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wszystkie formaty muszą zadbać o 
redukcję plastiku

EKOLOGIA FIRST!
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Handel, producenci i 
dystrybutorzy w 
obliczu Dyrektywy 
SUP (Single-Use
Plastics)

Retail Trends 2022, 24 maja 2022r.
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Plastik w liczbach

58 mln ton plastiku produkuje się rocznie w Europie

40% ogólnej produkcji plastiku stanowią opakowania

50% odpadów morskich stanowią produkty 
jednorazowego użytku

80% plastiku w oceanach pochodzi z lądu

*Dane WWF Polska



Miejsc
e na 
logo

Niechlubne wzrosty
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• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2019 r.

• Cel: zapobieganie negatywnym skutkom wyrządzanym przez 
określone jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych środowisku, 
zwłaszcza środowisku wodnemu, oraz ograniczanie ich użycia.

• Do 2030 r. kraje UE powinny przetwarzać 55% odpadów 
opakowaniowych z plastiku (i 70% wszystkich opakowań)

• Do 2025 r. poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek 
wprowadzonych do obrotu musi wynieść 77%, a do 2029 r. aż
90%

• Od 2025 r. wszystkie butelki plastikowe muszą być wykonane w 
25% z plastiku z recyklingu, a od 2030 r. – w 30%.

• Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada 
wdrożenie dyrektywy w Polsce w całości na Q4 2022 r.

Retail Trends 2022, 24 maja 2022r.

Dyrektywa SUP 

(Single-Use Plastics)



Miejsc
e na 
logo

6

Grupy produktów

Retail Trends 2022, 24 maja 2022r.

lekkie plastikowe 
torby na zakupy

butelki i pojemniki 
na napoje do 3l 

pojemności

opakowania na 
żywność

kubki na napoje, w 
tym ich pokrywki i 

wieczka

patyczki 
higieniczne

sztućce i talerze

słomki i 
mieszadełka

podpaski 
higieniczne i 

tampony

chusteczki 
nawilżane

wyroby tytoniowe 
z filtrami i filtry

paczki i owijki 
opakowań
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OPŁATA 

PRODUKTOWA 

POBIERANA PRZEZ 

JEDNOSTKI HANDLU 

DETALICZNEGO, 

HURTOWEGO LUB 

JEDNOSTKI 

GASTRONOMICZNE

2 GR / 1 SZT.

ZAPEWNIENIE 

NABYWCY 

PRODUKTÓW 

WIELOKROTNEGO 

UŻYTKU LUB 

PRODUKTÓW Z 

MATERIAŁÓW INNYCH 

NIŻ TWORZYWA 

SZTUCZNE

ZAKAZ 

WPROWADZENIA 

NIEKTÓRYCH 

PRODUKTÓW DO 

OBROTU

ODPOWIEDNIE 

OZNAKOWANIE 

PRODUKTÓW

PONOSZENIE KOSZTÓW 

ZWIĄZANYCH Z 

ZAGOSPODAROWANIEM 

ODPADÓW 

POWSTAŁYCH Z 

PRODUKTÓW 

WPROWADZONYCH DO 

OBROTU (PLASTIC TAX)

0,8 EUR / 1 KG
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Tworzywa sztuczne
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Nowa alternatywa

Retail Trends 2022, 24 maja 2022r.

Polivitalio® to pierwsza alternatywa zastępująca 

plastikowe torby, która nie wytwarza mikroplastiku i 

rozpuszcza się w wodzie w kontrolowanej temperaturze 

lub w procesach fototermicznych, dzięki czemu wpływ na 

środowisko jest zerowy.
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o może być produkowany z minimalną 
szerokością od 2,54 cm do 100 cm.                                                          
o gładkiej fakturze lub wytłoczonej;

o może być wytwarzany przezroczysty lub 
kolorowy. W opakowaniach lub rolkach;

o jest tłoczony atramentami przyjaznymi dla 
środowiska

materiał certyfikowany zgodnie z europejską normą EN 

13432;

stanowi barierę zapachową, odpycha olej i smary

nie zmienia pH wody 

nie generuje odpadów, ponieważ pozostałe surowce 

zaliczane do kompostowalnych rozdrabniają się po 180 

dniach.
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To nie koniec…

Retail Trends 2022, 24 maja 2022r.

Biovitalio® to materiał uzyskany w wyniku 

zmieszania ścieru drzewnego z naszym 

rozpuszczalnym w wodzie materiałem Polivitalio®. 

Materiał tak zgodny z naturą, że można zasadzić 

roślinę, która całkowicie go wchłania. Można go 

również zabrać do centrum recyklingu, aby 

wykorzystać jego miazgę lub odpowiednio ją 

zutylizować, mając pewność, że nie zanieczyści 

środowiska.

Czy wiesz, że kartonowe kubki nie są tak naprawdę 

biodegradowalne? Folia z tworzywa sztucznego, która zapobiega 

wyciekom PE (polietylenu), PP (polipropylenu) lub PLA (kwasu 

polimlekowego), pozostaje nienaruszona po biodegradacji miazgi.
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o do stosowania w piekarniku i kuchence 
mikrofalowej do 250 stopni;

o nadaje się do bardzo gorących i niskich temperatur 
bez migracji materiału;

o jest tłoczony atramentami przyjaznymi dla 
środowiska

certyfikowany zgodnie z europejską normą EN 13432;

biodegradowalny na lądzie, maksymalnie w ciągu 12 

tygodni bez pozostawiania mikrodrobin plastiku

bio-spożywany przez rośliny, może być stosowany jako 

doniczka do sadzenia roślin

nie zawiera metali ciężkich
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PLASTIK

OKSY-

BIODEGRA

DOWALNE

KOMPOST

OWALNE

BIO 

POCHODN

E

ZANIECZYSZCZAJĄ

TOKSYCZNE

NISZCZĄ ŻYCIE 

MORSKIE 

MIKROPLASTIKI

WYTRZYMAŁE

ROZPUSZCZALNE W 

WODZIE

NATURALNY 

ROZKŁAD 
(W CIĄGU KILKU SEKUND)

Retail Trends 2022, 24 maja 2022r.
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Jak to wygląda w 
praktyce?
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Zapraszam do współpracy!

Michał Kłys

Dyrektor Handlowy

Tel. +48 536 123 321

Mail. michal.klys@ips-holding.com

mailto:michal.klys@ips-holding.com

