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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.

I dzień VII Międzynarodowej Konferencji 
Logistyka Odzysku - Opakowania

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 plany dla polski w zakresie gospodarki recyrkulacyjnej 
Key note speaker 

11.00 – 11.30 ekonomia współdzielona 

dr Katarzyna Michniewska,
ambasador protokołu z Kioto,  
eko cykl organizacja odzysku opakowań s.a.
Doktor nauk ekonomicznych, ekonomista środowiskowy, ekspert 
w zakresie logistyki odzysku. Absolwentka Wydziału Zarządzania 
i Informatyki (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław), posiada 
dyplom z prawa spółek handlowych (Uniwersytet Warszawski, 

Warszawa). Członek międzynarodowego zespołu CLSC (Cloosed Loop Supply Chain). 
Prezes Zarządu i akcjonariusz współzałożyciel Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. 
Dyrektor Zarządzający w firmie M&M Consulting Jarosław Michniewski. Organizator 
Konferencji Logistyka Odzysku. Wykonawca szkoleń dotyczących logistyki odzysku, 
przeprowadzanych w nowoczesnych fabrykach w Japonii.

11.30 – 11.40 debata po i bloku konferencji

11.40 – 12.20 przerwa kawowa, rozmowy biznesowe, zwiedzanie eXpo

eKologiczne, eKonoMiczne i prawne aspeKty doMyKania 
pętli łańcUcha dostaw

12.20 – 12.40 ekologiczne aspekty domykania pętli łańcucha dostaw

12.40 – 13.00 dlaczego twoim produktom potrzebny jest eko-paszport?

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 - 15.35 laureat Konkursu przedsiębiorca efektywny surowcowo

15.35 – 15.55 odzysk surowców
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15.55 – 16.15 Koncepcja zero waste w ustawowych obowiązkach 
przedsiębiorców

błażej fidziński, eko cykl organizacja odzysku opakowań s.a.
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.

16.15 – 16.35 debata po iii bloku konferencji

16.35 – 16.50 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

II dzień VII Międzynarodowej Konferencji 
Logistyka Odzysku - Opakowania

10:00-13:00 zwiedzanie wzorcowego zakładu

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie konferencji
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