
 
141 nr 26/2021 z dnia 22 września  2021 r. 

 
 

 

System kaucyjny wejdzie w  życie równolegle 
z ROP 
Kilka dni temu resort klimatu oznajmił dość nieoczekiwanie, 
że wraz z wdrażaniem nowego modelu rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta w Polsce, wprowadzany 
będzie również system kaucyjny dla opakowań. 
Ogłoszenie tej informacji przez Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska w ubiegłym tygodniu było dość 
niespodziewane. Wcześniej mówiło się, że projekt ustawy 
implementującej w Polsce rozszerzoną odpowiedzialność 
producenta – a przynajmniej jej fragmenty – będzie 
wprowadzany najpierw, a dopiero potem wdrażany będzie 
system kaucyjny. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Targi BIOEXPO już za parę dni w Nadarzynie  
Parę dni dzieli nas od Międzynarodowych Targów Żywności 
i Produktów Ekologicznych, które odbędą się w dniach 
30.09.-2.10. 2021 r. w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. 
BIOEXPO Warsaw to jedyne wydarzenie w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej dedykowane tylko branży 
ekologicznej. Targi mają charakter stricte biznesowy i są 
doskonałą platformą do dialogu pomiędzy producentami a 
kupcami, właścicielami sklepów specjalistycznych oraz 
hurtowni spożywczych i wielobranżowych. 

czytaj dalej 

 

 
 
 

 

WEBINAR 
Serdecznie zapraszamy na Webinarium, organizowane 
przez REKOPOL systemie ROP i konsekwencjach dla 
przemysłu, konsultowanego obecnie projektu ustawy. 
Temat webinarium to: „Szanse i wyzwania dla Polskich 
przedsiębiorców w świetle projektu ustawy 
opakowaniowej.” 
Webinar jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja. 
 

rejestracja 
 

 

https://portalkomunalny.pl/system-kaucyjny-jednak-rownolegle-z-rop-423844/
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/targi-bioexpo-juz-za-pare-dni-w-nadarzynie
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/targi-bioexpo-juz-za-pare-dni-w-nadarzynie
https://rekopol.clickmeeting.com/188241276/register


 

 

Zobacz nowości na Targach Taropak!  
Podczas tegorocznych Targów Taropak odwiedzający 
otrzymają możliwość zobaczenia nie tylko nowości 
prezentowanych przez targowych wystawców, ale także 
niespodzianki oferowane przez organizatorów. Spotkanie 
profesjonalistów z branży opakowań i etykietowania w 
Poznaniu zbliża się wielkimi krokami – dowiedz się, czego 
możesz się spodziewać. 
Nowością, zarówno dla wystawców, jak i zwiedzających, 
prezentowaną na Targach Taropak, będzie Internetowa 
Platforma Spotkań. Targi Taropak odbędą się w tym roku w 
formule hybrydowej – stacjonarnie, dając wystawcom 
tradycyjną możliwość na optymalną prezentację 
produktów, rozwiązań czy wymianę informacji w postaci 
spotkań na żywo, oraz online – z wykorzystaniem 
dedykowanej platformy internetowej, która jest 
uzupełnieniem klasycznej, znanej wszystkim formy Targów 
Taropak. 

czytaj dalej 
 

 
 

 

Targi Packaging Innovations dowodem na 
restart branży! 
Tegoroczna 13. edycja targów zorganizowana została 
wspólnie z Festiwalem Marketingu i Druku. Połączenie sił 
dwóch dużych graczy – Targów w Krakowie oraz OOH 
Magazine zaowocowało szeroką ofertą wystawienniczą 
oraz ciekawym programem towarzyszącym. Wydarzenie 
spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem Wystawców 
oraz Odwiedzających, którzy podczas rozmów wielokrotnie 
podkreślali, jak bardzo tego typu spotkania są im potrzebne 
w pozyskiwaniu i utrwalaniu kontaktów, zdobywaniu 
wiedzy oraz czerpaniu inspiracji.  

           czytaj dalej 
 

 
 

 
 

Poparcie PIO dla projektu ustawy o 
zwalczaniu COVID-19 
Polska Izba Opakowań po przeprowadzonych konsultacjach 
wśród członków Izby, udzieliła pełnego poparcia dla 
projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych 
z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (UD-
271 w wykazie prac Rady Ministrów R.P.). 
Z cenną inicjatywą w tej sprawie wystąpiła Polska Izba 
Odzysku i Recyklingu Opakowań. 
Mamy nadzieję, iż szybkie wprowadzenie tej ustawy w życie 
przyspieszy znacznie proces szczepień naszych 
pracowników, zapewniając tym samym bezpieczeństwo 
zdrowotne przed tą ciężką chorobą jaką jest COVID-19. 

 

 
 

 

http://www.pakowanie.info/aktualnosci/zobacz-nowosci-na-targach-taropak
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/zobacz-nowosci-na-targach-taropak
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/targi-packaging-innovations-dowodem-na-restart-branzy
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/targi-packaging-innovations-dowodem-na-restart-branzy
http://www.pakowanie.info/aktualnosci/targi-packaging-innovations-dowodem-na-restart-branzy


Dla Członków PIO 

 
 

 

 

Prezes PIO-Przewodniczącym Komitetu 
Jakości i Normalizacji KIG 
W dniu 9 września br. Prezydium Krajowej Izby 
Gospodarczej w Warszawie ponownie  powołało  Prezesa 
Polskiej Izby Opakowań – Pana prof. zw. dr hab. inż. 
Stanisława Tkaczyka na funkcję Przewodniczącego Komitetu 
Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej w kadencji 
2021-2025.  

 
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

