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Biotworzywa. Czym są? Możliwości ich 
zastosowania w opakowalnictwie  

W ciągu ostatnich 100 lat tworzywa polimerowe znalazły 
tak szerokie zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach 
życia – od opakowań żywności czy zastosowań w 
medycynie po produkcję części samochodowych i zabawek 
– że dziś trudno wyobrazić sobie, iż jeszcze wiek temu nie 
wywarzano ich na skalę przemysłową. 
Tworzywa zabezpieczają żywność, sprawiają, że pozostaje 
świeża, i umożliwiają jej transport na duże odległości.  

czytaj dalej 
 

 

 

Designerskie zero waste 
 Szacuje się, że przeciętny człowiek przez całe życie zużywa 
około 800 butelek szamponu, a przecież na tym lista 
produktów higienicznych zapakowanych w plastik się nie 
kończy. Chiński artysta Mi Zhou ma na to sposób - 
zaprojektował przepiękne opakowania na artykuły 
higieniczne, wykonane nie z tworzywa sztucznego, a z 
mydła.  
Mydlana buteleczka sprawdzi się nie tylko jako pojemnik 
na szampon, odżywkę czy żel pod prysznic, ale też sama 
może służyć do mycia. Autor wykorzystał pastelowe 
odcienie mydła, by nadać im wyglądu przypominającego 
luksusowe flakoniki perfum. Opakowania mają miękki i 
lekki kształt, choć tak naprawdę wykonane są z twardego 
mydła. Wszystko po to, by materiał nie rozpuścił się zaraz 
po tym, jak złapiemy go mokrą dłonią. 

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Prezes PIOiRO: W kwestii kaucji za 
opakowania trzeba pytać 'jak', a nie 'czy' 
 Jak wiele państw unijnych, polski rząd stoi przed 
wyzwaniem, jakim jest zaprojektowanie nowego systemu, 
który doprowadzić ma do ograniczenia wytwarzania 
odpadów, lepszych efektów w ich zbiórce i recyklingu. 
Prawdopodobny jest system nakładający opłaty na 
producentów bądź system kaucyjny - według prezesa 
Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOiRO) 
Konrada Nowakowskiego, w tej kwestii trzeba stawiać 
pytanie, nie "czy", ale "jak". 

czytaj dalej 
 

http://www.pakowanie.info/wiedza/biotworzywa-czym-sa-mozliwosci-ich-zastosowania-w-opakowalnictwie
https://noizz.pl/design/designerskie-zero-waste-opakowania-na-szampon-wykonane-sa-z-mydla/l2s1b24
https://www.money.pl/gielda/prezes-pioiro-w-kwestii-kaucji-za-opakowania-trzeba-pytac-jak-a-nie-czy-6390765917649025a.html


 
 
 

 
 

XV Jesienne Sympozjum Przemysłu 
Farmaceutycznego i Kosmetycznego  
Już 22 i 23 października w Hotelu Andel’s w Łodzi odbędzie 
się XV Jesienne Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i 
Kosmetycznego. Organizatorem konferencji jest firma 
BMP. Rolę Honorowych Gospodarzy pełnią Medana oraz 
Delia Cosmetics. Patronat nad wydarzeniem objęła Polska 
Izba Opakowań. 
Wśród tematów konferencji m.in.  

 trendy w opakowaniach  

 nowości rynkowe  

 materiały opakowaniowe  

 etykiety i znakowanie  

 maszyny pakujące  

 opakowania wielorakiego użytku w kosmetyce 
(ekologiczne) 
Szczegóły oraz program konferencji dostępne na stronie 

strona wydarzenia 

 

 

 

„Tektura falista – najnowsze technologie” 
W dniach 13-14 czerwca w Ciechocinku odbyła się 8. edycja 
konferencji „Tektura falista – najnowsze technologie”. 
Serdeczne podziękowania za liczny udział w tym 
wydarzeniu w imieniu swoim oraz współorganizatorów, 
partnerów i patronów konferencji składa Polski Drukarz sp. 
z o.o., wydawca magazynu „Świat DRUKU” i organizator 
konferencji i szkoleń branżowych w ramach Akademii 
Wiedzy. Tak wysoka frekwencja i zaangażowanie 
uczestników dowodzi, że problematyka produkcji i 
przetwarzania tektury falistej, jak również najnowszych 
regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa opakowań budzi duże zainteresowanie, a 
to z kolei potwierdza, że takie branżowe spotkania są 
bardzo potrzebne. Mamy nadzieję, że konferencja spełniła 
oczekiwania wszystkich uczestników oraz że miło i owocnie 
spędzili Państwo czas w Ciechocinku. 
Relacja z konferencji ukaże się we wrześniowym wydaniu 
„Świata DRUKU” – już dzisiaj zapraszamy do lektury! 

 

 
 

 

Zostań sponsorem Jubileuszowej Gali Polskiej 
Izby Opakowań 
Polska Izba Opakowań obchodzi w tym roku 25 lat swojej 
działalności. Zwieńczeniem tych obchodów będzie 
organizacja  uroczystej Jubileuszowej Gali dla członków i 
przyjaciół Izby. 
Serdecznie zachęcamy firmy do wystąpienia w roli Partnera 
Wspierającego to wydarzenie. Kwota wsparcia wynosi 
2 000 zł netto, w zamian oferujemy bogaty pakiet usług 
(Pakiet Sponsora Gali) 
 

https://www.kierunekfarmacja.pl/konferencja,2106,64597.html
http://www.pakowanie.info/pakiet-sponsora-gali.html


 
Dla Członków PIO 

 
 
 
 
 
 
 

 

Z Izbą na targach Riga Food 
Od 8 lat Polska Izba Opakowań współpracuje z 
kierownictwem Centrum Wystawowego BT-1 w Rydze 
(Łotwa) organizatorem dorocznych targów i wystawy Riga 
Food. Riga Food to ważne targi (nr 1) żywności i opakowań 
w regionie krajów „nadbałtyckich”. Corocznie Izba 
organizuje: misje wyjazdowe na te targi; zbiorowe stoisko 
informacyjno-promocyjne oraz wspiera udział Polskich 
wystawców poprzez preferencyjne ceny uczestnictwa 
(zniżki do 20%). 
Tegoroczna edycja targów Riga Food odbędzie się w dniach 
4-7 września. 

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/riga-food-centralne-branzowe-wydarzenie-w-krajach-baltyckich
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

