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Szanowni Państwo,
Oddaję w Państwa ręce drugie w tym roku wydanie Magazynu 
„Polska Chemia” wydawnictwa realizowanego w ramach Pol‑
skiej Izby Przemysłu Chemicznego reprezentującej strategicz‑
ny sektor polskiej gospodarki – Polską Chemię!
 
W najnowszym wydaniu skupiliśmy się na tym, co jest dziś 
najważniejsze, ale też najtrudniejsze dla sektora. Dużo miej‑
sca poświęciliśmy tematyce prośrodowiskowej – gospodarce 
obiegu zamkniętego. O tym, że GOZ jest odpowiedzialnością 
wszystkich przeczytacie Państwo w artykule dra inż. Tomasza 
Zielińskiego, prezesa Zarządu PIPC. Z ogromnym zaintereso‑
waniem podeszliśmy do tematu paliw przyszłości. W rozmo‑
wie dla „Polskiej Chemii” – Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu 
Grupy LOTOS S.A. mówi o wielkiej szansie dla polskiej gospo‑
darki, jaką stanowią paliwa zeroemisyjne, takie jak wodór.
 
W tym numerze „Polskiej Chemii”, w artykule Aldesa Nowa 
Energia, przeczytacie Państwo o tym, że efektywne wykorzy‑
stanie OZE, technologii przyszłości, może pomóc w rozwiąza‑
niu jednego z wyzwań jakie stawia nam współczesny świat 
– zanieczyszczenia powietrza. O tym jak ważny jest głos prze‑
mysłu chemicznego w debacie na temat długoterminowej 
strategii klimatycznej Europy dowiecie się Państwo z lektury 
artykułu Renaty Auchmik, Senior Eksperta PIPC.

W „Polskiej Chemii” stawiamy na kadry! Wyzwania przed ja‑
kimi stoją specjaliści HR w Państwa organizacjach czy temat 
korzyści dla przedsiębiorstwa, które wynikają z budowy ze‑
społów interdyscyplinarnych z odpowiednim liderem i precy‑
zyjnym systemem komunikacji to 
tematy, które prezentujemy w dzia‑
le „Budujemy Kadry”.
 
Podstawowym zadaniem PIPC jest 
ochrona praw i reprezentowanie in‑
teresów Członków dlatego przed‑
stawiciele Kancelarii DZP przygoto‑
wali specjalnie dla „Polskiej Chemii” 
spis najistotniejszych wprowadzo‑
nych i planowanych obecnie regula‑
cji prawnych z punktu widzenia sek‑
tora chemicznego. Udanej lektury!

 Karolina Bajszczak 
Redaktor Naczelna 

@ PolskaChemia
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Rozwój gospodarki

REALIZACJA PROJEKTU POLIMERY 
POLICE SILNYM WZMOCNIENIEM 
STRATEGII DYWERSYFIKACJI BIZNESU 
GRUPY AZOTY I IMPULSEM DLA 
ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty, jeden z wiodących koncernów branży chemicz-
nej w Europie, dzięki rozpoczęciu produkcji polipropylenu w ramach plano-
wanego Projektu Polimery Police, oczekuje istotnej dywersyfikacji sprzedaży 
i wzrostu udziału segmentu tworzyw do ponad 30 proc. skonsolidowanych przy-
chodów w 2024 roku (bez uwzględnienia przychodów związanych ze zrealizowa-
ną akwizycją Compo Expert). Wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów 
niezwiązanych z produkcją nawozową pozwoli na dywersyfikację przychodów  
i ograniczy zjawisko sezonowych wahań popytu na produkty Grupy. Projekt 
będzie mieć także strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki – pozwoli 
istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucz-
nych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

11 maja br. w Policach odbyła się uroczysta inauguracja współpracy pomiędzy Grupą Azoty a Hyundai Engineering Co. 
i symboliczne wbicie łopaty pod budowę fabryki polipropylenu. Od lewej: Tomasz Hinc, Wojewoda Zachodniopomorski, 
Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Police, Andrzej Niewiński, Prezes Zarządu PDH Polska S.A., 
Kim, Chang‑Hag Prezes Hyundai Engineering, Lee, Seung Chul, COO Hyundai Engineering, Lim, Han Kyu, Wiceprezes 
wykonawczy Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation,  Kim, Won Ock, Dyrektor Projektu
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Rozwój gospodarki

Celem Projektu Polimery Police realizowanego przez spół-
kę celową PDH Polska będącą spółką zależną Grupy Azo-
ty oraz Grupy Azoty Police jest budowa zintegrowanego 
kompleksu chemicznego obejmującego instalację do pro-
dukcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, 
terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infra-
strukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomoc-
nicze. W wyniku realizacji projektu Polimery Police powsta-
nie kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 
tys. ton polipropylenu rocznie. 

– Realizacja inwestycji Polimery Police to ważny krok zarów-
no dla Grupy Azoty, jak i dla polskiego sektora chemicznego. 
Inwestycja oznacza realną dywersyfikację biznesu o perspek-
tywiczny i silnie rozwijający się rynek tworzyw sztucznych, 
zwłaszcza polipropylenu. Tym samym zakładamy, iż udział 
segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do 
ponad 30 proc. skonsolidowanych przychodów całej Grupy, 
wobec blisko 16 proc. w 2018 roku. W kwietniu wybraliśmy ge-
neralnego wykonawcę projektu, a w II połowie roku 2019 spo-
dziewamy się podpisania umów kredytowych, aby móc ruszyć 
z budową kompleksu w I kw. 2020 roku – mówi dr Wojciech 
Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty. 

Do kompleksowej realizacji Projektu Polimery Police we-
dług formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową wybrany zo-
stał Hyundai Engineering Co. Całkowita wartość nakładów 
inwestycyjnych (CAPEX) wymagana do wybudowania ca-
łej instalacji, nie powinna przekroczyć ok. 1,18 mld EUR, 
co stanowi kluczową wartość dla PDH Polska i jej spółek 
właścicielskich. Z kolei łączne nakłady szacowane są na nie 
więcej jak ok. 1,52 mld EUR, jednakże wynikają one z reali-
zacji inwestycji w formule project finance i obejmują nie-
zbędne rezerwy. PDH Polska zakłada również wykorzysta-
nie dodatkowego finansowania obrotowego w kwocie do 
ok. 176 mln USD.

– Dogodna lokalizacja rozbudowanego kompleksu chemicz-
nego w Policach jest korzystna zarówno pod kątem dostaw su-
rowca, tj. propanu i etylenu drogą morską, dając nam elastycz-
ność przy realizacji dostaw z różnych stron geograficznych, jak 
i sprzedaży produktów finalnych. Odbiorcy z Europy Środkowej 
zyskają istotnego partnera w dużo bliższej odległości niż do-
stawcy zlokalizowani głównie w Europie Zachodniej. Zakłada-
my, że to będzie nasz kluczowy kierunek sprzedaży. Z drugiej 
strony, bliskość Morza Bałtyckiego, to szansa dla nas na dodat-
kową sprzedaż polipropylenu drogą morską bliskiego zasięgu 
do odbiorców, z którymi dotychczas nie mieliśmy relacji – do-
daje dr Andrzej Niewiński, Prezes Zarządu PDH Polska. 

Dzięki osiągniętym w ostatnich miesiącach istotnym po-
stępom w zakresie budowy struktury finansowania Poli-
merów Police, Grupa Azoty jest coraz bliżej wypracowa-
nia jego docelowej formuły. W kwietniu br. akcjonariusze 
Grupy Azoty Police zdecydowali o przeprowadzeniu ofer-
ty publicznej z prawem poboru o wartości ok. 1 mld zł. 
Wstępne deklaracje dotyczące inwestycji kapitałowej 
(wniesienie wkładu na kapitał zakładowy) złożył Hyundai 
Engineering Co., Ltd. oraz Korea Overseas Infrastructure 

& Urban Development Corporation. Podmioty te wyrazi-
ły swoje zainteresowane rozpoczęciem negocjacji w celu 
objęcia akcji PDH Polska o wartości odpowiednio do kwot 
80 i 50 mln USD. Listy intencyjne pozostają ważne do 12 
października 2019 r. Doszło również do podpisania listu in-
tencyjnego między Grupą Azoty a Grupą Lotos dotyczą-
cego potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu 
Projektu Polimery Police i objęcia przez nią nowych akcji 
w kapitale zakładowym PDH Polska oraz wniesienia wkła-
du pieniężnego na kapitał zakładowy PDH Polska o warto-
ści do 500 mln zł. 

Obie kluczowe instalacje – PDH (produkcja propylenu) 
oraz PP (produkcja polipropylenu) – zostały zaprojektowa-
ne z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii 
(odpowiednio: Oleflex firmy UOP należącej do koncernu 
Honeywell oraz Unipol firmy Grace Technologies) umoż-
liwiających wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie 
szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Inwestycja istotnie poprawi pozycję Polski wśród europej-
skich producentów tworzyw sztucznych, która dołączy do 
czołowych producentów polipropylenu w Europie oraz sta-
nie się największym producentem w regionie CEE (produk-
cja ok. 700 tys. ton). Tym samym realizacja Projektu istotnie 
przyczyni się do redukcji ujemnego bilansu handlowego 
w segmencie tworzyw sztucznych i pozwoli na zwiększe-
nie sprzedaży eksportowej. Polimery Police to także wzrost 
niezależności energetyczno-surowcowej kraju poprzez od-
danie nowego terminalu paliw płynnych.
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Nauka i biznes

CENTRUM BADAWCZO-
-ROZWOJOWE PKN ORLEN 
W PŁOCKU – POMOST POMIĘDZY 
ŚWIATEM NAUKI I BIZNESU

 

W ostatnich latach PKN ORLEN oraz cała GK ORLEN dynamicznie rozwija dzia-
łalność badawczo-rozwojową (B+R). Koncern realizuje szereg projektów i inicja-
tyw B+R rocznie z różnych obszarów swojej działalności, wykorzystując w tym 
celu także dostępne środki publiczne – głównie związane z dofinansowaniem 
UE. Długoterminowa wizja i strategia rozwoju Koncernu zakłada intensyfika-
cję tych działań, czego zapowiedzią jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojo-
wego (CBR) w Płocku.

Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze rafineryjno-
-petrochemicznym jest niezwykle wymagająca i w po-
równaniu z innymi branżami, w dużej mierze powiązana 
z większym ryzykiem. Obejmuje ono standardowe ryzyka 
niepowodzenia projektu badawczego (typowego dla dzia-
łalności B+R), ale jest także powiązane z charakterem dzia-
łalności operacyjnej Koncernu. Działalności, która w obsza-
rze produkcyjnym skupia się na wielkotonażowej produkcji 
substancji, w wielu przypadkach, niebezpiecznych. Z tego 
względu, przed wdrożeniem nowych technologii czy mo-
dyfikacją aktualnie prowadzonych procesów, konieczne jest 
ograniczenie możliwości wystąpienia jakichkolwiek zda-
rzeń niepożądanych. W tym celu oraz z wykorzystaniem 
powstającego Centrum Badawczo-Rozwojowego, PKN OR-
LEN planuje prowadzenie testów nowych lub ulepszonych 
technologii, procesów i produktów m.in. na instalacjach pi-
lotowych/ćwierć-technicznych – na wysokim poziomie go-
towości technologicznej (TRL – technology readiness level). 
Testy te pozwolą istotnie zmniejszyć ryzyko inwestycyjne 
związane z niepowodzeniem wdrożenia nowych rozwiązań 
i ograniczą koszty prób na instalacjach produkcyjnych.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku będzie pomo-
stem łączącym świat nauki z przemysłem oraz uzupeł-
nieniem posiadanej przez Koncern w kraju oraz za grani-
cą infrastruktury badawczej. Jest także odpowiedzią na 
zdiagnozowane potrzeby infrastrukturalne w zakresie rea-
lizowanej współpracy naukowej z instytutami badawczymi 
i uczelniami oraz w ramach pomysłów i inicjatyw pracow-
ników GK ORLEN. Obecnie współpraca pomiędzy „bizne-
sem” a „światem nauki”, ze względu na brak dedykowanej 
przestrzeni do prowadzenia testów i badań na wysokim 
poziomie TRL, jest w tym zakresie ograniczona. Jednostki 

naukowe, z którymi PKN ORLEN współpracuje, nie zawsze 
dysponują infrastrukturą do prowadzenia badań w więk-
szej skali („blisko rynku”), a prowadzona inwestycja w CBR 
pozwoli na zniwelowanie luki technologicznej pomiędzy 
skalą badań laboratoryjnych, a produkcją przemysłową. 
Jednocześnie, wiele pomysłów wewnętrznych, ze względu 
na brak możliwości walidacji w środowisku „zbliżonym do 
rzeczywistego”, jest związanych ze zbyt dużym ryzykiem 
wdrożenia bezpośrednio na instalacje produkcyjne.

Kluczowym obiektem CBR będzie Hala Odwzorowań i Pilo-
taży. Budynek o powierzchni prawie 2 tys. m2 i blisko 15 m 
wysokości użytkowej, zaprojektowany z wykorzystaniem 
zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych, technolo-
gicznych oraz bezpieczeństwa, umożliwi pracę na szeregu 
instalacji badawczych. Prowadzenie zawansowanych pro-
cesów B+R możliwe będzie dzięki infrastrukturze zapew-
niającej ciągłość dostaw mediów i gazów technicznych do 
instalacji pilotowych. Istotnym elementem kompleksu bę-
dzie również zaplecze analityczno-techniczne, które w mo-
mencie oddania obiektu do eksploatacji, będzie w pełni 
wyposażone w najwyższej klasy aparaturę badawczą.

Centrum B+R koncentrować się będzie na realizacji prac 
na wysokim poziomie TRL, które podzielić można na dwie 
główne grupy: „scaling-up” i „scaling down”. Pierwsza z nich 
dotyczy badań nad opracowaniem nowych technologii, 
dla których instalacje pilotowe/ćwierć-techniczne stanowić 
będą etap pośredni pomiędzy laboratorium a skalą pro-
dukcyjną. Druga grupa obejmuje badania na instalacjach 
pilotowych powstałych z przeskalowania istniejących in-
stalacji produkcyjnych. Umożliwią one m.in. testowanie no-
wych rozwiązań, wsadów surowcowych czy optymalizacji 
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technologicznych bez konieczności prowadzenia ryzykow-
nych badań bezpośrednio na instalacjach produkcyjnych. 
Elastyczność infrastruktury CBR, która stanowi jeden z pod-
stawowych wymogów stawianych przed Centrum, pozwo-
li w przyszłości na realizację, także innych rodzajów prac 
i projektów, zgodnie z aktualnymi potrzebami badawczy-
mi Grupy Kapitałowej ORLEN.

Koncern projektując CBR zadbał o zapewnienie nowoczes-
nych rozwiązań proekologicznych. Ośrodek zaopatrywany 
będzie w przyjazną środowisku energię elektryczną, wy-
tworzoną przy użyciu własnych paneli fotowoltaicznych 
i turbiny wiatrowej. Nie zabraknie również rozwiązań w za-
kresie elektromobilności – na terenie CBR powstanie stacja 
ładowania pojazdów elektrycznych.

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku jest 
dowodem na konsekwentną realizację przyjętej strate-
gii ORLENU, w tym ogłoszonego Programu Rozwoju Pe-
trochemii. Prowadzone w CBR badania pozwolą na zdo-
bycie nowej wiedzy, opracowanie własnych technologii, 
przyspieszenie wdrożenia innowacji czy zwiększenie licz-
by własnych patentów oraz wydłużenie łańcucha wartości 
realizowanej działalności. Opracowana i pozyskana wiedza 
wesprze rozwój polskich i zagranicznych aktywów Grupy 
Kapitałowej przekładając się bezpośrednio na długotermi-
nowy rozwój firmy. 

Materiał redakcyjny powstał  
we współpracy z PKN ORLEN S.A.
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Nasze rozwiązania dla przemysłu chemicznego
Specjaliści ds. BHP, pracownicy laboratorium, technicy… wszyscy zatrudnieni 
pracownicy codziennie wchodzą na teren Twojego zakładu z zamiarem polepszenia 
wydajności, zmniejszenia kosztów produkcji i podniesienia poziomu bezpieczeństwa.  
My, pracownicy firmy Dräger, wchodzimy na teren Twojego zakładu z zamiarem udzielenia 
Ci wsparcia w zakresie: środków ochrony indywidualnej, detektorów gazów, w tym 
również systemów stacjonarnych, a także usług doradczych, serwisowych czy szkoleń.

Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24
www.draeger.com
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Paliwa zeroemisyjne

WSPÓŁTWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ 
POLSKIEJ ENERGII

Paliwa zeroemisyjne, takie jak wodór, są wielką szansą dla polskiej gospodarki 
– deklaruje Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. W rozmowie 
dla redakcji „Polskiej Chemii” podkreśla, że koncern działa w wielu obszarach 
związanych z popularyzacją czystych paliw dla transportu.

Prognozy pokazują, że pozycja paliw tra-
dycyjnych pozostanie niezagrożona jeszcze 
przez wiele lat. To chyba dobra informacja 
dla Grupy LOTOS.

Oczywiście, że tak. Natomiast nie zmienia to faktu, że kon-
sekwentnie działamy też w kierunku paliw zeroemisyjnych. 
Jako spółka o strategicznym znaczeniu zdajemy sobie spra-
wę, że rozwijanie nowoczesnych technologii związanych 
z paliwami alternatywnymi podnosi konkurencyjność pol-
skiej gospodarki oraz wspiera działania Rządu w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego też 
LOTOS angażuje się w szereg projektów pozwalających na 
szersze zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie, 
zarówno energii elektrycznej, jak i wodoru czy gazu ziem-
nego w postaci sprężonej lub skroplonej. Chcemy nie tylko 
być gotowi na to, co niesie przyszłość, ale też tę przyszłość 
współtworzyć. 

Jesienią ubiegłego roku LOTOS uruchomił 
swój Niebieski Szlak elektryfikując trasę. Jak 
po pół roku oceniacie ten projekt?

To bardzo dobry projekt, dzięki któremu zachęcamy kie-
rowców do zwrócenia uwagi na szanse, jakie niosą ze sobą 
paliwa alternatywne. Niebieski Szlak, czyli 12 punktów ła-
dowania samochodów elektrycznych przy autostradach A1 
i A2, między Trójmiastem a Warszawą, to dopiero początek. 
W planach jest budowa i uruchomienie do końca 2020 r. 
kolejnych 38 takich punktów. Musimy jednak pamiętać, że 
auta wyposażone w akumulatory litowo-jonowe to przy-
szłość na krótkich dystansach. Alternatywą już dziś wdra-
żaną do różnego rodzaju pojazdów są zasilane wodorem 
ogniwa paliwowe, dzięki którym unikamy problemu robie-
nia długich przerw na doładowanie akumulatorów. W tym 
przypadku jest to czas porównywalny do tankowania auta 
z silnikiem konwencjonalnym, czyli 3–4 minuty. 

Projekt stacji ładowania wodoru, która powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie 
rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku
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Paliwa zeroemisyjne

Co robicie w tym temacie? Kiedy wodór bę-
dzie można zatankować na stacjach LOTOSU?

W grudniu ub.r. podpisaliśmy umowę na finansowanie 
z CEF projektu „Pure H2”. Dzięki niemu Grupa LOTOS jako 
pierwsza w Polsce będzie producentem tzw. wodoru pię-
ciodziewiątkowego (czyli o czystości 99,999%), który moż-
na stosować właśnie m.in. w ogniwach paliwowych. Dwie 
pierwsze stacje tankowania czystego wodoru powsta-
ną za dwa lata na stacji paliw sieci LOTOS przy ul. Łopu-
szańskiej w Warszawie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 
gdańskiej rafinerii. Na obu stacjach dostępny będzie H35 
(350 bar) oraz H70 (700 bar). Taki rodzaj czystego paliwa 
zapewni daleki zasięg pojazdu bez konieczności dodatko-
wego tankowania na trasie pomiędzy stolicą Polski a rafi-
nerią w Gdańsku.

Czy w 2021 roku będzie w Polsce już tyle aut 
wodorowych, aby ta inwestycja okazała się 
opłacalna?

Wychodzimy z założenia, że najpierw trzeba stworzyć infra-
strukturę, aby kierowcy zaczęli kupować pojazdy na ogniwa 
paliwowe zasilane wodorem. Tymczasem koncentrujemy 
się na transporcie miejskim. W ubiegłym roku podpisali-
śmy listy intencyjne z władzami Gdyni i Wejherowa właśnie 
w sprawie dostaw wodoru do napędu autobusów z ogni-
wami wodorowymi. Takie działania w naszej ocenie przy-
bliżają popularyzację tego paliwa. Zresztą takie autobu-
sy mają wiele zalet – nie emitują żadnych zanieczyszczeń 
i zapewniają duży komfort jazdy dzięki cichej pracy silnika. 
W Polsce jest obecnie 3 producentów autobusów napę-
dzanych wodorem.

Pamiętajmy też, że oczyszczony wodór może być wykorzy-
stywany nie tylko w transporcie drogowym, ale także prze-
myśle informatycznym, medycynie, czy przemyśle spożyw-
czym. Do tej pory tak czysty wodór musi być importowany, 
dlatego jego powszechne użycie jest dość ograniczone. To 
się zmieni w 2021 roku, kiedy w LOTOSIE będziemy produ-
kowali 160 kg czystego wodoru na godzinę.

Spółka LOTOS Lab współpracuje z naukow-
cami z Politechniki Warszawskiej oraz Poli-
techniki Gdańskiej. Czego oczekujecie po ko-
operacji z uczelniami?

Nie ukrywamy, że wsparcie ekspertów jest nam potrzebne. 
To dzięki nim możemy realizować ambitne projekty, między 
innymi dotyczące wodoru. Współpraca z Politechniką War-
szawską i Politechniką Gdańską dotyczy badań w obsza-
rze niskoemisyjnego transportu i magazynowania energii. 
W planach mamy stworzenie prototypów urządzeń, które 
będą mogły zostać wdrożone do przemysłu. Uczelnie za-
pewniają laboratoria oraz wykwalifikowaną kadrę, a my 
zakup sprzętu, technologii czy licencji. Liczymy na efekty 
w postaci na przykład przetworników, baterii i magazynów 
energii czy urządzeń do testowania poziomu czystości wo-
doru metodą optyczną.

