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Grudniowy newsletter w skrócie:

• Edukacja ekologiczna w szkołach

• Trzecie spotkanie biznesowego klubu Grupy Amber

• Bo mogę - na święta. Ten jeden (jedyny) raz

• Pszczoła – klucz do ekologicznego i zdrowego życia

• Eko-śniadanie z Ekspertem

• Spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy

• Świąteczna Wigilia z Federacją Przedsiębiorców Polskich

• Przypomnienie o obowiązkach środowiskowych dla Przedsiębiorców 

Z życia Firmy

Eko Święta

e-Komitet Doradczy

SFPP

Prawo & Ekologia

Zdrowa żywność
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku,
składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

W tych wyjątkowych dniach pragniemy życzyć Naszym Klientom i Przyjaciołom zadowolenia
i sukcesów z podejmowanych wyzwań. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego

i zawodowego spełnienia niech towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Prezes Zarządu Grupy Amber
Michał Gawroński



Nr 15 | grudzień 2021

Z życia Firmy

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że pomimo panującej pandemii Fundacja EKON wznowiła 
edukację ekologiczną przeprowadzaną w szkołach.

W dniu 08 października 2021 roku gościliśmy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łące edukując uczniów klas 
szóstych i siódmych, natomiast 20 października przeprowadziliśmy warsztaty w Szkole Podstawowej w Porębie.

W warsztatach prowadzonych w Porębie uczestniczyli uczniowie klas 
4-8. W trakcie dwóch dni warsztatów przeszkoliliśmy prawie 150 osób.

Tematem naszych warsztatów było prawidłowe sortowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

W trakcie dwugodzinnych warsztatów każdej grupie uczniów zostały 
przekazane informacje w jaki sposób prawidłowo sortować odpady,               
co się może wydarzyć jeżeli nie będziemy tego robić, a także 
przypomnieliśmy które odpady identyfikujemy jako odpady 
niebezpieczne i w jaki sposób należy z nimi postępować.

Uczestnicy byli bardzo zaangażowani w aktywności podczas 
prowadzonych warsztatów, zadawali wiele pytań, a także chwalili się 
stosowanymi rozwiązaniami.

Gratulujemy zdolnej, otwartej na zmiany i Eko odpowiedzialnej 
młodzieży!
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Edukacja ekologiczna w szkołach
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W dniu 24.11.2021 w siedzibie Grupy Amber w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Klubu Business 
Point przygotowane przy współpracy ze Śląskim Regionem Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Spotkanie dotyczyło „Ubezpieczenia odpowiedzialności Władz Spółki". Prelegentem był Radca Prawny, 
Wiceprezes Amber Risk Sp. z o.o. Pan Piotr Rapusta.  

Poruszone zostały tematy, które pogłębiły świadomość 
uczestników w zakresie istnienia dużego ryzyka 
związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem.                    

W zakresie odpowiedzialności prawnej wskazano 
narzędzia umożliwiające ochronę i zabezpieczenie osób, 
które zajmują kierownicze stanowiska oraz mają 
faktyczną możliwość wpływania na zachowania rynkowe 
danego przedsiębiorcy.

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.

Business Point - Biznesowy Klub Grupy Amber
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Bo mogę - na święta. Ten jeden (jedyny) raz.
Katarzyna Dulat

Co roku, zasiadając do świątecznego stołu, uważamy że zrobiliśmy już wszystko między pracą a domem.

I chcemy tylko „odbębnić” te kilka dni. Zjeść i zasiąść przed telewizorem. Nareszcie chcemy doświadczyć świętego 
spokoju. I niechaj nikt od nas niczego nie chce. I tak co roku…i tak co roku…

I tak co roku, chcąc tylko świętego spokoju, umieramy żyjąc.

