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Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
czyli pakiet ROP 
5 lipca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał 
się długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i 
niektórych innych ustaw. 
Projekt liczy 72 strony, uzasadnienie do niego kolejne 17, a 
ocena skutków regulacji -następne 23 strony. 
Jednym z najbardziej dyskutowanych przez ostatnie lata 
kwestii była opłata opakowaniowa i regulator ROP. Projekt 
zakłada, że opłata ma być pobierana co miesiąc przez 
marszałków województw, a środki z niej trafiać do 
operatora systemu ROP, którym będzie Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).  

czytaj dalej 
 

 
 

 

Odświeżanie opakowania. Co musisz wiedzieć 
zanim zaczniesz? 
Opakowanie jest dla wielu marek pierwszym punktem styku 
z klientem. Zwłaszcza w czasie, gdy spada oglądalność 
telewizji, coraz więcej klientów instaluje adblocki i korzysta 
z serwisów typu Netflix, gdzie nie trafiają do nich reklamy. 
Opakowania są fundamentalną częścią wizerunku marki. 
Twoi odbiorcy mogą uniknąć kontaktu z reklamami 
telewizyjnymi, dużą częścią reklam internetowych, ale 
ostatecznie w sklepie zawsze na koniec będą patrzeć na 
opakowania.  

czytaj dalej 
 

 
 
 

 

Targi Luxe Pack Monaco 
Po covidowej przerwie w  dniach 26-29 września br. 
odbędą się w Monaco w Forum Grimaldi targi  opakowań 
luksusowych. Producenci opakowań premium z całego 
świata spotkają się, aby zaprezentować swoje najbardziej 
kreatywne innowacje: podstawowe zaopatrzenie dla 
marek, które chcą wyróżnić się, zarówno pod względem 
wzornictwa, poszanowania środowiska, jak i innowacji 
cyfrowych. Na targach zaprezentuje się 470 wystawców z 
98 krajów przy frekwencji   9000 zwiedzających. Na licznych 
konferencjach prelekcje wygłosi 70 ekspertów.   

strona targów 
 

https://portalkomunalny.pl/projekt-nowelizacji-ustawy-o-gospodarce-opakowaniami-i-odpadami-opakowaniowymi-2021-rop-rozszerzona-odpowiedzialnosc-producenta-422298/
https://www.kierunekspozywczy.pl/artykul,86476,odswiezanie-opakowania-co-musisz-wiedziec-zanim-zaczniesz.html
https://www.luxepackmonaco.com/


 
 

 

Salon Innowacji na targach WARSAW PACK  
Polska Izba Opakowań już czwarty raz jest 
współorganizatorem Salonu Innowacji, wystawy 
organizowanej w Ptak Warsaw Expo w czasie VI 
Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i 
Opakowań WARSAW PACK w dniach 23-25 listopada br. w 
Nadarzynie. 
Na Salonie można zaprezentować opakowania, materiały 
opakowaniowe, maszyny i urządzenia oraz pomocnicze 
środki opakowaniowe charakteryzujące się nowymi, 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie stosowanych 
materiałów, technologii, konstrukcji lub funkcji. 
W tegorocznej edycji wystawy organizowany jest Konkurs 
na Innowacyjne Opakowanie. Zachęcamy do prezentacji 
opakowań na Salonie i uczestnictwa w Konkursie. 
Zgłoszenia dla członków Polskiej Izby Opakowań na 
info@pio.org.pl, (bezpłatnie), dla pozostałych chętnych na 
stronie Warsaw Pack. 

więcej informacji 
 

 
 

 

Art of Color Spotkanie Liderów 
Wydarzenie organizowane przez Grupę MTP odbędzie się  
2 września 2021 r. w Restauracji Saffron a`la carte na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.  
Uczestnikami spotkania będą liderzy rynku poligraficznego 
– właściciele największych drukarń w Polsce, konwerterzy, 
prezesi stowarzyszeń i izb branżowych, dostawcy 
materiałów eksploatacyjnych, maszyn i rozwiązań 
cyfrowych, jak również prezesi ogólnopolskich wydawnictw 
i portali dedykowanych szeroko pojętej poligrafii. Goście 
tegorocznego ART OF COLOR Spotkanie liderów dowiedzą 
się w jaki sposób będzie dystrybuowany pakiet pomocowy 
wynegocjowany dla Polski z budżetu Unii Europejskiej, 
jakich inicjatyw legislacyjnych należy się spodziewać w 
ramach procesu wdrażania zasad Gospodarki Cyrkularnej i 
Zrównoważonego Rozwoju oraz jakie kierunki rozwoju 
przedsiębiorstw w najlepszy sposób sprostają błyskawicznie 
zmieniającym się priorytetom otoczenia biznesowego. 

więcej informacji 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Targi RemaExtra coraz bliżej  
Niedawno rozpoczęła się rejestracja zwiedzających online 
na Targi RemaExtra. Pomimo sezonu urlopowego 
zainteresowanie branży zaskoczyło Organizatora bardzo 
pozytywnie. Do tej pory zarejestrowali się zwiedzający z 43 
krajów! Aż 20% wszystkich osób zainteresowanych 
odwiedzeniem targów to przedstawiciele branży z 
zagranicy.  
Targi odbędą się w dniach 15-16 września w Ptak Warsaw 
Expo w Nadarzynie. Rejestracja zwiedzających dostępna 
jest na stronie RemaExtra 
 

mailto:info@pio.org.pl
https://warsawpack.pl/?gclid=EAIaIQobChMIoeXQ4o6c8gIVBHYYCh1dgAcJEAAYASAAEgJjVfD_BwE
https://artofcolor.pl/
https://bit.ly/3jsuT0h


 
Dla Członków PIO 

 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w targach TAROPAK i 
WARSAW PACK 2021 z Polską Izbą Opakowań 
Przypominamy, że członkowie Polskiej Izby Opakowań mogą 
skorzystać z preferencyjnych warunków udziału w targach  
TAROPAK  4-6 października br. w Poznaniu oraz WARSAW 
PACK 23-25 listopada br. w Nadarzynie na zbiorowym 
stoisku Izby. 
Wszelkich informacji na temat oferty udziela Pani Marzenna 
Kobylarz (info@pio.org.pl). 
Na wszystkich wydarzeniach targowych, na których Izba 
dysponuje stoiskiem, istnieje także możliwość bezpłatnego 
wyłożenia swojej literatury firmowej (katalogi, foldery 
ulotki), pod warunkiem dostarczenia materiałów na 
miejsce.  
 

 
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

