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Biuletyn Opakowaniowy zamyka miniony rok  
Rok 2020 zamknęliśmy czwartym numerem wydawanego 
przez Polską Izbę Opakowań Biuletynu. 
Podobnie jak wszystkie tegoroczne numery, także to 
wydanie ukazuje się jedynie w wersji elektronicznej. 
W grudniowym numerze m.in.  pożegnanie Pana Marka 
Rosłona; Gospodarka Obiegu Zamkniętego; Witamy w 
gronie członków; Podsumowanie jesiennych targów 
opakowaniowych; Nowa kolumna "Z życia firm 
członkowskich" i wiele więcej. 
Zapraszamy do lektury 

przeczytaj Biuletyn 

 

 

„Podatek od plastiku” staje się faktem 
Rada Unii Europejskiej wprowadza od stycznia 2021 r. tzw. 
podatek od plastiku. Za każdą tonę wytworzonych i nie 
poddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych 
trzeba będzie zapłacić do unijnej kasy 800 euro. Ten 
dodatkowy zastrzyk pieniędzy kierowany ma być na walkę 
ze skutkami pandemii COVID-19. 
Decyzją Rady UE nr 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. od 1 
stycznia 2021 roku wprowadzony zostaje tzw. Plastix Tax (a 
właściwie Plastic Levy), czyli opłata od tej części opakowań 
wytworzonych w kraju członkowskim, która nie została 
poddana recyklingowi.  

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Słowacja od przyszłego roku wprowadzi 
kaucje za butelki PET 
Minister środowiska Słowacji Jan Budaj zapowiedział, że od 
stycznia 2022 r. ma zacząć działać system skupu 
plastikowych butelek (PET) oraz puszek, za które kaucja 
wyniesie 15 eurocentów. W 2025 roku około 90 procent 
takich opakowań powinno trafiać do skupu. 
Funkcjonowanie systemu ma zapewnić konsorcjum 
krajowych producentów napojów bezalkoholowych i piwa 
oraz handlu detalicznego. 
Według Budaja po wprowadzeniu kaucji i uruchomieniu 
skupu nikomu nie będzie opłacać się wyrzucanie butelek 
i puszek. System ma objąć opakowania od objętości 0,1 litra 
do 3 litrów. Butelki i puszki mają mieć kody kreskowe. 

czytaj dalej 
 

http://www.pakowanie.info/z-zycia-izby/ostatnie-w-2020-roku-wydanie-biuletynu
https://portalkomunalny.pl/podatek-od-plastiku-staje-sie-faktem-412741/
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/inteligentne-opakowania-zwrotne-opracowuje-siec-badawcza-lukasiewicz


 
 

 

Początek końca pakowania w plastik? 
Polska innowacyjna Firma Pomona Company Ltd 
opracowała i zastrzegła jako wzór przemysłowy na terenie 
Europy, całkowicie kompostowalny podkład absorpcyjny do 
żywności świeżej PADECO. Wychodzi on naprzeciw 
światowemu trendowi powstrzymania strumienia śmieci. 
Następny krok należy do producentów pudełek i folii 
zakrywającej, by również były kompostowalne – to już 
będzie opakowaniowy set nowej generacji. Technologie już 
są, a wejście przepisów podatkowych w sprawie plastików 
zmieni kalkulacje biznesowe i postęp ekologiczny w 
opakowaniach żywności przyspieszy. Sam podkład PADECO 
na szczęście nie jest drogi, więc otwiera drogę do 
upowszechnienia się ekologicznego pakowania żywności 
świeżej.  

czytaj dalej 
 

 
 

 
 

Bezpłatny webinar: Pierwszy rok w  
e-commerce 
Pandemia COVID-19 postawiła przed biznesem 
nieoczekiwane wyzwania. Firmy, aby utrzymać się na rynku, 
zaczęły sprzedawać swoje produkty i usługi w Internecie.  
W dniu 21 stycznia br. Krajowa Izba Gospodarcza 
zorganizuje webinar pt. Pierwszy rok w e-commerce 
poświęcony zagadnieniom handlu internetowego.  
Podczas webinaru o gospodarczych i prawnych aspektach 
rynku e-commerce opowiedzą eksperci KIG. 
W programie: 

 Jak zrobić naprawdę dobry sklep internetowy? 

 Jak wygląda rynek e-commerce w Polsce? 
Spotkanie jest bezpłatne, jednak konieczna jest 
wcześniejsza rejestracja (liczba miejsc ograniczona). 
Szczegóły, program oraz formularz rejestracyjny znajduje się 
na stronie organizatora 

strona wydarzenia 
 

 
 

 

Targi RemaDays 2021 przeniesione 
W związku z utrzymującymi się obostrzeniami związanymi z 
pandemią COVID-19, które nie pozwalają w obecnej sytuacji 
na organizowanie imprez targowych, Zespół RemaDays 
pragnie poinformować, że podjął decyzję o odwołaniu 
targów RemaDays w dniach 10-12.02.2021 r. O terminie 
zastępczym organizatorzy poinformują bezzwłocznie gdy 
tylko sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie ulegnie 
znacznej poprawie jednak nie później niż do 1.02.2021. 

Zespół RemaDays 
 
 
 
 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/poczatek-konca-pakowania-w-plastik
https://kig.pl/jak-przetrwac-pierwszy-rok-w-ecommerce/
https://informacje.kig.pl/lethe/lethe.newsletter.php?pos=track&id=5af760526aec6af81edd2f4204790e51&sid=9bada2f259950dddd366b48d2615c34c&redu=lethehttpsformularze.kig.pl%2Fpl%2Fwebinar-pierwszy-rok-w-e-commerce%2F


Dla Członków PIO 

 

 

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. 
W związku z rozpoczęciem nowego roku i okresową 
aktualizacją danych prosimy o sprawdzenie  zakładki swojej 
firmy, ewentualną aktualizację informacji i linków oraz 
nadsyłanie materiałów, które chcieliby Państwo zamieścić 
na swoim profilu. 

zakładki członków PIO 

 
Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 

 
 

Spodobał Ci się nasz newsletter, a nie jesteś subskrybentem? Zapisz się 
Chcesz 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
http://www.pakowanie.info/newsletter.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

