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Ustawa o systemie kaucyjnym – nowe 
postanowienia 
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 2 czerwca 
2022 r., Jacek Ozdoba powiedział: „Wprowadzenie systemu 
kaucyjnego pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska przez odpady szklane i zapewni lepszy surowiec 
do recyklingu. Aby system ten funkcjonował prawidłowo, 
musi być powszechnie dostępny, a także zapewniać łatwy 
zwrot opakowania i odzyskanie kaucji. Chcemy, żeby był on 
czytelny dla użytkowników, dlatego zaproponowaliśmy 
objęcie systemem także innych opakowań szklanych”… 
 

Czytaj dalej 
 

 
 
 

Relacja z Packaging Innovations 
Na tegorocznych targach można było nas spotkać na stoisku 
A5. Wraz z Polską Izbą Opakowań wystawiali się Jetmar oraz 
Druk Serwis 24. Staraliśmy się odpowiedzieć na każde 
pytanie i jak najlepiej doradzić w kwestii opakowań i nie 
tylko. Prezes PIO - Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk 
był w jury w Strefie Studenta. Z kolei przedstawiciel naszej 
firmy członkowskiej - Pan Andrzej Kornacki z Futamura 
Group poprowadził konferencję w strefie workShop. FANO - 
jeden z naszych nowszych członków został drugi raz z roku 
sponsorem Strefy Studenta. 
 

Czytaj dalej 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

75 lat Georg Utz! 
Droga rozwoju spółki Georg Utz od 1947 do 2022 roku była 
długa, czasem żmudna i naznaczona wieloma kamieniami 
milowymi i wyzwaniami. Z dumą wspominamy początki 
firmy oraz to, co osiągnęliśmy i czego doświadczyliśmy. 

Czytaj dalej 
Grupa Utz w roku 2022 obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia 
firmy. W roku jubileuszowym prezentuje kluczowe zasoby, 
dzięki którym firma nieprzerwanie rozwija się od roku 1947 
– w kolejnej odsłonie „Ludzie Grupy Utz i siła ich 
wzajemnych relacji” 

Czytaj dalej 

 
 

 

 

Polish Graphic Awards 
4 czerwca 2021 roku w Warszawie ogłoszono wyniki piątej 
edycji konkursu Polish Graphic Design Awards. W ramach 
konkursu 14 zespołów jurorskich przyznało ponad 30 
nagród głównych i 50 wyróżnień dla najlepszych projektów 
z 2021 r. 

Czytaj dalej 

 
 

 

 

100-lecie MTP 
Trwają roczne obchody okrągłego jubileuszu Grupy MTP! 
Trudno sobie wyobrazić Poznań bez targów, a targi bez 
Poznania. Mało która instytucja wywarła tak wielki wpływ 
na charakter i kształt tego miasta. Związek ten trwa już sto 
lat, dlatego świętowanie jubileuszu targów potrwa rok… 

 
Czytaj dalej 

 

 

Nowy sklep internetowy Coffee Service 
Coffee Service otworzyli nowy sklep internetowy. 
Zapraszamy do odwiedzenia ich strony: 
 Strona główna - COFFEE SERVICE Sp. z o.o. | E-SHOP 
(coffee-service.pl) 

 
 

Innowacyjne opakowanie na winyle od Silbo 
Czy foliowe opakowanie na winyle powinno być 
kompostowalne? – Zdecydowanie nie, ponieważ folia 
powinna chronić płytę tak długo jak to możliwe, by ta mogła 
odtwarzać muzykę. 
Silbo wyszło z propozycją mocnej folii wykonanej z 
polietylenu. Całkowicie rozłoży się za około 400 lat. 
 

Więcej informacji 



 
 
 

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
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. 

 

 

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
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

 
Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 

 
Wypisz się 

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


