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Kolejny etap działań UE w sprawie GOZ 
W środę, 27 stycznia Komisja Ochrony Środowiska 
Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w sprawie 
nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o 
obiegu zamkniętym.  W dokumencie podkreślono znaczenie 
materiałów permanentnych, rolę recyklingu, zwiększenia 
dostępności i jakości recyklatu, ograniczenia składowania 
odpadów na wysypiskach, a także zwiększenia znaczenia 
roli ekoprojektowania. Ostateczne przyjęcie stanowiska PE 
zaplanowane jest na 8 lutego. 

 

 
 

 

Problemy procesu produkcji folii 
polietylenowej metodą rozmuchu 
Folie polietylenowe produkowane metodą rozdmuchu mają 
bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle jako materiały 
opakowaniowe. Zazwyczaj są elementem większego 
systemu pakowania, znakowania i zabezpieczania gotowych 
wyrobów 
W większości przypadków folie są surowcem/ 
półproduktem, który wymaga dalszej obróbki (drukowanie, 
laminowanie, zgrzewanie…) albo stanowią część 
automatycznego lub półautomatycznego procesu 
pakowania.  

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Czy jesteś gotowy na opakowania BIO? 
W ostatnich latach odnotowano wyraźny wzrost 
poszukiwania przez producentów produktów 
zrównoważonych, szczególnie zauważalny w sektorze 
opakowań, które obok spełniania funkcji informacyjnej i 
reklamowej, stanowią również istotny udział wśród 
wytwarzanych odpadów. Ograniczenie ilości odpadów 
opakowaniowych jest obecnie uważane za jeden z 
najważniejszych celów w branży opakowaniowej, podobnie 
jak w branży spożywczej, która podejmuje 
międzynarodowe inicjatywy mające na celu 
przeciwdziałanie marnowaniu żywności. 
W związku z powyższym firma Coffee Service Sp. z o.o. 
poszukuje innowacyjnych rozwiązań, których celem jest 
tworzenie i udoskonalanie opakowań o właściwościach 
biodegradowalnych. 

czytaj dalej 
 

https://www.plastech.pl/wiadomosci/Problemy-procesu-produkcji-folii-polietylenowej-metoda-16165
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/czy-jestes-gotowy-na-opakowania-bio


 
 

 

Lutowy numer „Świata DRUKU” poświęcony 
opakowaniom 
Drugie w nowym roku wydanie miesięcznika branży 
poligraficznej „Świat DRUKU” w dużej części będzie 
poświęcone tematyce opakowań – zarówno ich 
projektowaniu, jak i przygotowaniu i drukowaniu; nie 
zabraknie również treści dotyczących produkcji i obróbki 
tektury falistej i litej oraz fleksografii. Numer ten powstaje z 
myślą o wydarzeniach zaplanowanych na II kwartał 2021 r., 
podczas których będzie dystrybuowany – będą to m.in. 
targi Film Video Foto (Łódź, 15–17 kwietnia) oraz targi 
Warsaw Pack (Nadarzyn, 26–28 maja).  
Wydawnictwo Polski Drukarz zachęca do publikacji reklam 
lub artykułów promocyjnych, jak również modułów-wpisów 
reklamowych firmy w zestawieniach tematycznych, które 
znajdą się w lutowym numerze pisma. 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Polish Graphic Design Awards  
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, a  jedną z 
konkursowych kategorii są opakowania. Konkurs obejmuje 
projekty zrealizowane, wdrożone lub upublicznione między 
1 stycznia a  31 grudnia 2020 roku.  
Zgłoszenia i cena uczestnictwa zależne są od terminu 
nadsyłania prac konkursowych. Ostateczny termin zgłoszeń 
upływa 1 maja 2021 roku. Do 1 marca 2021 roku można 
zgłaszać prace w niższej cenie.  
Polska Izba Opakowań już od pierwszej edycji jest 
patronem branżowym tego wydarzenia, natomiast firma 
Arctic Paper (członek Izby) jest partnerem konkursu. 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Oświadczenie organizatora targów RemaDays 
Warsaw 2021 
W związku z utrzymującymi się obostrzeniami związanymi z 
pandemią COVID-19, które nie pozwalają w obecnej 
sytuacji na organizowanie imprez targowych, pragniemy 
poinformować, że planujemy organizację targów w drugiej 
połowie kwietnia lub w maju. O szczegółach 
poinformujemy bezzwłocznie gdy tylko sytuacja 
epidemiczna w Polsce i Europie ulegnie znacznej poprawie 
jednak nie później niż do 15.02.2021. 

Pozdrawiamy 
Zespół RemaDays Warsaw 

 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/lutowy-numer-swiata-druku-poswiecony-opakowaniom
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/polish-graphic-design-awards6918452


Dla Członków PIO 

 

 

Oferta targów TAROPAK dla członków PIO 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów  
TAROPAK, przygotował dla członków Polskiej Izby 
Opakowań specjalną ofertę promocyjną udziału w tym 
wydarzeniu. Firmy chcące zaprezentować swoją ofertę na 
targach, będą mogły skorzystać z preferencyjnych 
warunków uczestnictwa w ramach zbiorowej ekspozycji 
Polskiej Izby Opakowań. Taka forma prezentacji firm 
członkowskich cieszyła się dużym zainteresowaniem i 
powadzeniem w ubiegłych latach. 
Firmy zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z biurem 
Izby: biuro@pio.org.pl lub info@pio.org.pl 

więcej o targach TAROPAK 

 

 
 
 

 
 
 

Propozycje do Programu działalności Izby w 
2021 roku 
W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem 
Członków Polskiej Izby Opakowań, planowanym na koniec 
marca 2021, biuro Izby przystąpiło do opracowania 
dokumentów sprawozdawczych za miniony rok, a także 
przygotowanie Programu Działalności Izby w 2021 roku.  
W związku z powyższym, zwracamy się do członków Izby z 
prośbą o nadsyłanie propozycji wydarzeń i inicjatyw do 
realizacji w nadchodzących miesiącach. Państwa głos w 
przygotowaniu tego materiału jest szczególnie istotny, gdyż 
chcemy aby działania Izby w tych nietypowych warunkach 
pandemii, jak najlepiej służyły Państwa firmom oraz branży 
opakowań. Propozycje prosimy przesyłać na adres biura 
Izby (biuro@pio.org.pl) do 9 lutego br. 

 
 

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 

 
 

Spodobał Ci się nasz newsletter, a nie jesteś subskrybentem? Zapisz się 
Chcesz 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. 

 

https://bit.ly/39EvI0Z
http://www.pakowanie.info/wst261p-do-izby.html
http://www.pakowanie.info/newsletter.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

