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W dniach 17-18.09.2022 w Łowiczu, firma BIMA obchodziła 
swoje 20-lecie działalności.

W związku z tym przyjaciele, pracownicy oraz partnerzy wzięli 
udział w uroczystej Gali Jubileuszowej. Firma BIMA od wielu lat 
zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
opakowaniowych.

W swojej ofercie posiada między innymi, zbiorniki ibc/dppl, 
kanistry, beczki, czy belowane produkty hdpe. Swoją działalnością 
wspiera działania proekologiczne w Polsce. Poprzez swoją 
aktywność wpływa na zmianę postaw społeczeństwa, jak również 
zmienia sposób myślenia w obszarze gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Warto wspomnieć, iż firma BIMA w październiku ubiegłego 
roku otrzymała od Izby Pracodawców Recyklingu Opakowań 
ekopak, tytuł LIDERA RECYKLINGU 2020 za wkład na rzecz 
budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Z okazji tego wspaniałego jubileuszu pragniemy serdecznie 
podziękować za dotychczasową, owocną współpracę oraz 
życzyć dalszych sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów. 
Ponadto mamy nadzieję, że nasze stosunki przez kolejne lata 
będą układały się tak pomyślnie i w miłej atmosferze jak do tej 
pory.

20-lecie działalności firmy BIMA
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Patronatem Honorowym Gali byli:

• Wicepremier – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Minister Klimatu i Środowiska
• Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska     
   Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
• Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska
• Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Prezes Banku Ochrony Środowiska

Gości Gali powitał Przewodniczący PIGE Pan Krzysztof Zaręba, 
który przypomniał historię działalności Izby, oraz odebrał 
gratulację od Pana Senatora Zdzisława Pupy oraz Prezesa 
Zarządu Orlen Eco Pana Krzysztofa Iwanickiego.

Gośćmi Honorowymi Gali byli:

• Senator Zdzisław Pupa
• Senator Jadwiga Rotnicka
• Senator Alicja Zając
• Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska
   Wojciech Hann
• Profesor dr Józef Kozioł
• Pan Andrzej Gajewski
• Pan Romuald Bogusz
• Pan Tadeusz Grabowski
• Pan doktor Zbigniew Grzegorzewski
• Pan Romuald Kulig

Medalami zostali również odznaczeni 
członkowie obecnie urzędującego Zarządu.

XXV-lecie Polskiej Izby Gospodarczej
„EKOROZWÓJ”

W dniu 21.09.2022 w Pałacu Staszica PAN w Warszawie odbyła się Gala XXV- lecia działalności Polskiej Izby Gospodarczej 
„Ekorozwój” połączona z XVI edycją Konkursu „Zielony Laur”.
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Drugą częścią uroczystej gali było przyznanie Nagrody „Zielony Laur”.

Nagrody indywidualne zostały przyznane osobą za wkład w ochronę środowiska oraz firmy i samorządy realizujące programy                              
i inwestycje proekologiczne.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i raz jeszcze przekazujemy wyrazy uznania! 

Polskia Izba Gospodarcza „Ekorozwój” została Partnerem IV Międzynarodowej Konferencji EKON: eco4.zero odbywającej się w dniach 
25-26 listopada 2022 w Katowicach w Hotelu Monopol *****.

Laureatami zostali:

• Pani Senator prof. Jadwiga Rotnicka- Wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP za wkład w prawną ochronę środowiska
• Pani Senator Alicja Zając- Komisja Ochrony Środowiska Senatu RP za wkład w prawną ochronę środowiska
• Pan dr Andrzej Szteliga- Długoletni Minister Pełnomocny- Radca Handlowy Ambasady RP we Francji, za efekty rozwoju współpracy 
międzynarodowej
• KGHM Polska Miedź S.A. za zrealizowanie instalacji do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox w Hucie Miedzi  
   „Legnica”
• Gmina Solina Wójt Adam Piątkowski, za ochronę jakości wody zbiorników Solińskiego i Myczkowskiego poprzez realizację wielu 
zadań z gospodarki wodno-ściekowej
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. Prezes Stanisław Drzewiecki- za budowę oraz  
   przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i jej dostosowanie do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy
• Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Prezes Beata Wiśniewska za realizację optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji  
   białostockiej
• Eko Partnerzy Sp. z o.o. Warszawa Prezes Artur Rypina za wdrożenie nowoczesnej technologii hermetyzacji i dezodoryzacji  
   obiektów oczyszczalni ścieków wraz z monitoringiem oczyszczania powietrza
• Gmina Teresin Wójt Marek Olechowski za zrealizowanie zaopatrzenia w wodę miejscowości Teresina, Paprotni, Gaju i Piasecznicy
• Wodociągi Płockie Prezes Andrzej Wiśniewski za budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz z dwoma zbiornikami wody czystej,  
   dwoma zbiornikami wody surowej oraz zbiornikiem wód popłucznych
• Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Prezes dr inż. Tadeusz Rzepecki za regionalną gospodarkę osadami ściekowymi na terenie  
   wschodniej Małopolskie i zachodniego Podkarpacia
• Gmina Jarocin, Burmistrz Adam Pawlicki za rozbudowę „Wielkopolskiego Centrum Recyklingu” Sp. z o.o. w Jarocinie
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu- Prezes Edward Żołdakiewicz, kierownik inwestycji Elżbieta Jurczak za  
   przebudowę i modernizację dwóch SUW w oparciu o dwustopniowy proces filtracji na filtrach ciśnieniowych Culligana ze złożem  
   piaskowym i katalitycznym oraz układem zmiękczania wody za pomocą odwróconej osmozy
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Główne tematy VIII edycji Szczytu:
• Gospodarka po kryzysie – czas odbudowy
• Energetyka – scenariusze rozwoju
• Bezpieczeństwo narodowe
• Rozwój, inwestycje, innowacje
• Infrastruktura i transport

