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Szanowni Państwo,
Polecamy Państwa uwadze drugi w 2020 roku numer Magazynu 
„Polska Chemia”. Publikacja tworzona jest przez Polską Izbę Prze-
mysłu Chemicznego dla jednej z najważniejszych i największych 
branży tworzącej polską gospodarkę, jaką jest branża chemiczna. 

Wydanie to powiązane jest z jednym z najważniejszych dla sek-
tora wydarzeń w Polsce i Europie Centralnej, jakim jest VII Kon-
gres Polska Chemia. Tegoroczna edycja ze względu na panują-
cą od wielu miesięcy pandemię COVID-19 została przeniesiona 
na wrzesień. Zmianie uległa także dotychczasowa, dobrze Pań-
stwu znana, formuła wydarzenia. W trosce o bezpieczeństwo, 
a także – aby zachować najwyższy standard merytoryki, wymia-
ny doświadczeń i omówienia najistotniejszych spraw dla przemy-
słu chemicznego  – VII Kongres Polska Chemia odbywa się w tym 
roku w formule całodziennego telewizyjnego programu o cha-
rakterze publicystyczno-naukowym dostępnego dla wszystkich 
zupełnie bezpłatnie w Internecie! Szczególnie zapraszamy do 
lektury artykułu Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego, dr. inż. Tomasza Zielińskiego, który diagnozuje kon-
dycję oraz wyzwania Polskiej Chemii w trudnych czasach spo-
wodowanych pandemią.

W tym numerze Magazynu „Polska Chemia” znalazła się relacja 
z uroczystości związanej z zapewnieniem finansowania projek-
tu Polimery Police. Poza tym zamieściliśmy kilka interesujących 

wywiadów, w tym z Prezesem Zarządu Grupy LOTOS o kontynu-
acji projektów i dalszym rozwoju po przejęciu kapitałowym przez 
PKN ORLEN oraz wywiad z wiceprezesem KGHM Polska Miedź 
o znaczeniu produktów tej firmy dla Polskiej Chemii i radzeniu 
sobie w dobie pandemii. Odnotowaliśmy też dwa wspaniałe 
jubileusze – 75-lecie Fluor S.A. oraz 50-lecie PROZAP. Ponadto na 
naszych łamach zagościła po raz pierwszy Grupa Maire Tecnimont 
– globalny lider w zakresie przetwarzania zasobów naturalnych 
w celu wsparcia transformacji energetycznej. Pozostając przy 
tematyce energetyki zapraszamy również do lektury artykułów 
o krajowych zasobach energetycznych oraz o korzyściach progra-
mu Demand Side Response, czyli czasowej redukcji mocy. W tym 
numerze Magazynu „Polska Chemia” sporo miejsca poświęciliśmy 
zagadnieniom dotyczącym cyfryzacji. Nie zabrakło też artykułów 
poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, logistyce, bezpie-
czeństwu wodnemu oraz wpływowi pandemii COVID-19 na włas-
ność przemysłową. 

Życzymy miłej lektury! 
Marcin Przygudzki, 
Redaktor Naczelny
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Głos Polskiej Chemii

GŁOS POLSKIEJ CHEMII – CZY NAS 
SŁYCHAĆ?!

Administracja publiczna – kluczowym elementem wsparcia konkurencyjności 
Polskiej Chemii 

Trudne i nagłe okoliczności, z którymi przyszło nam się mie-
rzyć w tym roku wyznaczają nowe standardy funkcjono-
wania całej gospodarki i wszystkich dziedzin życia. Jedno-
cześnie obecna sytuacja właściwie z dnia na dzień jeszcze 
dobitniej pokazała, jak istotna dla całej gospodarki jest właś-
nie chemia, ile od niej zależy, na co ma wpływ, jaka jest jej 
rola, na co dzień tak często niedostrzegana. 

Z jednej strony pandemia, z drugiej to, co było przed jej 
nadejściem i nadal pozostaje aktualne – realizacja inwesty-
cji, wypełnianie regulacji, tworzenie miejsc pracy, poszuki-
wanie innowacyjnych rozwiązań. Polska Chemia ma ręce 
pełne roboty. 

Analizując ostatnie lata możemy dostrzec ogrom skali sek-
tora chemicznego. Ponad 320 tys. miejsc pracy i ich wzrost 
średnio o kilka tysięcy rocznie daje wyobrażenie rozmiaru tej 
branży. Ale nie zawsze chodzi tylko o miejsca pracy – ważne 
są także powiązania gospodarczo-biznesowe. Polska Chemia 
to nie tylko jedna grupa produktowa czy kilka ich odmian 
i dość zbliżone procesy produkcyjne – to gigantyczny mul-
tisektor. Wewnątrz branży funkcjonują dziesiątki strumieni, 
produktów, półproduktów, surowców, zastosowań, powią-
zań, dostawców i odbiorców. Do tego dochodzi jeszcze apa-
ratura, urządzenia, systemy, aplikacje, transport, przechowy-
wanie. Ogromny i bardzo skomplikowany mechanizm.

Wyobraźmy sobie, że gospodarka naszego kraju to ludzki 
organizm, w którym na sektor chemiczny składają się m.in. 
serce wraz z całym układem krwionośnym, mózg i płuca. To 
kluczowe organy, bez których organizm nie jest w stanie ani 
sprawnie funkcjonować, ani tym bardziej żyć. Podobnie jest 
z gospodarką, w której to kluczowe organy i ich zależności 
stanowią właśnie przemysł chemiczny. Czy warto o niego 
dbać? Warto, a nawet trzeba! Od sprawności funkcjono-
wania poszczególnych organów zależy sprawność całe-
go organizmu. Zdarza się jednak tak, że nie zawsze o siebie 
dbamy… Wprowadzamy różne czynniki, które negatyw-
nie wpływają na organy, ograniczają ich sprawność, żywot-
ność. Często zostawiamy nasze ciało samo sobie podświa-
domie licząc na jego zdolności autoregeneracji. Z chemią 
w gospodarce jest podobnie. Przeciwności losu jest mnó-
stwo i jakże często sektor ten musi leczyć się sam, radzić 
sobie w pojedynkę z tymi przeciwnościami, trochę tak, 
jakby świat zewnętrzny nie dostrzegał jego roli i wpływu 
na gospodarkę. Jak płuca tlen, tak chemia pompuje miejsca 

pracy i inwestycje, odprowadza daniny, dostosowuje się do 
coraz to nowszych i bardziej skomplikowanych wymagań. 
Czynników zewnętrznych jest coraz więcej, tempo zmian 
coraz szybsze… Czynnikiem zewnętrznym o największym 
obecnie wpływie na branżę są regulacje – a tym samym 
ich twórca, czyli administracja publiczna. I tu branża che-
miczna wykazuje się nie lada wyrozumiałością i otwartością 
na współpracę. Chcemy, prosimy, upominamy się o dialog, 
konsultacje, rozmowy. Piszemy, opracowujemy, opiniujemy, 
wyjaśniamy. Staramy się uczestniczyć w każdej procedowa-
nej regulacji, która może mieć wpływ na ten sektor. 13 tysię-
cy przedsiębiorstw, ponad 320 tysięcy miejsc pracy! Jest co 
chronić i wspierać? Jest!

Ważny cel, ale czy za wszelką cenę?