A gdyby tak, hipotetycznie… Mikołajowo… Choinkowo… Kolędowo… Uśmiechowo - spędzić te święta inaczej?                 
A gdyby było Wam dane, tylko ten jeden jedyny raz, być Świętym Mikołajem? Wypełnionym magią, pozytywną 
energią, radością i miłością bezwarunkową.  Co byście uczynili?

Co byście uczynili, wyzbywając się Waszego Ego, które jest wrogiem na progu Waszych drzwi do serca?                       
Co byście uczynili, zamykając drzwi przed egoizmem i chciwością tego świata?

Ponieważ dostaliście tą jedną jedyną szansę? Zostać Mikołajem. Magia działa.  Znowu macie szansę tworzenia.                  
Tą jedną jedyną - na całe Wasze życie. Gdzie tworzysz i czarujesz - bo masz moc.  Moc dla siebie… dla rodziny…           
dla Matki Ziemi.

Ja - korzystając z tej szansy w te święta, używam magii pozytywnej energii. Czaruję na swojej twarzy i w duszy 
radość a troski, smutki oraz choroby zostawiam przed drzwiami. Sama kiszę buraki na wigilijny barszcz, bo mogę 
zrobić to ten jeden jedyny raz… Robię to z miłością. Obierki z buraków i czosnku, wrzucam do kompostownika - 
dla Matki Ziemi. A za jakiś czas, gdy podsypię tym kompostem moje kwiaty - ucieszy mnie ich barwa i zapach.

Eko Święta
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Eko Święta

Zapach…

Uwielbiam zapach igliwia, dlatego kupuję choinkę tylko u ogrodnika i tylko w doniczce. Doniczkę z kolei wkładam 
do pustego wiadra po farbie. Wiadro zaś wkładam w czysty worek jutowy, który zostawiłam z myślą o świętach, 
gdy kupowałam młode ziemniaki wiosną.

Nie kupuję sztucznych świec, tylko te z wosku pszczelego z propolisem i pyłkiem pszczelim. Zapach Świąt                    
w domu rozsiewam ze zmielonych goździków, z imbiru, z tartych skórek cytryny i pomarańczy. Cytrusowych 
skórek, również używam do przyozdobienia stroików. Naturalny zapach świąt…

Zapach zupy rybnej i smażonego karpia… zapach barszczu… zapach kompotu z suszu z wędzonymi owocami, 
goździkami, cynamonem, kardamonem i miodem… zapach kapusty kiszonej zmieszanej z grochem…i ten 
magiczny zapach makówki.

I zapach radości… radości dzielenia się… radości z otrzymanych prezentów. Ja - pamiętam, że ekologiczne 
podejście jednostki ma największe znaczenie dla ziemi. Dlatego ozdoby na choinkę robię co roku sama. I sama też 
„ubieram” żołędzie i kasztany w stare opakowania po prezentach. Sama szyję malutkie - liliputkowe sweterki                
ze zużytej czapki, rękawiczek i skarpetek. Sama przyklejam włosy z nici, z których był zrobiony pompon w czapce.  
Oczka wycinam z pudełka po serku lub jogurcie i maluję kropeczki źrenic farbami.

Ja - sama. Ale z rodziną…

Do ozdób i stroików wykorzystuję puste butelki po wodzie. A wstążki i kokardki z otrzymanych kiedyś prezentów 
zbieram cały rok. Teraz się przydają! Na jesienno-zimowym spacerze zbieram żołędzie, kasztany, korale dzikiej 
róży i jarzębiny. Używam gałęzi tujowych, które ścinam z końcem października a zostawiam w zacienionym 
chłodnym miejscu. W grudniu, są nadal zielone i fantastycznie nadają się do stroików.

Kiedy robię świąteczne ozdoby, słuchając kolęd i śmiechu bliskich, którzy żartują z moich „dzieł”- podnoszę swoje 
wibracje.  A wysokie wibracje uzdrawiają, więc z tego korzystam i ja i rodzina i ziemia.

Dlaczego to robię? Bo mogę. Bo to ten mój jeden jedyny raz w roku. Bo tak naprawdę nigdy nie wiem kiedy                
to będzie ten ostatni raz.

