
• Relacja z IV Międzynarodowej Konferencji EKON: eco4.zero

• Akademia Ekologii w PIEMONCIE – krainie pachnącej truflami

   i doskonałymi winami.

• Porozumienie o współpracy Fundacji EKON ze Stowarzyszeniem

   „Szansa dla każdego”

• Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy

• Kongres Federacji Przedsiębiorców Polskich „Dialog o Gospodarce”

• System Identyfikacji Wizualnej - budowa wizerunku firmy

• Strategia Zrównoważonego Rozwoju - Efekt Kolibra

• Przypomnienie o obowiązkach środowiskowych dla Przedsiębiorców
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Z życia Firmy
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Zimowy newsletter w skrócie:



Wszystkim naszym klientom i przyjaciołom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:
spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa czasem 

odpoczynku, spokoju i ciepła w otoczeniu najbliższych i przyjaciół.

 Niech Nowy Rok przyniesie Państwu energię do działania i spełnienie wszystkich postawionych sobie celów 
oraz wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

Życzymy dalszych sukcesów, udanych inwestycji i pomyślności. 

Prezes Zarządu Grupy Amber & Partnerzy
Michał Gawroński

Zarząd i Pracownicy życzą



IV Międzynarodowa Konferencja EKON

W dniach 25-26 listopada 2022 roku w Katowicach w Hotelu Monopol ***** Fundacja EKON przy współpracy z Grupą Amber, 
Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich oraz Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” zorganizowała IV 
Międzynarodową Konferencję EKON eco4.zero.

IV Konferencja EKON eco4.zero jest kontynuacją organizowanych przez Fundację EKON od 2017 roku wydarzeń popularyzujących 
model Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Fundacji EKON Pan Michał 
Gawroński wraz z Przewodniczącym Federacji Przedsiębiorców Polskich 
Panem Markiem Kowalskim. W imieniu Ministra Klimatu i Środowiska 
uczestników powitał Radca Generalny Pan Marek Haliniak.

Prelegenci przekonali uczestników Konferencji jak ważne jest budowanie 
polityki zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja wiedzy z zakresu CSR – 
społecznej odpowiedzialności biznesu i gospodarki odpadami, budowa 
właściwych postaw w społeczeństwie oraz rozwój daleko idących zmian 
zachowań na proekologiczne.

IV Konferencja EKON eco4.zero jest kontynuacją organizowanych przez Fundację EKON od 2017 roku wydarzeń popularyzujących 
model Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W tym roku Fundacja EKON poszerzyła wartość merytoryczną Konferencji o obszary: 
ENERGIA oraz Przemysł 4.0.

Ostatnia, trzecia edycja odbyła się w listopadzie 2019 roku. Wzięło w niej 
udział ponad 150 przedsiębiorców, ekspertów z wielu branż m.in. spożywczej, 
automotive, chemicznej oraz gospodarki odpadami. Jej głównym celem było 
zaprezentowanie nowego modelu gospodarczego, ocena wdrażania w Polsce 
koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym oraz porównanie jej do sytuacji na 
świecie, wskazanie właściwych kierunków prowadzonych przedsięwzięć, 
zachęcenie do przejścia na model CIRCULAR ECONOMY, aby zwiększać 
konkurencyjność i zmniejszać koszty.
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Część merytoryczną Konferencji zakończyła bezpośrednia transmisja z Brukseli, naszego Eksperta ds. GOZ z Europejskiego Biura 
Ochrony Środowiska, Pana Piotra Barczaka.

Po części merytorycznej Konferencji odbyła się uroczysta gala, na której Przewodniczący Rady Fundacji EKON, Pan Michał Gawroński 
wręczył nagrody Grupy Amber „Zasłużony dla środowiska”, dla najwybitniejszych postaci minionych 30 lat w zakresie ekologii oraz 
firm, które zasłużyły się w ochronie przyrody, recyklingu i wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju.