Dzisiejsze czasy stawiają przed nami szeroki wachlarz celów, 
a tym samym regulacji. Wśród nich prym wiodą cele środo-
wiskowe. Od lat dyskutujemy o tym, jak bardzo przeregulo-
wany jest sektor chemiczny zarówno na poziomie unijnym, 
jak i krajowym. Podnosząc tę kwestię, nie raz słyszeliśmy: 
„(…) chemia znów narzeka”. Można odpowiedzieć: tak – 
broni swoich racji. Ale jeśli nie słucha się ekspertów, którzy 
jak nikt inny znają funkcjonowanie branży od podszewki, 
jeśli często bardzo zdecydowanie wprowadza się pewne 
rozwiązania (bez oglądania się na nic i na nikogo), to nie 
ma się co potem dziwić, że w konsekwencji trzeba tłuma-
czyć skutki wdrażanych aktów prawnych i niejednokrotnie 
przez lata prostować ich działanie. Czy to kąśliwa uwaga ze 
strony sektora? Skądże! To przejaw troski o kluczowe orga-
ny,  jak i cały organizm, czyli sprawnie funkcjonującą  gospo-
darkę. To wola dialogu i wytłumaczenia tego, co jest realne, 
jaką daje nam perspektywę i jakie przyniesie efekty. Wra-
cając do stawianych przed chemią celów… Jest ich dużo 
i są one trudne. Jednakże nie to jest tym najtrudniejszym, 
z czym się mierzymy. Największym wyzwaniem jest wyzna-
czanie nam celów dalekich od filozofii SMART, gdyż czę-
sto są one niewspółmierne do realnych możliwości tysię-
cy przedsiębiorstw sektora, bądź wymagają ogromnych 
nakładów finansowych i czasu, którego nikt nam nie daje 
na dostosowanie się do kolejnych wymagań. Zatem istotna 
staje się zarówno ścieżka dojścia do wyznaczanych celów, 
jak i cele same w sobie… Niejednokrotnie obserwowaliśmy, 
jak pozornie neutralne regulacje stawały się kłopotliwe dla 
innych, powiązanych z chemią sektorów i odwrotnie. Prob-
lem nie dotyczy „tylko” chemii. 

http://www.pipc.org.pl
http://www.pipc.org.pl
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Konkurencja nie śpi niezależnie od pandemii, a my musimy 
cały czas umacniać swoją pozycję. Bezustannie poprawiać 
efektywność i wydajność procesów, podnosić jakość pro-
duktów i usług. O ile prościej byłoby móc poświęcać wię-
cej czasu przeznaczanego na pracę z regulacjami na bada-
nia i rozwój, innowacje, podnoszenie kwalifikacji kadr. Jak 
można zaplanować przedsięwzięcia inwestycyjne, skoro 
nie wiemy, czy za chwilę nie pojawi się kolejne obciąże-
nie regulacyjne? Naturalnym jest, że prawo się zmienia i że 
przed przemysłem stawia się nowe wymagania. Jednakże 
ważne w tym wszystkim jest odpowiednie przygotowa-
nie całej ścieżki, całego procesu implementacji regulacji, 
nawet jeżeli konieczne byłoby zmodyfikowanie samego 
celu lub chociaż jego terminów czy podstawowych para-
metrów do osiągnięcia. To właśnie w odpowiednio pro-
wadzonym procesie tworzenia bądź implementacji regu-
lacji, np. podczas konsultacji publicznych, wyłapać można 
ryzyka. Wyłapanie tych ryzyk na wczesnym etapie two-
rzenia prawa jest sytuacją win-win. Z jednej strony admi-
nistracja ma niemalże „bezawaryjny” produkt, z drugiej 
przedsiębiorstwa sprawnie internalizują nowe regulacje 
prawne. Co więcej, proces konsultacji prowadzony na eta-
pie tworzenia regulacji daje możliwość np. zaczerpnięcia 
z najlepszych dostępnych praktyk i doświadczeń przed-
siębiorstw zarówno krajowych, jak i zagranicznych i tym 
samym wypracowania ciekawych, efektywnych i skutecz-
nych rozwiązań. 

Oczywiście, nie zawsze problem tkwi w procesie przygo-
towania wdrożenia regulacji czy tzw. ścieżce dojścia. Już 
sam cel może stanowić nie lada wyzwanie, a nawet kło-
pot lub po prostu staje się niemożliwy do zrealizowania. 
Spoglądając na kilka celów unijnych, np. ograniczenie pro-
dukcji i stosowania niektórych tworzyw w ramach gospo-
darki obiegu zamkniętego, widzimy, że mamy się skupić 
głównie na osiągnięciu celu, a stworzenie metody doj-
ścia do niego jest pozostawione poszczególnym krajom 
członkowskim. Meta dla wszystkich jest jedna, tylko pozy-
cje startowe mamy zupełnie inne. Państwa członkowskie 
UE mają często bardzo różne uwarunkowania gospodarki 
wewnętrznej, inny etap rozwoju, różne poziomy przygo-
towania do wdrażania poszczególnych regulacji, odmien-
ne zaplecze technologiczne – a wszystkie w tym samym 
momencie muszą osiągnąć stawiany przed nimi cel. I to 
jest naszą bolączką, bo uwarunkowania historyczne stawia-
ją nas w znacznie gorszej pozycji od tych, którzy mają star-
sze gospodarki wolnorynkowe i rozpoczęli zielone trans-
formacje np. dekadę czy dwie temu. I w tym momencie 
powinna pojawić się administracja krajowa w roli sekun-
danta (sportowego) z całym planem działań, czyli mapą 
drogową dla danej regulacji. To jest też moment, w któ-
rym powinno pojawić się jakże pożądane ze strony prze-
mysłu zjawisko – konsultacje. Ważny element sprawne-
go opracowania takiej mapy dla regulacji, uwzględniający 
nie tylko jej cel, ale też budujący realną ścieżkę dojścia do 
niego. Czy wszystkie cele można osiągnąć i czy biznes na 
to stać? Do pewnego momentu tak, pytanie tylko, za jaką 
cenę. Pogorszenia pozycji konkurencyjnej, drastycznych 

kosztów skutkujących koniecznością obniżenia zatrudnie-
nia, zmniejszenia wolumenu produkcji? Niemalże te same 
cele można osiągnąć mniej drastycznymi metodami – trwa 
to dłużej, ale znacznie zmniejsza ryzyko zawału.

Konieczne wsparcie konkurencyjności 

Przed nami m.in. wdrożenie założeń Europejskiego Zielo-
nego Ładu. Mamy w nim cały zestaw celów do osiągnięcia. 
Globalny trend proekologiczny z pewnością będzie budo-
wać w najbliższych latach nowe wytyczne postępowania. 
Nie ma już miejsca na dywagacje, czy nam się to podo-
ba, czy nie – bo po prostu trzeba się dostosować. Ci, któ-
rzy zainicjowali proces odpowiednio wcześniej i być może 
z odpowiednim wsparciem krajowej administracji są już 
w tym wyścigu o kilka kroków do przodu. 

Konkurencja nie śpi. Niezależnie, czy mamy czas pande-
mii, starych czy nowych regulacji, czy też nowych trendów 
i zachowań konsumentów. Konkurencja czuwa i cały czas 
pracuje, by pokonać pozostałych. To normalne. Żyjemy 
w czasach, w których tempo zmian nie idzie w parze z moż-
liwościami ich ogarnięcia. W zasadzie mamy do czynienia 
już nie z gonieniem konkurencji, ale koniecznością jej prze-
skakiwania i to najlepiej od razu o kilka długości. W świetle 
wspomnianych zmian regulacji i zmieniających się trendów, 
przedsiębiorstwa i całe sektory najzwyczajniej same mogą 
sobie nie poradzić. I dlatego jednym z kluczowych elemen-
tów wsparcia tak wrażliwych i istotnych sektorów jak che-
mia jest administracja publiczna. Nie w roli nakazowo-zaka-
zowo-karnej, ale jako partner. Jako współtworząca z branżą 
końcowy efekt działań. Razem osiągająca cele. Administra-
cja, która wraz z jednym z najważniejszych swoich intere-
sariuszy – przemysłem i Polską Chemią – tworzy sprawne 
i realne do wdrożenia regulacje. Słuchając głosu przemysłu 
jako głównego tworzącego PKB Polski (22%), współtworzy 
jego mocną pozycję konkurencyjną. Administracja staje się 
w ten sposób partnerem i realnym wsparciem konkurencyj-
ności całej krajowej gospodarki. 

