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Studenci AGH pracują nad biodegradowalnym 
opakowaniem 
Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej przygotowują 
prototypowe, biodegradowalne opakowanie przeznaczone 
do przechowywania m.in. mleka i innej żywności o krótkim 
terminie przydatności. 
Opakowanie biodegradowalne, nad którym trwają prace, 
ma zawierać materiały pochodzenia naturalnego, które 
ulegają rozkładowi w minimum 90%. Takie rozwiązanie 
pozwoli zakwalifikować projektowane opakowane do grupy 
odpadów możliwych do kompostowania, których 
produktami rozkładu będą tylko woda i dwutlenek węgla. 
Do opracowania kartonu zainspirowała studentów 
dyrektywa, która zacznie obowiązywać na terenie Unii 
Europejskiej w 2021 r. Dotyczy ona ograniczenia oraz 
wycofania z użycia polimerów konwencjonalnych do 
zastosowa   jednorazowych, takich jak widelce, słomki czy 
kubki. 
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https://www.agh.edu.pl/nauka/info/article/studenci-agh-pracuja-nad-biodegradowalnym-opakowaniem/


 
 

 
 
 

Brak tektury na rynku 
Obecnie rynek tektury falistej zmaga się z dużymi 
problemami związanymi z brakami surowca. Dostawcy 
tektury powołując się na braki papieru oraz duży popyt, 
notują duże opóźnienia, co zaburza ciągłość dostaw. 
Od początku pandemii COVID19 znacznie wzrosło 
zapotrzebowanie na opakowania z tektury falistej, przede 
wszystkim ze względu na ogromny wzrost zakupów online. 
Lockdown oraz zakupy internetowe spowodowały również, 
że większość tektury, która powinna zostać poddana 
recyklingowi i wrócić do obiegu, zostaje w gospodarstwach 
domowych, w których recykling przebiega znacznie rzadziej 
i wolniej niż w handlu detalicznym, czy hurtowym. 
Wszystko to przyczyniło się do bezprecedensowego popytu 
na ten surowiec, co z kolei wywindowało ceny. W 
porównaniu z okresem sprzed pandemii za tekturę płacimy 
o 35% więcej, a producenci zapowiadają kolejne podwyżki.  
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Witamy w gronie członków – BSI Group 
Polska Sp. z o.o. 
Miło nam poinformować, iż w dniu 24 marca, decyzją 
prezesa  Izby do grona członków Polskiej Izby Opakowa  
została przyjęta firma BSI Group Polska Sp. z o.o. 
BSI jest wiodącym, akredytowanym dostawcą certyfikatów i 
szkole  w zakresie szerokiego zakresu standardów 
bezpiecze stwa żywności i standardów biznesowych  w tym 
BRCGS dla materiałów opakowaniowych (BRCGS 
Packaging).   
BSI Group to już trzecia firma, która w minionym kwartale 
dołączyła do Polskiej Izby Opakowa .  
Więcej informacji o firmach - nowych członkach Izby, 
będzie można znaleźć w najbliższym wydaniu Biuletynu 
Opakowaniowego, który ukaże się tuż po świętach. Biuletyn 
zostanie rozesłany drogą elektroniczną, a także 
zamieszczony na portalu Izby. 

Biuletyn – numery archiwalne 

 

 
 
 
 
 
 

 

Firma Dunapack Packaging laureatem 
konkursu Etyczna Firma 
Z przyjemnością informujemy, że tegorocznym laureatem 
konkursu Etyczna Firma organizowanego po raz siódmy 
przez Puls Biznesu i PWC Polska została firma Dunapack 
Packaging – członek Polskiej Izby Opakowa . 
Zwycięzcy to firmy, które m.in. działają zgodnie z prawem i 
normami etycznymi, stosują zasady uczciwej konkurencji 
czy odnoszą się z szacunkiem do partnerów biznesowych. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju oraz 
sukcesów 

Biuro Polskiej Izby Opakowa  
 

 

https://www.akpud.com.pl/post/brak-tektury-na-rynku
https://www.bsigroup.com/pl-PL/
http://www.pakowanie.info/biuletyn-opakowaniowy.html
https://www.dunapack-packaging.com/pl/pl/
https://www.dunapack-packaging.com/pl/pl/
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Walne Zgromadzenie Członków 

23 marca 2021 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby 
Opakowań  
W dniu 23 marca 2021 r. zostało zorganizowane Walne 
Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowa . Biorąc 
pod uwagę obostrzenia związane z pandemią, tegoroczne 
WZC odbyło się w formie zdalnej poprzez platformę MS 
Teams.  
Tradycyjnie i zgodnie ze statutowym zakresem działa , WZC 
było w dużej części poświęcone przyjęciu dokumentów 
sprawozdawczych i programowych. Jak zawsze w spotkaniu 
przewidziany był również czas na dyskusję i omówienie 
najważniejszych dla branży tematów i aktualnych 
problemów. W tym roku delegaci skupili się w szczególności 
nad nadchodzącymi zmianami wynikającymi ze strategii 
plastikowej oraz nad znaczącymi zmianami w dostępności i 
cenach surowców do produkcji opakowa .  
Szczegółowa relacja z obrad Walnego Zgromadzenia 
Członków ukaże się w najbliższym wydaniu Biuletynu 
Opakowaniowego. 

 

 
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 Opakowa  z siedzibą w Warszawie, ul. Konstanci ska 11. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach 
wynikających z prowadzanej przez Izbę działalności statutowej. Jeśli chcieliby Pa stwo, aby Pa stwa 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 Pa stwa dane na naszej liście mailingowej jak do tej pory. Oczywiście w dowolnym momencie możecie Pa stwo 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

