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Projekt ustawy o systemie kaucyjno-
depozytowym 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało nowy 
projekt ustawy o powszechnym systemie kaucyjnym. 
System kaucyjny obejmie butelki jednorazowego użytku z 
tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 litrów 
oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o 
pojemności do 1,5 litra. - Przedsiębiorcy, wprowadzający 
napoje w ww. opakowaniach będą mieli obowiązek 
zapewnienia, w ramach utworzonego systemu kaucyjnego, 
poziomu selektywnego zbierania opakowań lub odpadów 
opakowaniowych powstałych z tych opakowań.  

czytaj dalej 

 
 

 

 
 

 

Biuletyn Opakowaniowy nr 4/2021 
Ukazał się najnowszy 4 numer Biuletynu Opakowaniowego, 
podsumowujący czwarty kwartał 2021 roku.  
W numerze m.in.:  Oznakowania na opakowaniach w 
zakresie środowiska, Nowe kierunki w certyfikacji 
opakowań,  Trendy w opakowaniach szklanych, Relacja z 
targów Warsaw Pack 2021, Najbliższe wydarzenia Targowe, 
Konkurs Polish Graphic Design, Wnioski z raportu Banku 
Pekao :Jak opakować przyszłość, Z życia firm członkowskich, 
Witamy w gronie członków. 
W części artykułów zamieszczone są aktywne linki, dzięki 
którym będą mogli Państwo poznać szczegóły wydarzeń, 
skontaktować się z firmami czy pobrać opisywane 
dokumenty. Zapraszamy do lektury! 

pobierz Biuletyn 

 
 
 

 

Konkurs Polish Graphic Design 
Startuje piąta edycja Polish Graphic Design Awards - 
największego konkursu poświęconego komunikacji 
wizualnej i projektowaniu graficznemu w Polsce, to jedyny 
w Polsce branżowy konkurs rokrocznie prezentujący 
realizacje ze wszystkich istniejących dziedzin designu 
wizualnego. 
Polish Graphic Design Awards to 16 kategorii i 40 
podkategorii konkursowych pozwalających obiektywnie i 
dokładnie ocenić poszczególne dziedziny i specjalizacje 
projektowe. 

więcej o konkursie 

 



 

 

TARGI WINO 
Polska Izba Opakowań objęła Patronatem Branżowym targi 
WINO, które odbędą się w dniach 17-19 marca 2022 na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Targi polskiego wina w Poznaniu to jedyne w swoim rodzaju 
wydarzenie w Polsce, poświęcone wyłącznie rodzimemu 
winiarstwu. Podczas trzydniowego spotkania winiarze z 
całego kraju prezentują swoje wina i cydry. Podczas 
wydarzenia nie brakuje również akcentów 
enoturystycznych oraz firm z branż okołowiniarskich. 

czytaj dalej 

 
 

14 Packaging Innovations 2022 
Zapraszamy do udziału w 14 Międzynarodowych Targach 
Opakowań Packaging Innovations. Wydarzenie odbędzie się 
w dniach 31.05.-01.06.2022 w Centrum EXPO XXI 
Warszawa. Oferta wystawców obejmuje wyznaczające 
trendy opakowania przyjazne środowisku, opakowania dla 
branży e-commerce oraz opakowania, etykiety i usługi dla 
branży kosmetycznej, spożywczej, farmaceutycznej, 
chemicznej, e-commerce i wiele więcej.           

czytaj dalej 

 
 

 

Ela Wyrób Folii i Opakowań poszerzyła park 
maszynowy  
o nową linię produkcyjną, dzięki której firma może 
produkować folię orientowaną maszynowo. Umożliwia ona 
wytworzenie opakowań monotworzywowych w pełni 
nadających się do recyklingu. Firma, mając ponad 30 lat 
doświadczenia w produkcji folii wychodzi tym samym 
naprzeciw nowoczesnym trendom opakowaniowym i 
podąża w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Folie 
produkowane przez Ela Wyrób Folii i Opakowań znajdują 
zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, gumowym, 
ogrodniczym i są sprzedawane zarówno w Polsce jak i całe j 
Europie Zachodniej i Wschodniej. Proekologiczne działania 
Ela Wyrób Folii i Opakowań potwierdza zdobycie przez 
firmę certyfikatu EuCertPlast który jest europejskim 
systemem certyfikacji dla recyklingu odpadów z tworzyw 
sztucznych, zgodnym z europejską normą EN 15343:2007. 

 
Z życia firm członkowskich 

 
 

 

 

Arctic Paper Kostrzyn ograniczy emisyjność 
poprzez ponowne wykorzystanie energii 
 Arctic Paper Kostrzyn podpisał umowę z polską firmą NTP, 
która wybuduje swój zakład produkcyjny na terenie Arctic 
Paper i rozpocznie w nim produkcję w 2025 roku. Po 
uruchomieniu zakładu NTP ciepło powstające w procesie 
produkcyjnym będzie odbierane przez Arctic Paper Kostrzyn 
i wykorzystywane do procesu suszenia papieru, co 
zmniejszy emisję CO2 w kostrzyńskiej papierni  o 20 000 ton 



Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

Spodobał Ci się nasz newsletter, a nie jesteś subskrybentem? 
Chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości?

Zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 25 maja 2018 r., informujemy, iż adminis
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
bazy danych lub  nie chcielibyście otrzymywać od nas więcej
razie zachowamy Państwa dane na naszej liście mailingowej jak do tej pory. Oczywiście w dowolnym
lub  usunąć swoje dane  z naszej listy mailingowej.

 
 

rocznie. 
 Arctic Paper Kostrzyn ma wieloletnie doświadczeni
zakresie poprawy efektywności energetycznej i rozwiązań 
odzyskiwania ciepła we współpracy z innymi firmami. 
Odzyskując ciepło z procesu produkcyjnego partnera 
Arctic Paper Kostrzyn będzie wykorzystywał rocznie 470 000 
GJ energii, co odpowiada 20 proc. całkowitego 
zapotrzebowania kostrzyńskiej fabryki na energię.

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

 

Spodobał Ci się nasz newsletter, a nie jesteś subskrybentem? Zapisz 
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 

nie chcielibyście otrzymywać od nas więcej  informacji, prosimy o wiadomość na adres biuro@pio.org.pl
razie zachowamy Państwa dane na naszej liście mailingowej jak do tej pory. Oczywiście w dowolnym momencie możecie Państwo zmienić 

z naszej listy mailingowej. 

Arctic Paper Kostrzyn ma wieloletnie doświadczenie w 
zakresie poprawy efektywności energetycznej i rozwiązań 
odzyskiwania ciepła we współpracy z innymi firmami. 
Odzyskując ciepło z procesu produkcyjnego partnera – NTP - 
Arctic Paper Kostrzyn będzie wykorzystywał rocznie 470 000 

0 proc. całkowitego 
zapotrzebowania kostrzyńskiej fabryki na energię. 

czytaj dalej 

 
Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto? 

 

 
Zapisz się 

tratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Polska Izba Opakowań z siedzibą w Warszawie, ul. Konstancińska 11. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach 

zostało usunięte z naszej 
biuro@pio.org.pl. W przeciwnym 

momencie możecie Państwo zmienić 