Dr inż. Tomasz Zieliński 
Prezes Zarządu 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
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GRUPA AZOTY POLYOLEFINS 
PODPISAŁA UMOWY NA PEŁNE 
FINANSOWANIE POLIMERÓW 
POLICE

Rok od podpisania umowy na realizację projektu Polimery Police z firmą Hyun-
dai Engineering, w obecności m.in. Andrzeja Dudy, Prezydenta RP oraz Jacka 
Sasina, Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych, dr Wojciech Warda-
cki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Po-
lice” S.A. poinformował o osiągnięciu kolejnego kamienia milowego projektu, 
jakim jest podpisanie umów na finansowanie.

– Dziś ostatecznie finalizujemy trwające wiele miesięcy 
prace związane z zapewnieniem finansowania projektu 
„Polimery Police”. To jedna z największych obecnie inwe-
stycji nie tylko w polskim, ale też europejskim przemyśle 
– mówił dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty pod-
czas konferencji prasowej, która miała miejsce 1 czerwca 
2020 r, dzień po podpisaniu wszystkich umów. W wydarze-
niu wzięli udział również przedstawiciele instytucji finansu-
jących zaangażowanych w projekt, w tym prezesi banków, 
prezes Grupy LOTOS, zaś strona koreańska reprezentowana 
była przez ambasador Korei.

Największa inwestycja 
w historii project finance

Projekt „Polimery Police” jest jednym z największych w pol-
skiej historii przedsięwzięć realizowanych w formule project 
finance. Środki niezbędne na jego realizację będą pocho-
dziły w ok. 40% z kapitału podporządkowanego (kapitał 
własny i pożyczki podporządkowane) dostarczanego przez 
inwestorów. Pozostałe ok. 60% budżetu pokryje długoter-
minowy kredyt uprzywilejowany z regresem do głównych 
sponsorów, ograniczony jedynie do gwarancji zakończenia 

Uroczystość związana z zapewnieniem finansowania  
projektu Polimery Police

https://grupaazoty.com/
https://grupaazoty.com/
https://grupaazoty.com/
https://grupaazoty.com/
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budowy. Dodatkowo Spółce został udzielony kredyt na 
płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt obro-
towy z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obroto-
wego w fazie operacyjnej.

– W przypadku tej inwestycji stworzono mechanizm 
pozwalający zrealizować projekt za 7 mld zł. To rzeczywi-
ście inwestycja niewyobrażalnie ogromna, kosztochłon-
na. Ale tak kosztochłonna dlatego, że na absolutnym świa-
towym poziomie nowoczesności – stwierdził prezydent 
Andrzej Duda.

Project finance to formuła finansowania dedykowana do 
prowadzenia projektów inwestycyjnych, w tym przede 
wszystkim wymagających dużych nakładów finansowych, 
w których zakłada się wysoki udział kapitału obcego. Od 
samego początku w projekt zaangażowali się również part-
nerzy zewnętrzni wspierający spółkę i jej sponsorów oraz 
doradcy zewnętrzni odpowiedzialni za prowadzenie proce-
su due dilligence ze strony instytucji finansujących - zarówno 
inwestorów, jak i banków.

– Zdaniem naszych partnerów projekt Polimery Police kreu-
je standardy dla porównywalnych przyszłych inwestycji rea-
lizowanych w formule project finance nie tylko w Polsce, ale 
i w Europie.  Skupiliśmy na sobie uwagę całego rynku, co 
tylko może nam pomóc – mówi dr Andrzej Niewiński, Pre-
zes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins.

Długa droga za nami

Przełomowym z punktu widzenia pozyskania finansowania 
projektu był rok 2019 r. Kiedy w kwietniu 2019 roku zosta-
ła opublikowana informacja o podpisaniu pierwszego listu 

intencyjnego na finansowanie projektu z Grupą LOTOS, od 
kilku miesięcy trwały już intensywne rozmowy z instytucja-
mi finansującymi, zainicjowane jeszcze w 2017 roku.

W przeddzień podpisania umowy na realizację inwesty-
cji kolejne listy intencyjne zostały podpisane z koreański-
mi firmami Hyundai Engineering Co., Ltd. (HEC) oraz Korea 
Overseas Infrastructure and Urban Development (KIND). 
Tym samym można było rozpocząć trwający ponad rok 
proces negocjacyjny, w efekcie którego trzy podmioty – 
HEC, KIND i LOTOS – zainwestowały w projekt ok. 1 mld 
PLN. Pozyskany na potrzeby projektu kapitał uzupełnił 
wkład własny sponsorów pierwotnych, tj. Grupy Azoty S.A. 
oraz Grupy Azoty Police, który wynosi 1,8 mld PLN. Po rea-
lizacji przez partnerów wszystkich wynikających z podpi-
sanej umowy wpłat, kapitał spółki Grupa Azoty Polyolefins 
wzrośnie do ok. 1,7 mld zł. Skład akcjonariatu będzie wyglą-
dał w następujący sposób: Grupa Azoty SA – 30,52% (bez-
pośrednio), Grupa Azoty ZCh „Police” –34,41%, Grupa Lotos 
– 17,3%,  Hyundai – 16,63%, KIND – 1,14%.

Następnym krokiem w procesie pozyskania finanso-
wania było ukonstytuowanie się konsorcjum instytucji 
finansujących, w którym znalazły się: Bank Pekao, PKO BP, 
BGK, mBank, Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas Bank Pol-
ska, Santander Bank Polska, Europejski Bank Odbudo-
wy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China 
(Europe) Poland Branch, PZU, PZU na Życie oraz PZU Fun-
dusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 
BIS 2. Ponadto 30 marca 2020 r. spółka poinformowała 
o podpisaniu z instytucjami finansowymi listów manda-
towych (commitment letters) potwierdzających złożenie 
przez te instytucje ofert po par tych zgodami komitetów 
kredytowych.

Uroczystość związana z zapewnieniem finansowania projektu Polimery Police  
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
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Trwający ponad 2 lata proces został ostatecznie zakończony 
31 maja 2020 r. zawarciem umowy kredytowej oraz umów 
inwestycyjnych.

Realizacja projektu

Dzięki podpisaniu umów inwestycyjnych oraz umów na 
finansowanie dłużne projekt „Polimery Police” zyskał wia-
rygodnych partnerów, którzy swoimi decyzjami potwier-
dzili również efektywność ekonomiczną, a tym samym 
zasadność realizacji tego przedsięwzięcia. Osiągnięcie tego 
kamienia milowego znacząco przybliża Grupę Azoty do 
końcowego sukcesu, jakim jest uruchomienie instalacji i roz-
poczęcie komercyjnej eksploatacji.

Na obecnym etapie trwają już prace budowlane na wszyst-
kich pięciu podprojektach, a proces wydawania pozwoleń 
na budowę wchodzi w końcową fazę. Do uzyskania było 
ponad 20 decyzji administracyjnych, jednak generalny 
wykonawca dysponuje już wszystkimi pozwoleniami znaj-
dującymi się na ścieżce krytycznej. 

Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są na obsza-
rze morskiego terminalu gazowego, gdzie obecnie zakoń-
czono już prace fundamentowe zbiorników propanu i ety-
lenu. Ponadto na początku czerwca HEC rozpoczął pierwsze 
roboty hydrotechniczne związane z budową nabrzeża. 

Moce produkcyjne Polimerów Police wyniosą 437 tys. ton 
rocznie. Grupa Azoty stanie się poważnym graczem na 

rynku polipropylenu, a Polska przesunie się w Europie na 
pozycję 5. producenta. Jednocześnie, dzięki sprzedaży czę-
ści produkcji na rynek polski, zostanie częściowo zaspoko-
jone krajowe zapotrzebowanie na ten surowiec.

