SZKOLENIE ON-LINE
„EKOPROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ”
WYKŁADY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ANALIZA PRZYKŁADÓW, KONSULTACJE
SYMBOL: 83 ON-LINE
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon)
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/
słuchawki). Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.
CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących
gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz tworzyw sztucznych, a także wytycznych określonych w
dyrektywie 2019/904/UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
Wśród wielu działań podejmowanych w celu przejścia do modelu GOZ istotnym elementem jest idea
ekoprojektowania. W odniesieniu do opakowań uwzględnia ona ograniczanie wpływów środowiskowych we
wszystkich etapach cyklu życia przy zachowaniu funkcji jakie pełnią opakowania w systemach dystrybucji oraz
użytkowania. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia
wymianę doświadczeń i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia zmiany systemu
prawnego w 2022 r.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań zajmujących się tworzeniem
systemów pakowania dla określonych grup wyrobów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich
osób zainteresowanych tematyką projektowania opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska.
PROGRAM SZKOLENIA:
1.

Opakowania w modelu gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym
•

Podstawowe pojęcia dotyczące opakowań w aspekcie ochrony środowiska: definicje, kategorie opakowań,
stopnie pakowania, materiały opakowaniowe, elementy i składniki

•

Rola i funkcje opakowań

•

Zasady doboru opakowań, materiałów i elementów pod kątem zamknięcia obiegu materiałowego –
rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców

•
2.

3.

Znakowanie opakowań związane z obiegiem zamkniętym

Opakowania a środowisko, ograniczanie wpływów środowiskowych w cyklu życia
•

Wpływ opakowań na środowisko, rodzaje zagrożeń

•

Jakości środowiskowa opakowań, kryteria oceny

•

Wymagania prawne i normatywne dotyczące opakowań

•

Wytyczne dyrektywy Single - Use Plastics

Ekoprojektowanie opakowań, definicja, podstawowe zasady i kryteria oceny
•

Zrównoważone podejście do projektowania opakowań, aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
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•

Definicja ekoprojektowania

•

Zasady ekoprojektowania opakowań w odniesieniu do różnych grup materiałowych

•

Ekoprojektowanie – zasady związane z recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych: metody recyklingu,
przydatność do recyklingu, bariery

•
4.

Wykorzystanie surowców z recyklingu

Podsumowanie szkolenia, pytania.

TRENER:
Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, innowacyjne
technologie na rynku opakowań, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów
opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, opakowania
biodegradowalne i kompostowane, opakowania ze źródeł odnawianych, ocena cyklu życia opakowań (LCA) i badania
wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) dla materiałów opakowaniowych i opakowań,
zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań, gospodarka opakowaniowa
w obiegu zamkniętym (ponad 450 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych).
TERMINY:
28.01.2022
01.07.2022
12.12.2022
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 5 godzin
AGENDA:
10:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15:00 podsumowanie, zakończenie
ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na
adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych i Audytów przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika
instrukcje niezbędne do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej
TEAMS lub ZOOM.
Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia z Działu Szkoleń J.S. Hamilton
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić
o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest
udostępniana lista obecności ani lista firm.
Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.
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Po szkoleniu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany na
zgłoszeniu.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00
do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie.
W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt:
szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.
CENA SZKOLENIA ON-LINE:
560 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata
administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.
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