OSG 2022 odbył się pod Honorowym Patronatem m.in.
• Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
• Pan Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych
• Pan Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• dr hab. Przemysław Czarnka – Minister Edukacji i Nauki
• Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
• Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego

Podczas ważnych prelekcji wybrzmiało wiele kluczowych 
głosów przedstawicieli instytucji państwowych, ekspertów 
jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych.                 
Na zakończenie pierwszego dnia VIII edycji Ogólnopolskiego 
Szczytu Gospodarczego OSG 2022, miała miejsce Gala 
wręczania statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2022 oraz 
Bursztynowe Serce 2022. Statuetki przyznawane były                       
za szczególne działania osób, firm i instytucji w zakresie 
rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju                    
i za granicą.

Nagrodzeni zostali:
• Pan Henryk Kowalczyk –  Wicepremier, Minister Rolnictwa i  
   Rozwoju Wsi
• Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa  
   Lubelskiego
• Pan Jakub Banaszek – Prezydent Miasta Chełm
• Pan Artur Martyniuk – Prezes Zarządu POLREGIO S.A.
• Poczta Polska S.A. – statuetkę odebrał Prezes Zarządu
   Pan Krzysztof Falkowski

Celem Szczytu było przedstawienie zabezpieczeń polskiej gospodarki przed 
konsekwencjami gospodarczymi wynikających z konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz 
zamrożenia relacji handlowych z Rosją. Ponadto pozostałe zagadnienia debat 
skoncentrowane zostały na tematyce bezpieczeństwa narodowego, gospodarczego, 
energetycznego i finansowego jak również rozwoju potencjału infrastrukturalnego                        
i innowacyjnego. Uwagę poświęcono również nowym wyzwaniom, jakie przed nami 
stawia obecna rzeczywistość w obliczu wojny oraz omówiono priorytety dla gospodarki 
po okresie pandemii – Krajowy Plan Odbudowy.

Natomiast Bursztynowe Serce 2022 za szczególne działania                      
w zakresie CSR, filantropii i działań charytatywnych zostało 
wręczone Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, statuetkę odebrał 
Prezes Zarządu Fundacji Alice Neffe.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2022

W dniach 10-11 października 2022 roku Grupa Amber uczestniczyła w VIII edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 
2022 organizowanego przez Europejskie Centrum Biznesu. Uroczystość miała miejsce w  Lubelskim Centrum Konferencyjnym                 
w Lublinie. Tematem VIII edycji Szczytu było „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu 
nowych wyzwań”.
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W dobie dynamicznych zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, gdy 
ciągle wzrasta ilość nowych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców a wraz              
z nimi rośnie wysokość kar za drobne, wynikające z nieświadomości błędy - 
proponujemy Państwu profesjonalną opiekę naszych doradców z zakresu ochrony 
środowiska.

Stanowi ona swoisty parasol ochronny w sytuacji zderzenia się z wymogami 
środowiskowymi, które na dzień dzisiejszy dotykają praktycznie każdą nawet 
najdrobniejszą działalność.

Już samo posiadanie samochodu służbowego lub konieczność gospodarowania 
odpadami powstającymi w biurze, nakłada na przedsiębiorstwo dodatkowe 
obowiązki prawne, np. prowadzenie KOBiZE i BDO.

POMOC W PRZESTRZEGANIU
PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA

Ochronę przed niekorzystnymi skutkami popełnionych 
błędów zapewni nasz parasol bezpieczeństwa

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

NIP 6060083808
REGON 634558257

KRS 0000192128

www.grupa-amber.com
biuro@grupa-amber.com

+48 32 725 49 24

240,00 PLN
Skontaktuj się teraz:
+32 725 49 24

Twoja ochrona za jedyne:

netto miesięcznie

Poznaj wszystkie korzyści na:
www.eco-basic.pl



Edukacja ekologiczna i jej rola
dla  młodego pokolenia Polaków

Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska 

Sprawdzoną już  od 37 lat metodą zgłębiania tajników 
przyrody jest start młodzieży szkół ponadpodstawowych                                           
w najpopularniejszej w Polsce Olimpiadzie Wiedzy 
Ekologicznej. Do tej pory startowało w niej ponad 1.700.000 
uczniów szkół o wszystkich profilach, aby zrozumieć procesy, 
mechanizmy i zjawiska zachodzące w środowisku 
przyrodniczym. Startując musza się w trójstopniowych 
eliminacjach (szkolnych, okręgowych i ogólnopolskich) 
wykazać ogromną wiedzą ale także umiejętnością 
przyczynowo- skutkowego myślenia. 

