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Sprostowanie do rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2020/2151 
Na początku roku Polska Izba Opakowań wystosowała do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska pismo z prośbą o 
ujednolicenie zapisów w rozporządzeniu Komisji (UE) 
2020/2151 dotyczącym znakowania produktów z tworzyw 
sztucznych  
Zgodnie z zapowiedzią monitorowania przez Izbę 
prowadzonych w tym temacie działań, informujemy, że w 
ostatnich dniach w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej 
zostało opublikowane Sprostowanie do rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 
2020 r. dotyczące poprawek we wzorach oznakowań na 
produktach.  

czytaj dalej 

 
 

 

Zmiana zasad wprowadzania drewnianych 
materiałów  opakowaniowych przy imporcie z 
Chin, Indii i Białorusi 
Od dnia 1 marca 2021 r. w życie wchodzą zapisy 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/127 z 
dnia 3 lutego 2021 r. ustanawiającego wymogi dotyczące 
wprowadzania na terytorium Unii drewnianych materiałów 
opakowaniowych do transportu niektórych towarów 
pochodzących z niektórych państw trzecich i wymogi 
dotyczące kontroli zdrowia roślin w odniesieniu do takich 
materiałów oraz uchylającego decyzję wykonawczą (UE) 
2018/1137. 

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Witamy w gronie członków –  
Green Tree Group Sp. z o.o. 
W dniu 2 marca do grona członków Polskiej Izby Opakowań 
została przyjęta firma Green Tree Group Sp. z o.o. 
Firma jest producentem kompostowalnych opakowań, 
toreb, sztućców i naczyń. 
Serdecznie gratulujemy członkostwa i mamy nadzieję na 
owocną współpracę. 
Więcej informacji o firmie zamieścimy już niebawem na 
portalu Izby oraz w najbliższym wydaniu Biuletynu 
Opakowaniowego 
 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/sprostowanie-do-rozporzadzenia-wykonawczego-komisji-ue-20202151
http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/zmiana-zasad-wprowadzania-drewnianych-mat-opakowaniowych-przy-imporcie-z-chin-indii-i-bialorusi,425.html
https://www.greentree.com.pl/


 

 

Rada programowa targów Warsaw Pack 
Dnia 9 marca 2021 w siedzibie Polskiej Izbie Opakowań 
miało miejsce zebranie Rady Programowej Warsaw Pack. 
W trakcie spotkania poruszono kwestie związane z 
organizacją VI edycji targów Warsaw Pack, która będzie 
miała miejsce w dniach 26-28 maja 2021. Głównymi 
tematami rozmów były innowacje w opakowaniach z 
tworzyw sztucznych, źródła finansowania oraz możliwości 
związane z wejściem na rynek międzynarodowy. Jednym z 
omawianych wątków był także zakres tematyczny 
towarzyszącego targom Kongresu, w ramach którego, jak 
ustalono - 6 tematów zostanie przygotowanych przez 
Polską Izbę Opakowań i  Rekopol, która będzie brała także 
czynny udział w promocji wydarzenia. 
Część zebrania stanowiło omówienie zasad konkursu 
INNOWACYJNE OPAKOWANIA. W efekcie ustalono, że w 
ramach plebiscytu spośród wszystkich zgłoszonych 
produktów wyróżnione zostaną pierwsze dwa produkty, a 
nagrodą będzie stoisko na targach organizowanych przez 
PTAK WARSAW EXPO.  

czytaj dalej 

 

 
 

 

Huta Tur po roku od wznowienia działalności 
Minął ponad rok od rozpalenia pieca w Hucie szkła 
należącej do Dekorglass. 
Był to czas obfitujący w nowe doświadczenia. 
Zainwestowaliśmy w najnowocześniejsze technologie i 
zatrudniliśmy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, 
co przełożyło się na nasz sukces. Osiągnęliśmy pożądany 
kolor szkła oraz wdrożyliśmy butelki kosmetyczne i 
alkoholowe.Wprowadziliśmy na rynek szereg standardów. 
Dawniej nasza huta produkowała głównie butelki 
przeznaczone pod rozlew wódki. Zapotrzebowanie rynkowe 
pokazało nam jednak, że coraz większą popularnością 
cieszą się takie alkohole jak whisky czy gin.  

czytaj dalej 
 

 

 

Konkurs na innowacyjne opakowanie 
Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas najbliższej edycji 
targów Warsaw Pack zostanie zorganizowany Salon 
Innowacji, na którym zaprezentowane zostaną najnowsze 
rozwiązania z branży opakowań. 
Nowością w tym roku będzie Konkurs na innowacyjne 
opakowań. Spośród eksponatów prezentowanych na 
Salonie, Jury ekspertów wybierze najciekawsze rozwiania, a 
laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
organizatora targów.  
Szczegóły Konkursu i warunki udziału zamieszczone są na 
dedykowanej stronie targów Warsaw Pack 
Członkowie Polskiej Izby Opakowań mogą zgłaszać swoje 
produkty bezpłatnie. 

strona Konkursu 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/rada-programowa-targow-warsaw-pack-2021
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/huta-tur-po-roku-od-wznowienia-dzialalnosci
https://warsawpack.pl/konkurs/


 
Dla Członków PIO 

 
 

 
 

 
Walne Zgromadzenie Członków 

23 marca 2021 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby 
Opakowań 
Uprzejmie przypominamy, że na dzień 23 marca 2021 r. 
zostało zaplanowane Walne Zgromadzenie Członków 
Polskiej Izby Opakowań. Tegoroczne WZC zostanie 
zorganizowane w formie zdalnej poprzez platformę MS 
Teams.  
Podczas WZC każda firma jest reprezentowana przez 
jednego delegata. Na kilka dni przed spotkaniem do 
kierownictwa firm zostanie przesłany mail z linkiem 
umożliwiającym udział w obradach. 
Rada Izby zwraca się do kierownictwa firm zrzeszonych w 
Izbie z prośbą o zarezerwowanie tego terminu. 

 
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/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

