
HARMONOGRAM*
Konferencję poprowadzi:

Maciej orłoś
Aktor, dziennikarz, prezenter telewizyjny. Właściciel rekordu 
Polski w kategorii „najdłuższe prowadzenie telewizyjnego 
programu informacyjnego w Polsce po 1989 roku”. Najbardziej 
rozpoznawalny jako gospodarz „Teleexpressu”, z którym związany 
był przez wiele lat. Pomysłodawca i prowadzący wielu programów 
telewizyjnych. Społecznik i animator kultury. Widzowie darzą 

go wielkim zaufaniem i cenią za zaangażowanie z jakim realizuje swoje programy. 
Prowadzi treningi medialne oraz szkolenia z zakresu autoprezentacji i wystąpień 
publicznych. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konferencji zbierał od 1999 roku. 
Uczestniczył – jako wykładowca – w kilkuset szkoleniach, głównie dla ludzi biznesu.

Dzień I

UwarUnKowania gospodarKi o obiegU zaMKniętyM 
– Koncepcja zero waste

8.00 –  9.00 rejestracja uczestników

9.00 – 9.10 otwarcie konferencji

9.10 – 10.30 food waste reduction in japan

Misuzu asari, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie 
w Kioto, członek japońskiego towarzystwa ochrony 
Środowiska i gospodarki odpadami
Jej obecnym obszarem działań jest badanie gospodarki 
odpadami, w szczególności odpadów niebezpiecznych 
pochodzących z gospodarstw domowych oraz analiza ich 
obiegu, a także zagospodarowanie odpadów pochodzących 

z katastrof i praktyczne badania na małych wyspach. Jest także zaangażowana 
w kampanię 3R (Reduce Reuse and Recycle) podnoszącą świadomość społeczną 
na temat odpadów, pracuje nad programem "3R i niskoemisyjne społeczeństwo" 

– programem licencjonowanym na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Zajmuje się 
organizacją międzynarodowej konferencji akademickiej i promowaniem sieci 
badawczej 3R. Prowadzi również badania dotyczące zrównoważonego rozwoju na 
uczelni (w tym systemu zarządzania środowiskowego, edukacji ekologicznej i stylu 
życia) oraz komunikacji w środowisku. Prof. Misuzu Asari pracuje również nad 
lokalnym projektem energetycznym – założyła grupę obywatelską i pomagała przy 
inwestycjach lokalnej społeczności, doprowadziła do instalacji na dachu szkółki 
sprzętu solarnego. Jest autorem wielu publikacji na temat zarządzania odpadami. 

10.30 – 11.00 odpady spożywcze w polsce 

dr hab. inż. agnieszka nawirska-olszańska,  
Uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, wydział Inżynierii 
Środowiska specjalizacja Technologia Wody Ścieków i Odpadów. 
Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Wiceprezes 
Wrocławskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 

oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Do zainteresowań 
naukowo-dydaktycznych należy zaliczyć zagospodarowanie odpadów w przemyśle 
spożywczym, a obecnie minimalizacja odpadów żywieniowych powstających głównie 
w gastronomii. Autorka wielu publikacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
i odpadowej w przemyśle spożywczym.

11.00 – 11.30 jak żyć zgodnie z zero waste? 
ekoinnowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej firm  

– konkurs predsiębiorca efektywny surowcowo 

agnieszka budziszewska,  
eko cykl organizacja odzysku opakowań s.a.
Absolwentka Politechniki Warszawskiej kierunku Inżynierii 
Środowiska o specjalności Gospodarka Odpadami. Koordynatorka 
wielu projektów środowiskowych, w tym Konkursu Przedsiębiorca 
Efektywny Surowcowo. Od trzech lat zajmuje się organizacją 
konferencji naukowych z cyklu „Logistyka Odzysku”. W firmie 

M&M Consulting organizuje szkolenia z zakresu prawidłowego wypełniania 
obowiązków przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska. Jej zainteresowania 
naukowe skupiają się wokół tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Mateusz perzanowski,  
eko cykl organizacja odzysku opakowań s.a.
Menadżer ds. odzysku i recyklingu w Eko Cykl Organizacja 
Odzysku Opakowań S.A. W przeszłości redaktor prowadzący 
czasopism „Logistyka Odzysku” oraz „MiniLO&Aniela”. 
Absolwent Ochrony Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i studiów podyplomowych Zarządzanie 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Autor wielu publikacji o tematyce ochrony 
środowiska, w szczególności gospodarki odpadami. Zainteresowania zawodowe 
wiąże z problematyką zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz gospodarką 
o obiegu zamkniętym. Prywatnie miłośnik i propagator kultury fizycznej i zdrowego 
stylu życia.

