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ROP zbliża się wielkimi krokami 
Resort klimatu zaproponuje zasady nowego podatku dla 
producentów na przełomie marca i kwietnia. 
Zbliża się kolejna rewolucja w odpadach. Ministerstwo 
Klimatu prowadzi prekonsultacje projektu ustawy, która 
wprowadzi w Polsce postulowany przez UE tzw. mechanizm 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). 
Nowy system Wymaga nowelizacji aż trzech ustaw: 
opakowaniowej, o odpadach oraz o porządku i czystości w 
gminach. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Konferencje podczas targów Warsaw Pack 
W dniach 3-5 marca br. w Nadarzynie odbędą się targi 
opakowań Warsaw Pack. Targom towarzyszyć będą liczne 
wydarzenia skierowane dla zarówno do wystawców, jak i 
zwiedzających. Polska Izba Opakowań  podczas targów 
będzie współorganizatorem dwóch niezwykle ciekawych 
konferencji: 

 MODERN PACKAGING  
Ekotransformacja opakowań - wizja 2030 

 FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY OPAKOWAŃ 
Przemysł opakowań w obliczu nowych wyzwań 

Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny po 
zarejestrowaniu. Serdecznie zapraszamy 

 

 
 
 

 

Huta szkła w Jarosławiu gospodarzem 
europejskiego programu szkoleniowego O-I 
Huta szkła O-I w Jarosławiu po raz drugi została 
gospodarzem europejskiego programu rozwojowego dla 
młodych inżynierów. W zakładzie zlokalizowanym w 
podkarpackim mieście – jednej z największych i 
najnowocześniejszych hut szkła na świecie – rozpocznie 
szkolenie 16 młodych adeptów z branży produkcji 
opakowań szklanych z siedmiu europejskich państw. 
Uczestnicy programu przygotowywani są do obejmowania 
samodzielnych stanowisk w zakładach O-I Glass we Francji, 
Hiszpanii, Niderlandach, Niemczech, Polsce i we Włoszech. 
Program, w którym biorą udział, będzie trwał 18 miesięcy i 
rozpocznie się w Polsce. Będzie też uwzględniał szkolenia 
oraz pobyt w różnych europejskich hutach O-I. 

czytaj dalej 
 

https://www.pb.pl/rop-zbliza-sie-wielkimi-krokami-980658
http://www.pakowanie.info/modern-packaging.html
http://www.pakowanie.info/modern-packaging.html
http://www.pakowanie.info/forum-przedsiebiorcow-branzy-opakowan.html
http://www.pakowanie.info/forum-przedsiebiorcow-branzy-opakowan.html
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/biodegradowalne-i-kompostowalne-opakowania-z-tektury-dla-owocow-miekkich


 
 

 

Biodegradowalne i kompostowalne 
opakowania z tektury dla owoców miękkich 
Polski producent opakowań do owoców miękkich, 
SoFruPak, wybrał odnawialne i kompostowalne folie 
NatureFlex™ firmy Futamura do tworzenia okienek do 
pokrywek do pudełek na owoce miękkie. 
SoFruPak nawiązał współpracę z firmą Marex, aby 
opracować innowacyjną technologię powleczenia kartonu 
celulozą (CCC), która polega na łączeniu arkuszy tektury 
falistej z kompostowalną folią NatureFlex™ produkowaną 
przez firmę Futamura. 
Folia NatureFlex™ jest wykonana z pochodzącej ze ścieru 
drzewnego masy celulozowej z odpowiedzialnie 
zarządzanych źródeł i posiada certyfikat TÜV Austria OK 
Compost potwierdzający możliwość kompostowania 
przydomowego, jednocześnie folia spełnia normy UE 
EN13432 dotyczące kompostowania przemysłowego. 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Polish Graphic Design Awards 2019 
Rusza trzecia edycja konkursu PGDAwards poświęconego 
komunikacji wizualnej w 2019 roku. 
Przegląd PGDAwards to największy w Polsce branżowy 
konkurs rokrocznie prezentujący realizacje ze wszystkich 
istniejących dziedzin grafiki użytkowej. 
Zgłoszenia i cena uczestnictwa zależne są od terminu 
nadsyłania prac konkursowych. Ostateczny termin zgłoszeń 
upływa 1 kwietnia 2020 roku. Do 3 lutego 2019 roku można 
zgłaszać prace w cenie 25 złotych. Ostateczny termin 
zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2020. 
Zakończeniem PGDAwards będzie uroczyste wręczenie 
nagród w ramach konferencji PGDTalks w Warszawie w 
dniach 6-7 czerwca 2020 roku. 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Korony Reklamy i Gifts of the Year  na 
RemaDays 2020 
Zagłosuj w konkursie Korony Reklamy 2020. 
Wybierz najlepsze firmy w 4 kategoriach. Finał konkursu 
połączony z wręczeniem "Koron Reklamy" nastąpi 12 lutego 
2020 r., pierwszego dnia Targów RemaDays Warsaw 2020 
podczas Wieczoru Wystawców. 
Zagłosuj również do głosowania w konkursie Gifts of The 
Year 2020. 
10 najwyżej ocenianych produktów w każdej kategorii 
cenowej, weźmie udział w głosowaniu na targach 
RemaDays Warsaw 2020, gdzie zwiedzający przyznają 
nagrody w 3 kategoriach specjalnych: TopDesign, TopFun i 
Top Idea. 

czytaj dalej 
 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/biodegradowalne-i-kompostowalne-opakowania-z-tektury-dla-owocow-miekkich
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/polish-graphic-design-awards-2019
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/pb-forecast-opakowania-nowy-serwis-analityczny-dla-branzy-opakowaniowej


 
Dla Członków PIO 

 

 

Oferta PI 
Targi w Krakowie, organizatorzy targów  Packaging 
Innovations przygotowali dla członków Polskiej Izby 
Opakowań specjalną ofertę promocyjną udziału w tym 
wydarzeniu. Firmy chcące zaprezentować swoją ofertę na 
targach, na hasło „pawilon PIO” będą mogły skorzystać z 
oferty uczestnictwa w ramach wspólnego pawilonu Polskiej 
Izby Opakowań, będącego kontynuacją stoiska Izby (F4). 
Firmy zainteresowane udziałem w targach prosimy o 
kontakt z biurem Izby: biuro@pio.org.pl lub info@pio.org.pl 

szczegóły oferty 

 

 
 
 
 
 

 

Bezpłatny wpis w katalogu dla członków PIO 
Wobec wyczerpania nakładu wydanego przez Polską Izbę 
Opakowań w 2018 roku katalogu „Firmy Opakowaniowe”, 
Izba przystąpiła do opracowania kolejnej edycji katalogu 
„Firmy opakowaniowe w Polsce”. 
W katalogu znajdą się oferty przedsiębiorstw szeroko 
rozumianego sektora opakowaniowego i zostanie on 
wykorzystany do opracowania bazy danych o przemyśle 
opakowań w Polsce.  Katalog będzie wydany w wersji 
dwujęzycznej polsko-angielskiej. 
Przypominamy, że firmy zrzeszone w Polskiej Izbie 
Opakowań otrzymują bezpłatnie pakiet podstawowy w 
ramach składki członkowskiej. Koszt pakietu rozszerzonego 
dla członków Izby – 600 zł netto. 

pełna oferta 
 

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/packaging-innovations---oferta.html
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/w-przygotowaniu-informator-o-ofertach-polskich-firm-opakowaniowych
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

