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Szanowni Państwo,

Oddaję na Państwa ręce trzecie w tym roku wydanie Magazy-
nu „Polska Chemia” wydawnictwa realizowanego w ramach 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego reprezentującej strate-
giczny sektor polskiej gospodarki – Polską Chemię!
 
W tym numerze „Polskiej Chemii” zabierzemy Państwa w po-
dróż po Przemyśle 4.0. O tym, jak wykorzystanie Interne-
tu rzeczy (IoT) oraz uczenie maszynowe (machine learning) 
mogą wpłynąć na poprawę zarządzania łańcuchami dostaw, 
dowiecie się Państwo z artykułu ekspertów firmy Dachser. 
Z kolei poznanie tekstu Urszuli Picewicz, Dyrektor ds. Rozwo-
ju w 3-D Energy, to szansa, aby dowiedzieć się, jak technolo-
gie Przemysłu 4.0 mogą wpłynąć na obniżanie zużycia ener-
gii elektrycznej w przedsiębiorstwie.
 
W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego wiemy, że zagro-
żenia cyberbezpieczeństwa w przemyśle m.in. poprzez za-
kłócenie procesów, może przynieść realne straty dla przed-
siębiorstwa. Jak sobie z tym radzić przeczytamy w artykule 
adwokata Macieja Mackiewicza, Szefa Praktyki Technologie, 
Ochrona Danych i Forensic w Kancelarii Kochański i Partne-
rzy. Jeżeli zastanawiacie się Państwo na co należy zwrócić 

uwagę podpisując umowę z dostawcą rozwiązań Big Data – 
odpowiedź na to pytanie znajdziecie w publikacji eksperckiej 
Kancelarii DZP.
 
Listopadowe wydanie „Polskiej 
Chemii” to także zajmujący arty-
kuł Grupy LOTOS o tym jak wyglą-
da ich droga świadomej ewolucji 
cyfrowej oraz klika słów o tym, że 
zaangażowanie w rozwój innowa-
cyjnych i zrównoważonych tech-
nologii może być źródłem do-
datkowego wzrostu, tak jak to się 
stało w przypadku firmy Clariant. 
Udanej lektury!

Karolina Bajszczak 
Redaktor Naczelna 

@ PolskaChemia

W numerze
Clariant i ORLEN Południe ogłaszają podpisanie 
umowy licencyjnej na wykorzystanie technologii 
sunliquid® do produkcji etanolu celulozowego  4
Akumulatorownie w przemyśle.  
Bezpieczeństwo wybuchowe podczas  
stosowania baterii kwasowo-ołowiowych 6
Skuteczna izolacja. Bezpieczny dom.  
Czyste powietrze – eksperci na temat stanu 
obecnego i przyszłości efektywnego  
energetycznie budownictwa  10
Załącznik VIII do rozporzą dzenia CLP  
i jego konsekwencje dla przemysłu 12
Co nowego w decyzjach środowiskowych  
w 2019 roku? 14
Nowoczesne technologie napędzają  
transport chemii 16
Symulacja komputerowa górniczych procesów 
produkcyjnych realizowanych kompleksem 
ścianowym przy wykorzystaniu  
oprogramowania FlexSim 18
Wykorzystaj technologię Przemysłu 4.0  
i obniż zużycie energii elektrycznej  
w swoim przedsiębiorstwie  22

Przemysł 4.0 w Grupie LOTOS, czyli jak nadążyć 
za rewolucją 26
Instalacje i obiekty pomocnicze –  
niedoceniana część inwestycji 28
Bezpieczeństwo biznesu w przemyśle 4.0  32
ETCC2020 – European Technical Coatings  
Congress (www.etcc2020.org ) odbędzie się  
w dniach od 2 do 4 września 2020  
w Auditorium Maximum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie 34
Czy Brexit przyspieszy rozwój polskiej branży 
chemicznej? 36
Napędzanie nowoczesności 38
Przenośna i stacjonarna detekcja gazów  
jako jeden system pomiarowy 40
Umowa z dostawcą rozwiązań big data –  
wybrane aspekty prawne  42
Rolnictwo precyzyjne szansą dla środowiska 44
Biolymery – nasz wkład w ochronę środowiska 
naturalnego 46
Program Odpowiedzialność i Troska.  
Wiele zmian – jeden Program 48

Magazyn „Polska Chemia” 3/2019 (12)
Wydawca: 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego,  
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
www.pipc.org.pl, www.polskachemia.org.pl

Redakcja: Karolina Bajszczak
Realizacja projektu i skład: IT WORKS / itworks.net.pl
Druk: GrafDrukPol
ISSN 2450 6923
Przedruk wyłącznie za zgodą Wydawcy.



4 | Magazyn „Polska Chemia” 3 /2019

Współpraca przemysłu chemicznego

CLARIANT I ORLEN POŁUDNIE 
OGŁASZAJĄ PODPISANIE UMOWY 
LICENCYJNEJ NA WYKORZYSTANIE 
TECHNOLOGII SUNLIQUID® 
DO PRODUKCJI ETANOLU 
CELULOZOWEGO 

To już druga zawarta umowa licencyjna na wykorzystanie technologii sun liquid 
firmy Clariant. ORLEN Południe, członek Grupy ORLEN, zamierza wybudować 
duży zakład produkcyjny na potrzeby komercyjnej produkcji etanolu celulozo-
wego z wykorzystaniem opracowanej przez Clariant technologii sunliquid na 
terenie swoich zakładów w Jedliczach, w Polsce. Nowo nawiązana współpra-
ca to kolejny istotny krok ku komercjalizacji technologii sunliquid w przemyśle 
produkcji zaawansowanych biopaliw w Europie.
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Clariant, szwajcarska innowacyjna firma, jeden ze świato-
wych liderów w branży chemii specjalistycznej, oraz OR-
LEN Południe, członek Grupy ORLEN będącej liderem na 
rynkach paliw i energii oraz największym potentatem 
w tej branży w Europie Środkowowschodniej, podpisały 
we wrześniu 2019 roku umowę licencyjną na wykorzysta-
nie technologii sunliquid służącej do wyrobu etanolu ce-
lulozowego.

Nawiązanie tej współpracy to kolejny strategiczny kamień 
milowy dla Clariant. To już druga umowa licencyjna na wy-
korzystanie opracowanej przez spółkę technologii sun-
liquid będąca następnym udanym krokiem na drodze ku 
komercjalizacji tej wysoce innowacyjnej i zrównoważonej 
technologii. Dla spółki ORLEN Południe umowa ta wiąże 
się z planami stworzenia dużego zakładu produkcji etanolu 
celulozowego z odpadów rolniczych, a tym samym jest to 
działanie ku jeszcze silniejszemu umocnieniu pozycji spół-
ki jako lidera na polskim rynku technologii biopaliw i bio-
komponentów.

„Niezwykle cieszy nas ciągłe zainteresowanie naszą tech-
nologią sunliquid do wyrobu etanolu celulozowego. Je-
steśmy dumni z podpisania tej, drugiej już, umowy licen-
cyjnej. Zawarcie jej dowodzi, że nasze długoterminowe, 
strategiczne zaangażowanie w rozwój innowacyjnych 
i zrównoważonych technologii może być źródłem dodat-
kowego wzrostu generowanego poza i tak już bogatym 

dotychczasowym portfolio firmy Clariant”, mówi Hans 
Bohnen, Dyrektor Operacyjny Clariant.

„Zgodnie z przyjętą przez nas strategią konsekwentnie 
rozwijamy i umacniamy działalność spółek naszej Grupy, 
w tym ORLEN Południe. Inwestujemy w nowoczesne tech-
nologie i skupiamy się na produktach wysokomarżowych, 
ponieważ to one w najbliższych latach odgrywać będą klu-
czową rolę w utrzymaniu przez nas pozycji lidera w regio-
nie. Jednocześnie nie zapominamy o zasadach społecznej 
odpowiedzialności biznesu, dlatego stawiamy na techno-
logie, które w sposób istotny ograniczają nasze oddziały-
wanie na środowisko naturalne.”, stwierdza Daniel Obajtek, 
Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zawarta umowa licencyjna umożliwia firmie ORLEN Połu-
dnie wykorzystywanie opracowanej przez Clariant tech-
nologii sunliquid do rozwoju zakładu produkcyjnego, 
zlokalizowanego na terenie swoich fabryk w Jedliczu w po-
łudniowowschodniej części Polski, wykorzystując posiada-
ny tam teren oraz możliwości integracji nowego zakładu 
z działającą w Jedliczach rafinerią ropy naftowej. Planowa-
na roczna wydajność produkcji wynosi 25 000 ton.

sunliquid® JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM 
CLARIANT ZAREJESTROWANYM W WIELU KRAJACH.

Clariant International AG
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Bezpieczeństwo wybuchowe

AKUMULATOROWNIE W PRZEMYŚLE.
BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE 
PODCZAS STOSOWANIA BATERII 
KWASOWO-OŁOWIOWYCH

Niemal w każdym zakładzie produkcyjnym istnieje konieczność zapewnienia 
rezerw energii pod postacią baterii akumulatorowych. Podtrzymują one pra-
cę urządzeń w przypadku awarii sieci elektrycznej, pozwalają na użytkowanie 
pojazdów o napędzie elektrycznym, np. wózków widłowych, wózków towaro-
wych czy maszyn sprzątających.

Jednym z rodzajów najpowszechniej używanych w prze-
myśle są baterie kwasowo-ołowiowe. Główną zaletą użyt-
kowania tych akumulatorów jest ich niska cena – są to 
najtańsze ze wszystkich dostępnych na rynku rodzajów 
baterii. Pomimo ich popularności wciąż nie każdy zdaje 
sobie sprawę, że stwarzają one realne zagrożenie wybu-
chowe.

Akumulatory kwasowo-ołowiowe stosowane w przemyśle 
można zasadniczo podzielić na dwie grupy: baterie trakcyj-
ne i stacjonarne. Zasada działania dla obu typów jest iden-
tyczna. Ogniwa kwasowo-ołowiowe charakteryzują się wy-
konanymi z ołowiu elektrodami. Elektrolitem jest wodny 
roztwór kwasu siarkowego.

Baterie kwasowo-ołowiowe, zarówno stacjonarne, jak i trak-
cyjne, można z kolei podzielić na następujące rodzaje:

 • baterie z ogniwami otwartymi wentylowanymi,
 • baterie VRLA, zwane również bateriami bezobsługowymi,
 • baterie z ogniwami szczelnie zamkniętymi.

Zagrożenie wybuchem wodoru

Użytkowanie akumulatorów wiąże się nierozłącznie z ko-
niecznością ich (cyklicznego lub buforowego – tabela 1) ła-
dowania. Ta pozornie bezpieczna operacja  może spowo-
dować wygenerowanie atmosfery wybuchowej w wyniku 
wydzielenia się z ogniw wodoru.  

Wodór, wybuchowy gaz, powstaje w procesie ładowania 
baterii stacjonarnych i trakcyjnych w wyniku elektrolizy 
wody przez prąd ładowania. Gdy ogniwo osiągnie stan cał-
kowitego naładowania, elektroliza wody zachodzi zgodnie 
z prawem Faradaya. 

Zastosowanie Sposób ładowania
Polska norma określająca wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa

Baterie 
trakcyjne

W pojazdach o napędzie 
elektrycznym:
• wózkach widłowych,
• wózkach towarowych,
• maszynach sprzątających,
• elektrycznych pojazdach 

drogowych.

Ładowanie cykliczne – 
akumulatory są na przemian 
ładowane i rozładowywane.

PN-EN 62485-3:2014
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
akumulatorów i ich instalowania – Część 3: 
Akumulatory trakcyjne

Baterie 
stacjonarne

W urządzeniach 
bezprzerwowego zasilania, 
m.in.:
• zasilaczach UPS,
• systemach zasilania 

w serwerowniach.

Praca w trybie buforowym 
– akumulatory są stale 
podłączone do ładowarki, 
stale w gotowości 
do oddania energii 
w przypadku zaniku 
napięcia w sieci.

PN-EN:62485-2:2018 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
baterii wtórnych i instalacji baterii – Część 
2: Baterie stacjonarne

Tab. 1.  Baterie stacjonarne i trakcyjne – porównanie.
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W warunkach normalnych:
 • 1 Ah rozkłada 0,336 g H

2
O do 0,42 l H

2
 oraz 0,21 l O

2
,

 • 3 Ah rozkłada 1 cm3 (1 g) H
2
O,

 • 26,8 Ah rozkłada 9 g H
2
O na 1 g H

2
 oraz 8 g O

2
. 

Wodór jest najlżejszym z gazów, jest również skrajnie łatwo-
palny i wybuchowy. Charakteryzuje się niską wartością mi-
nimalnej energii zapłonu oraz bardzo szerokim zakresem 
granic wybuchowości. Ze względu na znacznie niższą gę-
stość gazu od gęstości powietrza (gęstość względna równa 
0,07) w przypadku emisji w pomieszczeniach niewentylo-
wanych lub słabo wentylowanych wodór będzie gromadził 
się w górnych partiach pomieszczenia. Po zakończeniu pro-
cesu ładowania gaz może być emitowany z ogniw jeszcze 
przez godzinę.

Pierwszym krokiem, który należy poczynić w celu okreś-
lenia ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej w po-
mieszczeniu ładowania akumulatorów, jest identyfikacja 
rodzaju posiadanych baterii, gdyż różnią się one między 
sobą ilością wodoru emitowanego do przestrzeni po-
mieszczenia. W przypadku ogniw otwartych (zarówno 
w akumulatorach stacjonarnych, jak i trakcyjnych) emi-
sja wodoru będzie większa niż w przypadku ogniw regu-
lowanych zaworem. Emisja z ogniw otwartych odbywa 
się przez otwory w wieczkach/korkach, które umożliwia-
ją swobodne uwalnianie się gazów z wnętrza akumula-
torów. 

Ogniwa regulowane zaworem VRLA są w normalnych wa-
runkach szczelnie zamknięte, posiadają jednak zawory 
umożliwiające ujście gazu, gdy ciśnienie wewnątrz ogniwa 
przekracza ustaloną wartość. Na rynku występują również 
ogniwa szczelnie zamknięte, w przypadku których produ-
cent zapewnia, że w określonych warunkach pracy nie doj-
dzie do emisji gazów z ogniwa. Ogniwa tego rodzaju mogą 
być wyposażone w urządzenia zapobiegające nadmierne-
mu wzrostowi ciśnienia.

W procesie ładowania baterii nie da się całkowicie wyelimi-
nować emisji wodoru ze względu na jego specyfikę. W celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
w pomieszczeniach i punktach ładowania baterii kluczowe 
jest zastosowanie efektywnej wentylacji, najlepiej mecha-
nicznej. Dobrze zaprojektowany system utrudni powstanie 
wybuchowej atmosfery w pomieszczeniu.

W związku z powyższym należy dokonać oceny instalacji 
wentylacji pomieszczenia akumulatorowni. Polskie normy 
określające wymagania dotyczące bezpieczeństwa użyt-
kowania i instalowania baterii (norma PN-EN 62485-2:2018 
dla baterii stacjonarnych oraz norma PN-EN 62485-3:2014 
dla baterii trakcyjnych) sugerują metodologię pozwalają-
cą określić niezbędne natężenie powietrza wentylującego 
w pomieszczeniu. 

Obliczenia uwzględniają parametry ładowanych bate-
rii, nie biorą natomiast pod uwagę kubatury pomieszcze-
nia ładowania. Normy dopuszczają stosowanie wentylacji 

mechanicznej i naturalnej pod warunkiem, że zostanie za-
pewnione odpowiednie natężenie przepływu świeżego 
powietrza. Obie normy sugerują następujące rozmieszcze-
nie kratek nawiewu i wywiewu:
 • otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej zlokalizowa-

ne na przeciwległych ścianach,
 • minimalny odstęp w przypadku otworów umieszczo-

nych na jednej ścianie powinien wynosić 2 m,
 • powietrze odciągane z akumulatorowni lub punktu ła-

dowania baterii powinno być odprowadzane do atmo-
sfery na zewnątrz budynku.

W celu klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w akumula-
torowni należy posłużyć się normą PN-EN 60079-10-1:2016 
Atmosfery Wybuchowe --- Część 10-1: Klasyfikacja prze-
strzeni – gazowe atmosfery wybuchowe. 

Metodyka postępowania polega na:
 • wyznaczeniu stopnia rozrzedzenia atmosfery wybucho-

wej w pomieszczeniu/punkcie ładowania akumulato-
rów, z uwzględnieniem rodzaju ogniw oraz wydajności 
wentylacji,

 • ocenie dostępności wentylacji, z uwzględnieniem roz-
mieszczenia otworów nawiewnych i wywiewnych oraz 
zastosowania (lub nie) wentylacji awaryjnej,

 • określeniu charakteru emisji z danego rodzaju ogniwa 
(emisja ciągła, pierwszorzędowa lub wtórna),

 • wyznaczeniu zasięgu strefy zagrożenia wybuchem z za-
stosowaniem wykresu D.1 PN-EN 60079-10-1:2016.

Zarówno norma PN-EN 62485-3:2014 dotycząca akumu-
latorów trakcyjnych, jak i PN-EN 62485-2:2018, odnosząca 
się do baterii stacjonarnych, sugeruje, że w bliskim oto-
czeniu baterii, niezależnie od klasyfikacji stref zagrożenia 
wybuchem, powinno się zachować tzw. „bezpieczny dy-
stans” – przestrzeń wokół baterii wolną od skutecznych 
źródeł zapłonu, takich jak gorące powierzchnie, iskrzenie, 
łuk elektryczny itp. 

