
Kwietniowy Newsletter w skrócie:

• W kwietniu Grupa Amber zmienia swoją lokalizację

• Identyfikacja opakowań po środkach niebezpiecznych            

• Świadomość Ekologiczna - EKO 2021

• Bezpieczeństwo przesyłanych danych w sieci internet

• Akademia Ekologii 2021

Z życia Firmy

Prawo & Ekologia

e-Komitet Doradczy

Technologie

Circular Economy

Nr 12 | Kwiecień 2021

Strona 1 z 12



Strona 2 z 12

Nr 12 | Kwiecień 2021

Zarząd i Pracownicy życzą

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi życzymy Państwu
zdrowia, spokoju, optymizmu w sercu oraz jak najwięcej radosnych chwil.

Niech wiosna przynosi nadzieję na lepszy czas!

Z radością przekazuję w Państwa ręce wiosenne wydanie Newslettera.

       Astronomiczna wiosna rozpoczęła się 20 marca - w momencie równonocy wiosennej, inaczej 
przesilenia wiosennego. Dzień i noc trwają dokładnie tyle samo – 12 godzin. Dla tych, którzy tęsknią już 
za zielenią i cieplejszą aurą to najbardziej wyczekiwana pora roku, pora odradzania się wszelkich sił             
po okresie zimowych chłodów, czas pełen nadziei. Ten ważny dla naszego ekosystemu moment stanowi 
od starożytności przedmiot kultu i celebracji wśród wszystkich narodów i cywilizacji.

           Czytelniku! Zaczyna robić się cieplej, przyroda rodzi się do życia, dni są dłuższe. To daje nam chęć              
do działania! Niech ten nowy okres w naszym życiu przyniesie równowagę oraz sprzyja rozwiazywaniu 
wszelkich trudności i problemów.

Prezes Zarządu Grupy Amber
Przewodniczący Rady Fundacji Ekon



Uprzejmie informujemy, iż w związku                 
z dynamicznym rozwojem Grupy Amber, 
planujemy w kwietniu zmianę naszej 
lokalizacji.

Wkrótce więcej informacji.
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W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Amber planujemy
w kwietniu zmianę naszej lokalizacji!

Z życia Firmy
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Szczególnym rodzajem odpadów opakowaniowych są opakowania po środkach 
niebezpiecznych. Warunkiem koniecznym wywiązania się przez przedsiębiorcę                  
z obowiązków określonych ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz.U. 2020 poz. 1114) jest poprawna identyfikacja substancji 
niebezpiecznej. W procesie dokonywania identyfikacji substancji niebezpiecznych dla 
celów realizacji obowiązku kluczowe znaczenie pełni definicja środków 
niebezpiecznych zawarta w ustawie. Ustawodawca wyróżnił dwie kategorie środków 
niebezpiecznych:

a) substancje chemiczne i ich mieszaniny identyfikowane na podstawie przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 353 z 
31.12.2008, str. 1, z późn. zm.),

b) środki ochrony roślin zaklasyfikowane na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
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Identyfikacja opakowań po środkach niebezpiecznych

Substancje i ich mieszaniny - inne niż środki ochrony roślin - klasyfikowane są na podstawie kryteriów określonych w załączniku                
I do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Klasyfikacja wyróżnia: zagrożenia 
fizyczne (część 2), zagrożenia dla zdrowia (część 3), zagrożenia dla środowiska (część 4) oraz dodatkową klasę zagrożeń (część 5).

Substancje i mieszaniny substancji niebezpiecznych powinny być dostarczane w opakowaniach wraz z etykietami.                                
W sytuacjach, gdy dostarczane są w postaci nieopakowanej, informacje podawane na etykietach zamieszczane są rachunku, 
fakturze lub w inny sposób.

Substancja zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie i zawarta w opakowaniu musi być opatrzona etykietą zawierającą: 
dane identyfikujące dostawcę, nominalną ilość substancji w pakunkach, identyfikator produktu, piktogramy określające rodzaj 
zagrożenia, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności. Etykieta zostaje 
sporządzona w języku urzędowym państwa, w którym substancja wprowadzana jest do obrotu.

