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Plastikowa rewolucja w Polsce opóźniona 
względem UE 
Wchodząca w życie 3 lipca unijna dyrektywa, która 
wprowadza zakaz stosowania wielu jednorazowych 
produktów z plastiku, w Polsce zostanie wdrożona później. 
Nie wiadomo nawet, czy w tym roku. 
Dopiero na jesieni ma trafić do prac sejmowych projekt 
ustawy wdrażającej do polskiego prawa przepisów 
dyrektywy SUP (Single Use Plastic)- wynika z przekazanych 
„Rzeczpospolitej” informacji Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska, gdzie „trwają intensywne prace nad 
transpozycją do polskiego prawa przepisów dyrektywy 
SUP”. Ta przyjęta w 2019 r. tzw. dyrektywa plastikowa ma 
pomóc rozprawić się z problemem rosnącej ilości odpadów 
z tworzyw sztucznych wprowadzając zakaz sprzedaży i 
używania plastikowych produktów jednorazowego użytku 
takich jak słomki, kubki, talerze, sztućce czy pojemniki na 
żywność (w tym te ze styropianu). 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Witamy w gronie członków – Schoeller 
Allibert Sp. z o.o. 
Miło nam poinformować, iż w dniu 22 czerwca, decyzją 
prezesa  Izby do grona członków Polskiej Izby Opakowań 
została przyjęta firma Schoeller Allibert Sp. z o.o. 
Schoeller Allibert to jeden z największych na świecie 
producentów i dystrybutorów opakowań wielokrotnego 
użytku produkowanych z tworzyw sztucznych. 
 

 
 

 
 

Witamy w gronie członków – REKOPOL 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
W dniu 29 czerwca prezes Izby podjął decyzję o przyjęciu do 
PIO firmy REKOPOL - Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
REKOPOL jest organizacją założoną, w celu realizacji 
ciążących na przemyśle obowiązków odzysku i recyklingu 
opakowań wprowadzanych przez nich na rynek. Prowadzi 
również działalność edukazyjną. 
Więcej informacji o nowych członkach Polskiej Izby 
Opakowań  będzie można znaleźć w najbliższym wydaniu 
Biuletynu Opakowaniowego, który ukaże się w pierwszych 
dniach lipca. 

 

https://www.rp.pl/Biznes/210639936-Plastikowa-rewolucja-w-Polsce-opozniona-wzgledem-UE.html


 
 

 

Yanko oferuje papier ekologiczny ze 
zoptymalizowanymi właściwościami 
barierowymi  
Rozwijając innowacyjność i wpisując się w trend opakowań 
„ECO” firma wprowadziła na rynek papier powleczony 
specjalną substancją, zastępującą folię PE. Produkt ten 
zastępuje wytwarzany dotychczas przez firmę  papier 
kaszerowany folią HDPE dedykowany do pakowania 
produktów świeżych  (np. wędlin, serów, itp.), 
konfekcjonowanych bezpośrednio na stoiskach sklepów 
spożywczych. Powłoka ta oprócz znanych cech ochronnych  
folii HDPE jak odporność na produkty mokre i tłuste, 
posiada dodatkowo barierę dla migracji szkodliwych 
substancji z pokrytego nią papieru do zapakowanego 
produktu spożywczego. Chodzi tutaj głownie o barierę dla 
migracji niepożądanych  substancji jak oleje mineralne, 
benzofenon, bisfenole i inne. Główna składowa powłoki 
powstaje w wyniku biokonwersji skrobi a proces 
wykonywany jest na hali produkcyjnej Yanko.  

czytaj dalej 

 

 
 

 

Złote Gryfy rozdane 
W sobotę, 26 czerwca br. w hotelu The Westin Warsaw 
odbył się Bal Polskiej Izby Druku, podczas którego miała 
miejsce gala wręczenia nagród w XXI edycji konkursu o 
nagrodę Złotego Gryfa.  
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem 
jakości wykonania produktu poligraficznego.Zostanie 
laureatem tej rywalizacji jest równoważne z certyfikatem 
najwyższej jakości produkcji.  
W kategorii Opakowanie z nadrukiem, nagrodę otrzymało 
Opakowanie kaszerowane „2 Masters” dla Dictador Sp. z 
o.o. – Takt Sp. z o.o. 
Polska Izba Opakowań jest wieloletnim partnerem 
wydarzenia, a dyrektor PIO (Beata Pyś-Skrońska) od kilku 
lat zasiada w jury Konkursu. 

zobacz pełna listę zwycięzców 
 

 

 

Wyniki Polish Graphic Design Awards 2020  
26 czerwca 2021 roku w Komunie Warszawa w Warszawie 
odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
organizowanego po raz czwarty konkursu Polish Graphic 
Design Awards. W ramach konkursu 14 zespołów jurorskich 
przyznało ponad 200 nominacji, 65 wyróżnień i 45 nagród 
głównych dla najlepszych projektów graficznych 2020 roku, 
w tym w kategorii Opakowania. 
Polska Izba Opakowań od pierwszej edycji jest patronem 
branżowym Konkursu. Natomiast firmy członkowskie PIO: 
Arctic Paper oraz Świat Druku są partnerami wydarzenia. 

czytaj dalej 
 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/yanko-oferuje-papier-ekologiczny-ze-zoptymalizowanymi-wlasciwosciami-barierowymi
http://www.swiatdruku.eu/Czytelnia/Z-ostatniej-chwili/Konkursy-promocje-okazje/Poznalismy-zwyciezcow-konkursu-o-nagrode-Zlotego-Gryfa
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/polish-graphic-design-awards-2020


 
Dla Członków PIO 

 
 

 

 

Znakowanie niektórych produktów 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych 
Wraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych 
produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (dyrektywą 
SUP)  wejdzie również w życie obowiązek znakowania 
niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych. 
W związku z powyższym przypominamy, że członkowie PIO 
mogą otrzymać bezpłatnie gotowe pliki graficzne (ai oraz 
eps) ze stosownymi oznaczeniami. W tym celu wystarczy 
zwrócić się do biura Izby.  
Treść rozporządzenia oraz sprostowania można znaleźć na 
portalu Izby  - tutaj 

 
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/aktualnosci/oznakowanie-produktow-jednorazowego-uzytku-z-tworzyw-sztucznych
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

