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Brak krajowych surowców, barierą rozwoju 
produkcji materiałów opakowaniowych  
Wg autorów raportu „Rewolucja opakowań. Polscy 
producenci wobec zmian regulacji i preferencji 
konsumentów” (Santander Bankowość Biznesowa i 
Korporacyjna oraz SPOT DATA.2019), produkcja materiałów 
pierwotnych do opakowań: tworzywa sztuczne, papier, 
aluminium rośnie w tempie 1,9%. To znacząco poniżej 
tempa wzrostu produkcji samych opakowań, przez co 
Polska w tym obszarze notuje rosnący deficyt handlowy. 
I tak: krajowa produkcja polietylenu, jednego z kluczowych 
materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań 
plastikowych, wynosi ok. 340 tys. ton, a zużycie sięga ok. 1 
mln ton. Produkcja polipropylenu wynosi ok. 270 tys. ton, a 
zużycie przekracza 600 tys. ton.  

czytaj dalej 
 

 
 

 

Rozszerzona odpowiedzialność producenta. 
Ministerstwo Klimatu ogłasza konsultacje 
Ministerstwo Klimatu zaprasza w dniu 14 stycznia na II 
spotkanie konsultacyjne w związku z transpozycją do 
polskiego prawa przepisów dot. rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta oraz systemu kaucyjnego w 
odniesieniu do opakowań i odpadów opakowaniowych 
(tzw. pakietu odpadowego). Zgłoszenia udziału w spotkaniu 
należy wysyłać na adres: magdalena.reszka@mos.gov.pl do 
10 stycznia br. Liczba miejsc ograniczona. 
Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Klimatu  

szczegóły spotkania 

 
 
 

 

Salon Innowacyjnych Opakowań na targach 
Warsaw Pack  

Z inicjatywy i przy udziale oraz pod patronatem Polskiej Izby 
Opakowań w trakcie targów opakowań Warsaw Pack (3-5 
marca 2020 r.) zorganizowany zostanie wzorem lat 
poprzednich „Salon Innowacji” jako miejsce i forma 
zaprezentowania najnowszych opakowań, materiałów oraz 
technologii opakowaniowych. 
Zainteresowanych zaprezentowaniem innowacyjnych 
rozwiązań prosimy o możliwie pilny kontakt z Polską Izbą 
Opakowań (biuro@pio.org.pl lub info@pio.org.pl) 

czytaj dalej 
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Konferencja: Modern Packaging – 
ekotransformacja opakowań – wizja 2030 
Z inicjatywy Polskiej Izby Opakowań, w trakcie targów 
Warsaw Pack (3-5 marca 2019) zorganizowana zostanie 
konferencja „Modern Packaging  – ekotransformacja 
opakowań – wizja 2030”. Organizatorem konferencji jest 
Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału 
Warszawskiego  SIMP przy współudziale Polskiej Izby 
Opakowań i targów Warsaw Pack. Konferencja odbędzie się 
na terenie targów Warsaw Pack (Centrum Wystawowo-
Konferencyjne PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie) w 
pierwszym dniu targów (3 marca). 
W ramach trzech sesji omówione zostaną następujące 
zagadnienia: Wizja i praktyka nowych regulacji dotyczących 
opakowań i gospodarki opakowaniami; Substytuty tworzyw 
sztucznych w zastosowaniach do opakowań; Przyszłość 
tradycyjnych tworzyw sztucznych w opakowaniach. Wady, 
zalety. Obszary zastosowań 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Firma ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. 
członkiem Polskiej Izby Opakowań 
W dniu 2 stycznia 2020 roku firma ARCTIC PAPER 
KOSTRZYN S.A. zgłosiła akces do Polskiej Izby Opakowań, 
otwierając listę członków roku 2020.  
Firma ta jest największym producentem papierów 
offsetowych w Polsce oraz drugim co do wielkości 
producentem papierów graficznych. W kostrzyńskiej 
papierni wytwarzane są najwyższej jakości niepowlekane 
papiery bezdrzewne. 
W ślad za aplikacją ARCTIC PAPER gotowość członkostwa 
zgłosiły kolejne trzy firmy. To zapowiedź dobrego roku dla 
Polskiej Izby Opakowań. Kierownictwo Izby przewiduje 
specjalne bonusy dla firm, które wstąpią do Izby w 
pierwszym kwartale 2020 roku. 

 

 
 

 

W przygotowaniu informator o ofertach 
polskich firm opakowaniowych 
Wobec wyczerpania 3 tys. nakładu wydanego przez Polską 
Izbę Opakowań w 2018 roku katalogu „Firmy 
Opakowaniowe”, na prośbę wielu producentów i 
użytkowników opakowań, Polska Izba Opakowań 
przystąpiła do opracowania kolejnej edycji katalogu „Firmy 
opakowaniowe w Polsce”. 
W katalogu znajdą się oferty przedsiębiorstw szeroko 
rozumianego sektora opakowaniowego i zostanie on 
wykorzystany do opracowania bazy danych o przemyśle 
opakowań w Polsce.  
Będzie wydany w wersji dwujęzycznej polskiej i angielskiej. 

czytaj dalej 
 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/konferencja-modern-packaging-ekotransformacja-opakowan-wizja-2030
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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. Dla firm zrzeszonych w Izbie 
przewidziane są specjalne preferencyjne warunki udziału 
Firmy interesowane 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
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https://www.linkedin.com/in/polska-izba-opakowan/
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