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2/2019 Katowice, 21 marca 2019 

Informacja dla dziennikarzy 

Zapraszamy na warsztaty  

Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?  
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, 26 marca 2019 

Celem gospodarki odpadami jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu odzysku surowców, co przekłada 

się na efektywne wykorzystanie i ochronę zasobów. Od 2018 r. w państwach należących do Unii 

Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące osiągania poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych. Do roku 2025 65% odpadów opakowaniowych ma zostać poddanych recyklingowi, 

a do roku 2030 zakładane jest osiągnięcie odzysku na poziomie 70%. 

Na polski rynek w 2017 r. trafiło 5,7 mln ton opakowań. Ilość zebranych i poddanych recyklingowi odpadów 

opakowaniowych przekroczyła  wymagane cele, osiągając odpowiednio 62% (docelowy 61%) i 57,7% 

(docelowy 56%). Pomimo tych optymistycznych danych osiągnięcie celów zbiórki i recyklingu do 2025 r. może 

stanowić dla Polski duży problem. Przede wszystkim ze względu na konieczność przedefiniowania systemu 

zarządzania odpadami opakowaniowymi, w tym wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 

Prowadzenie opłacalnej działalności gospodarczej w zakresie odbierania, zbierania, przetwarzania i recyklingu 

odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki stanowi poważne wyzwanie dla MŚP – wyjaśnia 

organizatorka warsztatów Izabela Ratman-Kłosińska, z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. 

Problemem są stale zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz konieczność sprostania coraz to wyższym 

wymaganiom odnośnie jakości surowców wtórnych. Wymaga to od firm elastyczności, odpowiedniej 

organizacji oraz przemyślanych inwestycji, które mogą być jednak ograniczane przez czynniki ekonomiczne, 

techniczne i prawne.  

Wydarzenie organizują Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów – EREK 

oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Klastrem Gospodarki Odpadowej i 

Recyklingu. 

Warsztaty stworzą forum do dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących możliwości usprawnień 

w działalności podmiotów z branży gospodarki odpadami opakowaniowymi z selektywnej zbiorki w kontekście 

poprawy ich wydajności i opłacalności uwzględniając:  

 obecne polityki krajowe i unijne oraz tendencje dotyczące rynku recyklingu odpadów opakowaniowych, 

które mają bezpośredni wpływ na obecną działalność przedsiębiorstw tej branży i ich rozwój w przyszłości,  

 czynniki organizacyjne, prawne oraz ekonomiczne wpływające na efektywność i rentowność systemów 

odbierania, zbierania, przetwarzania oraz recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym zasada 

poszerzonej odpowiedzialności producentów (EPR), 

 rozwiązania techniczne dla przedsiębiorstw przyczyniające się do poprawy efektywności ich działania oraz 

oszczędniejszego korzystania z zasobów. 
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Ponadto w trakcie warsztatów przedsiębiorcy będą mieli również możliwość zapoznania się z narzędziami 

oferowanymi przez Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów w trakcie 

spotkań indywidualnych. 

Moderatorzy i eksperci, którzy poprowadzą warsztaty: 

 Izabela Ratman-Kłosińska, IETU 

 Maja Desgrees du Lou, Specjalista ds. Polityki Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Dir B.3 Gospodarka Odpadami 
i Surowce Wtórne, Komisja Europejska 

 Paolo Canfora, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Wiodąca Pozycja w Przemyśle, Wspólne Centrum Badawcze 
(JRC), Komisja Europejska 

 Joanna Kulczycka, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 

 Sinead Murphy, WRAP, Zespół Realizatorów Projektu EREK  

 Arkadiusz Primus, InvestEko  

 Hanna Żakowska, Instytut Badawczy Opakowań 

 Jerzy Ziaja, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu 

 Łukasz Waksmundzki, EcoTech System 

 Michał Bula, TOMRA Sorting Sp z o.o  

 Leszek Kuta, K&K Recycling System 

W załączeniu: program warsztatów.  

Warsztaty prowadzone będą w językach polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie 

symultaniczne. 

Informacji dodatkowych udzielają: Izabela Ratman-Kłosińska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 
Katowice, email: i.ratman-klosinska@ietu.pl oraz Katarzyna Pastuszka, e-mail: k.pastuszka@ietu.pl, 
tel. 32 254 60 31 wew. 243, 269. 

 

EREK – Europejskie Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów (European Resource Efficiency 
Knowledge Centre) oferuje MŚP działającym w zakresie gospodarki odpadami narzędzia, informacje oraz 
przykłady dobrych praktyk dotyczących rozwiązań logistycznych, technologicznych i organizacyjnych, które 
pozwalają firmom obniżyć koszty działalności dzięki ograniczeniu zużycia energii, wody i materiałów przy 
jednoczesnej poprawie efektywności, wydajności i opłacalności ich działania. 

Więcej informacji o możliwościach i korzyściach dla przedsiębiorców w ramach EREK na platformie 
internetowej: www.resourceefficient.eu. 

Wanda Jarosz, rzecznik prasowy IETU 

tel. 32 254-60-31 wew. 136, kom. 602 484 611 

jarosz@ietu.katowice.pl 
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