Prelegenci II sesji – Energia/4.0

• Andrzej Piotrowski – Waste to Energy Project Manager, Veolia Energia Polska S.A.,
• Prof. dr hab. Paweł Olko – Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk,
• Ewa Glaba – Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
• Prof. dr hab. inż. Barbara Tora – Ekspert OZE, Katedra Inżynierii Środowiska, Akademia
   Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
• Mirosław Szemla – Ekspert ds. rozwoju technologii wodorowych,
• dr Marek Mieńkowski – Ekspert w dziedzinie Przemysłu 4.0, CKP Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
• Prof. dr hab. Grażyna Spytek–Bandurska – Ekspert prawa pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich,  
   Uniwersytet Warszawski.

Prelegenci I sesji – Ochrona Środowiska/Gospodarka Odpadami

• dr inż. Andrzej Jagusiewicz – Prezydent Europejskiej Federacji Ochrony Powietrza,
• dr Jacqueline Kacprzak – Radca, Wydział Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego i CSR,  
   Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
• dr Anna Sapota –  ROP, Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej, Grupa  
   TOMRA, Norwegia,
• dr Karol Sikora – ekspert w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w produkcji materiałów  
   budowlanych, Uniwersytet Wollongong w Dubaju,
• Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda – Wydział Geologii i Ochrony Środowiska, AGH Kraków,
• Piotr Romańczuk – Dyrektor ds. Ochrony Środowiska, Grupa Maspex,
• Monika Poważna – Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, KGHM Polska Miedź S.A.
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Statuetka jest unikatowym projektem na 10-lecie Grupy Amber symbolizującym naszą troskę i zobowiązanie ludzkości do 
ochrony zasobów naturalnych Ziemi dla przyszłych pokoleń.

Wyróżnienie „Zasłużony dla środowiska”, dla wybitnie zasłużonych postaci otrzymali:

• KGHM Polska Miedź S.A – za modernizację instalacji SOLINOX w zakresie dostosowania emisji arsenu    
   i rtęci do nowych, coraz bardziej restrykcyjnych w zakresie emisji do powietrza, europejskich norm  
   zawartych w konkluzjach BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) dla przemysłu metali nieżelaznych,
• GRUPA MASPEX – za inwestycje ekologiczne w oczyszczalnie zlokalizowane w Tymbarku, Tychach i  
   Olsztynku, produkcję biogazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w  
   ramach założonej Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra”,
• Grupa COGNOR – Huta Ferrostal Łabędy za modernizację stalowni wraz z budową nowej odpylni, 
   mającą na celu zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów złomowych przy zmniejszeniu zużycia  
   energii oraz ograniczeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych.

• Profesor Józef Kozioł – za wkład i zasługi dla budowy polskiego systemu finansowania ochrony  
   środowiska i zasobów naturalnych, działalność naukową i społeczną,
• Tomasz Zjawiony – za promowanie postaw ekologicznych i zeroemisyjnych, prowadzenie cyklu  
   konferencji Think Eco!
• Prezydent Miasta Katowice, dr Marcin Krupa – za nowatorskie rozwiązania OZE i zaangażowanie na  
   rzecz ochrony środowiska i ekologii oraz Projekt Strefa Zielonej Nauki w Katowicach.

Fundacja EKON współpracuje z wieloma firmami, jednostkami samorządu 
terytorialnego, organizacjami pozarządowym, jedną z nich jest katowickie 
Stowarzyszenie “Szansa dla Każdego”. W trakcie Konferencji, Prezes 
Fundacji EKON, Pani Joanna Gawrońska wraz z Prezesem Stowarzyszenia 
“Szansa dla Każdego” Panem Krzysztofem Śnioszkiem, uroczyście podpisali 
Porozumienie deklarujące przekazanie wsparcia finansowego w kwocie               
50 000,00 PLN na wyposażenie pracowni informatycznej w Katowicach.

