
 
141 nr 28/2021 z dnia 30 października  2021 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System kaucyjny nie może być oderwany od 
polskiej specyfiki 
Jednym z kluczowych elementów rządowego projektu 
nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi jest system kaucyjny. Związek 
Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań 
ELEKTRO-ODZYSK przygotował rekomendacje dotyczące 
optymalnego dla polskiego rynku modelu systemu. 
Zdaniem przedstawicieli branży, wymaga on przede 
wszystkim silnego zakorzenienia w polskich realiach i 
położenia nacisku na jego dostępność dla konsumentów.  

czytaj dalej 
 

 
 

 

Targi Warsaw Pack już wkrótce w Nadarzynie  
VI Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań 
odbędą się w dniach 23-25.11. 2021 r. w PTAK WARSAW 
EXPO w Nadarzynie. Na zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby 
Opakowań zaprezentują swoją ofertę firmy : AKPUD, BSI 
GROUP POLSKA, TRANSFERDRUKPAPIER, JETMAR  
i PAKMAR. Polska Izba Opakowań jest organizatorem 
Konferencji: Trendy i innowacje w opakowalnictwie, gdzie 
prezenterami będą m.in. naukowcy  Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Sieci Badawczej Łukasiewicz-
Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Banku 
Santander. Już czwarty raz będzie organizowany Salon 
Innowacji . W tegorocznej edycji wystawy organizowany 
jest Konkurs na Innowacyjne Opakowanie. Zachęcamy do 
prezentacji opakowań na Salonie i uczestnictwa w 
Konkursie. 

więcej informacji 
 

 
 
 

 

Konkurs na prace dyplomowe o tematyce 
opakowaniowej 
Zapraszamy dyplomantów szkół, którzy są lub będą 
tegorocznymi autorami prac dyplomowych o tematyce 
opakowaniowej o możliwości udziału w kolejnej edycji 
Konkursu na prace dyplomowe o tematyce 
opakowaniowej. W roku 2021 odbywa się już VIII edycja 
tego Konkursu. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace 
licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Oceny prac 
dokonuje Komisja Konkursowa, a dla zwycięzcy 
przewidziana jest nagroda pieniężna. 

więcej informacji 
 

https://portalkomunalny.pl/elektro-odzysk-system-kaucyjny-nie-moze-byc-oderwany-od-polskiej-specyfiki-425606/
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/targi-bioexpo-juz-za-pare-dni-w-nadarzynie
https://warsawpack.pl/
http://www.pakowanie.info/konkurs-na-prace-dyplomowe-o-tematyce-opakowaniowej.html


 

 

Raport Packaging Innovations!  
Poznaj statystyki uczestników Targów Packaging 
Innovations 2021. 
W raporcie znajdziemy: podział branżowy, top 
odwiedzających, stanowiska gości, wpływ epidemii na 
liczbę uczestników oraz opinie uczestników. 

Raport 
 

 
 

 

Mr Paper firmy SILBO  
Mr Paper to opakowania papierowe, które z łatwością 
można segregować i recyklingować w ramach gospodarki 
obiegu zamkniętego. To dowód na to, że papier w wielu 
przypadkach może z powodzeniem zastąpić plastik w 
opakowaniach elastycznych wraz z jego negatywnym 
wpływem na środowisko. Jako materiał bazujący na 
surowcach odnawialnych ma wiele pożądanych 
właściwości: jest giętki, lekki, wytrzymały, doskonale nadaje 
się do bezpośredniego kontaktu z żywnością, jednocześnie 
daje znakomite możliwości zadrukowania. www.silbo.pl      
 

 
 

 
 

Ecor FPO Light Barrier a zasada 4R 
Pod tym sformułowaniem kryje się idea 4R (Refuse, Reduce, 
Reuse, Recycle), zamiast 3W (Wyprodukuj, Wykorzystaj, 
Wyrzuć).  
ECOR FPO LIGHT BARRIER (LB) – doskonale zastępuje 
laminaty aluminiowo – pergaminowe oraz pergamin, 
ponadto posiada bardzo dobrą pamięć złożenia. Jako 
materiał wodoodporny i tłuszczoszczelny szczególnie 
polecany jest do pakowania: masła, twarogów, lodów, 
drożdży. Oprócz tłuszczo- i wodoodporności stanowi 
doskonałą barierę światła (<1%), wydłużającą trwałość 
zapakowanych produktów. 

czytaj dalej 

 
    Dla Członków PIO 

 

 

 

 

Jubileusz profesora Zenona Foltynowicza 
W ostatnich dniach odbyły się w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu uroczystości poświecone 70-
leciu urodzin Pana prof. zw. dr hab. inż. Zenona 
Foltynowicza. Pan prof. Z. Foltynowicz jest szeroko znany w 
środowisku naukowym parającym się towaroznawstwem. 
Bierze też czynny udział w pracach Polskiej Izby Opakowań, 
m.in. w międzynarodowych konferencjach, seminariach i 
spotkaniach - główne interesujące wykłady z zakresu 
materiałów opakowaniowych i samych opakowań, ich 
recyklingu itp. Jest także autorem wielu prac naukowych na 
Międzynarodowych Kongresach Opakowań, organizowanych 
przez PIO, a Jego wystąpienia cieszą się dużym 
zainteresowaniem.  
 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/zobacz-nowosci-na-targach-taropak
https://packaginginnovations.pl/public/files/2022/Raport_z_targow_PI_2021.pdf
http://ecorproduct.pl/ecor-fpo-light-barrier-a-zasada-4r/
http://www.silbo.pl/Media/catalog/product/5/source_mr-paper-33.jpg


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