Ze względu na bardzo niską minimalną energię zapłonu 
wodoru większość źródeł zapłonu, nawet tych o bardzo 
niewielkiej energii, jest w stanie zainicjować wybuch mie-
szaniny wodoru z powietrzem. Do efektywnych źródeł za-
płonu należą także wyładowania elektrostatyczne, które 
często są pomijane przy dostosowywaniu pomieszczenia 
do pełnienia funkcji akumulatorowni. 

Zagrożenie jest szczególnie duże podczas wykonywania 
prac obsługowych w akumulatorowniach, np. w trakcie 
uzupełniania poziomu elektrolitu w ogniwie. Może wy-
magać to (w zależności od typu baterii i zastosowane-
go systemu uzupełniania wody) zdjęcia korka ogniwa, co 
może spowodować nagłe uwolnienie się większej ilości 
wodoru zgromadzonego wewnątrz ogniwa do otoczenia. 
W połączeniu z nieodpowiednim ubiorem pracownika 
(tj. odzieżą nieodprowadzającą ładunków elektrostatycz-
nych) i niezastosowaniem posadzki przewodzącej w ob-
szarze dostępu do ogniw może to skutkować powstaniem 
wybuchu. 
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W celu redukcji zagrożenia wybuchowego oraz ogranicze-
nia obsługi akumulatorów coraz częściej stosuje się w ogni-
wach otwartych specjalne korki rekombinacyjne. Wiążą one 
wodór i tlen wytwarzane podczas procesu ładowania, two-
rząc wodę, która kapie z powrotem do ogniwa. Korki rekom-
binacyjne nie eliminują w zupełności emisji wodoru, jednak 
znacząco ją obniżają oraz pozwalają wydłużyć czas pomię-
dzy kolejnym dolewaniem wody do ogniw, co znacząco 
wpływa na bezpieczeństwo pracy akumulatorowni. Wiele 
firm obecnych na rynku oferuje korki, które można dopaso-
wać do akumulatorów posiadanych już przez klienta.

Podsumowując, pomieszczenie, w którym ładowane będą 
baterie kwasowo-ołowiowe, szczególnie baterie otwarte, 
musi spełniać szereg wymogów, aby mogło być uznane za 
bezpieczne. 

Podstawowe wymagania, które powinny zostać spełnione 
w każdej akumulatorowni, to:
 • zastosowanie wentylacji zgodnie z PN-EN 62485-3:2014 

oraz PN-EN 62485-2:2018,
 • zastosowanie posadzki odprowadzającej ładunki elek-

trostatyczne,

 • wyposażenie pracowników w odzież i obuwie antysta-
tyczne,

 • unikanie wszelkich innych źródeł zapłonu w wyznaczo-
nej odległości od ogniw,

 • wprowadzenie zmian organizacyjnych, tj. ograniczenie 
dostępu osób nieupoważnionych do pomieszczenia.

Obowiązkowe jest również wykonanie Oceny Ryzyka Wy-
buchu w pomieszczeniu, która po dokładnej analizie wy-
każe, czy wewnątrz akumulatorowni będą występować 
strefy zagrożenia wybuchem. Klasyfikacja potwierdzi, czy 
konieczne jest podjęcie dodatkowych środków w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa, m.in.:
 • dostosowanie osprzętu elektrycznego i urządzeń do 

wymagań dla wyznaczonej strefy (m.in. gniazda elek-
tryczne, lampy oświetleniowe),
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Efektywność energetyczna

SKUTECZNA IZOLACJA.  
BEZPIECZNY DOM.  
CZYSTE POWIETRZE
– eksperci na temat stanu obecnego 
i przyszłości efektywnego energetycznie 
budownictwa 

12 września 2019 w Warszawie, firma BASF podjęła dialog z interesariuszami 
w całym łańcuchu wartości branży termoizolacyjnej na temat stanu obecnego 
i perspektywach rozwoju efektywnego energetycznie budownictwa w Polsce. 
Dyskusja zaangażowała przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz 
stowarzyszenia branżowe. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honoro-
wym SARP oraz w strategicznym partnerstwie Plastics Europe Polska oraz Glo-
bal Compact Network Poland. W gronie prelegentów i panelistów znaleźli się 
reprezentanci czołowych organizacji globalnych i lokalnych. Spotkanie otwo-
rzył Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland, 
akcentując kwestie globalnych zmiany klimatyczne, ich wpływ na uwarunko-
wania lokalne oraz rolę efektywnego energetycznie budownictwa w obliczu 
wyzwań środowiskowych. 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
budynków

Przedmiotem pierwszej sesji eksperckiej było bezpieczeń-
stwo pożarowe budynków, kluczowe dla współczesnego 
budownictwa również z powodu zmian regulacji praw-
nych. O perspektywie działań na poziomie UE opowiedział 
Quentin de Hults, przewodniczący Modern Building Allian-
ce (MBA), organizacji reprezentującej przemysł tworzyw 
sztucznych w branży budowlanej na szczeblu europejskim. 
Jak zwiększać bezpieczeństwo pożarowe budynków? Prze-
de wszystkim bezpieczeństwa pożarowego budynków nie po-
winniśmy sprowadzać do kwestii użytych materiałów budow-
lanych. Kwestię tę należy rozpatrywać w ujęciu holistycznym. 
Dlatego też w ramach MBA opracowaliśmy europejski prze-
wodnik, traktujący o siedmiu warstwach bezpieczeństwa po-
żarowego budynków. – powiedział Quentin de Hults, MBA. 
Potrzebę wspólnego, zintegrowanego i holistycznego po-
dejścia do bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie 
Polski podkreślił także Krzysztof Biskup, wice-przewodni-
czący European Fire Safety Alliance (EuroFSA), organizacji 

zrzeszającej niezależnych ekspertów z europejskiego sek-
tora przeciwpożarowego, mającej na celu zmniejszenie za-
grożeń pożarowych w obiektach mieszkalnych. 

Zrównoważone projektowanie 
i certyfikacja 

Do rozmowy zaproszeni zostali również przedstawicie-
le środowiska architektów. Agnieszka Kalinowska Sołtys, 
członkini Zarządu Głównego SARP, okiem architekta-prak-
tyka spojrzała na kwestię eko-projektowania zrównoważo-
nych budynków o różnym przeznaczeniu oraz ich certyfika-
cji. Było to wprowadzenie do szczegółowego zagadnienia 
wykorzystania samych tworzyw sztucznych w branży bu-
dowlanej w kontekście coraz częściej podnoszonego te-
matu tranzycji modelu gospodarki na zamknięte pętle za-
silane energią z odnawialnych źródeł. Podkreślić należy, że 
jednym z celów strategii Europa 2020 jest zrównoważony sek-
tor budownictwa, a tworzywa sztuczne już teraz wpisują się 
w scenariusz Circular Economy. Branża B&C jest jednym z głów-
nych odbiorców recyklatów – w Niemczech w roku 2018, przy 
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produkcji wyrobów budowlanych poziom użycia recyklatów 
wyniósł ponad 21% – na te obszary zwrócił uwagę w swo-
im wystąpieniu Kazimierz Borkowski, dyrektor Plastics Eu-
rope Polska. Do dyskusji włączyli się także przedstawicie-
le BASF, wskazując na wieloletnie zaangażowanie firmy 
w poszukiwanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych 
i zrównoważonych rozwiązań dla branży budowlanej. Jed-
nym z takich produktów jest Neopor®, spienialny polistyren 
(EPS) z dodatkiem grafitu, doskonale wpisujący się w tema-
tykę zwiększania efektywności energetycznej budynków 
przy jednoczesnej redukcji zużycia zasobów. Szczególnie, 
że w tej grupie produktowej wdrożony już został koncept 
certyfikowanego równoważenia biomasą. Wykorzystanie 
surowców odnawialnych pomaga też oszczędzać zasoby 

kopalne, zmniejszając zależność od nich i wpływa na re-
dukcję emisji gazów cieplarnianych.

Zależy nam na dialogu z partnerami biznesowymi na temat 
wyzwań wynikających ze zmian klimatu i rozwiązań w zakre-
sie gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzisiejsza konferencja 
jest ważnym punktem w tej dyskusji z perspektywy rozwoju ca-
łej branży. Stanowi również okazję osadzenia w uwarunkowa-
niach lokalnych działań podejmowanych przez BASF na świe-
cie. – podsumowała wydarzenie Katarzyna Byczkowska, 
Dyrektor Zarządzająca BASF Polska.

 
O BASF w Polsce

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, two-
rzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, chemię budowlaną 
(w tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samocho-
dowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło Wrocła-
wia (katalizatory), w Myślenicach koło Krakowa oraz centrum dys-
trybucyjno-logistyczne w Śremie koło Poznania. Firma zatrudnia 
ponad 850 pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 
2018 rok wyniosła 931 mln euro. Jesteśmy firmą zaangażowaną 
w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klien-
tom dostarczamy innowacyjne produkty i rozwiązania przyczy-
niające się do lepszej ochrony klimatu. Od 2010 roku BASF Polska 
jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzie-
ci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto 
w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt edu-
kacyjny „chemiatomy” oraz realizujemy wiele wspólnych działań 
edukacyjnych z polskimi szkołami i uczelniami wyższymi. 

Quentin de Hulst
BASF

Kazimierz Borkowski
Plastics Europe
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ZAŁĄCZNIK VIII DO ROZPORZĄ-
DZENIA CLP I JEGO KONSEKWENCJE 
DLA PRZEMYSŁU

W dniu 22 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie WE 2017/542 zmieniają-
ce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w spra-
wie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez 
dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z po-
mocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Rozporządzenie WE 2017/542 reguluje notyfikację do 
Ośrodków Zatruć mieszanin sklasyfikowanych jako niebez-
pieczne dla zdrowia, życia i / lub stwarzające zagrożenie fi-
zyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami UE (art. 45 
Rozporządzenia 1272/2008). 

Na początku należy sobie zadać pytanie, kto powinien do-
konać zgłoszenia / notyfikacji i kiedy? Otóż, Rozporządze-
nie WE 2017/542 dotyczy wszystkich podmiotów prawnych 
(producentów, importerów, dalszych użytkowników), posia-
dających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej i wpro-
wadzających mieszaniny (nie zgłaszane wcześniej) sklasyfi-
kowane jako niebezpieczne do obrotu w zastosowaniach:
 • przez konsumentów – od 01.01.2020 r.
 • profesjonalnych – od 01.01.2021 r.
 • przemysłowych – od 01.01.2024 r.

Koniec okresu przejściowego zaplanowany jest na 
01.01.2025 r. 

Językiem zgłoszenia będzie język urzędowy danego kraju, 
do którego dany wyrób gotowy będzie dostarczany. 

Kolejnym pytaniem, które należałoby sobie zadać to, czy 
wszystkie mieszaniny sklasyfikowane jako niebezpieczne, 
wymagają zgłoszenia do Ośrodków Zatruć? Nie. Obowią-
zek zgłaszania nie dotyczy (mieszaniny wyłączone):
 • gazów pod ciśnieniem,
 • materiałów wybuchowych,
 • mieszanin na potrzeby badań R&D,
 • mieszanin sklasyfikowanych tylko jako niebezpieczne 

dla środowiska,
 • mieszanin radioaktywnych,
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 • mieszanin będących pod nadzorem celnym (akcyzowe),
 • wyrobów medycznych i weterynaryjnych, wyrobów 

kosmetycznych, żywności i pasz.

Przed wysłaniem zgłoszenia do Ośrodka Zatruć należy uzy-
skać Niepowtarzalny Identyfikator Postaci Czynnej (tzw. 
kod UFI – Unique Formula Identifier). Kod ten można wy-
generować za pomocą narzędzia udostępnionego nie-
odpłatnie przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA)  
https://ufi.echa.europa.eu/#/create.

Jest to kod alfanumeryczny, przypisany do konkretnego 
składu mieszaniny. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, 
że nie jest on przypisany na stałe. W sytuacji, gdy zostanie 
zmieniony skład mieszaniny, zostanie dodany nowy skład-
nik lub składnik zostanie zastąpiony innym, lub dostawca 
mieszaniny w mieszaninie zmieni kod UFI, wtedy konieczne 
będzie wygenerowanie nowego kodu UFI.

Wygenerowany kod UFI bezwzględnie należy umieścić 
na etykiecie gotowego wyrobu. W przypadku wyrobów 
niezapakowanych, kod UFI alternatywnie będzie można 
umieścić w Karcie Charakterystyki.

W celu przygotowania prawidłowego zgłoszenia do Ośrod-
ka Zatruć, należy podać:
1. Identyfikator produktu zgodny z art. 18 ust. 3 lit. a
2. Dane podmiotu przekazującego dane wraz z danymi 

teleadresowymi i adresem email w sytuacji, jeśli po-
trzebny będzie szybki dostęp do dodatkowych infor-
macji o produkcie

3. Dokładny skład chemiczny obejmujący zarówno sub-
stancje sklasyfikowane jako niebezpieczne, jak i nie-
sklasyfikowane

4. Właściwości toksykologiczne substancji wchodzących 
w skład danej mieszaniny / wyrobu gotowego (infor-
mację na ich temat można znaleźć w sekcji 11 Karty 
Charakterystyki)

5. Informacje dodatkowe, takie jak np. rodzaj i wielkość 
opakowania, właściwości fizyko-chemiczne (kolor, stan 
fizyczny, pH), kategoryzację produktu zgodną z Euro-
pejskim Systemem Kategoryzacji Produktów (EuPCS)

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie będzie musiało być 
wysyłane drogą elektroniczną w formacie xml, np. za po-
mocą narzędzia udostępnionego przez Europejską Agencję 
Chemikaliów. Dodatkowo, niektóre państwa członkowskie 
będą mogły udostępnić alternatywną drogę przesyłania in-
formacji, za pomocą własnego systemu.

Rozporządzenie WE 2017/542 dokładnie reguluje sytuacje, 
w których wymagana będzie aktualizacja zgłoszenia do 
Ośrodka Zatruć. M.in. jest to:
1. Zmiana kodu UFI
2. Zmiana klasyfikacji gotowego wyrobu (z uwagi na za-

grożenie dla zdrowia oraz zagrożenie fizyczne)
3. Pojawienie się nowych informacji toksykologicznych 

(sekcja 11 Karta Charakterystyki)
4. Zmiana składu mieszaniny np. z uwagi na zmianę stę-

żenia jednego ze składników. Dokładne różnice, które 
należy wziąć pod uwagę przy aktualizacji zgłoszenia, 
zostały podane w tabeli 3 ww. Rozporządzenia.

Ewa Giezek
Przedstawiciel SIAM SL w Polsce
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https://www.siam-it.com

Dostawca Producent
Zawodowy Przemysłowy
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CO NOWEGO W DECYZJACH 
ŚRODOWISKOWYCH W 2019 ROKU?

I. Ważna data – 24 września 2019

W dniu 24 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 
1712), która zmodyfikowała szereg aspektów związanych 
z instytucjami prawnymi służącymi ochronie środowiska. 
Zmiany objęły między innymi strategiczne oceny oddziały-
wania na środowisko, transgraniczne oceny oddziaływania 
na środowisko oraz procedury wydawania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach – temu ostatniemu zagad-
nieniu poświęcony został niniejszy artykuł.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu noweli, „Zmiany (…) 
wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia procedur 
i procesu inwestycyjnego”, co w opinii ustawodawcy powin-
no „usprawnić proces wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach”.

II. Najważniejsze zmiany w procedurze wy-
dawania decyzji środowiskowych

Nowelizacja poddała przemodelowaniu szereg elementów 
procedury wydawania decyzji środowiskowych, przy czym 
do szczególnie istotnych – ale i kontrowersyjnych, o czym 
mowa poniżej – należy zagadnienie określania stron postę-
powania. Obecnie stroną jest „podmiot, któremu przysługu-
je prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w ob-
szarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie”, przy 
czym obszarem tym jest „teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m 
od granic tego terenu”. To duża zmiana, jako że do tej pory 
status strony ustalano m.in. w odwołaniu do podziału geo-
dezyjnego, zgodnie z którym przysługiwał on najbliższym 
sąsiadom inwestycji, posiadającym prawo do „działki przyle-
gającej bezpośrednio do działek, na których ma być realizowa-
ne przedsięwzięcie”. Nowelizacja tymczasem w miejsce bez-
pośredniego sąsiedztwa z działką, na której zlokalizowana 
będzie inwestycja, wprowadza kryterium odległościowe, tj. 
wskazane powyżej 100 m, ale od terenu posadowienia in-
westycji. Choć utrzymano także dwa uzupełniające kryteria 
uznania za stronę w postępowaniu, związane z przekrocze-
niem standardów jakości środowiska i znaczącym oddziały-
waniem przedsięwzięcia, to w świetle dotychczasowej prak-
tyki zdają się one mieć mniejsze znaczenie.