Dotychczas Grupa Amber uhonorowała ponad 90 firm za ich zasługi na rzecz ochrony środowiska. Podczas uroczystej gali 
eco4.zero statuetki „Zasłużony dla środowiska” otrzymali:
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• Grabowski Import-Export
• SAR Recykling

W trakcie wieczornej gali miała miejsce inauguracja nowej marki win – Bursztynowe Winnice. 
Grupa Amber zaproponowała uczestnikom gali profesjonalną degustację win własnej 
produkcji, pochodzących z regionu będącego “perłą winiarstwa włoskiego” – Piemontu.

Spółka Amber Wine House będąca właścicielem marki Bursztynowe Winnice, ufundowała              
5 voucherów na wyjazd do najlepszych włoskich winnic u podnóży Alp.

Występ artysty wieczoru poprzedziło losowanie, które wyłoniło zwycięzców. Gratulujemy!

Całość tegorocznej Konferencji uświetnił swoim występem wspaniały muzyk i satyryk – 
Waldemar Malicki.

Na zakończenie IV Międzynarodowej Konferencji EKON eco4.zero utwór operowy „Wiedeń 
miasto moich marzeń” wykonał wieloletni przedsiębiorca, członek katowickiej Izby 
Rzemieślniczej Pan Jan Wyciślik. Artysta przekazał 15 płyt ze swoim autografem dla 
darczyńców Fundacji EKON.

W drugim dniu Konferencji 26 listopada odbyły się warsztaty z praktycznych aspektów 
przemysłu 4.0, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii.

Kolejna edycja Konferencji odbędzie się 1-2 grudnia 2023 roku.

Za dotychczasowe wsparcie działań Stowarzyszenia, pamiątkowe obrazy autorstwa Pani Ewy Krauze otrzymali darczyńcy z firm:

Grupa Amber wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego 
wręczyła Pierścienie Patrioty osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony 
środowiska. Pierścienie Patrioty otrzymali:

• Radny Miasta Katowice Pan Józef Zawadzki
• Pan Zbigniew Skowronek.



SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. to część koncernu VEOLIA i jednocześnie jedna z najnowocześniejszych i największych 
instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Polsce.

Podstawową usługą oferowaną w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. jest termiczne unieszkodliwienie odpadów 
przemysłowych i niebezpiecznych w procesie D10 wraz z odzyskiem energii (proces R1) z zachowaniem pełnego 
bezpieczeństwa ekologicznego. 

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. unieszkodliwia ponad 800 kategorii odpadów w tym 379 niebezpiecznych. Swoją 
działalność prowadzi w oparciu o Pozwolenie Zintegrowane.

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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W dniach 8-12 października 2022 roku Grupa Amber wraz ze spółką Amber Wine House zorganizowała kolejną edycję Akademii 
Ekologii dla recyklerów współpracujących z Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK”. Podczas pobytu zorganizowano 
debatę, w trakcie której uczestnicy mieli szansę zapoznania się z najnowszymi trendami zmian w przepisach dotyczących 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz wymienili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z obszaru 
przetwarzania odpadów opakowaniowych. Ponadto, wyjazd umożliwił zapoznanie się z lokalną organizacją struktury 
selektywnej zbiórki odpadów i systemem gospodarki odpadami we Włoszech.

Akademia Ekologii w PIEMONCIE
– krainie pachnącej truflami i doskonałymi winami.

Oczywiście poza wkładem merytorycznym, zadbano o możliwość 
zapoznania się z jednym z najciekawszych i najpiękniejszych regionów               
w Europie – Piemontem.

Piemont położony jest w północno – zachodniej części Włoch, graniczy 
z Francją i Szwajcarią. W dosłownym tłumaczeniu „Piemonte” oznacza 
podnóże gór, co doskonale oddaje charakter tego regionu, ponieważ               
z trzech stron jest otoczony przez Alpy.  To tu na północy Italii, w XIX 
wieku narodziła się idea zjednoczenia Włoch. Monviso czy piemoncka 
strona Monte Rosa tworzą spektakularne krajobrazy o każdej porze 
roku. To miejsce, w którym produkuje się najwięcej tradycyjnych 
włoskich serów, to tutaj na podalpejskich stokach rodzi się 
najdoskonalsze wino w całej Italii. Na pagórkach i zboczach znajdziemy 
stare winnice a wokół małe miasteczka i urokliwe zameczki książąt 
sabaudzkich.

