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Targi Warsaw Pack w Nadarzynie - relacja 
VII Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań 
odbyły się w dniach 26-28.04. 2022 r. w PTAK WARSAW 
EXPO w Nadarzynie. Na zbiorowej ekspozycji Polskiej Izby 
Opakowań prezentowały swoją ofertę firmy: AKPUD  
i JETMAR, natomiast można było spośród naszych członków 
spotkać również 1Logistics Żuralski, COFFEE SERVICE, DRUK 
SERWIS 24, Green Tree Group, FANO, RADPAK, REKOPOL, 
ŚWIAT DRUKU oraz YANKO. Polska Izba Opakowań była 
organizatorem Konferencji: Innowacje w Opakowalnictwie, 
gdzie prezenterami byli m.in. naukowcy  Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, SGH, Łódzkiego Instytutu 
Technologicznego, przedstawiciele Banku Santander,  firm 
Futamura i Druk Serwis 24 oraz redaktor naczelny  
magazynu Upakovka z Ukrainy… 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Laureaci konkursu Pakstar 
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. Konkurs został 
podzielony na 4 kategorie: opakowanie jednostkowe; 
opakowanie zbiorcze i transportowe; materiał 
opakowaniowy a także inne wyroby związane z rynkiem 
opakowaniowym. 
W tym roku możemy z radością poinformować, że członek 
naszej Izby – Green Tree Group Sp.z o.o. otrzymał I miejsce 
w kategorii Materiał Opakowaniowy za wysoko barierowy 
materiał kompostowalny pochodzenia roślinnego.  
Gratulujemy! 

 
 
 

 
       

 

 
 

Gabinet Opakowań Firm Warszawskich 
W Gabinecie Opakowań Firm Warszawskich w Muzeum 
Warszawy pokazane są  opakowania o rozmaitych formach, 
wykonane z różnych tworzyw. Skrywały w sobie produkty 
licznych branż warszawskiego przemysłu, 
reprezentowanego przez firmy sławne, ale także te mniej 
znane. Najwięcej jest opakowań z dwudziestolecia 
międzywojennego, jednak są również obiekty sprzed 1914 
roku, z czasów II wojny światowej oraz powojenne. 
Pokazujemy pudełka po czekoladkach i cukierkach, puszki 
po kawie i herbacie, butelki po alkoholach, opakowania po 
kosmetykach, lekach, atramencie, papierosach, guzikach i 
wiele innych. 

czytaj dalej 
 



 

 

 

 

BASF potwierdza ambitne cele 
podejmuje kroki w celu redukcji emisji 
związanych z produktami 

Rok po ogłoszeniu pierwszych zapowiedzi firma BASF 
potwierdziła swoje ambitne cele w zakresie ochrony 
klimatu. W informacji dla inwestorów i analityków 
finansowych na temat planu transformacji firma BASF 
potwierdziła, że do 2030 r. zamierza zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych o 25 procent w porównaniu z rokiem 
2018 oraz podtrzymała swój cel zakładający osiągnięcie 
zerowej emisji netto w skali globalnej do 2050 r. Podążając 
w kierunku zmniejszenia globalnej emisji do 16,4 mln ton 
metrycznych do 2030 r., BASF publikuje roczną prognozę 
emisji CO2 dla Grupy BASF jako część swojej perspektywy z 
dokładnością do plus lub minus 0,5 mln ton metrycznych.