Ponadto, uproszczone zostały procedury powiadamia-
nia stron o czynnościach w postępowaniu poprzez 
wprowadzenie możliwości zawiadamiania ich w drodze 

obwieszczeń publicznych już w przypadku, gdy stron tych 
jest więcej niż 10. Jest to istotne złagodzenie wymogów 
wynikających z ogólnych przepisów procedury admini-
stracyjnej, gdzie progiem jest liczba 20 stron. Przewidzia-
no uproszczenia w zakresie dokumentacji załączanej do 
wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, w tym odnoś-
nie do konieczności dostarczania wypisu z rejestru grun-
tów, wprowadzono nowe regulacje na okoliczność zmian 
własnościowych nieruchomości, nieaktualnych danych 
w rejestrze gruntów, nieujawnionego/nieuregulowane-
go stanu prawnego nieruchomości oraz śmierci którejś ze 
stron postępowania – zasadniczo łagodząc rygory Kodeksu 
postępowania administracyjnego.

Odstąpiono także od wymogu wydawania postanowienia 
„screeningowego” w przypadku tych przedsięwzięć, dla 
których nie ustalono obowiązku przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko; w takim przypadku organ 
prowadzący postępowanie przejdzie od razu do wydania 
decyzji środowiskowej.

Co więcej, na wniosek inwestora organ będzie mógł zawie-
sić postępowanie na okres do 3 lat, a także je umorzyć. Jest 
to rozwiązanie szczególne w stosunku do regulacji ogólnej 
procedury administracyjnej, która uzależnia dopuszczal-
ność zawieszenia postępowania na wniosek strony od bra-
ku sprzeciwu innych stron, uzależniając to dodatkowo od 
braku zagrożenia interesu społecznego; zdaniem ustawo-
dawcy pozostałe strony postępowania w sprawie wydania 
decyzji środowiskowej nie powinny jednak mieć wpływu 
na rozstrzygnięcie organu w tej sprawie.

III. Przedłużanie okresu „ważności” decyzji 
środowiskowych

Nowe przepisy znoszą przesłankę etapowej realizacji przed-
sięwzięcia, która do tej pory była warunkiem koniecznym, 
aby dopuszczalne było posługiwanie się decyzją środowi-
skową przez – wydłużony w stosunku do domyślnych 6 
lat – okres 10 lat. Warunek ten zniesiono, bo jak wyjaśnia-
no w uzasadnieniu projektu noweli „pojęcie „etapowo” rodzi 
w praktyce wiele problemów interpretacyjnych, a możliwość 
dłuższego posługiwania się decyzją o środowiskowych uwa-
runkowaniach powinna być uzależniona wyłącznie od tego, 
czy od czasu jej wydania uwarunkowania środowiskowe nie 
uległy istotnej zmianie, a więc, czy decyzja zachowuje swoją 
aktualność pod względem merytorycznym”.

Co także ważne, ubieganie się o takie przedłużenie „ważno-
ści” decyzji środowiskowej może nastąpić najwcześniej po 
5 latach. Ustawodawca motywuje to troską o wiarygodność 
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wyniku weryfikacji przesłanki aktualności warunków środo-
wiskowych: „Do tej pory przepisy nie określały terminu złożenia 
takiego wniosku, mógł zostać złożony na długo przed upływem 
6-letniego terminu, czyli przed zaistnieniem po stronie inwe-
stora potrzeby wydłużenia ważności decyzji, podczas gdy, ze 
względu na zmiany zachodzące w środowisku, potwierdzenie 
przez organ aktualności warunków, a tym samym wydłużenie 
ważności decyzji środowiskowej, powinno następować w jak 
najpóźniejszym czasie od jej wydania. Intencją tego przepisu 
w omawianym zakresie jest prolongata decyzji na krótko od 
upłynięcia terminu jej „ważności”. zmiana uniemożliwi składa-
nie wniosków w tej sprawie przed upływem 5 lat od dnia, kiedy 
decyzja stała się ostateczna, ponadto nakłada się na wniosku-
jącego obowiązek zawarcia w jego treści informacji na temat 
stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikają-
cych z wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
co ma stanowić materiał do oceny przez organ wydający po-
stanowienia w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji”.

IV. Uprawnienia GDOŚ i RDOŚ w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości przy wyda-
niu decyzji środowiskowych

Zmianom poddano także zasady kontroli Generalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów 
ochrony środowiska w razie zidentyfikowania nieprawidło-
wości w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach, w przypadku wydaniu pozwolenia na budowę bez 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, choć 
była ona wymagana oraz wówczas, gdy nie został wyrażony 
sprzeciw organu administracji architektoniczno-budowla-
nej do zgłoszenia budowy mimo braku wymaganej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Wskazane powyżej or-
gany ochrony środowiska, w szczególności RDOŚ, wyposażo-
ne zostały w kompetencję do kierowania wystąpień, zwłasz-
cza w postaci wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji 
wydanych ze wskazanymi powyżej uchybieniami.

V. Przepisy przejściowe

Zgodnie z art. 4 noweli, w postępowaniach w sprawie wy-
dania decyzji środowiskowych wszczętych i niezakończo-
nych przed wejściem w życie nowych rozwiązań zasad-
niczo stosuje się przepisy dotychczasowe, a czynności 
dokonane przed tym terminem pozostają w mocy.

VI. Kontrowersje wokół nowych rozwiązań

Wprowadzone nowelizacją zmiany zostały przyjęte niejedno-
licie – choć spotkały się z aprobującym stanowiskiem podmio-
tów prowadzących inwestycje, dla których nowe rozwiązania 
mogą uprościć i skrócić postępowania w sprawie wydania 
decyzji środowiskowych, to jednak wyrażano również oba-
wę o nadmierną ingerencję w materię uprawnień stron i za-
interesowanych społeczności i jej nadmierne ograniczenie. 
Szczególnie dobitne stanowisko krytyczne w tej sprawie zajął 
Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując na zagrożenie w sfe-
rze ochrony prawnej podmiotów „sąsiadujących” z terenem 
inwestycji podlegającej procedurom środowiskowym.

VII. Nowe rozporządzenie w sprawie przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko

Przy tej okazji omawiania nowości związanych z decyzja-
mi środowiskowymi nie można zapomnieć także o nowym 
rozporządzeniu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 
weszło ono w życie 11 października tego roku. Jego opraco-
waniu towarzyszyła przede wszystkim intencja uproszenia 
i uszczelnienia procesu budowlanego: „Nowe przepisy przede 
wszystkim uszczelnią system ocen oddziaływania na środowisko, 
zapewnią pełną zgodność z prawem wspólnotowym oraz wyeli-
minują dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne. Przyjęte re-
gulacje usprawnią też proces inwestycyjny. W przypadku niektó-
rych inwestycji wymagania środowiskowe zostaną zaostrzone, 
a w przypadku innych – przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obo-
wiązku uzyskania decyzji środowiskowej” (www.premier.gov.pl).

Analiza zgłoszonych uwag do projektu tego rozporządze-
nia wskazuje, że ustawodawca zdecydował się poprzestać 
na standardzie wyznaczonym przez dyrektywę Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przed-
sięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, w efekcie cze-
go nastąpi „redukcja obciążeń i usunięcie nadregulacji względem 
wymagań UE”. Zgodne z tą filozofią, wszelkie idące dalej pro-
pozycje przedstawione w toku konsultacji społecznych zosta-
ły odrzucone z wyjaśnieniem, że ww. dyrektywa „swym zakre-
sem nie obejmuje wymienionych w uwadze przedsięwzięć”.

Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe rozporzą-
dzenie z dnia 9 listopada 2010 r., przy czym dla przedsię-
wzięć, dla których przed wejściem w życie „wszczęto i nie 
zakończono” „przynajmniej jednego” postępowania w spra-
wie decyzji wskazanych w art. 72 ustawy OOŚ, stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 

Do najważniejszych zmian w nowym rozporządzeniu zali-
czyć należy:
 • modyfikację progów i kryteriów identyfikujących przed-

sięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko,
 • rozszerzenie obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej 

w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpa-
dami – jest to odpowiedź na problem licznych pożarów 
miejsc gromadzenia odpadów (zgodnie z uzasadnieniem 
projektu „Rozwiązanie to w przyszłości ma ograniczyć sytu-
acje, w których dochodzi do pożarów w miejscach magazy-
nowania lub składowania odpadów, stanowiących znacz-
ne zagrożenie dla środowiska, w tym życia i zdrowia ludzi”),

 • zniesienie obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej dla 
niektórych przedsięwzięć, m.in. stacji elektroenergetycznych,

 • wprowadzenie regulacji uniemożliwiającej kolejne roz-
budowy i przebudowy przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – bez uzy-
skania decyzji środowiskowej.

dr Sergiusz Urban
Counsel w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
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IoT w zarządzaniu łańcuchami dostaw

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
NAPĘDZAJĄ TRANSPORT CHEMII

Dachser, globalny operator logistyczny, prowadzi badania nad możliwościa-
mi wykorzystania Internetu rzeczy (IoT) czy uczenia maszynowego do zarzą-
dzania łańcuchami dostaw. Międzynarodowa firma od początku swego istnie-
nia przywiązuje dużą wagę do innowacyjności. Operator był inicjatorem wielu 
pionierskich rozwiązań, jak zastosowanie kontenerów wymiennych czy wpro-
wadzenie kodów kreskowych w logistyce. Celem wszystkich tych działań jest 
zapewnienie najsprawniejszej obsługi logistycznej przy maksymalnej kontroli 
na każdym etapie dostawy. To szczególnie istotne w przewozach chemii, gdzie 
bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest priorytetem.

Kilka lat temu Dachser uruchomił centralną jednostkę orga-
nizacyjną w Kempten, odpowiadającą za koordynację dzia-
łań badawczo-rozwojowych firmy. Do zadań zespołu R&D 
należy m.in. ocena nowych technologii i trendów, wspie-
ranie innowacyjnych projektów, a w niektórych przypad-
kach bezpośredni nadzór nad nimi. Działania te idą w parze 
ze strategicznym programem badań fokusowych, w ra-
mach którego operator angażuje swój zespół ponad 30 tys. 
pracowników na całym świecie w celu poszukiwania no-
wych koncepcji i zarządzania innowacjami dla sieci Dach-
ser. Firmowy dział R&D ściśle współpracuje w tym zakresie 

z Instytutem Przepływu Materiałów i Logistyki Fraunhofera 
(Fraunhofer IML) w ramach Dachser Enterprise Lab. Dzięki 
współpracy z największą organizacją badań stosowanych 
w Europie operator wzbogaca swój potencjał w obszarze 
R&D o kluczowe kompetencje, zapewniając sobie elastycz-
ny dostęp do specjalistów. W laboratorium Fraunhofer IML 
pracuje obecnie ponad 500 naukowców i ekspertów z róż-
nych dziedzin. Kluczowe przedmioty ich badań to prze-
pływ materiałów i AutoID (automatyczna identyfikacja), 
zarządzanie przedsiębiorstwem oraz łańcuchem dostaw, 
a także logistyka transportu.
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Informacyjne synergie

Obecnie działania badawczo-rozwojowe Dachser koncen-
trują się m.in. na zagadnieniu łączności. Głównym celem 
badań jest zintegrowanie informacji uzyskiwanych z całe-
go łańcucha dostaw oraz zapewnienie jeszcze sprawniej-
szej wymiany danych. Dotyczy to w szczególności integra-
cji danych z głównych, autorskich systemów Dachser do 
zarządzania transportem (Domino) i magazynem (Mikado) 
z publicznymi źródłami danych np. dotyczących pogody 
czy ruchu ulicznego. Prowadzone działania zdążyły się już 
przełożyć na zaoferowanie konkretnych rozwiązań. Od po-
czątku 2019 r. Dachser oprócz klasycznych usług elektro-
nicznej wymiany danych (EDI), oferuje także usługi siecio-
we API (Application Programming Interface), umożliwiające 
klientom jeszcze lepszą komunikację z operatorem w cza-
sie zbliżonym do rzeczywistego. Ponadto w ostatnim cza-
sie Dachser uruchomił całkowicie nową „platformę łączno-
ści” pod nazwą Dachser LLP Control Tower, która pozwala 
na oferowanie klientom usług 4PL jako Wiodący Operator 
Logistyczny (LLP).

Pełne wykorzystanie możliwości

Eksperci z Dachser Enterprise Lab pracują także nad możli-
wością wykorzystania w praktyce Internetu rzeczy (IoT), czy-
li koncepcji polegającej na podłączeniu niemal wszystkich 
urządzeń do sieci internetowej. Obejmuje to wykorzystanie 

smartfonów i aplikacji, a także czujników, które umożliwia-
łyby udostępnianie lokalizacji czy innych danych związa-
nych ze statusem przesyłek i co za tym idzie praktycznie 
do zera minimalizowały ryzyko zaginięcia towaru. Jedną 
z kluczowych technologii w kontekście Internetu rzeczy 
jest LPWAN. Jest to rodzaj rozległej sieci bezprzewodowej, 
umożliwiającej komunikację na duże odległości przy niskim 
poborze energii. To zatem idealne rozwiązanie do zastoso-
wania w logistyce. 

Nauka o danych kluczem do przyszłości

Kolejny ważny temat z zakresu badań i rozwoju 
w Dach ser Enterprise Lab obejmuje ogólny termin „Data 
 Science”. Eksperci w kilku zespołach pracują nad wyko-
rzystaniem wszystkich rodzajów informacji uzyskiwa-
nych z łańcuchów dostaw w celu usprawniania procesów 
i usług. Wiążą się z tym takie zagadnienia jak np. analityka 
predykcyjna (metoda prognozowania), służąca poprawie 
planowania ilościowego i wydajnościowego, czy też wy-
korzystanie rozpoznawania obrazów i tekstu m.in. na 
potrzeby śledzenia lokalizacji. Podstawową technologią 
do zastosowania w tym obszarze jest machine learning 
(uczenie maszynowe), które wykorzystuje zaawansowa-
ne, samouczące się systemy do doskonalenia prowadzo-
nych działań na podstawie analizy danych. Dzięki temu 
łańcuchy dostaw będą mogły być obsługiwane tak efek-
tywnie, jak to tylko możliwe.
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Symulacje komputerowe w przemyśle

SYMULACJA KOMPUTEROWA GÓRNICZYCH 
PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 
REALIZOWANYCH KOMPLEKSEM 
ŚCIANOWYM PRZY WYKORZYSTANIU 
OPROGRAMOWANIA FLEXSIM

1. Wprowadzenie

Metoda symulacji komputerowej stosowana jest w głów-
nej mierze do analizy działania danego procesu, czynno-
ści czy też złożonych operacji w celu poprawy ich wy-
dajności. Ogromną zaletą tego typu rozwiązań jest brak 
konieczności wprowadzania zmian w rzeczywistym mo-
delu. Takie postępowanie jest obarczone znacznym ryzy-
kiem niepowodzenia, z uwagi na to, iż funkcjonowanie fi-
zycznego modelu mogłoby odbiegać od wyznaczonych 
wcześniej norm, co w rezultacie wiązałoby się ze stratą 
dużej ilości czasu oraz poniesieniem zbędnych nakładów 
finansowych. Modelowanie i symulacja komputerowa 
pozwala na wykluczenie zaistnienia takiej sytuacji, poma-
ga ściśle oszacować wydajność analizowanego procesu 
oraz wyłapać wszelkie jego nieprawidłowości w krótkim 
czasie. Umożliwia to przeprowadzanie wielu ekspery-
mentów na jednym, wirtualnym modelu oraz pozwala na 
dobór najbardziej odpowiednich parametrów poszcze-
gólnych urządzeń, optymalnego ustawienia stanowisk, 
czy kolejności wykonania poszczególnych czynności. 
Zastosowanie modelowania i symulacji wykorzystywa-
ne jest w szczególności do rozwiązywania problemów, 
jednakże jest równie istotne w przypadku projektowania 
nowego procesu od podstaw, gdyż może przyczynić się 
do znacznie szybszego uzyskania wysokiej zdolności pro-
dukcyjnej. 

Budowa modelu przy wykorzystaniu metody symula-
cji składa się z kilku etapów. Proces ten rozpoczyna zdefi-
niowanie problemu, sformułowanie hipotezy badawczej 
i wstępne obliczenia, a następnie określenie założeń dla 
modelu wraz z ustaleniem dokładnych informacji dotyczą-
cych danych rzeczywistych i wejściowych. Kolejnym kro-
kiem jest już faktyczna budowa symulacji z uwzględnie-
niem czynników niezbędnych do działania procesu oraz 
zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentów mają-
cych na celu optymalizację wydajności. W następnej kolej-
ności należy wykonać analizę wyników i sformułować od-
powiednie wnioski. Jeśli wyniki nie są satysfakcjonujące, 
eksperymenty należy powtórzyć do momentu uzyskania 
zadowalających rezultatów. 

2. Model Symulacyjny Kompleksu 
Ścianowego

Model symulacyjny kompleksu ścianowego został zbudo-
wany w oprogramowaniu FlexSim 18.0.3, zaś logikę pracy 
kombajnu ścianowego odwzorowano za pomocą wbudo-
wanej w tym programie technologii ProcessFlow. Model 
zbudowano w taki sposób, aby możliwa była jego dalsza 
rozbudowa o kolejne moduły i warianty analizy. W związku 
z tym logika w ProcessFlow jest w pełni niezależna od wiel-
kości kombajnu oraz przyjętych parametrów pracy. Prace 
symulacyjne przeprowadzone w ramach niniejszej analizy 
można podzielić na trzy zasadnicze obszary:
 • budowa modelu 3D kombajnu ścianowego,
 • opracowanie logiki działania kombajnu ścianowego,
 • przygotowanie panelu do wprowadzania parametrów 

modelu oraz analizy wyników.

