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Plastic Tax (podatek od plastiku) to krok w 
dobrą stronę czy zamach na producentów? 
Od 1 stycznia 2021 roku na terenie całej Unii Europejskiej 
ma zacząć obowiązywać podatek od opakowań z tworzyw 
sztucznych niepoddanych recyklingowi.  
Wszystkie kraje poparły pomysł, a wpływy mają wesprzeć 
budżet Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się, kto będzie płacić 
„plastic tax” i jakie są stanowiska jego zwolenników i 
przeciwników. 

czytaj dalej 
 

 

 

Koniec wzrostów na rynku tworzyw 
sztucznych 
Wrzesień przyniósł koniec fali wzrostów cen tworzyw 
sztucznych, która trwała przez ostatnie 3 miesiące. Spadek 
cen nie jest duży, chociaż w Polsce większy niż w Europie 
Zachodniej. Indeks Plastixx osiągnął we wrześniu poziom 
nieco ponad 1918 pkt., zaledwie 0,1 proc. niższy niż w 
sierpniu, podczas gdy na krajowym rynku spadki sięgnęły 
niekiedy nawet 2 proc. 
Wrześniowe spadki cen tworzyw sztucznych to pochodna 
taniejącej ropy naftowej. To, że są one raczej niewielkie 
wynika z faktu, iż pomiędzy cenami surowców zachodzi 
opóźniona korelacja – obecne spadki cen plastiku nie 
wynikają z wrześniowych, a sierpniowych spadków cen 
ropy, a te były najniższe od lutego. 

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Nowy numer Biuletynu Opakowaniowego 
dostępny na portalu Izby  
Podobnie jak ostatnie numery wydawanego przez 
Izbę Biuletynu Opakowaniowego, jesienne wydanie tego 
kwartalnika zostało opublikowane wyłącznie w wersji 
elektronicznej.  
W najnowszym numerze m.in.: Wpływ koronawirusa na 
branżę opakowań, Zasłużeni dla Przemysłu Opakowań, 
Opakowania aktywne i inteligentne, Jubileusz firmy YANKO, 
Relacja z targowej jesieni. 
W przyszłości Izba chciałaby powrócić do wydawania 
Biuletynu w wersji drukowanej. Niestety w bieżącej sytuacji 
epidemiologicznej, trudno powiedzieć kiedy to nastapi. 

zobacz najnowszy numer 
 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-plastic-tax-podatek-od-plastiku-to-krok-w-dobra-strone-czy-zamach-na-producentow
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/koniec-wzrostow-na-rynku-tworzyw-sztucznych
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/jesienny-biuletyn-opakowaniowy-w-wersji-elektronicznej


 
 

 

Witamy w gronie członków – FANO Sp. z o.o. 
W dniu 29 września 2020 roku, podczas targów POLAGRA w 
Poznaniu, firma FANO Sp. z .o.o. zgłosiła akces do grona 
członków Polskiej Izby Opakowań.  
Firma FANO Sp. z o. o. specjalizuje się w produkcji 
najwyższej jakości Etykiet Samoprzylepnych, Laminatów 
Saszetkowych, Shrink Sleeve oraz innych folii i opakowań z 
roli na rolę w technologii HDFLEXO. 
Produkcja opiera się na nowoczesnych, rzędowych 
maszynach rolowych w technologii HD FLEXO z możliwością 
uszlachetniania druku z zastosowaniem sitodruku 
rotacyjnego, złocenia – Coldstamping lub Hotstampingu, 
tłoczenia (Embossing), laminowania, poddruku od strony 
kleju oraz wielu innych rozwiązań, które mogą być ze sobą 
dowolnie łączone. 
Pełną informację o firmie zamieszczamy w najnowszym 
numerze Biuletynu Opakowaniowego. 

 

 
 

 

Zwycięzcy Art of Packaging 2020 
Finał czternastej edycji konkursu ART OF PACKAGING 2020 
dobiegł końca. 12 października 2020 roku w Sali Ziemi na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich dowiedzieliśmy 
się, które z opakowań zasłużyły na miano tych najlepszych. 
Jak co roku szansę na zaprezentowanie swojego projektu 
dostali nie tylko profesjonalni przedstawiciele branży 
opakowań, ale również studenci, którzy mieli okazję 
zadebiutować na rynku z własnym rozwiązaniem. Wybór nie 
był łatwy – wszyscy uczestnicy konkursu trzymali naprawdę 
wysoki poziom zarówno pod względem designu, jak i 
funkcjonalności swoich projektów. Emocjom nie było końca, 
a budujące napięcie rosło z każdą przedstawioną kategorią. 
Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Dream 
Packaging”.  

czytaj dalej 

 

 
 

 

Jesienne Sympozjum Przemysłu 
Farmaceutycznego i Kosmetycznego 
 Najnowsze rozwiązania technologiczne, cyfryzacja, 
optymalizacja procesów wytwórczych, zarządzanie 
ryzykiem, innowacyjne techniki badań, surowce, trendy na 
rynku, opakowania – to tylko wybrane zagadnienia, jakie 
pojawią się na XVI Jesiennym Sympozjum Przemysłu 
Farmaceutycznego i Kosmetycznego, które odbędzie się w 
dniach 29-30 października 2020 r. Ze względu na obecną 
sytuację epidemiologiczną oraz liczne obostrzenia, Jesienne 
Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego 
odbędzie się w formie on-line. 
Polska Izba Opakowań już kolejną edycję jest patronem 
tego wydarzenia. 

Więcej na stronie wydarzenia 
 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/zwyciezcy-art-of-packaging-2020
https://www.kierunekfarmacja.pl/konferencja,2130.html


 
Dla Członków PIO 

 
 
 

 
 
 

Portal pakowanie.info do dyspozycji 
członków Izby 
W związku z epidemią koronawirusa wiele tradycyjnych 
form dzielenia się wiedzą czy promowania działalności jest 
„w zawieszeniu”.  
Przypominamy, że do dyspozycji członków PIO jest 
prowadzony przez Izbę portal oraz wydawany 3 razy w 
miesiącu newsletter, który trafia do niemal 3000 
odbiorców.  
Zachęcamy zatem do nadsyłania materiałów i artykułów 
dotyczących nowych rozwiązań, produktów, osiągnięć i 
wyróżnień Państwa firmy, a także artykułów 
merytorycznych, którymi chcieliby Państwo się podzielić. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie materiałów 
(lub linków do artykułu na Państwa stronie) na adres biura 
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. 

 

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