Warto tutaj wspomnieć o projekcie budowy dwóch pro-
totypowych lokomotyw manewrowych o napędach hy-
brydowych, nad którym LOTOS Lab współpracuje razem 
z LOTOS Kolej. Zgodnie z założeniami obie modernizowa-
ne lokomotywy będą miały napęd elektryczny z baterii lito-
wo-jonowej, natomiast napęd alternatywny będzie w jed-
nej z lokomotyw spalinowy, a w drugiej wodorowy. Cezura 
czasowa projektu mieści się w ramach realizowanej strate-
gii rozwoju firmy, czyli do roku 2022.

Grupa LOTOS będzie też badać możliwość 
pozyskiwania wodoru przy wykorzystaniu 
energii z farm wiatrowych na Pomorzu. Na 
jakim etapie są testy?

Podpisaliśmy list intencyjny z jedną ze spółek energetycz-
nych i rzeczywiście, na jednej z farm wiatrowych na Po-
morzu będziemy w tym roku testować produkcję wodoru 
przy pomocy elektrolizy. Obecnie paliwo pozyskiwane jest 
głównie z gazu ziemnego i ropy naftowej, ale są to emisyj-
ne metody produkcji. Przy wytworzeniu jednej cząsteczki 
wodoru, emitowane jest dziewięć cząsteczek CO2. Istnieją 
jednak inne sposoby, które pozwalają na produkcję zeroe-
misyjną. Do tego celu mogłaby posłużyć energia pocho-
dząca z lądowych farm wiatrowych. Chcemy to sprawdzić. 
Nadmiar energii generowanej przez wiatraki mógłby być 
wykorzystany do procesu elektrolizy, gdzie woda uległa 
rozkładowi na tlen i wodór. Myślę, że to jeden z naszych cie-
kawszych projektów badawczych.
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Zarządzanie danymi

„PROJEKT IDEALNY? 
MOŻLIWY. ZACZNIJMY OD 
ZARZĄDZANIA DANYMI”.

Czy w czasie swojej praktyki zawodowej często spotykacie się Państwo z przy-
kładami projektów, które przekroczyły zaplanowany budżet lub wyznaczony 
harmonogram?

Niedoprecyzowany zakres prac, zmiany wprowadzane do 
zakresu rzeczowego gdy projekt osiągnął już znaczny sto-
pień zaawansowania, nieprzewidziany wzrost cen mate-
riałów i usług, opóźnienia w dostawach urządzeń czy nie-
doszacowany budżet nakładów inwestycyjnych to tylko 
wybrane przyczyny, dla których projekty nie przebiegają 
zgodnie z planem. Jeżeli przyjrzymy się im bliżej, wniosek, 
że jednym z kluczowych elementów planowania każdej 
inwestycji są dane, na których opieramy nasze prognozy 
i szacunki kosztów, nasuwa się sam.

Firma Fluor jest obecnie w trakcie wdrożenia na skalę glo-
balną nowej metodologii realizacji projektów, ukierunko-
wanej na dane (Data Centric Execution). System Unison, 
bo taką nazwę nosi nowa metodyka, nie wprowadza re-
wolucyjnych zmian w sposobie wykonywania prac, lecz 
wspomaga dotychczas praktykowane podejście. Kluczo-
wym aspektem i jego głównym wyróżnikiem jest standa-
ryzacja wybranych procesów projektowych, polegająca na 
ujednoliceniu terminologii oraz na unifikacji wymagań, po-
przez wprowadzenie standardów danych. 
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System Unison jest wdrażany we wszystkich fazach realiza-
cji projektu, począwszy od przygotowania oferty, poprzez 
projektowanie i kompletację dostaw, aż do realizacji inwe-
stycji. W sumie opracowano czter-
naście standardów danych, które 
dotyczą między innymi: tworzenia 
struktury kosztów projektu, rapor-
towania zaawansowania prac, opra-
cowywania przedmiarów i szacun-
ków kosztów czy też formułowania 
wymagań związanych z kontrakta-
cją usług. 

Jesteśmy przekonani, że podejście 
oparte na standaryzacji procesów 
pozwala na pozyskanie nowej jako-
ści informacji, które można wykorzy-
stać w znacznie szerszym aspekcie, 
niż miało to miejsce w przypadku 
dotychczas gromadzonych danych 
historycznych. Przykładowo, jednym 
z zastosowań będzie opracowanie 
długoterminowych prognoz prze-
biegu projektów, dzięki którym moż-
liwe będzie zastosowanie proaktyw-
nego modelu zarządzania, co z kolei 
przełoży się na efektywniejszą kon-
trolę realizacji projektów. Umożliwi to 
również dokonywanie analiz predyk-
cyjnych, co według nas będzie miało 

szczególne znaczenie dla naszych klientów, w przypadku 
podejmowania w trakcie realizacji inwestycji istotnych decy-
zji dotyczących zmian zakresu bądź harmonogramu projek-
tu, ponieważ pozwoli na prześledzenie ich wpływu i osza-
cowanie potencjalnych konsekwencji. Ponadto uważamy, że 
wprowadzenie standardów danych przekłada się na groma-
dzenie bardziej spójnych i jednolitych danych historycznych. 
Dzięki temu możliwe jest opracowywanie szacunków kosz-
tów o wyższej dokładności i bardziej realistycznych harmo-
nogramów dla inwestycji planowanych oraz realizowanych 
przez naszych klientów. 

Wykorzystywanie danych historycznych w procesie decy-
zyjnym oraz w tworzeniu strategii biznesowych, związanych 
z przyszłym rozwojem przedsiębiorstwa, jest od dawna po-
wszechną praktyką. Jednak dopiero pod koniec ubiegłego 
wieku dane gromadzone i pozostające w posiadaniu przed-
siębiorstwa zaczęto postrzegać w kategoriach jego aktywów. 
Obecnie, w związku z rozwojem technik przesyłu informacji 
oraz rosnącą popularnością internetu, mamy do czynienia 
z dostępnością masowej ilości danych. A dzięki dynamicznie 
rozwijającym się w ostatnich 
latach technikom eksploracji 
danych, informacje te mogą 
być z powodzeniem wy-
korzystywane w dalszym 
doskonaleniu decyzji biz-
nesowych. 

Katarzyna Pisek
Project Management 

Fluor S.A.

Unison – Przyszłość związana z danymi
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GOZ – szanse i wyzwania 

GOZ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
WSZYSTKICH

„Przeciętny poniedziałek przed wyjazdem na konferencję. Na początek tanko-
wanie, kawa do auta w jednorazowym kubku, kanapka i zapas wody butelko-
wanej na drogę. Trasa na ok. 4 godziny jazdy. Po drodze postój i kolejna kawa, 
oczywiście w jednorazowym kubeczku. Dwie puste butelki od wody i foliowa 
torebka od kanapki. Konferencja. Wystawione napoje w „pet’owych” butel-
kach i plastikowe kubeczki do wody, kawy i herbaty”. Tak w skrócie może wy-
glądać opis towarzyszący jednemu tylko zdarzeniu i jednej tylko osobie. Może-
my postawić tu pytanie co bohater zrobił z tymi śmieciami? Z tymi kubeczkami 
i butelkami? Czy wyrzucił je do odpowiednio oznakowanych pojemników? Czy 
miał taką możliwość? Czy wiedział, że trzeba i jak to zrobić? I najważniejsze py-
tanie: czy chciał?

Obecnie intensywnie rozwijający się trend proekologicz-
ny, szczególne związany z tworzywami sztucznymi, prze-
niknął na dobre do codziennego funkcjonowania każdego 
sektora gospodarki. Tak jest też, a nawet w szczególności, 
w przemyśle chemicznym. Zaczynamy szukać rozwiązań 
na problem, który stał się gigantyczny w skali nie tylko lo-
kalnej, ale  już globalnej. Niewątpliwie problem z odpada-
mi jest i trzeba znaleźć na to skuteczny sposób. Natomiast 
czy rozwiązania które są proponowane - są trafione? 

W przypadku gospodarki o obiegu zamkniętym często 
mówi się o życiu produktu, odpowiedzialności producen-
ta, łańcuchu wartości. Niestety, często pomija się najważ-
niejszy element – konsumenta. Ale o tym za chwilę. Coraz 
większego znaczenia nabiera hasło rozszerzonej odpo-
wiedzialności producenta, szczególnie w kontekście całe-
go łańcucha wartości i życia produktu, łącznie z czasem, 
kiedy taki produkt staje się odpadem. Próbuje się dziś 
przenieść praktycznie całą odpowiedzialność za odpady 
na producentów. Odpowiedzialność producenta ma sens 
tylko i wyłącznie jeżeli zostanie wprowadzona skorelowa-
na odpowiedzialność konsumencka. GOZ  z definicji jest 
zamkniętą pętlą procesów minimalizujących zużycie su-
rowców i wytwarzanie odpadów poprzez „samoregene-
rację”, kiedy to  znaczna część odpadów staje się surowca-
mi. Ale żeby rzeczywiście tak mogło być i żeby taki system 
mógł funkcjonować, w tej pętli musi pojawić się wiele 
elementów.  Właśnie jednym z nich – chyba kluczowym 
– jest konsument. To finalnie on wyrzuca przysłowiową 
butelkę na trawnik, albo nie do tego pojemnika do któ-
rego powinien, a nie sam producent poli(terftalanu ety-
lenu) (C

10
H

8
O

4
)

n
. To użytkownik wyrobu gotowego, trzy-

ma finalnie w ręku „władzę nad życiem” produktu. To on 

decyduje co się stanie z wyrobem, którego już przestaje 
używać. Co zrobi z takim odpadem? Moglibyśmy tu usły-
szeć głosy: skąd konsument ma to wiedzieć?! To przecież pro-
ducent wyrobu teraz odpowiada za odpad, niech przynaj-
mniej nauczy co z takim produktem zrobić!. Jasne! I znowu 
ten producent. A konsument bez winy, niech wyrzuca zu-
żyte torebki, pudełka i butelki bezkarnie? Konsument był, 
jest i będzie częścią cyklu życia produktu, który używa.  
A skoro tak, to także niech ponosi za niego jakąś odpo-
wiedzialność. Założenia gospodarki obiegu zamkniętego 
same się nie zrealizują – potrzebują dobrze działających 
wszystkich swoich elementów, żeby pozostały tylko pu-
stymi sloganami. 

Zostawmy konsumenta na chwilę w spokoju. Produkt. 
W sumie on jest istotą sprawy. W zasadzie warto się zasta-
nowić czy GOZ dotyczy tylko odpadów czy produktów? 
Z założenia chodzi o usprawnienie cyklu życia produktu. 
Żeby był taki, aby  dało się go zawrócić i ponownie wyko-
rzystać, żeby stał się surowcem, a nie od razu bezużytecz-
nym odpadem (masło maślane – jak coś jest odpadem to 
przecież jest bezużyteczne). Nasz „niechciany” produkt ma 
się stać użytecznym odpadem! Ale żeby taki był, to pro-
dukt musi zostać właściwie zaprojektowany już na po-
czątku jego cyklu życia czyli na etapie jego tworzenia. 
Producent, będąc w pełni odpowiedzialnym środowisko-
wo i społecznie, wziął na siebie ciężar opracowania takie-
go rozwiązania. Poświęcił na badania i innowacje nad tym 
produktem czas, zainwestował środki finansowe, zatrudnił 
sztab naukowców, próbując znaleźć zastępstwo dla pro-
duktu, który wytwarza od 40 lat w swoim zakładzie. Jest! 
Wynalazł! Ma to! Teraz po tysiącach badań i testów pełne 
wdrożenie i żeby tylko rynek przyjął…
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No to jak mamy już taki „goz’owy” produkt to czy nadal 
powinniśmy martwić się o rolę konsumenta? Jeżeli konsu-
ment zostanie wyedukowany na temat nowych właściwo-
ści produktu to czy postąpi z jego odpadem właściwie? 
Gdzie i jak go wyrzucić? Gdzie oddać? I np. żeby miał świa-
domość, że jego aktywność nie poszła na marne, że ochro-
nił środowisko i wspomógł producenta w całym łańcuchu 
wartości. Tylko czy jest mu ta wiedza potrzebna? TAK! Jak 
mawiają lekarze: dobry pacjent to wyedukowany pacjent. Za-
tem: dobry (świadomy i skuteczny) konsument to wyedu-
kowany konsument. 

No dobrze, skoro tak, to zastanówmy się co możemy z tym 
zrobić? Czy jesteśmy gotowi na wyzwanie pod tytułem 
GOZ? Czy jest na to gotowa gospodarka, producenci, prze-
twórcy, użytkownicy, konsumenci, … administracja?

Plan działania Komisji Europejskiej dotyczący gospodar-
ki o obiegu zamkniętym pochodzi z roku 2015. Jak może-
my przeczytać na stronie Komisji: „Ma on pomóc przyspie-
szyć proces przechodzenia Europy na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, poprawić konkurencyjność na świecie i promo-
wać trwały wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc 
pracy. Plan działania określa 54 środki służące „zamknięciu 
obiegu” cyklu życia produktów: od produkcji i konsumpcji do 
gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. Określono 
w nim również pięć sektorów priorytetowych, które przyspie-
szą przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całym 
jej łańcuchu wartości (tworzywa sztuczne, odpady spożyw-
cze, surowce krytyczne, odpady z budowy i rozbiórki, bioma-
sa i bioprodukty). Nacisk położono na stworzenie solidnych 
podstaw umożliwiających rozwój europejskich inwestycji i in-
nowacji”. Brzmi fenomenalnie. W zasadnie przez ostanie 
lata implementacja powinna być tak przygotowana, żeby 
przemysł chemiczny, stanowiący prawie 1/5 przemysłu 
w Polsce, czuł się bezpiecznie i był przekonany, że krajo-
wa administracja przygotowała gospodarkę do skuteczne-
go działania w ramach  GOZ-u. Konsumenci powinni być 
wyedukowani, co robić z odpadami i  jak działać bardziej 
proekologicznie. Nauka powinna właśnie kończyć opraco-
wywać nowe „goz’owe” produkty, które przemysł wdroży 
i nadal będzie się rozwijać. Pewne zwiastuny takich dzia-
łań możemy znaleźć w sieci. Ministerstwo Środowiska uru-
chomiło proedukacyjną stronę naszesmieci.mos.gov.pl, na 
której promuje m.in. Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 
w dniach 18-26 listopada 2017 roku (sic!) i akcję Let’s Clean 
Up Europe! – Posprzątajmy Europę! w dniach od 1 marca 
do 30 czerwca 2018 roku (sic!). Ach, i jeszcze pod koniec 
ubiegłego roku powstał Zespół Parlamentarny pod nie-
wdzięczną nazwą ‘Zerwij z plastikiem’, gdzie niewiele jest 
treści merytorycznych i zgodnych z obecnym stanem ba-
dań i realiów, a całkiem dużo  zabobonów  o tworzywach 
sztucznych…  Oj dzieje się!

Zatem, spoglądając na obraz wprowadzania w Polsce za-
łożeń GOZ-u, narasta swojego rodzaju przerażenie. Prze-
mysł chemiczny jest częścią łańcucha gospodarczego, 
który rzeczowym GOZ’em będzie dotknięty, tak jak prze-
mysł spożywczy, farmaceutyczny czy odzieżowy.  I chemia 

jako ogromny sektor  wykazuje wolę udziału w procesach 
rozwiązania problemów, a nie ich piętrzenia. GOZ, strate-
gia ds. tworzyw mogą być szansą dla tej branży, szansą 
na rozwój produktów, technologii, innowacje, zacieśnie-
nie współpracy z nauką. Ale przemył chemiczny nie może 
pozostać w tym sam. Żaden inny sektor gospodarki nie 
może pozostać w tym sam. Potrzebujemy wszystkich ele-
mentów tego systemu, żeby naprawdę zaskoczył i żeby 
GOZ nie stanowił zagrożenia i wnosił samych ryzyk. Pol-
ska gospodarka potrzebuje sprawnego systemu lub syste-
mów odzyskiwania odpadów. I to już! Bez zastanawiania 
i krytyki czy 10 groszy to dużo czy mało za kaucję za bu-
telkę PET. Nie mamy czasu na zastanawianie! Administra-
cja ma wszelkie narzędzia, żeby rozpocząć usprawnianie 
i w zasadzie budowę systemu zbiórek, recyklingu, podzia-
łu, definicji, co można, a czego nie. Jak są pomysły i możli-
wości – a są – to trzeba pozwolić przedsiębiorcom działać 
i umożliwić im realizację  nawet najtrudniejszych  założeń  
strategicznych. Edukować konsumentów? Tak! Na to nigdy 
nie jest za późno. A równolegle do tego  wprowadzać me-
chanizmy zachęcające konsumentów do udziału odpowie-
dzialności za odpady.  

I tak się składa, że jedną z najważniejszych ról w całym 
GOZ-ie powinna pełnić administracja publiczna, jako ta, 
która ma wszelkie narzędzia regulacyjne w swoim ręki 
i będzie realnym motorem napędowym. Potrzebne jest 
opracowanie i wdrożenie takiego systemu, który będzie 
wspomagająco – prorozwojowy. System, który będzie 
wprowadzać współodpowiedzialność konsumentów za 
odpady. System, który będzie rozwiązaniem dla proble-
mu odpadów, szczególnie komunalnych. System, który 
pozwoli czerpać z łańcucha wartości wielu elementom 
gospodarki. System, który zadba, żeby przedsiębiorstwa, 
szczególnie przemysłu chemicznego, mogły skutecz-
nie i efektywnie realizować swoje plany rozwojowe. Tyl-
ko wszyscy muszą widzieć w tym sens i szansę i równe 
warunki traktowania. Sektor chemiczny jest zbyt istotny 
dla gospodarki kraju, żeby pozostawiać go w pełni od-
powiedzialnym za powodzenie GOZ’u. Czekamy zatem 
na taki system (…i z pełną odpowiedzialnością się w nie-
go zaangażujemy).

dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu PIPC
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GOZ – szanse i wyzwania 

CZY GOSPODARKA OBIEGU 
ZAMKNIĘTEGO JEST SZANSĄ, 
WYZWANIEM, A MOŻE KONIECZNOŚCIĄ 
POLSKIEGO PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO?

Polski przemysł chemiczny stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami. Brak tanich 
surowców oraz kosztów produkcji, powoduje konieczność wdrażania różnorod-
nych działań, mających na celu utrzymanie konkurencyjności na rynku mię-
dzynarodowym. W tym celu szuka się nowoczesnych rozwiązań technicznych, 
efektywności energetycznej i procesowej. Udoskonalanie tych obszarów powo-
duje, że polski przemysł wprowadza na bieżąco zasady zrównoważonego roz-
woju oraz elementy gospodarki obiegu zamkniętego. 

W kwietniu 2018 r. Parlament Europejski przyjął pakiet od-
padowy obejmujący 6 dyrektyw, które ustanawiają nowe, 
prawnie wiążące cele dotyczące recyklingu odpadów 
i ograniczenia ich składowania. Regulacje te będą pod-
stawą wdrożenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). 
Dodatkowo w styczniu 2018 r. Komisja Europejska przyję-
ła strategię w dziedzinie tworzyw sztucznych, która będzie 
stanowić fundament dla nowej gospodarki ich obiegu, re-
spektującej wymagania dotyczące możliwości recyklingu 
lub ponownego wykorzystania surowców. Wynika z tego, 
że najbliższe lata będą obfitowały w zmiany regulacyjne 
mające na celu przejście na gospodarkę obiegu zamknię-
tego, które to przemysł chemiczny będzie zobowiązany 
wdrożyć w swojej działalności. W zależności od dalszych 
kierunków tych zmian, jak i zaangażowania przemysłu, GOZ 
może stać się zarówno szansą jak i zagrożeniem dla polskie-
go przemysłu chemicznego. Jest to czas, kiedy sektor che-
miczny musi wdrożyć na szeroką skalę modele biznesowe 
polegające na ścisłej współpracy między instytucjami na-
ukowymi, przedsiębiorcami, innymi sektorami przemysłu, 
a także administracją publiczną. Współpraca ta ma być za-
równo elementem udoskonalania dotychczasowej działal-
ności, jak i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań produk-
towych i technologicznych oraz wytworzenia właściwego 
dla GOZ łańcucha wartości produktów i będzie stanowić 
kluczowe fundamenty powodzenia w kształtowaniu się 
międzynarodowej konkurencyjności branży.

Jednym z wyzwań jakie niesie wprowadzenie GOZ jest 
konieczność wdrożenia innowacji w zakresie wytwarza-
nia tworzyw sztucznych. Producenci z branży chemicznej, 
będą zmuszeni do wycofania lub zastąpienia substancji za-
kłócających proces recyklingu na inne. Produkowane z al-
ternatywnych surowców, w tym surowców pochodzenia 

biologicznego, materiały będą musiały ulegać całkowite-
mu rozkładowi w wodzie morskiej i słodkiej. Przemysł che-
miczny powinien upatrywać w tym szansę na rozwinięcie 
swojej działalności w tych kierunkach, w szczególności po-
przez współpracę z nauką.

Takie podejście jest dostrzegane przez Komisję Europejską, 
która przewiduje finansowanie rozwoju bardziej inteligen-
tnych i nadających się do recyklingu tworzyw, co daje szan-
se polskim naukowcom i przedsiębiorcom na rozwój i wy-
pracowanie nowoczesnych rozwiązań przyspieszających 
przejście na GOZ. 