2.1 Model 3D Kombajnu Ścianowego

Podstawowym elementem standardowej biblioteki obiek-
tów w programie FlexSim, wykorzystanym do budowy mo-
delu był TaskExecuter. W modelu zarówno sam organ ura-
biający, jak i poszczególne moduły przenośnika i obudowy 
są odwzorowane za pomocą TaskExecuterów. Dodatkowo 
wykorzystano kolejkę, która generuje urobek. 

2.2 Logika Działania Modelu – ProcessFlow

Logika działania modelu zbudowana w ProcessFlow skła-
da się z kilku wzajemnie powiązanych bloków – podproce-
sów, co przedstawiono na rysunku 2. Sterowanie modelem 
rozpoczyna się w obszarze „Depth of extraction”, w któ-
rym na podstawie parametrów takich tak: grubość ściany 
i zagłębienie w spąg kombajnu ścianowego kalkulowana 
jest liczba kroków związanych z przesunięciem kompleksu 
ścianowego w głąb ściany. Każdy ruch związany z przesu-
nięciem kompleksu ścianowego to osobny token, który po-
przez blok „Run SubFlow” uruchamia podproces „Specify 
the movement”. Podproces ten służy do określenia liczby 
ruchów wykonywanych wzdłuż przenośnika poprzez or-
gan urabiający. 
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Aby odzwierciedlić rzeczywiste warunki pracy kom-
pleksu ścianowego w modelu uwzględniono również 
występowanie różnego typu awarii: awaria kombaj-
nu, awaria przenośnika, awaria obudowy oraz zawale-
nie węglem. Logikę awarii przedstawiono w obszarze 

„BREAKDOWNS”. Należy podkreślić, że każdorazowo 
wystąpienie awarii powoduje zatrzymanie całego kom-
pleksu ścianowego. Każda z awarii została zamodelowa-
na w ten sam sposób, zmianie ulegają jedynie parametry 
czasowe z nimi związane. 

Rys. 1. Widok modelu kombajnu ścianowego w programie FlexSim

Rys. 2. Logika działania modelu symulacyjnego w ProcessFlow
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2.3 Parametry Poddawane Analizie 

Model zbudowano w taki sposób, aby umożliwić analizę 
pracy kompleksu ścianowego w zależności od różnych pa-
rametrów ściany (takich jak grubość i wysokość) i kombaj-
nu ścianowego (prędkość robocza, prędkość manewrowa-
nia, zabiór i zagłębienie w spąg). Użytkownik ma możliwość 
dowolnej zmiany tych parametrów w zależności od swoich 
potrzeb. Dodatkowo z uwagi na to, że kompleks ścianowy 
ulega awariom dodano możliwość wprowadzania parame-
trów poszczególnych awarii (średni czas pomiędzy awa-
riami oraz średni czas na naprawę). Po wprowadzeniu da-
nych w przygotowanym panelu kontrolnym i ponownym 
uruchomieniu modelu otrzymuje się wyniki dla aktualnych 

założeń. Rezultatem modelu są informacje o efektywno-
ści pracy kombajnu ścianowego oraz o wpływie poszcze-
gólnych awarii na pracę kombajnu. Ponadto obliczany jest 
urobek węgla w m3 i tonach. Widok panelu kontrolnego, 
w którym można wprowadzać dane i analizować wyniki sy-
mulacji przedstawiono na rysunku 3.

3. Wnioski

Modelowanie symulacyjne pozwala na analizę i porów-
nywanie różnych wariantów i wybór najlepszych rozwa-
żań. Jak wykazano w artykule z powodzeniem można 
tworzyć modele również dla górnictwa (podziemnego 
i odkrywkowego) i tym samym w prosty sposób zbu-
dować model kompleksu ścianowego. Dzięki zastoso-
waniu technologii ProcessFlow model jest uniwersalny 
i posiada potencjał dalszej rozbudowy, zarówno jeżeli 
chodzi o wielkość kompleksu, jak i dodatkowe analizy. 
Należy jednak pamiętać, że dopiero poprawnie zwalido-
wany i zweryfikowany model może stanowić podstawę 
do jakichkolwiek analiz i wniosków. Na tym etapie mo-
del może być narzędziem wspomagającym decydentów 
w określaniu efektywności pracy kompleksu ścianowe-
go. Ponadto pozwala na testowanie różnych parame-
trów technicznych kombajnu, a tym samym na bezkosz-
towe porównywanie rozwiązań.

Monika Klaś
InterMarium Sp. z o.o., AGH Kraków

Agnieszka Adamczyk 
Marek Kęsek 

AGH Kraków
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WYKORZYSTAJ TECHNOLOGIĘ 
PRZEMYSŁU 4.0 I OBNIŻ ZUŻYCIE 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SWOIM 
PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę PwC,1 ponad 90% prezesów 
firm z branży chemicznej stwierdziło, że to nie zawirowania w gospodarce świa-
towej, a trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju są przyczyną najwięk-
szych obaw i mogą mieć negatywny wpływ na przychody ich firm w długim 
horyzoncie. 

1  Żródło: „Chemicals trends 2019. Transformation and sustainability may be the new watchwords” Część badania wykoananego przez 
PwC:  “22nd Annual Global CEO Survey trends series”

Dzisiejsze wyzwania to również nowe szanse  

Wśród największych problemów przemysłu chemicznego 
wymienia się m.in.: dekarbonizację, eliminację wytwarza-
nych odpadów, gospodarkę o obiegu zamkniętym, wzrost 
wykorzystania energii odnawialnej oraz substytucję mate-
riałów. Te aspekty będą miały realny wpływ na działalność 
sektora, relacje z klientami oraz, co akcentują badani CEO - 
na zdolność rozwoju przemysłu chemicznego.

Jednocześnie obecnie jesteśmy świadkami zachodzącej 
Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Stwarza ona niespotykaną 
wcześniej możliwość wdrażania inteligentnych technologii 
w naszych fabrykach, w których maszyny będą wizualizować 
cały łańcuch produkcyjny, podejmując niezależne decyzje. 
Przemysł 4.0 to możliwość zbierania i przetwarzania ogrom-
nej ilości danych, które pozwolą wprowadzić skokowe zmiany 
i osiągnąć bezprecedensowy poziom wydajności.

Praktyczne zastosowanie technologii  4.0 do 
rozwiązywania problemów zrównoważone-
go rozwoju

Jednym z priorytetowych zadań w ramach zrównoważo-
nego rozwoju jest wyeliminowanie zużycia tzw. „energii 
odpadowej” - to energia zużyta niepotrzebnie, utracona ze 
względu na  nieefektywne procesy operacyjne czy usterki 
sprzętu. Najistotniejsze przyczyny zużycia energii odpado-
wej w firmach są proste, a jednocześnie trudne do wykry-
cia, gdyż nie widać ich na rachunku za prąd. Jej źródłami są 
najczęściej:
 • niepotrzebnie włączony sprzęt – np. w nocy lub w week-

endy;

 • stary, nieefektywny lub zepsuty sprzęt;
 • nieefektywne oświetlenie;
 • brak systemu zarządzania energią, który może identyfi-

kować obszary, w których marnuje się energię i genero-
wać stosowne ostrzeżenia.

Badania pokazują, że aż do 20% energii zużywanej podczas 
pracy obiektu jest marnowane!  Czy istnieją zatem prak-
tyczne rozwiązania, które pozwoliłyby firmom korzystać 
z istniejących technologii w celu osiągnięcia celów zrów-
noważonego zużycia energii?

Odpowiedzią jest Energy Intelligence – rozwiązanie ofe-
rowane przez firmę 3-D Energy. Dzięki Energy Intelligence 
przedsiębiorstwa są w stanie stworzyć model zrównowa-
żonych kosztów energii.

W tym celu trzeba najpierw zrozumieć, w jaki sposób ener-
gia odpadowa powstaje. Trudno usprawnić coś, czego nie 
widać. Dlatego Energy Intelligence zaczyna od stworzenia 
Cyfrowej Mapy Zużycia Energii. Dzięki połączeniu urządzeń 
do odczytu danych IoT i oprogramowania, Energy Intelli-
gence pozwala zobaczyć zużycie energii we wszystkich 
głównych obszarach działania przedsiębiorstwa, takich jak 
linie produkcyjne, sprężarki, agregaty chłodnicze, wentyla-
cja itp. – w 60-sekundowych odstępach. 

Na poniższym wykresie prezentujemy przypadek naszego 
klienta. Dane dotyczące zużycia energii wskazały, że pomi-
mo zamknięcia fabryki w weekend, odnotowano znaczne 
zużycie energii. Po analizie urządzeń inżynierowie zakładu 
stwierdzili, że wymagana jest zmiana ustawień maszyn, aby 
uniknąć niepotrzebnego zużycia energii.
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Wykres 1. Dane wskazują, że podczas weekendu fabryka konsumuje znaczne ilości energii.

Ten przykład ilustruje, że nieodpowiednio zaprogramo-
wany sprzęt (podobnie jak zepsuty lub uszkodzony) może 
mieć długofalowy wpływ nie tylko na produktywność fa-
bryki, ale także na koszty energii, czego nam nie wskaże 
faktura za prąd.

W innym przykładzie monitorowanie zużycia energii na li-
nii produkcyjnej w czasie rzeczywistym (Wykres 2) wykryło 
awarię sprzętu, która miała miejsce w czasie produkcji.

Wykres 2. Dane wskazują na usterkę sprzętu podczas jego pracy.

W kolejnym kroku Energy Intelligence pomaga ocenić dłu-
goterminowe inwestycje w infrastrukturę energetyczną, 
w tym w odnawialne źródła energii, które są kluczowe dla 
budowania zrównoważonego rozwoju. Poniższy wykres 
prezentuje, jak można ocenić, czy inwestycja w system 

fotowoltaiczny będzie dopasowana do zużycia energii 
elektrycznej przez fabrykę. Precyzyjne dopasowanie po-
maga znaleźć zarówno optymalną wielkość inwestycji, aby 
zminimalizować okres zwrotu, jak i zmniejszyć ślad węglo-
wy zakładu.

Wykres 3. Porównanie profilu zużycia energii elektrycznej przez fabrykę z profilem produkcji energii elektrycznej przez pa-
nele fotowoltaiczne.
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Jak to wdrożyć?

Podsumowując, Energy Intelligence dostarcza łatwe i prak-
tyczne narzędzia dla firm z branży chemicznej, ponieważ:
 • Dane dotyczące zużycia energii gromadzone w czasie 

rzeczywistym pozwolą wykrywać obszary nieefektyw-
nego zużycia energii.

 • Algorytmy sztucznej inteligencji pomagają identyfiko-
wać wzorce zużycia i „programują” optymalne zużycie 
energii w oparciu o określone limity.

 • Dane o zużyciu energii w czasie rzeczywistym pozwalają 
wykrywać awarie urządzeń oraz wprowadzać predykcyj-
ne utrzymanie ruchu.

 • Analiza danych to potężne narzędzie do konstruowania 
optymalnego dopasowania między produkcją energii 
przez własne źródło a zużyciem energii w obiekcie, za-
pewniając najszybszy zwrot z inwestycji.

 • Wreszcie, Energy Intelligence zwiększa świadomość pra-
cowników na temat wydajności procesów operacyjnych, 
która prowadzi do zrównoważonego zużycia energii.

Technologie cyfrowe pozwalające na zrównoważony roz-
wój są dostępne już dzisiaj. Wiele z najnowszych techno-
logii i produktów zostało już zastosowanych w zakładach 
produkcyjnych, w tym w przemyśle chemicznym. Jednak to 
nie same technologie 
są kluczem do sukce-
su, ale strategie rozwo-
ju, które umieszczają 
cele zrównoważone-
go rozwoju na szczy-
cie listy priorytetów 
wraz ze wzrostem ren-
towności, optymaliza-
cją wydajności i wpro-
wadzaniem innowacji.

Urszula Picewicz
Dyrektor ds. Rozwoju 

3-D Energy
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PRZEMYSŁ 4.0 W GRUPIE 
LOTOS, CZYLI JAK NADĄŻYĆ 
ZA REWOLUCJĄ

Termin „przemysł 4.0” nie uosabia dla Grupy LOTOS kolejnej „rewolucji prze-
mysłowej”. Jest raczej paliwem na drodze świadomej ewolucji cyfrowej. Cho-
dzi o to, by jak najlepiej dostosować się do dynamiki obecnego otoczenia 
biznesowego. 

Grupa LOTOS od ponad dekady zaliczana jest do grona 
przedsiębiorstw posiadających najnowocześniejsze rafi-
nerie w Europie. W firmie przykłada się szczególną wagę 
do procesu wdrażania nowych rozwiązań i usług. Jednym 
z pięciu filarów strategii biznesowej spółki do 2022 r. jest 
gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji, również cy-
frowych. Idea przemysłu 4.0 nie jest więc dla Grupy LOTOS 
niczym nowym.

Przemysł 4.0 to czwarty etap rewolucji przemysłowej – po 
mechanizacji, elektryfikacji i cyfryzacji. Przemysł 4.0 ma in-
tegrować ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z interne-
tem i technologiami informacyjnymi. Dotyczy on nie tylko 

technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi 
w przemyśle.

Automatyzacja i bezpieczeństwo

W gdańskiej rafinerii funkcjonuje kilka obszarów, w których ko-
rzysta się z osiągnięć przemysłu 4.0. Pierwszym z nich jest bez-
pieczeństwo procesowe, a w nim, oprócz wykwalifikowanej 
kadry, symulatory procesowe. Drugim obszarem jest nieza-
wodność, dotycząca chociażby doskonalenia za pomocą naj-
nowszych narzędzi informatycznych, systemów blokadowych 
i alarmowych. Trzecim obszarem jest efektywność, szczegól-
nie energetyczna, a czwartym stabilność i optymalizacja.
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Spółka rozbudowuje przede wszystkim obszar autopilotów 
kluczowych instalacji. Analizy powdrożeniowe wskazują jed-
noznacznie, że instalacje z dobrym autopilotem wykazują 
się większa wydajnością i dostępnością, mniejsza jest rów-
nież liczba występujących na nich awarii i nieplanowanych 
postojów. Redukowana jest także liczba interwencji opera-
tora, a tym samym ilość generowanych przez niego zakłó-
ceń procesu. Grupa LOTOS kładzie też nacisk na zwiększanie 
automatyzacji za pomocą zaawansowanych narzędzi. Anali-
zowane są bieżące ograniczenia technologiczne, a przyczy-
ny utraty stabilności w miarę możliwości eliminowane. 

Aby firma nadążała za przemysłową rewolucją, konieczne 
jest  uwzględnienie w strukturze organizacyjnej wyzwania 
związanego z przemysłem 4.0. Grupa LOTOS dysponuje już 
przyczółkami w tym zakresie. Ma Biuro Inżynieryjne Produk-
cji i Zespół ds. Zaawansowanych Technik Sterowania. Funk-
cjonują one już od ponad 10 lat.

Współpraca ze światem nauki i biznesu

W obszarze współpracy nauki i biznesu, ciekawym projek-
tem realizowanym w Grupie LOTOS jest Programu Dokto-
ratów Wdrożeniowych, finansowanych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Główną ideę Programu sta-
nowi połączenie sfery zawodowej i naukowej poprzez rea-
lizację przez pracowników prac doktorskich o charakterze 
wdrożeniowym.

To, na czym zależy spółce, jest intensywna współpra-
ca w innowacjach na osi przemysł - świat akademicki, 
w szczególności w obszarach takich jak matematyka sto-
sowana czy informatyka Grupa LOTOS organizuje prakty-
ki studenckie oraz staże dla studentów, doktorantów i ab-
solwentów.

W grudniu 2018 r. gdański koncern podpisał porozumienie 
firmą Microsoft dotyczące wspólnych projektów i wdraża-
nia rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz 
najnowszych technologii informatycznych. Współpraca 
pomiędzy firmami rozpoczyna się od stworzenia Centrum 
Kompetencyjnego Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowa-
cji oraz Zaawansowanej Analizy Danych. 

W najbliższej przyszłości Grupa LOTOS jest szczególnie 
zainteresowana projektami związanymi z zaawansowa-
ną analizą danych. Firma przygląda się uważnie także in-
nym obszarom cyfryzacji związanym z robotyzacją, głęb-
szą automatyzacją, cyfryzacją procesów wytwórczych, 
integracją infrastruktury i danych w zarządzaniu produk-
cją, sztuczną inteligencją oraz wirtualną czy rozszerzoną 
rzeczywistością.

Pewne jest, że przygotowanie do nowej rewolucji przemy-
słowej nie dotyczy tylko przedsiębiorstwa produkcyjnego. 
Wpłynie na wszystkich uczestników rynku, zarówno tych, 
którzy coś produkują, jak i na usługodawców.

Fot. materiały prasowe Grupy LOTOS
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INSTALACJE I OBIEKTY 
POMOCNICZE – NIEDOCENIANA 
CZĘŚĆ INWESTYCJI

Integralną, lecz często niedocenianą częścią inwestycji polegającej na budo-
wie instalacji chemicznych, rafineryjnych lub petrochemicznych są instalacje 
i obiekty pomocnicze. Są one określane jako obiekty będące poza granicą głów-
nej instalacji produkcyjnej tzw. OSBL (Outside Battery Limits). Nie są one jej 
częścią, ale z punktu widzenia funkcjonowania całości są niezbędne.

