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Opakowania biodegradowalne czyli 
Green 
Zwracając uwagę na potrzebę wspierania ochrony 
środowiska i edukacji ekologicznej, firma Coffe
zainicjowała program Think Green.
wspierających świadomość ekologiczną i dbałość o 
środowisko w codziennym życiu, chce
ochronę środowiska wprowadzając i dynamicznie rozwijając 
produkcję laminatów oraz 
ekologicznych opakowań jako alternatywy dla tworzyw 
sztucznych. Badania laboratoryjne wstępnej oceny rozkładu 
w symulowanych warunkach kompostowania 
przeprowadzone zgodnie z normą PN
potwierdziły 100% rozkład opakowań w ci

Misja gospodarcza firm polskich do 
Kazachstanu i Uzbekistanu 22-
Polska Izba Opakowań wraz ze Śląską
Handlową (Silesian Chamber of Commerce) z siedzibą we 
Wrocławiu zaprasza  do udziału w Misji Gospodarczej firm 
Polskich do Kazachstanu i Uzbekistanu, która odbędzie się 
w dniach: 22-28 maja 2022. W trakcie misji, planowane są
spotkania biznesowe w trzech najważniejszych ośrodkach 
gospodarczych Uzbekistanu i Kazachstanu: Taszk
Almatach i Nursultanie stolicy Kazachstanu (dawn
Astana). 

Konkurs 11. Strefa Studenta 
zapisami! 
Ruszyła rejestracja na Konkurs 11. Strefa Studenta, 
organizowany podczas 14. edycji 
Targów Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się 
w dn. 31.05.-01.06.2022 w EXPO XXI Warszawa. Na 
zgłoszenia organizatorzy czekają do 11 kwietnia.
W ramach Targów Packaging Innovations młodzi 
projektanci mają okazję do wzięcia udział
najlepszy projekt opakowania lub etykiety. Konkurs daje 
możliwość studentom na promocję nowatorskich prac 
szerokiemu gronu odbiorców oraz integrację i nawiązanie
relacji z biznesowym środowiskiem branży opakowań.
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Konkurs 11. Strefa Studenta – startuje z 

Ruszyła rejestracja na Konkurs 11. Strefa Studenta, 
organizowany podczas 14. edycji Międzynarodowych 
Targów Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się 
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Z życia firm członkowskich
 

 

TARGI PLAST EXPO 
Polska Izba Opakowań jest partnerem Międzynarodowych 
Targów Przemysłu Tworzyw Sztucznych 
w dniach 29-31 marca 2022 na terenie 
Nadarzynie. Są to specjalistyczne targi, które łączą 
wszystkie segmenty branży: maszyny i urządzenia, surowce, 
półprodukty i części techniczne, usługi, badania i naukę. 
Wydarzeniu towarzyszy dwudniowa Konferencja pt.: 
„Przetwórstwo tworzyw sztucznych”, organizowana 
przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i 
Włókien Chemicznych oraz  COBRO. 

 

WARSAW PACK  2022 
Polska Izba Opakowań jako partner i członek Rady 
Programowej zaprasza w dniach 26 - 28 kwietnia 2022 roku 
do Ptak Warsaw Expo na VII Międzynarodowe Targi 
Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack. Podczas 
wydarzenia organizujemy strefę Polskiej Izby Opakowań i II 
Konferencję  pt.: „Innowacje w opakowalnictwie”. Na 
targach zostaną zaprezentowane opakowania spożywcze, 
kosmetyczne, farmaceutyczne, chemiczne, opakowania 
transportowe, przemysłowe oraz szeroka gama maszyn 
pakujących i drukujących.                                 

 

PCI Days 2022 
PCI Days to międzynarodowe targi B2B
farmaceutyczną i kosmetyczną. Powstały one aby 
integrować dostawców z producentami leków i 
kosmetyków. Odwiedzającymi targi są przedstawiciele 
zakładów farmaceutycznych i kosmetycznych: kierownicy 
działu badań i rozwoju, szefowie działów kontroli jakości, 
kierownicy laboratoriów, technolodzy, szefowie działu 
zaopatrzenia, szefowie działu utrzymania ruchu, decydenci, 
inżynierzy procesów, kierownicy działu planowania 
produkcji, szefowie działu pakowania, decydenci w
zakupów, przedstawiciele instytucji, uczelni i firm z 
otoczenia branży. 
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Arctic Paper rozpoczął przygotowania do 
budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 
17 MW w Kostrzynie 
Grupa Arctic Paper podpisała umowę z polską firmą MAZEL 
S.A., która przygotuje dokumentację oraz uzyska stosowne 
pozwolenia i zezwolenia niezbędnych do budowy instalacji 
fotowoltaicznej o mocy ok. 17 MW. Rozpoczęcie budowy 
instalacji fotowoltaicznej w Kostrzynie planowane jest we 
wrześniu 2022. Planowana budowa farmy fotowoltaicznej w 
Kostrzynie jest kolejnym istotnym krokiem w realizacji 
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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 adminis
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
bazy danych lub  nie chcielibyście otrzymywać od nas więcej
razie zachowamy Państwa dane na naszej liście mailingowej jak do tej pory. Oczywiście w dowolnym
lub  usunąć swoje dane  z naszej listy mailingowej.

 
 

nowej Strategii 4P Grupy Arctic Paper do roku 2030, w 
ramach, której obok papieru graficznego i celulozy, Grupa 
rozwijać się będzie w segmencie opakowań i energii.
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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 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 

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 zmienić 

z naszej listy mailingowej. 

nowej Strategii 4P Grupy Arctic Paper do roku 2030, w 
tórej obok papieru graficznego i celulozy, Grupa 

rozwijać się będzie w segmencie opakowań i energii. 
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Zapisz się 

tratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Polska Izba Opakowań z siedzibą w Warszawie, ul. Konstancińska 11. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach 

zostało usunięte z naszej 
biuro@pio.org.pl. W przeciwnym 

momencie możecie Państwo zmienić 