Masz „uciążliwego” sąsiada, który nie przestrzega zasad ochrony 
środowiska.  Musisz zdecydowanie go pouczyć i sprowadzić ze złej 
drogi. Użyj jednoznacznych argumentów, aby go przekonać,                   
że działa na szkodę środowiska.   On będzie bronił swych racji.                 
Co mu powiesz, gdy zauważysz, że sąsiad: zbiera odpady 
elektryczne i elektroniczne demontuje a pozostałości składuje na 
swej posesji?

W obecnej rzeczywistości, gdzie świat wirtualny i realny zatraciły granice i dlatego stanowią często problem dla młodzieży, 
atrakcyjne formy przekazu wiedzy przyrodniczej stanowią doskonałą formę poznania otaczającego świata i zrozumienia jego 
praw.

Bloki problemowe bowiem obejmują następujące dziedziny: ekologie klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, 
gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, odpady, rekultywację, hałas, pole elektromagnetyczne, prawo 
ochrony środowiska i zastosowanie go w praktyce i bieżące zagadnienia z ochrony środowiska w Polsce, UE i na świecie.

W uznaniu poziomu wiedzy naszej młodzieży senaty 64 publicznych uczelni wyższych przyznają od lat naszym finalistom szczebla 
centralnego i laureatom indeksy bez postępowania kwalifikacyjnego na najbardziej atrakcyjne kierunki studiów.

W tym roku w XXXVII edycji Olimpiady startowało ogółem 15.475 uczniów z ponad 1600 szkól w kraju. Finał centralny OWE odbył 
się w Warszawie na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczelni, która  jest już od trzydziestu lat jej  
patronem merytorycznym. Po napisaniu  przez 114 finalistów testu pisemnego najlepsza dziesiątka, która uzyskała z niego najwięcej 
punktów, przystąpiła do części ustnej, gdzie przy licznie zgromadzonej publiczności odpowiadała na „trudne „pytania, wśród nich 
była i taka kategoria:
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Od XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2015 r) firma ta organizuje dziesiątce laureatów etapu centralnego niezwykłą tygodniową, 
wrześniową  eskapadę przyrodniczą Były to pobyty w kolejnych latach : na Maderze, Lefkadzie w Grecji (2016 r) gdzie młodzież 
uczyła się windserfingu, na Majorce (2017 r), na Sardynii (2018 r), na Cyprze (2019r).

W 2022 r. we wrześniu nasi laureaci wraz z przedstawicielami Toyoty Europe byli na Krecie, największej wyspie greckiej. Mieszkali 
na zachodnim wybrzeżu zatoki Mirabello w Aigos Nikolaos mieście, którego historia sięga 3000 lat p.n.e. Podziwiali park Agioi 
Sarnata, gdzie wyjątkową atrakcją dla wszystkich było 5 szybujących orłosępów. Poniższe zdjęcia jednoznacznie świadczą, że nasi 
laureaci docenili historię Hieraklionu  i dostojeństwo wyspy oraz jej  niepowtarzalną przyrodę. Wrażenia te pozostaną w ich pamięci 
na długo.

A już 9 stycznia 2023 r.  kolejni uczniowie w całej Polsce podejmą 
próbę „swych przyrodniczych sił”i zmierzą się z testem XXXVIII 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Życzymy im powodzenia!
 

Z ostatniej chwili… 15 października br. Kretę nawiedził  cyklon, którego 
skutkiem była ogromna powódź. Burmistrz Sitii Giorgios Zervakis 
przekazał, że w ciągu ulewy, która trwała trzy godziny, spadło tu 350 
litrów wody na metr kwadratowy.  Drogi zmieniły się w prawdziwe 
rzeki. Dodał, on,że zjawiska tego typu na tak ogromną skalę nigdy                  
w tym regionie nie było! 

W tym roku finał centralny Olimpiady był również wyjątkowy, z racji jubileuszu dwudziestolecia naszej współpracy z Toyotą 
Motor Poland (aktualne Toyotą Europe), która jest sponsorem strategicznym tego ważnego przedsięwzięcia.
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IT_BASIC+
Pomoc i wsparcie IT

IT_BASIC+ to:

W ramach abonamentu do wykorzystania przysługują 2 godziny*

obsługa hostingu i serwerów www

obsługa techniczna stron i sklepów internetowych

zdalna pomoc w razie wystąpienia awarii

doradztwo w zakresie odświeżenia/wykreowania
wizerunku Twojej firmy

doradztwo z zakresu promocji oferowanych
produktów/usług firmy

konsultacje telefoniczne w zakresie
hardware i software

*Więcej szczegółów znajdziesz na: www.amber-it.pl/basic+

Poznaj wszystkie korzyści na:
www.it-basic.pl

W ramach abonamentu do wykorzystania przysługują 2 godziny*

netto miesięcznie

Możesz to wszystko mieć już za jedyne:

240,-
*Więcej szczegółów znajdziesz na: www.it-basic.pl

Amber IT Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

www.amber-it.pl



KONFERENCJA pt.:
„MIGRIGHT – O godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”

Skupiono się na takich zagadnieniach, jak:

• identyfikacja najważniejszych wyzwań związanych z godną pracą     
   cudzoziemców
• działania administracji i pracodawców na rzecz polepszania warunków  
   pracy i pobytu cudzoziemców w naszym kraju
• weryfikacja problemów i przedsięwzięć naprawczych
• diagnoza słabych i mocnych stron współpracy partnerów społecznych  
   na rzecz zatrudnienia cudzoziemców.