W czasie realizacji inwestycji stykamy się z problemem ich 
zdefiniowania, wyceny i realizacji. Poniżej przedstawiono 
pewne podstawowe zależności i wskaźniki, które powin-
ny wskazać Inwestorowi elementy, na które warto zwrócić 
szczególna uwagę.

Zakres rzeczowy, bo warto zacząć od tego 
z jakimi obiektami mamy do czynienia.

W najprostszym układzie, instalacje i obiekty pomocnicze 
to magazyny surowca i produktu, oraz systemy zasilania 
w czynniki energetyczne. Dla większości instalacji lub kom-
pleksów instalacji sytuacja jest jednak bardziej skompliko-
wana i ilość obiektów pomocniczych może być znacząca. 
Potencjalna lista instalacji i obiektów pomocniczych z po-
działem na grupy zawiera:
 • Systemy generowania i dystrybucji czynników energe-

tycznych:       
Wytwórnie pary, gorącej wody i gazów technicznych, 
instalacje przygotowania wody, zbierania i oczyszczania 
kondensatu, rozdzielnie elektryczne, linie przesyłowe, 
stacje redukcyjne gazu.

 • Budynki i układy transportowe:    
Stacje elektryczne i sterownie, laboratoria, budynki so-
cjalne, budynki magazynowe, pompownie, kompreso-
rownie, drogi i place utwardzone, bocznice kolejowe.

 • Zbiorniki magazynowe i stacje rozładowcze i załadowcze: 
Zbiorniki surowców i produktów, zbiorniki międzyope-
racyjne i buforowe, zbiorniki i magazyny materiałów 
pomocniczych i katalizatorów, stacje rozładowcze i za-
ładowcze do cystern kolejowych i autocystern, linie wor-
kujące i systemy konfekcjonowania.

 • Połączenia międzyobiektowe:  
Estakady i muldy dla połączeń rurociągowych, rurocią-
gi przesyłowe/magistralne nad- i podziemne, sieci ukła-
dów automatyki i teletechniki.

 • Instalacje bezpieczeństwa i utylizacji odpadów:  
Pochodnie i sieci zrzutowe, ppoż. systemy wody, in-
stalacje do utylizacji odpadów stałych, ciekłych i gazo-
wych. 

Instalacje i obiekty pomocnicze to koszt, któ-
ry bywa pomijany lub niedoszacowany.

Nakłady inwestycyjne na instalacje pomocnicze mogą bar-
dzo różnić się w zależności od typu, wielkości i potrzeb in-
stalacji podstawowej. Przy bardzo przybliżonych szacun-
kach, bez szczegółowo zdefiniowanego zakresu, przyjmuje 
się koszt instalacji pomocniczych jako 40% kosztu instalacji 
podstawowej. Praktyczny zakres może zawierać się jednak 
między 10% i przekraczać 200%.

Jest to bardzo znaczący koszt, który jest niestety często 
pomijany lub niedoszacowany przez inwestora, co może 
wpłynąć na wyniki ekonomiczne przedsięwzięcia i harmo-
nogram realizacji projektu.

Wskazane są następujące działania:
 • Szacując nakłady do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ko-

niecznie trzeba objąć nimi instalacje i systemy pomocni-
cze, w tym nowe instalacje, które muszą być zbudowa-
ne na potrzeby instalacji głównej, jak również istniejące 
instalacje wymagające modernizacji

 • Biorąc pod uwagę znaczący ich koszt i wpływ na ogólny 
obraz inwestycji, należy zoptymalizować (dobrać) tech-
nologię głównej instalacji do możliwości i potencjalnych 
kosztów budowy instalacji pomocniczych (np. brak wy-
sokociśnieniowej pary wodnej powinien prowadzić do 
poszukiwania technologii jej niepotrzebującej)

 • Wariantowa analiza lokalizacyjna głównej instalacji po-
winna być połączona z szacunkiem kosztu instalacji po-
mocniczych, związanych z daną lokalizacją (konieczne 
są do rozważenia elementy takie jak odległość od źródeł 
energii, powiązania z siecią dróg i torów kolejowych itp.)

Prowadząc tego typu rozważania, warto sprawdzić, gdzie 
można spodziewać się znaczących kosztów; tzn. które in-
stalacje i systemy pomocnicze są najbardziej kosztowne, 
a więc warte podjęcia trudu ich optymalizacji. Do tych naj-
bardziej kosztownych należą np. instalacje generacji pary 
oraz estakady i połączenia międzyobiektowe.
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Realizacja inwestycji, czyli przechodzimy do 
czynów.

Im więcej instalacji i obiektów pomocniczych, tym więcej 
kontraktów z nimi związanych i dokumentacji, która za tym 
idzie. A czas biegnie nieubłaganie. Poniżej nieco szerzej 
o głównych aspektach realizacji inwestycji instalacji i obiek-
tów pomocniczych w kolejnych jej etapach.
 • Kontraktowanie, modele realizacji  

Zakres nie jest jednorodny pod względem technicz-
nym ani lokalizacyjnym. Bardzo prawdopodobna jest 
większa ilość kontraktów łączących podobne zakre-
sy prac. Stosowana jest również różna formuła kon-
traktowa: od kontraktów ryczałtowych pod klucz dla 
np. instalacji pakietowych dostarczanych przez wyspe-
cjalizowanego dostawcę, poprzez realizację z wydzie-
lonymi i osobno realizowanymi etapami projektowania, 
zakupów urządzeń i realizacji prac budowlano-monta-
żowych, aż do kontraktów opartych o zwrot kosztów. 
Sytuacja skłaniająca do kontraktów ryczałtowych wystę-
puje gdy zakres jest dobrze zdefiniowany i dostępni są 
dostawcy lub wykonawcy specjalizujący się w jego reali-
zacji.  Słabo zdefiniowany zakres, dodatkowo połączony 
z modernizacją istniejących obiektów powinien skłaniać 
inwestora do rozważenia innych modeli realizacji. 

 • Dokumentacja do pozwolenia na budowę i dokumen-
tacja wykonawcza     
Wspomniana już niejednorodność techniczna, a szcze-
gólnie lokalizacyjna ma również odbicie w dokumen-
tacji. Pakiety do pozwolenia na budowę powinno się 

raczej tworzyć osobno dla każdego obiektu. Ułatwi to 
i przyspieszy proces uzyskiwania decyzji administracyj-
nej i wprowadzanie ewentualnych zmian. Natomiast 
podobny podział dokumentacji wykonawczej uła-
twi kontraktowanie prac budowlano-montażowych. 
Stopień szczegółowości dokumentacji może również 
bardzo się różnić. Dla instalacji pakietowych zwykle wy-
starczy dobrze przygotowane zapytanie ofertowe, gdyż 
o dokumentację montażową zadba już sam dostawca. 
W przypadku obiektów modernizowanych może zaist-
nieć potrzeba przeprowadzenia inwentaryzacji i eksper-
tyz technicznych oraz wykonania projektów koncep-
cyjnych. Dokumentacja techniczna może być również 
etapowana z podziałem na FEED i projekt wykonawczy.

 • Harmonogram  
Realizacja obiektów tego rodzaju zwykle znajduje się na 
ścieżce krytycznej. Wynika to z faktu, że dane do pro-
jektowania pojawiają się stosunkowo późno, zazwyczaj 
kiedy projektowanie głównej instalacji produkcyjnej jest 
już zaawansowane. Natomiast zakończenie i uruchomie-
nie takich obiektów zwykle jest potrzebne przed zakoń-
czeniem prac na głównej instalacji, co może wynikać np. 
z potrzeby zapewnienia zasilania elektrycznego czy też 
mediów pomocniczych w czasie fazy odbiorów.

Nie można zapomnieć o udziale Inwestora

Wspominamy o tym pod koniec, ale tak naprawdę ten 
udział jest kluczowy od samego początku. Przecież to nikt 
inny jak Inwestor ma wizję swojej inwestycji. Dlatego też 
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włączenie Inwestora w określenie zakresu modernizacji czy 
przeanalizowanie przyszłej funkcjonalności obiektów jest 
elementem niezbędnym.
 • Rozważenie przyszłych potrzeb  

Budując instalacje pomocnicze, inwestor powinien rozwa-
żyć również swoje przyszłe potrzeby, przyszłe inwestycje. 
Szczególnie dotyczy to takich obiektów jak instalacje przy-
gotowania wody, generacji pary, podłączenia do krajowej 
sieci energetycznej i systemu gazu ziemnego. Nowe obiek-
ty powinny zapewniać zasilania również w przyszłości. 
Ich lokalizacja powinna również uwzględniać możliwość 
potencjalnej rozbudowy w przyszłości. Dotyczy to takich 
obiektów jak magazyny, place składowe, drogi, bloki wod-
ne, estakady magistralne, a także niektóre typy budynków.

 • Udział w określeniu zakresu modernizacji  istniejących 
 instalacji i obiektów    
Inwestor ma największą wiedzę dotyczącą stanu tech-
nicznego i ograniczeń istniejących obiektów. Aktywny 
jego udział jest kluczowy w ustaleniu zakresu moderni-
zacji. Z drugiej strony, jego przekonanie o dobrym stanie 
technicznym istniejących obiektów musi być zweryfiko-
wane w postaci ekspertyz, inwentaryzacji lub testów ob-
ciążeniowych. Szczególnie dotyczy to takich elementów 
jak fundamenty, konstrukcje stalowe i sieci podziemne.

 • Koordynacja punktów styku  
Instalacja główna i instalacje pomocnicze często są kon-
traktowane i realizowane odrębnie, natomiast niezbędne 

jest zapewnienie zgodności parametrów, przepustowo-
ści i zgodności geometrycznej w przestrzeni w punk-
cie styku tak aby stanowiły razem funkcjonalną całość. 
Inwestor powinien zapewnić przekazywanie informacji 
między realizatorami obydwu części, podejmować de-
cyzje w sytuacji stwierdzenia niezgodności i to już na 
etapie projektowania, a także uczulić nadzór inwestorski 
w czasie realizacji na budowie.

Realizacja instalacji pomocniczych pozostaje zwykle w cie-
niu realizacji głównej instalacji produkcyjnej. Z punktu wi-
dzenia technicznego nie stanowi specjalnego wyzwania dla 
projektantów, natomiast wymaga bardzo dobrej organizacji 
pracy na wszystkich etapach inwestycji. Zarządzanie i realiza-
cja całości powinna pozostawać w rękach inwestora lub fir-
my działającej w jego imieniu, która powinna koordynować 
punkty styku z główną instalacją i zarządzać wymianą infor-
macji z kontraktorem za nią odpowiedzialnym. Dobrym roz-
wiązaniem zmniejszającym ilość stron jest powierzenie ko-
ordynacji firmie realizującej instalacje pomocnicze. W takim 
przypadku jej zaangażowanie już na etapie kontraktowania 
głównej instalacji może przynieść wymierne korzyści finan-
sowe i zmniejszyć zakres koordynacji na etapie realizacji.

Marek Filipowski
Dyrektor Projektów 

Wiceprezes Zarządu Fluor S.A.



+48 609 487 783 polska@siam-it.com

AUTORSKIE OPROGRAMOWANIE 
DO TWORZENIA 
KART CHARAKTERYSTYKI

CHEMETER

AUTORSKIE OPROGRAMOWANIE 
DO KART CHARAKTERYSTYKI
automatyczne tworzenie 
wielojęzycznych Kart 
Charakterystyki zgodnych z 
prawodawstwem ponad 50 krajów
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dostępna obszerna baza substancji 
stale aktualizowana
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BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU 
W PRZEMYŚLE 4.0 

Nowoczesne technologie codziennie usprawniają procesy, podnoszą jakość 
świadczonych usług, przyspieszają i skalują biznes. Każda akcja po stronie 
przedsiębiorczości powoduje jednak reakcję po stronie przestępczości, któ-
ra przybiera zupełnie inny wymiar i ma nowe oblicza. Przestępczość gospo-
darcza jest coraz bardziej skuteczna w procederze okradania firm, które nie 
są odpowiednio przygotowane i zabezpieczone, żeby skutecznie stawić czoło 
zagrożeniu.

Jak pokazują polskie i zagraniczne źródła – blisko połowa 
firm jest regularnie okradana i pada ofiarą nadużyć gospo-
darczych. Część z nich notuje z tego tytułu wielomiliono-
we straty. Nieuczciwa konkurencja, nielojalni pracownicy, 
korupcja, zmowy przetargowe, podrabianie produktów, 
kopiowanie usług, oszustwa podatkowe, cyberprzestęp-
stwa czy szpiegostwo gospodarcze to tylko namiastka 
problemu.

Pierwszym krokiem ku zabezpieczeniu firmy przed oszu-
stwami jest zdanie sobie sprawy z powagi sytuacji. Choćby 
śledząc codzienne doniesienia prasowe, można się prze-
konać, że niemal każdego dnia media donoszą o przy-
padkach nadużyć. Praktyka adwokacka pokazuje, że skala 
przestępczości gospodarczej rośnie z dnia na dzień. Pyta-
nie, na które trzeba znaleźć odpowiedzieć nie brzmi zatem 
„czy”, lecz „kiedy” firma może spotkać się z fraudem i jak 
mu zapobiec.

Analiza ryzyka – na co się przygotować?

Kontekst, cele, otoczenie biznesowe, rynek, struktura za-
trudnienia, warunki legislacyjne, potencjalne słabości sy-
stemów wewnętrznych, luki w zabezpieczeniach osobo-
wych, fizycznych, technologicznych czy organizacyjnych, 
stanowią elementy składowe gruntownie przeprowadzo-
nej analizy ryzyka. Wsparciem w tym arcyważnym zadaniu 

są metodologie opracowane przez międzynarodowe orga-
nizacje i inne rozwiązania pozwalające systemowo podejść 
do audytu wewnętrznego organizacji.

Wyjątkowego znaczenia nabierają dwa czynniki najczęściej 
doprowadzające do naruszeń bezpieczeństwa informa-
cji, finansów lub kradzieży. Są to wykorzystywana w firmie 
technologia i świadomość pracowników.

Technologia a bezpieczeństwo

Technologie bezpieczeństwa stanowią szerokie i wielo-
wątkowe zagadnienie, które coraz częściej staje się epi-
centrum firmy i sercem biznesu. Ciężko wyobrazić sobie 
podejmowanie jakichkolwiek działań gospodarczych bez 
nowoczesnych rozwiązań. Prawidłowe zabezpieczenie 
tego obszaru jest wyzwaniem kosztownym, wymagającym 
doświadczenia nie tylko stricte technicznego, ale również 
prawnego, wdrożeniowego i projektowego. Dostosowanie 
mechanizmów i procesów obowiązujących w firmie (czę-
sto projektowanych kilka czy kilkanaście lat temu) w kon-
tekście nakładów finansowych jakie należy zabudżetować 
na ten cel, jest zadaniem wymagającym, ale nie najtrudniej-
szym w procesie dostosowawczym. Najtrudniejszym zada-
niem jest bowiem odpowiednie przebudowanie struktury 
organizacji, tak by była ona w stanie szybko i efektywnie 
wprowadzać zmiany i reagować na bieżące wydarzenia. 
Niezbędne w tym celu jest wdrożenie dostosowanych do 
organizacji jasnych procedur oraz odpowiednie przeszko-
lenie osób odpowiedzialnych za ich realizację. Świadomość  
– pierwszy krok do bezpiecznej firmy

Posiadanie nowoczesnych narzędzi w firmie czy nawet 
w codziennej aktywności pozazawodowej wymaga od 
nas percepcji, przewidywania i kojarzenia zagrożeń z bie-
żącymi działaniami, na co nakłada się dodatkowo dyna-
mika codziennych zadań i obowiązków. Podnoszenie 
świadomości zagrożeń (nie tylko w zakresie cyberbezpie-
czeństwa) jest kluczowe i najbardziej efektywne w osiąg-
nięciu wzrostu poziomu bezpieczeństwa.
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Jedną z form podnoszenia świadomości są regularne, szy-
te na miarę szkolenia. Niestety, wiele programów szkolenio-
wych koncentruje się na straszeniu lub opowiadaniu historii 
rodem z dobrych kryminałów. Ich zbieżność z analizą co-
dziennej działalności firmy i rzeczywistością danego biznesu 
czy branży jest często znikoma. Szkolenia powinny być do-
pasowane nie tylko do roli w organizacji, ale również do co-
dziennych zadań danej osoby czy komórki organizacyjnej.

Compliance

Opisanie zabezpieczeń, procedur i regulacji wewnętrznych 
w sposób odzwierciedlający powinności zachowania w da-
nych okolicznościach, kolejność wykonywania zadań, podział 
obowiązków i odpowiedzialności – sformułowane jasnym, 
prostym i zrozumiałym językiem – są niezbędne w budowa-
niu bezpiecznej firmy. Mnogość procedur czy ciężkie i opasłe 
segregatory regulaminów nie są dobrym kierunkiem. Wręcz 
przeciwnie – szansa, że ktokolwiek je przeczyta jest znikoma. 
Cała sztuka tworzenia regulacji wewnętrznych w organizacji 
polega na lekkości i niezbędnych akcentach. Jest to szcze-
gólnie ważne dziś, gdy coraz więcej usług dostarczanych jest 
przez zewnętrznych dostawców. Treść umów outsourcingo-
wych musi być przemyślana, jednoznaczna i odpowiednio 
zabezpieczająca  interesy firmy poprzez nałożenie dyscy-
plinujących wykonawców kar umownych. Istotna jest rów-
nież ciągła weryfikacja, czy postanowienia umów outsour-
cingowych są respektowane, a jeśli nie - skuteczna realizacja 
uprawnień wynikających z umowy. 

