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Obowiązek rejestracji do BDO 
W styczniu 2018 roku, zostało wprowadzone przez 
Ministerstwo Środowiska BDO czyli baza danych o 
produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.  
Do końca roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. 
opakowania, produkty w opakowaniach oraz gospodarują 
odpadami są zobowiązani do rejestracji do BDO.  
Jednocześnie MŚ informuje, że podmioty, które zostały 
zarejestrowane powinny aktywować konta (zalogować się 
do Rejestru-BDO).Niedopełnienie ustawowego obowiązku 
uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta 
może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu 
działalności w zakresie gospodarowania odpadami od 1 
stycznia 2020 roku. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Polską branżę opakowań czekają miliardowe 
wydatki 
2-4 mld zł będą musiały przeznaczyć firmy z branży 
opakowań na dostosowanie się do zmian regulacyjnych 
związanych z promowaniem gospodarki obiegu 
zamkniętego, szacują analitycy Santander Bank Polska i 
SpotData. Wg przygotowanego przez nich raportu, łącznie 
rozwój branży do 2025 r. będzie wymagał inwestycji na 
poziomie ok. 20-25 mld zł. 
Sektor opakowań inwestuje znacznie więcej niż większość 
innych branż przemysłowych, podkreślają autorzy raportu 
„Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian 
regulacji i preferencji konsumentów”. 

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Patronat Izby nad targami PLASTPOL 
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i 
Gumy PLASTPOL zapisały się już na stałe w kalendarzu 
branży. PLASTPOL to nie tylko najnowsze technologie, 
maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
Na targach pojawią się także wystawcy z segmentu 
opakowań, wzornictwa tworzywa sztucznego oraz 
przetwórstwa gumy.  
Największe targi w Europie Środkowo-Wschodniej związane 
z branżą tworzyw sztucznych ponownie odbędą się w 
Targach Kielce. Zapraszamy w dniach 19-22 maja 2020. 

strona targów 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/obowiazek-rejestracji-do-bdo
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/polska-branze-opakowan-czekaja-miliardowe-wydatki
https://www.targikielce.pl/pl/plastpol.htm


 
 

 
 
 
 
 

Nowa odsłona strony internetowej firmy 
Yanko Sp. z o.o. 
Firma YANKO, członek Polskiej Izby Opakowań, przedstawił 
najnowszą wersję swojej strony internetowej. Na stronie 
znalazła się zakładka WYBIERZ, CO CHCESZ ZAPAKOWAĆ z 
podziałem na artykuły spożywcze, artykuły gospodarstwa 
domowego, artykuły drogeryjne, zoologia-wędkarstwo, 
artykuły szkolne, artykuły budowlane i wykończeniowe. 
Yanko to producent opakowań foliowych, które stanowią 
większą część produkcji. Tworzone są z zachowaniem 
wszelkich standardów jakościowych i technologicznych. 
Produkuje także opakowania papierowe z możliwością 
druku do 8 kolorów, arkuszowania, powlekania i 
laminowania papieru różnorodnymi powłokami. 

www.yanko.com.pl 

 

 
 

 

Targi w Krakowie sponsorem Biuletynu 
Miło nam poinformować, że sponsorem najbliższego 
numeru Biuletynu Opakowaniowego, wydawanego przez 
Polską Izbę Opakowań, będą Targi w Krakowie, organizator 
targów Packaging Innovations. 
12. Międzynarodowe Targi Opakowań PACKAGING 
INNOVATIONS odbędą się w dniach 1-2 kwietnia 2020, w 
warszawskim EXPO XXI Warszawa. Te wyjątkowe dwa dni 
poświęcone będą biznesowym spotkaniom branży 
opakowań, gdzie krajowi i zagraniczni producenci oraz 
dostawcy opakowań i etykiet zaprezentują, obok regularnej 
oferty, swoje nowości. 
Więcej o targach w Biuletynie Opakowaniowym. Serdecznie 
zapraszamy do lektury. 
Numery archiwalne Biuletynu można znaleźć na portalu 
Izby www.pakownie.info  

 

 
 

 

Patronat Polskiej Izby Opakowań nad  
II Konferencją Specjalistów Logistyki 
Polska Izba Opakowań objęła po raz drugi patronat nad 
Konferencją Specjalistów Logistyki 
Celem II-ej edycji Konferencji Specjalistów Logistyki jest 
przedstawienie roli logistyka jako doradcy lub decydenta w 
podejmowaniu kluczowych, wysokobudżetowych decyzji, w 
bardzo szybko zmieniającym się niepewnym otoczeniu 
technologicznym, prawnym i demograficznym. 
Druga edycja Konferencji Specjalistów Logistyki będzie 
zrealizowana w formie case studies.  
04 czerwca 2020 roku specjaliści przedstawią uczestnikom 
swoje "gorące", sprawdzone pomysły warte skopiowania, 
jak i potencjalne błędy, których należy unikać. 

więcej o konferencji 
 

 

http://yanko.com.pl/
http://www.pakowanie.info/biuletyn-polskiej-izby-opakowa324.html
http://www.konferencja-specjalistow-logistyki.jartom.com/


Dla Członków PIO 

 
 

 
 
 
 

Salon Innowacji na targach Warsaw Expo 
Jak co roku, członkowie Polskiej Izby Opakowań mogą 
zaprezentować swoje innowacyjne opakowania, materiały, 
maszyny i technologie na organizowanym w ramach 
targów Warsaw Pack (3-5 marca 2020) Salonie Innowacji,.  
Z Salonu mogą skorzystać, w celu zaprezentowania swoich 
innowacji, także firmy nie będące wystawcami targów. 
Prezentacja  opakowań na Salonie Innowacji jest 
bezpłatna. 
Zachęcamy do udziału i prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 
Izby na adres: biuro@pio.org.pl lub info@pio.org.pl do 15 
stycznia 2020 r.  

 

 
 

 
 
 
 

50% zniżki dla członków Izby na stoiska 
podczas targów CosmeticBusiness Poland 
 
Organizatorzy targów CosmeticBusiness Poland, które 
odbędą się w dniach 7-8 października 2020 w Warszawie, 
przygotowali ofertę organizacji zbiorowego stoiska dla PIO 
oraz jej firm członkowskich w specjalnej preferencyjnej 
cenie niższej o prawie 50% względem cen regularnych. 
Firmy biorące udział w tych targach z Izbą miałyby 
zapewnioną powierzchnię wystawienniczą, standardową 
zabudowę, podłączeniu i zużycie prądu, wpis do katalogu 
wystawców w wersji drukowanej i online, reklamę 
całostronicową w katalogu wystawców oraz możliwość 
wygłoszenia prezentacji. 
 Zainteresowanych niniejszą propozycją prosimy o kontakt 
z Biurem Izby: biuro@pio.org.pl 

 

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:biuro@pio.org.pl
mailto:info@pio.org.pl
mailto:biuro@pio.org.pl
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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