Uczestnicy wzięli udział w licznych degustacjach w najlepszych winnicach regionu, m.in.: Barolo, Barbaresco, Roero oraz zapoznali 
się z lokalną, piemoncką kuchnią w miejscowości Alba, w samym sercu winiarskiego Piemontu. Region ten słynie także z najlepszych 
trufli na świecie, których początek zbiorów przypada w październiku, dlatego też Grupa Amber zorganizowała wizytę w Muzeum 
Trufla z największymi tegorocznymi zbiorami.  

Mamy nadzieje, że nowa marka Grupy Amber – Bursztynowe Winnice  zaszczepiła uczestnikom swoją pasję i miłość do wina. 
Winogrona, z których produkujemy nasze wina, pochodzą z nasłonecznionych upraw na wzgórzach Langhe, gdzie panują optymalne 
warunki enologiczne. Dodatkowo naszą zaletą jest połączenie bezkompromisowej jakości i standardów procesów produkcji, 
wynikające z wielopokoleniowej tradycji. Dzięki temu jesteśmy pewni, że w każdym kieliszku Bursztynowych Winnic odnajdziecie 
Państwo ciepło piemonckiego słońca.
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W dniach 25-26 listopada 2022 roku w Katowicach w Hotelu                
Monopol***** w trakcie IV Międzynarodowej Konferencji EKON 
eco4.zero organizowanej przez Fundację EKON przy współpracy 
Grupy Amber, Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Izby 
Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” podpisano 
Porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją EKON                                   
a Stowarzyszeniem „Szansa dla Każdego” w Katowicach.

Fundacja EKON pomimo prowadzenia wielu ogólnopolskich, jak                          
i zagranicznych akcji pomocowych i współpracując z wieloma firmami, 
jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami 
pozarządowymi, podjęła kolejne wyzwanie polegające na wzajemnym 
wspieraniu realizacji działalności statutowych stron Porozumienia, 
jedną z nich jest wspieranie katowickiego Stowarzyszenia “Szansa dla 
Każdego”.

Porozumienie o współpracy Fundacji
ze  Stowarzyszeniem „Szansa dla każdego”

Na zakończenie Przewodniczący Rady Fundacji oświadczył, że 
rozliczenie z działań Fundacji EKON na rzecz właśnie podpisanego 
Porozumienia nastąpi w trakcie Gali na kolejnej, już                                              
V Międzynarodowej Konferencji EKON eco5.zero, która odbędzie się 
w dniach 1-2 grudnia 2023 roku w Katowicach w Hotelu Monopol.

ZAPRASZAMY DO WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWYCH 
NASZEJ FUNDACJI EKON,
nr konta: 46 1750 0012 0000 0000 3107 9918

W części Galowej Konferencji Prezes Fundacji EKON, Pani Joanna 
Gawrońska wraz z Prezesem Stowarzyszenia, Panem Krzysztofem 
Śnioszkiem, uroczyście złożyli podpisy pod Porozumieniem, którego 
celem jest zaangażowanie się stron w działania dobroczynne                          
i charytatywne, których adresatami będą dzieci i młodzież znajdująca 
się w trudnej sytuacji życiowej i społecznej oraz osoby                                               
z niepełnosprawnością. Dodatkowo Fundacja EKON zadeklarowała 
zbiórkę środków w wysokości 50 000,00 PLN na wyposażenie pracowni 
informatycznej w Katowicach.

