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Polska Izba Opakowań o rynku opakowań w 
Polsce  
Wartość rynku opakowań w Polsce w roku 2018 Polska Izba 
Opakowań ocenia na 10,4 mld euro (ok. 44,2 mld PLN), co 
oznacza wzrost wobec 2017 roku o 7%. To wyjątkowo dobry 
rok dla rynku i przemysłu opakowań w Polsce. Warto 
bowiem przypomnieć, iż w tym czasie średnia dynamika 
rozwoju światowego rynku opakowań nie przekraczała 3,5-
4,0%, zaś rozwój rynku opakowań wysoko rozwiniętych 
gospodarek nie przekraczał 2,0%. 
O tak dobrym rezultacie zdecydowały wyniki gospodarcze 
(wzrost PKB w granicach 5,0%), na które miały wpływ 
wzrost konsumpcji oraz eksport.  
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Rekordy recyklingu opakowań szklanych w 
Polsce i w Europie! 
Najnowsze dane branżowe – opublikowane przez 
Europejską Federację Opakowań Szklanych (FEVE) – dają 
powody do optymizmu. Większość z 30 miliardów 
zebranych opakowań szklanych wróci do wanny szklarskiej 
jednego ze 160 europejskich zakładów – hut szkła, co 
sprawia, że przemysł produkcji opakowań szklanych wpisuje 
się w dobrze funkcjonującą gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. 
Wysoki, bo 76% wynik w Europie pokazuje, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym w przypadku opakowań szklanych 
sprawdza się i funkcjonuje coraz lepiej. 

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Targi Przemysłu Tworzyw PLASTmeeting  
W imieniu organizatora zapraszamy Państwa do 
odwiedzenia Targów Przemysłu Tworzyw PLASTmeeting 
organizowanych w dniach 27-28 listopada 2019 r. w Expo 
Silesia w Sosnowcu.  
Równolegle w tym samym czasie odbędzie się Seminarium 
Techniczne „Tworzywa Sztuczne w Przemyśle” 
organizowane przy współpracy z Siecią Badawczą 
Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i 
Barwników Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach oraz Expo 
Silesia.  

czytaj dalej 
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Robotyzacja w branży opakowaniowej 
i spożywczej  
Jakie zadania można efektywnie zautomatyzować w branży 
opakowaniowej oraz produkcji spożywczej? OnRobot, 
producent narzędzi montowanych na ramionach 
robotycznych zaprasza na Dzień Otwarty w Warszawie w 
czwartek, 21 listopada br.  
Automatyzacja pakowania wymaga inteligentnych narzędzi 
z odpowiednimi czujnikami, które pozwolą na dostosowanie 
siły i nacisku do obsługiwanych produktów – to ważny 
element zwłaszcza w produkcji żywności. Sprawdź, jakie 
procesy, wcześniej będące poza zasięgiem robotyzacji, 
mogą być usprawnione oraz w jaki sposób narzędzia 
OnRobot wspierają automatyzację w sektorze 
opakowaniowym oraz spożywczym. 
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RE-Source Poland Conference 
w dniach 4-5 lutego 2020 r. w Warszawie odbędzie się RE-
Source Poland Conference.  
Konferencja poświęcona będzie możliwościom 
zabezpieczenia dostaw energii dla przedsiębiorstw 
działających w Polsce w ramach tzw. korporacyjnych umów 
sprzedaży, zawieranych bezpośrednio między odbiorcami i 
producentami energii ze źródeł odnawialnych.  
Ponadto uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z 
ofertą swoich potencjalnych dostawców w ramach sesji 
B2B.  
Polska Izba Opakowań objęła patronat nad tym 
wydarzeniem.  

strona wydarzenia 

 

 
 

 

Poznaj Targi PCI Days 
Gorąco zapraszamy do udziału w jedynych takich w Polsce 
Targach B2B Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i 
Kosmetycznego PCI Days 2020! 
Targi PCI Days to wydarzenie skierowane do producentów, 
dostawców i firm z otoczenia branży farmaceutycznej i 
kosmetycznej. W gronie wystawców nie zabraknie firm, 
które mają w swojej ofercie opakowania, surowce, 
urządzenia laboratoryjne, maszyny do produkcji, urządzenia 
etykietujące i znakujące, usługi produkcji marki własnej, 
usługi logistyczne oraz IT.  
Targi odwiedzą przedstawiciele oraz pracownicy firm 
produkujących leki i kosmetyki, a także instytucji i uczelni z 
otoczenia branży, dla których Organizator opracowuje 
specjalny, bogaty program merytoryczny 
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Dla Członków PIO 

 
 

 
 
 
 

Zbiorowa ekspozycja Izby na targach Warsaw 
Pack 
W dniach  3-5 marca 2020 w Centrum Wystawowym PTAK 
Warsaw Expo w Nadarzynie odbędzie się kolejna edycja 
targów opakowań Warsaw Pack. Polska Izba Opakowań 
patronuje temu wydarzeniu od samego początku.  
Również w tym roku Izba  planuje wziąć czynny udział w 
targach Warsaw Pack m.in. poprzez organizację zbiorowej 
ekspozycji firm członkowskich oraz Salonu Innowacji , na 
którym zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania z 
branży opakowań. 
Firmy interesowane udziałem w targach prosimy o 
zgłaszanie się do biura Izby.  

 
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 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. 

 

http://www.pakowanie.info/wst261p-do-izby.html
mailto:info@pio.org.pl?subject=wypisanie%20z%20newslettera%20PIO
https://www.facebook.com/Polska-Izba-Opakowa%C5%84-626314410911875/
https://twitter.com/IzbaOpakowan
https://www.linkedin.com/in/polska-izba-opakowan/
https://pl.pinterest.com/izbaopakowan/
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