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Jak pierwsza fala pandemii wpłynęła na 
branżę opakowań? 
Branża opakowań jest często określana jako odporna na 
kryzysy – nie bez powodu. Wahania sprzedaży polskich 
producentów opakowań były historycznie mniejsze od 
średniej dla całej gospodarki, czy dla przemysłu 
przetwórczego ogółem. Pandemia koronawirusa i kryzys nią 
spowodowany ma jednak inny charakter od kryzysu 
finansowego z 2008 r. i późniejszej fali spowolnienia 
gospodarczego. Po pierwsze, zanim jeszcze pandemia 
dotarła do Polski istniały uzasadnione obawy o zachowanie 
ciągłości łańcuchów dostaw. 

czytaj dalej 
 

 

 

UE może nie osiągnąć celów ws. recyklingu 
opakowań z tworzyw sztucznych 
Jest duże zagrożenie, że UE nie osiągnie celów dotyczących 
recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych - ostrzegł 
w czwartek Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO). 
Sytuację komplikuje fakt, że od przyszłego roku nie będzie 
można eksportować większości odpadów z plastików. 
SWg danych Plastics Europe, same opakowania, takie jak 
kubeczki po jogurtach i butelki na wodę, odpowiadają za 
około 40 proc. użytych tworzyw sztucznych i stanowią 
ponad 60 proc. odpadów z tworzyw sztucznych 
powstających w UE. Z informacji zawartych w raporcie ETO 
wynika, że właśnie tego rodzaju śmieci bardzo trudno 
poddają się recyklingowi. W skali UE przerabianych jest 
niewiele ponad 40 proc. z nich. 

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Targi ExpoOPAKOWANIA i WAGexpo 
przeniesione na 2021 rok 
W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzeniem w 
całej Polsce "strefy czerwonej" organizacja wydarzeń 
targowych w najbliższej przyszłości stała się niemożliwa. 
Również organizatorzy zaplanowanych na 18 listopada 
targów ExpoOPAKOWANIA w Sosnowcu zdecydowali o ich 
przeniesieniu. Poniżej zamieszczamy oficjalną informację 
Expo Silesia nt. wydarzenia. 

czytaj dalej 
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Na Międzynarodowych Targach Poznańskich 
powstaje szpital tymczasowy 
Na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczęły się 
już prace związane z przygotowaniem pawilonów na 
potrzeby szpitala – dostosowaniem infrastruktury i 
rozprowadzeniem instalacji technicznych. Przygotowanie 
wszystkich obiektów potrwa około 21 dni. Do użytku 
placówka oddawana będzie etapami. W obiekcie ma być 
docelowo 597 łóżek z dostępem do tlenu, w tym 48 łóżek 
intensywnej terapii dla osób wentylowanych respiratorem.  
- Zgodnie z umową podpisaną z Międzynarodowymi 
Targami Poznańskimi do końca listopada w Poznaniu 
zostanie uruchomiony szpital tymczasowy. Prace nad tym 
projektem trwają już od kilku tygodni, co widać po 
pawilonach, które niebawem zostaną wypełnione łóżkami 
dla chorych z powodu koronawirusa – mówi wojewoda 
wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

 

 Zapraszamy na XIV konferencję z cyklu 
„Akademia Zarządzania Barwą” 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
tematyką Color Managementu na wyjątkową konferencję 
„Akademia Zarządzania Barwą” 2020 Online, która odbędzie 
się 25 listopada br. na platformie Click Meeting. W tym roku 
spotkamy się w wirtualnej sali konferencyjnej. Tym razem 
także Państwa nie zawiedziemy i obok interesujących 
wykładów zaprosimy w drugiej części wydarzenia na 
praktyczne warsztaty prowadzone przez ekspertów CM. 
Zachęcamy do rejestracji na konferencję – do 15 listopada 
br. oferujemy specjalne warunki udziału w wydarzeniu – za 
pośrednictwem formularza na stronie wydarzenia.  
Znajdą tam Państwo także regulamin udziału w konferencji, 
informacje o ekspertach biorących udział w wydarzeniu oraz 
– już wkrótce – program godzinowy.   

strona wydarzenia 

 

 
 

 

Zmiana terminu Forum „Sukcesja w branży 
opakowań” 
W ostatnim wydaniu newslettera informowaliśmy o 
organizowanym przez Polską Izbę Fleksografów Forum 
„Sukcesja w branży opakowań”, którego Polska Izba 
Opakowań jest partnerem. 
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami wynikającymi 
z rozwoju pandemii, organizator zadecydował o zmianie 
terminu konferencji online na 25 stycznia 2021 roku. Termin 
12 kwietnia 2021 r. dotyczący konferencji stacjonarnej w 
Kazimierzu Dolnym pozostaje bez zmian. 

strona wydarzenia 
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Warsztaty online – Gospodarka w obiegu 
zamkniętym 
Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ważniejsza niż 
kiedykolwiek. Po kryzysie Covid-19 firmy aktywnie 
poszukują strategii na rzecz lepszego wzrostu, a gospodarka 
o obiegu zamkniętym daje możliwość tworzenia rozwiązań, 
które można stosować, z korzyścią dla społeczeństwa, 
przedsiębiorstw i środowiska.  
Wychodząc naprzeciw tym zagadnieniom Fundacja Ellen 
MacArthur organizuje w dniach 1-10 grudnia warsztaty 
online, na które zaprasza członków PIO. W ramach 
warsztatów odbędą się trzy sesje: Gospodarka o obiegu 
zamkniętym: sprostanie globalnym wyzwaniom; 
Gospodarka o obiegu zamkniętym: tworzenie lepszego 
wzrostu; Gospodarka o obiegu zamkniętym: projektowanie 
lepszych rozwiązań 

strona wydarzenia 
 

 

 

Zaproszenie na bezpłatny webinar  
„Godzina o GOZie”  
Stena Recycling, organizator konkursu Stena Circular 
Economy Award, zaprasza na Webinar "Godzina o GOZie" 
podczas którego przekazana zostanie ciekawa wiedza  
o gospodarce obiegu zamkniętego oraz przedstawione 
zwycięskie projekty ubiegłorocznej edycji konkursu Stena 
Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego.  
Jak informuje organizator - W Stena Recycling doceniamy 
aktywną działalność firm członkowskich Polskiej Izby 
Opakowań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. 
Dlatego pozwalam sobie zaprosić firmy stowarzyszone w 
Izbie do udziału w IV edycji konkursu „STENA CIRCULAR 
ECONOMY AWARD ". Wspólnie możemy łatwiej i bardziej 
skutecznie propagować ideę GOZ. Wierzymy, że tegoroczna 
edycja zaowocuje wieloma inspirującymi zgłoszeniami. 

czytaj dalej 
 

 
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. 
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