Nasza Grupa Amber & Partnerzy od wielu lat aktywnie wspierają 
wszelkie inicjatywy społeczne, podejmując kolejne wyzwania 
budujemy krąg ludzi dobrej woli i niesiemy pomoc potrzebującym.
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Posiedzenie Śląskiej Rady
do Spraw Bezpieczeństwa Pracy

Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich Pan Michał Gawroński jako przedstawiciel dialogu 
społecznego wziął udział w kolejnym, ostatnim już posiedzeniu Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Katowicach 1.12.2022 r.

Na początku spotkania Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron wręczył powołanie w skład Rady nowemu członkowi. 
Został nim dr hab. n. med. prof. SUM Oskar Kowalski, prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Członkowie Rady mieli także okazję wysłuchać prelekcji Małgorzaty Szczęsny z Katedry Prawa i Ubezpieczeń Społecznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która omówiła zagadnienia związane z granicami podporządkowania pracownika                 
w ramach stosunku pracy, w kontekście obowiązujących przepisów prawa.

Posiedzenie Rady zwieńczyła dyskusja. Wśród najważniejszych wniosków wskazano na kluczową rolę prewencji, czyli wszelkich 
działań zmierzających do upowszechniania znajomości prawa pracy zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. W ocenie 
dyskutantów problem może stanowić nadmiar przepisów stojących czasem w opozycji wobec siebie, przy próbach zrównoważenia 
i pełnego zaspokojenia interesów zatrudnionych oraz pracodawców. Podkreślono zasadniczy warunek mogący zapewnić 
bezkonfliktowe funkcjonowanie obu stron w ramach stosunku pracy, jakim jest wzajemne zrozumienie potrzeb, szacunek względem 
siebie oraz szukanie wspólnych celów.

Celem posiedzenia było podsumowanie działalności Rady                       
w 2022 roku. Nadinspektor pracy Sekcji Prewencji i Promocji 
Katarzyna Bzdura przedstawiła zakres działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Katowicach. Wśród działań 
podejmowanych z myślą o pracownikach różnych branż znalazło 
się przede wszystkim bezpłatne poradnictwo prawne                         
w różnorodnych formach (infolinie, dyżury eksperckie), 
szkolenia stacjonarne i zdalne oraz projekty informacyjne. 

Ważnym elementem przedsięwzięć prewencyjno-promocyjnych 
są konkursy dla pracodawców, uczniów i nauczycieli czy 
rolników. Prelegentka przedstawiła również dane liczbowe 
związane z działalnością nadzorczo-kontrolną Inspektoratu                  
w bieżącym roku, tj. liczbę kontroli, postępowań i wydanych 
decyzji.



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

290,00 PLN
Skontaktuj się teraz:
+32 725 49 24

Twoja ochrona za jedyne:

netto miesięcznie

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



Kongres Federacji Przedsiębiorców Polskich „Dialog o Gospodarce”

W dniach 23-24 listopada w Warszawie odbył się Kongres Federacji Przedsiębiorców Polskich „Dialog o Gospodarce”.

Wydarzenie to łączy przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz świata przedsiębiorców w dyskusji na temat osiągnięć 
i wyzwań gospodarczych Polski oraz w wymiarze międzynarodowym. Kongres „Dialog o Gospodarce” umożliwił wymianę poglądów 
oraz doświadczeń przedstawicieli świata polityki oraz biznesu w obszarze gospodarczym i społecznym.

Grupa Amber oraz Śląska Federacja Przedsiębiorców 
Polskich aktywnie uczestniczy w dyskusjach na temat 
rozwoju polskiej gospodarki organizując szereg 
wydarzeń.

Ostatnim była zorganizowana w Katowicach 25-26 
listopada IV Międzynarodowa Konferencja EKON 
eco4.zero, wydarzenie promujące wdrażanie w Polsce 
modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, opisujące 
zmiany na wielu płaszczyznach życia, m.in. gospodarki, 
prawa czy ochrony środowiska.

Wyjątkowy charakter tego wydarzenia czyni go 
jednym z unikalnych w skali kraju szczytem 
gospodarczym, w którym wszystkie strony mogą 
aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat obecnych              
i przyszłych wyzwań gospodarczych.