Wigilijne wspomnienia z rodu…

Pamiętacie jeszcze, co kiedyś robiła w Święta Wasza kochana babcia albo mama? Czy lepiliście pierogi? Czy 
wypiekaliście pierniczki? A może piekliście kołacze? Jakich kolęd słuchaliście? Jaki zapach miało sianko na stole? 
A może są wśród was tacy, których dziadkowie wypychali siankiem poduszkę, aby dzieci mogły siedzieć na niej 
pod stołem?
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Co pamiętacie?

A co pozostawicie po sobie swoim potomkom?  Jakie wspomnienia? Jakie 
zapachy? Jaką ziemię…? Macie tą moc! Bo możecie ten jeden jedyny raz                 
w roku czarować.

Wyczarowuję dla Was życzenia na święta!

I wraz z Grupą Amber życzę Tobie, tak właśnie - TOBIE,  cudownej                            
i radosnej magii Świąt Bożego Narodzenia! Życzymy uśmiechu wymieszanego 
ze śmiechem. Zdrowia i pozytywnej energii na cały nadchodzący rok 2022. 
Zauważajcie piękno, które nas otacza i razem z nami zacznij już dziś o nie 
dbać .

Dla dobra naszej planety ziemi. Bo możesz. Bo chcesz. Bo potrafisz.
Ten jeden - jedyny - raz…

Wesołych Świąt.
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Katarzyna Dulat
Ręcznie wykonana ozdoba Świąteczna



Pszczoła – klucz do ekologicznego i zdrowego życia
Mariusz Opoka – Ekspert ds. pszczelarstwa i produktów pszczelich
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Intensywny rozwój naszej cywilizacji pozostawia swój trwały ślad w środowisku naturalnym. Dynamiczne 
zmiany pogodowe, rolnictwo oparte na monokulturze i chemizacji, czy masowo wytwarzana żywność                        
o ubogich wartościach odżywczych, to tylko nieliczne przykłady efektu wywołanego przez niekontrolowany 
postęp.

niezbędnej ilości energetycznego i odżywczego pokarmu, jak również umiejętności wytwarzania innych 
surowców pszczelich, które stanowią dla nich ochronę przed chorobami i drobnoustrojami oraz innymi 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, to klucz do ich sukcesu. Pszczoły miodne oprócz zapylania, 
wytwarzają wspaniałe produkty, które charakteryzują się doskonałą przyswajalnością przez nasz organizm,               
a jednocześnie wpływają na zdolność naszego organizmu do utrzymania względnej równowagi wewnętrznej, 
mimo zmian zachodzących w środowisku naturalnym. W dobie suplementowanej żywności i syntetycznych leków, 
które doraźnie lecząc, powodują równocześnie negatywne skutki dla naszego organizmu, alternatywą stają się 
właśnie naturalne produkty pszczele.

Szybkie tempo życia, nadmiar bodźców zewnętrznych, przyczynia się              
do wielu schorzeń, charakteryzowanych jako choroby cywilizacyjne. 
Problem ten zaczyna być już dostrzegany, dzięki czemu podejmowane              
są próby dokonania zmiany sposobu dotychczasowego myślenia                           
i działania. Przyroda w miarę możliwości, sama stara się przywrócić 
naturalną równowagę. Jednak bez naszego wsparcia może sobie                     
nie poradzić. Człowiek jako gatunek szczególnie oddziałujący                              
na środowisko naturalne, jest wręcz zobligowany do dołożenia wszelkich 
starań, aby zmienić to niekorzystne zjawisko za wszelką cenę.