Znowelizowana Dyrektywa w sprawie odpadów oraz Dy-
rektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowanio-
wych narzuca krajom członkowskim wymagania dotyczące 
uzyskania poziomów recyklingu. W przypadku odpadów 
komunalnych jest to minimum 55% a w przypadku opako-
waniowych tworzyw sztucznych 50% do końca 2025 r. Tak 
wysoko postawiona poprzeczka zmusza do wypracowania 
wielu nowych elementów systemu w cyklu życia produk-
tów, które pozwolą na uzyskanie założonych poziomów. 
Jednym z nich jest wytwarzanie produktów z jednorod-
nych polimerów. Zauważalnym problemem w recyklingu 
stają się tworzywa sztuczne produkowane pierwotnie, po-
siadające związki chemiczne nadające im różne wymaga-
ne właściwości użytkowe (plastyfikatory, antypiryny, stabi-
lizatory etc.), a których obecność w nowo produkowanych 
polimerach jest niedozwolona. Lista niedozwolonych sub-
stancji będzie zmieniana w kolejnych latach. Podanie re-
cyklingowi mechanicznemu (materiałowemu) odpadów 
posiadających niedozwolone substancje jest niemożliwe, 
a wykorzystanie nowoczesnych technologii, które mogą 
wyodrębnić te substancje np.: recyklingu chemicznego, 
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niekoniecznie będzie uzasadnione ekonomicznie. Wiele 
nowoczesnych technologii recyklingu jest jeszcze niedoj-
rzałych, bądź są w fazie badawczej i może minąć wiele lat 
zanim doczekamy się implementacji na skalę przemysło-
wą. Istotną rolę w wyborze technologii odgrywają wzglę-
dy ekonomiczne i technologiczne, jednakże w modelu go-
spodarki cyrkularnej możliwe rozwiązania powinny zostać 
poddane analizom LCA, które wskażą te najbardziej uzasad-
nione środowiskowo.

Należy jednak pamiętać, że rozwiązania GOZ nie będą je-
dynie wprowadzane w przemyśle polimerowym. Wśród 
istotnych wyzwań należy wymienić: recykling i regenerację 
zużytych rozpuszczalników, kwasów czy sorbentów, rege-
nerację olejów przepracowanych, czy wykorzystanie sub-
stancji z recyklingu do produkcji nawozów sztucznych np.: 
z odzyskanego fosforu. W każdym z powyższych przypad-
ków, wykorzystane technologie powinny pozwolić na prze-
prowadzenie tych procesów w sposób efektywny ekono-
micznie, skuteczny i przyjazny dla środowiska.

Wdrożenie rozwiązań GOZ na szeroką skalę przyniesie z całą 
pewnością wiele korzyści, przede wszystkim środowisko-
wych. Wśród nich należy wymienić zmniejszenie zużycia 
energii, a co za tym idzie emisji CO2 , w całym łańcuchu 

wartości oraz stopniowe zmniejszenie wykorzystania su-
rowców kopalnych. Ponad to wdrożenie GOZ w przedsię-
biorstwach produkcyjnych, zwiększy ich niezależność od 
rosnących cen surowców wtórnych, a nakłady poniesione 
na przygotowanie infrastruktury szybko się zbilansują.

Dostosowanie się do wymogów GOZ jest w dłuższej per-
spektywie konieczne. Im szybciej zostaną zaimplemento-
wane kolejne rozwiązania w polskim przemyśle chemicz-
nym, tym bardziej będzie on konkurencyjny na rynkach 
światowych. Każda firma chemiczna będzie musiała ocenić 
potencjał wpływu zmiany popytu na własny biznes. Waż-
ne jest jednak wypracowanie i wykorzystanie polskiej my-
śli technicznej, aby krajowa 
branża nie była zmuszona do 
pozyskiwania gotowych roz-
wiązań i technologii na ob-
cych rynkach tylko korzystała 
z własnych zasobów.

Bartosz Malowaniec
Kierownik Zakładu Weryfikacji 

Technologii Środowiskowych 
IOŚ-PIB
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D R I V E
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H Y D R A U L A N ®

K A T A L I Z A T O R Y

T W O R Z Y W A  T E C H N I C Z N E

G LY S A N T I N ®

P O W Ł O K A  L A K I E R O W A

K E R O P U R ®

PŁYNY DO UKŁADÓW HAMULCOWYCH

PŁYNY DO UKŁADÓW CHŁODZENIA

PAKIETY WIELOFUNKCYJNE DO BENZYN  
I OLEJÓW NAPĘDOWYCH

Najwyższa jakość zapewniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa. 
Płyny hamulcowe Hydraulan® poddawane były niezliczonym 
testom zarówno przez producentów pojazdów jak i wyposażenia  
w celu zapewnienia najwyższych standardów jakości, niezawodności  
i kompatybilności ze wszystkimi elementami układu hamulcowego.

Dzięki zaawansowanym katalizatorom samochodowym, 
spełniającym najsurowsze normy emisji Euro 6, samochody  
z silnikiem Diesla są czyste i przyjazne dla środowiska.

Glysantin®, wiodąca europejska marka, zapewnia potrójną 
ochronę układu chłodzenia przed zamarzaniem, przegrzaniem 
i korozją. Płyny Glysantin® posiadają największą ilość aprobat 
spośród czołowych producentów pojazdów.

Tworzywa techniczne (PA, POM, PBT) i poliuretany (PU, TPU) BASF 
są powszechnie stosowane w motoryzacji. Od redukcji masy 
poprzez nowoczesne wzornictwo, poprawę komfortu po zwiększone 
bezpieczeństwo.

www.basf.pl

Powłoki fabryczne dla producentów pojazdów oraz podzespołów 
samochodowych. Zrównoważone technologie do renowacji 
powłok, m.in. produkty utwardzane promieniami UV, lakiery 
bezbarwne schnące w 10 minut, czy linia produktów Glasurit®  
ECO BALANCE z certyfikatem zrównoważonej biomasy.

Usuwają i zapobiegają tworzeniu się osadów wewnątrz 
silnika, chroniąc w ten sposób cały układ paliwowy. 
Zapewniają maksymalną czystość silnika, optymalizują 
zużycie paliwa i poprawiają komfort jazdy.
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PLASTIK W CZASACH POSTPRAWDY
Przestrzeń publiczną trwającej od kilku lat debaty dotyczącej tworzyw sztucz-
nych w GOZ wypełnia  ogrom prawd pozornych. Budzą one plastikofobię. 
W debacie tej chętnie eksponuje się cele idealistyczne – powodowane troską 
o przyszłość naszej planety. Jednak w praktyce potencjał postprawdy wykorzy-
stywany  jest przez różnych uczestników debaty do osiągania – na ogół kamu-
flowanych – celów politycznych, rynkowych i marketingowych. 

Ralph Keyes w swej profetycznej książce Era postprawdy. 
Nieszczerość  i oszustwa w codziennym życiu wskazał na to, 
że  rozwój środków masowego przekazu, a zwłaszcza In-
ternetu, wzmocnił wrodzoną skłonność ludzi do oszuki-
wania w komunikacyjnych interakcjach. Zdaniem Keyesa 
ludzie kłamią teraz częściej  i są bardziej podatni na kłam-
stwa innych.  

Językoznawcy definiują postprawdę jako zjawisko, w któ-
rym obiektywne fakty w mniejszym stopniu wpływają na 
opinię publiczną, niż odwoływanie się do emocji i osobi-
stych przekonań. Postprawda opiera się na niepopartych 
wiarygodnymi źródłami mniemaniach. Miarą jej „rzetelno-
ści” jest spektakularność treści plasowanych w obiegu pub-
licznym, obliczonych często na wywołanie uczucia lęku. 
Racjonalna argumentacja przegrywa z atrakcyjnie podaną 
iluzją lub przeinaczeniem. Charakterystycznym dla takiej 
postawy jest zamknięcie się  na obiektywne argumenty in-
nych i niezachwiane wewnętrzne przekonanie o własnej 
racji. Wyniki badań naukowych zostają unieważnione przez 
efektowne ikonografiki, łapiące za serce zdjęcia, treści spe-
kulatywne, semi-naukowe lub zgoła nienaukowe.

Populizm i demagogia zainfekowały dyskurs nad GOZ. Ple-
mionom ekologów udało się narzucić publicznej debacie 
o GOZ retorykę dyskryminującą tworzywa sztuczne i zmie-
rzającą do ich swoistego wykluczenia z życia codziennego. 
Jeśli NGO-sy  mówią o plastiku, to zawsze w złożeniu  z war-
tościującymi określnikami w rodzaju: monstrum, plaga, epi-
demia, przekleństwo. Przestaje to budzić obiekcje regulato-
rów rynku. Język wykluczenia o mocnym emocjonalnym 
ładunku powoduje zmiany w postrzeganiu plastiku także 
u codziennych użytkowników tworzyw sztucznych.

Zaślepienie plastikofobiczne, budzenie uprzedzeń i obaw, 
rozsiewanie negatywnych stereotypów, które mają zwięk-
szyć dystans społeczny wobec tworzyw sztucznych, opar-
te są na zasadach psychologii agresji stosowanych przez 
propagandę przy konfliktach zbrojnych. Tylko że tym razem 
biologicznym zagrożeniem ma być plastik, który niewidzia-
nie truje, podstępnie zabija i widzialnie zaśmieca. Tworze-
nie takich łańcuchów skojarzeniowych  jest obliczone na 
redukowanie potencjału pomocowego ze strony regulato-
rów rynku i użytkowników. 

Szereg badań wykazało, że zastąpienie plastiku alterna-
tywnymi materiałami będzie miało poważny negatywny 
wpływ na gospodarkę, klimat i środowisko. Tylko w sek-
torze opakowaniowym taka zamiana zwiększy całkowi-
tą masę opakowania średnio o ponad jedną trzecią, a za-
potrzebowanie na energię w cyklu życia wzrośnie ponad 
dwukrotnie o 1240 milion GJ rocznie, co stanowi ekwiwa-
lent  20 milionów ogrzewanych domów. 

Na poziomie teoretycznym GOZ jest synkretyczną koncep-
cją ekonomiczno – środowiskową, którą zmierza do zmiany 
paradygmatu rozwojowego.  Idea ta nie ma waloru kom-
pletności. Jest wciąż dyskutowana i bardzo różnie definio-
wana. Cechują ją  ruchome treści dostosowywane do zmie-
niających się kontekstów. Wciąż pozostaje niepewne, czy 
filozofia ta zdolna będzie udźwignąć  test wielopoziomo-
wego wdrożenia.  Filozofia to raczej sztuka stawiania pytań, 
niźli dawania odpowiedzi.

Podczas, gdy naukowcy wciąż spierają się o to, czym filozo-
fia GOZ jest, a czym nie jest, legislatorzy galopują z kolejny-
mi rozwiązaniami prawnymi, które regulują to co pozostaje 
mgławicą. To co niejasne tłumaczy się przez niejasne. 

Historia ludzkości obfituje w stawianie fałszywych tez 
i diagnoz oraz w aplikowanie wątpliwych kuracji. Rtęcią le-
czono kiedyś choroby weneryczne, palenie tytoniu zaleca-
no przy chorobach płuc, okłady z koców uranowych apli-
kowano artretykom, arszenik miał być dobry na cukrzycę, 
a morfinistów stawiano na nogi heroiną. Pomylił się nawet 
Einstein wprowadzając stałą kosmologiczną. 

Bezsporne są ograniczenia planetarne Ziemi i jej zaśmie-
cenie. Jaki będzie efekt wdrażania GOZ nie wie nikt. Cha-
rakterystyczne jest, że naukowcy – inaczej niż legislatorzy 
i ekolodzy – wśród zagrożeń planetarnych nie przydają pla-
stikowi pierwszeństwa. Dlatego posługiwanie się plastiko-
fobią w debacie dotyczącej GOZ stanowi większe zagroże-
nie niż sam plastik. 

Krzysztof Żarnotal
Pełnomocnik Zarządu ds. GOZ  

Synthos S.A.
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Innowacyjne przedsięwzięcia 

INNOWACJE A DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH

Zjawisko innowacji jest nierozłącznie związane z pojęciem zmiany, nowości, re-
formy czy też idei postrzeganej jako nowa. Za innowacje uważa się najróżniej-
sze fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, spo-
łecznym lub psychologicznym. Precyzyjne klasyfikowanie innowacji jest dość 
kłopotliwe. Z pewnością innowacja to każda zmiana, która coś ulepsza, daje 
nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę. 

Wtedy, gdy zmiana wiąże się z planowaniem przedsięwzię-
cia, czyli z zamierzeniem budowlanym lub inną ingerencją 
w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie 
sposobu wykorzystania terenu, konieczna jest analiza czy 
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach. Dokonuje się jej w oparciu o rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
zawierające listę przedsięwzięć, dla których uzyskanie de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obligatoryj-
ne; przykładowe przedsięwzięcia to:
 • instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu pro-

cesów chemicznych służące do wytwarzania nawozów 
mineralnych lub środków ochrony roślin oraz produk-
tów biobójczych,

 • instalacje do magazynowania ropy naftowej, produk-
tów naftowych, substancji lub mieszanin (…), wraz 
z urządzeniami do przeładunku,

 • instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów nafto-
wych,

 • instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • i wiele innych…, a także przebudowa, rozbudowa lub 

montaż wyżej wymienionych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawa-
na jest na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko i jest jedną z pierw-
szych decyzji wydawanych w trakcie procesu inwesty-
cyjnego. Jest ona konieczna do uzyskania innych decyzji 
inwestycyjnych, między innymi pozwolenia na budowę. 
Warunki i zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach rzutują na cały proces inwestycyjny oraz wszystkie 
fazy inwestycji: projektowanie, realizację, eksploatację lub 
użytkowanie oraz likwidację.

Proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach jest długi, złożony i istotnie wpływa na plany roz-
wojowe i inwestycyjne, ma on daleko idące skutki dla całe-
go przedsięwzięcia. Odpowiednie przygotowanie wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

w tym dokumentacji środowiskowej takiej jak karta infor-
macyjna przedsięwzięcia i/lub raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko wpływa na skrócenie cza-
su postępowania administracyjnego oraz pozwala na mak-
symalizować efektywność i skuteczność uzyskania decyzji 
o uwarunkowaniach środowiskowych.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem za-
wierającym kluczowe informacje dotyczące planowanej in-
westycji, przede wszystkim opracowywana jest dla przed-
sięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko to dokument mający na celu analizę i ocenę 
bezpośredniego i pośredniego wpływu danego przedsię-
wzięcia na: środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i wa-
runki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym 
krajobraz kulturowy oraz wzajemne oddziaływanie między 
wymienionymi elementami. Zawiera m.in. ocenę ryzyka 
wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych 
i budowlanych. Wprowadzane innowacje mogą powodo-
wać zaniepokojenie społeczeństwa, wtedy konieczna jest 
pogłębiona analiza możliwych konfliktów społecznych 
związanych z planowanym przedsięwzięciem, ich identyfi-
kacja i jak najwcześniejsze zapobieganie ich powstawaniu. 
Wyżej wymienione dokumenty określają możliwości oraz 
sposoby unikania, zapobiegania i zmniejszania negatyw-
nego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko 
przy uwzględnieniu przyjętych przez inwestora rozwiązań 
lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicz-
nych i organizacyjnych.

Skuteczne wdrożenie planowanego, innowacyjnego 
przedsięwzięcia rozpoczyna się wraz z przystąpieniem do 
prac nad opracowaniem dokumentacji do wniosku o de-
cyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w harmono-
gramie inwestycyjnym konieczne jest przewidywanie od-
powiedniego czasu i środków na przeprowadzenie tego 
procesu.

Katarzyna Piankowska
Specjalista ds. OOŚ 

EKO-KONSULT Sp. z o.o.
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• 65 lat doświadczenia
• wykwalifikowany personel naukowy
• usługi badawcze
• szkolenia
• certyfikacje wyrobów
• produkcja doświadczalna

• biopolimery
• biomateriały
• polimery i włókna syntetyczne
• biotechnologia
• nanotechnologia
• celuloza i papier 
• ochrona środowiska 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA 
W OBSZARACH:

Spróbujmy wykorzystać wszystko co  natura 
kryje cennego aby stworzyć to co dla człowieka zdrowe, 
dla środowiska  bezpieczne a dla techniki użyteczne

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

www.ibwch.lodz.pl

ibwch@ibwch.lodz.pl

www.fb.com/ibwchlodz
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Wsparcie dla twórców

DLA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI 
KLUCZOWY JEST TWÓRCA

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” od początku istnienia tj. 
od 1952 roku ściśle współpracuje z przemysłem chemicznym, opracowując i do-
skonaląc procesy technologiczne. Efektem tej współpracy jest 890 wdrożonych 
technologii, a w ostatnich 5 latach zawarliśmy 30 umów wdrożeniowych i li-
cencyjnych. Współpraca z przemysłem była i jest dla Instytutu sprawą prio-
rytetową. W gronie naszych partnerów przemysłowych znajdują się czołowi 
przedstawiciele przemysłu chemicznego w Polsce oraz zagraniczni kontrahen-
ci. Potwierdzeniem kreatywności pracowników Instytutu są 1673 uzyskane pa-
tenty, w tym 60 za granicą. Corocznie zgłaszanych jest przez Instytutu 20–30 
wynalazków do ochrony patentowej.

Obecnie jesteśmy jednym z instytutów Sieci Badawczej ŁU-
KASIEWICZ, lecz tak jak dotychczas, podstawowym celem 
działalności ŁUKASIEWICZ – ICSO „Blachownia” jest gene-
rowanie wyników prac naukowo-badawczych na wyso-
kim poziomie, w starannie wybranych dziedzinach oraz ich 
przekształcanie w nowoczesne produkty rynkowe – eko-
nomicznie opłacalne technologie. Dzisiaj instytut to po-
łączenie tradycji z nowoczesnością, zatrudnienie w ciągu 
12 ostatnich lat 129 nowych pracowników, głównie absol-
wentów szkół wyższych pozwoliło zahamować tenden-
cję zmniejszania się zasobów kadrowych. Większość z nich 
kontynuuje pracę, a średnia wieku Załogi Instytutu liczącej 
ok. 140 pracowników, od 2006r. praktycznie nie zmienia się 
i wynosi 46–47 lat. 

Stworzone zostały dobre warunki dla rozwoju kompetencji 
badawczo-wdrożeniowych pracowników Instytutu, m.in. 
poprzez studia doktoranckie, studia podyplomowe, staże 
i szkolenia, bo w rozwijaniu innowacyjności kluczowy jest 
twórca.

Instytuty badawcze, a w szczególności instytuty Sieci Ba-
dawczej ŁUKASIEWICZ, mają wspierać przedsiębiorców 
w działalności rozwojowej, tak by mogli konkurować nowy-
mi produktami i coraz lepszymi technologiami. Aby zwięk-
szyć skuteczność wdrażania przez przedsiębiorców wy-
ników prac B+R, potrzebne jest przede wszystkim lepsze 
motywowanie twórców technologii i docenianie roli jed-
nostki naukowej (instytutu), który zapewnia odpowiednie 
warunki do ich tworzenia. Działalność twórcza zasługuje 
na uznanie, a najlepszym motywatorem i formą wyrażenia 
tego uznania jest zapewnienie twórcom technologii, a tak-
że instytutowi zatrudniającemu twórców, wynagrodzeń 
będących częścią korzyści (zysków) uzyskiwanych przez 
przedsiębiorcę z zastosowania nowej technologii („success 

fee”). A to jest przecież zgodne z obowiązującym pra-
wem. Kodeks Cywilny zalicza twórczą działalność naukową 
i wdrożeniową do dóbr osobistych człowieka, a ustawa Pra-
wo Własności Przemysłowej (pwp) zobowiązuje do dziele-
nia się korzyściami uzyskiwanymi ze stosowania wspólnego 
wynalazku i do wynagradzania twórców.

W procesie tworzenia i komercjalizacji nowych technologii 
można wyróżnić wiele faz i etapów, ale bardzo ważne jest, 
aby w każdym z tych etapów uczestniczyli twórcy tech-
nologii. Bo to właśnie oni współdziałając z przedsiębiorcą, 
a w określonych sytuacjach także z firmą inżynieryjno-pro-
jektową, będą dążyli do jak najszybszego i jak najlepsze-
go zastosowania opracowanej z ich udziałem technologii. 
W tych działaniach to instytut będzie wspierać twórców 
technologii, aż do zakończenia wdrożenia, działając tak jak 
przedsiębiorca na zasadach biznesowych. Mając zapew-
niony udział w efektach finansowych (zyskach) z wdroże-
nia nowej technologii instytut będzie ukierunkować dzia-
łania swoich pracowników na ten najważniejszy cel jakim 
jest szybkie i skuteczne wdrożenie (komercjalizacja wyni-
ków badań). Przedsiębiorca potrzebuje technologii w po-
staci dokumentacji technicznej (co najmniej w formie za-
łożeń do projektu procesowego) oraz (jeżeli to możliwe 
i zasadne) oczekuje zgłoszenia nowych rozwiązań tworzą-
cych technologię do ochrony patentowej. Ważne jest aby 
przedsiębiorca, który będzie podejmował decyzję o wdro-
żeniu technologii miał możliwość oszacowania nakładów 
inwestycyjnych i opłacalności tej inwestycji. Bezpieczeń-
stwo inwestora pod względem prawnym daje ochrona pa-
tentowa, dlatego jeżeli powstałe rozwiązania technologicz-
ne i/lub aparaturowe noszą znamiona wynalazku, należy 
możliwie najszybciej zgłosić je do Urzędu Patentowego RP 
i zdecydować o ewentualnym rozszerzeniu ochrony paten-
towej. Tego mogą dokonać tylko twórcy wynalazku.
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Wsparcie dla twórców

Kluczem do sukcesu jest stworzenie warunków do ści-
słej współpracy pracowników jednostki naukowej (insty-
tutu) z technologami przedsiębiorcy, projektantami i pra-
cownikami tworzonych centrów badawczo-rozwojowych 
u przedsiębiorcy, w ramach jednego zespołu opracowu-
jącego nową technologię i tworzącego wynalazki, a także 
ustalenie zasad (regulaminu) motywacji członków zespołu 
(wynagrodzenie uzależnione od wkładu twórczego, sku-
teczności działania, a zwłaszcza zyskowności wdrożonej 
technologii, zgodnie z ustawą pwp). Ta sfera jest często za-
niedbywana przez przedsiębiorców, a przecież tylko dobre 
współdziałanie i wspólny wysiłek wszystkich uczestników 
w procesie od opracowania nowej technologii, weryfika-
cji w skali pilotażowej, aż do jej zastosowania w działalności 
produkcyjnej, może przynieść oczekiwane efekty. Tak więc 
dla rozwoju innowacji kluczowi są twórcy technologii na 
każdym etapie jej powstawania.