Co warto podkreślić, bardzo korzystne jest położenie 
kompleksu z punktu widzenia logistyki. Własny port mor-
ski pozwala na sprowadzanie gazu z różnych kierunków, 
w zależności od panujących warunków rynkowych.

Uroczystość związana z zapewnieniem  
finansowania projektu Polimery Police  
Ambasador Republiki Korei w RP  
Mira Sun

Uroczystość związana z zapewnieniem finansowania projektu Polimery Police  
Prezes Zarządu Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki

PARTNER GŁÓWNY

www.polskachemia.org.pl

Kampania
„Polska Chemia”

Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność
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nia społeczna, której celem jest wskazywanie 

znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej 

gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku 

sektora chemicznego jako dbającego o 

środowisko, promującego innowacyjność, 

tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady 

zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego 

społecznie.

Kampania „Polska Chemia” to jedyny projekt 

promujący tak istotny dla polskiej gospodarki  

sektor przemysłu. 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
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LOTOS KONTYNUUJE 
PROJEKTY I NADAL SIĘ 
ROZWIJA

Wywiad z Pawłem J. Majewskim,  
Prezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A.

W połowie lipca Komisja Europejska ogłosiła środ-
ki zaradcze w sprawie przejęcia kapitałowego Grupy 
LOTOS przez PKN ORLEN. Jak wpłyną one na interesy 
LOTOSU i jego akcjonariuszy?

Inicjatorem procesu łączenia kapitałowego jest PKN ORLEN, 
który prowadzi bardzo kompleksowe analizy w tej kwestii. 
Nadrzędnym celem jest zabezpieczenie interesów polskiej 
gospodarki oraz ochrona bezpieczeństwa energetycznego 
kraju we wszystkich aspektach.

W najbliższej przyszłości europejskie rafinerie staną w obli-
czu malejącego popytu na paliwa płynne. To wynik redukcji 
emisji CO2, zwiększenia efektywności energetycznej, wzro-
stu znaczenia paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł 
energii. Wymogi transformacji energetycznej i tak wymuszą 
na nas konieczność jeszcze bardziej zaawansowanych prac 
nad zupełnie nowymi kierunkami rozwoju, w tym także 
w kierunku paliw alternatywnych, któremu realizacja środ-
ków zaradczych nie zagraża.

Jakie korzyści z przejęcia kapitałowego LOTOSU 
przez Orlen uzyskają obie spółki?

Spójrzmy na tę kwestię z szerszej perspektywy. Połączej-
nie naszych wspólnych wysiłków przyniesie korzyści całej 
polskiej gospodarce. Łatwiej będzie nam prowadzić bada-
nia i inwestycje rozwojowe, będąc w większej grupie, 
z większym potencjałem technologicznym i finansowym. 
Po co mamy się dublować, skoro za te same pieniądze 
możemy uzyskać znacznie lepsze i szybsze efekty. Dobrym 
przykładem jest działalność LOTOSU w zakresie paliw nowej 
generacji, m.in. wodoru. Stworzenie jednego, wspólnego 
ośrodka badawczego to również więcej wyzwań i możli-
wości rozwojowych dla pracowników, zarówno LOTOSU, jak 
i Orlenu.

Wspomniał Pan o pracownikach. Jak po procesie 
przejęcia będzie przedstawiała się sprawa zatrud-
nienia? Czy podejmujecie kwestię ochrony pracow-
ników?

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest zarówno w dekla-
racjach, jak i w dotychczasowych działaniach PKN ORLEN. 

Przejmujący koncern wielokrotnie podkreślał, że realizując 
tego typu operacje największych synergii nie szuka w zwol-
nieniach. Historie jego wcześniejszych akwizycji – chociażby 
włocławskiego Anwilu czy czeskiego Unipetrolu – pokazu-
ją, że w każdym przypadku efektem przejęć był rozwój spół-
ki ukierunkowany na budowę specyficznych kompetencji, 
zwiększanie roli spółki w regionie i wykorzystanie potencja-
łu pracowników. Innymi słowy, historia akwizycji PKN ORLEN 
wskazuje na wiarygodność deklaracji płockiego koncernu 
o chęci zabezpieczenia interesu wszystkich pracowników 
całej naszej grupy kapitałowej. My zaś mimo, że jesteśmy 
przedmiotem przejęcia, podkreślamy kluczowość aspektu 
pracowniczego w całym procesie. Podczas spotkania Pre-
zesa Daniela Obajtka ze stroną związkową, które odbyło się 
na terenie naszej rafinerii, padły deklaracje chęci rozmów 
z przedstawicielami wszystkich organizacji związkowych. 
Spotkania zespołu roboczego ruszyły już pod koniec sierpnia.

Od podpisania listu intencyjnego minęło 2,5 roku. 
Jak przebieg tego procesu wpływa na bieżącą dziar-
łalność LOTOSU? 

Proces przejęcia, w którym uczestniczymy to bardzo zło-
żona i skomplikowana operacja. Siłą rzeczy na to potrzeba 
czasu. Nie zapominajmy jednak, że w całej Europie miało 
już miejsce wiele podobnych transakcji. PKN ORLEN ma już 
także spore doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju 
postępowań, dlatego jestem spokojny o przebieg procesu 
zgodnie z wszystkimi standardami i obowiązującymi przepi-
sami dla tego typu transakcji. Co więcej, tylko prowadzenie 
tego procesu zgodnie z obowiązującym prawem i za zgodą 
akcjonariuszy, w tym dominującego Skarbu Państwa, daje 
szansę na zakończenie całego postępowania sukcesem. Do 
zbycia akcji Grupy LOTOS jako spółki strategicznej wyma-
gana jest, zgodnie z ustawą, uchwała Rady Ministrów, więc 
nie mam wątpliwości co do tego, że interes Skarbu Państwa 
będzie tutaj dobrze zabezpieczony.

Równolegle, dopóki PKN ORLEN nie zrealizuje wskaza-
nych przez Komisję Europejską środków zaradczych, Grupa 
LOTOS nie wstrzymuje ani nie ogranicza swojej działalności. 
Koncern realizuje strategię nakreśloną do 2022 roku, konty-
nuuje projekty i nadal się rozwija. Takie oczekiwania mają 
wobec nas zarówno nasi akcjonariusze, jak i klienci. 

https://www.lotos.pl/
https://www.lotos.pl/
https://www.lotos.pl/
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UTRZYMUJEMY PLANY 
PRODUKCYJNE I SPRZEDAŻOWE

Wywiad z Pawłem Gruzą, Wiceprezesem Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych 
KGHM Polska Miedź S.A.

Jakie macie Państwo plany rozwojowe 
w zakresie inwestycji i innowacji?

KGHM Polska Miedź S.A. jako strategiczna polska spółka 
i jeden ze światowych liderów branży wydobywczej pre-
cyzyjnie analizuje zmieniającą się rzeczywistość gospodar-
czą. Realizujemy obraną strategię, którą określamy jako 4E: 
elastyczność, efektywność, e-przemysł i ekologia. Za jej 
główny cel na najbliższe lata stawiamy sobie utrzymanie 
efektywnej kosztowo produkcji krajowej oraz zagranicznej. 
Realizujemy projekty inwestycyjne zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, a niektóre, tak jak budowa szybu GG-1, 
postępują szybciej niż w planowaliśmy. W najbliższym cza-
sie chcemy podtrzymywać inwestycje rozwojowe, tak aby 
transformować Grupę w kierunku nowoczesnego przemy-
słu, automatyzacji i innowacyjności. Modernizujemy instala-
cje hutnicze, stawiamy także na zieloną energię. Do 2030 r. 
50 proc. energii ma pochodzić ze źródeł własnych i odna-
wialnych. Pierwsze farmy fotowoltaiczne są już w budowie, 
a kolejne przygotowujemy.

