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Innowacyjna kompozycja polimerowa – 
dziełem uczonych z Politechniki Gdańskiej 
Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Katedry 
Technologii Polimerów Politechniki Gdańskiej pod 
kierownictwem prof. Heleny Janik jest twórcą innowacyjnej 
kompozycji polimerowej służącej m.in. do produkcji 
ekologicznych sztućców jednorazowego użytku. To 
odpowiedź naukowców na poparcie przez UE zakazu 
sprzedaży przedmiotów jednorazowego użytku z 
tradycyjnych tworzyw sztucznych. 

czytaj dalej 
 

 

 

Podatek od opakowań. Minister wyznacza 
kierunek, ale wciąż wiele niewiadomych 
Klamka zapadła. Resort środowiska chce sięgnąć głębiej do 
kieszeni producentów opakowań. – To oni powinni płacić 
za ich utylizacje i zebranie – tłumaczył w "SE" minister 
Henryk Kowalczyk. Odpowiedź branży jest krótka: to 
nieporozumienie. 
To może być początek rewolucji, która sprawi, że recykling 
zacznie się opłacać: - Wprowadzenie opłaty kaucyjnej, czy 
recyclingowej spowoduje, że np. butelka PET będzie 
obciążona opłatą kaucyjną w wysokości 10 gr, to wtedy 
konsument będzie miał ekonomiczną motywację do tego, 
żeby odnieść butelkę z powrotem do punktu skupu czy 
automatu, odzyskując te pieniądze - wyjaśniał minister 
Kowalczyk w "Super Expressie".  

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Wystawy narodowe, nowości, konferencje i 
międzynarodowy biznes czyli PLASTPOL 2019  
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 
to od wielu edycji niewątpliwie największe wydarzenie 
branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce, ale 
również jedno z najbardziej cenionych wydarzeń w 
Europie. Są wyjątkową okazją do spotkania w jedynym 
miejscu liderów branży i nawiązania współpracy. Nowości 
technologiczne i premierowe maszyny, wystawy narodowe 
5 krajów, konferencje, warsztaty i międzynarodowe 
dyskusje – oto atuty targów  PLASTPOL 2019, które startują 
28 maja. Targi Kielce do 31 maja będą rozbrzmiewać 
dźwiękami pracujących maszyn do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych.  

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/innowacyjna-kompozycja-polimerowa-dzielem-uczonych-z-politechniki-gdanskiej
https://www.money.pl/gospodarka/podatek-od-opakowan-minister-wyznacza-kierunek-ale-wciaz-wiele-niewiadomych-6383001894884993a.html
https://www.targikielce.pl/pl/plastpol.htm


 

 

Roberto Villaquiran nowym prezesem 
Grupy CANPACK  
Grupa CANPACK, globalny producent opakowań, 
poinformowała o powołaniu Roberto Villaquirana na 
stanowisko prezesa Grupy CANPACK oraz prezesa zarządu 
Can-Pack S. A. z dniem 1 czerwca 2019 roku.  
Roberto Villaquiran wnosi do firmy wieloletnie 
doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi 
korporacjami z sektora produkcji opakowań. Jego 
doświadczenie pozwoli Grupie CANPACK przyspieszyć 
proces przekształcenia się w globalną firmę, która 
sukcesywnie zwiększa skalę swojej działalności na nowych 
rynkach, obsługując klientów na całym świecie. 

czytaj dalej 

 

 

 

Pierwsze w Polsce targi tylko BIO. 
Nowe spojrzenie, nowe możliwości, nowe 
perspektywy! 
BIOEXPO Warsaw – Międzynarodowe Targi Żywności i 
Produktów Ekologicznych,  które odbędą się w terminie 11-
13.10.2019 w Ptak Warsaw Expo, to nowe wydarzenie w 
Polsce dedykowane branży żywności i produktów 
ekologicznych.  
Podczas BIOEXPO Warsaw 2019 swoją ofertę zaprezentują 
krajowi i zagraniczni producenci oraz dystrybutorzy 
żywności i produktów ekologicznych. W gronie wystawców 
znajdą się przedstawiciele sektorów: żywność i napoje, 
rolnictwo ekologiczne, kosmetyki i środki czystości, 
maszyny produkcyjne, opakowania i biodegradowalne 
naczynia jednorazowe, start`upy, instytucje wspierające i 
okołobiznesowe (m.in.: jednostki certyfikujące).  

czytaj dalej 

 

 
 
 

 

Nowe zasady etykietowania mieszanek 
owoców i warzyw 
Od 26 marca 2019 r. obowiązuje rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) 2019/428 z dnia 12 lipca 2018 r. 
w zakresie norm handlowych w sektorze owoców i 
warzyw.  
Rozporządzenie zezwala na wprowadzanie do obrotu 
mieszanek różnych gatunków owoców, warzyw lub 
owoców i warzyw w opakowaniach o masie netto do 5 kg 
pod następującymi warunkami: 
1. produkty te są jednakowej jakości i każdy z nich spełnia 

wymagania odpowiedniej szczegółowej normy 
handlowej lub w razie jej braku – wymagania ogólnej 
normy handlowej, 

2. opakowanie posiada właściwe oznakowanie, 
3. rodzaj mieszanki nie wprowadza konsumenta w błąd. 

czytaj dalej 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/roberto-villaquiran-nowym-prezesem-grupy-canpack
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/pierwsze-w-polsce-targi-tylko-bionowe-spojrzenie-nowe-mozliwosci-nowe-perspektywy
https://foodfakty.pl/nowe-zasady-etykietowania-mieszanek-owocow-i-warzyw


 
Dla Członków PIO 

 

 

Stoisko Izby na targach BIOEXPO Warsaw 
W dniach 11-13 października 2019 w Ptak Warsaw Expo, 
odbędą się targi BIOEXPO Warsaw dedykowane branży 
żywności i produktów ekologicznych, w tym opakowań. 
Na targach tych Izba dysponować będzie stoiskiem 
informacyjno-promocyjnym o pow. 12m2, na którym 
zaprezentuje ofertę firm członkowskich Izby produkujących 
biodegradowalne i kompostowalne opakowania. Stoisko 
będzie również miejscem spotkań z potencjalnymi 
klientami. 
Firmy zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z 
biurem Izby: biuro@pio.org.pl 

więcej o targach 

 

 

 

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. 

 

http://www.pakowanie.info/bioexpo-warsaw-2019.html
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