Najwyższy czas zadbać o ludzi, bez których innowacyjność 
się nie rozwinie. W mojej ocenie wpłynie to na zwiększenie 
skuteczności wdrażania i skrócenie czasu na przeprowadze-
nie całego cyklu badawczo-wdrożeniowego. Co także jest 
ważne, powstanie system finansowania jednostek nauko-
wych (instytutów) z coraz większym udziałem przedsiębior-
ców, którzy osiągnęli sukces wdrożeniowy. To z kolei pozwoli 
instytutom na generowanie nowych pomysłów (koncep-
cji), przeprowadzenie badań wstępnych (rozpoznawczych), 
przygotowanie ofert dla przedsiębiorców i wniosków na 
projekty badawczo-rozwojowe. Włączenie firm inżynieryj-
no-projektowych do realizacji projektów badawczo-rozwo-
jowych umożliwi lepsze wykorzystanie ich kompetencji, i co 
najważniejsze dostosowanie powstających technologii do 
realiów przemysłowych, a to z kolei wpłynie na zmniejszenie 
ryzyka nie osiągniecia celu wdrożeniowego. Wynagradzanie 
twórców technologii, czyli stworzenie możliwości dobrego 
zarabiania przez twórców na innowacjach zachęci młodych, 
kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi do angażowania się 

w działalność badawczo-wdrożeniową całym swoim poten-
cjałem i bez ograniczeń.

Z doświadczenia wiem, że najwięcej wdrożeń i najbardziej 
efektywne wdrożenia zostały dokonane z tymi przedsię-
biorcami, którzy zadbali odpowiednią motywację dzie-
ląc się korzyściami z Instytutem i zapewniając twórcom 
nowych technologii wynagrodzenia w słusznej proporcji 
ustalonej wspólnie. To nie wysokość tych wynagrodzeń, 
ale pewność ich otrzymania zawsze, gdy technologia jest 
wdrożona z sukcesem, będzie napędzać rozwój innowacji.

dr Andrzej Krueger
Dyrektor Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ –  

Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
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PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W WYBRANYCH SPECJALIZACJACH m. in.:    
 synteza i technologia organiczna 
 żywice fenolowe, akrylowe, epoksydowe, poliwęglany oraz modyfikowanie właściwości żywic  
 rozdział gazów, procesy wodorowe i ciśnieniowe 
 technologie przetwarzania surowców odnawialnych  
 procesy petro- i karbochemiczne 
 kataliza homo- i heterogenna  
 chemia i technologia polimerów oraz tworzyw sztucznych, ich modyfikacja i przetwórstwo  
 środki powierzchniowoczynne i chemia gospodarcza  
 środki specjalistyczne dla różnych gałęzi przemysłu  
 ochrona środowiska i utylizacja odpadów 

 

OCHRONA PATENTOWA 
ponad 1600 patentów w kraju i zagranicą 

      

      WDRAŻANIE WYNIKÓW BADAŃ 
      900 wdrożonych technologii 

 

BADANIA NAUKOWE 
ponad 2100 opublikowanych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych 
 

ANALIZY CHEMICZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI BADAWCZE m. in.:               
oznaczanie substancji SVHC w wyrobach, biodegradacja, ocena środków chemii gospodarczej,  
ocena środków ochrony roślin   

 
 

USŁUGI INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE     
pakiety i projekty procesowe, koncepcje dla nowych i modernizowanych instalacji  

 

INSTYTUT  
CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 

www.icso.com.pl 

 

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” 
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Kierunek OZE

W STRONĘ TECHNOLOGII 
PRZYSZŁOŚCI – EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE OZE

Współczesny świat stawia przed nami wszystkimi różne wyzwania, które wy-
magają sięgania po innowacyjne rozwiązania. Jednym z nabrzmiewających 
problemów jest rosnące zanieczyszczenie powietrza – jest to zagadnienie, któ-
re wymaga wieloaspektowego podejścia i wykorzystania technologii przyszło-
ści tak, by przeciwdziałać niekorzystnym zmianom. W oparciu o te zasady już 
od pół wieku funkcjonuje Grupo Aldesa, hiszpańska spółka budowlana, do któ-
rej należy Aldesa Nowa Energia. 

Dla mieszkańców żyjących na południu Europy, gdzie ilość 
słonecznych dni w roku oscyluje wokół 300, oczywistym 
źródłem energii było i jest słońce. Jednak wykorzystanie go 
w technologii stanowiło wyzwanie dla naukowców. Sam 
efekt fotowoltaiczny zaobserwował już w połowie XIX wie-
ku Antoine César Becquerel, ale od tego momentu trzeba 
było pokonać wiele przeszkód, by zacząć wykorzystywać 
światło słoneczne na skalę przemysłową. 

Od 2000 roku energetyka słoneczna rozwija się w tem-
pie około 40% rocznie. Sposobów wykorzystania energii 
najbliższej nam gwiazdy jest wiele – jednym z ciekawszych 
jest instalacja solarna składająca się z systemu podążają-
cych za światłem słonecznym luster, które odbijają je i kie-
rują w stronę umieszczonej u szczytu okręgu wieży, jaka 
dzięki specjalnej technologii zamienia je w ciepło, a na dal-
szych etapach procesu – w prąd.
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Mowa tu o wieży PS20, wysokiej na 165m, która koncentru-
je promieniowanie słoneczne o wartości 1225 heliostatów 
i jest w stanie wygenerować do 20 MW mocy. Wytworzona 
w ten sposób energia zaspokoiłaby zapotrzebowanie nie-
mal 10 000 gospodarstw domowych. Projekt ten, zrealizo-
wany na rzecz firmy Abengoa, znajduje się w Sanlúcar koło 
Sewilli. 

Grupo AMS, stanowiące część Grupo Aldesa, było zaanga-
żowane w wykonawstwo tego innowacyjnego dla środo-
wiska projektu, zrealizowało m.in. instalację niskiego napię-
cia, oprzyrządowanie i sterowanie oraz instalacje związane 
z turbiną wytwarzającą energię elektryczną, a na sam ko-
niec uruchomiło elektrownię. 

Ta – jedna z technologii przyszłości - jest wdrażana na ca-
łym świecie. Warto wspomnieć o wieżach solarnych w Ka-
liforni (Ivanpah Solar Power Facility) w USA, na południu 
Afryki, w RPA (Khi Solar One) czy w Izraelu (Ashalim Power 
Station), na pustyni Negev. Dwa tego typu obiekty zosta-
ły też zbudowane na terenie Chin, które w ostatnim czasie 
systematycznie dążą do osiągnięcia pozycji przywództwa 
technologicznego.

Idąc konsekwentnie drogą realizacji postulatu bezpie-
czeństwa w zakresie środowiska, Aldesa od wielu lat an-
gażuje się także w budowę całych pól fotowoltaicznych 
i wykorzystuje energię z wiatru stawiając wiatraki. Dzięki 
tej możliwości, która w przypadku krajów znajdujących 
się w północnej części Europy wydaje się jak na razie sto-
sunkowo najbardziej dostępnym źródłem czystej energii, 
możemy być częścią globalnych trendów także w Polsce. 
Dowodem na to są zrealizowane przez firmę Aldesa far-
my wiatraków: w Rypinie, Wistce, Resku, Wicku, Lubarto-
wie i Karwicach.

Obserwując zachodzące w klimacie zmiany i coraz więk-
sze nasłonecznienie, wydaje się, że także i na północy Eu-
ropy będzie rozwijać się energetyka solarna. Jeśli połączyć 
to z ciągle rozwijającą się technologią, dzięki której wzra-
sta nie tylko efektywność pozyskiwania energii elektrycz-
nej z odnawialnych źródeł, ale i powstają zupełnie nowe 
rozwiązania w tym zakresie, najprawdopodobniej będzie-
my obserwować wzrost ilości farm fotowoltaicznych oraz 
innych instalacji wytwarzających prąd ze słońca.

Zmiany klimatyczne nie napawają optymizmem, jednak 
miejmy nadzieję, że będziemy potrafili częściowo przekuć 
to w pozytyw, przynajmniej w zakresie wykorzystywania 
OZE do produkcji energii elektrycznej. W konsekwencji po-
winno to doprowadzić do zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza i powoli minimalizować negatywny wpływ dzia-
łalności człowieka na środowisko. Dzięki stosowaniu techno-
logii przyszłości, takich jak choćby wspomniane wyżej wieże 
solarne, można będzie trochę śmielej patrzeć w przyszłość, 
kiedy to energia bę-
dzie czysta, jej produk-
cja pozbawiona emisji 
gazów cieplarnianych 
oraz CO

2 
i będzie się 

dało ją magazynować. 
Do tego chcemy dą-
żyć, nie tylko w Aldesa 
Nowa Energia.

Katarzyna 
Woźniewska‑Duma
Marketing & PR Head, 
Aldesa Nowa Energia 

sp. z o.o.
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Efektywność energetyczna

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
W FORMULE ESCO IDEALNYM 
ROZWIĄZANIEM DLA PRZEMYSŁU

Branżowe powiedzenie, mówiące o tym, że najtańszą energią jest ta, której 
się nie zużywa powinno przyświecać wszystkim, którzy zarządzają przedsię-
biorstwami przemysłowymi. Efektywność energetyczna traktowana przez lata 
jako konieczność, dziś coraz częściej postrzegana jest jako szansa na optymali-
zację i generowanie oszczędności, a wraz z tym skuteczny sposób na podniesie-
nie konkurencyjności. Dodatkowo, obecnie zakłady przemysłowe mogą liczyć 
na fachowe wsparcie wyspecjalizowanej firmy świadczącej usługi ESCO (z ang. 
Energy Service Company), która nie tylko zrealizuje dany projekt od strony tech-
nicznej, ale również finansowej. 

Według Międzynarodowej Agencji Energii potencjał po-
prawy efektywności energetycznej w przemyśle energo-
chłonnym szacowany jest na poziomie 18–26%. To realne 
oszczędności na wyciągnięcie ręki, po które przemysł może 
sięgnąć. Jak to zrobić i od czego zacząć? Z uwagi na to, że 
proces produkcyjny w zakładach przemysłowych jest dość 
złożony, na początek niezwykle istotna jest analiza stanu 
aktualnego oraz identyfikacja kluczowych obszarów do po-
prawy, czyli audyt energetyczny (więcej na ten temat pisali-
śmy w poprzednim numerze). Zakładając, że ten etap mamy 
za sobą, pora na krok drugi, czyli realizację przez firmę ESCO 
(Energy Service Company) zaleceń audytu.

Realizacja zorientowana na efekt 

Kompleksowość, która wyróżnia projekty realizowane przez 
firmę ESCO oznacza wykonanie szeregu działań w ramach 
inwestycji: od projektu, po budowę i finansowanie, a nawet 
utrzymanie i zarządzanie określoną infrastrukturą. Dzięki 
wiedzy pozyskanej w trakcie audytu energetycznego firma 
ESCO jest w stanie przygotować wachlarz działań odpowia-
dających na oczekiwania oraz wymagania danego przed-
siębiorstwa. Bazuje przy tym na najnowocześniejszych 
rozwiązaniach technicznych, pamiętając o jednoczesnym 
zachowaniu najlepszego stosunku jakości, ceny i oczekiwa-
nych rezultatów.

Projektom realizowanym przez firmę ESCO przyświeca idea 
koordynacji wszystkich działań i podwykonawców przez 
jeden podmiot, dzięki czemu projekt jest zorientowany 
przede wszystkim na efekt, a prace przebiegają sprawnie. 
Dotyczy to wszystkich proponowanych przez firmę ESCO 

rozwiązań, jak: głęboka termomodernizacja, energoo-
szczędne oświetlenie, źródła OZE, kogeneracja, trigenera-
cja (ciepło–energia elektryczna–chłód), system zarządzania 
energią czy rozwiązania pozwalające na zagospodarowanie 
ciepła odpadowego.

Spłata z oszczędności 

Wymienione inwestycje często wiążą się z dużymi nakłada-
mi i sporym obciążeniem dla budżetu zakładu, na które nie 
każdy może sobie pozwolić. Dlatego tak istotne jest skorzy-
stanie z usług profesjonalnej firmy ESCO - współpraca po-
zwala uniknąć problemu, poprzez zastosowanie formuły 
ESCO, która zakłada, że wydatki na inwestycje są spłacane 
przez przedsiębiorstwo z dodatkowych środków, jakie zna-
lazły się w jego budżecie, dzięki wdrożeniu rozwiązań przy-
noszących oszczędności energii. Warto pamiętać, że war-
tość tych oszczędności jest zagwarantowana w umowie.

Co więcej, finansowanie inwestycji w formule ESCO umożli-
wia realizację tzw. projektu hybrydowego, czyli finansowa-
nego z kilku różnych źródeł jednocześnie: np. z dotacji unij-
nych, środków własnych zakładu czy środków pozyskanych 
od instytucji finansowych. Oferowany przez ESCO zakres 
rozwiązań jest bardzo szeroki. 

Dzięki eksperckiej wiedzy oraz posiadanemu doświadcze-
niu firma ESCO jest w stanie przygotować szyty na miarę, 
często bardzo niestandardowy model finansowania przed-
sięwzięcia tak, by przedsiębiorstwo energochłonne mogło 
wdrożyć działania poprawiające efektywność energetycz-
ną zakładu. 
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Kontrolując ryzyko i harmonogram

Niezwykle istotne jest, że umowa zawarta pomiędzy fir-
mą ESCO a przedsiębiorstwem jasno definiuje zakres prac 
w ramach danej inwestycji. Firma ESCO odpowiada za kom-
pleksową realizację, gwarantując klientowi komfort i bez-
pieczeństwo inwestycyjne. Po drugie, projekt realizowany 
jest w określonych ramach czasowych, w których inwesty-
cja powinna zostać zakończona. Formuła ESCO dodatkowo 
minimalizuje zagrożenie opóźnienia w harmonogramie, 
a wykonawca dokłada wszelkich starań, by etap realizacji 
zakończyć w możliwie najkrótszym czasie, m.in. dlatego, że 
swoje wynagrodzenie otrzymuje dopiero po zakończeniu 
wszelkich prac. 

W zależności od zakresu prac i poziomu skomplikowania 
etap realizacji trwa od 6 do 18 miesięcy. 

REALIZACJA 
W miejscowości Mohelnice w Czechach fir‑
ma CEZ ESCO, specjalizująca się w usługach 
ESCO, w ramach prowadzonego projektu za‑
instalowała wysokosprawną kotłownię ga‑
zową, zmodernizowała 32 oraz wybudowała 
43 nowe węzły ciepła, a także nowy, preizolo‑
wany rurociąg o długości niemal 10 km. Zrea‑
lizowana inwestycja przełożyła się na zwięk‑
szenie wydajności cieplnej kotłów z 78,2% 
do 95,5 % oraz obniżenie strat podczas 
przesyłu z 64% do 11,2%. W efekcie lokal‑
ne przedsiębiorstwo energetyczne uzyska‑
ło znaczne oszczędności w produkcji ciepła.
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WYMAGANIA PRAWNE 
DLA OPAKOWAŃ Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

Opakowania, poza zabezpieczeniem mechanicznym i ochroną przed czynnika-
mi zewnętrznymi, muszą być bezpieczne dla pakowanej żywności, a tym sa-
mym zdrowia konsumenta. Materiały opakowaniowe i opakowania wypro-
dukowane z nieodpowiednich surowców i w niewłaściwy sposób mogą być 
poważnym zagrożeniem dla produktów spożywczych. 

Wspólnym kryterium oceny przydatności wszystkich opa-
kowań do żywności jest ocena jakości zdrowotnej. Ocena ta 
obejmuje analizę składu chemicznego materiału opakowa-
niowego tj. surowca podstawowego oraz substancji mało-
cząsteczkowych takich jak: środki pomocnicze dodawane 
w procesie produkcji w celu poprawy właściwości prze-
twórczych i funkcjonalnych oraz pozostałości po procesie 
wytwarzania. 

Opakowanie przeznaczone do kontaktu z żywnością nie 
może uwalniać do przechowywanych produktów, składni-
ków materiału opakowaniowego w ilościach, które mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodo-
wać niekorzystne zmiany w składzie żywności lub pogor-
szyć jej właściwości organoleptyczne [1].

Na granicy produkt–opakowanie zachodzą procesy: migra-
cji, przenikania i pochłaniania. Migrować mogą substancje 
małocząsteczkowe, zarówno lotne jak i nielotne. Polimery, 
związki wielkocząsteczkowe o masie cząsteczkowej powy-
żej 1000 Da, nie wykazują zdolności migracji. Są obojętne 
dla zdrowia. Źródłem migracji z opakowań są substancje 
pomocnicze stosowane w produkcji i przetwórstwie opa-
kowań, jak i substancje powstające w procesie degradacji 
tworzywa opakowaniowego.

Środki pomocnicze stanowią ważna grupę związków che-
micznych, które dodawane w procesie wytwarzania poli-
merów modyfikują ich określone właściwości przetwórcze, 
nie powodując zmiany struktury molekularnej polimeru. 
Dodatki do tworzyw stanowią od 5% do 7% masy przetwa-
rzanych polimerów [2]. Ze względu na rodzaj działania, wy-
różnia się dwie grupy środków pomocniczych: 
 • Dodatki modyfikujące właściwości fizyczne polimerów. 

Do tej grupy zalicza się plastyfikatory, środki smarujące, 
napełniacze, związki sprzęgające pigmenty, antystatyki, 
środki rozjaśniające.

 • Dodatki zapobiegające procesom degradacji i starzenia. 
Są to stabilizatory ciepła, antyutleniacze, środki opóźnia-
jące palenie, środki bakterio- i grzybobójcze (biocydy).

Proces migracji składników opakowania do żywności zale-
ży od temperatury, czasu kontaktu i powierzchni kontak-
tu opakowania z produktem spożywczym oraz od składu 
opakowania [3]. 

Aktualne przepisy prawne dotyczące badań 
opakowań i materiałów opakowaniowych 
z tworzyw sztucznych preznaczonych 
do kontaktu z żywnością

Ramowym, unijnym aktem prawnym dotyczącym opakowań 
żywności jest Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnoś-
cią [1]. Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie efektyw-
nego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dotyczącego 
wprowadzanych na teren Unii Europejskiej materiałów i wy-
robów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przy jed-
noczesnym stworzeniu podstaw do zapewnienia wysokie-
go poziomu ochrony zdrowia oraz interesów konsumentów. 
Podstawą tego Rozporządzenia jest ogólna zasada, że wszel-
kie materiały i wyroby przeznaczone do pośredniego i bez-
pośredniego kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco 
obojętne. Materiały i wyroby muszą być produkowane zgod-
nie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), okre-
ślonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2023/2006 [4]. 

Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 określa ogólne wyma-
gania dotyczące udzielania zezwoleń na stosowanie no-
wych substancji w materiałach opakowaniowych przezna-
czonych do kontaktu z żywnością, znakowania materiałów 
i wyrobów. Rozporządzenie nakłada obowiązek wystawia-
nia deklaracji zgodności z przepisami prawnymi mającymi 
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do nich zastosowanie oraz identyfikowalności produktu, 
czyli możliwości śledzenia drogi materiału lub wyrobu na 
wszystkich etapach procesu produkcji, przetwarzania i dys-
trybucji, w celu ułatwienia procesu kontroli, wycofania wad-
liwych produktów z rynku.

Szczegółowym aktem prawnym, regulującym rynek opako-
wań z tworzyw sztucznych jest Rozporządzenie (UE) nr 10/2011 
z dnia 14 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami [5]. Roz-
porządzenie zawiera szczegółowe przepisy dotyczące bez-
pieczeństwa materiałów i wyrobów z tworzyw sztucz-
nych, mające zastosowanie w następujących kategoriach:
 • materiały, wyroby i ich części składające się wyłącznie 

z tworzyw sztucznych, 
 • wielowarstwowe materiały i wyroby z tworzyw sztucz-

nych połączone klejami lub w inny sposób,
 • materiały i wyroby pokryte nadrukiem lub powłoką,
 • warstwy lub uszczelki z tworzyw sztucznych tworzące 

uszczelki w kapslach lub zamknięciach, warstwy z two-
rzyw sztucznych w wielomateriałowych wielowarstwo-
wych materiałach i wyrobach. 

Rozporządzenie zawiera 5 załączników.

W załączniku I do Rozporządzenia (UE) Nr 10/2011 znaj-
duje się wykaz substancji dozwolonych, które mogą być 
stosowane w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych. Wykaz obejmuje listę dozwolonych mono-
merów, innych substancji wyjściowych, makrocząsteczek 
uzyskiwanych z fermentacji mikrobiologicznej oraz dodat-
ków i substancji pomocniczych stosowanychw produkcji 
polimerów. Substancje te są dopuszczone do stosowania 
w wyrobach po ocenie ryzyka. Ocenę ryzyka przeprowa-
dza Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ( EFSA). 

Załącznik II do Rozporządzenia dotyczy limitów migracji 
metali oraz pierwszorzędowych amin aromatycznych. 

W załączniku IV podane są informacje, które muszą się zna-
leźć w deklaracji zgodności.

Załącznik III do Rozporządzenia zawiera listę płynów mode-
lowych imitujących żywność, stosowanych w badaniu mi-
gracji globalnej i specyficznej. Są to:
 • Płyn modelowy A – 10% etanol (v/v),
 • Płyn modelowy B – 3% kwas octowy (w/v),
 • Płyn modelowy C – 20% etanol (v/v),
 • Płyn modelowy D1 – 50% etanol (v/v),
 • Płyn modelowy D2 - (olej roślinny),
 • Płyn modelowy E – poli(tlenek 2,6-difenylo-p-fenylenu), 

wielkość cząsteczek 60–80 mesh, wielkość porów 200 nm.