Spółka w sposób ciągły, wraz z partnerami tj. Sumitomo 
Metal Mining oraz Sumitomo Corporation, realizuje projekt 
usprawniania działalności operacyjnej chilijskiej kopalni Sier-
ra Gorda. W związku z wpływem pandemii na globalne oto-
czenie makroekonomiczne i rosnącą zmiennością obserwo-
waną na rynku, wdrożono dodatkowe mechanizmy i plany 
optymalizacyjne, które pozwoliły na wygenerowanie mate-
rialnych oszczędności na poziomie operacyjnym, co w bez-
pośredni sposób zwiększy elastyczność operacji KGHM na 
ewentualne perturbacje rynkowe determinowane przez 
COVID19. 

Jak poradziliście sobie Państwo z COVID-19?

Pandemia to duże wyzwanie dla firm na całym świecie, 
zarówno pod względem gospodarczym, jak i pod kątem 
reorganizacji pracy. W KGHM robimy wszystko, co w naszej 
mocy, żeby zapewnić maksymalną ochronę przede wszyst-
kim pracownikom. Podjęliśmy wiele działań prewencyjnych, 
które okazały się trafione i – w połączeniu z odpowiedzialną 
postawą załogi – przyniosły oczekiwane rezultaty. 

Zadbaliśmy o regularne dezynfekowanie przestrzeni, 
zmniejszyliśmy liczbę osób w pomieszczeniach wspól-
nych, przed wejściami do zakładów pracy zainstalowaliśmy 

nowoczesne kamery termowizyjne, a wszystkim pracowni-
kom zapewniliśmy dostęp do płynów biobójczych i środ-
ków ochrony osobistej. Ponadto w kopalniach obniżyliśmy 
dopuszczalny limit osób w klatkach zjazdowych, zwięk-
szając jednocześnie liczbę zjazdów. Dzięki tym działaniom 
przypadki zakażeń w KGHM są nieliczne. Słowa uznania 
należą się całej załodze KGHM, która do wprowadzonych 
procedur podchodzi z odpowiedzialnością i szacunkiem. 

Istotne jest, że utrzymujemy plany produkcyjne oraz sprze-
dażowe. Nie widzimy istotnego wpływu koronawirusa 
na dotychczasowe operacje. Nie mamy problemu także 
z popytem czy ze zbytem. Kiedy w trakcie lockdownu któ-
ryś z rynków stawał się dla nas mniej dostępny z powodu 
obostrzeń administracyjnych, byliśmy w stanie alokować 
sprzedaż gdzie indziej. 

Zagraniczne aktywa produkcyjne KGHM, w tym chilijska 
kopalnia Sierra Gorda, zachowały pełną ciągłość operacyj-
ną pomimo warunków pandemii. Było to możliwe dzięki 
wdrożeniu efektywnych mechanizmów zarządczych, dia-
logu z załogą, regulatorami oraz stworzeniu warunków 
zapewniających efektywną i bezpieczną pracę. 

Znaczenie Państwa produktów 
dla Polskiej Chemii

Firma z branży wydobywczej taka jak KGHM jest niejako 
w strukturalny i organiczny sposób połączona z chemią. 
Wszak wydobywamy i operujemy szeregiem materiałów 
i pierwiastków chemicznych. Co oczywiste, najważniejsza 

https://kghm.com/
https://kghm.com/
https://kghm.com/
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dla KGHM jest miedź. Spółka pozostaje jednym z najwięk-
szych producentów tego surowca na świecie. Jednak warto 
pamiętać, że jesteśmy także globalnym wiceliderem w pro-
dukcji srebra. Od lat KGHM znajduje się w czołówkach ran-
kingów pod względem wydobycia i produkcji obu tych 
metali. Tym sposobem stajemy się ambasadorem nie tylko 
polskiego przemysłu, ale także polskiej chemii. 

W KGHM wydobywamy i produkujemy również złoto, ren, 
czy molibden. Ten ostatni ma istotne znaczenie w przemyśle 
lotniczym, zbrojeniowym, naftowym, nuklearnym 
i elektronicznym. W procesie przetwarzania rudy miedzi 
KGHM Polska Miedź S.A. pozyskuje ponadto m.in. ołów 
rafinowany, kwas siarkowy, siarczan miedzi, siarczan niklawy 
oraz selen techniczny. Paleta naszych produktów jest więc 
niezmiernie szeroka. 

Stanowisko wobec planów unijnych 
dotyczących przede wszystkim 
Europejskiego Zielonego Ładu

Działania służące budowaniu neutralności klimatycznej to 
jeden z priorytetów współczesnej Europy. Tak zwany Green 
Deal to idea, do której wielką wagę przykłada Komisja 

Europejska. Jej wdrażanie musi być jednak przemyślane 
i stanowić równowagę między działalnością proekologicz-
ną a makroekonomią. 

Musimy przy tym pamiętać, że miedź jest jednym ze stra-
tegicznych surowców dla Europy, zarówno pod kątem sta-
bilności gospodarki Starego Kontynentu, jak i pod kątem 
kreowania Zielonego Ładu. Miedź odgrywa ważną rolę 
w rozwiązaniach technicznych wykorzystywanych m.in. 
w obszarach energetyki słonecznej, wiatrowej czy wodnej, 
a także energetyki geotermalnej i wykorzystującej biomasę. 
Po srebrze, to właśnie miedź ma najwyższą spośród wszyst-
kich metali przewodność elektryczną. Instalacje zawierające 
ten surowiec działają zwykle bardziej efektywnie, z reduk-
cjami zużycia energii w przedziale 20-30%.

Brak produkcji hutniczej miedzi oraz górnictwa metali nie-
żelaznych w systemie rekompensat mógłby mieć dotkliwe 
konsekwencje. Dlatego stoimy na stanowisku, że wsparcie 
rynku hutniczego i wydobywczego jest fundamentalne. 
Dlatego proponujemy m.in. włączenie sektora surowcowe-
go jako przemysłu energochłonnego w możliwość pozy-
skania funduszy UE oraz wsparcie innowacji i inwestycji 
w zaawansowane technologie.

Kopalnia odkrywkowa w Sierra Gorda w Chile (Biuro Prasowe KGHM)



Zrównoważony rozwój
to klucz do naszej przyszłości

Dow w Polsce
ul. Wołoska 22/22a, 02-675 Warszawa

Tel. +48 22 543 18 00

https://pl.dow.com/pl-pl.html

https://pl.dow.com/pl-pl.html
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75-lecie Fluor S.A.

75 LAT INŻYNIERII I GOTOWI 
NA WIĘCEJ

Nie jest łatwo obchodzić tak zacną rocznicę jak 75-lecie istnienia firmy w cza-
sach, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Ogólnoświatowa pandemia, praca 
zdalna i niepewność jutra zaburzają nieco tak uroczysty okres. Jednak lata do-
świadczeń, które Fluor S.A. ma na swoim koncie, strategia firmy i jej ludzie poa-
zwalają nam być gotowymi na więcej.

Zaczęło się w 1945 roku w Gliwicach

To tutaj po II wojnie światowej profesor Tadeusz Hobler 
tworzy biuro, którego celem jest odbudowa polskiego 
przemysłu chemicznego. A ponieważ potrzeb było wiele, 
to i biuro prężnie się rozwija. W roku 1955, w wyniku potrzeb 
przemysłu, biuro dzieli się na 5 biur branżowych, a jednym 
z nich jest Biuro Projektów Prosynchem, od roku 1967 znane 
pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu 
Syntezy Chemicznej „Prosynchem”.

