
 
 nr  35/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. 

 
 

 

 

 

Import i eksport opakowań w przededniu 
drugiej fali 
Wrzesień przyniósł poprawę, jeśli chodzi o eksport 
opakowań z Polski. Co prawda nadal na dwóch z czterech 
rynków (tworzyw i szkła) odnotowano ujemne dynamiki 
roczne, jednak spadki są mniejsze niż w sierpniu. Ponadto w 
dwóch najważniejszych segmentach (tworzyw i papieru) 
dynamiki eksportu były najwyższe od czerwca. Zapewne 
wynika to z poprawiającej się z miesiąca na miesiąc sytuacji 
gospodarczej w Europie, związanej z odrabianiem strat po 
wiosennym załamaniu. W największych państwach UE i 
zarazem największych odbiorcach polskich opakowań, m.in. 
Niemczech i Francji, produkcja przemysłowa spadła we 
wrześniu najmniej od lutego. 
W segmencie opakowań z tworzyw sztucznych eksport 
spadł we wrześniu o 3,2 proc. w porównaniu do ubiegłego 
roku. To najwyższa dynamika od czerwca, kiedy wyniosła 
ona +13,6 proc. W sierpniu eksport opakowań plastikowych 
spadł o 5,6 proc. 

czytaj dalej 
 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/poprawa-w-eksporcie-opakowan-w-przededniu-drugiej-fali


 
 
 
 
 
 

 

Witamy w gronie członków – 
TransferdrukPAPIER 
Z przyjemnością informujemy, że w ostanich dniach do 
grona członków Polskiej Izby Opakowań została przyjęta 
firma TransferdrukPAPIER. 
Firma jest polskim producentem papierów powlekanych 
wykorzystywanych w różnych dziedzinach przemysłu, 
między innymi papierów sublimacyjnych do druku 
cyfrowego oraz papierów transferowych do druku z 
użyciem farb plastisolowych, a takze papierów i kartonów 
powlekanych przeznaczonych  do kontaktu z żywnością, 
które zapewniają świetne właściwości barierowe i nie 
zawierają folii polietylenowej. 

strona firmy 
 

 
 

 

Życzenia świąteczne od Zespołu Targów 
TAROPAK 
W ten świąteczny czas życzymy Państwu spotkań w gronie 
najbliższych oraz nastroju pełnego ciepła i życzliwości. Niech 
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 
przyniosą nam dużo spokoju, uśmiechu i pomyślności! 
 

Zespół Targów TAROPAK 
 
 

 
 

 
 

Zmiana terminu targów PCI Days 2021 
W związku z trwającą pandemią koronawirusa, 
organizatorzy Targów dla Przemysłu Farmaceutycznego i 
Kosmetycznego PCI Days podjęli decyzję o przeniesieniu 
wydarzenia na jesień 2021 roku. 
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. 

więcej o targach 

 
 

 

Patronat Izby nad cyklem konferencji 
technicznych  
W ostatnich dniach Polska Izba Opakowań objęła patronat 
nad cyklem Konferencji Technicznych AXON MEDIA 
zaplanowanych na rok 2021. 
O poszczególnych wydarzeniach będziemy na bieżąco 
informować na portalu Izby www.pakowanie.info 
 

 

http://transferdrukpapier.pl/
http://www.pakowanie.info/pci-days-2021.html
http://www.axonmedia.pl/


Dla Członków PIO 

 
 

 
 
 
 

Spotkanie online na temat najważniejszych 
regulacji dotyczących tworzyw sztucznych i 
GOZ 
Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań zaprasza 
wszystkich zainteresowanych tematami najważniejszych 
regulacji dotyczących tworzyw sztucznych oraz GOZ do 
dyskusji i spotkania na platformie internetowej w 
dniu 29.12.2020 o godzinie 10. Planowany czas spotkania 
to 1h.  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie emaila z 
wyrażeniem chęci udziału w spotkaniu na 
adres konrad.nowakowski@pioiro.pl. 

czytaj dalej 

 

 

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań 
W dniu 21 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku zdalne 
posiedzenie Rady Izby z udziałem przedstawicieli Komisji 
Rewizyjnej. Głównymi tematami posiedzenia były 
tematyczne webinaria, integracja mediów, współpraca z 
Krajową Izbą Gospodarczą oraz Kongres Przemysłu 
Opakowań. Protokół z posiedzenia Rady zostanie w 
najbliższym czasie rozesłany do członków 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. 

 

mailto:konrad.nowakowski@pioiro.pl
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/webinarium-na-temat-najwazniejszych-regulacji-dotyczacych-tworzyw-sztucznych-i-goz
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

