietylenu i aluminium. 
Celuloza do produkcji kartonu pochodzi z drewna, jest więc 
surowcem odnawialnym.  

 czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Sieci handlowe nie czekają na regulacje 
unijne. Już zaczęły eliminować plastik 
Ograniczenie odpadów, nie tylko plastikowych, to jedno z 
najważniejszych wyzwań obecnego świata.  
Unia Europejska szykuje przepisy, które zakażą od 2021 
roku sprzedaży niektórych plastikowych wyrobów 
jednorazowych użytku. Nie czekając na te przepisy, 
największe sieci handlowe same postanowiły zabrać się za 
ograniczenie ilości sprzedawanego plastiku oraz redukcję 
niepotrzebnych odpadów. To już nie są tylko plany i 
deklaracje, ale realne działania. 

czytaj dalej 
 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/wielka-czworka-wyrobow-z-tworzyw-sztucznych-zagrazajaca-srodowisku
https://www.plastech.pl/wiadomosci/Nowa-metoda-odzysku-PE-i-aluminum-z-opakowan-13777
https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/supermarkety-rezygnuja-ze-sztuccow-i-opakowan-z-plastiku/3ynyj4r


 

Targi PCI Days 2019 już za chwilę 
Już 15 maja (środa) o godzinie 10:00 w warszawskim 
CENTRUM EXPO XXI (hala nr 4) ruszy pierwsza edycja 
Targów Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i 
Kosmetycznego.  
Odbywające się w formule B2B wydarzenie powstało z 
myślą o producentach leków i kosmetyków, a także 
dostawcach maszyn, opakowań, surowców, usług 
laboratoryjnych, logistycznych, IT oraz innych, 
skierowanych do obu branż. 
Wydarzeniu będzie towarzyszyło ponad 30 wystąpień 
merytorycznych, odbywających się w Farmaceutycznej 
Strefie Inspiracji oraz Kosmetycznej Strefie Inspiracji. 
Program jest na tyle różnorodny, że z pewnością każdy 
znajdzie w nim coś ciekawego i inspirującego. 
Polska Izba Opakowań objęła to wydarzenie swoim 
patronatem. 

więcej o targach 

 

 

 

VIII Konferencja „Tektura falista – najnowsze 
technologie” 
W dniach 13-14 czerwca 2019 r. w hotelu Villa Park Med & 
SPA w Ciechocinku odbędzie się ósma edycja konferencji 
„Tektura falista – najnowsze technologie”, organizowana 
przez wydawnictwo Polski Drukarz Sp. z o.o., wydawcę 
miesięcznika „Świat DRUKU” w ramach Akademii Wiedzy. 
Tak jak dotychczas do dyspozycji uczestników będą liczni 
eksperci związani z branżą tekturniczą i poligraficzną. 
Prelegenci opowiedzą m.in. o rynku tektury falistej w 
Polsce i na świecie. Uczestnicy dowiedzą się o nowościach, 
które pozwolą zautomatyzować produkcję opakowań z 
tektury falistej i zwiększyć jej wydajność. 
Polska Izba Opakowań po raz kolejny jest patronem tej 
konferencji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 
programem wydarzenia i rejestracji udziału. 

poznaj program 

 

 
 
 

 

Weź udział w plebiscycie na tytuły: 
„Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” oraz 
„Firma zasłużona dla Przemysłu Opakowań” 
Przypominamy, iż z końcem czerwca mija termin zgłaszania 
kandydatów do tytułów Zasłużony dla Przemysłu 
Opakowań oraz Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań. 
Tytuły te zostały ustanowione jako forma najwyższego 
branżowego wyróżnienia dla osób i firm szczególnie 
zasłużonych dla przemysłu opakowań. 
Kandydatury do tytułu należy zgłaszać do 30 czerwca 
każdego roku, pocztą lub mailem na adres Izby. 

czytaj dalej 

 

 

http://pcidays.pl/
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/viii-konferencja-tektura-falista-najnowsze-technologie
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/wez-udzial-w-plebiscycie-na-tytuly-zasluzony-dla-przemyslu-opakowan-oraz-firma-zasluzona-dla-przemyslu-opakowan


Dla Członków PIO 

 

 

 
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