Okres Prosynchemu to okres wielu wspaniałych realizacji, 
takich jak: rekonstrukcja Zakładów Azotowych w Chorzo-
wie, uruchomienie Państwowej Fabryki Związków Azo-
towych w Mościcach, opracowanie dokumentacji dla 
przemysłu azotowego i nawozów fosforowych, czy przy-
gotowanie dokumentacji dla innych branż przemysłu 
(fabryki kwasu siarkowego, superfosfatu i wiele innych). 
Równolegle opracowywano projekty instalacji do pro-
dukcji formaliny, metanolu, wapna chlorowanego, DDT 
(Azotox), rozkładu metanu oraz wody utlenionej ekstrak-
cji nasion oleistych. Prosynchem rozwijał również tech-
nologie własne biura. Nawiązano współpracę z wieloma 
znaczącymi jednostkami naukowymi, takimi jak: Instytut 
Ciężkiej Syntezy Organicznej, Instytut Chemii Przemysło-
wej, Instytut Nawozów Sztucznych, czy Instytut Chemicz-
nej Przeróbki Węgla. 

Przełomowym i znaczącym dla Prosynchemu wydarzeniem 
była decyzja o budowie Mazowieckich Zakładów Rafineryj-
no-Petrochemicznych zlokalizowanych we wsi Biała Nowa 
pod Płockiem (dziś jedna z kluczowych dla rynku Euro-
py Centralnej firm branży rafineryjnej – PKN ORLEN S.A.). 
To właśnie Prosynchemowi powierzono przygotowanie 
dokumentacji dla części petrochemicznej, co było zada-
niem arcytrudnym ze względu na fakt, że w tym czasie bra-
kowało doświadczenia w tym przemyśle nie tylko w Pol-
sce, ale i Europie. Kiedy w roku 1969 uruchomiono część 
petrochemiczną Mazowieckich Zakładów Rafineryjno-
-Petrochemicznych w Płocku, podstawę produkcji stano-
wiła Wytwórnia Olefin I o zdolności produkcyjnej 65tt ety-
lenu/rok. Powstała ona w oparciu o proces pirolizy gazów 
i benzyn zaprojektowany przez ekspertów Prosynchemu. 

Ale nie tylko krajowe projekty były w portfolio Prosynche-
mu. Ekspansja biura na rynki zagraniczne zaowocowała taki-
mi projektami, jak wytwórnia kwasu azotowego dla Fero-
elektro w Jugosławii, modernizacja pieców karbidowych 
dla VEB Buna oraz dla SW Piesteritz w NRD, wytwórnia ani-
liny dla Morawskich Zakładów Chemicznych w Czechosło-
wacji, czy magazyn amoniaku z rurociągiem zasilającym 
na Cyprze. 

Zmiana ustroju i zmiany w firmie

O osiągnięciach i sukcesach Prosynchemu można by jesz-
cze dużo pisać, ale nie zapominajmy, że od roku 1995 roku 
biuro dokonało olbrzymiego przeobrażenia. 

W roku 1990 biuro sprywatyzowano i przeprowadzono 
zmiany w strukturze organizacyjnej firmy, które miały upo-
dobnić je do klasycznego modelu wysoko notowanych 
w Europie firm inżynierskich. Zabiegano o utworzenie spe-
cjalistycznych pracowni: montażowej i aparaturowej oraz 
wdrożenie najbardziej nowoczesnych systemów projekto-
wania dostępnych w tym czasie. Od 1990 roku biuro rozpo-
częło także współpracę z Rafinerią Gdańską (obecnie Grupa 
LOTOS S.A.). Po sukcesach pierwszych projektów (herme-
tyzacja układu napełniania cystern kolejowych z absorpcją 
węglowodanów oraz modernizacja instalacji hydroodsiar-
czania olejów napędowych), współpraca rozwinęła się do 
tego stopnia, że powierzono nam skonstruowanie „Progra-
mu rozbudowy Rafinerii Gdańskiej”.

Do 1995 roku prowadzono intensywne prace nad wprowa-
dzeniem standardów projektowania, które umożliwiły zna-
lezienie inwestora strategicznego oraz połączenie z nim. 
Takim sposobem wybrano amerykańską korporację Fluor 
Daniel, jedną z wiodących światowych spółek inżynieryj-
nych. Połączenie z Fluor umożliwiło transfer stosowanych 
na świecie metod projektowania i unowocześnienie infra-
struktury informatycznej gliwickiego biura, między innymi 
poprzez wprowadzenie projektowania komputerowego 
w systemie 3D PDS. Biuro dostosowano do poziomu obo-
wiązującego w innych jednostkach korporacji. Nastąpiła 
pełna integracja i projekty realizuje się w oparciu o najno-
wocześniejsze światowe standardy.

https://www.fluor.com/poland
https://www.fluor.com/poland
https://www.fluor.com/poland
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75-lecie Fluor S.A.

Pierwsza dekada pod egidą Fluor to udział inżynierów w reaz-
lizacji projektów typu workshare, które wchodzą w skład 
kluczowych inwestycji wykonanych przez korporację Fluor 
na całym świecie. Kolejne lata to poszerzenie wykonywania 
usług dla klientów innych branż. Gliwicki Fluor wykonując 
projekty chemiczne, petrochemiczne i rafineryjne, mocno 
zaangażował się w działania największych koncernów far-
maceutycznych, biotechnologicznych i zaawansowanej 
technologii. Tak poszerzone portfolio pomaga w stabiliza-
cji firmy, w ciągłym jej rozwoju i partnerowaniu najwięk-
szym rynkowym graczom. Powstające w Europie centra 
baz danych czy olbrzymie inwestycje w produkcję baterii 

litowo-jonowych wykonywane są dzisiaj z udziałem gliwic-
kich inżynierów. 

Długoletnie doświadczenie lokalne, zintegrowane nowoo-
czesne rozwiązania, wiedza ekspertów Fluor z całego świa-
ta i różnorodność obsługiwanych rynków powoduje, że 
biuro w Gliwicach jest dobrze przygotowane na kolejne 
lata wykonywania projektów w kraju, Europie i innych częś-
ciach świata.

Ewa Martuszewska 
Marketing Services Manager, ATLS Europe, Fluor S.A.
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Zrównoważony rozwój

ZARZĄDZANIE PORTFOLIO 
BASF W KONTEKŚCIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

„Zrównoważony rozwój i digitalizacja to podstawowe elementy naszej strate-
gii korporacyjnej, którą konsekwentnie wdrażamy od wielu lat. Dzięki temu 
wspólnie z naszymi klientami możemy opracowywać plany redukcji emisji CO2 
w całym łańcuchu wartości, aż do końcowego produktu przeznaczonego dla 
konsumenta” – te słowa Martina Brudermullera, CEO BASF SE odzwierciedlają 
odpowiedzialne podejście BASF w trzech filarach: ekonomicznym, odpowiel-
dzialności społecznej i środowiskowej. 

W ostatnich latach BASF zainicjował program zarządzania 
emisjami Carbon Management, który ma na celu ograni-
czenie emisji dwutlenku węgla przy dwukrotnym wzro-
ście produkcji do 2030 roku, a także rozpoczął prace nad 
przełomowym projektem chemicznego recyklingu two-
rzyw sztucznych (ChemCycling™) i wykorzystaniem otrzy-
manego w tym procesie oleju pirolitycznego jako bazy 
surowcowej. Jakie są następne kroki w kierunku zrówno-
ważonej chemii?

Ślad węglowy produktu / 
Product Carbon Footpint

Kilka tygodni temu BASF ogłosił kolejny projekt związa-
ny z obliczaniem śladu węglowego dla każdego ze swoich 
produktów. Celem jest transparentne podawanie całkowitej 
wartości emisji CO2, tzw. śladu węglowego (product carbon 
footprint), który obejmuje sumę emisji gazów cieplarnianych 
od zakupu surowca poprzez wykorzystanie energii w proce-
sach produkcyjnych, aż do chwili, w której produkt opuszcza 
fabrykę BASF, by trafić do odbiorcy. W najbliższych miesiącach 
BASF rozpocznie obliczenia dla wybranych segmentów 
portfolio i klientów, a do końca 2021 r. planuje udostępnić 
dane dotyczącego śladu węglowego całego asortymentu. 
Na podstawie wartości śladu węglowego produktów będzie 
można wytypować obszary, w których istnieje potencjał dal-
szej eliminacji emisji gazów cieplarnianych. 