11.30 – 11.40 debata po i bloku konferencji

11.40 – 12.20 przerwa kawowa, rozmowy biznesowe, zwiedzanie eXpo
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eKologiczne, eKonoMiczne i prawne aspeKty doMyKania 
pętli łańcUcha dostaw

12.20 – 12.45 zero waste w opakowalnictwie

Konrad nowakowski, cobro - instytut badawczy opakowań
Konsultant i trener w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 
15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy 
z przedsiębiorstwami oraz samorządami. Posiada duże 
doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji 
przepisów prawnych ochrony środowiska, a w szczególności ustaw 
odpadowych w tym produktowych. Ukończone studia magisterskie 

specjalność Zarządzanie i Ochrona Środowiska, członek komisji konkursowych 
m.in. Teraz Polska. Członek Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności 
oraz grup roboczych ds. zrównoważonej produkcji i konsumpcji, odpadów, CSR 
oraz Gospodarki w Obiegu Zamkniętym przy Ministerstwie Rozwoju. Długoletnie 
doświadczenie w obszarze nauki w zakresie ocen cyklu życia LCA, technologiach 
recyklingu, projektowaniu systemów pakowania raz ocen „ekologicznych” opakowań. 
Współpraca z przemysłem związanym z wprowadzaniem produktów w opakowaniach 
na rynek jak również z praktyczną organizacją systemu zbiórki i odzysku odpadów 
opakowaniowych. Obecnie kierownik Zakładu Ekologii Opakowań w COBRO 
Instytucie Badawczym Opakowań oraz prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu 
Opakowań na co dzień realizujący zadania dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za opakowania produktów wprowadzane na rynek.

12.45 – 13.00 dlaczego twoim produktom potrzebny jest eko-paszport?

dr joanna baran,  
szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w warszawie
Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, 
Kierownik Studiów Podyplomowych Logistyka. Specjalizuje się 
w zagadnieniach związanych z efektywnością przedsiębiorstw, 
logistyką i gospodarką odpadami. Opublikowała ponad 
120 artykułów naukowych w czasopismach polskich 

i zagranicznych oraz odbyła staże naukowe m.in. w Stanach Zjednoczonych i Chinach. 
Jest konsultantem i trenerem szkoleń z zakresu logistyki.

13.00 – 13.20 perspektywy implementacji w polsce koncepcji zero waste

Marta wiśniewska
Absolwentka Politechniki Warszawskiej. Aktualnie doktorantka 
na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska. Do jej głównych zainteresowań naukowych należy 
gospodarka odpadami, możliwości przetwarzania oraz ich 
wpływ na środowisko. Autorka wielu publikacji w czasopismach 
branżowych oraz współautorka monografii. Pracę doktorską 

zamierza poświęcić biogazowniom komunalnym.

13.20 – 13.35 rozmowy interdyscyplinarne
1-minutowa autoprezentacja kontrahentów organizatora

13.35 – 13.55 debata po ii bloku konferencji

13.55 – 14.55 obiad, rozmowy biznesowe, zwiedzanie eXpo

najlepsze praKtyKi

14.55 – 15.10 decydUjesz.pl - ogólnopolski system odbioru 
wielkogabarytowych odpadów agd

Magdalena cholewa,  
reMondis electrorecycling sp. z o.o.
Obecnie Starszy Specjalista ds. handlowych w REMONDIS 
Electrorecycling, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, związana z rynkiem przetwarzania elektroodpadów 
od 2010 roku, doradca klienta, odpowiedzialna za zapewnienie 
strumienia odpadów elektrycznych i elektronicznych 

w zakładach przetwarzania, koordynator projektu zbiórki odpadów elektrycznych 
i baterii w placówkach oświatowych „Zbieraj z klasą” oraz plenerowych akcji 
edukacyjno-zbiórkowych. Odpowiedzialna w spółce także za rozwój sieci zbierania 
oraz koordynowanie i rozwój projektów współpracy z jednostkami samorządu 
terytorialnego.