Należy podkreślić, że szczególną rolę w procesie poprawy warunków 
środowiskowych, odgrywają m.in. owady zapylające, a w szczególności 
pszczoły miodne, które w przyrodzie pełnią nieocenioną rolę.                          
Ich obecność znacząco wpływa na zwiększenie bioróżnorodności. Z kolei 
zapylanie krzyżowe wykonywane przez te owady, cechuje się nawet 90% 
skutecznością, w stosunku do samozapylania. Tym samym, jakość 
plonów będących efektem zapylania owadów, jest zdecydowanie 
większa. Warto wspomnieć, że ponad 75% żywności jaką spożywamy, 
zawdzięczamy właśnie procesom zapylania przez owady.

Pszczoły przez miliony lat swojej ewolucji, wykształciły zdolności 
adaptacyjne do przetrwania w niekorzystnych warunkach zmieniającego 
się środowiska naturalnego. Wszystko to dzięki swojej doskonałej 
organizacji pracy i dbałości o swój dobrostan. Zapewnienie sobie 
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Pamiętajmy, że zdecydowanie bardziej opłacalna jest profilaktyka zdrowotna, niż samo leczenie. W naszym kraju 
produkty pszczele są wciąż zbyt mało doceniane, a wiedza o ich wyjątkowych właściwościach jest wciąż 
powierzchowna. Powielane są pewne utarte sformułowania, które sprawiają, że brak nam przekonania do ich 
skuteczności. Tym czasem należy podkreślić, że profilaktyka produktami pszczelimi polega na permanentnym 
sięganiu po te wspaniałe surowce. Korzystanie z produktów pszczelich każdego dnia, pozwoli już po około 
czterech tygodniach odczuć efekt ich stosowania.

Dlatego mleczko pszczele doskonale sprawdza się w stanach osłabienia fizycznego, psychicznego, a nawet 
depresji. Wspomniane wyżej produkty pszczele, stanowią tylko nieliczne przykłady korzyści jakie dają nam 
surowce pszczele. Chodzi bowiem o zasygnalizowanie faktu, jaki niesamowity potencjału posiada ta szczególna 
dyscyplina jaką jest pszczelarstwo, biorąc pod uwagę zarówno czynniki zdrowotne, jak i środowiskowe. Więcej 
informacji można znaleźć na stronach: pasiekalyson.pl lub oryginalneprezenty.pl

Warto pamiętać, aby każdego dnia podejmować liczne działania prewencyjne i ekologiczne, wpływające na 
polepszenie stanu środowiska naturalnego. Niech nasza aktywność przyczynia się do poprawy dobrostanu 
wszystkich żywych organizmów, w tym nas samych, jak również tych wspaniałych owadów jakimi są pszczoły. 
Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się zdrowiem i zapewnić sobie i naszym przyszłym pokoleniom wspaniałą 
przyszłość, czego wszystkim życzę w tym szczególnym okresie świąteczno-noworocznym.

Obdarowujmy siebie i bliskich zdrowiem, to najwspanialszy prezent.  Sięgajmy po produkty pszczele.

Pośród szerokiej palety surowców pszczelich, warto wymienić kilka 
z nich: miód – produkt o wspaniałych właściwościach odżywczych, 
będący jednocześnie poprzez zawartość pszczelich enzymów 
produktem m.in. bakteriostatycznym, który wspiera odporność 
organizmu. Znakomitym produktem godnym uwagi, jest pyłek 
kwiatowy zbierany przez pszczoły z kwiatów. Charakteryzuje                   
się m.in. dużą zawartością białek egzogennych, szerokim 
wachlarzem witamin, oraz związków mineralnych, które doskonale 
odżywiają i regenerują nasz organizm, szczególnie w stanach 
wyczerpania fizycznego i psychicznego. Kolejnym produktem jest 
propolis – bogaty w naturalne flawonoidy, olejki eteryczne oraz 
inne substancja biologicznie aktywne, wykazuje działanie 
bakteriobójcze, grzybobójcze, przeciwzapalne, a nawet jak donosi 
nauka przeciwwirusowe. Propolis stymuluje odporność naszego 
organizmu. Następny produkt, to mleczko pszczele, inaczej zwane 
żelem królewskim. Mleczko pszczele, to produkt o wysokiej 
zawartości m.in. aminokwasów egzogennych. Z uwagi                              
na zawartość licznych substancji biologicznie aktywnych, stanowi 
produkt, przeciwdrobnoustrojowy, przeciwzapalny oraz 
immunostymulujący. Wpływa korzystnie nie tylko na nasz system 
immunologiczny, ale również cały układ ośrodkowo nerwowy. 
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e-Komitet Doradczy