Norma – wprowadzać czy nie wprowadzać?

Przeciwników i zwolenników wprowadzania norm między-
narodowych (np. ISO) do firmy jest prawdopodobnie tyle 
samo. Potwierdzenie kondycji bezpieczeństwa organizacji 
jakąkolwiek normą może być krytykowane, niemniej jednak 
nikt do tej pory nie wymyślił lepszego udokumentowania 
stanu bezpieczeństwa firmy. Zapewnienie fatycznego, wie-
loaspektowego bezpieczeństwa firmy jest rzeczą niezwyk-
le istotną, jednak certyfikacja może i powinna być naturalną 
konsekwencją tej drogi. Wybór takiego podejścia pozwala 
organizacji dać jasny, obiektywny i widoczny komunikat dla 
swoich klientów i kontrahentów – dbałość o bezpieczeń-
stwo jest na liście Naszych priorytetów!

Incydent i co dalej?

Co zrobić, gdy już doszło do incydentu? Po pierwsze, na-
leży ograniczyć straty oraz zidentyfikować przyczynę nad-
użycia. W praktyce adwokackiej regularnie spotykamy się 
z sytuacjami, gdy spółki, w obawie przed materializacją ry-
zyk reputacyjnych czy konkurencyjnych, nie decydują się 
na podjęcie działań zmierzających do ścigania sprawców 
na drodze karnej. Często jednak jest to jedyna droga do 
znalezienia, zdefiniowania i wyeliminowania słabych stron 
systemu bezpieczeństwa oraz realnej poprawy poziomu 
bezpieczeństwa. Postępowanie przygotowawcze i proces, 
w których spółka ma status pokrzywdzonego, są narzędzia-
mi pozwalającymi na odzyskanie środków czy aktywów 

będących przedmiotem nadużycia. Ponadto, determinacja 
i skuteczność spółki w ściganiu sprawców może mieć sku-
tek odstraszający. 

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

Zagrożenia cyberbezpieczeństwa są wyjątkowo aktualne 
w przemyśle, w szczególności w branżach, w których pre-
cyzja, efektywność i skuteczność procesów biznesowych 
wspierana jest przez zautomatyzowane elementy dużych 
systemów IT. Zakłócenie procesu - w dobie przemysłu 4.0, 
Internetu rzeczy (IoT), robotyki i automatyzacji - wywołane 
incydentem, może doprowadzić do trudnych do odwróce-
nia konsekwencji. Każde zakłócenie procesów, kradzież czy 
modyfikacja danych, może przynieść realne straty i trud-
ne do oszacowania konsekwencje. Zakłócenie pracy syste-
mów IT może mieć różne źródła – wewnętrzne, zewnętrz-
ne, ludzkie czy też być wynikiem błędu.

Wyjątkowego znaczenia nabiera fakt, iż tylko holistyczne 
podejście i zapewnienie bezpieczeństwa jako samodziel-
nego procesu, realizowanego w formule stałej i cyklicz-
nej, jest realną odpowiedzią 
na zagrożenia i wyzwania 
przed jakimi stoi nowoczes-
ny biznes w kontekście cy-
berbezpieczeństwa.

Maciej Mackiewicz
Adwokat, Partner, Szef 

Praktyki Technologie, 
Ochrona Danych i Forensic 

Kancelaria 
Kochański&Partners
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ETCC2020 – EUROPEAN TECHNICAL COATINGS 
CONGRESS (WWW.ETCC2020.ORG ) ODBĘDZIE 
SIĘ W DNIACH OD 2 DO 4 WRZEŚNIA 2020 
W AUDITORIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU 
JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

Kongres organizowany jest od 70. lat w różnych krajach europejskich. Po raz 
pierwszy odbywać się będzie w Polsce.

Prezentacje w trakcie Kongresu będą dotyczyły najnow-
szych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie farb 
i lakierów, klejów i materiałów budowlanych.

Tematyka referatów i posterów będzie obejmować w szcze-
gólności:
 • Najnowsze osiągnięcia naukowe techniczne w dziedzi-

nie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych
 • Stosowanie polimerów oraz pozostałych surowców 

i materiałów 
 • Materiały do ochrony antykorozyjnej
 • Prawodawstwo dotyczące produktów i procesów
 • Kompozycje chemiczne produktów i ich własności

 • Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony  
środowiska

 • Postęp w technologii oraz produkcji
 • Urządzenia i instalacje produkcyjne
 • Metody i urządzenia do aplikacji
 • Badania i pomiary, systemy jakościowe
 • Degradacja termiczna i atmosferyczna powłok 

lakierowych.

Organizatorami kongresu ETCC2020 są: 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Che-
micznego SITPChem (www.sitpchem.org.pl ) oraz 
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Europejska Federacja FATIPEC – Federation of Associations 
of Technicians for Industry of Paints in European Countries 
(www.fatipec.com). Zaangażowanie w kongresie specjali-
stów z całego świata ułatwia fakt przejęcia obecnie przez 
FATIPEC kierownictwa w Globalnej Federacji CSI – Coatings 
Societies International (www.csi-coatings.org ).

W trakcie 3-dniowego kongresu prowadzone będą wykła-
dy plenarne oraz równoległe 3–4 sesje tematyczne, sesja 
posterowa, wystawy. Kongresowi towarzyszy także Sesja 
„Summer School” – z wykładami dedykowanymi studen-
tom i młodym naukowcom.

Prelegentami kongresu będą przedstawiciele największych 
firm, instytutów, uczelni z Europy a także z innych państw 
z całego świata. Prezentacje z Kongresu mogą być publiko-
wane w czasopismach o zasięgu światowym, w tym głów-
nie posiadających wysoki Impact Factor.

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów referatów lub po-
sterów oraz rejestracji udziału w ETCC2020. 
Szczegóły dostępne są na stronie kongresu: www.etcc2020.
org/en/congress/application-docs

Ważne daty:

 • Termin nadesłania streszczeń 
30 styczeń 2020

 • Informacja dla autorów zgłoszeń  
30 marzec 2020 

ETCC2020 jest najbardziej prestiżowym i najważniejszym 
kongresem technicznym oraz naukowym wydarzeniem, 
platformą spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów 
i uczelni. Będzie to doskonałą okazją do nawiązania współ-
pracy międzynarodowej, zdobycia unikalnej wiedzy doty-
czącej najnowszych osiągnięć w zakresie surowców, pro-
duktów, urządzeń, badań rozwojowych oraz testowania.

W trakcie kongresu oceniane będą wszystkie referaty wg 
ustalonych kryteriów, w tym: nowość naukowo-technicz-
na, możliwość zastosowania nowego opracowania, sposób 
prezentacji. 

Federacja FATIPEC przyznaje nagrody po 1000 Euro za wy-
różnione referaty w kategoriach:
 • najlepszy referat kongresu
 • najlepszy referat prezentowany przez młodych naukow-

ców (wiek do 35 lat)
 • najlepszy referat o tematyce ekologicznej.
 • inne wyróżnienia przyznawane przez organizatorów

FATIPEC pokrywa pełne koszty uczestnictwa w Kongresie 
dla jednego młodego naukowca z każdego kraju człon-
kowskiego

Dalsze, szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
kongresu www.etcc2020.org 
Kontakt e-mailowy: etcc2020@sitpchem.org.pl
Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych: Face-
book, Instagram, LinkedIn
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CZY BREXIT PRZYSPIESZY ROZWÓJ 
POLSKIEJ BRANŻY CHEMICZNEJ?

W związku z Brexitem Polska może stać się nowym centrum usług podlegają-
cych Europejskiej Agencji Chemikaliów – ECHA. Przejęcie przez krajowe pod-
mioty chociaż części zadań związanych z obsługą rejestracji REACH zwiększy 
dostęp do wiedzy oraz trendów panujących na rynkach pozaunijnych, przyczy-
niając się do rozwoju rodzimej branży chemicznej.

1 Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udziela-
nia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE,

Przygotowania do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europej-
skiej skutkują zmianami w przepisach prawnych oraz funk-
cjonowaniu podmiotów gospodarczych. Zmiany dotyczą 
praktycznie wszystkich sektorów gospodarki. Widoczne są 
zwłaszcza w działaniach międzynarodowych instytucji fi-
nansowych, które konsekwentnie przenoszą z Wielkiej Bry-
tanii na kontynent europejski coraz więcej kompetencji. 
Także rynek polski jest miejscem lokowania centrów opera-
cyjnych przez działające w skali światowej przedsiębiorstwa.

Brytyjski udział w obsłudze REACH

Przez lata wzrostu Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii 
wykształciły się wyspecjalizowane branże doradcze, ob-
sługujące międzynarodowe instytucje finansowe, usłu-
gowe i produkcyjne przy wprowadzaniu ich produktów 
na rynek UE. To rezultat m.in. zaszłości historycznych, dłu-
goletnich kontaktów gospodarczych, ale również kwestii 
kulturowych i językowych. Podobnie w przypadku wy-
twórców chemikaliów z USA, Australii czy Hongkongu 
o wiele łatwiejszym i wygodniejszym sposobem było 
przeprowadzanie procedur rejestracyjnych przed Euro-
pejską Agencją Chemikaliów (ECHA) i import produktów 
chemicznych do Unii Europejskiej przy wykorzystaniu 
podmiotów, specjalistów i konsultantów branży chemicz-
nej w Wielkiej Brytanii. Dlatego dziś stanowi ona istotne 
ogniwo, łączące wytwórców produktów chemicznych 
spoza Unii Europejskiej, w szczególności USA, Australii 
i Azji, z rynkami UE.

W przypadku dojścia Brexitu do skutku, Wielka Brytania 
straci ten szczególny charakter państwa członkowskiego, 
będącego łącznikiem z ECHA, oraz swego rodzaju agen-
tem wykonującym szereg czynności i funkcji wymaganych 
w Unii Europejskiej przez REACH1. 

Rejestracje REACH po Brexicie

Po Brexicie (obecnie teoretycznie nie później niż po 
31 stycznia 2020 r. – do tego dnia ma być docelowo odro-
czony Brexit) podmioty spoza Unii Europejskiej podlegające 
REACH w Wielkiej Brytanii, będą przeprowadzać procedury 
REACH lub korzystać z instytucji, które umożliwią rejestrację 
REACH w nowym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 
Tym samym polskie podmioty lub oddziały międzynarodo-
wych konsultantów specjalizujących się w zagadnieniach 
REACH mają szansę przejąć tę część operacyjną i stworzyć 
doskonałe warunki do tego, aby Polska stała się nowym 
istotnym graczem w Unii Europejskiej dla usług podlegają-
cych ECHA. Niewątpliwe są ku temu mocne podstawy: do-
brze przygotowana kadra specjalistów, relatywnie atrakcyj-
ne koszty świadczonych usług, oraz – co też jest brane pod 
uwagę przez niektórych pozaunijnych międzynarodowych 
producentów – subtelna kwestia konkurencji z kontynen-
talnymi producentami substancji chemicznych i naturalne-
go przepływu informacji w branży. 

Uprawnieni do prowadzenia rejestracji 
REACH

W celu przeprowadzania rejestracji, importu i przestrzega-
nia obowiązków nałożonych przez rozporządzenie REACH 
producent substancji chemicznych wprowadzanych na ry-
nek europejski może powołać własną spółkę celową lub 
skorzystać z usług wyłącznego przedstawiciela lub impor-
tera. Pierwsze rozwiązanie nie jest ekonomicznie efektyw-
ne, biorąc pod uwagę zazwyczaj wieloletni okres sprzeda-
ży substancji chemicznych. Mówiąc wprost, przy niedużych 
wolumenach bardziej opłaca się zlecić wykonywanie takich 
obowiązków wyłącznemu przedstawicielowi lub importe-
rowi, będącemu osobą trzecią wobec producenta. Warto 
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nadmienić, że rejestracja poprzez wyłącznego przedsta-
wiciela zapewnia dodatkową ochronę z punktu widzenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa producenta, co ma znacze-
nie zwłaszcza przy substancjach nowatorskich.  Wyłączny 
przedstawiciel nie ma obowiązku ujawniania importerowi 
krajowemu potencjalnie poufnych informacji.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH wyłączny przedstawi-
ciel lub importer zobowiązany jest posiadać siedzibę na 
terytorium Unii Europejskiej, co automatycznie eliminuje 
podmioty obecnie wykonujące te funkcje w Wielkiej Bry-
tanii. Rejestracja REACH i sprawowanie funkcji wyłącznego 
przedstawiciela lub importera wiąże się ze świadczeniem 
wysoko wykwalifikowanych usług i zapotrzebowaniem 
na wysoko wyspecjalizowaną wiedzę, ale także wyma-
ga świadczenia zazwyczaj wieloletnich usług operacyj-
nych. Dlatego podmioty w Polsce, powinny wykorzystać 
momentum wywołane Brexitem, by w jak największym 
zakresie przejąć usługi wykonywane w Wielkiej Bryta-
nii. Tak jak miało to miejsce w przypadku instytucji finan-
sowych z Londynu, które przeniosły swoje centra opera-
cyjne i część kompetencji do Polski, zatrudniając przeszło 
 8  tysięcy specjalistów. 

Przejęcie przez podmioty operujące w Polsce chociaż 
w części usług przechodzących z rynku brytyjskiego do 
Polski przełożyłoby się z czasem pozytywnie na większy 
dostęp do wiedzy oraz trendów panujących na rynkach 
pozaunijnych, w konsekwencji wpływając na szybszy roz-
wój rodzimej branży chemicznej. 

Adw. Igor Hanas
Of Counsel, Squire Patton Boggs, Warszawa
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NAPĘDZANIE NOWOCZESNOŚCI
Zatrudniająca około 34 tys. pracowników Grupa KGHM to ścisła czołówka glo-
balnej branży metali nieżelaznych – firma jest szóstym największym produ-
centem miedzi oraz trzecim największym producentem srebra na świecie. 
W ubiegłym roku spółka wyprodukowała łącznie 634 tys. ton miedzi i 1205 ton 
srebra, a jej przychody wyniosły ponad 20,5 mld zł.

Globalna skala biznesu nie oznacza oczywiście, że przed 
spółką nie stoją wyzwania. Najpoważniejszymi z nich są 
dzisiaj kapitałochłonne inwestycje zagraniczne oraz wyso-
kie ceny energii wynikające z gwałtownego wzrostu cen 
uprawnień do emisji CO

2
 i coraz bardziej ambitnych działań 

UE związane z ekologią i ochroną klimatu.

Nowa strategia na nowe czasy

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom kierowany przez 
Marcina Chludzińskiego zarząd przygotował i wdrożył ak-
tualizację strategii spółki. Ogłoszony w grudniu 2018 r. do-
kument zakłada m.in. wzrost produkcji, optymalizację i zde-
finiowanie priorytetów w zarządzaniu aktywami, emisję 
obligacji, aktywne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych oraz zwiększanie automatyzacji i robo-
tyzacji produkcji, a także zwiększoną troskę o społeczność 
lokalną i środowisko naturalne. W nowej strategii ważne 

miejsce zajmuje również kwestia zapewnienia spółce bez-
pieczeństwa energetycznego oraz ochrony przed nagły-
mi wzrostami cen prądu. Zgodnie z podjętymi decyzjami 
KGHM będzie inwestował we własne moce wytwórcze, 
w tym również w OZE, które do 2030 roku pokrywać mają 
50% potrzeb miedziowego koncernu. 

Już kolejne miesiące potwierdziły słuszność podjętych 
działań. W pierwszym kwartale br. produkcja miedzi 
w Grupie wzrosła w stosunku do analogicznego okre-
su roku 2018 o 21 proc., a w całej pierwszej połowie 2019 
roku zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł 1,227 mld 
zł wobec 987 mln zł wypracowanych rok wcześniej. Wynik 
taki został osiągnięty pomimo spadku cen miedzi o po-
nad 10 proc. Jednocześnie spółka przeznaczyła rekordo-
we kwoty na inwestycje w kraju, a całość nakładów inwe-
stycyjnych wzrosła względem pierwszego półrocza 2018 
o 35 proc.
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Ciężar transformacji

Do rozstrzygnięcia w dalszym ciągu pozostają jednak kwe-
stie związane z transformacją energetyczną. KGHM jest jed-
nym z największych konsumentów energii elektrycznej 
w Polsce. Każdego roku na nośniki energii spółka wydaje 
ok. 1 mld zł., a tylko ok. 20–25% zużywanego przez nią prą-
du pochodzi z własnych źródeł.

Rozumiejąc potrzeby związane z ochroną środowiska na-
turalnego i dostrzegając konieczność uniezależnienia się 
rosnących cen energii pozyskiwanej z węgla, KGHM zaini-
cjował projekt budowy farm fotowoltaicznych oraz turbin 
wiatrowych. W obliczu skali kosztów związanych z prze-
chodzeniem na odnawialne źródła energii wyzwaniem 
staje się jednak zachowanie konkurencyjności względem 
producentów spoza Europy, którzy nie ponoszą nakładów 
związanych z dostosowaniem swoich procesów produk-
cyjnych do unijnych wymogów środowiskowych. Ze stro-
ny decydentów UE konieczne jest zatem zapewnienie sy-
stemowego i realnego wsparcia dla innowacji i inwestycji 
w tym obszarze. Jego brak na dłuższą metę zaowocować 
może osłabieniem pozycji rynkowej nie tylko KGHM, ale też 
wszystkich europejskich firm branży wydobywczej i meta-
lurgicznej. Konsekwencją tego byłaby z kolei nieuchronna 
likwidacja wielu miejsc pracy i zwiększenie uzależnienia na-
szego kontynentu od importu z innych rejonów świata.

