
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA I 
 
 
 
Maciej Nałęcz – Santander Bank Polska 
 
Perspektywy rynkowe producentów opakowań na 2023 r. 
 
Analityk trendów w sektorach produkcji przemysłowej i nowoczesnych usług. W trakcie ponad 8 lat pracy w 

czołowych instytucjach finansowych uczestniczył w budowaniu strategii i polityk finansowania kluczowych sektorów 

polskiej gospodarki, w tym m. in. branży opakowań. Autor licznych raportów analitycznych i komentarzy rynkowych 

w tematyce branży opakowań, cytowanych w najważniejszych mediach branżowych i ogólnopolskich. 

Odpowiedzialny merytorycznie za raporty Santander Bank Polska "Rewolucja Opakowań" oraz "E-commerce B2B – 

biznes w sieci". 
 

 

Magdalena Pantoł - Grupa Azoty S.A. w Tarnowie 
 
Biotworzywa – konieczność, trend czy alternatywa? 
 
W Grupie Azoty S.A. prowadzi projekty związane z opracowaniem i wdrożeniem materiałów polimerowych 

biodegradowalnych i kompostowalnych na bazie surowców mineralnych i pochodzenia roślinnego, głównie skrobi 

ziemniaczanej. Współtwórca opracowania innowacyjnego sposobu otrzymywania skrobi termoplastycznej, który 

został opisany i zgłoszony do UP RP i EPO Obecnie, kierownik Wydziału Biopolimerów w Grupie Azoty S.A.                              

w Tarnowie. 



dr hab. prof. SGH Barbara Ocicka – Szkoła Główna Handlowa  
dr Jolanta Turek – Szkoła Główna Handlowa 
 

Zarządzanie łańcuchami dostaw opakowań w GOZ - studium przypadku opakowań kompostowalnych do żywności 
 

 

dr hab. Barbara Ocicka - profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje w Zakładzie Zarządzania 

Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji. Jest autorką licznych publikacji z zakresu logistyki, zakupów           

i zarządzania łańcuchem dostaw oraz ekspertem w tych dziedzinach występującym na licznych konferencjach w kraju 

i za granicą. W swojej pracy naukowo-badawczej przywiązuje szczególną wagę do pogłębionej współpracy ze 

środowiskiem biznesowym, co znajduje odzwierciedlenie w jej dorobku naukowym. Aktualnie kieruje projektami 

badawczymi o tematyce zarządzania innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioopakowań w gospodarce            

o obiegu zamkniętym (grant międzynarodowy NCBR), wpływu kapitału relacyjnego na innowacyjność 

przedsiębiorstw high-tech (grant międzyuczelniany SGH+UEW) oraz wpływu jakości zarządzania aspektami ESG na 

odporność przedsiębiorstw (grant badawczy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH). Jest wykładowcą na 

studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. 
 
 

 

 

dr Jolanta Turek - doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania i jakości, absolwentka Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Stypendystka rządu 

singapurskiego w ramach Stypendium CISEE Award. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów 

Korporacji i Inwestycji przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Jest autorką i współautorką publikacji                  

o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem, łańcuchem dostaw, ESG i bioopakowaniami. Praktyk biznesowy                     

i doradca z wieloletnim doświadczeniem. Realizuje projekty doradcze we współpracy z firmami konsultingowymi w 

Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej m.in. dla przedsiębiorstw z branż FMCG, energetycznej, stalowej, lotniczej, 

finansowej. Pracowała w spółkach PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w zespole zajmującym się strukturą 

finansowania projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Realizuje naukowe projekty badawcze we współpracy 

ze środowiskiem biznesowym. Aktualnie jest członkiem projektu badawczego o tematyce zarządzania innowacjami 

społecznymi na rzecz zastosowania bioopakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym (grant międzynarodowy NCBR) 

oraz wpływu jakości zarządzania aspektami ESG na odporność przedsiębiorstw (grant badawczy w Kolegium Nauk               

o Przedsiębiorstwie SGH). Zaangażowana w inicjatywy merytoryczne związanie z zagadnieniami ESG - członkinii Rady 

Innowatorów Polskiego Stowarzyszenia ESG, Chapter Zero, zespołu ds. zrównoważonego łańcucha dostaw w ramach 

programu Climate Positive w UN Global Compact Network Poland, inicjatywy #EndPlasticPollution, której inicjatorem 

i koordynatorem jest UNEP/GRID-Warszawa. Jest trenerem i wykładowcą na studiach licencjackich, magisterskich                

i podyplomowych, Zastępcą Kierownika Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu. 
 

