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nr 30/2021 z dnia 

 

Webinarium o perspektywach sektora 
opakowaniowego 
2 grudnia br. odbyło się webinarium 
Polską Izbę Opakowań, które było poświęcone 
perspektywom firm opakowaniowych w dynamicznie 
zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym. W prezentacji 
raportu przygotowanego przez Bank Pekao S.A. 
zaprezentowany został sektor opakowań w Polsc
obecna pozycja i rozwój, a także kluczowe trendy, szanse i 
zagrożenia w branży opakowaniowej. Polska Izba Opakowań 
jest patronem merytorycznym raportu. 

 

Mantequera „D. Sancho Melero” 
i ekologiczny smakołyk na Gwiazdkę 
W Hiszpanii Boże Narodzenie nieodłącznie kojarzy się z 
„mantecados”, czyli słodkimi ciasteczkami, które rozjaśniają 
te wyjątkowe święta. Ale nie wszystkie mantecados są takie 
same. Niektóre z nich mają najwyższą jakość, smak i 
tradycję, jak te z D. Sancho Melero.
Ta wytwórnia z Antequery (Malaga) produkuje doskonałe 
wyroby od ponad siedemdziesięciu lat. Dzięki temu jest 
znana w całej Hiszpanii i stała się synonimem mantecados 
wysokiej jakości. 

Konferencja TRENDY I INNOWACJE W 
OPAKOWALNICTWIE  
Polska Izba Opakowań była organizatorem Konferencji: 
Trendy i innowacje w opakowalnictwie
listopada br. w Nadarzynie.  Prezenterami byli
naukowcy  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Sieci 
Badawczej Łukasiewicz-COBRO i Instytutu Biopolimerów i 
Włókien Chemicznych oraz przedstawiciele IBS Global, 
Dekorglass i Banku Santander.  
W trakcie uroczystości otwarcia Konferencji i targów 
Warsaw Pack Przewodniczący Jury Konkursu na prace 
dyplomowe o tematyce opakowaniowej 
Tkaczyk wręczył I Nagrodę Pani Annie Kowanetz z 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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perspektywom firm opakowaniowych w dynamicznie 
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raportu przygotowanego przez Bank Pekao S.A. 
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Mantequera „D. Sancho Melero” - wyjątkowy 
i ekologiczny smakołyk na Gwiazdkę  
W Hiszpanii Boże Narodzenie nieodłącznie kojarzy się z 
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Dla Członków PIO 

 

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

TARGI WARSAW PACK  JUŻ ZA NAMI
Tegoroczne Targi Warsaw Pack odbywające się w 
towarzystwie targów Food Tech zgromadziły MTP blisko 
200 wystawców. W strefie Polskiej Izby Opakowań na 
indywidualnych stoiskach zaprezentowały się firmy 
członkowskie: AKPUD, PAKMAR i JETMAR. Ponadto swoje 
stoiska miały firmy: Druk Serwis 24, Ulma Packaging Polska 
Sp. z o.o. , Green Tree, Fano. W strefie maszynowej swoje 
stoisko miał RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących.
Targi odwiedziło ponad 14 872 odwiedzających.

Zachęcamy do lektury
Opakowaniowego nr 3/2021
podsumowującego III kwartał 
W numerze m.in.: Wyzwania w zakresie projektowania 
produktów zintegrowanych,
opakowań; Polityka potrzebuje nowego zrozumienia GOZ 
wywiad; Targowa Jesień - relacje z targów,
Przemysłu Opakowań, Z życia firm członkowskich, Witamy 
w gronie członków  

Wybory w PCBC 
W dniu 25 listopada odbyło się Posiedzenie Wyborcze 
Komitetu Bezstronność Polskiego Centrum Badań i 
Certyfikacji S.A. w Warszawie. 
W wyniku wyborów jednomyślnie Przewodniczącym 
Komitetu został wybrany ponownie Prezes Polskiej Izby 
Opakowań –prof. Stanisław Tkaczyk. 
PCBC S.A. jest uznaną w kraju i zagranicą jednostką 
certyfikującą systemy zarządzania głównie w oparciu o 
kryterium jakości, w różnych sektorach gospodarki krajowej 
i zagranicznej w tym w opakowalnictwie. Wiele 
przedsiębiorstw- członków i sympatyków PIO posiada te 
cenne certyfikaty. 