Dywersyfikacja bazy surowcowej

Już teraz istnieje możliwość zmniejszenia śladu węglowe-
go wybranych produktów poprzez wykorzystanie alterna-
tywnych surowców i odnawialnych źródeł energii. Za przy-
kład może służyć stosowane przez BASF równoważenie 

biomasą, zgodnie z którym w zakładach produkcyjnych 
działających według koncepcji Verbund zasoby kopalne 
zastępuje się surowcami odnawialnymi, zaś udział takich 
surowców w sprzedawanym produkcie jest określany meto-
dami matematycznymi. Innym przykładem zastosowania 
metody bilansu masowego jest projekt ChemCycling™. Od 
2020 r. BASF oferuje pierwsze komercyjne ilości produktów 
wytwarzanych z wykorzystaniem odpadów z tworzyw 
sztucznych poddanych recyklingowi chemicznemu. Pro-
dukty wytworzone przez BASF według dwóch opisanych 
wyżej koncepcji mają takie same właściwości, jak produk-
ty powstające wyłącznie na bazie surowców kopalnych, ale 
charakteryzują się niższym śladem węglowym.

Akceleratory zrównoważonego rozwoju

Podejście to doskonale wpisuje się w proces zrównoważo-
nego zarządzania całym portfolio BASF, dla którego punk-
tem wyjścia było opracowanie klasyfikacji produktów BASF 
pod kątem ich wpływu na środowisko w całym cyklu życia. 
Metodologia ta w efekcie końcowym pozwala na przedsta-
wienie naszym partnerom najbardziej zrównoważonych 
rozwiązań. Cały łańcuch wartości jest ewaluowany pod 
kątem uwarunkowań branżowych i lokalnych, a w konse-
kwencji naszego podejścia dążymy do osiągnięcia równod-
wagi między trzema aspektami:
 • ekonomicznym: np. potencjalne oszczędności dzięki 

zastosowaniu naszych produktów;
 • środowiskowym: np. zapewnienie przestrzegania 

standardów, opracowywanie rozwiązań przyjaznych dla 
środowiska;

 • społecznym: np. zwiększanie bezpieczeństwa produkcji, 
użytkowania lub wycofanie z eksploatacji, postrzeganie 
rozwiązań przez interesariuszy.

https://www.basf.com/pl/pl.html
https://www.basf.com/pl/pl.html
https://www.basf.com/pl/pl.html
https://www.basf.com/pl/pl.html
https://www.basf.com/pl/pl.html
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Każde rozwiązanie BASF jest przypisane do jednej z czte-
rech kategorii: Accelerator, Performer, Transitioner, Challena-
ged – zgodnie z jego wkładem w zrównoważony rozwój. 
Akceleratory to rozwiązania, które wnoszą istotny wkład 
w zrównoważony rozwój w łańcuchu wartości. Dlatego 
BASF postawił sobie ambitny cel: do 2025 roku znacz2-
ne zwiększenie sprzedaży rozwiązań akceleratorów do 
22 mld euro (stan na 2019: 15 mld euro) i inspiruje do dal-
szych prac nad innowacjami wykraczającymi poza dzisiej-
szy stan wiedzy. 

B2Last® – innowacja w obszarze dodatków do asfaltu

Przykładem rozwiązania z grupy akceleratorów jest nowy 
produkt z segmentu dodatków do asfaltu B2Last®. Dzięki 
zastosowaniu tej innowacyjnej technologii następuje wią-
zanie składników asfaltu i powstaje trwała, a jednocześnie 
elastyczna sieć polimerowa. W efekcie drogi są wytrzymal-
sze, a proces powstawania kolein przez opony samochodów 
ciężarowych jest znacząco spowolniony. Co więcej, zasto-
sowanie nowego dodatku pozwala na obniżenie tempe-
ratury procesu, a w związku z tym redukcję poziomu emi-
sji bitumicznych podczas budowy dróg. Ponadto B2Last® 
umożliwia znaczne oszczędności emisji CO2, dzięki większej 
trwałości dróg i mniejszego zużycia energii przy produk-
cji mieszanki asfaltowej. Wartością dodaną jest w również 
możliwość użycia w znacznej mierze asfaltu z recyklingu do 

produktu końcowego, co prowadzi do oszczędności bazy 
surowcowej i jeszcze bardziej obniża emisję CO2. 



Projekt BASF ChemCyclingTM

Przełom w recyklingu odpadów plastikowych

Konsumenci używają
i wyrzucają produkty plastikowe 
(np. opakowania, itp.)

Wyspecjalizowane firmy 
zbierają i sortują odpady oraz 

dostarczają je do partnerów 
technologicznych BASF

Partnerzy przekształcają 
odpady plastikowe w olej 

pirolityczny w procesie 
termochemicznym

Pozyskany w procesie olej 
pirolityczny jest oczyszczany,

by mógł być wykorzystany jako 
surowiec do produkcji 

w zakładach BASF

BASF może zastosować 
ten chemicznie recyklowany
surowiec do produkcji 
praktycznie wszystkich 
chemikaliów w myśl 
podejścia „mass balance”

Nasi klienci 
używają tych 
chemikaliów do ich 
własnej produkcji

Projekt 
ChemCyclingTM

BASF

dr Agata Kruszec 
BASF Polska

dr Aleksandra  
 Ćwil-Kaczmarek 

BASF Polska
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Przemysł 4.0

CO POWSTRZYMUJE CYFROWĄ 
TRANSFORMACJĘ

Przemysł 4.0 reprezentuje siłę ludzkiej wyobraźni i postęp, jaki poczyniliśmy 
w zakresie innowacji technologicznych. Dlaczego zatem większość danych 
w  systemach przedsiębiorstwa nie jest wykorzystywana do analityki? 

Nowe wyzwania rynkowe

W dzisiejszym wysoce konkurencyjnym i dotkniętym pan-
demią środowisku biznesowym firmy przemysłowe muszą 
optymalizować wydajność, ograniczać koszty i wykorzysty-
wać jak najlepiej potencjał wypracowanego zysku. Muszą 
to robić przy poważnych ograniczeniach kapitałowych, 
maksymalizując wykorzystanie posiadanych aktywów 
i zasobów. Dane są kluczowym zasobem, z którego można 
wyciągać wnioski usprawniające działalność biznesową. 
Jednak badania analityków sugerują, że firmy przemysłowe 
zazwyczaj są w stanie wykorzystać tylko 27% generowa-
nych danych, co znacznie ogranicza zdolność zastosowania 
analizy do doskonalenia biznesu. Kluczem jest gromadze-
nie, kontekstualizacja i przekształcanie danych w działania. 

Obietnice Przemysłu 4.0

Dzięki nowym technologiom, które składają się na koncep-
cję Przemysłu 4.0, mamy do dyspozycji wszystkie elementy, 

które sprawiają, że cyfryzacja jest naprawdę potężnym 
narzędziem do wywoływania rewolucji, ale potrzebne jest 
do niej wysoce innowacyjne podejście do wykorzystywa-
nia danych. To z kolei wymaga zaangażowania, skoncentro-
wanego wysiłku i rzetelnego, eksperckiego partnera, który 
zna zarówno technologię, jak i branżę oraz potrafi łączyć te 
dwa obszary. Inne aspekty, które należy również wziąć pod 
uwagę, to zasięg, tj. najszerszy zakres funkcjonalny obejmu-
jący różne źródła danych wejściowych i perspektywę ich 
wpływu, a także bezpieczeństwo i ochronę prywatności 
danych. 

