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Import opakowań spada mocniej niż eksport 
Dane o imporcie opakowań za maj, podobnie jak dane o 
imporcie dla całej polskiej gospodarki, są gorsze niż te 
dotyczące eksportu. We wszystkich czterech segmentach 
odnotowano ujemną, dwucyfrową dynamikę. Ponadto, w 
porównaniu do kwietnia, spadki pogłębiły się w przypadku 
trzech segmentów. Dla polskich producentów to jednak 
dobra wiadomość – import spadający szybciej niż eksport 
oznacza, że ich pozycja eksportera netto umacnia się. 
Zawdzięczają to temu, że Polska, w przeciwieństwie do 
wielu krajów, dosyć łagodnie przechodzi przez pandemię. 

czytaj dalej 
 

 

 
 

Ministerstwo Klimatu chce znakować 
opakowania produktów 
Resort klimatu chce, by na opakowaniach produktów 
sprzedawanych w sklepach znalazła się jasna informacja, do 
którego z kontenerów należy wrzucić opakowanie bądź 
produkt, który się w nim znajduje – poinformował PAP 
wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. 
Ozdoba poinformował, że resort pracuje nad przepisami, by 
na opakowaniach produktów pojawiła się jasna informacja, 
do którego pojemnika opakowanie czy sam produkt 
powinien trafić. 

czytaj dalej 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

POLAGRA 2020 gotowa na nowe. W trosce  
o Twoje bezpieczeństwo! 
Nie ulega wątpliwości, że rok 2020 przysporzył znacznie 
więcej wyzwań, niż ktokolwiek mógł założyć u jego 
początku. Nadchodząca edycja targów POLAGRA jest 
wyjątkowa z wielu względów. GRUPA MTP bazując na blisko 
stuletnim doświadczeniu, pracy sztabu specjalistów i przy 
ścisłej współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym 
zbudowała system rozwiązań i standardów, które nie tylko 
przyczyniają się do stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla 
biznesu w sensie epidemicznym, ale także odpowiedziały na 
potrzebę spotkań branży, tak istotnych w pełnym wyzwań 
okresie, gdy #WracamyDoGry 

czytaj dalej 
 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/import-opakowan-spada-mocniej-niz-eksport
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/opakowania-oznakowanie-segregacja-odpadow-MK-Ozdoba-9088.html
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/polagra-2020-gotowa-na-nowe-w-trosce-o-twoje-bezpieczenstwo


 

 

Laminowanie kartonu kompostowalną folią 
celulozową NatureFlex  
W zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć, karton 
(tekturę, papier) laminować możemy różnymi foliami. 
Futamura, członek Polskiej Izby Opakowań, proponuje 
laminowanie kartonu folią celulozową NatureFlex, 
będącego nową, kompostowalną odmianą znanego od 
ponad 100 lat celofanu. 
Folie te (celofan i NatureFlex) produkowane są z 
nienaruszającej równowagi ekologicznej masy celulozowej 
otrzymywanej ze ścieru drzewnego pochodzącego z drewna 
pozyskiwanego ze specjalnych, certyfikowanych plantacji. 
Folie te wypełniają lukę jaka istnieje na rynku 
opakowaniowym pomiędzy papierem, a foliami z tworzyw 
sztucznych. Mają one przezroczystość i połysk folii z 
tworzyw sztucznych, natomiast zachowanie na maszynie i 
niektóre właściwości typowe dla papieru. 

czytaj dalej 

 

 
 

 

 „Art of Color – spotkanie liderów” pod 
patronatem PIO 
Polska Izba Opakowań objęła patronat na kolejną edycją 
spotkania Art of Color. 
Już 30 września 2020 r. w Restauracji Oregano & Wine na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie 
się wyjątkowe ART OF COLOR Spotkanie liderów. 
ART OF COLOR to projekt, który od początku podejmuje 
temat nowego wymiaru poligrafii i jej wykorzystania w 
różnych gałęziach przemysłu. Uczestnikami spotkania będą 
liderzy rynku poligraficznego – właściciele największych 
drukarń w Polsce, prezesi stowarzyszeń i izb branżowych, 
dostawcy materiałów eksploatacyjnych, maszyn i rozwiązań 
cyfrowych, jak również prezesi ogólnopolskich wydawnictw 
i portali dedykowanych szeroko pojętej poligrafii. 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Konkurs na prace dyplomowe o tematyce 
opakowaniowej 
Polska Izba Opakowań, organizator dorocznego Konkursu na 
prace domowe o tematyce opakowaniowej, przypomina o 
tegorocznej edycji konkursu. 
Serdecznie zapraszamy autorów prac magisterskich, 
licencjackich i inżynierskich, obronionych w 2020 roku, do 
nadsyłania zgłoszeń. Na zwycięzców czekają nagrody 
finansowe. 
Warunki uczestnictwa w konkursie zamieszczone są w 
Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie Polskiej Izby 
Opakowań 

Regulamin Konkursu 
 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/laminowanie-kartonu-kompostowalna-folia-celulozowa-natureflex
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/art-of-color-spotkanie-liderow
http://pio.org.pl/index.php/pl/solapack-2/konkurs-na-prace-dyplomowe


Dla Członków PIO 

 
 

 
 
 
 

Portal pakowanie.info do dyspozycji 
członków Izby 
W związku z epidemią koronawirusa wiele tradycyjnych 
form dzielenia się wiedzą czy promowania działalności jest 
„w zawieszeniu”. Większość imprez targowych z branży 
opakowań planowana jest na jesień i liczymy, że podczas 
tych wydarzeń firmy będą mogły w pełni je wykorzystać. 
Czekając jednak na pierwsze jesienne targi branżowe 
przypominamy, że do dyspozycji członków PIO jest 
prowadzony przez Izbę portal oraz wydawany 3 razy w 
miesiącu newsletter, który trafia do niemal 3000 
odbiorców.  
Zachęcamy zatem do nadsyłania materiałów i artykułów 
dotyczących nowych rozwiązań, produktów, osiągnięć i 
wyróżnień  Państwa firmy, a także artykułów 
merytorycznych, którymi chcieliby Państwo się podzielić. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie materiałów 
(lub linków do artykułu na Państwa stronie) na adres biura 
Izby. 

 

 
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/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