 

 

prof. dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości 
 

Opakowania aktywne i inteligentne. Perspektywy ich rozwoju. 
 

 

Kierownik Katedry Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań Instytutu Nauk o Jakości Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu usuwania metali                     
z roztworów wodnych, towaroznawstwa przemysłowego oraz opakowań aktywnych i inteligentnych. Jego 

zainteresowania w tym zakresie skupiają się na opakowaniach aktywnych zawierających nanocząstki metali oraz 
wskaźnikach świeżości. Od wielu lat prowadzi również zajęcia ze studentami dotyczące opakowań. 



prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela 
 
XyloMatrix – formowane opakowania z recyklingowych włókien lignocelulozowych 

 

Od 1995 r. związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję kierownika 
Laboratorium Ochrony i Konserwacji Drewna. Wcześniej Dyrektor Instytutu Chemicznej Technologii Drewna UP, 
Dziekan Wydziału Technologii Drewna UP oraz Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Technologii Drewna UP. Główne 
obszary aktywności naukowej skupiają się wokół następujących zagadnień:  
• Wykorzystanie recyklingowych włókien lignocelulozowych w procesach mokrego formowania;  
• Modyfikacja włókien celulozowych w aspekcie hydrofobizacji, uniepalniania, zwiększenia wytrzymałości;  
• Zastosowanie biopolimerów do obróbki włókien celulozowych,  
• Technologie zwiększania trwałości materiałów lignocelulozowych;  
• Preparatyka środków ochrony drewna i ich wpływ na środowisko naturalne;  
• Termiczna konwersja drewna poużytkowego;  
Posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej: 
 
 
 

 

Sesja II 
 

mgr Grzegorz Ganczewski – Akademia Leona Koźmińskiego 
 

LCA (Ocena Cyklu Życia) jako narzędzie do badania zrównoważonego rozwoju opakowań 
 

 

Absolwent Uniwersytetu Bradford w Wielkiej Brytanii na kierunku zarządzania strategicznego. Zajmuje się wieloma 

innowacyjnymi aspektami związanymi z oddziaływaniem produktów i usług na środowisko oraz nowymi materiałami 

zgodnymi z zasadą zrównoważonego rozwoju (takimi jak materiały biodegradowalne czy biotworzywa). Wykonuje 

Oceny Cyklu Życia (LCA) dla produktów i usług, w tym opakowań. Zarządza międzynarodowymi projektami 

badawczymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, innowacyjnych materiałów oraz przemysłu i rynku opakowań            

w Polsce i na świecie. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Uczestnik 

studiów doktoranckich w języku angielskim (Management in New Technologies) w Akademii Leona Koźmińskiego               

w Warszawie. 

 

 

 

 

mgr Krzysztof Wójcik - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny 
 

Rola opakowań w gospodarce obiegu zamkniętego 
 

 

Lider Grupy Badawczej Ekologii i Innowacji Opakowań w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Łódzkim Instytucie 

Technologicznym (dawne COBRO). Specjalista do spraw ekologii opakowań z 9 letnim doświadczeniem w branży. 

Zawodowo zajmuje się między innymi ocenianiem zgodności opakowań i materiałów opakowaniowych                              

z wymaganiami przepisów polskich oraz unijnych, badaniami wybranych segmentów rynku opakowań pod kątem 

GOZ i dyrektywy SUP, zrównoważonym rozwojem opakowań, oraz działalnością edukacyjną w zakresie wyżej 

wymienionych aspektów. 



dr inż. Marta Musioł - Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 
 

Kompozyty z polimerów biodegradowalnych - nowe możliwości 
 

 

Pracownik Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, absolwentka Wydziału Chemicznego 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Badania dr inż. Musioł koncentrują się na polimerach biodegradowalnych           

i ich kompozytach,  a zwłaszcza określeniu wpływu parametrów procesu przetwórstwa oraz wypełniaczy na 

biodegradację badanych materiałów w warunkach kompostowania przemysłowego i laboratoryjnego. Równolegle 

prowadzi badania w zakresie własności termicznych biodegradowalnych materiałów polimerowych. Dr inż. Musioł 

jest współautorką bądź autorką 48 publikacji z JCR i 8 rozdziałów w książkach z zakresu tematyki dotyczącej 

degradacji materiałów biodegradowalnych oraz licznych prezentacji na konferencjach międzynarodowych                               

i krajowych. Była kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 

2016/21/D/ST8/01993 "Kompleksowe badania (bio)degradacji kompozytów wybranych polimerów 

biodegradowalnych z napełniaczami naturalnymi i bakteriocynami", oraz wykonawcą w projektach: MARGEN, 

BIOCLEAN oraz PLASTiCE. 
 
