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Ekoprojektowanie opakowań, to nie takie 
proste 
Opakowanie ładne, oryginalne i wygodne to za mało. Coraz 
częściej zwraca się uwagę także na jego przystosowanie do 
późniejszej utylizacji. A w tym temacie sama przydatność do 
recyklingu to nie wszystko… 
Opakowania muszą spełniać wiele funkcji, w tym 
umożliwiać dystrybucję, konsumpcję oraz ochronę 
produktu przed uszkodzeniem, a także ułatwiać procesy 
przechowywania i transportowania produktów czy 
stymulować sprzedaż i stanowić pomoc w użytkowaniu. 
Przed ich projektantami stają kolejne wyzwania – związane 
z ochroną środowiska. Coraz częściej wskazuje się bowiem, 
że opakowania przede wszystkim nie powinny sprawiać 
problemów podczas późniejszej utylizacji. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Oznakowanie produktów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych  
Pod koniec 2020 roku ukazało się Rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 
2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych 
specyfikacji w odniesieniu do produktów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych. 
W treści rozporządzenia tekst informacyjny, „ZAWIERA 
PLASTIK” lub „Z PLASTIKU”, który powinien być 
zamieszczany na produktach są zapisane w języku polskim, 
natomiast oznaczenia na przewidzianych do druku 
piktogramach są zapisane w języku angielskim.  

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Witamy w gronie członków –  
CORRUGATED BOARD SP. Z O.O. 
W dniu 25 lutego do grona członków Polskiej Izby 
Opakowań została przyjęta firma Corrugated Board. 
Firma od 1999 roku jest producentem tektury falistej, a od 
2001 roku firma poszerzyła swoją działalność o produkcję 
opakowań z tektury falistej inwestując w nowoczesne linie 
produkcyjne opakowań klapowych i fasonowych.  
Serdecznie gratulujemy. 
Pełna informacja o firmie zostanie  zamieszczona w 
najbliższym wydaniu Biuletynu Opakowaniowego oraz na 
portalu Izby. 

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/ekoprojektowanie-opakowania-segregacja-recykling-9961.html#xtor=EPR-1
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/oznakowanie-produktow-jednorazowego-uzytku-z-tworzyw-sztucznych
https://www.corrugatedboard.pl/


 
 

 

Lutowy numer „Świata DRUKU” u Państwa 
Na stronie internetowej www.swiatdruku.eu jest dostępne 
lutowe wydanie miesięcznika branży poligraficznej „Świat 
DRUKU”, które w wersji drukowanej już trafiło do 
rąk prenumeratorów lub jeszcze jest w drodze do Państwa. 
Warto dołączyć do tego grona, ,bowiem oprócz atrakcyjnej 
ceny i wygodnej formy otrzymywania pisma, stali 
Czytelnicy zyskują przedpremierowy, otwarty dostęp do e-
wydania. 
W najnowszym numerze miesięcznika znajdą Państwo m.in. 
wywiady i artykuły dotyczące prognoz dla rynku opakowań, 
tektury falistej i druku fleksograficznego, 
sposobów finansowania branży poligraficznej, a także 
artykuły przybliżające tematy z obszaru prepressu i Web-to-
Print. 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Cykl webinariów Polskiej Izby Opakowań 
W ramach działalności edukacyjnej Polska Izba Opakowań 
planuje zorganizowanie w tym roku cyklu webinariów, 
poszukujących odpowiedzi na nurtujące rynek opakowań 
pytania. Wśród zgłaszanych przez firmy zagadnień bardzo 
często pojawia się temat recyklingowalności odpadów z 
tworzyw sztucznych. Dotyczy to szczególnie opakowań 
elastycznych, które dla uzyskania pożądanych właściwości 
barierowych przyjmują najczęściej postać laminatów 
złożonych czasem z bardzo różnych materiałów. 
W związku z powyższym tematem pierwszego webinarium, 
planowanego na koniec kwietnia br. będzie próba 
odpowiedzi na pytanie „Jak uczynić recyklingowalnymi 
elastyczne opakowania z tworzyw sztucznych”.  
Już teraz serdecznie zapraszamy na spotkanie zarówno w 
charakterze uczestników jak i sponsorów webinarium. 
Szczegóły wydarzenia oraz warunki sponsoringu już 
wkrótce na portalu Izby 

 

 
Dla Członków PIO 

 

 

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań 
W dniu 23 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku zdalne 
posiedzenie Rady i Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby 
Opakowań. Głównym tematem spotkania były 
przygotowania do Walnego Zgromadzenia Członków PIO 
planowanego na 23 marca 2021 r.  
W ramach posiedzenia członkowie Rady zapoznali się  
również ze sprawozdaniami z dotychczasowej działalności 
utworzonych pod koniec 2020 roku zespołów zadaniowych. 
W wyniku obrad Rada Izby wraz z Komisją Rewizyjną 
zatwierdziła do przedstawienia delegatom na WZC 
materiały sprawzdawczo-programowe, które zostaną 
przesłane do członków Izby w terminie do 12 marca br. 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/lutowy-numer-swiata-druku-u-panstwa


 

 
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. 

 

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