Projekt był realizowany w latach 2020-2022 przez Federację 
Przedsiębiorców Polskich - lidera projektu, Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, Centrum analiz Społeczno- Ekomnomicznych 
oraz Confederation of Norwegian Enterprise.

Celem Konferencji było przedstawienie głównych wniosków, ocen i dobrych praktyk 
dotyczących zwiększenia zdolności partnerów społecznych w Polsce do uczestnictwa                          
w dialogu społecznym w celu wspierania praw pracowników cudzoziemskich                           
i zapewnienia im godnych warunków pracy, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej kraju i masowego napływu obywateli Ukrainy.

Przedstawiono nie tylko praktyczne aspekty funkcjonowania dialogu społecznego w 
obszarze spraw migracyjnych i uchodźczych, ale też nowe rozwiązania i inicjatywy 
sprzyjające poprawie sytuacji na rynku pracy, zwiększenia zatrudnienia i rozwoju 
zasobów ludzkich, z uwzględnieniem doświadczeń norweskich.

Na Konferencji zaprezentowano główne tezy i rekomendacje z raportu końcowego 
pt. „Narzędziownik dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów                                
i uchodźców w Polsce”.

W dniu 21.06.2022 w Hotelu Monopol w Katowicach Federacja Przedsiębiorców Polskich i Region Śląski wraz z partnerami: 
OPZZ, CASE, NHO zorganizowała Konferencję poświęconą tematyce projektu „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego                 
na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”.

Wśród prelegentów I części konferencji znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej na poziomie centralnym oraz 
terenowym, partnerzy społeczni reprezentujący pracodawców i pracowników, eksperci i przedstawiciele organizacji 
pozarządowych.

• Pan Marek Kowalski- Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
• Pani Izabela Domogała- Członek Zarządu Województwa Śląskiego
• Pan Michał Gawroński Prezes Grupy Amber, Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich
• Pan Marcin Wiatrów- Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
• Pan Grzegorz Sikorski- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
• Pani Janina Mironowicz- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku strona 11 z 20
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Oczekiwania polskich pracodawców w zatrudnianiu cudzoziemców                      
na rzecz zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy. Tematykę 
zatrudniania cudzoziemców z punktu widzenia polskich pracowników.   
Rekomendacje dla wzmocnienia dialogu społecznego w Polsce w celu 
zapewnienia godnych warunków pracy migrantów i uchodźców. 
Potrzeby partnerów społecznych w obliczu obecnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej kraju.

Prelegenci II części Konferencji:

• Pani Kristine Østrem Alsvik – Starszy Doradca Konfederacji  
   Norweskich Przedsiębiorstw (NHO), 
• Pan Kuba Barwaniec- Prezes  Pergamin,
• Pani Dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy,  
   Federacja Przedsiębiorców Polskich,
• Sebastian Koćwin, Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego  
   Porozumienia Związków Zawodowych,
• Jan Bazyli Klakla, Oskar Chmiel, Emilia Małys-Zaremba – Centrum  
   Analiz Społeczno-Ekonomicznych

W drugiej części konferencji przedstawiono zagadnienia dobrych praktyk na przykładzie rozwiązań norweskich w zapewnieniu 
cudzoziemcom godnych warunków pracy przez Panią Kristine Østrem Alsvik – Starszego Doradcę Konfederacji Norweskich 
Przedsiębiorstw (NHO).

Konferencję zakończyła dyskusja z udziałem uczestników moderowana przez eksperta FPP, oraz kierownika projektu – Panią                 
dr hab. Grażynę Spytek-Bandurską.

Obejrzyj transmisję z konferencji skanując kod QR
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GALA WRĘCZENIA GOSPODARCZEJ NAGRODY ROKU 2022
Federacji Przedsiębiorców Polskich

W dniu 21.09.2022 w  Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Gospodarczej Nagrody Federacji Przedsiębiorców Polskich 
roku 2022, we współpracy z Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.

Nagrody te jako wyraz uznania za znajomość i zrozumienie potrzeb przedsiębiorców, zostają przyznane po raz trzeci, jednak po raz 
pierwszy w kategoriach dla osób i firm. Galę poprowadził Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Pan Marek Kowalski 
wraz ze znaną aktorką teatralną, filmową i wokalistką Panią Olgą Bończyk.

Nagrodę Specjalną FPP została przyznana firmie Coca-Cola za 50 lat obecności w Polsce. 