Wspólna odpowiedzialność za rozwój

Dlaczego jednak Unia Europejska miałaby „dokładać się” 
do inwestycji konkretnych gałęzi przemysłu? Kluczowa jest 
tu kwestia poczucia odpowiedzialności. Odpowiedzialno-
ści nie tylko za czystsze powietrze i lepiej chronione śro-
dowisko naturalne, ale także za zachowanie obecnego 
standardu życia mieszkańców Europy i zapewnienie jej 
dalszego, niezagrożonego rozwoju gospodarczego i cywi-
lizacyjnego. 

Przypomnijmy, że europejski przemysł metali nieżela-
znych jest złożonym ekosystemem działalności wydobyw-
czej, hutniczej, przetwórczej, rafineryjnej i recyklingowej 
rozsianej po całym kontynencie. W ponad 900 zakładach 
produkujących i przetwarzających metale bazowe, szla-
chetne i specjalistyczne zatrudnionych jest dzisiaj około 
500 000 pracowników. Roczny obrót branży szacowany 
jest na 120 mld EUR. Dzięki niej Unia Europejska jest trze-
cim co do wielkości producentem minerałów przemysło-
wych na świecie, a rodzimy przemysł dostarcza około 40% 
rud metali oraz koncentratów wykorzystywanych w kra-
jach członkowskich. 

Bez tych produktów trwająca wokół nas rewolucja techno-
logiczna byłaby znacznie spowolniona, a jej skala o wiele 
mniejsza niż to, do czego w ostatnich latach wszyscy zdą-
żyliśmy już przywyknąć. Przykładowo do wytworzenia jed-
nej turbiny wiatrowej o mocy 2 MW potrzeba ok. 15–20 
ton miedzi, a budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MW 
wymaga od 3,1 do 4,5 t miedzi. Szansą dla miedzi jest też 

elektromobilność ponieważ do wyprodukowania pojazdu 
z napędem elektrycznym potrzeba nawet cztery razy wię-
cej tego surowca niż w przypadku auta spalinowego, a ko-
lejny obszar zastosowania stanowi infrastruktura punktów 
ładowania. Kolejnymi metalami przyszłości są molibden 
i ren. Pierwszy z nich jest szeroko wykorzystywany w prze-
myśle lotniczym, zbrojeniowym, naftowym, nuklearnym 
i elektronicznym – ponad dwie trzecie produkcji jest zuży-
wane jako dodatek w stopach, głównie w stalach wysoko-
odpornych i wysokotemperaturowych. Z kolei ren, którego 
KGHM jest jedynym europejskim producentem, ze wzglę-
du na bardzo wysoką temperaturę topnienia używany jest 
m.in. do produkcji turbin silników odrzutowych, turbin ga-
zowych oraz osłon pojazdów kosmicznych. W przemyśle 
elektronicznym i w medycynie szeroko wykorzystywane są 
również srebro i pallad, a także wiele innych metali.

Mylą się zatem ci, którzy przemysł wydobywczy i przetwór-
czy uważają za obciążający Europę relikt przeszłości. Bez 
codziennej pracy tysięcy jego wykwalifikowanych pracow-
ników nie byłby możliwy rozwój praktycznie żadnej spo-
śród nowoczesnych technologii, które codziennie zmie-
niają oblicze otaczającego nas świata. Pamiętajmy o tym 
dyskutując o konieczności transformacji energetycznej na-
szego kontynentu.
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PRZENOŚNA I STACJONARNA 
DETEKCJA GAZÓW JAKO JEDEN 
SYSTEM POMIAROWY

Nareszcie można zrealizować odwieczne zapotrzebowanie ze strony przemy-
słu: stacjonarne i przenośne rozwiązania do ostrzegania przed gazami wkrótce 
nie będą już osobnymi systemami. Zyska na tej zmianie indywidualne bezpie-
czeństwo pracowników, jak również ochrona zakładu i rentowność firmy.

Systemy ostrzegania przed gazem od wielu lat stanowią in-
tegralną część koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego, 
zarówno te działające jako zamontowane na stałe punkty 
pomiarowe w miejscach krytycznych dla zakładu, jak i te 
będące indywidualnym wyposażeniem ochrony osobistej 
pracownika. Pomimo wspólnego przeznaczenia, łączące-
go stacjonarny i przenośny system detekcji, nadal obydwa 
rozwiązanie są dwoma oddzielnie działającymi systemami.

Wynika to głównie z braku przepustowości pasma i ogra-
niczeń technicznych dotyczących komunikacji, takich jak 
wymagania dotyczące ochrony przeciwwybuchowej, nie-
zbędnej propagacji sygnału w obszarach produkcyjnych 

zakładu oraz dostępności infrastruktury bezprzewodowej, 
takiej jak mobilne standardy radiowe, WLAN lub radio.

Duża część stacjonarnej infrastruktury bezpieczeństwa nie 
jest również przeznaczona na potrzeby komunikacji w ra-
mach Przemysłowego Internetu Rzeczy lub Przemysłu 4.0. 

W przypadku transmisji wartości mierzonej z nadajnika 
do sterownika standardem od dawna są sygnały prądowe 
z wykorzystaniem okablowania dwu-/trzyprzewodowego. 

Nie zawsze wynika to ze względów kosztowych lub z fak-
tu, że system został zainstalowany przed wprowadzeniem 
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cyfrowych systemów działających w magistrali. Szczegól-
nie w przypadku stosowania nadajników o zwiększonym 
poborze mocy, odległość pomiędzy nadajnikiem a kontro-
lerem często przekracza dozwoloną odległość, możliwą do 
wykonania w systemach opartych na magistrali. W takich 
przypadkach nadal zalecane jest stosowanie okablowania 
w kształcie gwiazdy oparte na sygnale prądowym 4..20 mA. 
Ze względu na te ograniczenia systemy pomiarowe działa-
jące w standardzie 4..20 mA pozostaną kręgosłupem infra-
struktury przemysłowej jeszcze przez wiele lat.

W sytuacji obecnej, gdy dane z czujników stają się coraz 
ważniejsze dla procesów sterowania i optymalizacji pro-
dukcji, ważne jest, aby wszystkie dane z systemów ostrze-
gania przed gazem mogły być wykorzystane do bieżących 
analiz. Wkrótce będzie to możliwe dzięki dwustopniowemu 
podejściu do tego zagadnienia.

Dzięki zastosowaniu przetwornika ACDC – Analog Carrier 
for Digital Communications, możemy zwiększyć przepu-
stowość komunikacji. Firma GfG ma przyjemność przedsta-
wić zgłoszoną do opatentowania technologię Entry-Level, 
stworzoną w celu zwiększenia przepustowości komunikacji 
działającej w architekturze analogowej gwiazdy do pozio-
mu nadajników działających w systemie magistrali. 

ACDC nie zastępuje sygnału od 4 do 20 mA, ale wykorzystu-
je go do przesyłania informacji cyfrowych z prędkością do 
38 400 b / s i nadaje się do wykorzystania w strefach zagro-
żonych wybuchem. Z tych powodów istniejące na zakładzie 
okablowanie nie musi być wymieniane, co byłoby koniecz-
ne podczas przejścia na klasyczny system magistrali.

Jeśli funkcjonalność stacjonarnych nadajników zostanie 
rozszerzona o odpowiedni moduł radiowy, stają się one 
dodatkowymi punktami odbioru sygnału pomiarowego 
z osobistych urządzeń przenośnych będących na zakładzie, 
a całość monitoringu jest odpowiednio zintegrowana i wi-
zualizowana w pomieszczeniu sterowni.

Dzięki temu zyskujemy natychmiastową poprawę bezpie-
czeństwa pracy na zakładzie. 

Do tej pory tylko użytkownik sprzętu i osoby, które znaj-
dowały się w zasięgu słuchu alarmu, były świadome nie-
bezpiecznej sytuacji. Teraz powiadomienia o wzbudzo-
nych alarmach trafiają również do centrum sterowania lub 
ratownictwa. Zespoły ratownicze otrzymują w ten spo-
sób informacje o sytuacji zagrożenia dla pracownika w da-
nych obszarze, np. o niebezpiecznych stężeniach gazów. 
Rozwiązanie to zapewnia podwyższenie bezpieczeństwa 
własnego personelu zakładu oraz bezpieczeństwa podczas 
prowadzenie akcji ratowniczej, w tym zapewnienia opieki 
osobom poszkodowanym. Ponadto można dzięki takiemu 
rozwiązaniu można podjąć natychmiastowe działania mają-
ce na celu zabezpieczenie obszaru objętego zagrożeniem 
czy awarią.

Nawet podczas normalnego trybu pracy zakładu, takie zin-
tegrowane rozwiązanie dostarcza cennych informacji. Na 
przykład można odczytać dane dotyczące stanu zużycia 
i wynikających z tego oczekiwanych terminów konserwacji 
dla detektorów gazu. Tym sposobem można również do-
starczyć ważne informacje dla inteligentnych metod ana-
lizy, takich jak konserwacja zapobiegawcza, a tym samym 
uniknąć niepotrzebnych opóźnień w produkcji lub nawet 
strat w produkcji.

Dopiero zaczynamy integrować stacjonarne i przenośne 
detektory gazu w jeden system. W ścisłej współpracy z na-
szymi klientami i partnerami opracujemy wiele możliwych 
i oczekiwanych przez rynek rozwiązań. Celem naszym są 
bezpieczne i ekonomiczne rozwiązania z praktyki dla prak-
tyków. Droga do tego celu to dialog bezpośredni z użyt-
kownikiem.

 

 
Hans-Jörg Hübner

Dyrektor zarządzający 
GfG 
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UMOWA Z DOSTAWCĄ ROZWIĄZAŃ 
BIG DATA – WYBRANE ASPEKTY 
PRAWNE 

Wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 jest wyzwaniem dla przedsiębiorców na 
wielu polach. Jednym z takich obszarów są kwestie prawne związane ze współ-
pracą z firmą technologiczną. Jak każda inwestycja, także wdrożenie nowoczes-
nych technologii big data wymaga opracowania rozwiązań prawnych zabez-
pieczających interesy zamawiającego i wykonawcy.

Dwa modele wykorzystania rozwiązań 
big data

Firma produkcyjna rozważająca skorzystanie z nowoczes-
nych technologii Przemysłu 4.0 co do zasady może podejść 
do tego zagadnienia według modelu problemowego albo 
modelu systemowego.

W modelu problemowym rozwiązania big data są oferowa-
ne jako usługi analityczne umożliwiające znalezienie odpo-
wiedzi dla danego problemu. Analiza może mieć charak-
ter predykcyjny lub post factum. Celem jest identyfikacja 
źródła problemu oraz przygotowanie zaleceń wdrożenio-
wych (np. w formie raportu). Przykładem modelu proble-
mowego jest zakontraktowanie specjalistycznej firmy do 
analizy kosztów transportu w celu znalezienia sposobu na 
ich optymalizację. Rozwiązania big data w tym modelu są 
zwykle realizowane na podstawie umowy o świadczenie 
usług.

W modelu systemowym rozwiązania big data są wdraża-
ne w sposób trwały w proces biznesowy. Wdrożenie obej-
muje pola takie jak infrastruktura spółki (głównie informa-
tyczna), oprogramowania, szkolenie personelu, organizacja 
pracy, a także strategia biznesowa. Celem jest zmiana spo-
sobu prowadzenia działalności firmy. Przykładem może być 
stworzenie centrum obsługi zamówień dla kilku spółek 
w ramach grupy kapitałowej, bazującego na technologiach 
big data. Rozwiązania big data w tym modelu są zwykle re-
alizowane na podstawie umowy wdrożeniowej.

Co powinien uwzględniać kontrakt z firmą 
technologiczną?

Podstawową kwestią jest zapewnienie w umowie poufno-
ści – firma zewnętrzna ma zwykle dostęp do danych ma-
szynowych lub produktowych o dużej wartości ekono-
micznej. Należy zatem zadbać o zabezpieczenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa np. z wykorzystaniem kar umownych. 

Pod względem prawa autorskiego w modelu systemowym 
kluczowe jest precyzyjne określenie, komu będą przypa-
dały prawa autorskie do utworów zrealizowanych z wyko-
rzystaniem wdrożonych rozwiązań big data oraz prawidło-
we określenie zakresu licencji, jeśli rozwiązania te bazują na 
oprogramowaniu firmy zewnętrznej.

Bezpieczne pod względem prawnym opracowanie umo-
wy wdrożeniowej wymaga także ustalenia, czy umowa ma 
być realizowana w oparciu o model umowy o dzieło, czy 
też umowy o świadczenie usług. Wybór modelu ma znacz-
ne konsekwencje prawne. Wskazane jest dokładne opra-
cowanie załączników do umowy określających funkcjonal-
ności wdrażanego systemu, a także harmonogram i zakres 
prac. Pod względem operacyjnym często stosowanym roz-
wiązaniem w modelu umowy o dzieło jest odbiór prac eta-
pami – ułatwia to weryfikację jakości prac oraz rozliczenia 
pomiędzy stronami.

W przypadku współpracy obejmującej wdrożenie oraz ser-
wis lub inne prace utrzymaniowe istotne znaczenie ma 
określenie w dokumencie SLA (Service Level Agreement) pa-
rametrów operacyjnych. Należą do nich m.in. poziom do-
stępności usługi, klasyfikacja zdarzenia jako usterki, ścieżka 
eskalacji w przypadku problemów w działaniu oraz czas re-
akcji firmy.

Dane osobowe w big data

Przy rozpoczynaniu współpracy z firmą technologiczną 
należy wziąć także pod uwagę wymagania regulacyjne 
dla danych osobowych. W wielu przypadkach takie dane 
nie będą wykorzystywane – zamiast tego będą używane 
tzw. dane maszynowe (np. pozyskane z czujników na linii 
produkcyjnej) albo dane statystyczne (np. dotyczące licz-
by i wartości zamówień). W niektórych przypadkach mogą 
być jednak przetwarzane dane np. pracowników. W takim 
wypadku na ogół konieczne będzie zawarcie umowy po-
wierzenia przetwarzania z firmą technologiczną. Sprawa 
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dodatkowo się komplikuje, gdyby dane miałyby przepły-
wać do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospo-
darczym – wówczas konieczne jest zastosowanie dodat-
kowych rozwiązań prawnych (na przykład standardowych 
umownych czy standardowych klauzul ochrony danych), 
zwiększających bezpieczeństwo danych osobowych po-
przez podniesienie poziomu odpowiedzialności uczestni-
ków transferów danych. W  wielu przypadkach, w szcze-
gólności w razie wdrażania nowych systemów na skalę 
całej firmy lub grupy, wskazane będzie przeprowadzenie 
oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych (zgod-
nie z art. 35 RODO). Można jednocześnie wskazać, że taka 
ocena jest zasadna w każdym przypadku wdrażania syste-
mu big data wykorzystującego dane osobowe, gdyż stano-
wi jeden z warunków realizacji zasady rozliczalności przez 
przedsiębiorcę. 

Czy jest na sali prawnik?

W praktyce istotnym warunkiem powodzenia wdroże-
nia rozwiązań big data w firmie jest zespół wdrożeniowy. 
W zespole poza kierownikiem projektu ze strony zamawia-
jącego i przedstawicieli wykonawcy powinni wziąć udział 

inżynierowie, technicy i inni pracownicy na co dzień obsłu-
gujący dane proces biznesowy. W zespole tym na etapie 
negocjacji powinien uczestniczyć także prawnik. Kwestie 
dotyczące big data są złożone technicznie i prawnie – bez-
pośredni kontakt prawnika z osobami odpowiedzialnymi za 
planowane działania wdrożeniowe przekłada się na umowę 
lepiej dostosowaną do potrzeb firmy. 

Infrastruktura i Energetyka | IP&TMT | Nieruchomości | Postępowania Sporne 
Podatki | Life Sciences | Rynki Kapitałowe i Instytucje Finansowe
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia

Tworzymy największą polską kancelarię prawniczą. Od ponad 25 lat nasi eksperci 
doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki. 
Obecnie w naszych biurach pracuje ponad 150 ekspertów różnych specjalizacji.

■■ 9 praktyk i 40 specjalizacji

■■ Biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu

■■ Liczne rekomendacje i wysoka pozycja w międzynarodowych rankingach

■■ 70 krajów w sieci relacji biznesowych

Domański Zakrzewski Palinka sp. k. | T: +48 22 557 76 00 I E: dzp@dzp.pl | www. dzp.pl



44 | Magazyn „Polska Chemia” 3 /2019

Rolnictwo 4.0

ROLNICTWO PRECYZYJNE SZANSĄ 
DLA ŚRODOWISKA

Grupa Azoty, podobnie jak wiele przedsiębiorstw działających w branży chemicz-
nej, stopniowo wprowadza w procesach produkcji, logistyki czy dystrybucji roz-
wiązania charakterystyczne dla Przemysłu 4.0. Szczególnie interesującym przy-
kładem działań mających na celu lepsze dostosowania się do potrzeb klientów 
przy wykorzystaniu najnowszych technologii są oferowane przez spółkę rozwią-
zania w obszarze precyzyjnego rolnictwa.