 

 

 

Zaproszenie na 14. Międzynarodowe Targi 
Opakowań Packaging Innovations
 
Bogata oferta opakowań i etykiet 
• Innowacje produktowe 
• EKO rozwiązania 
• Opakowania dla e-commerce 
• Strefa wykładów i prezentacji 
• Konferencja Packaging [R]evolution

Data 
31.05.2022 (wtorek) 10:00 – 16:30 
01.06.2022 (środa) 10:00 – 16:00 

Miejsce 
Centrum EXPO XXI Warszawa  
ul. Prądzyńskiego 12/14 01-222 Warszawa

Skontaktuj się z nami 

Elżbieta Pach 
Project Manager pach@targi.krakow.pl
+48 507 044 238 

Paulina Gądarowska  
Event Manager gadarowska@targi.krakow.pl
+48 506 047 202 

Organizator 

 

BASF potwierdza ambitne cele klimatyczne i 
podejmuje kroki w celu redukcji emisji 

Rok po ogłoszeniu pierwszych zapowiedzi firma BASF 
potwierdziła swoje ambitne cele w zakresie ochrony 
klimatu. W informacji dla inwestorów i analityków 

transformacji firma BASF 
potwierdziła, że do 2030 r. zamierza zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych o 25 procent w porównaniu z rokiem 
2018 oraz podtrzymała swój cel zakładający osiągnięcie 
zerowej emisji netto w skali globalnej do 2050 r. Podążając 

runku zmniejszenia globalnej emisji do 16,4 mln ton 
metrycznych do 2030 r., BASF publikuje roczną prognozę 
emisji CO2 dla Grupy BASF jako część swojej perspektywy z 
dokładnością do plus lub minus 0,5 mln ton metrycznych. 

czytaj dalej 

 
Zaproszenie na 14. Międzynarodowe Targi 
Opakowań Packaging Innovations 

 

• Konferencja Packaging [R]evolution 

16:30  

222 Warszawa 

pach@targi.krakow.pl 

gadarowska@targi.krakow.pl  

 



Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

Chcę zrezygnować z otrzymywania 

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 naszej bazy 
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
listy mailingowej. 

 

 

Kongres Etykiety Samoprzylepne 2022 coraz 
bliżej 
Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca magazynu „Świat 
DRUKU” oraz organizator konferencji i szkoleń w ramach 
Akademii Wiedzy, wraz ze współorganizatorami, partnerami 
i patronami branżowymi, serdecznie zaprasza w dniach 
10 czerwca br. do Krakowa na najwięks
spotkanie przedstawicieli sektora druku 
–  Kongres Etykiety Samoprzylepne 2022. W jego ramach 
odbędzie się XVII już edycja konferencji „Etykiety 
samoprzylepne – najnowsze technologie” oraz wystawa 
technologiczna poświęcona produkcji etykiet i opakowań 
giętkich. O renomie tego wydarzenia świadczy fr
uczestników – w ubiegłym roku mimo pandemii do Żnina 
zjechało ponad 150 przedstawicieli branży, a w rekordowym 
2019 r. w Krynicy-Zdroju organizator gościł niemal 300 
osób. Tegoroczna edycja również zapowiada się 
imponująco, gdyż zgłoszeń z każdym 
przybywa.  
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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
st 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 
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

Kongres Etykiety Samoprzylepne 2022 coraz 

Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca magazynu „Świat 
DRUKU” oraz organizator konferencji i szkoleń w ramach 
Akademii Wiedzy, wraz ze współorganizatorami, partnerami 
i patronami branżowymi, serdecznie zaprasza w dniach 9 –

na największe w Polsce 
spotkanie przedstawicieli sektora druku wąsko wstęgowego 

Kongres Etykiety Samoprzylepne 2022. W jego ramach 
odbędzie się XVII już edycja konferencji „Etykiety 

najnowsze technologie” oraz wystawa 
technologiczna poświęcona produkcji etykiet i opakowań 
giętkich. O renomie tego wydarzenia świadczy frekwencja 

w ubiegłym roku mimo pandemii do Żnina 
zjechało ponad 150 przedstawicieli branży, a w rekordowym 

Zdroju organizator gościł niemal 300 
osób. Tegoroczna edycja również zapowiada się 
imponująco, gdyż zgłoszeń z każdym dniem znacząco 

czytaj więcej 
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Wypisz się 

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


