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Najnowszy Biuletyn Opakowaniowy w wersji 
elektronicznej 
W wyniku pandemii koronawirusa oraz ograniczonej liczby 
imprez branżowych, najnowsze wydanie Biuletynu 
Opakowaniowego jest upowszechniane, podobnie jak 
ostatni numer, drogą elektroniczną. 
Aktualny numer w dużej części poświęcony został 
Dyrektorowi Wacławowi Wasiakowi, który był także 
wieloletnim Redaktorem Naczelnym Biuletynu. Również 
niniejszy numer został przygotowany i zredagowany pod 
jego kierunkiem. Wacław Wasiak był także autorem wielu 
zamieszczanych w kwartalniku artykułów, szczególnie 
dotyczących analizy rynku i branży opakowań.  
W najnowszym numerze zamieszczamy ostatnie z 
materiałów przygotowanych przez dyr. Wasiaka. 

czytaj dalej 
 

 

 

Inteligentne i aktywne opakowania pozwolą 
lepiej kontrolować jakość jedzenia 
Branża spożywcza inwestuje w opakowania nowej 
generacji, które pozwolą monitorować jakość produktów na 
każdym etapie ich funkcjonowania, od transportu aż do 
momentu spożycia. W przyszłości mogą zastąpić informacje 
o zdatności do spożycia, oceniając świeżość zamkniętych 
produktów. Najbardziej zaawansowane opakowania 
pozwolą zaś przedłużyć zdatność do spożycia poprzez 
zastosowanie emiterów i absorberów gazowych, a także 
podgrzeją puszkowane potrawy. 

czytaj dalej 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biodegradowalne materiały opakowaniowe  
w sklepie ze świeżą żywnością 
Świeże artykuły spożywcze na regale samoobsługowym, 
takie jak mięso, drób czy ryby, muszą być dobrze 
zapakowane, aby dotarły na stół konsumenta w stanie 
czystym i wolnym od bakterii. Produkowane przez firmę 
Pomona Company Ltd. Sp. z o.o. z Żyrardowa (Polska) 
organiczne i biodegradowalne absorbery PADECO® 
sprawiają, że wilgoć w opakowaniach jest pochłaniana i nie 
przedostaje się do świeżych artykułów spożywczych. 
Biodegradowalne absorbery wilgoci PADECO® pochłaniają 
płyny uwalniające się ze świeżych produktów spożywczych.  

czytaj dalej 
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Pakmar oferuje zielone laminaty 
opakowaniowe 
Pakmar sp. z o.o. jest obecny na polskim rynku materiałów 
opakowaniowych od 1990 r. 
Jedną z naszych misji jest oferowanie polskiemu klientowi 
najnowszych rozwiązań opakowaniowych, dopiero 
debiutujących na rynkach światowych.  Pod tym kątem  
opracowaliśmy 3 nowe rozwiązania ściśle związane z 
aktualnymi trendami środowiskowymi. Są to: 

 BIOPAP - laminat papier/PLA wykonany całkowicie 
z surowców odnawialnych  

 BIOLIDS  - laminat folia celulozowa /PLA, całkowicie 
kompostowalny  

 Wielowarstwowy polietylenowy laminat 
monomateriałowy     

czytaj dalej 

 

 
 

 
 

Targi BIOEXPO Warsaw, przetrwały pandemię 
i rosną w siłę! 
Jak zapewniają organizatorzy targów BIOEXPO - Jesteśmy 
gotowi na organizację targów w „nowej rzeczywistości”  
dlatego działamy aby jesienią, w niezmienionym terminie, 
powitać branżę bio na targach BIOEXPO Warsaw. W 
terminie 8-10 października 2020 będziemy wspólnie 
odbudowywać nasze relacje biznesowe, dyskutować o 
skutkach pandemii, będziemy też mówić o przyszłości, 
trendach i oczywiście o nowościach branży bio, eko i 
organic. 
Z tegorocznych badań wynika, iż obecnie wartość polskiego 
rynku żywności ekologicznej jest szacowana na 1,1 mld zł, a 
tempo wzrostu – nawet na 20 % rocznie. W Europie ta 
wartość to 40,7 miliarda euro z przyrostem  8% rocznie , 
natomiast światowy rynek żywności ekologicznej 
przekroczył wartość 100 mld euro. 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Już wkrótce kolejna edycja Katalogu 
Branżowego - Ważenie, Dozowanie, 
Pakowanie  
Podążając za oczekiwaniami coraz bardziej wymagających 
klientów, firmy niejednokrotnie mobilizują się do ciągłego 
uzupełniania swojej oferty o kolejne nowe produkty czy 
świadczone usługi. Wspierając Państwa w reklamowym 
gąszczu,  redakcja kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, 
Pakowanie” wydaje kolejną, uporządkowaną tematycznie 
i alfabetycznie, edycję katalogu branżowego, która z 
pewnością okaże się pomocna w doborze odpowiednich 
produktów czy gotowych rozwiązań firm. 

czytaj dalej  
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Dla Członków PIO 

 
 

 
 
 
 

Z Izbą na targach opakowaniowych  
Wydarzenia targowe ponownie starują we wrześniu z 
zachowaniem obostrzeń i reżimu sanitarnego. Polska Izba 
Opakowań będzie dysponować stoiskami, na których firmy 
członkowskie mogą się pokazać lub zaprezentować swoje 
materiały informacyjne. 
Targi dostępne z Izbą: 
WARSAW FOOD EXPO  22-24.09.2020, Nadarzyn 
PACKAGING INNOVATIONS   24-25.09.2020, Warszawa 
POLAGRA  28.09-1.10.2020, Poznań 
PLASTPOL 6-9.10.2020, Kielce 
COSMETICSBUSINESS POLAND  7-8.10.2020, Warszawa 
BIOEXPO WARSAW 8-10.10.2020, Nadarzyn 
EXPOOPAKOWANIA 18-19.11.2020, Sosnowiec 
Firmy członkowskie zainteresowane udziałem w w/w 
targach na wspólnym, izbowym stoisku lub bezpłatną 
promocją (ulotki, katalogi, foldery) zapraszamy do kontaktu 
z biurem Izby: biuro@pio.org.pl;  info@pio.org.pl 

 

 
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. 
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