Po raz kolejny e-Komitet Doradczy powołany przy Radzie Fundacji EKON zorganizował panel dyskusyjny                          
w ramach projektu ekologicznego „Eko-śniadanie z Ekspertem”.

„Corporate Social Responsibility – Przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa”

Projekt jest inspirowany Eko-Konferencją Ekon dot. „Gospodarki o Obiegu Zamkniętym”. Począwszy  od 2017 roku 
Fundacja EKON bardzo aktywnie angażuje się w realizację działań wspierających wzrost efektywności 
gospodarowania zasobami oraz rozpowszechniania wiedzy w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Na przykładzie działań swoich organizacji, Eksperci z różnych branż przedstawili czym jest społeczna 
odpowiedzialność biznesu, jaki wkład wnosi w społeczeństwo, wspólnotę lokalną czy środowisko naturalne.

Goście panelu dyskusyjnego potwierdzili, że CSR pomaga budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, 
ponieważ podnosi jakość i kulturę pracy, pomaga zmniejszać uciążliwości związane z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa, zwiększa świadomość społeczną oraz może wpływać na osiąganie zysków. 
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Zaproszeni do studia Eksperci przedstawili ideę Przemysłu 4.0 jako integrację inteligentnych maszyn, systemów 
oraz wprowadzanych zmian w procesach produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności oraz zapewnienia 
odpowiedniej jakości.

„Przemysł 4.0”

Gośćmi odcinka „Przemysł 4.0” byli:

• Kamil Krzysztof Kotlarz – Dyrektor ds. bezpieczeństwa korporacyjnego i współzałożyciel    
   Phyto-Remedia Sp. z o.o.
• dr Marek Mieńkowski – Prezes Zarządu Eurosoft Sp. z o.o., Uczelnia Łazarskiego
• Wiktor Pawlik – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej  w Gliwicach
• Dariusz Żaguń – Prezes Zarządu Propoint Sp. z o.o.
• Jacek Hajduk – Dyrektor ds. klientów kluczowych CommLed  Solutions Sp. z o.o.

Gośćmi odcinka „CSR – Przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa” byli:

• Dagmara Jarosz-Lewandowska – Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
    i Ogólnokształcących w Bytomiu
• dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska - Ekspert Prawa Pracy – Federacja Przedsiębiorców Polskich,     
    wykładowca – Uniwersytet Warszawski
• Mariusz Woźniczka – Twórca Earth Festival Uniejów, Inicjator For Earth For Us
• dr inż. Marek Haliniak – Generalny Radca Ministerstwa Klimatu i Środowiska
• Michał Gawroński – Przewodniczący Rady Fundacji EKON
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Na wskutek zmian w miastach, powstające osiedla, biurowce czy 
galerie handlowe, pochłaniają niemal każdy wolny skrawek ziemi. 
W konsekwencji opady atmosferyczne, nie mają jak wsiąkać                
w grunt – spływają po wyasfaltowanych ulicach i wybetonowanych 
chodnikach wprost do kanalizacji miejskiej.

W efekcie ok. 70 proc. tych wód jest bezpowrotnie tracona, gdyż 
systemami kanalizacji odprowadzana jest  do rzek, a następnie 
mórz. Dlatego tak ważna jest zmiana podejścia do zagadnienia 
wód opadowych oraz gospodarowanie ściekami z zakładów 
przemysłowych.  

