
 

 

 

LEGISLACJA DLA BIZNESU: konferencja online „Opakowania przyszłości - 

ekoprojektowanie w świetle Europejskiego Zielonego Ładu” | 31 marca 2021 
 
 
 

SESJA WPROWADZAJĄCA 

10:00 – 10:10 Otwarcie 

dr inż. Anna Oborska | Dyrektor Generalny, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia 

Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego    

10:10 – 10:40 Rewolucja w legislacji opakowaniowej – krajobraz i mapa drogowa 

konferencji  

• gospodarka o obiegu zamkniętym oraz Europejski “Green Deal” – od 
modelu linearnego do cyrkularnego  

• Europejski Zielony Ład i jego wpływ na sektor kosmetyczny i detergentowy  
• odpad jako surowiec wtórny (hierarchia postępowania z odpadami) 

Małgorzata Wadzińska | Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i 

Detergentowego 

PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI PRAWNEJ 

10:40 – 11:00 Środowiskowe deklaracje o produkcie – co zmieni Europejski Zielony Ład? 

• PEF jako metodologia oceny prośrodowiskowych właściwości produktów  
• najważniejsze wyzwania z perspektyw branży kosmetycznej i 

detergentowej  
Małgorzata Wadzińska | Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i 

Detergentowego 

11:00 – 11:30 Ekoprojektowanie opakowań, a opłaty ROP  

• jakie zmiany w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi czekają na 
polski przemysł 

• ekomodulacja opłat ROP jako faktyczna zachęta do wprowadzania 
opakowań przydanych do recyklingu 

Krzysztof Baczyński | Prezes Zarządu ZP EKO PAK 

11:30 – 12:00 Jak nadchodzące zmiany wpłyną na polski system gospodarki opakowaniami  

• obecny stan finansowania gospodarki odpadami 
• jak najlepiej wykorzystać środki finansowe w systemie ROP 
• moce recyklingowe a finansowanie z ROP  

Jakub Tyczkowski | Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

12:00 – 12:20 Panel dyskusyjny 

12:20 – 12:40 Przerwa 



 

 

STRATEGIA PLASTIKOWA ORAZ OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH JAKO NAJWIĘKSZE 

WYZWANIA DLA BRANŻY KOSMETYCZNEJ I DETERTGENTOWEJ 

12:40 – 13:10 Nowe wyzwania dla branży tworzyw sztucznych 

• strategia na rzecz tworzyw sztucznych, w tym SUP 
• przegląd rynku tworzyw sztucznych – różnorodność tworzyw sztucznych w       

opakowaniach i wyzwania z tym związane 
dr inż. Anna Kozera-Szałkowska | Dyrektor Zarządzająca PlasticsEurope Polska 

13:10 – 13:40 Plastic Levy, a obowiązkowa zawartość recyklatu w opakowaniach 

• jak faktycznie będzie wyglądał plastic tax (levy)? 
• jaki jest obecny stan prac legislacyjnych nad tym obciążeniem? 
• czy zawartość recyklatu w opakowaniach z tworzyw sztucznych powinna 

być obowiązkowa? 
Robert Szyman | Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw 

Sztucznych 

13:40 – 14:00 Panel dyskusyjny 

EKOPROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ – PRAKTYCZNE ASPEKTY 

14:00 – 14:30 Ocena przydatności opakowań po produktach kosmetycznych i 

detergentowych do recyklingu 

• kryteria projektowania opakowań 
• kryteria umożliwiające recycling materiałów opakowaniowych 
• ocena przydatności opakowań do recyklingu  

Konrad Nowakowski | Kierownik Zespołu Ekologii Opakowań, Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – IBWCH COBRO 

14:30 – 15:00 Ekoprojektowanie opakowań – szanse i wyzwania dla biznesu 

• biznesowe i branżowe kryteria recyklingowalności  
• realia recyklingu odpadów opakowaniowych 
• opakowania polimerowe, jako największe wyzwanie dla recyklingu 
• zrównoważone opakowania – na co należy zwrócić uwagę  
• dostępne zasoby i pomoc dla ekoprojektantów opakowań 

Marta Krawczyk | Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

15:00 – 15:30 Wymagania prawne i praktyczne problemy dotyczące opakowań kosmetyków 

i detergentów  

• kompatybilność opakowań z formulacją  
• normy, zalecenia i bezpieczeństwo opakowań z recyklingu dla opakowań z 

zawartością regranulatów 
• bariery z badaniem innowacyjnych materiałów opakowaniowych 

Adam Fotek | Ekspert ds. badań, JS Hamilton Poland S.A. 

15:30 – 15:50 Panel dyskusyjny 

15:50 – 16:00 Zamknięcie konferencji 

 


