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Obowiązek zabezpieczania opakowań leków 
Od 9 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek 
umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych 
unikalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia przed 
naruszeniem opakowania. Obowiązek ten dotyczy prawie 
wszystkich produktów wydawanych z przepisu lekarza (na 
receptę) i określonych produktów wydawanych bez 
recepty.  
Obowiązki dot. „serializacji” zostały wprowadzone 
Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/161. 
Jest ono bezpośrednio stosowane, co oznacza, że nie 
potrzeba dodatkowych aktów prawnych do ich 
wprowadzenia, gdyż rozporządzenie samo w sobie stanowi 
podstawę prawną nowych obowiązków. 

czytaj dalej 
 

 

 

Konferencja „Przyszłość opakowań z tworzyw 
polimerowych” pod patronatem PIO 
Konferencja, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r., 
poświęcona będzie szczególnie aktualnemu w warunkach 
ograniczenia obecności na rynku opakowań z tworzyw 
sztucznych tematowi. Należą się zatem słowa uznania dla 
COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań za inicjatywę w 
sprawie organizacji tego wydarzenia. 
W programie przewidziano 10 referatów. Ze względu na 
tematykę konferencji, jej szczególną aktualność oraz fakt, 
iż jest organizowana przez członka Polskiej Izby Opakowań 
w roku jubileuszu 25-lecia Izby, wydarzenie to zostało 
objęte patronatem Izby. 

więcej o konferencji 
 

 

 
 
 

V edycja Konkursu na prace dyplomowe o 
tematyce opakowaniowej 
W ramach V edycji Konkursu (prace dyplomowe obronione 
w 2018 roku) zgłoszono 8 prac: 4 prace inżynierskie i 4 
prace magisterskie. Dotychczas w ramach 4 edycji (lata 
2014-2017) zgłoszono 45 prac. Zatem łącznie na Konkurs 
nadesłano 53 prace, spośród których przyznano w dwóch 
kategoriach (praca magisterska i praca licencjacka 
/inżynierska) 10 nagród i 6 wyróżnień. 
Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom prac oraz 
praktyczna ich przydatność (możliwość wykorzystania). 

czytaj dalej 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-dotyczacy-obowiazku-serializacji-produktow-leczniczych
http://www.cobro.org.pl/index.php/16-konferencje-i-seminaria/100-przyszlosc-opakowan-z-tworzyw-polimerowych
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/v-edycja-konkursu-polskiej-izby-opakowan-na-prace-dyplomowe-o-tematyce-opakowaniowej


 
 
 

 

Ogólnopolski plebiscyt na tytuły „Zasłużony 
dla Przemysłu Opakowań” i „Firma Zasłużona 
dla Przemysłu Opakowań” 
Biuro Polskiej Izby Opakowań informuje, że z dniem 30 
czerwca 2019 r. upływa termin nadsyłania kandydatur 
(propozycji) osób i firm do wyróżnienia tytułem „zasłużony 
dla Przemysłu Opakowań” oraz „Firma Zasłużona dla 
Przemysłu Opakowań”. 
Tytuły te przyznawane są raz do roku jednej osobie i jednej 
firmie w uznaniu szczególnych zasług na polu rozwoju 
przemysłu i rynku opakowań w Polsce. To jedyne 
prestiżowe wyróżnienia w branży opakowań. 
Procedury zgłaszania (nominowania) kandydatów oraz 
kryteria, które winny spełniać kandydatury, a także 
procedury przyznawania, opisane są w dokumencie 
„System Nagród i Wyróżnień” dostępnym na stronie 
Polskiej Izby Opakowań. Dodatkowych informacji udzielają 
pracownicy biura Izby (biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl; 
tel. 22 651 83 94) 

 

 

 

Wciągnij się w EKO na Targach Packaging 
Innovations 
Plastikowa słomka, choć jest z pozoru niegroźnym i jakże 
popularnym przedmiotem, stwarza ogromne zagrożenie 
dla wód, zwierząt i ludzi. To jeden z przedmiotów 
najczęściej wyławianych z oceanów. Nie inaczej jest w 
przypadku wielu plastikowych opakowań. Głośna akcja „tu 
pijesz bez słomki” oraz nowe normy UE dotyczące 
produkcji plastiku wywołały burzliwą debatę zarówno w 
branży opakowaniowej, spożywczej, jak i wśród 
konsumentów. Czy można zrezygnować z plastiku, a może 
warto zastąpić go ekologicznymi zamiennikami? Gdzie 
znaleźć alternatywę dla popularnych nieekologicznych 
towarów? Najlepsza okazja do poznania odpowiedzi na te 
pytania pojawi się podczas 11. Międzynarodowych Targów 
Opakowań Packaging Innovations już 2-3 kwietnia w EXPO 
XXI Warszawa.  

czytaj dalej 

 

 

 

Targi RemaDays Warsaw już za nami 
Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku RemaDays 
Warsaw 2019 dobiegły końca. Jest to jednak nie tylko czas 
pożegnań, ale i początek bardzo owocnej współpracy oraz 
nowych kontaktów biznesowych, które udało się nawiązać 
podczas obfitujących w wydarzenia 3 targowych dni. 15. 
edycja RemaDays Warsaw okazała się wyjątkowa, co 
potwierdziła nie tylko znakomita prelekcja gościa 
specjalnego RemaCongress, ale także rozstrzygnięcia 
prestiżowych konkursów targowych i pozostałe atrakcje. 

czytaj dalej 

http://pio.org.pl/index.php/pl/o-izbie-2/system-nagrod-i-wdrozen
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/wciagnij-sie-w-eko-na-targach-packaging-innovations
http://www.pakowanie.info/rema-days-2019.html


 
Dla Członków PIO 

 

 

Salon Innowacji na targach Warsaw Pack 
Podobnie jak w latach ubiegłych, Polska Izba Opakowań 
bierze udział w najbliższej edycji targów opakowań 
WARSAW PACK (5-7 marca 2019 r.). Kontynuowana będzie 
również inicjatywa organizacji Salonu Innowacji, na którym 
firmy mogą zaprezentować swoje najnowsze innowacyjne 
produkty i rozwiązania.   
Udział w  Salonie Innowacji jest bezpłatny. Warunkiem 
jest zgłoszenie chęci udziału na adres info@pio.org.pl oraz 
dostarczenie eksponatów.  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy 
promocji. 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków  
Uprzejmie przypominamy, że na dzień 27 marca 2019 r. 
zostało zaplanowane Walne Zgromadzenie Członków 
Polskiej Izby Opakowań. 
Tegoroczne WZC jest szczególne, gdyż w programie 
przewidziano wybory nowych członków organów 
statutowych Izby. 
Firmy zrzeszone w Izbie reprezentowane są na WZC przez 
delegatów. Każda firma jest reprezentowana przez jednego 
delegata. 
Rada Izby zwraca się do kierownictwa firm zrzeszonych w 
Izbie z prośbą o zarezerwowanie tego terminu. 

 

 
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. 

 

mailto:info@pio.org.pl
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/
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mailto:biuro@pio.org.pl