„Gospodarowanie ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi”

Gośćmi odcinka „Gospodarowanie ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi” byli:

• dr Krzysztof Filipek – Firma Doradcza Krzysztof Filipek
• dr hab. Wojciech Piontek - Ekspert Komitetu Doradczego Fundacji EKON
• Wiesław Walczuk – Infinite Water Holdings Pty Ltd
• dr Jerzy Kopyczok – Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
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Zaproszeni Goście poruszyli niezwykle ważny temat zdrowia, zdrowej żywności  oraz suplementów.

Zdrowy tryb życia opiera się na nawykach, które kształtują naszą codzienność. Należy do nich sposób odżywiania. 
Przede wszystkim ważnym jest, aby unikać  w diecie produktów wysoce przetworzonych. Warzywa, owoce, 
produkty zbożowe pełnoziarniste, nabiał, jaja, ryby, mięso i zdrowe tłuszcze to niezbędnik dobrze zbilansowanej 
diety. 

Suplementacje stosujemy, aby wyrównać straty substancji odżywczych, powstające podczas nienaturalnego 
uprawiania (rośliny), hodowania (zwierzęta). Należy pamiętać, że stratę powoduje także technologiczna 
produkcja i przetwarzanie oraz przechowywanie i dystrybuowanie na długie odległości produktów spożywczych.

„Zdrowa żywność a suplementacja”

Gośćmi odcinka „Zdrowa żywność a suplementacja” byli:

• Jacek Klocek – Prezes Zarządu Magens Plant Sp. z o.o.
• Maria Ziółkowska – Właściciel Food Energy, dietetyk medycyny chińskiej
• Piotr Dulat – Ekspert Komitetu Doradczego Fundacji EKON, Manager PRUDENTIAL Financial Inc.
• Marlena Czajerek – Gospodarstwo Ekologiczne „FIGA”
• Mariusz Opoka – Przedsiębiorstwo Pszczelarskie ŁYSOŃ
• Krzysztof Kozłowski – Prezes Zarządu Farmacon S.A., NaturDay

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



Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz ze Związkiem Pracodawców Mentor Biznesu zorganizowały 
w dniu 29.11.2021 w Poznaniu, kolejne spotkanie na najwyższym szczeblu z urzędnikami polskiej 
polityki i administracji.

Gośćmi spotkania byli:
• Minister Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy
• Jarosław Leśniewski –  Zastępca Głównego Inspektora Pracy
• Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu:
    Paweł Ciemny - Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu
• Tomasz Gajdziński, Zastępca OIP do spraw prawno – organizacyjnych
• Michał Wyszkowski, Zastępca OIP do spraw nadzoru
• Arkadiusz Pączka – Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
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Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich

 Spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy

Grupa Amber, która jest regionalnym biurem FPP                   
w województwie śląskim, wzięła aktywny udział                     
w wydarzeniu, którego tematami były:

•  Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie   
    kontroli przedsiębiorców w 2022 roku
• Określenie przestrzeni możliwej współpracy  
   reprezentacji przedsiębiorców z Państwową  
   Inspekcją Pracy
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W dniu 14.12.2021 Federacja Przedsiębiorców Polskich zorganizowała w swojej siedzibie                                    
w Warszawie świąteczne spotkanie. Wśród zaproszonych Gości i Członków FPP nie zabrakło również 
przedstawicieli Regionalnych Oddziałów Federacji.

Przewodniczący FPP Pan Marek Kowalski podziękował uczestnikom spotkania za kończący się rok, życząc 
dalszych sukcesów i owocnej współpracy. 

Śląski Regionalny Oddział reprezentowany był przez Prezesa Grupy Amber Pana Michała Gawrońskiego 
wraz z Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań „Ekopak”. 
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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.

DO 15 STYCZNIA 2022

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 2022

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 2022

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 2022

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).

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

Prawo & Ekologia
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DO 15 MARCA 2022

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 zuzytego sprzętu; osiągniętych poziomach 
zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego uzycia i recyklingu zuzytego 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 2022  

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.

Prawo & Ekologia

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