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Izba patronem Kongresu Branży Poligraficznej 
Jak drukować nowocześnie, ekonomicznie i ekologicznie? Jakie trendy dominują w branży? W jakim 
kierunku branża się rozwija i czy jest gotowa do wejścia na nowe rynki? Odpowiedzi na te pytania 
będzie można znaleźć podczas Kongresu Branży Poligraficznej „Art of Color”, który odbędzie się w 
Poznaniu w dniach 8-9 listopada 2017. 
Kongres odbędzie się w nowoczesnym Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, a wydarzenie uświetni wieczorna gala zorganizowana w Sali Ziemi. 
Bilety do kupienia na stronie: www.artofcolor.pl 
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Rynek opakowań żywności, kosmetyków i chemii 
gospodarczej (2016 r.) 
Wg danych Polskiej Izby Opakowań, wartość rynku opakowań 
dóbr szybkozbywalnych (FMCG) w odniesieniu do żywności, 
napojów, kosmetyków i chemii gospodarczej wynosi 31,1 mld zł 
(ok. 7,4 mld euro). Przy wartości rynku opakowań w Polsce 
(2016 r.) wynoszącej 38,6 mld zł (9,2 mld euro). 
Największy udział w rynku wymienionych wyżej dóbr, stanowią 
żywność i napoje ok. 24,0 mld zł (5,7 mld euro).Rynek 
opakowań kosmetyków ocenia się na 3,8 mld zł (0,9 mld euro), 
zaś rynek chemii gospodarczej na 3,4 mld zł (0,8 mld euro) 
W opakowaniach żywności dominują opakowania z tworzyw 
sztucznych (42%) oraz z papieru i tektury (36%). Opakowania ze 
szkła stanowią 12% rynku, zaś z metali (stal, aluminium) 10%. W 
ostatnich 10-ciu latach obserwuje się zwiększenie udziału w 
rynku opakowań żywności, opakowań z tworzyw sztucznych 
oraz papieru i tektury o ok. 6% oraz zmniejszenie opakowań z 
metalu i szkła. 
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Dobre opakowanie ma znaczenie –  
raport TETRA PAK  
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się przygotowanym przez 
firmę TETRA PAK raportem „Dobre opakowanie ma znaczenie”. 
„Zaczynamy dyskusję o „dobrych opakowaniach”, bo chcemy, 
żeby więcej osób - zarówno konsumentów jak i producentów 
żywności - posiadało wiedzę niezbędną do dokonania 
świadomego wyboru. Przeprowadziliśmy już badanie wśród 
Polskich konsumentów aby sprawdzić poziom ich wiedzy i 
poznać ich opinie na temat opakowań. Rozmawialiśmy z 
naukowcami, konsumentami i ekspertami po to, żeby zrozumieć 
ich spojrzenie na rolę, jaką odgrywają opakowania. Owocem 
tych rozmów jest nasz raport na temat trendów” 
Pełen raport  można pobrać na stronie TETRA PAK. 

więcej o raporcie 
 

 

 

BEZPIECZNE OPAKOWANIA ŻYWNOŚCI  
26 września w Poznaniu w trakcie targów opakowań żywności 
PAKFOOD oraz żywności POLAGRA FOOD, Polska Izba 
Opakowań organizuje konferencje Bezpieczne opakowania 
żywności - Wpływ opakowań na trwałość i jakość produktu. 
Tematyka konferencji jest ukierunkowana na zagadnienia 
doboru opakowań do żywności mając na uwadze jej 
bezpieczeństwo rozumiane jako zachowanie walorów 
konsumpcyjnych. Omówione zostaną wymagania jakim 
powinny odpowiadać opakowania, na co zwracać uwagę 
zamawiając opakowanie z punktu widzenia tak rozumianego 
bezpieczeństwa żywności. 
Szczegółowy program, warunki uczestnictwa oraz formularz 
zgłoszeniowy dostępne są na portalu Izby pakowanie.info. 
Partnerami Konferencji są firmy Polfol oraz etykiety.pl.  
 Zachęcamy inne firmy do wystąpienia w roli Partnera 
Wspierającego konferencję 

więcej o konferencji 
 

 

 

Współpraca portali pakowanie.info i unipack.ru 
Polska Izba Opakowań zachęca do korzystania z portalu: 
www.unipack.ru To bardzo skuteczne narzędzie dla 
pozyskiwania wiedzy o rosyjskim rynku opakowań oraz 
najnowszych osiągnięciach w dziedzinie opakowalnictwa. 
Portal unipack.ru zamieszczał będzie oferty handlowe polskich 
firm opakowaniowych. Aktualnie uzgadniane są warunki 
korzystania z portalu przez firmy zrzeszone w Polskiej Izbie 
Opakowań  
Szczegółowych informacji o możliwościach i warunkach 
korzystania z portalu udzieli pani Alsu Niemirowskaja 
(alsu@unipack.ru)  
W ramach współpracy oferty rynkowe zamieszczone na portalu 
pakowanie.info w przypadku zainteresowania firmy będą 
„przekierowywane” na portal unipack.ru 
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Opłaty za torby foliowe od stycznia 2018 roku? 
W dniu 5 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt nowej wersji 
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi z terminem wejścia w życie od 1 stycznia 
2018 r. To o rok wcześniej od wcześniejszych zapowiedzi. To w 
tej właśnie ustawie przewidziano wprowadzenie przepisów o 
opłacie recyklingowej przewidującej odpłatność za torby 
foliowe do 1 zł za sztukę. 
Przewiduje się, że ok. 450 tys. firm będzie musiało pobierać 
opłaty za torby foliowe od klientów. To wielka operacja, 
wymagająca odpowiedniego przygotowania. Stąd też 
zaniepokojenie wielu instytucji przyspieszeniem terminu 
wejścia w życie tych przepisów. Wcześniej przewidywano 
termin 1 stycznia 2019 roku. 

czytaj dalej 

 
Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 
DLA CZŁONKÓW  

 

 

Specjalna oferta dla członków Izby – 60zł/os 
Przypominamy, że dla swoich członków, Polska Izba Opakowań 
przygotowała specjalną ofertę udziału w Konferencji 
Bezpieczne opakowania żywności - Wpływ opakowań na 
trwałość i jakość produktu. 
Członkowie Izby za udział w konferencji płacą jedynie 60 zł 
netto od osoby. Korzystają przy tym z wszystkich dodatkowych 
bonusów jak: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i lunch 
oraz 3 karta upoważniająca do wejścia na targi PAKFOOD i 
POLAGRA 

więcej o konferencji 

 

 
 

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się 
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