Identyfikator produktu dla substancji zawiera nazwę i numer identyfikacyjny substancji (np. nadany w części 3 załącznika VI do 
rozporządzenia – tabela 6). W przypadku mieszanin substancji określa nazwę handlową (oznaczenie mieszaniny) oraz dane 
identyfikujące wszystkie substancje w mieszaninie. Zadaniem piktogramów jest przekazanie informacji o zagrożeniu. 
Piktogramy określa załącznik V do rozporządzenia. 

dr hab. Wojciech Piontek członek Rady e-Komitetu Doradczego
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Zgodnie z art. 21 rozporządzenia na etykiecie powinny znaleźć się zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H). Treść 
zwrotów H powinna być zgodna z brzmieniem zawartym w załączniku III do rozporządzenia CLP. Zwroty H przypisane                
są danej klasie i kategorii zagrożenia, opisują rodzaj zagrożenia wywołany przez substancję lub mieszaninę stwarzającą 
zagrożenie. Zwroty H rozpoczynające się:

a) od cyfry 2**: dotyczącą zagrożeń fizycznych,
b) od cyfry 3**: dotyczą zagrożenia dla zdrowia człowieka,
c) od cyfry 4**: dotyczą zagrożenia dla środowiska.

Jeżeli substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jest w kilku klasach zagrożeniach z uwzględnieniem dalszych 
zróżnicowań, to na etykiecie powinny zostać zamieszczone wszystkie zwroty H wynikające z klasyfikacji, chyba że treść 
tych zwrotów powtarza się.

Zwroty H uzupełnione są zwrotami EUH (określone w części 2 załącznika III do rozporządzenia). Identyfikują zagrożenia 
nieuwzględnione w GHS (Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów).

Na mocy artykułu 22 rozporządzenia etykieta zawiera zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P). Na etykiecie nie 
powinno znajdować się więcej niż sześć zwrotów. Zwroty wskazujące środki ostrożności pogrupowane zostały na:

a) ogólne (zaczynają się od cyfry 1**)
b) dotyczące zapobiegania (zaczynają się od cyfry 2**)
c) dotyczące reagowania (zaczynają się od cyfry 3**)
d) dotyczące przechowywania (zaczynają się od cyfry 4**)
e) dotyczące usuwania (zaczynają się od cyfry 5**)

Obowiązkom nałożonym na wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach (innych niż środki ochrony roślin) 
na mocy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi podlegają wprowadzający substancje 
chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane:

a) w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3. 
Toksyczność ostra definiowana jest jako niekorzystne skutki 
występujące po podaniu drogą pokarmową lub                              
po naniesieniu na skórę jednej dawki substancji bądź 
mieszaniny, lub też kilku dawek w przeciągu 24 godzin, lub 
po narażeniu inhalacyjnym trwającym 4 godziny.

Klasa zagrożenia ostra toksyczność podzielona została na: 
droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, przez drogi 
oddechowe. Jeżeli substancja ma działanie żrące, 
stosowane są dodatkowe oznaczenia. W ramach kategorii 
działania żrącego istnieją podkategorie: 1A, 1B i 1C,

Tabela 1 Elementy oznakowania dla toksyczności ostrej 
(Tabela 3.1.3 załącznik I rozporządzenia)
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b) rakotwórcze kategorii 1A lub 1B. Substancjami rakotwórczymi są substancje i ich mieszaniny powodujące powstanie raka lub 
zwiększających częstotliwość jego występowania. Rozporządzenie wyróżnia Kategorię 1 i Kategorię 2 zagrożeń. Do Kategorii 1 
zalicza się substancje, co do których wiadomo lub istnieje domniemanie, że są rakotwórcze dla człowieka. 

W ramach Kategorii 1 wyróżnia się: 
• Kategorię 1A – substancja ma potencjalne działanie rakotwórcze dla ludzi, dowody uzyskano w badaniach na ludziach, 

c) mutagenne kategorii 1A lub 1B. Mutacja oznacza 
trwałą zmianę w ilości lub strukturze materiału 
genetycznego w komórce. Obejmuje zarówno 
dziedziczne zmiany genetyczne objawiające się na 
poziomie fenotypu jak i podstawowe modyfikacje 
DNA. Do Kategorii 1 zalicza się substancje 
wywołujące dziedziczne mutacje lub substancje, 
które uważa się za wywołujące dziedziczne mutacje                    
w komórkach rozrodczych u ludzi. 