W czasie dwóch dni odbyły się debaty oraz dyskusje poruszające tematy:
• „Kluczowe działania chroniące polską gospodarkę w obliczu kryzysu  
   energetycznego”,
• „Zwiększenie roli kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych”,
• „Finansowanie publiczne ochrony zdrowia- realizacja ustawy 7 proc. PKB
   na zdrowie”,
• „Źródła wzrostu w czasach niepewności”,
• „Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury i    
   budownictwa - szanse i zagrożenia dla rynku”,
• „E- commerce narzędziem zwiększającym role MSP w eksporcie”,
• „Regulacje ustawowe, a zdrowie”,
• „Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami- szanse i zagrożenia”,
• „Rynek pracy i jego wpływ na konkurencyjność działających    
   przedsiębiorców”
• „Gospodarka żywnościowa strategicznym zadaniem państwa”,
• „Rynek pracy w obliczu kryzysu”.
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„Silesia Recykling" Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice

KRS 0000548143
NIP 6443510045 
REGON 361011099

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

+48 32 725 49 24

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

POSIADAMY WSZELKIE WYMAGANE PRAWEM
ZEZWOLENIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI.

KAŻDE ZLECENIE TRAKTUJEMY INDYWIDUALNIE
– przygotowując najbardziej korzystne dla Klienta rozwiązanie

Silesia Recykling zajmuje się działalnością usługową związaną z szeroko
rozumianą gospodarką odpadami na terenie Polski. Przyjmujemy, przetwarzamy

oraz unieszkodliwiamy wszelkiego rodzaju odpady przemysłowe

• Utylizacja odpadów przemysłowych i niebezpiecznych
• Recycling surowców wtórnych

• Transport odpadów niebezpiecznych 
• Usługi czystościowo – porządkowe

Skontaktuj się z nami:
+48 32 725 49 24 | biuro@grupa-amber.com
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System Identyfikacji Wizualnej
jako narzędzie do budowy wizerunku firmy

Rosnąca konkurencja zmusza współczesne przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych narzędzi 
komunikacji z klientami na wielu płaszczyznach. Obszar z którego wyewoluowała potrzeba 
podniesienia wizerunku firmy to Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (od ang. 
Corporate Social Responsibility - CSR), która stała się kluczowym elementem 
wizerunku nowoczesnej firmy.

Koncepcja CSR zakłada działania długofalowe, wpisane w politykę 
firmy. Jak wynika z badań, stałe akcje marketingowe odnoszą 
większy skutek niż jednorazowe inicjatywy. Projekty 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przekładają się 
na to, że organizacje je realizujące poprawiają swój 
wizerunek, ocieplają go, zwiększając grono 
lojalnych klientów. Jednak aby to uczynić 
potrzebna jest długoterminowa strategia 
oraz dobór odpowiednich rozwiązań                     
i kanałów komunikacji z otoczeniem.

Podstawowym elementem komunikacji z odbiorcami 
jest spójny wizerunek firmy. Tutaj przychodzi nam z pomocą 
narzędzie do budowy wizerunku jakim jest: System Identyfikacji 
Wizualnej.

Termin ten określa zazwyczaj ogół symboli, zachowań oraz przekazu stosowanego w firmie dla jaśniejszego i spójnego budowania 
całego wizerunku i komunikacji z odbiorcami. Na identyfikację wizualną mogą sładać się:
• Logotyp lub logotypy
• Kolorystyka
• Krój pisma oraz materiały firmowe takie jak: wizytówki, dokumenty firmowe etc.
• Elementy ubioru lub wystroju wnętrz budynków
• Elementy wyglądu floty
• Slogan przedsiębiorstwa
• Wzór materiałów reklamowych
• Informacja wizualna, np. oznakowanie wewnątrz budynku

Całość umieszczana i opisywana jest w tzw. Księdze Znaków (ang. 
Brandbook). W Amber IT wierzymy że uporządkowana, 
jednolita i dobrze opisana księga znaków jest kluczem do 
zwiększenia konkurencyjności firmy.

