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Pomoc dla Ukrainy 
W związku z agresją Rosji na Ukrainę otwieramy konto dla 
pomocy naszym ukraińskim opakowaniowcom. Jest z nami 
już Pan dr Walery Kriwoszej, wieloletni Prezes Klubu 
Opakowaniowców Ukrainy i dr  Veronika Khalaydzhi 
obecny Prezydent tego Klubu, członka EPIC i WPO.
Bardzo dużą pomoc w tej sprawie udzielił naszym kolegom 
z Ukrainy przewodniczący Rady PIO Pan Andrzej Kornacki, 
który zapewnił im zakwaterowanie pod Poznaniem i 
wszelką pomoc na czas pobytu w Polsce. Również w sprawę 
ich wyjazdu z Ukrainy do Polski zaangażowali się
zagranicy, członkowie EPIC, a zwłaszcza Pan Vlado Volek z 
Czech. Były to działania godne najwyższego szacunku.
Poniżej nr kont bankowych Veroniki Kha
Klubu Opakowaniowców Ukrainy, : 
Bank Pekao 
SWIFT CODE: PKO PPL PW 
IBAN PL 91 1240 6595 1978 0011 1192 5619 EUR
IBAN PL 05 1240 6595 1787 0011 1192 6241 USD
IBAN PL 36 1240 6595 1111 0011 1192 5824 PLN
Bardzo proszę o udzielenie pomocy nas
opakowaniowcom z Ukrainy.  

 

 

Europejskie instytuty opakowań wzywają do 
wspólnego działania w obronie wspólnych 
wartości w nauce, edukacji i współpracy w 
branży opakowań 
EPIC - organizacja europejskich instytutów opakowań, 
wzywa do wspólnych działań po rosyjskim ataku przeciwko 
Ukrainie. EPIC wzywa wszystkie podmioty gospodarcze w 
Europie do obrony wspólnych wartości w dziedzinie 
pakowania, edukacji, wymiany informacji i współ
Podstawą tych wartości jest wzajemny szacunek, otwartość 
i przyjaźń. 
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W związku z agresją Rosji na Ukrainę otwieramy konto dla 
pomocy naszym ukraińskim opakowaniowcom. Jest z nami 
już Pan dr Walery Kriwoszej, wieloletni Prezes Klubu 

Veronika Khalaydzhi - 
obecny Prezydent tego Klubu, członka EPIC i WPO. 
Bardzo dużą pomoc w tej sprawie udzielił naszym kolegom 
z Ukrainy przewodniczący Rady PIO Pan Andrzej Kornacki, 
który zapewnił im zakwaterowanie pod Poznaniem i 

omoc na czas pobytu w Polsce. Również w sprawę 
ich wyjazdu z Ukrainy do Polski zaangażowali się  Koledzy z 
zagranicy, członkowie EPIC, a zwłaszcza Pan Vlado Volek z 
Czech. Były to działania godne najwyższego szacunku. 
Poniżej nr kont bankowych Veroniki Khalaydzhi , Prezesa 

IBAN PL 91 1240 6595 1978 0011 1192 5619 EUR 
IBAN PL 05 1240 6595 1787 0011 1192 6241 USD 
IBAN PL 36 1240 6595 1111 0011 1192 5824 PLN 
Bardzo proszę o udzielenie pomocy naszym Kolegom 

 

Europejskie instytuty opakowań wzywają do 
wspólnego działania w obronie wspólnych 
wartości w nauce, edukacji i współpracy w 

organizacja europejskich instytutów opakowań, 
wzywa do wspólnych działań po rosyjskim ataku przeciwko 
Ukrainie. EPIC wzywa wszystkie podmioty gospodarcze w 
Europie do obrony wspólnych wartości w dziedzinie 
pakowania, edukacji, wymiany informacji i współpracy. 
Podstawą tych wartości jest wzajemny szacunek, otwartość 
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Dla Członków PIO 

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości?

Zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 25 maja 2018 r., informujemy, iż administratorem Pani/Pana dan

 

Konkurs PAKSTAR 2022  
Po kilkuletniej przerwie Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych organizuje IX już edycję 
ogólnopolskiego konkursu „PakStar". Głównymi celami 
przedsięwzięcia są: pokazanie nowoczesnych, 
innowacyjnych opakowań na rynku oraz promocja 
segmentu przemysłu opakowań w Polsce. Wraz z głównym 
konkursem odbywa się również Student „PakStar". Konkurs 
ten skierowany jest do studentów i ma na celu 
zainteresowanie tym ważnym dla rozwoju gospodarki 
obszarem. Laureaci wydarzenia są uprawnieni do udziału w 
światowym konkursie Worldstar organizowanym przez 
World Packaging Organisation od 1970 roku.

 

PCI Days 2022 
PCI Days to międzynarodowe targi B2B łączące branżę 
farmaceutyczną i kosmetyczną. Targi te to wyjątkowa okazja 
do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i 
nowościami produktowymi. Powstały one aby integrować 
dostawców z producentami leków i kosmetyków. Stwar
niepowtarzalną okazję na zaprezentowanie oferty oraz 
nawiązanie cennych kontaktów biznesowych.

 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby 
Opakowań 
W dniu 24 marca br. o godz.10.45 odbędzie się coroczne 
Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań
Posiedzenie odbędzie się zdalnie, za pośrednictwem 
platformy Ms Teams. W porządku obrad znajdują się  
Sprawozdania Prezesa, Rady i Komisji R
działalności na rok 2022 wraz z projektem budżetu, 
Prezentacje Członków Polskiej Izby Opakowań, którzy 
wstąpili do Izby w 2021 roku : BSI Group, Rekopol, T.H 
Alplast, S& P Poland. 
Zapraszamy wszystkich członków do uczestnictwa w WZC!!!

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

 

Chcę 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

Instytut Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych organizuje IX już edycję 
ogólnopolskiego konkursu „PakStar". Głównymi celami 
przedsięwzięcia są: pokazanie nowoczesnych, 
innowacyjnych opakowań na rynku oraz promocja 

tu przemysłu opakowań w Polsce. Wraz z głównym 
konkursem odbywa się również Student „PakStar". Konkurs 
ten skierowany jest do studentów i ma na celu 
zainteresowanie tym ważnym dla rozwoju gospodarki 
obszarem. Laureaci wydarzenia są uprawnieni do udziału w 
światowym konkursie Worldstar organizowanym przez 
World Packaging Organisation od 1970 roku. 
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to międzynarodowe targi B2B łączące branżę 
farmaceutyczną i kosmetyczną. Targi te to wyjątkowa okazja 
do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i 
nowościami produktowymi. Powstały one aby integrować 
dostawców z producentami leków i kosmetyków. Stwarzają 
niepowtarzalną okazję na zaprezentowanie oferty oraz 
nawiązanie cennych kontaktów biznesowych. 
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Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby 

odbędzie się coroczne 
Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań. 

odbędzie się zdalnie, za pośrednictwem 
W porządku obrad znajdują się  

Sprawozdania Prezesa, Rady i Komisji Rewizyjnej, Program 
działalności na rok 2022 wraz z projektem budżetu, 
Prezentacje Członków Polskiej Izby Opakowań, którzy 

roku : BSI Group, Rekopol, T.H 

Zapraszamy wszystkich członków do uczestnictwa w WZC!!! 
 
 

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 

 

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. 

 


