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Biznes obawia się opłaty kubkowej i nie 
rozumie jej zasad 
Zdaniem przedsiębiorców, nowelizacja ustawy o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej rozmija 
się w wielu elementach z tzw. dyrektywą plastikową. 
Najwięcej kontrowersji wzbudza wysokość opłat. Z projektu 
nie wynika też, na jakiej podstawie skalkulowano 
zaplanowane opłaty i na jakie cele zostaną przeznaczone. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Zostało tylko kilka dni na rejestrację udziału 
w webinarium PIO 
Przypominamy, że już tylko kilka dni zostało na rejestrację 
udziału w organizowanym w dniu 6 maja przez Polską Izbę 
Opakowań webinarium, które będzie poświęcone 
poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Jak uczynić 
recyklingowlanymi elastyczne opakowania z tworzyw 
sztucznych?” Dzięki partnerom merytorycznym PIOIRO, 
Futamura i Circular Packaging Design oraz sponsorom 
wydarzenia - firmom FUTAMURA, Targi w Krakowie oraz 
Green Tree udział w webinarium jest bezpłatny po 
rejestracji. Zarejestrować można się tylko do 5 maja do 
końca dnia..  

szczegóły wydarzenia i rejestracja 
 

 
 
 

 

Raport Green Generation już dostępny 
22 kwietnia miała miejsce premiera raportu „Green 
Generation 2021”. Wyniki najnowszej edycji badania 
zaprezentowała Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor 
zarządzająca Mobile Institute. Następnie uczestnicy mogli 
wysłuchać dwóch paneli dyskusyjnych w temacie 
świadomości ekologicznej Polaków w cieniu pandemii oraz 
zakupów ekologicznych i prowadzenia eko-pozytywnego 
biznesu.  
Polska Izba Opakowań była partnerem tego raportu, a 
prelegentem jednego z paneli był reprezentujący Izbę 
specjalista z zakresu ekologii Konrad Nowakowski (COBRO, 
PIOIRO). Na stronie wydarzenia można pobrać raport oraz 
obejrzeć film z jego premiery. 

strona wydarzenia 
 

 

https://www.prawo.pl/biznes/nowa-oplata-produktowa-zastrzezenia-przedsiebiorcow,507902.html
http://www.pakowanie.info/webinarium-1-2021.html
https://mobileinstitute.eu/green


 

 

BASF Polska z wyróżnieniem w konkursie 
Stena Circular Economy Award  
8 kwietnia 2021 roku zostały ogłoszone wyniki IV edycji 
konkursu Stena Circular Economy Award, do którego 
przyjęto aż 57 zgłoszeń w 3 kategoriach konkursowych. 
Firma BASF Polska otrzymała wyróżnienie w tym projekcie 
za wdrożone praktyki GOZ, związane z produktem ecovio®. 
Głównym obszarem, w którym ecovio® znajduje swoje 
zastosowanie są biodegradowalne folie służące do 
produkcji: toreb na odpady organiczne, toreb na owoce i 
warzywa, toreb na zakupy o podwójnym zastosowaniu 
(najpierw na zakupy, a następnie na odpady organiczne) lub 
służące do produkcji folii rolniczych.  

czytaj dalej 

 

 
 

 

Ewa Woch, Targi w Krakowie: branża targowa 
zderzyła się ze ścianą 
– Branżę targową z marca 2020 roku można było porównać 
do rozpędzonego pociągu jadącego z szybkością 300 km/h, 
na pokładzie którego wszyscy w euforii piją szampana, i 
który nagle zderza się ze ścianą – mówi Warszawskiej Izbie 
Gospodarczej Ewa Woch, wiceprezes zarządu firmy Targi w 
Krakowie. 
Rok 2019 w branży targowej w liczbach prezentuje się 
świetnie: 100 zorganizowanych targów, 162 miliony 
zwiedzających, ponad 27 tysięcy wystawców. 
Rok 2019 był dla branży targowej w Polsce bardzo dobry: 
zorganizowaliśmy rekordową ilość imprez, w których wzięła 
udział wyjątkowo duża liczba wystawców i zwiedzających, 
mieliśmy świetne wyniki. Perspektywy na rok 2020 były 
równie doskonałe.  

czytaj dalej 
 

 

 

Polski Bon Targowy 
Informujemy, że z inicjatywy Prezesa Zarządu Ptak Warsaw 
Expo Pana Tomasza Szypuły powstał projekt wsparcia 
wystawców targów po zakończeniu lockdownu i ponownym 
uruchomieniu imprez targowych. 
Projekt został przesłany i konsultowany z przedstawicielami 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarią 
Prezydenta RP 
Ostatnie spotkanie robocze odbyło się 21.04.2021 roku z 
Panem Ministrem Andrzejem Gutem-Mostowym oraz 
przedstawicielami Ministerstwa. Panu Prezesowi Szypule w 
spotkaniu towarzyszyli: Pan Jerzy Romański Prezes Krajowej 
Izby Targowej oraz Pan Mateusz Czerwiński Wiceprezes 
Warszawskiej Organizacji Turystycznej oraz Dyrektor 
Warsaw Convention Bureau. Obecnie czekamy na 
rozstrzygnięcie i informację, czy inicjatywa zostanie przyjęta 
do realizacji przez Polski Rząd.. 

 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/basf-polska-z-wyroznieniem-w-konkursie-stena-circular-economy-award-za-projekty-z-wykorzystaniem-produktu-ecovior
https://targi.krakow.pl/pl/
https://targi.krakow.pl/pl/
https://wig.waw.pl/ewa-woch-targi-w-krakowie-branza-targowa-zderzyla-sie-ze-sciana/


Dla Członków PIO 

 

 
 
 

 

 

 

Prace nad nową zakładką na portalu - 
literatura branżowa 
W ramach swojej działalności edukacyjnej, Polska Izba 
Opakowań pragnie ułatwiać swoim członkom, ale także 
całej branży dostęp do wiedzy z zakresu opakowalnictwa. 
Dlatego też, na portalu Izby została utworzona zakładka 
„Wiedza”, a w niej zamieszczony zostanie wykaz publikacji 
branżowych dotyczących opakowań. 
Zachęcamy zatem członków i przyjaciół Izby do nadsyłania 
propozycji pozycji książkowych, które według Państwa 
powinny się znaleźć na wspomnianej liście. Obecnie Izba 
zebrała ok. 50 tyłów wydanych po roku 2000. 
Zakładka pojawi się na portalu w pierwszych dniach maja. 
 

 
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