Sprawdź jaką stworzyliśmy księgę 
znaków dla Grupy Amber:
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Maspex jest największą prywatną firmą w branży spożywczej w Polsce oraz jedną z największych w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Jest to firma z ponad 30 letnią tradycją obecności na rynku Polskim, jak i w krajach takich jak Czechy, 
Słowacja, Rumunia, Węgry i Bułgaria.

Produkty z zakładów grupy trafiają do ponad 60 krajów na świecie. W swoim portfolio firma posiada 70 marek produktów 
spożywczych i ponad 4 tys. produktów. Rocznie w zakładach należących do grupy Maspex produkowane jest ponad 2 mld litrów 
soków, nektarów i napojów, 280 tys. ton makaronów, wyrobów zbożowych i instant, 170 tys. ton dżemów i przetworów oraz 170 
mln litrów alkoholu. Jesteśmy liderem w tych obszarach.

W 2021 r Grupa Maspex przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju, 
którą nazwała „Efekt Kolibra”, w której zebrane zostało 37 celów                           
i sposobów ich realizacji do 2030 roku. „Efekt Kolibra”, którym nazwana 
została Strategia polega na tym, że innowacja w jednym polu wywołuje 
zmiany w innych dziedzinach, razem prowadząc do przełomowych, 
pozytywnych zmian dla człowieka i planety. Tak również dokonuje się 
zrównoważony rozwój.

Obejmuje ona 4 ekosystemy:
• zdrowy styl życia
• ekologia
• innowacje
• środowisko pracy
• otoczenie społeczne i biznesowe

Na działania proekologiczne i te związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu firma przeznaczyła już ponad 250 milionów 
złotych. Zakłady należące do grupy posiadają własne farmy fotowoltaiczne, wymienniki ciepła dzięki którym wykorzystują ciepło 
gruntowe, systemy kogeneracyjne, przyzakładowe oczyszczalnie ścieków, technologie oszczędzające wodę i prąd, rozwiązania 
redukujące emisję gazów cieplarnianych, ale też ograniczające hałasy, zapachy i systemy zarządzające odpadami poprodukcyjnymi.

Do 2030 roku 20 proc. energii elektrycznej w  zakładach produkcyjnych pochodzić będzie z OZE. Planowany jest 25-procentowy 
poziom redukcji CO2 w logistyce magazynowej oraz 15-procentowy poziom oszczędności wody wykorzystywanej w procesach 
produkcyjnych. Firma dąży również do tego by 80 proc. odpadów z produkcji i dystrybucji było odzyskanych do ponownego 
wykorzystania.

Firma Maspex to firma od zawsze dbająca o środowisko, podejmująca np. szereg działań lokalnych, w miejscowościach, w których 
znajdują się zakłady produkcyjne. Zakończono już przebudowy oczyszczalni ścieków w każdym zakładzie. Maspex dysponuje też 
trzema nowoczesnymi oczyszczalniami ścieków, które wytwarzają biogaz, i korzysta z systemów kogeneracji. Oczyszczalnie 
działające w Tymbarku, Tychach i Olsztynku odzyskują wodę z oczyszczonych ścieków, a pozyskany w tym procesie biogaz dzięki 
reaktorom do beztlenowego oczyszczania ścieków staje się wsadem energetycznym do wytwarzania produktów. Biogaz 
otrzymywany w procesie oczyszczania ścieków – ponad 6 tys. m3 na dobę – zamieniany jest na energię elektryczną, ciepło i chłód 
dzięki rozbudowanym systemom kogeneracji, trigeneracji i poligeneracji oraz współspalaniu w zakładowych kotłowniach.                                 
W zakładzie w Tymbarku przyzakładowa oczyszczalnia ścieków przyjmuje także ścieki komunalne, tym samym przyjmując na siebie 
odpowiedzialność oczyszczania ścieków dla całej społeczności Tymbarku, a nie tylko skupiając się na własnych ściekach 
poprodukcyjnych. Ale to tylko jeden z przykładów. Od wielu lat, każda inwestycja w Grupie Maspex była przenalizowana z punktu 
widzenia jej oddziaływania na środowisko, co stanowi o świadomej realizacji przyjętej strategii.