Nagrodę Gospodarcza Osobowość Roku 2022 otrzymali:

Administracja państwowa:
• Marlena Maląg Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Biznes:
• Adam Góral, prezes zarządu i założyciel Asseco Poland Kariera

Aktywność społeczna/pozarządowa:
• Krystyna Aldridge-Holc, prezes zarządu Fundacja POLSAT – Jesteśmy                       
dla dzieci 

Parlamentarzysta:
• Krzysztof Śmiszek, Lewica          

Nagrody Gospodarczy Lider Roku 2022 
otrzymali:

Lider inwestycji:
• Amazon.pl

Lider aktywizacji zawodowej:
• FIRMA CMC Poland 

Lider zrównoważonego rozwoju:
• Grupa Budimex SA 

Lider innowacji i technologii:
• ŻABKA – mały wielki sklep 

Lider cyfrowej transformacji:
• Totalizator Sportowy

Lider małej przedsiębiorczości:
• YOUARTME – marka Candellana 
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„Pracownik przyszłości”
Grażyna Spytek-Bandurska

Przemiany gospodarcze i społeczne, hegemonia neoliberalnych polityk, postępująca globalizacja, intensywny rozwój technologii 
informacyjnych i telekomunikacyjnych, robotyzacja i algorytmizacja, wzrost znaczenia usług i opieranie się na wiedzy, 
kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego wymuszają zmiany w sferze zatrudnienia. 

Przyszłość kreują pracownicy kluczowi, menedżerowie procesów wiedzy, dojrzali 
specjaliści, obiecujące talenty. Ich atutem jest samodzielność i odpowiedzialność. 
Wykazują postawę zaufania i lojalności wobec pracodawcy jako przejaw szczególnych 
kompetencji, które są niezbędne w gospodarce opartej na wiedzy. Coraz częściej podkreśla 
się, że przyrost wartości dodanej i poprawa jakości życia jest efektem pracy umysłowej,              
a nie wytwórczej. Ważne jest umiejętne wykorzystywanie ludzkiego know-how we 
wszystkich dziedzinach aktywności gospodarczej. Następuje przejście od pracy 
zorganizowanej, wyznaczanej często różnymi granicami (pochodzeniem, miejscem 
zamieszkania) do możliwości nieograniczonego działania, wolności, ale też 
odpowiedzialności za swój los, gdzie najważniejsze są osobiste zdolności i zasługi. Tworzą 
się organizacje wiedzy mające charakter wirtualny (niewidzialny), o zasięgu globalnym, 
pozbawione tradycyjnej struktury, szybko reagujące na bodźce zewnętrzne. Ich 
funkcjonowanie zależy od postaw pracowników, zwłaszcza znajomości samych siebie, 
tolerancji i umiejętności komunikacyjnych, aby mogli łączyć się w zespoły celem realizacji 
wspólnych przedsięwzięć.

Ważna jest osobowość, która przestaje być prywatną sprawą każdego człowieka (jak                   
to było w przedsiębiorstwach mechanistycznych) i zaczyna nabierać zupełnie innego 
wymiaru stając się pilną potrzebą ekonomiczną. 

Pojawiają się nowe oczekiwania wobec zasobów pracy. Następuje 
inne postrzeganie pracownika, który staje się podmiotem 
aktywnie i ofensywnie uczestniczącym w rozwiązywaniu 
problemów i kreowaniu rzeczywistości. Cechą współczesnego 
zatrudnienia przestaje być bezpieczeństwo, a staje się 
elastyczność, której konstrukcja powinna spełniać wymogi dobrej 
pracy i sprzyjać samozadowoleniu. Istotne jest minimalizowanie 
wszelkich kosztów społecznych i dbałość o dobro wspólne 
rozumiane jako godzenie interesów zarówno pracodawców, jak        
i pracobiorców. Newralgicznym zasobem współczesnego 
przedsiębiorstwa staje się wiedza. Stąd posiadający ją personel 
zajmuje centralną pozycję w strukturze kapitału ludzkiego, 
ponieważ generuje on największy przyrost wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa. 
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Zasadniczą rolę zaczyna odgrywać zespół umiejętności osobistych i społecznych czyli wiedza                   
i kompetencje praktyczne dotyczące sprawności intelektualnej (uczenie się, myślenie systemowe, 
pobudzanie intuicji i kreatywności), 
zarządzania samym sobą (panowanie 
nad emocjami i zasobami, jak: stres, czas, 
dokonywanie wysokiej samooceny), 
komunikowania się z innymi ludźmi                  
i współpracy grupowej, 
szybkiego dostosowywania 
się do nowych warunków 
(zawodowych, geograficznych, 
kulturowych), funkcjonowania               
w świecie zagrożeń cywilizacyjnych, 
czego przykładem jest pandemia 
COVID-19 i popularyzacja pracy zdalnej 
jako atypowej formy zatrudnienia 
potwierdzającej zmianę paradygmatu 
pracy. 

Umiejętności zawodowe przyszłego pracownika 
powinny odpowiadać postępowi w obszarze 
komputeryzacji, automatyki, cybernetyki, elektroniki, 
informatyki, gdzie kluczową rolę odgrywają technologie związane                
z pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i przesyłaniem 
informacji. Nowym wyzwaniem staje się akceptacja i znajomość 
sztucznej inteligencji, umiejętność współpracy z robotami.

