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Targi i imprezy branżowe odmrożone 
Z dniem 6 czerwca br. targi w Polsce zostały oficjalnie 
odmrożone. W związku z powyższym tegoroczna jesień 
zapowiada się niezwykle bogato pod względem imprez dla 
branży opakowań. Między wrześniem, a listopadem odbędą 
się 3 najważniejsze opakowaniowe wydarzenia: targi 
Packaging Innovations, targi TAROPAK oraz targi Warsaw 
Pack. Nie zabraknie także spotkań dedykowanych innym 
sektorom, które jednak z opakowań mocno korzystają, a 
które wspiera Polska Izba Opakowań jak targi WINO, 
PLASTPOL czy BIOEXPO. Więcej o imprezech targowych 
piszemy na portalu Izby www.pakowanie.info w zakładce 
Wydarzenia. 

 

 
 

 

Wytyczne KE dotyczące unijnych przepisów w 
sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku 
31 maja 2021 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne 
w zakresie stosowania przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 
r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z 
tworzyw sztucznych na środowisko. Opracowanie zawiera 
szereg wskazówek związanych ze stosowaniem nowych 
przepisów.  

czytaj dalej 
 

 
 

 
 

SILBO i BASF razem w globalnej kampanii 
PRETHINK INK  
Wdrażanie i stosowanie ekologicznych technologii 
w produkcji opakowań to filar filozofii jaką od lat wyznaje 
SILBO. 
W związku z tym firma SILBO została zaproszona jako 
partner merytoryczny do kampanii firmy BASF promującej 
stosowanie farb wodnych, które od lat wykorzystuje w ich 
działalności. 
Razem z partnerami chcą stawić czoła dzisiejszym i 
przyszłym wyzwaniom związanym z opakowaniami, 
wierząc, że atramenty na bazie wody to przyszłość 
opakowań giętkich. 

więcej o projekcie 
 

 

http://www.pakowanie.info/
https://foodfakty.pl/ke-opublikowala-wytyczne-dotyczace-unijnych-przepisow-w-sprawie-tworzyw-sztucznych-jednorazowego-uzytku
https://dispersions-resins.basf.com/emea/en/Waterbased-inks.html


 

 

Arctic Paper Grycksbo z certyfikatem Cradle 
to Cradle Certified™  
Pełna gama papierów powlekanych produkowanych 
w papierni Grycksbo została wyróżniona Srebrnym 
Certyfikatem „Materiał Bezpieczny dla Zdrowia” 
w ramach standardu Cradle to Cradle Certified™. Ponadto, 
cały proces produkcji w papierni Arctic Paper Grycksbo 
został wyróżniony Srebrnym Certyfikatem Cradle to Cradle 
Certified™, który przekłada się na ogólny poziom 
certyfikacji wszystkich papierów przez nią produkowanych. 
Program Cradle to Cradle CertifiedTM jest uznanym na 
całym świecie standardem bezpiecznego i zrównoważonego 
rozwoju. Ocenia wpływ produktów na środowisko w ciągu 
ich całego cyklu życia. Aby uzyskać certyfikację, produkt 
musi spełniać wymagające kryteria w pięciu kategoriach: 
wpływ produkcji na zdrowie, możliwość powtórnego 
przetworzenia, korzystanie z odnawialnych źródeł energii i 
emisja dwutlenku węgla, gospodarka wodna oraz 
odpowiedzialność społeczna. 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Do trzech razy sztuka – znamy nowy termin 
targów WINO  
27-29 sierpnia 2021 roku – tak prezentuje się nowa data 
WINO – Targów Polskich Win i Winnic. Nowe wydarzenie 
organizowane przez Grupę MTP to doskonała szansa na 
bliższe poznanie rodzimego winiarstwa.  
WINO – Targi Polskich Win i Winnic to nowy punkt w 
bogatym kalendarzu wydarzeń organizowanych przez 
Grupę MTP. W niezwykłą podróż po polskich winach 
zabiorą nas producenci win i cydrów. Targi to przede 
wszystkim świetna okazja do zapoznania się z ich ofertą. 
Podczas wydarzenia można poznać, spróbować oraz kupić 
wino od rodzimych winiarzy z różnych stron Polski – od 
Podkarpacia po województwo zachodniopomorskie. 

czytaj dalej 
 

 

 

Forum sukcesja 2021 w branży opakowań 
Organizowane w dniu 21 czerwca 2021 „Forum sukcesja 
2021 w branży opakowań” to wydarzenie dedykowane 
szczególnie właścicielom (Nestorom) i członkom ich rodzin 
– potencjalnym kontynuatorom biznesowym (Sukcesorom) 
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. 
Partnerem branżowym Forum sukcesja’2021  jest Polska 
Izba Opakowań. 

zobacz program 

https://www.arcticpaper.com/pl/Start/Arctic-Paper/Newsroom/News-archive/PL/Arctic-Paper-Grycksbo-z-certyfikatem-Cradle-to-Cradle-Certified-/
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/do-trzech-razy-sztuka-znamy-nowy-termin-targow-wino
http://flekso.pl/forum-sukcesja-program/


 

 
Dla Członków PIO 

 
 

 

 

Otwarte posiedzenie Rady PIO 
Na dzień 22 czerwca zostało zaplanowane posiedzenie Rady 
Polskiej Izby Opakowań. Spotkanie to odbędzie się w 
formule zdalnej i otwartej czyli dostępnej dla wszystkich 
członków Izby. Głównymi tematami obrad będzie 
przedstawienie raportu współpracującego z Izbą banku 
Santander oraz otwarta dyskusja. Raport będzie dotyczył 
bieżącej sytuacji branży opakowań, wpływu pandemii, a 
także prognoz na przyszłość. W drugiej części pragniemy 
rozpocząć dyskusję na temat obecnej pozycji branży 
opakowań i kierunków jej rozwoju. Dlatego zależy nam na 
Państwa głosach, opiniach, uwagach i propozycjach. 
Informując o planowanym terminie, serdecznie zachęcamy 
do udziału w zdalnych obradach Rady PIO.  
 

 
 
 

 

 

 

Targi z Polską Izbą Opakowań 
Spotkania na targach znów są możliwe po poluzowaniu 
obostrzeń pandemicznych. 
W związku z tym Polska Izba Opakowań zaprasza firmy 
członkowskie na zbiorowe ekspozycje na targach TAROPAK 
w Poznaniu i WARSAW PACK w Nadarzynie. 
Polska Izba Opakowań podobnie jak w latach ubiegłych 
zorganizuje na targach TAROPAK  
(4-6 października) zbiorową ekspozycję firm zrzeszonych w 
Izbie, składającą się z zespołów stoiskowych. Taka forma 
prezentacji firm członkowskich cieszyła się dużym 
zainteresowaniem i powodzeniem w ubiegłych latach. 
Także na targach WARSAW PACK (23-25 listopada) Polska 
Izba Opakowań będzie dysponować zbiorową ekspozycją 
dla firm członkowskich. 
Firmy zainteresowane szczegółami oferty zapraszamy do 
kontaktu z biurem Izby (info@pio.org.pl) 
 

 
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