Przedsiębiorcy, których działalność wiąże się z pośrednim lub bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko 
naturalne, zobowiązani są do rejestracji w odpowiednich systemach, składania okresowych raportów 
(sprawozdań) z zakresu swojej działalności oraz uiszczania stosownych opłat środowiskowych.

Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK przypomina
przykładowe obowiązki, jakie należy spełnić.

DO 15 STYCZNIA 2023

1. Rodzaj sprawozdania: Roczna informacja o odpadach, które poddano procesowi przygotowania                                      
do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacjach komunalnych  lub przekazano                  
w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.

DO 30 STYCZNIA 2023

1. Rodzaj sprawozdania: Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie 
poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania 
2. Rodzaj sprawozdania: Oświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne                                        
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 

DO 31 STYCZNIA 2023

1. Rodzaj sprawozdania: Sprawozdanie półroczne o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Składane za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO
2. Rodzaj sprawozdania: Sprawozdanie kwartalne z działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
3. Rodzaj sprawozdania: Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
4. Rodzaj sprawozdania: Sprawozdanie sporządzane przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące 
frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za pomocą modułu 
sprawozdawczości w systemie BDO. 
5. Rodzaj sprawozdania: Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

DO 28 LUTEGO 2023

1.  Rodzaj sprawozdania: Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych 
do powietrza 
2. Rodzaj sprawozdania: Raport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę 
Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC).
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DO 15 MARCA 2023

1.  Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami                     
za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
2. Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok za pomocą 
modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
3.  Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdania o wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy; 
o masie zebranego zużytego sprzętu, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu; osiągniętych poziomach 
zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego                   
i elektronicznego; przeprowadzonych kampaniach edukacyjnych. Składane za pomocą modułu 
sprawozdawczego w systemie BDO.  
4.  Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii  i akumulatorów  za poprzedni 
rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
5. Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach                                                                                                                      
i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości                           
w systemie BDO.
6.  Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za pomocą modułu 
sprawozdawczości w systemie BDO

DO 31 MARCA 2023  

1.  Rodzaj sprawozdania: Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat.
2.  Rodzaj sprawozdania:  Sprawozdanie za pośrednictwem systemu PRTR ( Europejski Rejestr Uwalniania                            
i Transferu Zanieczyszczeń)
3. Rodzaj sprawozdania: Sprawozdanie roczne  o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie 
ewentualnej opłaty produktowej za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

Więcej na: www.porozumienie-odpady.pl
lub po zeskanowaniu kodu QR



DO 15 MARCA 2023

1.  Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami                     
za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
2. Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok za pomocą 
modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
3.  Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdania o wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy; 
o masie zebranego zużytego sprzętu, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu; osiągniętych poziomach 
zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego                   
i elektronicznego; przeprowadzonych kampaniach edukacyjnych. Składane za pomocą modułu 
sprawozdawczego w systemie BDO.  
4.  Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii  i akumulatorów  za poprzedni 
rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
5. Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach                                                                                                                      
i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości                           
w systemie BDO.
6.  Rodzaj sprawozdania: Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za pomocą modułu 
sprawozdawczości w systemie BDO

DO 31 MARCA 2023  

1.  Rodzaj sprawozdania: Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat.
2.  Rodzaj sprawozdania:  Sprawozdanie za pośrednictwem systemu PRTR ( Europejski Rejestr Uwalniania                            
i Transferu Zanieczyszczeń)
3. Rodzaj sprawozdania: Sprawozdanie roczne  o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie 
ewentualnej opłaty produktowej za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

Serdecznie zapraszamy