Pracownik przyszłości tworzy nową i osobliwą klasę 
profesjonalistów, subpopulację jednostek autonomicznych, 
dla których atutem jest mobilność i elastyczność działania. 
Nie toleruje on rozkazodawstwa i kontroli, reprezentuje 
wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, ezoterycznej, 
niepowtarzalnej, posiada predyspozycje, aby pełnić rolę 
innowatora, lidera, mentora.

strona 15 z 20

Nr 18 | październik 2022

SFPP



Podstawową usługą oferowaną przez SARPI Dąbrowa 
Górnicza jest termiczne unieszkodliwianie odpadów 
przemysłowych i niebezpiecznych oraz innych niż 
niebezpieczne – proces D10 wraz z odzyskiem energii – 
proces R1, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa 
ekologicznego. Firma może unieszkodliwiać odpady stałe, 
ciekłe, szlamy oraz pojemniki ciśnieniowe (aerozole). 

Celem nadrzędnym firmy SARPI Dąbrowa Górnicza jest dbałość o środowisko i ludzkie zdrowie.

Spółka realizuje to przez proekologiczne działania, które potwierdzają jej zaangażowanie                                 
w zrównoważony rozwój: odpowiedzialne gospodarowanie odpadami, skuteczna ochrona 
środowiska dzięki prowadzeniu kontroli pomiaru oddziaływania na nie, dbałość o redukcje emisji 
(głównie gazów cieplarnianych), zmniejszanie zużycia energii elektrycznej i wody.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia ludzkiego to fundamentalna wartość SARPI wspierana przez 
pionierski program ACT realizowany we wszystkich jednostkach koncernu VEOLIA.Firma prowadzi 
działalność w oparciu o Pozwolenie Zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Odbiera i unieszkodliwia między innymi: 
▪ odpady ciekłe (rozpuszczalniki, zanieczyszczone ścieki, związki węglowodorowe) 
▪ odpady stałe (osady z farb i lakierów, odpady opakowaniowe, zanieczyszczone ziemie)
▪ odpady „specjalne” (kwasy organiczne, odczynniki laboratoryjne, baterie i akumulatory) 
▪ przeterminowane środki ochrony roślin (pestycydy)
▪ odpady medyczne i weterynaryjne, 
▪ odpady farmaceutyczne, przeterminowane leki
▪ odpady zawierające związki chlorowcoorganiczne czy PCB.

SARPI Dąbrowa Górnicza jako zakład działa w Polsce od 1994 r. Obecnie zatrudnia ponad 60 
pracowników, w tym wielu doskonale wyszkolonych inżynierów oraz specjalistów w dziedzinie chemii 
i ochrony środowiska.

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. 
ul. Koksownicza 16   
42-523 Dąbrowa Górnicza

www.sarpi.pl
odpady@sarpi.pl
+48 32 639 50 00
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„Rządzący nie zwracają uwagi na głos społeczny”
Rozmowa z Krzysztofem Zarębą, prezesem Zarządu

Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”.

Na początku gratuluję wspaniałego jubileuszu. Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” działa już 25 lat.

Jubileusz przypada na okres trudności państwa zarówno wewnętrznych, jak                                         
i zewnętrznych. Atmosfera nieszczególnie sprzyja świętowaniu, niemniej 25 lat działalności 
Izby to dużo i wypada to odnotować, podkreślając szczególnie zasługi ludzi, którzy przez 25 lat 
działali w Izbie i trwają przy niej do tej pory. Chciałbym szczególnie podkreślić współpracę                
z senacką Komisją Środowiska, która trwa już bez mała 15 lat.

Przypomnijmy początki…
Inicjatorem powołania Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, jako organizacji samorządu 
gospodarczego ukierunkowanego na sferę ochrony środowiska naturalnego, była grupa 
działaczy ekologicznych, na czele której stanął mgr inż. Władysław Łagodziec. W obecności 
kilkudziesięciu delegatów, reprezentujących osoby prawne i fizyczne, organizacje społeczne, 
samorządy, stowarzyszenia i fundacje, odbyło się w Warszawie, 8 maja 1997 roku, I Walne 
Zgromadzenie założycielskie, na którym przyjęte zostały dokumenty, umożliwiające 
rejestrację sądową nowego podmiotu gospodarczego. Rozproszenie organizacyjne nowo 
tworzonych po 1989 r. izb oraz firm i organizacji, zajmujących się problemami ekologicznymi, 
stało się podstawowym argumentem uzasadniającym potrzebę stworzenia forum integracji 
problemów ekologicznych, które stałoby się swoistym lobby krajowych i zagranicznych przedsiębiorców i potencjalnych 
inwestorów, a także działaczy organizacji ekologicznych w stosunku do władz państwowych i samorządowych różnych szczebli.

Szczególnym patronatem zamierzano objąć firmy małe i średnie, stanowiące w nowo ukształtowanym, neoliberalnym systemie 
wolnorynkowym, zdecydowaną większość polskich podmiotów gospodarczych. Chaotyczna, bezplanowa wyprzedaż bądź upadłość 
trzonu przedsiębiorstw, działających w poprzednim systemie, wymagała zdecydowanego wsparcia nowo tworzonych firm, 
zajmujących się inwestycjami ekologicznymi, opracowywaniem ekspertyz i opinii naukowych, doradztwem prawnym i finansowym, 
edukacją i szkoleniami oraz promocją najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych. 
Izba utrzymywała ścisły kontakt i współpracę z uczelniami wyższymi takimi jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Krakowska, 
Politechnika Radomska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Warszawie i Radomiu. 
Celem tych działań było przekazanie aktualnych informacji o działalności inwestycyjnej w dziedzinie technologii, służących 
skutecznej ochronie i rekultywacji środowiska oraz współudział w organizacji konferencji naukowych i sympozjów.