W celu wykazania zgodności materiałów i wyrobów z two-
rzyw sztucznych, które jeszcze nie wchodzą w kontakt z żyw-
nością, indywidualne przyporządkowano płyny modelowe 
do poszczególnych kategorii żywności. Płyny modelowe A, 
B, C imitujące żywność przyporządkowane są do żywności 
o charakterze hydrofilowym. Dodatkowo płyn modelowy B 
stosowany jest w przypadku żywności kwaśnej, o pH < 4,5. 
Dla żywności zawierającej do 20% alkoholu oraz żywności 
zawierającej odpowiednią ilość składników organicznych, 
nadającej jej charakter lipofilny stosowany jest płyn modelo-
wy C. Płyn modelowy D1 stosuje się do żywności o charak-
terze lipofilnym – emulsji typu olej w wodzie oraz żywności 
zawierającej powyżej 20% alkoholu. Dla żywności zawie-
rającej wolny tłuszcz na powierzchni stosowany jest płyn 
modelowy D2. Substancja modelowa E przeznaczona jest 
do badania migracji specyficznej żywności suchej i sypkiej.

Ogólne zasady badania migracji globalnej i specyficznej 
dla materiałów i wyrobów, które nie wchodzą w kontakt 
z żywnością, przygotowanie próbek, wybór płynów mode-
lowych oraz dobór warunków kontaktu: czasu, temperatu-
ry badania migracji globalnej i specyficznej zawarte zostały 
w załączniku nr V do Rozporządzenia. 
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Rozporządzenie 10/2011 ma aktualnie 11 zmian. Najważniejsze zmiany zostały zestawione w tabela nr 1. 

Tabela 1. Zmiany Rozporządzenia (UE) Nr 10/2011

Lp. ROZPORZĄDZENIE ZMIANA
1. 321/2011 Bisfenol A (2,2-bis(4hydroksyfenylo)propan)

Zakaz produkcji wyrobów z poliwęglanów dla niemowląt.

2. 1282/2011 1) tabela 1;2;3 w załączniku I
Zmiana dopuszczalnego limitu migracji dla Melaminy 
(2,4,6-triamino-1,3,5-triazyny) SML = 2,5 mg/kg

3. 1183/2012 tabela 1; 2; 3 w załączniku I

4. 202/2014 tabela 1; 2; 3 w załączniku I

5. 2015/174 tabela 1; 2; 3 w załączniku I

6. 2016/1416 1) tabela 1; 2; 3 w załączniku I
2) załącznik II : limity migracji dla glinu=1mg/kg i obniżono limit migracja dla cynku=5mg/kg
3) załącznik III: 

- płyn modelowy D2 – Każdy olej roślinny zawierający mniej niż 1%  
niezmydlających się substancji

- przyporządkowanie płynów modelowych dla owoców i warzyw (pokrojone A, B, 
niepokrojone E)

4)  załącznik IV: potwierdzenie w deklaracji zgodności z art. 3; 11 ust.5; 
art.15 i art.17 Rozporządzenia (WE) 1935/2004 

5) załącznik V:
- dodano nowe warunki badania: 

 ✓ 175°C< T < 200°C - 200°C 
 ✓ T >200 °C - 225°C

- jeśli badania migracji są technicznie niewykonalne przy użyciu płynu modelowego 
imitującego żywność D2, badania migracji przeprowadza się przy użyciu etanolu 95% 
i izooktanu.

- definicja napełnienia na gorąco, wzór do obliczania czasu kontaktu w przypadku 
zastosowania wysokiej temperatury.

7. 2017/752 1) tabela 1; 3 w załączniku I 
2) załącznik II: wprowadzono limity migracji dla niklu = 0,02 mg/kg
3)  załącznik III: zestawienie przyporządkowania płynów modelowych stosowanych 

w badaniu migracji globalnej (tabela 3)

8. 2018/79 tabela 1;3 w załączniku I 

9. 2018/213 Obniżono limit migracji dla Bisfenol A (2,2-bis(4hydroksyfenylo)propan)
Dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz dla lakierów  
i powłok SML = 0,05 mg/kg

10. 2018/831 tabela 1 w załączniku I

11. 2019/37 1) tabela 1; 2; 3; 4 w załączniku I
2) tabela 3 w załączniku III doprecyzowanie przyporządkowania płynów modelowych D1 i B

Rozporządzenie (UE) Nr 284/2011 ustanawia specjalne wa-
runki i szczegółowe procedury dotyczące wyrobów poliami-
dowy i melaminowych sprowadzanych z Chińskiej Republi-
ki Ludowej i Hongkongu w zakresie uwalniania do żywności 
pierwszorzędowych amin aromatycznych i formaldehydu [6].

Wymagania dla zadrukowanych materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością ustanawia Re-
zolucja Rady Europy ResAP (2005)2 oraz związane z nią do-
kumenty techniczne nr 1–3. Dokumenty te zawierają listę 
dozwolonych substancji stosowanych do produkcji farb, 

zasady GMP stosowane przez producentów farb drukar-
skich oraz ich użytkowników oraz zasady badania zgodno-
ści wyrobu. 

Wymagania dotyczące farb drukarskich, stosowanych do 
zadruku materiałów mających kontakt z żywnością, okre-
ślają także wytyczne zawarte w dokumentach Europejskie-
go Stowarzyszenia Producentów Farb Drukarskich (EuPIA). 
Dokumenty te zawierają listę dopuszczonych do stosowa-
nia przy produkcji farb i lakierów UV fotoinicjatorów o ni-
skiej migracji. Dokumenty te są aktualizowane. 
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Badania chemiczne opakowań z tworzyw 
sztucznych

Badania chemiczne, umożliwiające kontrolę opakowań 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, obejmują:
 • analizę sensoryczną, 
 • badanie migracji globalnej, 
 • badanie migracji specyficznej.

Analiza sensoryczna. Celem tego badania jest ustale-
nie, czy materiał opakowaniowy ma własny zapach, któ-
ry w określonych warunkach przenika do produktu spo-
żywczego i wpływa na jego smak. Niektóre substancje, 
niewykrywalne metodami instrumentalnymi, niestano-
wiące zagrożenia toksykologicznego, mogą być jednak 
wychwycone przez bardzo wrażliwe zmysły powonie-
nia i smaku. Substancje te mogą pochodzić z materia-
łu opakowaniowego lub powstawać w następstwie re-
akcji zachodzących w opakowaniu, takich jak utlenianie, 
dehydratacja, czy procesy starzeniowe. Niektóre związki 
chemiczne wykazujące intensywny zapach, smak posia-
dają zdolność „samolimitownia”, polegającą na wywoła-
niu zmian właściwości sensorycznych wyrobów sposób 
dyskwalifikujący go, pomimo migracji znacznie niższej, 
niż ustalone limity [7].

Migracja globalna (OM) Overall Migration, stanowi sumę 
wszystkich migrujących substancji, bez określenia rodza-
ju substancji nielotnych, z materiału opakowaniowego 
w określonych warunkach badania (czas, temperatura) do 
odpowiednich płynów modelowych, reprezentujących 
określone grupy żywności. Wartość migracji wyrażana jest 
w mg/dm2. Badanie migracji globalnej przeprowadza się 
tylko do płynów modelowych, z opakowania niemającego 
jeszcze kontaktu z żywnością. 

Limit migracji globalnej (OML) wynoszący 10 mg/dm2 

oznacza, że dla opakowania w kształcie sześcianu zawie-
rającego 1 kg żywności migracja wynosi 60 mg na 1 kilo-
gram żywności. 

W przypadku materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla niemowląt 
i małych dzieci, limit migracji globalnej nie może przekro-
czyć 60 mg na 1 kg płynu modelowego imitującego żyw-
ność [5].

Migracja Specyficzna (SM) Specific Migration, odnosi się 
do określonej substancji migrującej z materiału do żyw-
ności lub płynów modelowych żywności. Wynik migracji 
określa się w stosunku do masy płynu modelowego żyw-
ności i wyrażony jest w mg/kg. 

Limity migracji specyficznej określa się przy standardo-
wym założeniu, że osoba ważąca 60 kg spożywa dziennie 
1 kg żywności i że żywność ta jest pakowana w pojemnik 
o kształcie sześcianu o powierzchni uwalniającej substan-
cje wynoszącej 6 dm2. W odniesieniu do substancji dla któ-
rych nie określono limitów migracji specyficznej lub innych 

ograniczeń stosuje się ogólny limit migracji specyficznej wy-
noszący 60 mg/kg. Badanie toksykologiczne danej substan-
cji, szczególnie pod kątem kancerogennym, mutagennym, 
przy różnym stopniu jej koncentracji oraz pełen profil sub-
stancji, łącznie z możliwymi produktami jej degradacji, skła-
dają się na charakterystykę danego składnika i są podstawą 
do ustalenia dopuszczalnych limitów SML (Specific Migration 
Limit). Wartość limitów SML związana jest z wielkością Ak-
ceptowalnej Dawki Dziennej (ADI ) Acceptable  Daily Intake.

Limity migracji specyficznej określone są w załączniku I i II 
do Rozporządzenia (UE) Nr 10/2011. 
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Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych
MEZAP Sp. z o.o. powstał w 1993 r.
Obecnie spółka wchodzi w skład grupy – Mostostal Puławy S.A. 
Główny zakres produkcji stanowi wykonawstwo, modernizacja i naprawa aparatury
i urządzeń dla przemysłu chemicznego, energetycznego, spożywczego
i papierniczego, tj:

Działalność swoją opieramy na uprawnieniach i przepisach polskiego Urzędu Dozoru Tech-
nicznego (UDT), niemieckiego Technischer Überwachungs-Verein (TÜV), europejskich norm  
EN- 13445, EN-12952 i Dyrektywy PED 97/23/WE oraz amerykańskiego The American Society of 
Mechanical Engineers (ASME).  Posiadamy system zarządzania jakością zgodny z normą PN ISO 
9001:2009, który daje dodatkową gwarancję dobrej jakości naszych wyrobów i usług.

Zakład Budowy Aparatury i Remontów
Specjalistycznych MEZAP Sp. z o.o.

- zbiorniki ciśnieniowe i walczaki,
- kotły wodne i parowe,
- wymienniki ciepła różnych typów,

- reaktory, aparaty kolumnowe,
- obudowy filtrów,
- mieszalniki, wyparki, separatory.

24-110 Puławy, ul. Ignacego Mościckiego 10
tel. (081) 473 15 30, fax (081) 473 15 31
e-mail: info@mezap.pl,   www.mezap.pl
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„JEŻELI WIDZĘ DALEJ, 
TO TYLKO DLATEGO, ŻE STOJĘ 
NA RAMIONACH OLBRZYMÓW”

 Isaac Newton

Firmy budujące świadomie swoje przyszłe kadry, wykorzy-
stują wszelką dostępną wiedzę dotyczącą Przemysłu 4.0. 
Działania mające na celu wprowadzanie zmian wymuszo-
nych przez transformację cyfrową stanowią proces ciągły, 
ponieważ to zakres wymagań wobec pracownika przemy-
słu przyszłości zweryfikuje kompetencje wymagane przez 
pracodawców. 

Badania rynkowe i doświadczenia firm technologicznych 
dowodzą, że najistotniejszą rolę w procesach digitalizacji 
przedsiębiorstw oraz w działaniach zwiększających konku-
rencyjność odgrywają zespoły projektowe, które charakte-
ryzuje zaangażowanie do konkretnego celu. Działają one 
w trybie okresowym, w zależności od czasu realizacji okre-
ślonego projektu. Do zespołów rekrutowani są pracowni-
cy o specyficznych kompetencjach, którzy najczęściej ze 
sobą nigdy nie współpracowali ale ich talenty, pasja i wie-
dza tworzą szansę na osiągnięcie sukcesu. 

Ten model organizacyjny wymaga współdziałania osób, 
które są od siebie oddalone w strukturze organizacyjnej fir-
my, często również geograficznie. Właściwą komunikacją 
w takich zespołach jest technologia IT.

Współpraca zespołów projektowych poddana analizie 
SWOT wykazuje wiele zalet ale także zagrożeń, które często 
wynikają z ograniczeń komunikacji bezpośredniej oraz źle 
zaplanowanego procesu pracy zespołowej. Pamiętać nale-
ży, że optymalny zespół składa się z pracowników z wielo-
letnim doświadczeniem zawodowym oraz z pracowników 
młodych, dla których praca w technologii IT jest środowi-
skiem naturalnym. Zintegrowanie komunikacji i kooperacji 
w zespołach daje możliwość rozwijania najlepszych praktyk 
i technologii IT w systemie przepływu informacji na pozio-
mie całego przedsiębiorstwa . 

Zespół interdyscyplinarny z odpowiednim liderem i precy-
zyjnym systemem komunikacji daje organizacji wiele korzy-
ści. Wśród najważniejszych wymienić należy brak ograni-
czeń w doborze członków grupy, szybką reakcję na zmiany 
rynkowe, elastyczność czasu pracy w ofercie zatrudnienia 
i co bardzo ważne, redukcję rotacji i absencji. 

Firma Well@Work należąca do grupy Tatra Holding w swo-
im autorskim programie prowadzi szkolenia prezentujące 
przedsiębiorstwom działania międzynarodowych zespo-
łów interdyscyplinarnych.

Bazując na przykładowych projektach, w których bra-
li udział współpracujący z Well@Work młodzi, polscy na-
ukowcy, przedstawia projekty już zrealizowane w koopera-
cji z elitarnymi ośrodkami naukowymi takimi jak Cambridge, 
Oxford czy San Francisco. 

Program pokazuje cały proces integracji działań ekspertów 
i naukowców z przedsiębiorstwem, sposoby motywowania 
i uruchamiania kreatywności oraz skuteczne metody elimi-
nacji błędów wynikających z patrzenia jedynie przez pry-
zmat własnej specjalizacji.

Projekt Well@Work ma na celu ukazanie otwartego, interdy-
scyplinarnego sposobu myślenia jako nowej wartości bu-
dującej konkurencyjność rynkową przedsiębiorstwa w rea-
liach Przemysłu 4.0. 

Wojciech Sularz
Prezes Zarządu Tatra Holding
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WYZWANIA BRANŻY HR – WYWIAD 
Z FLORENTYNĄ BŁASZCZAK, 
HR MANAGER W DOW POLSKA

Florentyna Błaszczak 
jest związana z firmą 
Dow od 8 lat. Począt-
kowo zarządzała zaso-
bami ludzkimi w Pol-
sce, Czechach i na 
Słowacji, stopniowo 
dołączyły do tej grupy 
także inne państwa re-
gionu, m.in. Węgry, Li-
twa oraz Rumunia. Od 
2015 r. Florentyna od-
powiada w Dow w Eu-
ropie Centralnej za 
działania z obszaru Ta-
lent Managment. Jest 
to proces, który obej-
muje szereg działań 

takich jak system ocen pracowniczych, zarządzanie talen-
tami w organizacji i szkolenia. 

Florentyna Błaszczak ukończyła nauki polityczne na Uni-
werystecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w ob-
szarze zarządzania zasobami ludzkimi na Akademii Leo-
na Koźmińskiego w Warszawie. Przed podjęciem pracy 
w Dow zdobywała doświadczenie zawodowe w Huawei 
Technologies.

Jak zmienił się proces rekrutacji na przestrzeni 10 
lat? Co odgrywało najważniejszą rolę dla przedsię-
biorstwa wtedy, a co odgrywa teraz?

Aktualnie największy wpływ na przebieg procesów rekru-
tacji mają nowe technologie. Przez ostatnie 10 lat procesy 
rekrutacji przeszły drogę od tradycyjnych ogłoszeń publi-
kowanych w gazetach, popularnych portali internetowych 
do udziału mediów społecznościowych takich jak portale 
LinkedIn czy Facebook. Coraz częściej to nie kandydat szu-
ka pracy, ale pracodawca szuka pracownika. Kanały inter-
netowe ułatwiają wyszukiwanie talentów często bez pocią-
gania za sobą wysokich kosztów związanych z procesami 
rekrutacyjnymi.

Ze względu na charakter firmy Dow, bardzo istotne są dla 
nas kompetencje językowe niezależnie od obszaru pracy. 
Zarówno pracownicy administracji, finansów, sprzedaw-
cy czy pracownicy labolatorium muszą znać język angiel-
ski. Ten aspekt jest weryfikowany już na pierwszym etapie 

rekrutacji. Nasze procesy rekrutacyjne są scentralizowane 
co oznacza, że pierwsze etapy i rozmowy prowadzone są 
przez wewnętrznych rekruterów z jednego biura na cały 
region. Dopiero po wstępnej weryfikacji zgłoszeń i rozmo-
wach telefonicznych kandydat jest zapraszany na spotka-
nie, które jest przeprowadzane w siedzibie firmy lub po-
przez wideo.  

Kolejnym aspektem, który przeszedł istotną zmianę, jest 
podejście pracodawców do ochrony danych osobowych. 
Obecnie ochrona danych osobowych jest jeszcze bardziej 
restrykcyjna niż w przeszłości. Często kandydaci nie pamię-
tają o tym, że pracodawca musi mieć ich wyraźną zgodę na 
przetwarzanie ich danych do procesu rekrutacji. 

W jaki sposób efektywnie rozwijać kompetencje 
pracownika?

Każdy z pracowników Dow ma dostęp do platformy 
e-learn ingowej, gdzie może znaleźć kursy o różnej tematy-
ce i poszerzyć swoją wiedzę oraz kompetencje niezależnie 
od zajmowanego stanowiska. Opłacamy także studia po-
dyplomowe, kursy, możliwość uzyskania pożądanych przez 
pracowników certyfikatów i dyplomów, jeśli ta dodatkowa 
edukacja jest podparta przemyślanym i zaakceptowanym 
przez przełożonego planem rozwoju. Dodatkowo finansu-
jemy zajęcia z języków obcych, które są niezbędne do pra-
cy w środowisku międzynarodowym. 
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Ze względu na zasięg oraz wielkość firmy, Dow stwarza 
swoim pracownikom możliwość zdobycia doświadcze-
nia zawodowego w biurach na całym świecie. Pracownicy 
mogą wyjechać na czas określony, projekt lub przenieść się 
do innego kraju cały czas pracując w naszych strukturach. 
Niewątpliwie możliwość nabycia doświadczenia między-
narodowego rozwija zarówno kompetencje miękkie pra-
cowników jak i pozwala na skorzystanie z wiedzy kolegów 
zatrudniownych w Dow w innych państwach. Wierzymy, 
że tzw. „on the job experience” czyli zdobywanie nowych 
umiejętności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań 
jest najbardziej wzbogacającą i skuteczną formą rozwoju 
pracowniczego. 

Dzięki naszemu zaangażowaniu w poprawę warunków 
pracy oraz podnoszenie kompetencji pracowników, firma 
Dow zdobywa liczne nagrody na całym świecie jako naj-
lepszy pracodawca. W tym roku otrzymaliśmy certyfikat 
Top Employer w 16 państwach. Aby uzyskać certyfikat Top 
Employer, uczestnicy muszą przejść szczegółowe badania 
i spełnić określone w nich standardy. Z pomocą takich wy-
różnień jak Top Employer, osoby szukające nowego zatrud-
nienia mają pewność, że dołączą do godnego zaufania pra-
codawcy. Właśnie taką firmą jest Dow.

Jakie korzyści daje centralizacja procesów dla przed-
siębiorcy? 

Dla przedsiębiorcy jest to przede wszystkim lepsza stabil-
ność operacyjna. W przypadku scentralizowania procesów 
dużo łatwiej jest planować zastępstwa podczas trwania 

urlopów lub dłuższej nieobecności pracownika tak, aby 
ciągłość pracy oraz poziom obsługi klienta nie zostały za-
chwiane. 

Skupienie operacji w jednym miejscu to także możliwość 
rozszerzenia kompetencji pracowników o czym wspomi-
nałam wcześniej. Nie jesteśmy przywiązaniu do obowiąz-
ków w ramach jednej funkcji, ale mamy możliwość rozwoju 
w wielu innych obszarach. To także szansa na przyciągnię-
cie zróżnicowanej grupy kandydatów do pracy poprzez 
oferowanie wakatów na niepełne etaty oraz w elastycznym 
czasie pracy.

A jak centralizacja procesów wpływa na obsługę 
klienta?

Centralizacja procesów pozwala na zwiększenie wymiany 
doświadczeń oraz stworzenie możliwości dzielenia się naj-
lepszymi praktykami między pracownikami ze wszystkich 
obszarów biznesowych. 

Klienci mogą liczyć na większą transparentność procesów, 
a co za tym idzie otrzymują szybką i kompletną odpowiedź 
na zaistniały problem. Jesteśmy w stanie lepiej „śledzić” 
metryki ważne dla naszych klientów, tak by jeszcze lepiej 
realizować swoje zobowiązania wobec nich. W kontekście 
centralizacji usług jesteśmy na początku drogi i dużo wy-
zwań nadal stoi przed nami, ale wierzymy, że z zaangażo-
wanym i zmotywowanym zespołem uda nam się osiągnąć 
zamierzone cele biznesowe związane z centralizacją usług 
w jednym miejscu. 
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BONUS ZA DZIAŁANIA 
BADAWCZO-ROZWOJOWE

Przedsiębiorstwa, które pracują nad ograniczaniem negatywnego oddziaływa-
nia na środowisko i nad poprawą efektywności wykorzystywania zasobów na-
turalnych mogą liczyć na finansowe wsparcie nie tylko w postaci dotacji, ale też 
ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową. Od 2018 r. pozwala ona 
odliczyć od podstawy opodatkowania aż 100 proc. kosztów kwalifikowanych. 

Ulga na badania i rozwój jest obecnie najbardziej przystęp-
ną formą wsparcia działalności badawczo-rozwojowej dla 
przedsiębiorstw w Polsce. Pozwala podatnikom CIT i PIT 
odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione 
na działalność badawczo-rozwojową, uznane przez usta-
wodawcę za kwalifikowane. Odliczenie można uzyskać nie 
tylko z racji prowadzenia zaawansowanych projektów in-
nowacyjnych, ale także podejmowania działań badawczo-
-rozwojowych w ramach codziennej aktywności operacyj-
nej firmy. Może to być na przykład ulepszenie receptury 
produktu w celu zminimalizowania negatywnego oddzia-
ływania na środowisko poprzez zastąpienie surowców 
szkodliwych innymi, które są obojętne dla środowiska czy 
zastosowanie biodegradowalnych materiałów przy pro-
dukcji nowych opakowań. Wiele przedsiębiorstw wciąż nie 
ma świadomości, że tego typu działania kwalifikują się do 
skorzystania z odliczenia.

