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Chaos w opakowaniach w Unii Europejskiej 
wyzwaniem dla sektora warzywno-
owocowego 
Jak prognozują eksperci Unii Europejskiej wraz z Unią 
Owocową, chaos i brak harmonizacji uregulowań prawnych 
dotyczących opakowań i ich recyclingu może prowadzić do 
marnotrawstwa żywności oraz utrudniać handel pomiędzy 
krajami UE. Eksperci opublikowali swoje stanowisko w 
odpowiedzi na mapę drogową Komisji Europejskiej 
dotyczącą „Przeglądu wymagań dla opakowań i innych 
środków zapobiegających powstawaniu odpadów 
opakowaniowych”. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Nowe oznaczenie opakowań szklanych 
Przemysł szklarski przedstawił nowe oznaczenie opakowań 
szklanych, zaprojektowane w celu podkreślenia korzyści dla 
środowiska i zdrowia, wynikających z wyboru produktów 
pakowanych w szkło. 
W dniu 25 listopada, w ramach Europejskiego Tygodnia 
Redukcji Odpadów, ponad 220 uczestników dołączyło do 
przedstawicieli europejskiego przemysłu szklarskiego 
podczas wydarzenia online, aby oficjalnie wprowadzić nowy 
znak rozpoznawczy. 
Symbol jest wynikiem całorocznej współpracy przemysłu, 
projektantów, klientów i konsumentów, aby współtworzyć 
rozpoznawalny symbol zdrowia i zrównoważonego rozwoju. 

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Polska Izba Opakowań członkiem WPO 
Miło nam poinformować, że w dniu 25 listopada br. 
podczas zdalnego posiedzenia Światowej Organizacji 
Opakowań (WPO), Polska Izba Opakowań została przyjęta 
do grona członków WPO. Mamy nadzieję na owocną 
współpracę oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi 
członkami organizacji. 
World Packaging Organization to pozarządowa 
międzynarodowa federacja krajowych instytutów i 
stowarzyszeń zajmujących się pakowaniem, regionalnych 
federacji zajmujących się pakowaniem oraz innych 
zainteresowanych stron, w tym korporacji i stowarzyszeń 
handlowych. 

 

https://www.kierunekspozywczy.pl/artykul,80661,chaos-w-opakowaniach-w-unii-europejskiej-wyzwaniem-dla-sektora-warzywno-owocowego.html
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/nowe-europejskie-oznaczenie-opakowan-szklanych


 

 

Sytuacja na rynku tworzyw sztucznych 
stabilna 
Październik był kolejnym miesiącem stabilizacji na rynku 
tworzyw sztucznych. Chociaż po raz pierwszy od kwietnia 
dynamika cen plastiku w ujęciu rocznym pogorszyła się, to 
spadek był minimalny. W październiku Indeks Plastixx 
osiągnął poziom 1923,8 pkt – 7,5 proc. niższy niż przed 
rokiem. Dla porównania miesiąc wcześniej dynamika 
wyniosła -7,3 proc. Ceny ropy w ostatnim czasie 
optymistycznie nastrajają na przyszłość. Chociaż dla branży 
opakowaniowej nie jest to do końca dobra informacja, 
ponieważ korzysta ona na niskich cenach tworzyw. 
Wygląda na to, że wrześniowe przeceny na rynku ropy 
spowodowane niepewnością związaną z nadejściem drugiej 
fali pandemii łagodnie odbiły się na cenach tworzyw. W 
ostatnim miesiącu III kwartału cena ropy spadła o ponad 7 
proc., podczas gdy na rynku tworzyw dynamika cen spadła 
tylko nieznacznie, z -7,3 do -7,5 proc. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

 

Prezenty na święta – co kupić bliskim? Pomysł 
na prezent pod choinkę od Drukarni RAGUS 

Każdego roku, kiedy zbliża się czas Świąt Bożego 
Narodzenia, większość z nas mierzy się z tym samym 
wyzwaniem: jakie prezenty na święta podarować bliskim? 
Propozycji dookoła jest wiele, ale i tak trudno jest wybrać 
coś wyjątkowego, zwłaszcza na prezent pod choinkę dla 
mamy czy taty… 
Zdajemy sobie też sprawę, że problem jest jeszcze większy, 
kiedy do obdarowania mamy więcej osób w starszym wieku, 
bo o ile dzieci mają zwykle sprecyzowane marzenia, o tyle 
dorośli raczej niekoniecznie. Magia świąt działa jednak na 
nas wszystkich i powoduje, że chcielibyśmy radością 
obdarować każdego w rodzinie 

czytaj dalej 

 

 
 

 

Georg Utz wystartował z nową stroną 
internetową 
Firma Georg Utz z Kątów Wrocławskich reprezentuje grupę 
na rynkach polskim, czeskim, rosyjskim oraz w krajach 
nadbałtyckich: Litwa, Łotwa i Estonia. 
Nowa strona internetowa Georg Utz jest znacznie bardziej 
konkretna. Wyraźnie komunikuje, co oznacza Utz i kim jest, 
podkreślając globalny zasięg działania firmy i jej lokalne, 
silne korzenie.  
Strona jest skierowana do tych profesjonalistów i 
międzynarodowych firm, które chcą inwestować w logistykę 
i automatyzację.  Mniej treści, prosta nawigacja po menu, 
wyraźne instrukcje ułatwiają ten proces. Za pośrednictwem 
przycisku „kontakt" można z każdego poziomu strony, 
nawiązać połączenie bezpośrednio z lokalną fabryką Utz. 

czytaj dalej 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/sytuacja-na-rynku-tworzyw-sztucznych-stabilna
https://ragus.pl/prezenty-na-swieta-co-kupic-bliskim-pomysl-na-prezent-pod-choinke-od-drukarni-ragus/
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/georg-utz-wystartowal-z-nowa-strona-internetowa


 
Dla Członków PIO 

 
 

 
 
 
 

Zdalne posiedzenie Rady PIO 
W dniu 26 listopada odbyło się zdalne posiedzenie Rady 
Polskiej Izby Opakowań z udziałem członków Komisji 
Rewizyjnej. Głównymi tematami spotkania były: sytuacja i 
aktywność  Izby  w dobie koronawirusa, utworzenie funkcji 
rzeczoznawcy branży opakowań, rozwój marketingu i 
mediów Izby, V kongres Przemysłu Opakowań oraz 
nadchodzące zmiany w przepisach dot. tworzyw 
sztucznych. 
Pełną relację z przebiegu posiedzenia zamieścimy w 
najbliższym Biuletynie Opakowaniowym 

 

 

 

Zakładki firm członkowskich na portalu Izby  
Przypominamy, że na portalu Polskiej Izby Opakowań 
www.pakowanie.info, każda firma członkowska PIO posiada 
dedykowaną zakładkę z przedstawioną ofertą produktową 
oraz aktualnościami z życia firmy. 
Serdecznie zachęcamy do zaglądania na zakładki swojej 
firmy, aktualizację danych oraz nadsyłanie materiałów, 
które chcieliby Państwo zamieścić na swoim profilu. 

zakładki członków PIO 

 
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/lista-czlonkow-pio.html
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/
mailto:biuro@pio.org.pl

