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Formy wsparcia dla przedsiębiorców w 
ramach tarczy antykryzysowej 
W czasach kryzysu polskie firmy oczekują wsparcia i 
ochrony ze strony państwa. Celem tarczy antykryzysowej w 
obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 jest ochrona miejsc 
pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego 
obywateli. Szacowana całkowita wartość wsparcia w 
ramach Tarczy Antykryzysowej to na dzień dzisiejszy 212 
mld zł (blisko 10% PKB). 
Dla ułatwienia skorzystania z oferowanych przez tarczę 
antykryzysową możliwości pomocy, na naszym portalu 
podajemy bezpośrednie linki do informacji o 
poszczególnych formach wsparcia 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Naukowcy stworzyli nowy enzym do 
rozkładania plastiku 
Tylko około 30 proc. plastiku, z którego zrobione są 
chociażby butelki po napojach, jest poddawane 
recyklingowi i zamienia się w nowy plastik. Ale taki plastik 
jest niskiej jakości i ma mniejszą wytrzymałość. Jednak 
może to się zmienić. Naukowcy twierdzą, że opracowali 
enzym, który może przekształcić 90 proc. butelek PET z 
powrotem w wysokiej jakości materiały wyjściowe i to w 
kilkanaście godzin. Obecnie trwają prace nad skalowaniem 
technologii i otwarciem fabryki demonstracyjnej.  

czytaj dalej 
 

 

 
 
 

 

Członkowie Izby wspierają lokalną 
społeczność w walce z wirusem 
Kolejne dwie firmy z grona członków Polskiej Izby 
Opakowań postanowiły przyłączyć się do akcji walki z 
koronawirusem, przekazując niezbędne środki ochrony 
osobistej. 
Firma BASF przekazała wielorazowe okulary ochronne dla 
pracowników służb w Środzie Śląskiej: ratowników z 
Pogotowia Ratunkowego, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej 
Policji. 
Natomiast drukarnia RAGUS wyprodukowała i przekazała 
przyłbice ochronne dla Szpitala Powiatowego w Garwolinie 
oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce. 

czytaj dalej 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/formy-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-tarczy-antykryzysowej
https://dzienniknaukowy.pl/nowe-technologie/zmutowany-enzym-moze-znacznie-poprawic-recykling-plastikowych-butelek
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/czlonkowie-izby-wspieraja-lokalna-spolecznosc-w-walce-z-wirusem


 

 
 

 

Nowe wyzwania dla branży spożywczej - 
Raport FOOD FAKTY 
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem 
przygotowanym przez zespół portalu FoodFakty, 
poświęconym w dużej części tematyce opakowań. 
W raporcie m.in.: 

 Ecodesign opakowań – jak projektować żeby 
recyklingować? 

 Opakowania żywności – krótkie podsumowanie 
przepisów i nadchodzących zmian 

 Przegląd nowoczesnych materiałów opakowaniowych 
do kontaktu z żywnością 

Polska Izba Opakowań jest Partnerem Instytucjonalnym 
raportu. 

pobierz raport 

 

 
 

 

Portal UNIPACK - okno na rosyjski rynek 
opakowań 
Kiedy w 1999 r. w Rosji zajmujący się tam opakowaniami 
Wiktor Pugaczow postanowił uruchomić internetowy portal 
opakowaniowy, wszyscy uważali go za fantastę i marzyciela. 
Pytali go - w Rosji?  w internecie? w 1999 roku? Przecież w 
tym czasie nie wszyscy jeszcze wiedzieli co to jest internet. 
W ubiegłym roku rosyjski portal opakowaniowy 
www.unipack.ru obchodził swoje dwudziestolecie. Jest to 
dzisiaj największy portal opakowaniowy w tej części Europy, 
sięgający swoimi kontaktami dużo dalej. W tym czasie 
portal okrzepł, rozwinął się, rozszerzył o nowe funkcje. 
Przyjął niezwykle ważną na współczesnym rynku rolę 
płaszczyzny wymiany informacji, ale również i edukacyjną.  

czytaj dalej 

 

 
 

 

Zapraszamy na WARSAW FOOD EXPO 2020! 
Międzynarodowe Targi Żywności WARSAW FOOD EXPO to 
jedna z najważniejszych imprez branżowych w Polsce 
dedykowanych sektorowi rolno-spożywczemu. Kolejna, 
czwarta edycja wydarzenia, odbędzie się w terminie 22 - 24 
września 2020 r. w Centrum Targowo-Kongresowym PTAK 
WARSAW EXPO. 
Targi mają charakter stricte biznesowy i są doskonałą 
platformą do dialogu pomiędzy producentami a 
dystrybutorami żywności. To także idealna okazja do 
nawiązywania relacji biznesowych w ramach rynku 
krajowego, jak również rozwijania i zwiększania eksportu 
polskich produktów. 

czytaj dalej 
 

 
 

https://foodfakty.pl/raport-foodfakty-nowe-wyzwania-dla-branzy-spozywczej-recykling-opakowan-i-reformulacja-produktow-oraz-pestycydy-a-bezpieczenstwo-zywnosci
http://www.unipack.ru/
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/portal-unipack-okno-na-rosyjski-rynek-opakowan
http://www.pakowanie.info/warsaw-food-expo.html


Dla Członków PIO 

 
 
 
 
 

 

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/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