Podwójna korzyść

Preferencja podatkowa w uldze B+R polega na tym, że 
koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową 
dwukrotnie wpływają u podatników CIT/PIT na wysokość 
podstawy podatku dochodowego:
 • po raz pierwszy, gdy podatnicy ujmują koszty kwalifiko-

wane w kosztach uzyskania przychodów na zasadach 
ogólnych (w 100 proc.),

 • po raz drugi, poprzez odliczenie od podstawy opodat-
kowania kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R, 
ujętych już wcześniej przez podatnika w kosztach po-
datkowych.

W rezultacie przedsiębiorca może wykorzystać podatkowo 
dany wydatek B+R w 200 proc., tj. najpierw ujmując go jako 
koszt uzyskania przychodu (100 proc.), a następnie odpisu-
jąc 100 proc. tego samego wydatku od podstawy opodat-
kowania.

Przedsiębiorca, który prowadził w danym roku podatko-
wym działania badawczo-rozwojowe, musi wykazać odpo-
wiednie koszty w rocznym zeznaniu podatkowym. Istotny 
jest moment poniesienia kosztu, a nie czas trwania projek-
tu i rezultat prowadzonych działań B+R.

Ulga B+R – temat nie tylko dla podatkowców

Skorzystanie z ulgi B+R wymaga nie tylko kompetencji 
prawno-podatkowych, ale też technicznych. Pierwszym 
i kluczowym krokiem do uzyskania ulgi jest określenie, któ-
re działania i w jakim zakresie stanowią działalność badaw-
czo-rozwojową. Zmapowanie i identyfikacja działań B+R to 
punkt wyjścia do optymalnego i bezpiecznego odliczenia 
ulgi. Im bardziej zaawansowana analiza procesów i dzia-
łań B+R w organizacji, tym większe szanse na wysokie odli-
czenie podatkowe. W tym celu konieczna jest współpraca 
z działami B+R, inżynierami czy pracownikami produkcyj-
nymi. W kolejnym etapie należy zidentyfikować koszty 
kwalifikowane, podzielić je na kategorie i wykazać w ewi-
dencji księgowej. Bardzo ważne jest odpowiednie przygo-
towanie prawidłowej dokumentacji projektów B+R oraz 
dokumentacji kadrowej. Należy pamiętać, że w razie wątp-
liwości dotyczących zidentyfikowanych działań B+R można 
wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o in-
dywidualną interpretację podatkową. Ostatni krok to wyka-
zanie kosztów kwalifikowanych w formularzu do rocznego 
zeznania podatkowego CIT-BR, a następnie odliczenie ich 
od podstawy opodatkowania w wysokości odpowiadającej 
poszczególnym kategoriom kosztów. 

Napędzanie rozwoju i innowacji

Uzyskane dzięki uldze B+R oszczędności przedsiębiorstwo 
może zainwestować w bardziej zaawansowane prace ba-
dawczo-rozwojowe, prowadzące do wytworzenia innowa-
cyjnych rozwiązań środowiskowych i podniesienia konku-
rencyjności biznesu. 
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Case study 
Branża: chemiczna
Zatrudnienie: 500+
Roczne koszty osobowe B+R: 7,5 mln zł
Roczne pozostałe koszty kwalifikowane: 6 mln zł
CIT: 19%

Rodzaj kosztów 
kwalifikowanych

Wysokość kosztów 
kwalifikowanych % odliczenia Wartość oszczędności

Koszty osobowe B+R 7 500 000 zł 100% 1 425 000 zł

Koszty wykorzystania 
aparatury badawczej

1 000 000 zł 100% 190 000 zł

Koszty patentowania 100 000 zł 100% 19 000 zł

Koszty materiałów  
i surowców

4 000 000 zł 100% 760 000 zł

Koszty współpracy 
z jednostkami naukowymi

500 000 zł 100% 95 000 zł

Koszty amortyzacji 400 000 zł 100% 76 000 zł

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ODLICZENIA W RAMACH ULGI B+R 2 565 000 zł

Paweł Perzyński
Ekspert ds. ulgi B+R, 

Dział Innowacji,  
Dotacji i Ulg B+R,  

Ayming Polska
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LOGISTYKA CHEMII: BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEDE WSZYSTKIM

Transport produktów chemicznych, w tym towarów niebezpiecznych, wiąże się 
z koniecznością sprostania rygorystycznym wymogom. Dla firm logistycznych, 
które chcą przewozić chemię, oznacza to inwestycje m.in. w wyposażenie i in-
frastrukturę. Dlatego obsługę wyrobów chemicznych najczęściej powierza się 
dużym operatorom logistycznym, którzy są w stanie sprostać wyzwaniom, ja-
kie stawia ta wymagająca branża.

Wszystko pod kontrolą

W transporcie chemii nie ma miejsca na pomyłki, ale prze-
szkolenie ludzi obsługujących przesyłki to nie wszystko. 
Każdy pojazd, którym przewożone są towary chemiczne, 
musi być do tego odpowiednio dostosowany. Taka cię-
żarówka musi spełniać szereg warunków dotyczących 
instalacji elektrycznej, zbiornika paliwa, układu hamul-
cowego i wydechowego oraz wymogi konstrukcyjne. 
Każdorazowo należy też zabezpieczyć transportowa-
ny ładunek przed przemieszczaniem się – służą do tego 
m.in. specjalne przegrody, skrzynki, pasy czy poduszki. 
Odpowiednie rozmieszczenie towarów w pojeździe słu-
ży nie tylko bezpieczeństwu, ale też temu, by możliwe 
było bezproblemowe przeprowadzenie kontroli pojaz-
du. To bardzo ważne nie tylko ze względów bezpieczeń-
stwa, ale także dlatego, że za niedopełnienie obowiąz-
ków związanych z przewozem ładunków chemicznych 
grożą wysokie kary. Dodatkowo samochody przewożą-
ce tzw. ADR-y, czyli towary niebezpieczne w transporcie, 
zawsze powinny mieć właściwe oznakowanie w postaci 
pomarańczowych tablic z przodu i z tyłu, a także odpo-
wiednie wyposażenie. Chodzi tu o sprzęt awaryjny pod-
stawowy (kliny do kół, znaki ostrzegawcze, trójkąty lub 
lampy błyskowe, kamizelkę lub ubranie ostrzegawcze dla 
każdego członka załogi, latarkę bez metalu w obudowie) 
oraz sprzęt awaryjny dodatkowy (półmaska ucieczkowa 
lub maska z pochłaniaczem, środki ochrony osobistej, np. 
aparat z wodą do płukania oczu, okulary, rękawice, obu-
wie, a także wyposażenie dodatkowe, np. do stosowania 
w przypadku niewielkich wycieków).

Technologie w służbie bezpieczeństwa

Kontrolę nad obsługiwanymi przesyłkami chemicznymi 
znacznie usprawniają narzędzia informatyczne. Wykorzy-
stanie nowoczesnych rozwiązań IT umożliwia między in-
nymi śledzenie załadunków kontenerów i regularne kon-
trolowanie pojazdów, wspomaganie kontroli ograniczeń 

dotyczących pojemności oraz przestrzeganie zakazów 
dotyczących magazynowania mieszanego.

– Wykorzystanie technologii pozwala znacznie zminimali-
zować ryzyko popełnienia błędów przy transporcie i przeła-
dunkach produktów chemicznych. W Dachser dysponujemy 
bardzo nowoczesnym, w pełni zintegrowanym systemem IT, 
dzięki któremu mamy dostęp do informacji o statusie wszyst-
kich obsługiwanych przesyłek. Na bieżąco pokazuje nam on, 
na jakim etapie przewozu znajduje się dany ładunek, a na-
wet z wyprzedzeniem informuje nas o ewentualnych prob-
lemach czy opóźnieniach na drodze. Mamy więc możli-
wość natychmiastowego podjęcia działań służących temu, 
by towar dotarł do celu bezpiecznie i na czas. Co niezwyk-
le istotne, dysponujemy danymi o wszystkich ładunkach aż 
do poziomu pojedynczych palet, dzięki czemu ryzyko, że po-
tencjalnie niebezpieczne wyroby zaginą czy trafią w nieod-
powiednie miejsce, jest praktycznie zerowe. Tym bardziej, że 
międzynarodowym przesyłkom nadajemy zawsze jeden nu-
mer, który pozostaje niezmieniony na całej trasie przewozu 
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– komentuje Ewelina Staszewska-Kobiela, Kierownik Roz-
woju Biznesu Dachser Chem-Logistics w Polsce.

Cała Europa w zasięgu ręki

Istotnym aspektem, który sprawia, że przedsiębiorstwa eks-
portowe z sektora chemicznego decydują się na współpra-
cę z międzynarodowymi operatorami, jest fakt posiadania 
przez nich sieci oddziałów i połączeń, dostosowanej do 
szybkiej i bezpiecznej obsługi chemii. 

– Jako międzynarodowy operator jesteśmy w stanie dostar-
czyć przesyłki – także chemiczne – do odbiorców w Niem-
czech nawet w 24 godziny, a w Hiszpanii już w 72 godziny. 
To możliwe, bo dysponujemy jedną z najbardziej rozbu-
dowanych sieci transportowych w Europie. Wszystkie na-
sze magazyny przeładunkowe i pojazdy są dostosowane 
do obsługi chemii, w tym towarów niebezpiecznych. Ze 

względu na skalę naszych operacji wymagało to poniesie-
nia ogromnych nakładów inwestycyjnych, ale zapewnie-
nie bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług zawsze było 
i jest naszym priorytetem, również w przypadku branży 
chemicznej. Naszym klientom zapewniamy jednolite stan-
dardy – bez względu na to, czy dostawa odbywa się w Pol-
sce, w Niemczech czy w Rumunii – komentuje Ewelina 
Staszewska-Kobiela.

W ramach rozwiązania korpo-
racyjnego Chem-Logistics gru-
pa Dachser w 2018 roku zre-
alizowała dostawy ok. 4 mln 
przesyłek chemicznych wa-
żących razem 3,33 mln ton. 
Wśród nich było 1,41 mln prze-
syłek zawierających towary 
niebezpieczne o łącznej masie 
813 tys. ton.

Ewelina Staszewska‑Kobiela
kierownik rozwoju biznesu 

DACHSER Chem-Logistics
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PROGRAM 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA

Światowy Program Responsible Care, znany w Polsce pod nazwą „Odpowie-
dzialność i Troska” jest wyjątkową międzynarodową inicjatywą przemysłu che-
micznego, której celem jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarze ochrony śro-
dowiska, bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. 

Program ten funkcjonuje w Polsce już od ponad 25 lat, bę-
dąc tym samym jednym z najstarszych i najbardziej pre-
stiżowych Programów branżowych działających w Polsce. 
Nadzór nad nim od początku sprawuje Polska Izba Przemy-
słu Chemicznego (PIPC).

Polski Program oprócz bogatego zaplecza merytoryczne-
go (szkolenia i seminaria, konferencje, wymiana doświad-
czeń między realizatorami m.in. w ramach akcji Dbam 
o środowisko, możliwość udziału w autorskich projektach 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego) daje dodatkowe 
okazje do rozwoju inicjatyw kierowanych do swoich pra-
cowników oraz społeczności lokalnych. 

Prowadzone od wielu lat własne projekty, tj. akcja „Drzew-
ko za butelkę”, konkursy fotograficzne „Złap zająca”, cieszą 
się dużym powodzeniem, a co istotniejsze budują świado-
mość ekologiczną najmłodszych i tych starszych „użytkow-
ników” środowiska naturalnego. Akcja „Drzewko za butelkę” 
to również wymierne efekty – w ciągu 17 lat trwania akcji 
zebraliśmy blisko 30 mln sztuk butelek oraz 17 ton innych 
śmieci, w zamian których posadziliśmy ponad 30 tys. sztuk 
drzewek.

Wymagania stawiane Realizatorom przez założenia Progra-
mu są konsekwentnie, okresowo monitorowane i spraw-
dzane. Dzięki tej konsekwencji logo Programu „Odpowie-
dzialność i Troska” zielone dłonie okalające chemiczne 
molekuły, które przyznawane jest po zakończeniu procesu 

certyfikacji, ma faktyczną wartość wizerunkową. Wartość, 
która jasno sugeruje, że firma posługująca się tym znakiem 
działa zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wykazuje 
ciągłą i publiczną chęć do poprawy swoich struktur, tak by 
jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo i środowisko.

Korzyści jakie z tej przynależności otrzymują Realizatorzy 
Programu jest wiele, a do najważniejszych z nich można 
zaliczyć:
• dołączenie do grona największych firm branży che-

micznej w Polsce i na świecie,
• weryfikacja wdrożonych systemów zarządzania i ewen-

tualne ich usprawnienie,
• nowe możliwości komunikacji wewnątrz firmy i w rela-

cjach z interesariuszami zewnętrznymi,
• rozwój inicjatyw CSR w przedsiębiorstwie, dostęp do 

nowych, sprawdzonych akcji,
• dostęp do szkoleń i konferencji oraz autorskich pro‑

jektów przygotowywanych przez PIPC,
• promocja swojej działalności w Europie i na świecie – 

możliwość zgłoszenia udziału w europejskim konkursie 
RC AWARDS.

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” 
tel. 24 286 93 28 
redakcja@rc.com.pl 
www.rc.com.pl
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RESPONSIBLE CARE OCZAMI 
REALIZATORA

Program „Odpowiedzialność i Troska” realizowany jest w Polsce przez ponad 
20 podmiotów branży chemicznej. W tym numerze magazynu „Polska Che-
mia” kontynuujemy zapoczątkowany w ubiegłym roku cykl artykułów, w któ-
rych w każdym kolejnym wydaniu magazynu przybliżać będziemy Państwu 
profil działalności firm uczestniczących w Programie w kontekście ich realizacji 
Responsible Care.

Dzisiaj prezentujemy Państwu ANWIL S.A., która Realizato-
rem Programu jest od maja 1995 roku, będąc tym samym 
jednym z pierwszych Realizatorów od początku istnienia 
Programu w Polsce.

ANWIL S.A. należy do grona największych i najbardziej no-
woczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Od-
grywa istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Jest 
też jednym z największych pracodawców w regionie ku-
jawsko-pomorskim. 

Informacji udzieliła nam Pani Agnieszka Żyro – Prezes Za-
rządu ANWIL S.A.

ANWIL S.A. realizuje Program „Odpowie-
dzialność i Troska” właściwie od samego 
jego początku, tj. od 24 lat. Główną ideą 
Programu jest zobowiązanie do ciągłej po-
prawy we wszystkich aspektach działal-
ności, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa procesowego 
i ochrony zdrowia. Patrząc z perspektywy 
tak długiego okresu, czy uważają Państwo, 
że ta idea jest nadal aktualna, a takie zobo-
wiązanie potrzebne?

Od niemal ćwierćwiecza nasza spółka jest członkiem Mię-
dzynarodowego Programu „Odpowiedzialność i Troska”, 
który ma celu realizację przez czołowe firmy sektora che-
micznego wspólnych przedsięwzięć m.in. na rzecz ochrony 
środowiska. W 1995 roku, kiedy do niego przystępowaliśmy, 
byliśmy jednym z pierwszych, krajowych przedsiębiorstw, 
które zdecydowały się na ten krok. Nasza ówczesna decy-
zja była jednoznaczną deklaracją, że w działaniach bizneso-
wych nie tylko będziemy uwzględniać dobro środowiska 
naturalnego, ale także zaangażujemy się w jego ochronę. 
Było to naprawdę duże wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt, 
że dopiero zaczynaliśmy funkcjonować w warunkach go-
spodarki rynkowej, a świadomość ekologiczna w Polsce 
właśnie się kształtowała. Dziś wiemy, że Program „Odpo-
wiedzialność i Troska” naprawdę zmienił polski krajobraz. 
Zarówno w przenośni, gdy mówimy o zmianach, do jakich 

przyczynił się w kontekście podejścia do tematów związa-
nych z ochroną środowiska, ale także dosłownie. Wiele pro-
jektów zrealizowanych w jego ramach sprawiło, że Polska 
stała się bardziej zielona i po prostu ładniejsza.

ANWIL przez ten czas również się zmienił, dostosowując się 
do oczekiwań naszych klientów oraz panujących warun-
ków makroekonomicznych. Jednak jedno jest wciąż nie-
zmienne – nasze zaangażowanie w realizację Programu 
„Odpowiedzialność i Troska”. Od ponad dwóch dekad sta-
łym elementem strategii rozwoju naszego przedsiębior-
stwa jest troska o środowisko, co jest najlepszym dowo-
dem na to, że idea przyświecająca powstawaniu Programu 
pozostaje aktualna. 

Co Państwa zdaniem wyróżnia Program 
„Odpowiedzialność i Troska” na tle innych 
podobnych merytorycznie programów do-
stępnych w Polsce?

Wyróżnikiem Programu „Odpowiedzialność i Troska” jest 
zakres merytoryczny podejmowanych działań, obejmują-
cy tzw. triadę HSE (Health, Safety and Environment), dzięki 
czemu ma on bardzo przekrojowy charakter i umożliwia re-
alizację projektów, których beneficjentami są zarówno pra-
cownicy firm – realizatorów Programu, jak i ich otoczenie 

Fot. ANWIL S.A.
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społeczne oraz środowiskowe. Ma także funkcję integrują-
cą branżę chemiczną z mieszkańcami miejscowości, w któ-
rych dane przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. To nie-
zwykle istotne dla budowania wizerunku „Polskiej Chemii” 
jako ważnej gałęzi gospodarki, która stawia na zrównowa-
żony rozwój z poszanowaniem dla wszystkich grup swo-
ich interesariuszy i jest jednym z koryfeuszy prowadzenia 
otwar tej polityki informacyjnej odnośnie wszelkich aspek-
tów jej wpływu na środowisko. 

Firma ANWIL S.A. jest firmą świadomą spo-
łecznie i środowiskowo, doskonale wpaso-
wując się w profil odpowiedzialnego i za-
angażowanego Realizatora Programu. Jakie 
korzyści otrzymali Państwo poprzez przyna-
leżność do Programu?

Przynależność do Programu jest jednym z przedsięwzięć, 
dzięki którym umacniamy wizerunek naszej spółki jako: 
firmy prowadzącej działalność biznesową z poszanowa-
niem dla środowiska naturalnego, popularyzatora pro-
środowiskowych zachowań oraz edukatora lokalnej spo-
łeczności w zakresie ekologii. Akcją, którą realizujemy od 
16 lat w ramach „Programu”, a która cieszy się szczególną 
popularnością wśród włocławian, jest „Drzewko za butel-
kę”. W ubiegłorocznej edycji przedsięwzięcia uczestniczyło 
15 szkół podstawowych oraz 17 przedszkoli. 6860 młodych 
ekologów przekazało do recyklingu prawie 683 tysiące 

butelek PET. Dzięki ich zaangażowaniu Włocławek sta-
je się z roku na rok coraz bardziej zielonym i przyjaznym 
 miejscem. 

W corocznym kalendarzu akcji prowadzo-
nych w ramach Programu „Odpowiedzial-
ność i Troska” jest kilka działań cyklicznych, 
pojawiają się również nowe propozycje, któ-
ra z prowadzonych inicjatyw jest dla Pań-
stwa szczególnie interesująca?

Szeroka skala naszej działalności determinuje dużą odpo-
wiedzialność, dlatego co roku zwiększa się liczba podej-
mowanych przez nas inicjatyw związanych z realizacją 
zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, także w ra-
mach Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Każda z na-
szych aktywności pozabiznesowych jest dla nas równie 
interesująca, ponieważ skierowana jest do różnych grup 
docelowych i zaspokaja odmienne potrzeby społeczności 
lokalnej.

Gdyby mieli Państwo w jednym zdaniu pod-
sumować Program „Odpowiedzialność i Tro-
ska”, brzmiało by ono…

Program „Odpowiedzialność i Troska” to narzędzie budo-
wania mostów między branżą chemiczną a jej interesariu-
szami. 

Fot. ANWIL S.A.
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220  składów 3 CERTYFIKATY ISO 
DLA NASZYCH FABRYK

6 kontenentów +90 KRAJÓW 

ZINTEGROWANY
GLOBALNY
ODPOWIEDZIALNY

www.transoceanbulk.com

p.ulatowski@transoceanbulk.com 

Gdynia
T+48 58 728 47 10

ul. 10 Lutego 11 
81-366 Gdynia 

Poland 

Trans Ocean świadczy klientom usługi w sposób najbardziej niezawodny 

i ekonomiczny dzięki wykorzystaniu bezpiecznego transpotru masowego 

towarów płynnych już od 1984 r.

Łączymy wiodące osiągnięcia w zakresie projektowania, produkcji oraz 

możliwości wszechstronnego wykorzystania Flexitanków ze światowej klasy 

systemami i standardami obsługi.

Nasze rozwiązania są szyte na miarę aby wyjść na przeciw zróżnicowanym 

i wciąż zmianiającym się potrzebom naszych klientów.
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CO WARTO WIEDZIEĆ O MEANDRACH 
SPORNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED 
URZĘDEM PATENTOWYM RP 

W walce z monopolami patentowymi kluczem do sukcesu jest wiedza o praw-
nych środkach, które można wykorzystać. Co jest istotne, gdy chcemy rozwią-
zanie chronić lokalnie?

Przesłanki unieważnienia patentu krajowego przed nowe-
lizacją ustawy Prawo własności przemysłowej (PWP)w roku 
2015 ograniczały się jedynie do wykazania, że nie zostały 
spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu. Inny-
mi słowy podstawami unieważnienia były tylko brak no-
wości, brak poziomu wynalazczego oraz brak przemysło-
wej stosowalności. Zmiana przepisów pwp rozszerzyła ten 
katalog o dwie dodatkowe przesłanki. Patent na wynala-
zek może zostać unieważniony, jeśli rozwiązanie jest przed-
stawione w sposób niejasny i nie dość wyczerpujący dla 
znawcy oraz patent udzielony na wynalazek nie został ob-
jęty treścią zgłoszenia pierwotnego. Nowelizacja dostoso-
wała przesłanki unieważnienia patentu krajowego do uję-
tych w Konwencji o Patencie Europejskim (EPC). 