15.10 – 15.30 paliwa alternatywne w przemyśle cementowym  
– aktualne wyzwania

bożena Środa, stowarzyszenie producentów cementu
Doktor nauk technicznych. Absolwentka Akademii Górniczo-
Hutniczej i Politechniki Krakowskiej. W Stowarzyszeniu 
Producentów Cementu od wielu lat specjalizuje się 
w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska w przemyśle 
cementowym. Zajmuje się problematyką zagospodarowania 
odpadów, w tym wykorzystania paliw alternatywnych w przemyśle 

cementowym, a także zagadnieniami technicznymi i technologicznymi oraz 
wymaganiami prawnymi - krajowymi i europejskimi w zakresie funkcjonowania 
przemysłu. Reprezentuje Stowarzyszenie m.in. w Grupie Roboczej Europejskiego 
Stowarzyszenia Cementowego Cembureau w Brukseli, Technicznej Grupie Roboczej 
ds. BREF dla przemysłu cementowego w Europejskim Biurze IPPC w Sewilli (EIPPCB) 
oraz w zespołach roboczych powoływanych przez Ministerstwo Środowiska czy 
Rozwoju w zakresie bieżącej tematyki, np. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

15.30 – 15.50 baza danych o odpadach – rejestr. Kolejny krok do 
uporządkowania systemów ewidencji i raportowania 
w gospodarce odpadami

Mariusz szabłowski,  
eko cykl organizacja odzysku opakowań s.a.
Kierownik ds. rozwoju struktury sprzedaży w Eko Cykl Organizacja 
Odzysku Opakowań S.A. Specjalista, audytor, szkoleniowiec 
w zakresie gospodarki opakowaniowej i odpadowej oraz zagadnień 
prawnych z nimi związanych. Swoje doświadczenie zdobył 
poprzez wdrażanie optymalizacji procesów i dokumentacji 

u przedsiębiorców z uwzględnieniem ustawowych obowiązków dotyczących ochrony 
środowiska.
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15.50 – 16.10 Koncepcja zero waste w ustawowych obowiązkach 

przedsiębiorców

błażej fidziński, M&M consulting 
Ekspert w zakresie przepisów dotyczących odpadów i opakowań. 
Lider Zespołu Doradztwa Środowiskowego w firmie M&M Consulting. 
Audytor wewnętrzny systemów ISO 14001 oraz PN-N-18001. 
Przeprowadził setki audytów środowiskowych, pomagając 
przedsiębiorcom zweryfikować ich obowiązki wynikające z przepisów 
dotyczących ochrony środowiska. W Eko Cykl Organizacja Odzysku 

Opakowań S.A. prowadzi szkolenia z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków 
dotyczących gospodarki opakowaniami.

16.10 – 16.30 debata po iii bloku konferencji

16.30 – 16.45 podsumowanie konferencji

19.00 – 19.40 gala Vi edycji 
Konkursu przedsiębiorca 
efektywny surowcowo 2017

20.00 – 22.00 Uroczysta kolacja, sesja networkingowa

22.00 – 22.40 Koncert w wykonaniu „chamski i przyjaciele” 
– część pierwsza

Artur Chamski – aktor, wokalista. Popularność zdobył grając 
w serialach „Fala zbrodni”, „Na dobre i na złe”, „Pierwsza 
miłość”. Wygrał program rozrywkowy „Jak oni śpiewają”, 
gwiazda pierwszej edycji programu „Twoja twarz brzmi 
znajomo”, gdzie wcielił się m.in. w Lady Gagę, Helenę 
Vondrackovą, Prince'a. Na co dzień aktor Teatru Studio Buffo 
i Teatru Capitol w Warszawie.

22.40 – 23.20 Michael jackson show

23.20 – 00.00 Koncert w wykonaniu „chamski i przyjaciele” 
– część druga

00.00 – 01.00 licytacja na rzecz fundacji eko cykl

01.00 rozmowy biznesowe, zabawa z dj

Dzień II

8.00 – 11.00 Śniadanie

11.00 – 12.00 wykwaterowanie

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie konferencji
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