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Opakowania w warunkach pandemii 
koronawirusa 
Wg opinii dyr. Wacława Wasiaka pandemia uświadomiła 
szczególną rolę opakowań w procesie bezpiecznego 
zaopatrywania ludności w żywność. Opakowania 
potwierdziły znaczenie jakie odgrywają, jako ważne 
elementy łańcucha dostaw pod kątem bezpieczeństwa 
zaopatrzenia ludności w warunkach epidemii. 
W powstałej sytuacji, szczególnego znaczenia nabierają 
funkcje opakowań zapewniające najwyższe standardy 
higieniczne jako warunek zapobiegania rozpowszechnianiu 
wirusów i bakterii. 
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Recykling opakowań metalowych na 
rekordowym poziomie 
Odzysk opakowań metalowych w Europie osiągnął 
historyczny poziom 82,5%, wynika z danych 
opublikowanych przez APEAL, stowarzyszenie europejskich 
producentów stali opakowaniowej. 
Rekordowy wynik, który oparto na danych pochodzących z 
2018 r., potwierdza, że spośród wszystkich pierwotnych 
materiałów stosowanych do produkcji opakowań metal jest 
najczęściej poddawany procesom recyklingu. Oznacza to 
także, że na każde dziesięć opakowań metalowych 
trafiających na rynek krajów Unii Europejskiej ponad osiem 
zostaje poddanych odzyskowi i przetworzone na inne 
produktu ze stali. 
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Kiedy producenci zapłacą za opakowania? 
Od lipca w Polsce powinien zacząć funkcjonować system 
rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), dzięki 
któremu firmy produkujące opakowania będą 
odpowiedzialne za wprowadzanie ich na rynek, a więc i 
późniejsze powstawanie odpadów. Wygląda jednak na to, 
że prace nad ROP stanęły w miejscu. 
Każdego roku w Polsce produkuje się średnio 6 mln ton 
opakowań, z czego 40 proc. to opakowania z tworzyw 
sztucznych. Gospodarowanie taką ilością odpadów jest z 
roku na rok coraz bardziej kosztowne, a środków w 
budżecie gmin nie przybywa.  
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http://www.pakowanie.info/aktualnosci/dyrektor-polskiej-izby-opakowan-o-opakowaniach-w-warunkach-pandemii-koronawirusa
https://opakowanie.pl/recykling-opakowan-metalowych-na-rekordowym-poziomie/
https://portalkomunalny.pl/kiedy-producenci-zaplaca-za-opakowania-czasu-coraz-mniej-404861/


 

 
 

 

Kolejna główna nagroda na dla DEKORGLASS 
Działdowo 

Dekorglass i jego butelka  dekorowana na gin ostatnio 
triumfuje w światowych konkursach. Tym razem jest to gin 
Twisted Nose, który zdobył główną nagrodę za opakowanie 
na World Gin Awards. Jasnozielone malowanie sprawia, że 
wzory formowane w szkle przypominają morskie fale. 
Dedykowaną butelkę przygotowało Vetroelite, Dekorglass 
odpowiada za dekorację. Serdeczne gratulacje!  
 Od października 2019 roku Dekorglass produkuje własne 
szkło w nowym zakładzie produkcyjnym: Huta TUR 
niedaleko Bydgoszczy. Kolejne nagrody tym razem za całe 
opakowanie: butelkę i dekorację są tylko kwestią czasu. 

 

 
 

 

Kolejna edycja targów BIOEXPO Warsaw 2020 
Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów 
Ekologicznych BIOEXPO Warsaw to jedyne wydarzenie w 
Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dedykowane tylko 
branży ekologicznej. Targi mają charakter stricte biznesowy 
i są doskonałą platformą do dialogu pomiędzy 
producentami a kupcami, właścicielami sklepów 
specjalistycznych oraz hurtowni spożywczych 
i wielobranżowych. Kolejna, druga edycja wydarzenia, 
odbędzie się w terminie 8 – 10 października 2020 r. w 
Centrum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO. 
Targi BIOEXPO Warsaw to także idealna okazja do 
nawiązywania relacji biznesowych w ramach rynku 
krajowego, jak również rozwijania i zwiększania eksportu 
produktów. Targi BIOEXPO Warsaw to też przestrzeń do 
prezentacji nowości oraz rozmowy o trendach na rynku 
żywności i produktów ekologicznych.  
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Zmiana terminu targów PCI Days 2020 
Targi dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego  
PCI Days 2020 zostały przeniesione na 9-10 września 2020. 
Organizatorzy podjęli decyzję o zmianie mając na uwadze 
zarządzenia ministerstwa oraz troskę o bezpieczeństwo 
uczestników wydarzenia. Bez zmiany pozostaje miejsce 
targów, czyli GlobalExpo w Warszawie oraz program imprez 
towarzyszących, na które składają się liczne wykłady w 
Strefach Inspiracji, dwie konferencje (,,Be Inspired: Nowości 
Surowcowe 2020/2021” oraz ,,Mikrobiologia produktów 
kosmetycznych i farmaceutycznych oraz środowiska 
produkcyjnego”) i warsztaty dla zakupowców. Ważność 
zachowują także wszystkie dotychczasowe rejestracje. 
PCI Days służą nawiązywaniu korzystnych kontaktów 
pomiędzy przedstawicielami branży farmaceutycznej i 
kosmetycznej oraz dostawcami produktów i usług dla 
produkcji leków i kosmetyków.  

http://www.pakowanie.info/bioexpo-warsaw-2019.html
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Dla Członków PIO 

 
 

 
 
 
 

Kondycja firm zrzeszonych w Polskiej Izbie 
Opakowań 
Biuro Izby prosi o bieżące przesyłanie informacji o sytuacji 
w firmie, a w szczególności o zagrożeniach dla działalności. 
Dotyczy informacji o aktualnej kondycji firmy oraz 
perspektywie na najbliższe m-ce, a także o problemach 
wymagających pilnego rozwiązania. Jakiego rodzaju 
wsparcie jest niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania 
(przetrwania) firmy? Na jakie opakowania gwałtownie 
spadło zapotrzebowanie? Jak oceniana jest sprzedaż w  
kwietniu w porównaniu ze styczniem i lutym 2020 r.? Czy w 
firmie wprowadzono zwolnienia pracowników lub są 
planowane takie działania w najbliższej przyszłości? 
Prosimy także o przykłady działań wspierających instytucje i 
obywateli w walce z pandemią (przekazanie opakowań do 
żywności, sprzętu ratunkowego i inne).  
Pozyskane informacje zostaną  wykorzystane w 
opracowywanych przez Izbę "raportach" oraz do 
kierowania wniosków o wsparcie dla konkretnych firm. 
Prosimy także o wskazanie działań (zadań) dla Izby na rzecz 
wspierania firm i przedsiębiorców w  warunkach obecnego 
kryzysu. 
 

 
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/pci-days-2020.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