Po pierwsze – interes prawny 

Wymóg wykazania interesu prawnego w postępowaniu 
o unieważnienie patentu to wyłącznie polski „wynalazek”. 
Pod pojęciem interesu prawnego przepisy krajowe rozu-
mieją istnienie związku o charakterze materialnym pomię-
dzy daną normą prawa, a sytuacją konkretnego podmiotu, 
który to związek sprawia, że pozostawanie patentu w mocy 
(i ograniczenie innych uczestników rynku w tym zakresie) 
ma wpływ na sytuację prawną, a także ekonomiczną tego 
konkretnego podmiotu. Interes prawny jest wymogiem 
zainicjowania postępowania, a jego brak oznacza umo-
rzenie postępowania. Interes prawny musi znajdować po-
twierdzenie w faktach dotyczących danego przedsiębiorcy. 
Musi on być bezpośredni, konkretny, indywidualny, a prze-
de wszystkim realny. UP RP stoi na stanowisku, że interes 
prawny powinien istnieć zarówno w dacie składania wnios-
ku o unieważnienie, jak i w momencie wydawania decyzji. 

Wpływ przepisów europejskich na ocenę 
zdolności patentowej wynalazku

Widać postępującą harmonizację z przepisami Konwen-
cji o Patencie Europejskim, zwłaszcza w kontekście poste-
powań spornych o unieważnienie patentu. UPRP zauwa-
żył niedoskonałość polskich regulacji i zaadaptował je do 
reguł obowiązujących przed EPO, ułatwiając tym samym 

funkcjonowanie Uprawnionym w gąszczu lokalnych i re-
gionalnych przepisów. Jednym z przykładów próby imple-
mentowania przepisów EPC na grunt polskiego prawa była 
możliwość wykazania przez Wnioskodawców, że wynalazek 
został ujawniony w sposób niedostatecznie jasny i wyczer-
pujący. Ponieważ jednak zarzut taki nie mógł być formuło-
wany wprost, to dokonywano zabiegu „adaptacji” tej prze-
słanki argumentując, że wynalazek w istocie nie pozwala 
znawcy go odtworzyć, a tym samym nie spełniona zosta-
je przesłanka przemysłowej stosowalności. Przyznać trzeba, 
że to całkiem sprytny zabieg, z którym spotkać się można 
w toczących się postępowaniach dość nagminnie. 

Ciekawy jest wątek poziomu wynalazczego i jego oceny 
zarówno przez inicjujących postępowania jak i same Kole-
gia Orzekające. Urząd Patentowy RP nie kryje, że łatwo ulec 
pokusie subiektywnego oceniania tej przesłanki, dlatego 
powinna ona być rozpatrywana w oparciu o wypracowa-
ne przez EPO podejścia. Tymczasem dokonywanie oceny 
nieoczywistości kończy się zazwyczaj na wskazaniu proble-
mu technicznego oraz wskazaniu bez dodatkowego wyjaś-
niania, że w świetle powołanych dokumentów rozwiązanie 
jest dla znawcy oczywiste. Brakuje pogłębionej analizy, uza-
sadniającej wybór kolejnego dokumentu ze stanu techni-
ki, w oparciu o który Urząd stawia zarzut, a także wskazania 
zachęty dla znawcy dziedziny do sięgnięcia po taki doku-
ment oraz logicznego wytłumaczenia połączenia informa-
cji tam ujawnionych. 

A co z ograniczeniem własnego prawa 
wyłącznego?

Ustawa pwp nie przewiduje instytucji jaką jest ograniczenie 
patentu, choć spodziewana w nieodległej przeszłości no-
welizacja zmierza ku wprowadzeniu takiej normy. Powodu-
je to, że w przypadku postępowania spornego (na skutek 
złożonego wniosku o unieważnienie bądź sprzeciwu) nie 
pozwala się Uprawnionemu kształtować ostatecznie jego 
prawa. Z kolei w przypadku postępowania przed EPO taka 
możliwość istnieje. O braku tej normy przed UP RP – przy-
najmniej obecnie – należy zatem bezwzględnie pamiętać. 
Aktualnie trwają prace nad kolejnymi zmianami w ustawie. 
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Przewiduje się propozycję uzupełnienia art. 89 pwp o do-
datkowe brzmienie, dające prawo Uprawnionemu z pa-
tentu do jego ograniczenia poprzez zmianę zastrzeżeń 
patentowych. Do rozpatrzenia wniosku UP RP wyznaczy 
eksperta. Problem w tym, że wraz z nadzieją przychodzi 
również hamulec w postaci wykluczenia zastosowania ww. 
dobrodziejstwa w przypadku toczącego się postępowania 
sprzeciwowego lub o unieważnienie patentu. Pojawia się 
zatem pytanie: po co Uprawnionemu możliwość ograni-
czania patentu w sytuacji, gdy nie ma ku temu powodów? 
Ustawodawca w swoim projekcie zablokował jedną z naj-
bardziej oczekiwanych zmian, które są już powszechnie 
wykorzystywane przed EPO. Szczerze wierzymy, że docze-
kamy się jeszcze w tej materii zmian dalej idących, ciesząc 
się jednocześnie otwartością ustawodawcy, jaką zaczyna-
my powoli dostrzegać.

Zawieszać czy nie zawieszać?  
Oto jest pytanie!

Do jednej z trudniejszych w postępowaniu spornym należy 
sytuacja, w której Urząd Patentowy RP oddala wnioski o za-
wieszenie postępowania spornego, mimo toczących się 
postępowań o dokonanie zmiany decyzji o udzieleniu pa-
tentu. Najnowsze orzeczenia WSA dają jednak nadzieję na 
przyszłość. Z nieskrywanym zadowoleniem przyjmujemy 
bowiem fakt, że aktualnie Urząd chętniej rozważa wnioski 

o zawieszenie postępowania krajowego (bądź przynaj-
mniej nie wyznaczanie rozpraw) do czasu ostatecznego 
zakończenia postępowania przed EPO.

Pomocny pełnomocnik

Planowane zmiany w polskim prawie zmierzające do li-
kwidacji różnic pomiędzy prawem polskim a europejskim, 
a w efekcie do usuwania barier – są bardzo oczekiwane 
i pożądane. Jeszcze niedawno szeroko dyskutowany był 
przez specjalistów w dziedzinie ochrony własności przemy-
słowej aspekt teorii ekwiwalentów, który aktualnie jest po-
woli wygaszany przez idące naprzód orzecznictwo w tym 
temacie. Pomoc profesjonalnych pełnomocników zdecy-
dowanie ułatwia przedarcie się przez gąszcz krajowych i re-
gionalnych przepisów i ich wzajemnych zależności, by po-
stępowanie w sprawie unieważnienia patentów prowadzić 
jak najbardziej na korzyść Uprawnionego. Sukces zależy od 
ustalenia przemyślanej, długofalowej strategii procesowej, 
na której omówienie warto poświęcić trochę czasu. 

Helena Gajek
radca prawny,  

rzecznik patentowy,  
wspólnik Kancelarii JWP 

Rzecznicy Patentowi

Piotr Godlewski
krajowy i europejski 
rzecznik patentowy,  

wspólnik Kancelarii JWP 
Rzecznicy Patentowi
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SITPChem – ORGANIZACJA DZIAŁAJĄCA 
NA RZECZ I WSPIERAJĄCA ROZWÓJ 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ 
SPOŁECZNE I GOSPODARCZE  
ZNACZENIE CHEMII

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Che-
micznego jest organizacją z blisko 100-letnią tradycją. Jest 
kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rze-
czypospolitej Polskiej, założonego w 1927 roku, którego 
działalność jest ukierunkowana na korporację zawodową 
chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój przemy-
słu chemicznego oraz społeczne i gospodarcze znacze-
nie chemii. Stowarzyszenie działa w Warszawie i w 23 Od-
działach SITPChem w całej Polsce (http://sitpchem.org.pl).  
Ramy działania określa Statut SITPChem. W 4-letnich kaden-
cjach pracują władze Stowarzyszenia z Prezesem Zarządu 
Głównego, kierując się w bieżącej działalności Uchwałami 
Walnego Zjazdu obejmującymi najważniejsze wytyczne i za-
dania dla wszystkich członków  SITPChem. Ostatni, XXXI WZ 
SITPChem, odbył się w 2018 roku w Ustroniu – po ważnej 
i bardzo zaangażowanej dyskusji Delegatów o ruchu stowa-
rzyszeniowym chemików, sukcesach i niezbędnych wyzwa-
niach – wybrał nowego Prezesa Zarządu, Jerzego Klimczaka, 
oraz podjął Uchwałę, z preambułą–podziękowaniem i uzna-
niem dla Profesora Jacka Kijeńskiego, prezesa ZG SITPChem 
w poprzednich czterech kadencjach. 

Uchwała XXXI WZ SITPChem otwiera nowy rozdział w pra-
cach Stowarzyszenia, wskazując jednocześnie wiele wy-
zwań – adekwatnie do zmieniających się warunków funk-
cjonowania i zadań stowarzyszeń naukowo-technicznych 
w Polsce. W Uchwale zapisano m.in. niezbędne wykorzy-
stywanie wszystkich możliwych obszarów współpracy 
z PTChem, PIPC, uczelniami, szkołami i innymi organizacja-
mi, w tym we współpracy międzynarodowej; oraz podej-
mowanie nowych form zainteresowania młodzieży chemią 
(np. Dni Chemii, zajęcia laboratoryjne, konkursy itp.) i jedno-
cześnie przybliżanie ludzi zasłużonych dla chemii – inżynie-
rów i naukowców; zdefiniowanie we współpracy z firma-
mi i instytutami naukowymi deficytów w kompetencjach 
zawodowych pracowników-absolwentów szkół i uczelni 
oraz wpływanie na proces właściwego kształcenia kadr, 
w szczególności inżynierów, a także możliwie szerokie po-
zyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności 
statutowej SITPChem. 

SITPChem współpra-
cuje z PIPC i PTChem – 
najważniejszymi part-
nerami w przemyśle 
i nauce. 

SITPChem jest organi-
zatorem ogólnopol-
skich konferencji na-
ukowo-technicznych, 
z których wnioski są 
kierowane do firm i in-
stytucji mogących 
mieć wpływ na ich re-
alizację.  SITPChem dys-
ponuje liczną kadrą 
ekspertów i specjali-
stów, często angażo-
wanych do sporządzania/wyrażania opinii/ekspertyz, za-
równo w dziedzinie technologii procesów chemicznych, 
jak i prawno-organizacyjnych rozwiązań dotyczących 
ochrony środowiska oraz szeroko pojętych zasad zrówno-
ważonego rozwoju.

SITPChem jest właścicielem trzech czasopism naukowo-
-technicznych: CHEMIK, Przemysł Chemiczny i Ochrona 
przed Korozją.

SITPChem ma swoich przedstawicieli w międzynarodo-
wych organizacjach chemicznych: EFCE, FEANI,  FATIPEC, 
DECHEMA. Od 2 do 4 września 2020 r. w Auditorium Ma-
ximum Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie obradował 
ETCC2020 (European Technical Coatings Congress) (www.
etcc2020.org). Kongres ETCC organizowany jest od 70 lat 
w różnych krajach, a  w 2020 roku przygotowują go wspól-
nie w Krakowie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego i Europejska Federacja  FATIPEC 
(Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints 
in European Countries), która przewodniczy obecnie Global-
nej Federacji organizacji CSI (Coatings  Societies International). 

Jerzy Klimczak,  
prezes ZG SITPChem
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SITPChem ma ogromny dorobek i zasługi w kształtowaniu 
społecznej świadomości w odniesieniu do chemii, czego 
wyrazem był Program Słoneczna Chemia (http:// sitpchem.
org.pl/sloneczna-chemia/), przekonujący, że chemia jest 
wszechobecna. Z jej osiągnięć korzystamy wszyscy na co 
dzień w każdej dziedzinie życia. SITPChem jest również au-
torem i wydawcą dwudziestotomowej Historii Przemysłu 
Chemicznego (http:// http://sitpchem.org.pl/karty-z-histo-
rii/) oraz pomysłodawcą i współtwórcą wirtualnego mu-
zeum przemyslu chemicznego (http://www.muzeumche-
mii.pl/), gdzie można poznać historię, najważniejsze fakty 
i twórców przełomowych wydarzeń w chemii – nauko-
wych i przemysłowych. 

Chociaż to tylko wybrane obszary zainteresowań  SITPChem, 
wskazują jednak na wszechstronną aktywność naszego 
Stowarzyszenia, które zachęca do wstępowania i wspólnej 
pracy. Ufamy, że czerpiąc z wielkiego dorobku Stowarzy-
szenia, jego działalność będzie wciąż z większą pasją konty-
nuowana, zawsze w najlepszym interesie nauki i przemysłu 
chemicznego, jak zapisano w Misji: Misją Stowarzyszenia jest 
propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz pa-
triotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów 
inżynierów, techników i przemysłu chemicznego. 

I najważniejsze. Najważniejsi są ludzie – członkowie Stowa-
rzyszenia; to ich mądrość, kreatywność, zrozumienie sensu 
wspólnego działania i jednocześnie praca dla osiągnięcia 
wspólnego celu, buduje markę i wiarygodność Stowarzy-
szenia już prawie sto lat.

Kontakt: 
ul. Czackiego 3/5 

00‑043 Warszawa 
tel. +48 22 826 78 96 

e‑mail: sekretariat@sitpchem.org.pl
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GŁOS PRZEMYSŁU W DEBACIE 
NA TEMAT DŁUGOTERMINOWEJ 
STRATEGII KLIMATYCZNEJ EUROPY

Okazuje się, że zaproponowana przez Komisję Europejską w 2011 roku mapa 
drogowa przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku1 

nie jest wystarczająco ambitna. Postanowienia porozumienia klimatycznego 
z Paryża zakładają osiągnięcie zerowej emisji netto do połowy wieku, a unijny 
plan działania przedstawia scenariusz 80 proc. redukcji emisji. Chociaż doku-
ment nie został formalnie zatwierdzony, okazał się użyteczny dla Komisji Euro-
pejskiej, która dzięki niemu znacząco wpłynęła na kształt ram polityki klima-
tyczno-energetycznej w ostatnich latach. 

1 „Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku”

Realizacja celów klimatycznych włączana jest w sposób 
kompleksowy i konsekwentny do wszystkich obszarów 
działania UE (ang. mainstreaming). Gotowe są już kluczo-
we akty implementujące reformę systemu handlu emi-
sjami po 2020 roku. Sfinalizowano przyjęcie regulacji 
prawnych pakietu „Czysta energia dla wszystkich Euro-
pejczyków”. Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku propo-
nuje nowe obowiązki i zachęty wobec rolników, wpro-
wadzając większe ambicje środowiskowe i klimatyczne. 
Strategia UE na rzecz zrównoważonego finansowania 
wprowadza m.in. zunifikowany system klasyfikacji zrów-
noważonych inwestycji (taksonomia). Wkrótce zapad-
ną decyzje na temat przeznaczenia środków na cele 
uwzględniające w większym stopniu kwestie klimatycz-
ne w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 
oraz wydatkach programu „Horyzont Europa”. Komisja 
rozpoczęła również przygotowania propozycji długoter-
minowej wizji przyszłości przemysłu UE wraz z konkretny-
mi środkami wykonawczymi. Prace powinny zostać sfina-
lizowane do końca 2019 r. 

Po ratyfikacji porozumienia paryskiego w 2016 roku zo-
bowiązanie do przygotowania wkładów krajowych jest 
prawnie wiążące – najpierw w terminie do 2020 roku, a na-
stępnie co pięć lat (w coraz bardziej ambitnych wersjach). 
Strony porozumienia powinny również przedłożyć dłu-
goterminowe strategie rozwoju niskoemisyjnego do se-
kretariatu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) do końca 2020 roku. 
Zarówno Komisja Europejska jak i Rada Europejska uznają, 
że realizacja celu porozumienia paryskiego daje znaczne 
możliwości i szanse w zakresie wzrostu gospodarczego, 

nowych miejsc pracy i rozwoju technologicznego, a tak-
że zwiększenia konkurencyjności Europy, zapewniając przy 
tym, by przemiany przebiegały w sposób sprawiedliwy 
i społecznie zrównoważony dla wszystkich. 

Na zlecenie przywódców krajów unijnych Komisja Euro-
pejska przygotowała długoterminową strategię „Czysta 
planeta dla wszystkich”, który przedstawia scenariusze 
transformacji w kierunku konkurencyjnej i neutralnej kli-
matycznie gospodarki. Wizja 2050 roku ma na celu zaini-
cjowanie ogólnoeuropejskiej debaty. Pomimo, że modelo-
wana wizja przyszłości obejmuje bardzo długi okres czasu, 
czasu na nią mamy niewiele. Już wkrótce UE musi podjąć 
kierunkową decyzję o tym, w jaki sposób zrealizować dłu-
goterminową transformację gospodarki unijnej. 

Rady ministerialne prowadziły już pierwsze debaty poli-
tyczne na temat wizji 2050 roku. Potwierdzono, że UE bę-
dzie nadal przewodzić globalnym działaniom klimatycz-
nym na rzecz zwiększenia światowego poziomu ambicji, 
wzmocnienia wielostronności i skutecznego wdrożenia 
porozumienia paryskiego. Marcowy szczyt Rady Europej-
skiej zdecydował, że ambicje mają sprzyjać dążeniu do 
neutralności klimatycznej, a zarazem chronić specyfikę 
krajów UE i konkurencyjność europejskiego przemysłu. Za-
apelowano również o czasowe zakończenie prac nad dłu-
goterminowymi strategiami krajowymi do 2050 roku, które 
państwa członkowskie mają przekazać Komisji Europejskiej 
do 1 stycznia 2020 roku. Konkluzje szefów państw w spra-
wie Strategii 2050 spodziewane są w drugiej połowie 2019 
roku. Możliwe jednak, że niektóre kraje członkowskie będą 
starały się jak najdłużej odkładać ich przyjęcie, postulując, 
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by krajowe strategie stanowiły podstawę do oszacowania 
faktycznych możliwości UE.

Scenariusze przedstawione przez Komisję Europejską 
w wizji strategicznej 2050 roku opierają się na sprawdzo-
nych i istniejących technologiach, choć niektóre z nich 
wymagają dalszych badań czy wdrożeń na skalę przemy-
słową. O ile z technologicznego punktu widzenia zidenty-
fikowane rozwiązania umożliwiają głęboką redukcję emi-
sji gazów cieplarnianych, to zastosowanie ich w skali całej 
gospodarki wymaga spełnienia szeregu warunków ramo-
wych. Istotny jest również czas – dla większości energo-
chłonnych firm rok 2050 to tylko jeden (duży) cykl inwe-
stycyjny. Sama transformacja przemysłu będzie musiała 
odbywać się w warunkach liberalnego handlu i konkuren-
cji międzynarodowej. 

Zaprezentowane w wizji 2050 roku ścieżki transformacji 
niskoemisyjnej i energetycznej obejmują szerokim zasię-
giem wszystkie sektory gospodarki unijnej. Żadne pań-
stwo członkowskie nie będzie w stanie korzystać z wę-
gla, ropy i gazu do ogrzewania domów, w transporcie czy 
wytwarzaniu energii elektrycznej, chyba że będzie to zre-
kompensowane ujemnymi emisjami. Nie chodzi tylko o re-
zygnację z paliw kopalnych, ale również znaczącą zmianę 
nawyków konsumpcyjnych. Prognozuje się, że przemysłu 
będzie musiał znaleźć sposób na prawie całkowitą reduk-
cję emisji gazów cieplarnianych pochodzących z proce-
sów produkcyjnych. 

W najbardziej ambitnych scenariuszach Komisji sektor 
chemiczny ma potencjał redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych na poziomie 91 proc. (przy wykorzystaniu CCS). Ko-
misja przewiduje również znaczące negatywne emisje 
CO

2
 w sektorze chemicznym (−143 proc. w scenariuszu 

1.5TECH), głównie dzięki wykorzystaniu wychwytywa-
nia i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz waloryzacji 
CO

2 
(CCU). Oznacza to drastyczny wzrost poziomu redukcji 

emisji gazów cieplarnianych i CO
2
 z okresu 1990–2015, gdy 

osiągnięto odpowiednio −61 proc. oraz −32%. 

Trudno przewidzieć, czy i w jaki sposób tak ambitne cele 
mogą być osiągnięte. Długoterminowa redukcja emisji 
przemysłu energochłonnego zależy od spełnienia szere-
gu czynników, które są poza kontrolą samego przemysłu. 
Przykładowo, sektor chemiczny mogłyby znacznie zmniej-
szyć emisje pod warunkiem dostępności odpowiedniej 
ilości, konkurencyjnej cenowo, niskoemisyjnej energii elek-
trycznej. Jest to jeden z najważniejszych warunków ra-
mowych umożliwiający transformację, jeżeli zastosowa-
ne będą wyższe poziomy elektryfikacji ciepła i procesów 
produkcyjnych, wykorzystania wodoru, CCS, waloryzacji 
CO i CO

2
 w produkcji chemikaliów czy paliw (CCU). Obec-

ny system, który przewiduje jedynie częściową, regresyjną 
i dobrowolną rekompensatę kosztów pośrednich jest nie-
wystarczający i pozostaje poważnym czynnikiem zniechę-
cającym do inwestycji w procesy wymagające dużych ilo-
ści energii elektrycznej. 

Większość dostępnych niskoemisyjnych technologii 
w przemyśle wciąż czeka na osiągnięcie wyższych pozio-
mów gotowości technologicznej (TRL). Znaczną niepew-
nością obarczone jest ich wdrożenie rynkowe. Z czysto 
biznesowego punktu widzenia prawdopodobieństwo 
poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych na nowe 
procesy produkcyjne, przy znacznym wzroście kosztów 
operacyjnych w porównaniu z konwencjonalnymi meto-
dami produkcji w warunkach konkurencji międzynarodo-
wej, jest nikłe. Większość inwestycji w niskoemisyjne pro-
cesy prawdopodobnie nastąpi w tym samym miejscu, 
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poprzez modernizację istniejących instalacji produkcyj-
nych. Technologie będą wymagały optymalnej integracji 
w istniejące systemy produkcyjne, co znacząco zwiększy 
koszty. Instrumenty finansowania będą musiały uwzględ-
niać dodatkowe ograniczenia, np. poprzez umożliwienie 
przyspieszonej amortyzacji nowych aktywów (w celu ob-
niżenia podstawy opodatkowania).