Kategoria 1 obejmuje:
• Kategorię 1A –  substancje, które powinno się 
uznać za wywołujące dziedziczne mutacje                   
w komórkach rozrodczych u ludzi, dowody 
uzyskano w badaniach na ludziach,
• Kategorię 1B – oparta na wynikach badań 
komórek rozrodczych ssaków, badań mutagenności 
komórek somatycznych ssaków, badań 
wskazujących skutki mutagenne w komórkach 
rozrodczych ludzi, Tabela 3 Elementy oznakowania dla działania mutagennego na 

komórki rozrodcze (Tabela 3.5.3 załącznik I rozporządzenia)

Tabela 2 Elementy oznakowania oznaczające rakotwórczość
(Tabela 3.6.3  załącznik I rozporządzenia)

• Kategoria 1B – substancja ma potencjalne 
działanie rakotwórcze dla ludzi, dowody uzyskano 
w badaniach na zwierzętach,

d) działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B. Działanie szkodliwe na rozrodczość obejmuje niekorzystny 
wpływ na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych osobników płci męskiej i żeńskiej oraz toksyczność rozwojową                        
u potomstwa. Substancje klasyfikowane są w dwóch kategoriach. 

Do Kategorii 1 zalicza się substancje działające szkodliwie na rozrodczość u ludzi, lub co do których istnieje domniemanie, 
że działają szkodliwie na rozrodczość u ludzi.
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W ramach Kategorii 1 wyróżniono:
• Kategorię 1A – substancje oddziaływujące szkodliwie na rozrodczość u ludzi, dowody uzyskano w badaniach na ludziach
• Kategorię 1B – substancje, co do których istnieje domniemanie, że oddziałują szkodliwie na rozrodczość u ludzi, dowody 
uzyskano w badaniach na zwierzętach,

e) stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego                   
ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub                   
ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2. 
Toksyczność ostra substancji dla środowiska wodnego 
oznacza szkodliwość dla organizmów po krótkotrwałym 
narażeniu na jej działanie. Klasa zagrożenia „stwarzające 
zagrożenie dla środowiska wodnego” obejmuje dwie 
podklasy: ostre zagrożenie dla środowiska wodnego, 
przewlekłe (długotrwałe) zagrożenie dla środowiska 
wodnego.

Przedsiębiorcy wprowadzający pozostałe środki 
niebezpieczne w opakowaniach wykonują obowiązki na 
zasadach ogólnych. Tabela 4 Elementy oznakowania dla działania szkodliwego na 

rozrodczość (Tabela 3.7.3 załącznik I rozporządzenia)

Tabela 5 Elementy oznakowania dla substancji 
stwarzających zagrożenie dla środowiska wodnego 
(Tabela 4.1.4 załącznik I CLP)

¹ oznaczenie kategorii zgodnie z wersją anglojęzyczną 
rozporządzenia, w wersji polskojęzycznej Kategoria 2 
oznaczana jest jako Kategoria 1.



Postęp technologiczny, masowa produkcja, ale i konsumpcja przyczyniają się                     
do wzmożonego korzystania z zasobów naturalnych oraz wzrostu ilości 
wytwarzanych odpadów.

Wraz z rozwojem przemysłowym i stale zwiększającym się stanem posiadania 
pokochaliśmy rozwiązania, produkty dalekie od eko-alternatyw, m.in. duże 
silniki generujące ogromne spalanie. W okresie dobrobytu - taniego paliwa - 
nie dbano o wskaźniki emisji.

Wzrost konsumpcji przyczynił się do wzmożonego wytwarzania odpadów 
opakowaniowych. Pakowanie każdego przedmiotu osobno, stosowanie na szeroką 
skalę plastiku, lakierowanie opakowań w celu podniesienia atrakcyjności 
produktów i dotarcia do szerszej grupy odbiorców, to działania zaprzeczające 
ekologii. Co z świadomością ekologiczną? Czy w rozwiniętym świecie priorytetem 
jest blichtr i powab?

Świadomość Ekologiczna - EKO 2021
Andrzej Silczuk Ekspert e-Komitetu Doradczego

e-Komitet Doradczy
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Obudziliśmy się w środku wysypiska śmieci, dusząc się od cząsteczek smogu, nadal zalewając bak paliwem, by w pojedynkę 
dojechać do pracy pośród kilku tysięcy pojazdów poruszających się w tym samym czasie, w tym samym miejscu, z tą samą 
liczbą pasażerów-kierowców.

Z dumą i samozachwytem, patrząc na tłoczących się w autobusach klientów transportu miejskiego, stoimy w korkach.                  
52 samochody vs. autokar.  Eko polubiliśmy z rozsądku. Może trochę też z braku wyboru. Bo, albo polubimy to,                       
co zdrowe, albo znikniemy w bałaganie. Po prostu umrzemy. I choć przez tysiąclecia udoskonalaliśmy metody 
samounicestwienia się jako gatunek, trwamy. Ewolucyjnie nie straciliśmy poszukiwania granic między życiem,                
a przeżywaniem na krawędzi życia i śmierci. Mimo tego, że wielu śmiałków umiera podczas swoich prób dotarcia                
do granicy, ta cecha wydaje się być trwała i nie zmienia się z czasem. Co więcej, potęguje się wraz z rozwojem 
mediów społecznościowych, stała się trendem, a w niektórych populacjach – obowiązkiem.

Rok 2020, czyli rok pandemii okrzyknięto czasem katastrofalnym w skutkach dla ekonomii. Dla wielu jednostek okazał                
się tragicznym w skutek utraty życia lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Z drugiej strony istotnie poprawiła                         
się w objętych lockdownem miastach jakość powietrza. W niektórych miejscowościach spadek emisji spalin i zanieczyszczeń 
spowodowały, że część mieszkańców, np. po raz pierwszy dostrzegła, że z ich miejscowości widać pasma górskie oddalone               
o kilkadziesiąt kilometrów lub więcej.

Co w roku 2021? Kolejny rok pandemii przed nami. Kolejne wyzwania. Głos już pełnoletniej Grety Thunberg ucichł lub media 
straciły nim zainteresowanie. Przyczyna? Wydaje się oczywista. Od roku „klika się” w to, co ma w tytule lub nagłówku COVID. 
Czy w roku 2021 znajdziemy chwilę na zastanowienie się nad tym, że walka z pandemią to nie tylko walka o to,                                
by ją przetrwać, ale o przetrwanie ludzkości jako gatunku na ziemi? A jeśli uda nam się pokonać koronawirusa, to jaką ziemię 
pozostawimy naszym dzieciom, a nasze dzieci swoim dzieciom? 

Przemysł drzewny jest niezwykły. Dzisiejsze pokolenie ścina drzewa sadzone przez ich dziadów, którzy pielęgnując sadzonki 
wierzyli, że wyhodują surowiec do ścięcia za około 80, a może 100 lat. W roku 2021 walczmy o przetrwanie w panoszącej                 
się trzeciej fali SARS-Cov-2. Walczmy planując jak zadbać o to, by nasze sadzonki (dzieci) miały godne i bezpieczne miejsce              
do życia po pandemii. Może wtedy one będą w stanie zadbać o nasze, zniszczone zdrowie. Starych, zmęczonych, pożółkłych 
drzew.



Bezpieczeństwo przesyłanych danych
w sieci Internet

Technologie
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Ciągły rozwój technologiczny nie tylko zapewnia nam wysoki komfort życia, ale przede wszystkim 
daje nam niezwykłe narzędzia przydatne, m.in. w prowadzeniu biznesu. Jednak ów rozwój, który 
nieustannie postępuje, ma również swoją ciemną stronę.

Wyobraźmy sobie, że będąc na wakacjach nagrywamy film swoim nowoczesnym smartfonem               
w technologii 4K. Chcemy go przesłać naszym znajomym i tu nagle pojawia się pewien problem. 
Jesteśmy zmuszeni przesłać go jedynymi możliwymi znanymi nam kanałami, które niszczą              
tę fantastyczną jakość lub w najgorszym wypadku nie pozwolą na transfer tak wielkich danych. 
Rosnąca cyfryzacja również wymusza od nas digitalizowania wszelkiej dokumentacji firmowej,        
co powoduje kłopot w jej dystrybucji i przechowywaniu. Z kolei brak poczucia bezpieczeństwa 
przechowywanych danych, również daje się we znaki przy obecnych trendach nacjonalizacji 
rynku.

Czy oby na pewno nie mamy innego 
wyjścia? Czy oby na pewno nie ma innej 
możliwości niż dobrze znana nam poczta 
e-mail? Media społecznościowe czy choćby 
dyski sieciowe typu dropbox lub google 
drive? Czy istnieje być może jakieś inne, 
nasze, polskie rozwiązanie tego problemu? 
Odpowiedź brzmi: TAK. Istnieje i tutaj z pomocą 
przychodzi nam najnowsze rozwiązanie znane 
nam pod nazwą BlueCloud.

BlueCloud to polska platforma zapewniająca 
bezpieczne przechowywanie danych na serwerach 
umieszczonych w naszym kraju. Zapewnia nam nie 
tylko wysokie bezpieczeństwo, ale i pełną zgodność                
z polskimi i unijnymi wymogami prawnymi.
BlueCloud nie tylko pozwala nam na przesył dużych 
plików. Pozwala na znacznie więcej. 



Technologie
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BlueCloud to platforma, dzięki której możemy przesyłać wszystko. W wersji płatnej, tzw.               
PRO możemy wysyłać pliki, aż do 30GB, ale przechowywać znacznie więcej danych. Na tym 
jednak nie koniec. Prowadząc agencję reklamową, studio filmowe, będąc zawodowym 
fotografem lub inną branżą, która ma potrzebę przesyłania dużych danych, z całą pewnością 
doceni możliwość tworzenia własnej reklamy jako swoistej wizytówki, podnosząc przy tym swój 
wizerunek. Możemy w łatwy sposób zarządzać swoimy danymi i dzielić się nimi z wybranymi 
przez nas użytkownikami. Dla ceniących sobie bezpieczeństwo możemy dodatkowo zabezpieczyć 
możliwość pobieranych danych hasłem dostępu.

BlueCloud to również wyjątkowa społeczność. To styl życia. Sprawdź i poznaj wszystkie 
możliwości jakie daje platforma BlueCloud na: https://bluecloud.pro

Jeśli chcesz za darmo przetestować płatne konta PRO zapytaj o kod rabatowy wysyłając 
wiadomość e-mail na: biuro@amber-it.pl wpisując w treści: NEWSLETTER 12.



STWORZONE W 100% Z RECYKLINGU

CERTYFIKOWANE PRZEKŁADKI
STOSUJE SIĘ W RÓŻNEGO RODZAJU

MAGAZYNACH, SKLEPACH
LUB W PRZEMYŚLE MEBLARSKIM.

PRZEKŁADKI WIELOMATERIAŁOWE

Kontakt:
Bogdan Grabowski
783 977 698
grabowski-palety57@wp.pl
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W 100% Z RECYKLINGU



C I R C U L A R  E C O N O M Y - T H E E C O N O M Y  O F  T H E  F U T U R E

TERMIN I MIEJSCE:  10-12 czerwca 2021 roku, Eger - Węgry

Zakres:

Zakres dodatkowy:

• Zielony Ład - nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej
• Innowacyjność jako istotny element Circular Economy
• Gospodarka o obiegu zamkniętym jako narzędzie budowania przewagi
   konkurencyjnej przedsiębiorstwa
• Tworzenie wartości Firmy poprzez stosowanie polityki zrównoważonego rozwoju

zwiedzanie ekologicznego gospodarstwa produkującego wysokogatunkowe
wino wraz ze szkoleniem z historii winiarstwa i degustacją wybranych win.

• szkolenie jest płatne w kwocie  1 900 PLN netto (koszt noclegów i wyżywienia)
• pozostała  część dofinansowana z funduszy strukturalnych UE
• przejazd na Węgry zapewnia organizator szkolenia
• miejsce wyjazdu Katowice
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GRUPA AMBER Sp. z o.o wraz z Partnerami - Amber Eco Sp. z o.o.,
Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” oraz Fundacją EKON

ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie:

Potwierdzenie wyjazdu prosimy kierować na adres e-mail: sh@grupa-amber.com, do dnia 30 kwietnia 2021 r.

GRUPA AMBER Sp. z o.o.
Ceglana 4, 40 - 514 Katowice

+48 32 725 49 24
biuro@grupa-amber.com
www.grupa-amber.com