Dzisiaj ekorozwój ma trochę inne znaczenie niż 25 lat temu?
Początkowo z ekorozwojem związane były problemy lokalne, chodziło o nadrabianie zaległości w ochronie środowiska, budowę 
oczyszczalni ścieków, instalacji odsiarczania, filtrów wyłapujących zanieczyszczenia z fabrycznych kominów. Dzisiaj ekorozwój uległ 
procesom globalizacji. Mówiąc o ekorozwoju myślimy przede wszystkim o wpływie gospodarki na zmiany klimatyczne, o miksie 
energetycznym uwzględniającym większy udział źródeł odnawialnych, o wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Jakie były priorytety Izby w długiej historii waszej działalności?
Tematem wiodącym była zawsze gospodarka wodna, szczególnie wówczas gdy wdrażano Krajowy program oczyszczania ścieków 
(wybudowano wówczas ok. 1200 oczyszczalni), ale też gospodarka odpadami. W ostatnim okresie nastąpił chaos organizacyjny, 
obszary związane z ochroną środowiska są porozrzucane po różnych resortach, nie ma jednego adresata naszych postulatów                     
czy propozycji. Sprawiło to, że gospodarka wodna jest całkowicie zmarginalizowana w polityce państwa, co odbija się również                 
na efektach działalności Izby. Zajmujemy się obecnie w zasadzie tylko problemami związanym z oczyszczaniem ścieków. Być może 
to się zmieni, bo ostatnie wydarzenia związane z Odrą mogą uczulić rządzących na wagę tego zagadnienia. 
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W czasie mojej kadencji, tj. od 2008 roku, najwięcej uwagi zwracaliśmy na energetykę odnawialną. Energetyka ta przeżyła 
załamania w 2016 roku. Teraz znów wracamy do tego tematu. 

Dzisiejsze czasy nie sprzyjają dużej aktywności, ale co w tej chwili absorbuje was najbardziej.
Mamy zasadnicze uwagi dotyczące polityki klimatycznej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Nie zagospodarowuje się 
energetycznie milionów ton odpadów organicznych, trudno więc mówić o gospodarce o obiegu zamkniętym. Również w rozwoju 
OZE nie ma preferencji dla tzw. energetyki sterowalnej. Na te problemy stale zwracamy uwagę. W stanowisku Izby na temat OZE 
zapisaliśmy, że Polska powinna wspierać głównie niezależne od czynników klimatycznych i pogodowych źródła energii odnawialnej, 
co jednak nie znaczy, że nie powinny być rozwijane również źródła w systemach prosumenckich. Fotowoltaika powinna mieć szansę 
rozwoju szczególnie na terenach o zabudowie rozproszonej i jednorodzinnej oraz tam gdzie są obiekty użyteczności publicznej. 
Powinna być głównym elementem systemu prosumenckiego, ale oczywiście nie będzie remedium na stabilizację całego systemu 
energetycznego, bo jest uzależniona od słońca i podczas złej pogody albo w nocy potrzebna jest akumulacja energii, która dziś jest 
możliwa tylko na małą skalę.

Główne źródła OZE to biomasa (słoma i pellety z roślin energetycznych) czy RDF spalana w lokalnych instalacjach kogeneracyjnych, 
biogaz pozyskiwany z procesów fermentacyjnych odpadów organicznych, których mamy bardzo dużo, współspalanie (oczywiście            
z wyłączeniem pełnowartościowego surowca drzewnego) i hydroenergetyka.
Biogazownie mogłyby zastąpić (biorąc pod uwagę ich łączną moc) dużą elektrownię węglową bądź elektrownię jądrową. Jeśli               
do tego dodamy ok. 7 tys. małych elektrowni wodnych, tyle było kiedyś spiętrzeń i są one możliwe do szybkiej odbudowy                                    
i zainstalowania turbin, to uzyskamy dodatkowo ok. 700 MW mocy. 

Nie przekonaliśmy jednak sfer rządowych do rozwoju biogazowni, według nas najważniejszego członu energetyki odnawialnej. 
Byliśmy bardzo zainteresowani rozwojem biogazowni już od dawna, czego dowodem jest I Międzynarodowa Konferencja 
„Biopaliwa 2002 uprawy – technologia – zastosowanie”, której Izba była współorganizatorem wraz z Wydziałem Inżynierii Produkcji 
SGGW w Warszawie. Od tamtej pory staraliśmy się podkreślać wagę i znaczenie biogazowni. Efekty są żadne. W Niemczech 
zbudowano 10 tys. biogazowni, u nas 120 przy podobnym areale i potencjale możliwości. 