 

Robert Szyman – Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych 
 
Planowane regulacje UE w odniesieniu do opakowań z tworzyw sztucznych 
 
Dyrektor Generalny PZPTS, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Handel Zagraniczny, związany 
zawodowo z branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych od 20 lat. Od ponad 10 lat pracuje na stanowisku dyrektora w 
PZPTS. Organizacja jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców w Brukseli oraz członkiem 
Konfederacji Lewiatan.  Zadaniem priorytetowym związku jest promowanie odpowiedzialnego wykorzystania 
tworzyw sztucznych w procesie zrównoważonego rozwoju. 
  
 
 
 
 

 

Sesja III 
 

Marta Krawczyk- Rekopol S.A. 
 

Ekoprojektowanie i selektywna zbiórka jako narzędzia osiągania celów recyklingu 
 

 

Od 10 lat pracuje w Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol SA. Ekspert od ecodesignu opakowań i przydatności                

do recyklingu. Trenerka i edukatorka w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka 

zakładów recyklingu. Ekspertka programu Climate Leadership UNEP Grid. Absolwentka ochrony środowiska na UAM   

i studiów podyplomowych Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie 

Wzornictwa Przemysłowego. Gościnnie wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego i Collegium Civitas. Prezes 

stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000. 

 

 

 

 

 



 

mgr inż. Magdalena Lasoń Rydel – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny 
 

Metodyki badawcze dla żywności w kontekście opakowań do produktów spożywczych 
 

 

Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz studiów podyplomowych w Instytucie Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej. Obecnie pracuje w Łukasiewicz - Łódzkim Instytucie 

Technologicznym w Laboratorium Badań Produktów Spożywczych, Produktów Barwionych i Środowiska jako 

kierownik techniczny laboratorium. Dodatkowo, realizuje rozprawę doktorską w ramach badań nad przydatnością 

składników białkowych z odpadów do produkcji żywności w Instytucie Analizy i Technologii Żywności Politechniki 

Łódzkiej. Działalność naukowa: 38 artykułów w czasopismach krajowych i międzynarodowych, 4 referaty na 

międzynarodowych kongresach naukowych (Moskwa, Rumunia). W realizowanych w Instytucie programach 

krajowych i międzynarodowych np. Cornet, Eureka, ERA-NET, NdS pełni funkcję kierownika lub/i wchodzi w skład 

kluczowej kadry B+R. 

 

 

 

Dorota Żmudzińska - Polski Pakt Plastikowy 
 

Wszystko zaczyna się od projektu – 9 Złotych Zasad Polskiego Paktu Plastikowego 
 

 

Odpowiada za prace merytoryczne Polskiego Paktu Plastikowego, międzysektorowej inicjatywy mającej na celu 

implementację gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce. 

Koordynowała prace nad dokumentami takimi jak 9 Złotych Zasad Projektowania, Kryteria klasyfikacji opakowań 

nadających się do recyklingu mechanicznego w praktyce i na dużą skalę, czy Raport opakowania nadmierne                            

i problematyczne. Z wykształcenia magisterka inżynierka gospodarki odpadami Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. Absolwentka programu From Linear to Circular Programme Fundacji Ellen 

MacArthur oraz Circular Economy and 2030 Agenda United Nations System Staff College. 
 

 

dr Ewa Kopania – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny 
 
Certyfikacja opakowań i wyrobów UN 
 

 

Ukończyła studia doktoranckie na Politechnice Łódzkiej (2005). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 

działalności badawczo-rozwojowej w obszarze obejmującym w szczególności zagadnienia związane z wykorzystaniem 

procesów technologicznych i biorafinacji materiałów roślinnych oraz w certyfikacji wyrobów papierowych                              

i opakowań między innymi na znak UN, a także współpracy z przemysłem celulozowo-papierniczym. Autorka                      

i współautorka ponad 30 publikacji w czasopismach naukowych oraz 3 zgłoszeń patentowych. W Łukasiewicz – ŁIT 

bierze udział w realizacji 7 projektów badawczych, w tym w 3 pełni rolę kierownika. 