Przedsiębiorstwa chemiczne już odgrywają ważną rolę 
w gospodarce o obiegu zamkniętym, a ich rola wzroś-
nie w przyszłości. Zwiększona cyrkularność zyska na zna-
czeniu jako strategia redukcji emisji, zmniejszenia zużycia 
energii, zwiększenia produkcji i wzrostu przy jednoczes-
nym obniżeniu kosztów. Potencjał sektora chemiczne-
go jest znaczący, ale nie w pełni wykorzystany. Poprawę 
można uzyskać nie tylko poprzez zwiększone ponowne 
wykorzystanie produktów przez użytkownika końcowe-
go, ale również recykling mechaniczny i recykling che-
miczny. Ustrukturyzowana polityka odpadowa powinna 
uwzględniać i nagradzać korzyści płynące z efektywnego 
ich zagospodarowania, opartego na myśleniu w ramach 
całego cyklu życia – ogólnych skutków wytwarzania, go-
spodarowania i losów określonych strumieni odpadów. 
Sektor chemiczny wymaga zapewnienia dostępu do su-
rowców ze zwiększonego recyklingu odpadów czy pro-
mocji zastosowania produktów ubocznych. Korzystne 
warunki pomoże również zapewnić wsparcie inicjatyw 
przemysłowych, w ramach symbiozy przemysłowej, kla-
strów czy rozwoju synergii z sektorami nieprzemysłowy-
mi, celem wzmocnienia łańcuchów wartości czy rozwoju 
nowych modeli biznesowych.

Wyzwania i możliwości regulacyjne determinują dalszy 
rozwój przemysłu energochłonnego w UE. Sprzyjające 
i stabilne ramy regulacyjne są niezbędne w procesie ni-
skoemisyjnej transformacji gospodarki. W całym proce-
sie przemysł chemiczny wymaga pełnej ochrony przed 
ucieczką emisji. Dalsza, znacząca redukcja emisji gazów 
cieplarnianych stanowi znaczące wyzwanie w energo-
chłonnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę jej pilność, skalę oraz długie cykle inwestycyjne. 
Potrzebna jest nowa i zintegrowana unijna strategia prze-
mysłowa. Marcowe konkluzje Rady Europejskiej wzywa-
ją Komisję Europejską do przedstawienia wizji przyszło-
ści przemysłu do końca 2019 roku. Rozpoczęły się prace 
na poziomie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Przemysłów 
Energochłonnych (ang. High Level Group). Eksperci zajmują 
się tematyką tworzenia rynków dla neutralnych dla klima-
tu i cyrkularnych produktów, prowadzą dyskusje dotyczą-
ce mechanizmów ustalania cen emisji dwutlenku węgla 
i ochrony przed ucieczką emisji oraz zajmują się opraco-
wywaniem rekomendacji dla finansowania neutralnych 
dla klimatu rozwiązań. Zakres prac dotyczy zasobów, ta-
kich jak energia i surowce, ale również obejmuje potrzeby 
infrastrukturalne.

Obecnie istniejące warunki ramowe dla energochłonnych 
sektorów przemysłu nie są wystarczające do długotermi-
nowej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyj-
nej w UE. Luka badawczo-rozwojowa dotycząca etapu 
demonstracji i komercjalizacji technologii niskoemisyj-
nych nie została w pełni rozwiązana. Nadal istnieją poważ-
ne wyzwania związane z obniżeniem kosztów nowych 
technologii. Praktycznie nie ma infrastruktury, która mog-
łaby umożliwić wdrażanie nowych procesów produkcyj-
nych, a instrumenty wsparcia ułatwiające te inwestycje są 
niewystarczające. Wyzwań jest znacznie więcej, a podkre-
ślane znaczenie utrzymywania konkurencyjnej bazy prze-
mysłowej nie jest odzwierciedlone we wszystkich obsza-
rach polityki, co prowadzi do istotnego ryzyka wycieku 
inwestycji.

Praktyka funkcjonowania przemysłu chemicznego dowo-
dzi ciągłego zaangażowania w krajowe i unijne działania 
klimatyczne. Przedsiębiorstwa doskonale zdają sobie spra-
wę z tego, że świat podlega dużym zmianom, kierowany 
megatrendami i celami zrównoważonego rozwoju ONZ, 
takimi jak zmiany klimatu, ograniczone źródła zasobów na-
turalnych, rozwój przełomowych rozwiązań technologicz-
nych i wzrost liczby ludności. Od lat przemysł chemiczny 
prowadzi dialog z kluczowymi interesariuszami, by uczy-
nić Europę lepszym miejscem do inwestowania. Branża ak-
tywnie uczestniczy w pracach nad długoterminową stra-
tegią klimatyczną do 2050 na poziomie UE. 

Przejście do gospodarki o zerowej emisji netto gazów cie-
plarnianych w warunkach wysoce konkurencyjnej globali-
zacji świata będzie bardzo kosztowne. Im wcześniej Polska 
przygotuje się i zadba o sprzyjające otoczenie regulacyj-
ne, tym większych oszczędności kosztów w skali całej go-
spodarki można się spodziewać. Jako kraj prawdopodob-
nie boleśnie się o tym przekonamy przy weryfikacji celów 
klimatyczno-energetycznych zaplanowanych na 2020 rok. 
Niestety wygląda na to, że ponownie możemy spodziewać 
się reaktywnego, frag-
mentarycznego i nie-
spójnego podejścia ze 
strony rządu. Prace dłu-
goterminową strategią 
klimatyczną do 2050 na 
poziomie kraju dopiero 
się rozpoczynają, a ter-
min wyznaczono na 
koniec tego roku… 

 
 
 

Renata Auchimik
Senior Ekspert PIPC
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SEKTOR CHEMICZNY – TRENDY, 
REGULACJE, WYZWANIA

Branża chemiczna znajduje się dziś pod stale rosnącą presją regulacyjną. Liczba 
nowych przepisów oraz ich projektów wzrasta, co utrudnia dostosowanie się 
do wymagań prawnych. Pasywna postawa wobec legislacji nie jest jednak je-
dynym rozwiązaniem – sektor chemiczny ma liczne możliwości oddziaływania 
na treść nowych przepisów. 

Rozwój gospodarczy wiąże się ze wzrostem złożoności rela-
cji ekonomicznych oraz procesów technologicznych. Wraz 
z nimi wzrasta złożoność i liczba regulacji prawnych za po-
mocą których ustawodawca próbuje uporządkować coraz 
bardziej skomplikowaną rzeczywistość. Liczba zmian praw-
nych jest przytłaczająca – zgodnie z raportem Grant Thor-
ton „Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce” 
w 2018 r. w Polsce weszło w życie 14 641 stron maszynopisu 
nowych aktów prawnych, których lektura zajęłaby średnio 
2 godziny każdego dnia roboczego w ciągu roku. „Tempo 
produkcji” nowych regulacji utrzymuje się na wysokim po-
ziomie, przy czym jakość tworzonego prawa bywa różna.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem prawnym przez przedsię-
biorców chemicznych wymaga ciągłego trzymania ręki na 
legislacyjnym pulsie. W przeciwnym wypadku nowe regula-
cje mogą stanowić kosztowną niespodziankę. Ustawodawca 
bywa nieprzewidywalny i potrafi zaskakiwać, na ogół jednak 
aktywność legislacyjna wpisuje się w szersze trendy regulacyj-
ne. W natłoku informacji na temat nowych przepisów łatwo 
jednak przeoczyć zmiany o charakterze systemowym, któ-
re wytyczają kierunek dla konkretnych rozwiązań prawnych.

Poniżej opisujemy najistotniejsze wprowadzone i planowa-
ne obecnie regulacje z punktu widzenia obszarów intere-
sów sektora chemicznego.

TRENDY I WYZWANIA REGULACYJNE

Odpowiedzialność

Jednym z dominujących ostatnio trendów regulacyjnych 
w Polsce jest zwiększenie rozliczalności firm. Trend ten wi-
doczny jest w szczególności w zakresie prawa podatko-
wego (np. wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego). 
Wyrazem tego trendu jest także obecnie procedowany 
w parlamencie projekt ustawy o odpowiedzialności pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Projektowana ustawa wprowadza narzędzia umożliwiające 
karanie tzw. podmiotów zbiorowych (w tym firm) za dzia-
łania członków zarządu, pracowników, pełnomocników 

i podwykonawców. Projekt przewiduje także obowiązko-
we wprowadzenie wewnętrznego systemu zgodności, tj. 
przyjęcia procedur umożliwiających raportowanie w ra-
mach firmy o nieprawidłowościach, określenie zakresu od-
powiedzialności pracowników i jednostek organizacyjnych 
firmy oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za system 
zgodności (compliance officer).

Zgodnie z projektem w przypadku naruszenia prawa przez 
personel lub podwykonawców firmy albo braku systemu 
zgodności (lub jego nieprawidłowego wdrożenia) na firmy 
może być nałożona kara. Katalog kar ma być szeroki – mają 
to być zarówno kary pieniężne (do 30 mln złotych), jak i np. 
zakaz ubiegania się o dotacje publiczne, zakaz reklamy, za-
kaz prowadzenia określonej działalności, zakaz udziału 
w zamówieniach publicznych, a nawet rozwiązanie firmy.

Innym przykładem może być procedowany obecnie pro-
jekt projekt ustawy o zatorach płatniczych, której celem jest 
zagwarantowanie bezpieczeństwa w aspekcie płynności fi-
nansowej. Zgodnie z projektem nieuzasadnione wydłuża-
nie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykona-
ne usługi ma stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Sam 
termin zapłaty ma co do zasady nie przekraczać 60 dni od 
dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku w rela-
cjach pomiędzy dużymi przedsiębiorcami i mniejszymi fir-
mami. W razie nadmiernego opóźniania się z zapłatą w nie-
których przypadkach Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów będzie mógł wszcząć postępowanie, które 
może się zakończyć nałożeniem kary pieniężnej. Projekt za-
kłada także m.in. ułatwienia w dochodzeniu zaległych płat-
ności na drodze sądowej oraz konsekwencje podatkowe w 
przypadku nadmiernych opóźnien w płatności oraz obo-
wiązek raportowania przez duże firmy i grupy kapitałowe 
stosowanych przez siebie terminów płatności do mininistra 
właściwego ds. gospodarki.

Bezpieczeństwo 

Obecnym od lat i wciąż nasilającym się trendem regulacyj-
nym jest coraz dalej posunięta dbałość o zapewnienie bez-
pieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. Prze-
jawem tego trendu jest np. ustawa o krajowym systemie 
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cyberbezpieczeństwa, zgodnie z którą niektóre podmioty 
gospodarcze są kwalifikowane jako operatorzy usług kluczo-
wych, którzy muszą spełnić wysokie wymagania w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. Podmio-
tami takimi mogą być m.in. firmy prowadzące działalność 
w zakresie kopalin, paliw, ropy naftowej, gazu lub energii. Za 
naruszenie obowiązków ustawowych grozi kara do 1 mln 
złotych. Dodatkowo na kierownika takiego podmiotu może 
być nałożona kara do 200% miesięcznego wynagrodzenia.

W ramach tego trendu nie brakuje także regulacji sektoro-
wych o technicznym charakterze. Przykładem mogą być 
toczące się obecnie prace nad rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie bezpiecznej odległości. Rozporzą-
dzenie to nakłada obowiązek przestrzegania parametrów 
granicznych oddziaływania skutków poważnych awarii we-
dług metodologii określonej w rozporządzeniu. W efek-
cie ogranicza lokowanie zakładów przemysłowych, w tym 
chemicznych, w otoczeniu budynków mieszkalnych, infra-
struktury publicznej, upraw rolnych itd. Wiązać się to może 
z ograniczeniem rozwoju infrastruktury (brak „dobrych 
miejsc”), opóźnieniami inwestycyjnymi oraz kosztowny-
mi analizami zagrożeń i dodatkowymi zabezpieczeniami.

Tania energia

Przemysł chemiczny jest przemysłem energochłonnym – ta-
nia energia jest jednym z kluczowych czynników oddziałują-
cych na rozwój i rentowność branży. W tym obszarze, z uwa-
gi na strukturę polskiego sektora energetycznego, znacznym 
wyzwaniem dla branży są trendy regulacyjne wynikające 
z polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej. De-
karbonizacja, dążenie do niskoemisyjności lub zeroemisyj-
ności, promowanie odnawialnych źródeł energii oraz zwięk-
szanie efektywności energetycznej – każdy z tych tematów 
może być przedmiotem odrębnego opracowania. Z uwagi 
na zakres artykułu powyższe kwestie jedynie sygnalizujemy. 

Z perspektywy biznesowej powyższe trendy przejawiają 
się w spodziewanym stałym wzroście cenie energii. Projek-
ty polityk rządowych „Polityka energetyczna do 2040 roku” 
i „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030” 
zakładają znaczny (60%) udział węgla w wytwarzaniu ener-
gii elektrycznej w 2030 r. Z drugiej strony regulacje unijne 
oddziałujące na sektor energetyczny (m.in. rosnący koszt 
uprawnień do emisji CO

2
, wdrożenie konkluzji BAT dla LCP, 

ograniczenia wsparcia elektrowni węglowych w ramach ryn-
ku mocy) powodują, że wytwarzanie energii z węgla jest i bę-
dzie coraz droższe. Rozwiązaniem może być inwestowanie 
przez firmy chemiczne we własne bloki energetyczne, jednak 
w takim wypadku konieczne jest sprostanie tym samym wy-
maganiom prawnym, które obciażają sektor energetyczny.

Efektywna produkcja i dystrybucja

Być może najwięcej trendów regulacyjnych oddziałuje dziś 
na proces produkcji i dystrybucji produktów chemicznych. 
Jednym z tych trendów jest ograniczanie obecności pla-
stiku w produktach końcowych i w efekcie w strumieniach 

odpadów i środowisku naturalnym. W tym zakresie trwają 
prace legislacyjne nad dyrektywą ws. produktów jednorazo-
wego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzającą wzglę-
dem niektórych produktów wymagania dotyczące projek-
towania, zakaz wprowadzania do obrotu oraz obowiązki 
w zakresie oznaczania. Równolegle toczą się prace w Europej-
skiej Agencji Chemikaliów względem wprowadzenia ograni-
czeń dla mikroplastików dodawanych celowo do produktów 
w trybie załącznika XV REACH. Zgodnie z raportem ECHA 
ograniczenia mogą potencjalnie dotyczyć produktów takich 
jak kosmetyki, detergenty, leki, wyroby medyczne, farby, kle-
je, nawozy i środki ochrony roślin. Ograniczenia w tym zakre-
sie mogą bezpośrednio wpłynąć na popyt na niektóre ma-
teriały polimerowe produkowane w sektorze chemicznym.

Kolejnym trendem oddziałującym na całość procesów bizne-
sowych jest dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym 
(GOZ) polegającej na utrzymywaniu produktów w cyrkular-
nym obiegu tak długo, jak to możliwe. Z trendem tym wią-
że się koncepcja rozszerzonej odpowiedzialności producenta 
(ROP) zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, zobowiązu-
jąca producentów do podejmowania określonych działań. 
GOZ obejmuje przede wszystkim kwestie dotyczące odpa-
dów, lecz wpływa także pośrednio i bezpośrednio na spo-
sób produkcji. W zakresie wykraczającym poza odpady GOZ 
w Polsce jest na etapie prac koncepcyjnych, których wyra-
zem jest dokument rządowy „Mapa drogowa transformacji 
w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Na poziomie 
unijnym opracowany został dokument roboczy służb Komi-
sji Europejskiej dotyczący wdrożenia GOZ w zakresie interak-
cji pomiędzy przepisami w zakresie chemikaliów, produktów 
i odpadów. W dokumencie tym rozważa się regulacje w za-
kresie m.in. wprowadzenia systemu śledzenia substancji po-
tencjalnie niebezpiecznych w łańcuchu dystrybucyjnym 
oraz promowanie nietoksycznych cyklów materiałowych.

Rozwój i konkurencyjność

Trendem, którego źródłem jest obecnie w większym stop-
niu rynek niż Bruksela czy Warszawa, jest szereg rozwiązań 
technologicznych zbiorczo znanych jako Przemysł 4.0. Ni-
niejszy artykuł nie jest miejscem na analizę tej bardzo dy-
namicznie rozwijającej się dziedziny, w skład której wcho-
dzą rozwiązania takie jak m.in. Internet Rzeczy (Internet of 
Things), machine learning, sztuczna inteligencja oraz rozsze-
rzona i wirtualna rzeczywistość. Wskazać należy jedynie, 
że w tym zakresie w jeszcze większym stopniu niż w przy-
padku GOZ brak jest konkretnych rozwiązań prawnych, 
przy czym o ile GOZ i ROP są przykładem wprowadzania 
zmian gospodarczych za pomocą prawa, o tyle w przypad-
ku Przemysłu 4.0 to prawo nie nadąża za rzeczywistością. 

Trwają jednak prace nad konkretnymi regulacjami. W Polsce 
w ramach projektu Polska Platforma Przemysłu 4.0 określone-
go w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju została na mocy ustawy powołana na początku bieżącego 
roku Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, która ma pro-
mować i inicjować rozwiązania Przemysłu 4.0 wśród polskich 
przedsiębiorców, w tym w zakresie cyfryzacji przemysłu.
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Regulacje prawne

W niektórych aspektach regulacje te już są wdrożone, jak 
choćby w przypadku rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). Ponieważ kluczowym elementem 
Przemysłu 4.0 pozostaje człowiek, w przypadku pobiera-
nia, przetwarzania i transmisji danych dotyczących np. lo-
kalizacji czy stanu zdrowia pracowników, zapewnienie 
zgodności z RODO jest istotnym etapem wdrażania Prze-
mysłu 4.0. Od jego wejścia w życie w maju 2018 r. RODO 
wywiera znaczny wpływ na działalność polskich firm 
w szerokim zakresie, od prowadzenia marketingu bezpo-
średniego przez operacje big data aż po stosowanie moni-
toringu wizyjnego i elektronicznego, a utworzony w celu 
nadzoru jego stosowania Urząd Ochrony Danych Oso-
bowych nałożył już pierwszą karę pieniężną w wysoko-
ści 1 mln złotych. Należy wskazać, że kwestie danych oso-
bowych pozostają dziedziną dynamicznie zmieniającą się. 
Na początku maja 2019 r. wszedł w życie pakiet noweliza-
cji związanych z RODO, które m.in. zmieniły w znacznym 
stopniu zasady prowadzenia rekrutacji pracowników okre-
ślone w Kodeksie pracy. W połączeniu z wejściem w ży-
cie przepisów umożliwiających prowadzenie dokumen-
tacji pracowniczej w formie elektronicznej RODO oznacza 
nowe podejście do kwestii przechowywania i zabezpie-
czenia danych pracowników.

SEKTOR CHEMICZNY WOBEC TRENDÓW 
REGULACYJNYCH

Powyższy niepełny przegląd trendów regulacyjnych skła-
nia do refleksji nad wpływem sektora chemicznego na 
oddziałujące na branżę przepisy. Z perspektywy przed-
siębiorców chemicznych podstawowym problemem le-
gislacyjnym jest tworzenie przepisów bez zrozumienia 
specyfiki branży. Jest to szczególnie widoczne w przy-
padku regulacji ogólnych, gdzie w szerokim gronie in-
teresariuszy (podmioty gospodarcze, organizacje poza-
rządowe, konsumenci, regulatorzy) stanowisko branży 
może nie być dostrzeżone. W przypadku regulacji doty-
czących zaawansowanych działów gospodarki, takich jak 
sektor chemiczny, wkład branżowy jest niezwykle istot-
ny. Regulacje te w znacznym stopniu odnoszą się do spe-
cjalistycznych kwestii technicznych i pominięcie uwag 
zgłaszanych na etapie np. konsultacji publicznych, do 
czego niestety często dochodzi, prowadzi do przyjęcia 
rozwiązań prawnych niezgodnie z zasadami prawidłowej 
 legislacji.

W obliczu powyższego sektor chemiczny, jak każda bran-
ża, może zająć postawę pasywną, koncentrującą się na 
prawidłowym wdrażaniu regulacji, albo postawę proak-
tywną, w ramach której oddziałuje na proces stanowie-
nia prawa. W tym celu należy przede wszystkim dokonać 
identyfikacji problemów, przed którymi stoi branża. Kolej-
nym krokiem jest zbudowanie wokół zidentyfikowanych 
problemów koalicji interesariuszy prywatnych i publicz-
nych. Następnym krokiem jest oddziaływanie na proces 
legislacyjny, które można przeprowadzić za pośredni-
ctwem szeregu instrumentów.

Przykładowo, ustawodawca, zajmując się w ramach prac 
legislacyjnych kwestiami oddziałującymi na wartości takie 
jak bezpieczeństwo, życie, zdrowie czy środowisko natural-
ne, musi dokonać ich wyważenia względem innych dóbr 
prawnie chronionych, takich jak swoboda gospodarcza czy 
rozwój technologiczny. Na tej płaszczyźnie można oddzia-
ływać na proces legislacyjny poprzez rzetelne pokazywa-
nie argumentów wykazujących, że propozycja regulacji nie 
spełnia kryteriów dobrej legislacji (np. jest nieefektywna, 
nieskuteczna lub nieproporcjonalna). W tym celu branża 
może prowadzić szerokie działania, takie jak oddziaływanie 
w sferze public relations w celu zmiany percepcji projek-
towanych rozwiązań, przygotowanie własnych propozycji 
prawnych, zaangażowanie zarejestrowanych podmiotów 
zajmujących się lobbingiem profesjonalnym, organizowa-
nie spotkań, szkoleń i konferencji, opracowanie propozycji 
autoregulacji branżowej soft law itd.

Wdrożenie nowych regulacji jest niewątpliwie wyzwaniem 
dla firm chemicznych. Jeszcze większym wyzwaniem może 
być próba wpłynięcia na proces legislacyjny. Jest to jed-
nak wysiłek warty podejmowania – jak pokazuje doświad-
czenie, jego efektem mogą być rozwiązania prawne, któ-
re będą efektywne, dostosowane do realiów branżowych 
i nieobciążające nadmiernie adresatów regulacji. 
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