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Marek Rosłon - pożegnanie 
Z głębokim żalem i smutkiem powiadamiamy, iż w dniu 8 
grudnia zmarł mgr inż. Marek Rosłon, założyciel i prezes 
firmy PAKMAR. 
Pan Marek Rosłon był również jednym z Założycieli Polskiej 
Izby Opakowań oraz wieloletnim Członkiem Rady PIO, 
aktywnie uczestniczącym w życiu i inicjatywach 
Izby. Odznaczony tytułem „Zasłużonego dla Przemysłu 
Opakowań”. 
Odejście Pan Marka Rosłona to wielka strata nie tylko dla 
Rodziny, ale także dla całej branży opakowań. 
W imieniu Prezesa i Biura Izby składamy kondolencje 
rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom 

 

 

 

Doroczny raport PlasticsEurope „Tworzywa 
sztuczne: Fakty” 
Stowarzyszenie PlasticsEurope opublikowało najnowszą 
edycję dorocznego raportu „Tworzywa sztuczne: Fakty”, 
zawierającego dane na temat produkcji i zapotrzebowania 
na tworzywa sztuczne w Europie w roku 2019 oraz 
rozszerzone dane za 2018 r. dotyczące zagospodarowania 
odpadów tworzyw. 
Zaprezentowane w raporcie dane wskazują, że w ujęciu 
globalnym, produkcja tworzyw sztucznych w 2019 r. 
utrzymała trend wzrostowy, jednak tempo wzrostu było 
nieco niższe niż w poprzednich latach. Chiny umocniły 
swoją pozycję lidera – kraj ten odpowiada za niemal jedną 
trzecią światowej produkcji tworzyw. 

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Witamy w gronie członków – JETMAR  
Miło nam poinformować, że w ostatnim tygodniu do grona 
członków Polskiej Izby Opakowań dołączyła firma JETMAR 
Marcin Stępień. 
Firma zapewnia kompleksową usługę począwszy od 
projektu graficznego opakowania, zadruku laminatu, 
wykonaniu opakowania, po profesjonalny proces 
dozowania i napełniania produktu łącznie z kartonami 
jednostkowymi, kartonami zbiorczymi i na pełnej logistyce 
kończąc. 

strona firmy 
 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/doroczny-raport-plasticseurope-tworzywa-sztuczne-fakty
https://jetmar.com.pl/


 

 

Plantacja Elmira's Own pakuje dojrzałe 
pomidory w folię NatureFlex™ 
Zlokalizowana w kanadyjskiej prowincji Ontario firma 
Elmira's Own od wielu lat dostarcza okolicznym odbiorcom 
smaczne warzywa wysokiej jakości. Ich pomidory są 
hodowane aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości na pnączu, 
co pozwala uzyskać stuprocentowy aromat dojrzałych 
warzyw i maksymalną zawartość składników odżywczych. 
Firma stosuje naturalne praktyki uprawowe, wykorzystując 
trzmiele do zapylania roślin oraz wprowadzając 
odpowiednie gatunki insektów, które pomagają utrzymać 
równowagę w ekosystemie. Recykling wody i inne działania 
proekologiczne zapewniają zgodność z najlepszymi 
praktykami z zakresu zrównoważonego rozwoju. 
Tego lata w firmie Elmira's Own nastąpiła kolejna ważna 
zmiana: zrezygnowano z tradycyjnych opakowań 
plastikowych na rzecz alternatywnych opakowań 
produkowanych z surowców odnawialnych i nadających się 
do kompostowania. 

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 

 

 
 

 

Oświadczenie organizatora targów RemaDays 
Warsaw 2021 
Szanowni Wystawcy i Zwiedzający targów RemaDays 
Warsaw! 
Cały czas obserwujemy sytuację pandemiczną w Polsce i 
Europie. Dane liczbowe pokazujące osoby zakażone na 
COVID-19 są nadal wysokie jednak widzimy, że przyrost 
dzienny jest coraz niższy w stosunku do tych sprzed jeszcze 
kilku tygodni. 
Do targów RemaDays pozostało dwa i pół miesiąca, w 
związku z tym, ostateczną decyzję dotyczącą organizacji 
targów w miesiącu lutym podejmiemy najpóźniej do 4 
stycznia 2021 roku. Będziemy Was informować na bieżąco o 
dalszych przygotowaniach do targów oraz decyzjach 
organizacyjnych. Pozdrawiamy 

Zespół RemaDays 
 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/plantacja-elmiras-own-pakuje-dojrzale-pomidory-w-folie-natureflextm
http://pio.org.pl/index.php/pl/solapack-2/konkurs-na-prace-dyplomowe


 
Dla Członków PIO 

 
 

 
 
 
 

Specjalna oferta dla członków PIO na Targi 
TAROPAK 2021 
Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Technik 
Pakowania i Etykietowania TAROPAK odbędzie się w 
Poznaniu od 4 do 6 października 2021 r. Organizator – 
Grupa MTP – zapowiada, że ekspozycja będzie odpowiedzią 
na nową „rzeczywistość” oraz na wiele wyzwań stojących 
przed branżą. Skoncentrowana będzie na prezentacji 
najnowszych dostępnych technologii, dając zwiedzającym 
możliwość zapoznania się nowościami rynkowymi i 
kierunkami rozwoju opakowań – zwłaszcza trendów EKO. 
Dla członków PIO organizatorzy przewidzieli specjalną, 
promocyjna ofertę. 

czytaj dalej 
 

 

 

Zakładki firm członkowskich na portalu Izby 
Przypominamy, że na portalu Polskiej Izby Opakowań 
www.pakowanie.info, każda firma członkowska PIO posiada 
dedykowaną zakładkę z przedstawioną ofertą produktową 
oraz aktualnościami z życia firmy. 
Serdecznie zachęcamy do zaglądania na zakładki swojej 
firmy, aktualizację danych oraz nadsyłanie materiałów, 
które chcieliby Państwo zamieścić na swoim profilu. 

zakładki członków PIO 

 
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/specjalna-oferta-dla-czlonkow-pio-na-targi-taropak-2021
http://www.pakowanie.info/lista-czlonkow-pio.html
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