Nie ma jednej, powszechnie akceptowanej definicji określają-
cej czym jest Przemysł 4.0. Obserwatorzy trwającego właśnie 
procesu, określanego jako czwarta rewolucja przemysłowa, 
zgadzają się, że jego istotą jest wprowadzanie przez produ-
centów nowych rozwiązań technologicznych, takich jak po-
wszechna transmisja danych, internet rzeczy, analityka big 
data, przetwarzanie danych w chmurze, stosowanie sztucznej 
inteligencji, automatyzacja i robotyzacja procesów, czy stoso-
wanie druku 3D, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb konsu-
mentów. A te potrzeby zmieniają się nieustannie – dzięki upo-
wszechnianiu się najnowszych technologii, ale również pod 
wpływem zmian demograficznych i społecznych, które wpły-
wają na rozwoju nowych trendów, jak np. ekonomia współ-
dzielenia czy rosnące zainteresowanie ochroną środowiska. 

Ponieważ zmiany dotyczą nie tylko przemysłu, bardziej 
właściwe jest już mówienie o całej Gospodarce 4.0. Grupa 
Azoty, będąca największym w Polsce i drugim w Europie 
producentem nawozów mineralnych, siłą rzeczy jest szcze-
gólnie zainteresowana obszarem Gospodarki 4.0, którego 
część jest określona jako Rolnictwo/Agriculture 4.0. A przed 
rolnictwem stoi wiele wyzwań: oczekuje się, że rolnicy będą 
produkować żywność najwyższej jakości, w coraz bardziej 
zrównoważony sposób, z minimalnym wpływem na środo-
wisko naturalne – a wszystko przy rosnącym zapotrzebowa-
niu oraz ograniczonych zasobach ziemi uprawnej i wody. 

Jedną z odpowiedzi na te wyzwania jest idea rolnictwa pre-
cyzyjnego, propagowana przez Grupę Azoty. W tym przy-
padku chodzi o optymalizację nawożenia, czyli dostosowa-
nie dawek nawozów do rzeczywistych potrzeb upraw oraz 
stosowane ich we właściwym czasie i w odpowiedniej daw-
ce. W XXI w. jest to już możliwe pod warunkiem określenia 
zasobności gleb w najważniejsze składniki pokarmowe. Gru-
pa Azoty wraz z partnerami handlowymi regularnie organi-
zuje darmowe szkolenia dla rolników, których uzupełnieniem 
jest stworzony przez ekspertów internetowy Leksykon Na-
wożenia, prowadzi też program „Grunt to wiedza”, w ramach 
którego bezpłatnie bada w laboratoriach próbki gleby, prze-
kazując rolnikom poprzez swoją Strukturę Terenową reko-
mendacje pozwalające lepiej planować strategie nawożenia.

Obok tych „tradycyjnych” działań Grupa Azoty stosuje roz-
wiązania oparte na wykorzystaniu najnowszych technolo-
gii, takich jak systemy precyzyjnego pozycjonowania (GPS 
lub dokładniejszy RTK), obrazowania satelitarne czy auto-
matyczne przetwarzanie danych. We współpracy z polskim 
startupem SatAgro, Grupa Azoty przeprowadziła w 2017 r. 
projekt pilotażowy monitoringu stanu upraw obejmujący 
obszar nieco ponad 7 tys. ha. Usługa cieszy się niesłabną-
cą popularnością wśród klientów Grupy Azoty i obecnie do-
stęp do nie mają gospodarstwa rolne o łącznej powierzch-
ni przekraczającej 60 tys. ha. Aplikacja internetowa SatAgro 
umożliwia zdalny monitoring indywidulanych upraw, ob-
serwowanie skutków zjawisk pogodowych i przeprowadzo-
nych zabiegów agronomicznych, a także dostęp do danych 
historycznych. A to wszystko dzięki bezpośredniemu do-
stępowi do danych satelitarnych (m.in. obserwacji satelitów 
NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej a także prywatnych 
operatorów) i ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

Przy właściwym wykorzystaniu informacji na temat fazy 
wzrostu upraw oraz sugerowanej dawce nawozów, możli-
we jest zaoszczędzenie od kilku do kilkunastu procent na-
wozu na każdy hektar. Daje to wymierne efekty ekonomicz-
ne i środowiskowe. 

Innym rozwiązaniem wykorzystującym automatyczną ana-
lizę danych i ich transmisję jest zastosowanie skanerów do-
glebowych, w które wyposażeni zostali Przedstawiciele 
Terenowi Grupy Azoty. Nowy sprzęt umożliwia szybką, 
przeprowadzaną na miejscu analizę w zakresie podstawo-
wych składników glebowych. Skaner w czasie rzeczywistym 
bada próbkę gleby i za pośrednictwem specjalnej aplikacji 
przesyła informacje z zaleceniami dotyczącymi nawożenia. 
Generowany raport zawiera takie informacje o stanie żyzno-
ści gleby jak: współczynnik pH, zawartość materii organicz-
nej (w procentach), azot całkowity, fosfor całkowity, potas 
wymienny, zawartość gliny i zdolność wymiany kationów.

Wojciech Waraczewski
Menedżer ds. Projektów Rozwojowych w Departamencie 

Korporacyjnym Strategii i Innowacji Grupy Azoty
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Nowoczesne technologie ekologiczne

BIOLYMERY – NASZ WKŁAD 
W OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO

Silesian Polymers rodzinna firma od wielu lat zajmująca się innowacyjnymi 
technologiami. Głównym obszarem zainteresowania są biotworzywa pocho-
dzenia naturalnego i 100% biodegradowalne lub kompostowalne.

Działa od 2008 roku, prowadzona przez specjalistów posia-
dających bogatą wiedzę i doświadczenie w branży prze-
twórstwa tworzyw sztucznych.

Od początku swojej działalności firma zajmuje się produk-
cją masterbtachy i compoundów na bazie poliolefin, wyko-
rzystując wytłaczarki dwuślimakowe. 

W trakcie procesu produkcji bazowe polimery wzbogacane 
są różnego rodzaju dodatkami i modyfikatorami pozwalają-
ce uzyskać wymagane przez klientów właściwości. 

Przedsiębiorstwo, wykorzystując swoją wiedzę w obszarze 
polimerów, uczestniczy także w projektach badawczo-roz-
wojowych, w tym projektach unijnych, rozwijając tematy-
kę najnowocześniejszych osiągnięć w dziedzinie tworzyw 
biodegradowalnych. 

Istotnym elementem wpływającym na silną pozycję jest 
udział w projektach badawczych oraz ponoszenie wyso-
kich nakładów na działalność B+R. Blisko średniej 25% ogól-
nych kosztów przedsiębiorstwa. 

Jednym z najważniejszych obszarów badawczych jest moż-
liwość wytwarzania biodegradowalnego tworzywa opra-
cowanego w ramach konsorcjum międzynarodowego, re-
alizującego projekt „PHB2MARKET”. 

W połowie 2017 roku podpisaliśmy umowę z NCBiR i otrzy-
maliśmy dofinansowanie na realizację zadania pn: „Opra-
cowanie kompozytu PHB do zastosowań technicznych”. 
W skład konsorcjum międzynarodowego wchodzą: ICT 
Fraunhofer z Pfinztal, BIOtrend, ICSO z Kędzierzyna-Koźle 
oraz IBWCh z Łodzi. 

Wspólnie z partnerami z konsorcjum została stworzo-
na unikalna receptura (produkt jaki powstał oparty jest 
w 100% na surowcach biodegradowalnych), którą można 
wykorzystywać w procesie produkcji np. jednorazowych 
naczyń plastikowych, opakowań w branży kosmetycznej, 
medycynie, zabawek dla dzieci, jak i również filamentu do 
druku 3D. 

Ponadto w wyniku własnych projektów badawczych opra-
cowane zostały inne mieszanki biopolimerowe o zastoso-
waniu technicznym m.in. z PLA. 

Obecnie pracujemy nad compoundami z udziałem takich 
biopolimerów jak PHB, PLA oraz skrobia termoplastyczna, 
tak aby w 2020 roku móc przeprowadzić sprawne wdroże-
nie przynajmniej dwóch eko-compoundów w branży opa-
kowaniowej. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu 
Eko-design dla przedsiębiorców, który jest dofinansowany 
przez PARP, a którego finałem ma być wprowadzenie na ry-
nek zestawu naczyń jednorazowych, biodegradowalnych. 

Obecnie celem przedsiębiorstwa jest rozwój polskie-
go rynku bio-produktów oraz propagowanie najnowo-
cześniejszych technologii ekologicznych w połączeniu 
z zastosowaniem innowacyjnej designerskiej formy prze-
kładającej się na nowe postrzeganie produktów jedno-
razowego użytku, osadzonych w technologii zapew-
niających ich wykorzystanie w zgodzie z naturą oraz 
środowiskiem. Silesian Polymers dąży do zapewnienia 
klientom produktów, które stanowią idealne połącze-
nie funkcjonalności, technologii i designu. Firma planuje 
wprowadzić na rynek nową serię produktów opracowa-
nych na bazie różnorodnych biopolimerów pod wspólną 
nazwą „biolymer”, która została zastrzeżona w Urzędzie 
Patentowym RP.  

Jednocześnie produkty będą spełniały wszelkie wyma-
gania dotyczące artykułów do cateringu (wytrzymałość 
mechaniczną, odporność na wodę, nieprzepuszczalność, 
obojętny smak i zapach etc.). Dodatkowo, co najważniej-
sze z punktu widzenia ekologicznego nasze biolime-
ry będą biodegradowalne lub kompostowalne. Chcemy, 
aby w pewnym segmencie zniknął problem z zagospo-
darowaniem odpadów i konieczności ich przetwarzania 
i utylizacji. 

Do roku 2021 planowane jest wprowadzenie na rynek na 
skalę techniczną compoundów opracowanych na bazie 
naszych biolimerów, dostępnych dla klientów ceniących 
sobie postawę eko.
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Po wejściu dyrektywy unijnej z dnia 05.06.2019 r nr 2019/904 
nasze biolimery zastąpią aktualnie wykorzystywane surow-
ce,  używane do produkcji sztućców i opakowań jednora-
zowych oraz cateringowych. 

Mamy nadzieję, że działalność naszej firmy będzie stano-
wiła odpowiedź na obecne oraz nadchodzące wyzwania 
w branży tworzyw sztucznych. 

Obecnie jesteśmy w trakcie realizowania inwestycji, która 
umożliwi produkcję compoundów- biolimerów na skalę 
techniczną oraz sztućców i opakowań cateringowych. 

Przygotowujemy również nowe projekty, które stawiają na 
rozwój gamy naszych biolimerów i pozwolą na rozszerze-
nie ich skali zastosowań.

Szacuje się, że na przestrzeni kilku najbliższych lat segment 
biotworzyw będzie dynamicznie się rozwijać, a tym samym 
zapotrzebowanie na bio-produkty będzie stale rosnąć. 
Chcielibyśmy w tym segmencie zająć znaczącą pozycję na 
rynku, w związku z tym już teraz zapraszamy zainteresowa-
ne firmy do współpracy. 

www.silesianpolymers.com 
www.biolymer.com  

www.phb2market.eu  
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Odpowiedzialność i Troska

PROGRAM ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
I TROSKA. WIELE ZMIAN –  
JEDEN PROGRAM

Światowy Program Responsible Care, znany w Polsce pod nazwą „Odpowie-
dzialność i Troska” jest wyjątkową międzynarodową inicjatywą przemysłu 
chemicznego, której celem jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarze ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa oraz zdrowia. Charakteryzuje go otwartość komu-
nikowania w zakresie realizacji i osiągnięć, ale też pełna transparentność po-
dejmowanych działań.

Koniec roku w Programie „Odpowiedzialność i Troska” za-
wsze jest okresem niezwykle pracowitym. Poniżej skróto-
wo zaprezentujemy nasze wiodące akcje i działania w nich 
podjęte:

25–26 września br. odbyło się dwudniowe 
Forum Ekologiczne Branży Chemicznej.

Konferencja była organizowana 
przez Polską Izbę Przemysłu 
Chemicznego wraz z Sekreta-
riatem Programu „Odpowie-
dzialność i Troska”. Do Wrocła-
wia, debiutującego w roli 
gospodarza, przyjechało bar-

dzo liczne grono przedstawicieli najważniejszych firm 
z branży chemicznej, instytucji i organizacji związanych z tą 
gałęzią przemysłu, przedstawiciele administracji, naukowcy, 
by wysłuchać prelekcji ekspertów związanych z pięcioma 
głównymi blokami tematycznymi:
 • w kierunku zrównoważonego rozwoju,
 • GOZ w praktyce,
 • w trosce o środowisko,
 • troska o czyste powietrze i bezpieczeństwo,
 • rewolucja odpadowa a przemysł.

Przybyłych gości, zgodnie z wieloletnią tradycją przywi-
tał Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, 
dr inż. Tomasz Zieliński. Następnie przystąpiono do uro-
czystego wręczenia certyfikatów Ramowego Systemu Za-
rządzania Responsible Care, potwierdzających spełnie-
nie wszystkich merytorycznych warunków uczestnictwa 
w Programie. 

Po części uroczystej oraz prezentacji dotyczącej Progra-
mu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce, rozpoczęła się 
dalsza część merytoryczna. W każdym ze wspomnianych 
wyżej tematycznych bloków znajdowały się wystąpienia 

odnoszące się do najciekawszych i najaktualniejszych wy-
zwań oraz problemów dla całej branży chemicznej. Tema-
tyka poszczególnych wystąpień w panelach oraz debacie 
strategicznej prezentowała mieszane spojrzenie teorety-
ków, praktyków oraz prawników, co spotkało się z aproba-
tą naszych Uczestników, którzy uważnie słuchali i czynnie 
włączali się do dyskusji. Całe dwudniowe wydarzenie za-
kończyły praktyczne warsztaty odnoszące się do „rewolucji 
odpadowej w przemyśle”.

Zakończona, szesnasta edycja Forum Ekologicznego Bran-
ży Chemicznej, zgromadziła blisko 100 Uczestników, 
wśród których znajdowali się zarówno teoretycy, jak i prak-
tycy na różnych szczeblach zarządzania organizacjami, co 
sprzyjało atmosferze wymiany doświadczeń i zdobywania 
wiedzy.
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W październiku zakończyliśmy 
ogólnopolskie konkursy foto-
graficzne „Złap zająca” i „Złap 
zająca – Junior”, skierowane 
do pracowników i ich dzieci 
firm realizujących założenia 
Programu. 

Do konkursu krajowego łącznie zakwalifikowano 177 zdjęć, 
z czego 41 do edycji Junior – skierowanej do dzieci pra-
cowników firm realizujących Program "Odpowiedzialność 
i Troska". Każde zakwalifikowane zdjęcie miało szansę zo-
stać wyróżnione zarówno przez profesjonalne Jury, jak i in-
ternautów.

Jak dotychczas, również i w tym roku do oceny zdjęć zosta-
ło zaproszone wyjątkowe Jury, w skład którego wchodzili 
eksperci w dziedzinie fotografii przyrodniczej, uznani i do-
świadczeni fotografowie:
 • Łukasz Gwiździel – przewodniczący Jury
 • Paweł Wacławik
 • Paweł Wrona
 • Piotr Górny
 • Mateusz Piesiak

Zdjęcia nagradzali nie tylko Jurorzy, ale również Internauci. 
W głosowaniu trwającym od 7 do 11 października, przyzna-
li tytuły Grand Prix, fotografii z największą ilością głosów – 
w każdej z edycji konkursu.  Oddano blisko 3 tysiące waż-
nych głosów.

 Akcja „Drzewko za butelkę” to 
edukacyjna inicjatywa, z ele-
mentami rywalizacji i konkursu, 
której ideą jest aktywne dbanie 
o środowisko poprzez zbiera-
nie określonych typów odpa-
dów, w tym, zgodnie z nazwą 
akcji, plastikowych butelek. Ce-
lem akcji jest połączenie walo-

rów edukacji ekologicznej, aktywności społecznej oraz dba-
łości o środowisko naturalne i najbliższe otoczenie.

W trakcie akcji oprócz butelek PET zbierane były również 
innego rodzaju odpady, makulatura, szkło czy odpady 

elektro-sprzętu. Realizatorzy sami decydowali o przebiegu 
akcji – o tym jakie odpady będą zbierane, do kogo będzie 
adresowana akcja oraz kiedy i gdzie zostanie przeprowa-
dzona.

Dotychczas akcję przeprowadziły trzy firmy: BASF Polska 
Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azo-
towe „Puławy” S.A. Podczas tych trzech akcji zebraliśmy 
ponad milion butelek PET oraz ponad 8 ton innych od-
padów uciążliwych dla środowiska.

To jednak nie koniec. Pod koniec roku akcja „Drzewko za 
butelkę” zostanie zorganizowana jeszcze w firmie ORLEN 
Południa S.A. oraz ANWIL S.A.

Wszystkich Państwa zainteresowanych Programem, prowadzonymi akcjami oraz najnowszymi informacjami  
zapraszamy na naszą stronę internetową: 

www.rc.com.pl
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