
 
 

 

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) 

W PRAKTYCE 
 

M&M Consulting – adres do korespondencji: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa 

Kontakt z organizatorami – Agnieszka Budziszewska, tel. kom.: +48 512 108 434, email: szkolenia@mmconsulting.waw.pl
 MMCONSULTING.WAW.PL 

 

PROWADZĄCY 

Eksperci z wieloletnim doświadczeniem 
 

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. 

 

Kierownik Działu Sprzedaży w firmie 

M&M Consulting oraz 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. 

 

Absolwent Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie na kierunku 

Logistyka. Kierownik Działu Publicznych 

Kampanii Edukacyjnych i Recyklingu 

w Eko Cykl Organizacja Odzysku 

Opakowań S.A oraz Kierownik Działu  

Zakupu i Zrównoważonego Rozwoju 

w M&M Consulting. W pracy zawodowej 

współpracuje z zakładami recyklingowymi 

z całej Polski oraz organizuje publiczne 

kampanie edukacyjne. Doradza także 

przedsiębiorstwom w zakresie 

najskuteczniejszych praktyk w sferze 

ekologicznie odpowiedzialnego biznesu. 

 

Absolwent Międzywydziałowych Studiów 

Ochrony Środowiska na Uniwersytecie 

Warszawskim. W trakcie studiów nabierał 

cennego doświadczenia podczas 

częściowych studiów zagranicznych 

w University of Aarhus w Danii. 

Praktyczną wiedzę zdobywa dzięki 

kontaktom z firmami zajmującymi się 

odzyskiem i recyklingiem odpadów 

opakowaniowych. Pracuje jako Specjalista 

ds. Ochrony Środowiska w firmie 

M&M Consulting, gdzie przeprowadził 

setki audytów środowiskowych. 

 

HARMONOGRAM 
 

   9:00 – 9:45 konsultacje z trenerami przed szkoleniem 

   9:45 – 10:00 rejestracja uczestników 

   10:00 – 11:00 

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PAKIETU 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEGO 

GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM: 

  • idea gospodarki o obiegu zamkniętym 

  • cele pakietu GOZ związane z gospodarką odpadami 

a obecna sytuacja w Polsce 

   11:00 – 11:15 przerwa kawowa 

   11:15 – 12:15 

 

EUROPEJSKIE I KRAJOWE REGULACJE 

PRAWNE GOSPODARKI ODPADAMI – STAN 

OBECNY I PLANOWANE ZMIANY: 

  • dyrektywy unijne i programy w gospodarce odpadami 

  • przepisy krajowe w zakresie gospodarki odpadami 

  • planowane zmiany związane z GOZ 

   12:15 – 12:45 obiad, konsultacje 

   12:45 – 15:00 

 

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE 

PRZEDSIĘBIORSTWEM: 

  • zrównoważone zarządzanie jako narzędzie zwiększające 

konkurencyjność organizacji 

  • lean management  
     - ekoefektywność w zarządzaniu zasobami organizacji 

     - zrównoważony łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie 

     - zwroty i reklamacje wg. GOZ 

  • zielone biuro 

     - praktyczne aspekty prowadzenia ekologicznych 

działań w przedsiębiorstwie 

     - giełdy surowcowe 

  • ekoCSR – środowiskowa odpowiedzialność biznesu 

  • kontrola i ciągłe doskonalenie 

     - audyt środowiskowy jako narzędzie wspierające 

środowisko i działalność organizacji 

     - benchmarking w gospodarce odpadami 

  • outsourcing środowiskowy a działalność organizacji 

zgodna z GOZ 

  • korzyści wizerunkowe wynikające z prowadzenia 
działalności przyjaznej środowisku 

  • zrównoważone zarządzanie organizacją – najlepsze 

praktyki 

     15:00 – 15:15 przerwa kawowa 

 

Scc    

 ZIELONE MODELE BIZNESOWE: 

• nowe modele biznesowe zgodne z ideą GOZ 

• potencjał GOZ w kreowaniu nowych miejsc pracy 

 NAJLEPSZE PRAKTYKI W GOSPODARCE 

 O OBIEGU ZAMKNIĘTYM: 

• japońskie doświadczenia w gospodarowaniu 

odpadami 

• liderzy zmian wśród Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej 

• najlepsze praktyki w sektorze biznesu 

    16:00 Podsumowanie – korzyści wynikające 

z implementacji GOZ 
 

15:15 – 16:00 

mailto:szkolenia@mmconsulting.waw.pl
mailto:szkolenia@mmconsulting.waw.pl
http://www.mmconsulting.waw.pl/

