
21.05.2019

1

CENTRUM 
ZRÓWNOWAŻONYCH 
OPAKOWAŃ

Kim jesteśmy

REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ 
WSPÓŁZAŁOŻYCIEL CENTRUM

 Rekopol został powołany przez przedsiębiorców w
2001 roku w celu realizacji ustawowego obowiązku
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

 Obsługujemy dziś tonażowo ponad 25% polskiego
rynku i jesteśmy największą tego typu organizacją
w Polsce.

 Działamy na zasadzie non-profit.

 Współpracujemy poprzez firmy zagospodarowujące
odpady z ponad 730 gminami.

 Realizujemy dla naszych Klientów obowiązek
prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

 Każdego roku edukujemy ponad 500 000 osób.
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CENTRUM ZRÓWNOWAŻONYCH OPAKOWAŃ
OFERTA

Match-making
producentów 
i dostawców 
opakowań

Narzędzie do oceny 
cyrkularności 

opakowań

Okrągłe stoły całego 
łańcucha wartości 

opakowania dla firm i 
branż

Projekty pilotażowe 
nowych rozwiązań

Warsztaty i 
szkolenia

Coroczne Forum 
Zrównoważonych 

Opakowań

FORUM ZRÓWNOWAŻONYCH OPAKOWAŃ 2019
KONFERENCJA GŁÓWNA

 Miejsce opakowań w gospodarce obiegu 
zamkniętego i strategii zrównoważonego 
rozwoju firm

 Zmiany w legislacji i nowe obowiązki firm 
dotyczące opakowań wprowadzanych na 
rynek Polski i Unii Europejskiej

 Praktyczne rozwiązania w zakresie 
zrównoważonych opakowań z punktu 
widzenia całego łańcucha wartości, z Polski i 
zagranicy

 Edukacja konsumentów nt. postępowania z 
odpadami opakowaniowymi
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ZRÓWNOWAŻONE 
OPAKOWANIA

Idea

ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIA
MIEJSCE W IDEI GOZ

Proces ecodesignu
w firmie

Opakowanie 
w łańcuchu wartości

Zaangażowanie 
konsumentów
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ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIA
LEGISLACJA

DLACZEGO ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIA?
LEGISLACJA

 Nowe minimalne wymagania rozszerzonej odpowiedzialności producenta, opisane w zmienionej
dyrektywie opakowaniowej nakładać będą obowiązek partycypacji przemysłu w kosztach
zbiórki I przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych (szacowany poziom 50-80%)

 Oznacza to, że im bardziej skomplikowane I trudniejsze w zbiórce I sortowaniu opakowania, tym
wyższe koszty może ponosić będzie przedsiębiorca

 Strategia UE dotycząca tworzyw sztucznych wyznaczyła cel – 2030 roku wszystkie opakowania
z tworzyw sztucznych mają nadawać się do recyklingu lub ponownego użycia

 Nacisk na ekoprojektowanie wynika z wielu kluczowych dokumentów strategicznych UE I 
polskich (KPGO 2022, Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju)

 Nowe wymagania dla projektowania: konieczność dodawania regranulatów do butelki PET, 
przymocowania nakrętki dla butelki napojowej
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ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIA
ECODESIGN

ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIA
ECODESIGN – wybrane zagadnienia
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Ile razy możemy zawrócić opakowanie?

Ile razy możemy zawrócić opakowanie?
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Szkło i ceramika – czego nie poddamy recyklingowi

Papier i tektura – czego nie poddamy recyklingowi
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PET

Biotworzywa, tworzywa kompostowalne, materiały naturalne

Wyzwania: jak je zagospodarować po wyrzuceniu? SUP – wyłącza polimery…
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WYZWANIA

Jak komunikować zrównoważone opakowanie?
Jakich metod recyklingu nam brakuje?
Czy konsument to kupi?
Które materiały
z recyklingu są 
bezpieczne?
…
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www.kampania17celow.pl/wydarzenia/

centrum-zrownowazonych-opakowan/ 

MARTA KRAWCZYK

tel. 512 229313 

m.krawczyk@rekopol.pl

www.rekopol.pl

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA


