
Jesienny Newsletter w skrócie:

• Spotkanie półroczne Grupy Amber wraz z Partnerami

• Spotkanie Klubu Grupy Amber pod nazwą Business Point

• Gala Wręczenia Nagród Osobowości Gospodarcze 2021

• Ciekawe czasy polskiej energetyki    

• Spotkanie Rady e-Komitetu Doradczego

• Eko-śniadanie z Ekspertem

• Grupa Amber miała zaszczyt uhonorować kolejne Firmy tytułami:
   „Lidera Recyklingu” i „Lidera Ekologii”

Z życia Firmy
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Spotkanie półroczne Grupy Amber & Partnerów

Z życia Firmy
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W dniach 01-02.07.2021 Grupa Amber wraz z Partnerami i Przyjaciółmi miała zaszczyt gościć w hotelu 
Chochołowy Dwór w Jerzmanowicach.

W pięknych przyrodniczo terenach Jury Krakowsko- Częstochowskiej odbyło się Spotkanie Półroczne. 
Pierwszy dzień otwarła prelekcja na temat Grupy Amber wygłoszona przez Prezesa Pana Michała 
Gawrońskiego. Została przedstawiona strategia i cele firmy na lata 2021-2023.

Na ręce Pana Sławomira Kowalskiego z Organizacji 
Odzysku Opakowań REBIS S.A. za aktywny udział              
w rozwoju krajowego systemu selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych została uroczyście 
przekazana statuetka Lidera Recyklingu 2020.

Kolejnym punktem spotkania było szkolenie                  
z zasad komunikacji przedstawione przez Pana 
Tomasza Gajewskiego - Dyrektora Grupy Amber 
ds. Komunikacji.
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Spotkanie półroczne Grupy Amber & Partnerów

Z życia Firmy

Drugi dzień pracownicy Grupy Amber 
wraz z Gośćmi spędzili aktywnie, 
eksplorując malownicze tereny Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Spacerując 
zwiedzili Bramę Krakowską, słynne 
Źródełko Miłości oraz Jaskinię Ciemną.

Po szkoleniu uczestnicy udali się               
na rozrywkę w terenie. Pogoda dopisała,              
a zabawa z piłkami Bumper Ball okazała 
się świetnym pomysłem na integrację.

Aktywny dzień został zakończony 
grillem z regionalnymi przysmakami. 
Do kolacji grillowej przygrywała 
niezawodna Kapela Beskid, a tańce                
i zabawy trwały do późnych godzin 
wieczornych.
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W dniu 16.06.2021 w siedzibie Grupy Amber w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie Klubu 
Business Point przygotowane przy współpracy ze Śląskim Regionem Federacji Przedsiębiorców 
Polskich.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Grupa Amber pod patronatem Śląskiego Regionu 
Federacji Przedsiębiorców Polskich po raz kolejny zorganizowała spotkanie Klubu Business Point.

Business Point to cykl spotkań dla przedsiębiorców                        
z segmentu małych i średnich firm zrzeszonych w Izbie 
Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK oraz 
będącymi Partnerami Grupy Amber. Spotkanie dotyczyło 
tematu sukcesji i bezpieczeństwa prawnego, a prezentację 
z tego zagadnienia przedstawił Radca Prawny, dr Remigiusz 
Stanek.  

Dyskusja wśród uczestników spotkania utwierdziła 
zebranych w przekonaniu, iż temat sukcesji w firmach 
rodzinnych jest szczególnie istotny dla przedsiębiorców, 
którzy prowadzą swoje aktywności gospodarcze                     
od początku transformacji ekonomicznej w Polsce.

Tym razem prelegentem był Radca Prawny, Wiceprezes Amber Risk Sp. z o.o. Pan Piotr Rapusta. 
Poruszone zostały kwestie ryzyka ekonomicznego, które w obecnej sytuacji pandemii w sposób 
szczególny oddziałują na organizacje biznesowe.

Kolejne już spotkanie zakończyło się ciekawą dyskusją uczestników i Partnerów Grupy Amber w zakresie 
odpowiedzialności członków zarządów i podejmowanego na co dzień ryzyka gospodarczego.

Business Point - Biznesowy Klub Grupy Amber

Z życia Firmy
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Gala Wręczenia Nagród Osobowości Gospodarcze 2021

Z życia Firmy

W dniu 14 września 2021 roku w Warszawie pod patronatem Federacji Przedsiębiorców Polskich 
odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród Osobowości Gospodarcze 2021 roku. Nagroda ta ma 
uhonorować osoby, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju biznesu i przedsiębiorczości 
w Polsce.

Tytuł ten jest przyznawany osobom i firmom, które w swojej działalności wspierają system odzysku                     
i recyklingu opakowań, jak również zwiększania świadomości ochrony środowiska.

Federacja Przedsiębiorców Polskich przy współpracy z Grupą Amber i Izbą Pracodawców Recyklingu 
Opakowań EKOPAK aktywnie uczestniczą w przygotowaniach nowej ustawy dotyczącej Rozszerzonej 
Odpowiedzialności Producenta.

Grupa Amber wraz z Fundacją Ekon                       
i Partnerami wręczyła Przewodniczącemu 
Federacji Przedsiębiorców Polskich, Panu 
Markowi Kowalskiemu statuetkę „Lidera 
Ekologii 2020”.

Federacja zadeklarowała dalszą współpracę i pomoc przedsiębiorcom.
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Prawo & Ekologia

O gruntownej reformacji sektora energetycznego dyskutuje się od co najmniej 
20 lat. Ciągle jednak jest więcej pytań niż odpowiedzi, a na rozwiązanie 
istotnych problemów nie ma żadnych pomysłów. Jak mówi stare chińskie 
przekleństwo „Obyś żył w ciekawych czasach”. 

Bardzo trudno o tym mówić, szczególnie na Śląsku, który przecież ma ponad stuletnie tradycje górnicze, 
ale węgiel nie ma w energetyce i ciepłownictwie żadnej przyszłości. Prognozy jeszcze sprzed pięciu lat 
zakładały opłacalność wytwarzania energii z węgla, ale nikt nie przewidział wzrostu cen uprawnień           
do emisji do dzisiejszego poziomu. Najbardziej „odważne” symulacje zakładały że w perspektywie 2030 
roku mogą one wzrosnąć do 30 EUR/Mg CO2, a obecnie czyli w 2021 roku testujemy już wartość ponad 
60 EUR. Pandemii oczywiście nikt nie mógł przewidzieć, ale jej wpływ na sektor energetyczny jest 
przeceniany i w rzeczywistości nie jest usprawiedliwieniem dla wieloletniej bezczynności w zakresie 
reformy energetyki. Z kolei nie aż tak trudno było też przewidzieć, że Komisja Europejska zaostrzy kurs 
w stronę całkowitej bezemisyjności. Były liczne sygnały wskazujące na to, że od węgla trzeba uciekać, 
zagraniczne koncerny takie jak Vattenfall czy EDF odsprzedały swoje aktywa w Polsce. My natomiast 
karmiliśmy się złudzeniami, że węgiel można uratować, albo uczynić mniej emisyjnym. Testowane były 
różne rozwiązania takie jak zgazowanie węgla, podziemne zgazowanie węgla, zgazowanie węgla                
za pomocą CO2, wychwyt i separacja dwutlenku węgla oraz jego składowanie. W rezultacie 
przekonaliśmy się, że rozwiązania te są zbyt skomplikowane technicznie lub zupełnie nieopłacalne, albo 
jedno i drugie. Postawiliśmy pomniki dla nierentownej generacji energii elektrycznej z węgla w postaci 
nowych boków o wielkich mocach (Kozienice – 1075MW, Jaworzno 910MW, Bełchatów 858MW).  
Owszem, blok energetyczny o takiej mocy jest bardziej efektywny w porównaniu do standardowych 
rozwiązań.

W obecnej sytuacji odnosi się to niestety jak najbardziej do polskiego sektora energetycznego. Trudno 
chyba wyobrazić sobie gorszy scenariusz, w którym wymienić można między innymi nieuniknione 
podwyżki cen energii elektrycznej i ciepła dla gospodarstw domowych. Ceny energii elektrycznej biją 
rekordy w całej Europie, na co składają się rosnące skokowo ceny gazu, decyzja Moskwy o ograniczeniu 
dostaw gazu przez Ukrainę, czy też rozpędzanie się gospodarek po spowolnieniu związanym z pandemią. 
Na ceny energii oczywisty wpływ mają tez ceny uprawnień do emisji, które w obecnej chwili 
przekraczają 60 EUR za tonę wyemitowanego dwutlenku węgla. Zaskakująco wysokie, biorąc pod uwagę 
prognozy jeszcze sprzed kilku lat. Do tego dochodzi jeszcze spór wokół Kopalni Węgla Brunatnego Turów, 
która jest właściwie jedynym zakładem dostarczającym węgiel brunatny do zlokalizowanej niedaleko 
Elektrowni Turów.

Ciekawe czasy polskiej energetyki
Rafał Rajczyk - Politechnika Częstochowska

Ekspert e-Komitetu Doradczego
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Powiedzmy, że ma wyższą sprawność o kilka punktów procentowych, emituje też nieco mniej CO2                    
na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej. Ale wielki blok nie rozwiązuje żadnych problemów,                  
w dalszym ciągu spala węgiel, w dalszym ciągu emituje CO2. Jakby tego było mało, w sytuacji kiedy taki 
kocioł musi przejść remont, tak jak to się dzieje obecnie w Elektrowni Jaworzno, z systemu 
energetycznego ubywa 910 MW mocy, co jest zdecydowanie większym problemem, niż kiedy 
„wypadnie” pozaplanowo standardowy blok o mocy 200-300 MW. 

W tym sporze najbardziej współczuję personelowi Elektrowni i Kopalni i ich rodzinom. Oni nie ponoszą 
winy za spór z Republiką Czeską. Ci ludzie od lat związali swoje losy z wielkoskalową energetyką, w tym 
rejonie nie ma właściwie innych możliwości zatrudnienia. Wiele razy dotykały ich przeciwności losu, 
takie jak powódź w roku 2010, kiedy stoczyli walkę o utrzymanie produkcji (w tamtym okresie konieczne 
było utrzymanie przynajmniej jednego kotła pod parą w celu późniejszego rozpalenia pozostałych),                  
czy też pożar w roku 2012, spowodowany głównie niską jakością sprowadzanego peletu z biomasy 
(czytaj „optymalizacją” kosztów). Czesi i Niemcy też mają odkrywki, ale dalej od granicy. Słabe to dla nas 
usprawiedliwienie, tym bardziej że akurat ten spór nie dotyczy spraw związanych z emisjami                             
do powietrza. 

Nasze możliwości wypełniania zobowiązań w zakresie produkcji energii z OZE, realizowane „domowymi” 
sposobami uległy wyczerpaniu. Mówiąc o domowych sposobach, mam na myśli rozwiązania nisko 
inwestycyjne (współspalanie biomasy), przerzucanie części zobowiązań na obywateli (instalacje 
fotowoltaiczne) i inne eksperymenty jak kilkukrotne zmiany systemu wsparcia wytwarzania energii                  
w źródłach odnawialnych, które pozwoliły nam jakoś doczołgać się do 15% udziału OZE w wytwarzaniu 
energii elektrycznej. 

Wracając do Elektrowni Turów, miałem kilka – kilkanaście lat 
temu przyjemność współpracować z tym zakładem, przede 
wszystkim w zakresie technologii fluidalnego spalania, jak 
również współspalania biomasy. Problem sporu z sąsiadami 
na osi kopalnia odkrywkowa – znajdująca się bardzo blisko 
granica na Nysie Łużyckiej znany był od dawna. Podobnie jak 
problemy z emisją hałasu, zadymieniem podczas rozpalania 
kotłów czy też zanieczyszczeniem światłem – ze znajdujących 
się w pobliżu Elektrowni (i granicy) olbrzymich szklarni. 
Owszem, w międzyczasie wykonano jedną poważną  
inwestycję związaną z ochroną środowiska, w nowoczesną 
instalację odsiarczania mokrego. Co jeszcze? – postawiono 
nowy kocioł pyłowy na węgiel brunatny o mocy 496 MW… 
Co on zmieni? – jeszcze bardziej zwiększy zapotrzebowanie 
na węgiel brunatny, czytaj trzeba go będzie wydobywać 
jeszcze bliżej granicy. 

Prawo & Ekologia
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W międzyczasie udało nam się jeszcze wylać dziecko razem z kąpielą, poprzez ustawę odległościową (tak 
zwane 10H), która w założeniu miała ucywilizować sposób lokalizacji elektrowni wiatrowych na lądzie,                            
a w rezultacie prawie całkowicie zablokowała możliwość powstawania takich farm.  Dalej niewiele da się 
zrobić bez solidnych zmian, w tym zmian w sieci przesyłowej, która również nie jest dostosowana               
do współpracy z pogodo-zależnymi instalacjami OZE (zakładamy że będzie ich przybywać, zatem 
problemy z regulacyjnością jeszcze się zwiększą).

Co zatem można zrobić? Moim zdaniem nie ma innego wyjścia niż jak najszybsze uruchomienie 
przynajmniej paru elektrowni jądrowych. Nie jestem bynajmniej lobbystą energetyki jądrowej – proszę 
mnie źle nie zrozumieć. Zdaję sobie sprawę z tego, że tak jak wskazuje wiele osób uczestniczących              
w dyskusji na temat energii jądrowej, nie mamy ani paliwa, ani technologii, ani też wykwalifikowanej                   
i doświadczonej  kadry. Po prostu nie widzę żadnej innej sensownej alternatywy.  W ostatnich dniach 
dwaj znani biznesmeni podjęli wspólną decyzję o powołaniu spółki, której celem będzie  uruchomienie 
kilku małych reaktorów jądrowych SMR. Obaj Panowie znajdują się na liście najbogatszych Polaków.              
Jak się tam znaleźli? Otóż podjęli więcej trafnych decyzji biznesowych, niż chybionych. Jakie z tego 
wnioski – można przyjąć, że i ten projekt im się opłaci. Na pocieszenie pozostaje fakt, że energia jądrowa 
co prawda ma najwyższe koszty inwestycyjne, ale późniejsza produkcja jest z kolei jedną z najtańszych        
w porównaniu do innych źródeł. Niektórzy twierdzą też, że będzie to skok cywilizacyjny. A właściwie 
doskok, bo przecież sąsiedzi już mają elektrownie jądrowe, chociaż niektórzy wyłączone. 

A co z odnawialnymi źródłami energii – oczywiście potrzebujemy ich jak najbardziej. Ze środowiska 
eksperckiego słychać takie głosy, że my możemy odejść od węgla, ale potrzebujemy na to więcej czasu. 
Ale problem w tym, że ten czas już był, a my go zmarnowaliśmy. Zmarnowaliśmy na poszukiwanie 
cudownego wyjścia, na coś co z dnia na dzień zastąpi nasz węgiel. Ale takiego wyjścia niestety nie ma              
i żadne OZE w pojedynkę nie da rady. Potrzebujemy wszystkich źródeł, bo przecież energetyka jądrowa 
to będzie kilkanaście procent generacji, może kilkadziesiąt. W zakresie rodzaju i ilości źródeł OZE 
wyciągajmy wnioski z dotychczasowych doświadczeń. Wiemy już, że spalanie biomasy w dużych kotłach 
ma niewiele wspólnego z ekologią, jak również indywidualne spalanie drewna w celach grzewczych, 
mocno krytykowane chociażby przez działaczy Polskiego Alarmu Smogowego. Dlatego wybierajmy małe 
lokalne ciepłownie, tam gdzie spaliny można odpylać, a promień dostaw biomasy jest nieduży. 
Postawmy na biogazownie. Do energii wiatrowej na lądzie też powinniśmy się przekonać, elektrownie 
wiatrowe już kilka razy uratowały nas przed deficytem mocy, szczególnie w lecie. Oczywiście                            
w sensownych proporcjach, ale przecież mamy od kogo się uczyć, problemy z nierównomiernością 
wytwarzania energii są znane i można je mitygować poprzez połączenia z sieciami 
elektroenergetycznymi sąsiadów. Do gazu powinniśmy podchodzić z rezerwą, bo wiele wskazuje na to, 
że gaz jako paliwo które też przecież emituje CO2 ostatecznie tak jak węgiel zostanie wyeliminowany               
z unijnej energetyki. Budowa nowego systemu energetycznego przypominać powinna dobrze 
zaplanowaną renowację muru z cegieł. Codziennie dokładamy parę nowych cegiełek i zastępujemy 
zużyte. W ten sposób powstanie kiedyś nowy mur, który nie będzie już zawierał przysłowiowych kamieni 
węgielnych.

Prawo & Ekologia
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W dniu 20 lipca 2021 r. w siedzibie Grupy Amber odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Ekspertów 
e-Komitetu Doradczego przy Fundacji EKON. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące działalności 
Komitetu, m.in. zatwierdzono strukturę organizacyjną, wyznaczono priorytetowe cele na najbliższy 
kwartał, określono tematykę oraz harmonogram najważniejszych wydarzeń.

Istotną częścią spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań e-Komitetu oraz 
zrealizowanych projektów. Aktualnie trwają prace nad poszerzeniem bazy wiedzy dla potencjalnych 
odbiorców. Baza wiedzy obejmuje branżowe artykuły, debaty oraz raporty. Ponadto wyznaczono daty 
kolejnych publikacji dotyczących odpadów niebezpiecznych i sposobu ich zagospodarowania.

▪ stałego podnoszenia świadomości ekologicznej
▪ rozwiazywania problemów środowiskowych
▪ wspierania Przedsiębiorców w wdrażaniu nowych regulacji prawnych
▪ poszerzania wiedzy na temat ekotechnologii oraz innowacyjnych rozwiązań proekologicznych.

e-Komitet Doradczy

Przedstawiciele Rady żywo dyskutowali nad aktualnymi 
problemami środowiskowymi, w efekcie zaplanowano 
szereg szkoleń m.in. dla przedsiębiorców, celem wsparcia 
działalności podmiotów w realizacji wymogów prawnych 
dot. gospodarki odpadami, odprowadzania wód opadowych 
oraz odprowadzania ścieków przemysłowych.

Inicjatywy e-Komitetu Doradczego przy Fundacji EKON                
są działaniami zmierzającym do:

Spotkanie przedstawicieli Rady Ekspertów e-Komitetu Doradczego
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„Eko-śniadanie z ekspertem”, to cykl debat eksperckich realizowany przez e-Komitet Doradczy powołany 
przy Radzie Fundacji Ekon. Program ma na celu przybliżenie odbiorcom tematu ochrony środowiska,                  
a także modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tematem panelu dyskusyjnego była „Energia- szanse i zagrożenia”. Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 
02.09.2021. 

Gośćmi odcinka debaty byli:
dr Wiktor Parol - Instytut Fizyki Jądrowej Państwowej Akademii Nauk,
Pan Marek Tomczewski - Prezes firmy Free Energy Technology,
dr hab. inż. Rafał Rajczyk - Politechnika Częstochowska,
Pan Łukasz Mróz - Prezes Sarpi Veolia,
Prof. dr hab. inż. Barbara Tora - Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie.

e-Komitet Doradczy

Eksperci poruszyli ważny obecnie temat bezpieczeństwa 
energetycznego i zagrożeń jakie niesie za sobą brak 
konsekwencji przy podejmowaniu decyzji w zakresie 
pozyskiwania energii. Wzrost kosztów wytwarzania energii 
oraz zanieczyszczenie środowiska, wpływa na zdrowie i życie 
wszystkich ludzi. Dlatego niezbędnym jest znalezienie 
alternatywnych źródeł energii oraz ekologicznych sposobów 
jej wytwarzania.

Eko-śniadanie z Ekspertem
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Oglądaj Eko-śniadanie z Ekspertem
na: ekd.org.pl lub zeskanuj kod QR



Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Fundacja EKON, jako organizator „eko – kampanii społecznej EKON” (www.kampania-ekon.pl), miała 
zaszczyt uhonorować firmy:

• METALODLEW SA
• “CSG” ŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWA S.A.
• FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BIMA" JOANNA SAŁATA

za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Nagrody te przyznawane są od kilku lat firmom, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju 
krajowego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.
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Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – wyzwanie i szansa

POBIERZ: „Raport z seminarium”
https://bit.ly/3m909RP

POBIERZ: „Projekt ustawy o ROP ma za dużo błędów”
https://bit.ly/3zT6LJ5
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Grupa Amber przy współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich, zorganizowała Seminarium pt. 
”Gospodarka o Obiegu Zamkniętym- wyzwanie i szansa”.

Tematami podjętymi podczas spotkania były wyzwania związane z koniecznością implementacji wielu 
dyrektyw unijnych mających na celu rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, zmiany systemów 
gospodarowania odpadami oraz ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych.

Obecnie promowana jest na świecie gospodarka zasobooszczędna, gdzie najistotniejszym elementem 
jest rozwój efektywnych metod odzysku materiałowego, które maksymalizują wykorzystanie odpadów 
jako zasobów. Jedną z największych szans jest możliwość stworzenia nowoczesnego i efektywnego 
systemu zarządzania odpadami oraz zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych poprzez stworzenie nowych 
mocy recyklingowych w Polsce.  
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*Szczegóły promocji dostępne pod adresem:

stronazazero.amber-it.pl

*

Kup u nas hosting
a stronę internetową dostaniesz

GRATIS!

Amber IT to więcej niż tylko hosting

Sprawdź jak będzie
wyglądać Twoja nowa
strona internetowa
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Serdecznie zapraszamy