Barierą jest nie tylko brak akceptacji społecznej i szerzenie fałszywej tezy, że biogazownie szkodzą środowisku, ale przede wszystkim 
brak jakichkolwiek preferencji dla inwestorów. Powinny być większe możliwości dofinansowania, tanich kredytów itp. i nieco wyższe 
ceny za wprowadzanie energii do sieci, niż dla pozostałych źródeł OZE. Tego nie ma. Biogazownia kosztuje ok. 60 mln zł. Można           
by wspierać takie inwestycje z pieniędzy, jakie otrzymujemy z tytułu opłat za emisję CO2, miały wspierać OZE, ale są wydatkowane          
na zupełnie inne cele. W ubiegłym roku mieliśmy z tego tytułu 25 mld zł, na rozwój OZE zostało przeznaczone 8–9 mld zł,                            
a biogazownie nie dostały praktycznie nic.

Działalność Izby charakteryzowała się dużą aktywnością na forum międzynarodowym, teraz jest ona zdecydowanie mniejsza.
Można nawet powiedzieć, że spadła praktycznie do zera, przede wszystkim sprawą pandemii COVID-19, agresji Rosji na Ukrainę,          
a także niewielkiego udziału polskich firm, na różnego rodzaju targach międzynarodowych. Mieliśmy wiele kontaktów bilateralnych 
z różnymi krajami europejskimi, z Białorusią, a nawet z Indiami. Obecnie bierzemy tylko udział w pracach Międzynarodowej 
Federacji Czystego Powietrza (EFCA), były główny inspektor ochrony środowiska dr inż. Andrzej Jagusiewicz, został po raz drugi 
prezydentem tej Federacji. Omawia się tam m.in. konieczność integracji działań państw, w zakresie ochrony powietrza, a zwłaszcza 
prac nad przestrzeganiem norm oraz ograniczenia emisji pyłów, a także tematykę zanieczyszczeń mikrocząsteczkami i metod 
ograniczenia ich koncentracji w powietrzu.
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Kogo reprezentuje Izba i jakiego wsparcia udzielacie waszym 
członkom?
Izba reprezentuje ok. 100 podmiotów gospodarczych, które działają              
w obszarze ochrony środowiska, bądź takie, w których ochrona 
środowiska odgrywa znaczącą rolę w procesach produkcyjnych. Są to 
zarówno bardzo duże, jak i małe zakłady. Skupiamy się na pomocy 
członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów związanych z ochroną 
środowiska. Reprezentujemy interesy firm zrzeszonych w Izbie, 
służymy im radami eksperckimi, przedstawiamy ich problemy na 
różnych forach. Staramy się wprowadzać zgłaszane przez nie 
uwagi do zapisów prawnych, co w tej chwili wcale nie jest 
łatwe, bo każda propozycja z zewnątrz jest niechętnie 
przyjmowana. 

Bierzemy udział w przygotowanych różnego rodzaju 
ekspertyz, np. dotyczących rekultywacji terenów 
poprzemysłowych, wykorzystania OZE, świadczymy 
naszym członkom pomoc w przełamywaniu barier 
administracyjnych i lokalizacyjnych, związanych                        
z ocenami oddziaływania na środowisko. Staramy się też być, 
w ich imieniu, stroną w sprawach w procesach administracyjnych.

Z jakim skutkiem?
W tej chwili zdecydowani mniejszym niż kiedyś, i dotyczy to chyba wszystkich 
jednostek samorządu gospodarczego i wszystkich organizacji społecznych. Rządzący 
nie zwracają uwagi na głos społeczny, społeczne interwencje i inicjatywy. Jeżeli jakaś propozycja wychodzi                           
ze społecznego źródła, a nie jest po myśli strony rządzącej to nie ma szans na realizację.

Waszą sztandarową imprezą jest konkurs „Zielony Laur”. 
Od początku tego prestiżowego konkursu nagrodziliśmy ponad 170 firm i samorządów, których działania na rzecz 
środowiska były znaczące i stanowiły dobry przykład do naśladowania. Ostatnio przeważały firmy z obszaru 
gospodarki wodno-ściekowej, ale uznanie Kapituły, której od 10 edycji przewodniczy prof. Marek Gromiec, 
zyskały również firmy zajmujące się rekultywacją terenów zdegradowanych, odnawialnymi źródłami energii, 
efektywnością energetyczną, edukacją i promocją proekologicznych zachowań. 

Wprowadzana z trudem gospodarka o obiegu zamkniętym będzie niewątpliwie preferowała wykorzystanie 
materiałów dziś odpadowych, w przyszłości stanowiących surowce wtórne, oszczędzających zasoby 
surowców pierwotnych. W obszarze OZE będą zapewne rodziły się nowatorskie technologie i inwestycje 
zapobiegające niszczeniu środowiska. Nie powinno zatem zabraknąć osiągnięć, które zasłużą na kolejne 
nagrody „Zielonego Lauru”.

Obserwujemy jednak mniejsze zainteresowanie konkursem ze strony gmin, bo udział w konkursie 
związany jest z kosztami. Wprawdzie są to koszty niewielkie, ale samorządy mają teraz wiele 
problemów dotyczących szkolnictwa, ochrony zdrowia i każda złotówka ma dla nich znaczenie.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jacek Zyśk
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