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Pomysł na wielorazowe opakowanie 
kurierskie 
Opakowanie wielokrotnego użytku wykonane z „zielonych” 
polimerów to studencki pomysł na minimalizację odpadów 
- zbędnej makulatury, plastiku i folii bąbelkowej 
pozostałych po odbiorze przesyłek z paczkomatów i paczek 
kurierskich. Wyróżniony został w ogólnopolskim konkursie. 
Studenci Politechniki Łódzkiej: Piotr Długosz i Jacek 
Organiściak zaproponowali kurierskie opakowanie 
wielokrotnego użycia wykonane z pochodzącego z 
recyklingu polietylenu, który jest wytrzymały, odporny na 
warunki środowiska i prosty w obróbce. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Webinarium Polskiej Izby Opakowań 
Niezwykle ważnym i aktualnym tematem jest obecnie 
recykling odpadów z tworzyw sztucznych.  
W dniu 6 maja Polska Izba Opakowań zaprasza na  
webinarium, które będzie poświęcone poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytanie „Jak uczynić recyklingowlanymi 
elastyczne opakowania z tworzyw sztucznych?” 
Prelegentami webinarium będą Konrad Nowakowski 
(PIOIRO), Krzysztof Garman (CPD) oraz Andrzej Kornacki 
(FUTAMURA) - specjaliści z zakresu ekologii, tworzyw 
sztucznych i alternatywnych materiałów opakowaniowych 
Dzięki partnerom wydarzenia - firmom FUTAMURA, Targi w 
Krakowie oraz Green Tree udział w webinarium jest 
bezpłatny.  

szczegóły wydarzenia i rejestracja 
 

 
 
 

 

Zmiana terminu targów Warsaw Pack 
W związku z wciąż utrzymującymi się obostrzeniami 
wynikającymi z pandemii, PTAK Warsaw Expo, organizator 
Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i 
Opakowań Warsaw Pack, zdecydował o przeniesieniu tego 
wydarzenia na termin jesienny. VI edycja targów Warsaw 
Pack odbędzie się w dniach 23-25 listopada. 
Polska Izba Opakowań także weźmie aktywny udział w tym 
wydarzeniu. Dla członków PIO organizatorzy przewidzieli 
także specjalną, preferencyjną ofertę. Szczegóły w biurze 
Izby. 

więcej o wydarzeniu 
 

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C87403%2Cpomysl-na-wielorazowe-opakowanie-kurierskie.html
http://www.pakowanie.info/webinarium-1-2021.html
http://www.pakowanie.info/warsaw-pack.html


 
 

 

Witamy w gronie członków – S.C. S&P Poland 
Miło nam poinformować, iż w dniu 20 kwietnia, decyzją 
prezesa  Izby do grona członków Polskiej Izby Opakowań 
została przyjęta firma S. C. S&P Poland Sp. z o.o. 
Firma S&P zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz 
dostarczaniem specjalistycznych opakowań i kontenerów z 
tworzywa sztucznego, drewna oraz tektury dla branży 
przemysłowej. 
Więcej informacji o firmie będzie można znaleźć w 
najbliższym wydaniu Biuletynu Opakowaniowego, który 
ukaże się pod koniec czerwca. Biuletyn zostanie rozesłany 
drogą elektroniczną, a także zamieszczony na portalu Izby. 

 

 
 

 

Nowy termin FORUM Sukcesja w branży 
opakowań 
W porozumieniu z Polską Izbą Fleksografów, organizatorem 
Forum  Sukcesja w branży opakowań, informujemy, że w 
związku z nadal trwającymi  licznymi ograniczeniami 
wynikającymi z pandemii, zaplanowany został nowy termin 
wydarzenia – 21 czerwca 2021. 
Forum dedykowane jest szczególnie właścicielom i 
członkom ich rodzin – potencjalnym kontynuatorom 
biznesowym związanym z prowadzeniem polskich firm 
rodzinnych w sektorach fleksograficznych (opakowania 
giętkie, etykiety i ich przetwórstwo; pudła z tektury, 
serwetki) ale i innych technologii zadrukowywania oraz 
przetwarzania podłoży opakowaniowych oraz pozostałych 
technik produkcji opakowań z innych surowców nie 
podlegających bezpośrednio zadrukowaniu w trakcie ich 
wytwarzania. 
Polska Izba Opakowań jest partnerem Forum. 

strona wydarzenia 
 

 

 

PGDA Polish Graphic Design Awards  
Przypominamy, że tylko do 1 maja można zgłaszać swoje 
projekty do konkursu Polish Graphic Design Awards. 
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. 

strona konkursu 
 

http://flekso.pl/forumsukcesja/
http://www.polishgraphicdesign.com/


 
Dla Członków PIO 
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PGDA – specjalna oferta na zgłoszenia dla 
członków Izby  
1 maja upływa ostateczny termin nadsyłania projektów z 
2020 roku do konkursu Polish Graphic Design Awards. 
Polish Graphic Design Awards to jedyny w Polsce branżowy 
przegląd rokrocznie prezentujący najlepsze realizacje ze 
wszystkich istniejących dziedzin designu wizualnego. 
Wśród wielu specjalistycznych dziedzin mamy kategorie 
„Opakowania”, która dzieli się na podkategorie 
„Okolicznościowe opakowanie produktu” i „Seryjne 
opakowanie produktu”. 
Dla członków Polskiej Izby Opakowań i projektantów 
związanych z tą branżą mamy specjalny rabat –25% na 
każde zgłoszenie do konkursu.  
Szczegóły oferty dla członków PIO dostępne w biurze Izby  

 

 
 
 

 

 

 

Izbowe media do dyspozycji członków PIO 
W związku z epidemią koronawirusa wiele tradycyjnych 
form dzielenia się wiedzą czy promowania działalności jest 
„w zawieszeniu”.  
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. 
Jest to szybka, wygodna i dla członków PIO bezpłatna forma 
promocji swojej firmy i jej oferty. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie materiałów 
(lub linków do artykułu na Państwa stronie) na adres biura 
Izby. 
 

 
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