 

Witamy w gronie Członków Polskiej Izby 
Opakowań 
Decyzją Prezesa Polskiej Izby Opakowań z dnia 19 
października 2021 roku w poczet firm członkowskich została 
przyjęta firma PA-MIL Agnieszka Ciołek z Chłopic. 
Firma jest producentem płyt i wypełnień o strukturze 
plastra miodu wykonane są z materiału nadają
całkowitego recyklingu, co istotnie wpływa na 
zrównoważoną gospodarkę odpadów, powstałych w 
procesie transportu i dystrybucji. 

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

JUŻ ZA NAMI 
odbywające się w 

zgromadziły MTP blisko 
W strefie Polskiej Izby Opakowań na 

indywidualnych stoiskach zaprezentowały się firmy 
AKPUD, PAKMAR i JETMAR. Ponadto swoje 

Druk Serwis 24, Ulma Packaging Polska 
. W strefie maszynowej swoje 

stoisko miał RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących. 
872 odwiedzających. 

 
Zachęcamy do lektury Biuletynu 

nr 3/2021 
 2021 roku. 

akresie projektowania 
integrowanych, Ekoprojektowanie 

Polityka potrzebuje nowego zrozumienia GOZ - 
relacje z targów, Zasłużeni dla 

Z życia firm członkowskich, Witamy 

          
 pobierz Biuletyn 

 

W dniu 25 listopada odbyło się Posiedzenie Wyborcze 
Komitetu Bezstronność Polskiego Centrum Badań i 

W wyniku wyborów jednomyślnie Przewodniczącym 
Komitetu został wybrany ponownie Prezes Polskiej Izby 

PCBC S.A. jest uznaną w kraju i zagranicą jednostką 
certyfikującą systemy zarządzania głównie w oparciu o 
kryterium jakości, w różnych sektorach gospodarki krajowej 
i zagranicznej w tym w opakowalnictwie. Wiele 

mpatyków PIO posiada te 

 
 

 
Polskiej Izby 

Decyzją Prezesa Polskiej Izby Opakowań z dnia 19 
października 2021 roku w poczet firm członkowskich została 

MIL Agnieszka Ciołek z Chłopic.  
Firma jest producentem płyt i wypełnień o strukturze 
plastra miodu wykonane są z materiału nadającego się do 
całkowitego recyklingu, co istotnie wpływa na 
zrównoważoną gospodarkę odpadów, powstałych w 

O firmie PA-MIL 

 
Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 



Spodobał Ci się nasz newsletter, a nie jesteś subskrybentem? 
Chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości?

Zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 25 maja 2018 r., informujemy, iż administratorem Pani/Pana dan
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 na
bazy danych lub  nie chcielibyście otrzymywać od nas więcej
razie zachowamy Państwa dane na naszej liście mailingowej jak do tej pory. Oczywiście w dowolnym momencie możecie Państwo zmi
lub  usunąć swoje dane  z naszej listy mailingowej.

 
 

 

Spodobał Ci się nasz newsletter, a nie jesteś subskrybentem? Zapisz 
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 dan
osobowych jest Polska Izba Opakowań z siedzibą w Warszawie, ul. Konstancińska 11. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach 

ających z prowadzanej przez Izbę działalności statutowej. Jeśli chcieliby Państwo, aby Państwa nazwisko zostało usunięte z na
nie chcielibyście otrzymywać od nas więcej  informacji, prosimy o wiadomość na adres biuro@pio.org.pl

razie zachowamy Państwa dane na naszej liście mailingowej jak do tej pory. Oczywiście w dowolnym momencie możecie Państwo zmi
z naszej listy mailingowej. 

 

 
Zapisz 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 

ających z prowadzanej przez Izbę działalności statutowej. Jeśli chcieliby Państwo, aby Państwa nazwisko zostało usunięte z naszej 
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 