Sprowadza się to do potrzeby zrozumienia transforma-
cyjnego wpływu nowych technologii Przemysłu 4.0 i ich 
efektywnego wdrożenia. Pomimo tego, że transformacja 
cyfrowa zapewnia nawet do 40% wzrostu produktywno-
ści po wdrożeniu, aż 73% danych w przedsiębiorstwach nie 
jest wykorzystywanych do analiz. Powód jest oczywisty - 
ponad 80% wysiłku wdrożeniowego zazwyczaj poświę-
ca się dostawcy rozwiązania na zrozumienie procesów 

https://new.abb.com/pl
https://new.abb.com/pl
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branżowych i źródeł danych oraz projektowanie metod 
pozyskiwania danych i przygotowania ich do analizy. Wiąże 
się to ze złożonymi działaniami i zarządzaniem zmianą. 
Generuje także opóźniony zwrot z inwestycji – niezmien-
nie prowadzi do decyzji o wdrożeniu tylko punktowych roz-
wiązań, które nigdy nie są w stanie sprostać możliwościom 
i skutkom transformacji w całym przedsiębiorstwie. Efekt 
jest taki, że wydłuża się adopcja cyfryzacji i tak naprawdę 
nie dochodzi do transformacji. 

Potęga sztucznej inteligencji w przemyśle

Aby uwolnić pełny potencjał ogromnej liczby danych gene-
rowanych przez technologie operacyjne (OT), technologie 
inżynieryjne (ET) i technologie informacyjne (IT), przed-
siębiorcy muszą bezpiecznie się komunikować, przecho-
wywać, przesyłać, analizować i szybko działać na danych 
w oparciu o dobrze zaprojektowaną, bezpieczną i skalowal-
ną architekturę cyfrową. Należy im dostarczyć rozwiązania 
integrujące zasoby, dane i zespoły w różnych zakładach 
i przedsiębiorstwach, tak aby mogli podejmować lepsze 
decyzje biznesowe, ponieważ dane są przydatne tylko 
wtedy, gdy można je zastosować do generowania wartości. 

ABB połączyło moc Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), 
specjalistycznej wiedzy dziedzinowej, sztucznej inteligenc-
ji (AI) oraz repozytorium do kolekcjonowania, przechowyi-
wania i zarządzania dużymi wolumenami danych (Big Data) 
w jedną inteligentną platformę ABB Ability™ Genix Industrial 
Analytics and AI Suite (Genix). Ma być ona mocnym fun(-
damentem do kierowania czterema kluczowymi filarami 
wartości: integralnością operacyjną i wydajnością, integral-
nością i wydajnością aktywów, bezpieczeństwem i zrówno-
ważonym rozwojem oraz optymalizacją łańcucha dostaw.

Nowe podejście pomoże w podejmowaniu terminowych 
i dokładnych decyzji oraz w szybkim reagowaniu, aby osiąg-
nąć wysoki stopień optymalizacji i kontroli w całym łańcu-
chu wartości z wykorzystaniem narzędzi Przemysłu 4.0. 

Genix skutecznie wykorzystuje technologie sztucznej inte -
ligencji (AI) w kontekście przemysłowym. To zaawansowaA-
na skalowalna platforma z łatwymi w obsłudze aplikacjami 
i usługami. Obejmuje między innymi wykrywanie anomalii 
systemowych, zarządzanie stratami, analizę ryzyka, śledze-
nie kosztów i identyfikację niewykorzystanych zasobów czy 
analizę stanu i wydajności maszyn i urządzeń. 

Rozwiązanie umożliwia uzyskanie zarówno głębszego wglą-
du funkcjonalnego, jak i inteligencji międzyfunkcyjnej. Użyt-
kownik może sam zdecydować o architekturze rozwiąza-
nia (on-premise, edge, cloud, hybrid, multicloud), wyborze 
modułów funkcjonalnych oraz czy wykorzysta gotowe 
modele analityczne, czy może zbuduje własne. Rozwiązanie 
jest skalowalne zrówno na poziomie pojedynczego zakładu, 
jak i całego przedsiębiorstwa. Uosabia siłę cyfrowej transfors-
macji i z pewnością pomoże zachować większą odporność 
w czasie recesji gospodarczej.

Anna Wujec

Dyrektor ds. cyfryzacji 
Automatyka Przemysłowa 

ABB Sp. z o.o. 
ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 
Telefon: +48 600 476 435 

E-mail:  anna.wujec@pl.abb.com  
E-mail:  kontakt@pl.abb.com  

www.abb.pl  
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KOMPAS CYFROWEJ ZMIANY
Obecnie jesteśmy świadkami znaczącego skoku technologicznego. Wynika on 
nie tylko z cyfryzacji procesów współpracy w dobie pandemii, ale i z kształ-
towania się nowych modeli biznesowego działania wykorzystujących chmurę 
obliczeniową. Jak powiedział CEO Microsoft Satya Nadella: „Dwa lata cyfrowej 
transformacji wydarzyły się w dwa miesiące”. Dodatkowo, inwestycja w roz-
wój tzw. Polskiej Doliny Cyfrowej, którą ogłosił Microsoft sprawia, że wizja go-
spodarki opartej o nowe technologie staje się rzeczywistością. Jednak dla prze-
mysłu cyfrowa zmiana jest szczególnym wyzwaniem. Jak sobie z nią poradzić? 
Koncepcja Fabryki Przyszłości Microsoft wskazuje kierunek, w którym przed-
siębiorstwa powinny podążać, aby lepiej odpowiadać na wyzwania branży.

Przemysł pod znakiem cyfrowych bliźniąt

Fabryka Przyszłości to kompleksowe podejście do proce-
su zmian organizacyjnych o charakterze technologicznym. 
Zakłada ona m.in. przeniesienie do cyfrowego świata rze-
czywistych procesów zarówno w produkcji dyskretnej, jak 
i procesowej. To podstawa do dalszych wdrożeń, analiz, 
symulacji i rzeczywistych zmian. Według koncepcji Fabryki 
Przyszłości w centrum zmian znajduje się człowiek – decy-
dent, właściciel danych, a przede wszystkim specjalista 
posiadający najważniejszy zasób każdego przedsiębiorstwa 
– wiedzę.

Fabryki już dzisiaj są bardzo zaawansowanymi ekosystema-
mi, które zbierają ogromne ilości danych. Problemem jest 
jednak to, że poszczególne ich elementy często są od sie -
bie odseparowane. Aby zwiększyć efektywność procesów, 
pierwszym krokiem, jaki należy zrobić jest zintegrowanie 
wszystkich posiadanych zasobów zarówno horyzontalnie 
(od maszyn aż po systemy klasy ERP czy CRM), jak i wer-
tykalnie (integracja kilku zakładów, magazynów i innych 
obiektów rozproszonych geograficznie). 

Gdy wszystkie elementy fabryki są ze sobą skomuniko-
wane, do analizy zachodzących procesów stosowana 

https://www.microsoft.com/pl-pl
https://www.microsoft.com/pl-pl
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jest analityka, a do ich optymalizacji wykorzystywana jest 
sztuczna inteligencja (AI). Zwieńczeniem transformacji jest 
stworzenie tzw. cyfrowego bliźniaka. Jest to odpowiednik 
wszystkich lub wybranych procesów analogowych, cyfro-
wych, elektronicznych, produkcyjnych i operacyjnych, 
które zachodzą w firmie. Możliwa jest również ich wizuali-
zacja, np. jako hologram w Microsoft HoloLens. Dzięki temu 
można dokonać symulacji pracy maszyn, zmieniając para-
metry w cyfrowym odpowiedniku. 

Koncepcja Fabryki Przyszłości stanowi również rozwiązanie 
problemu starszych urządzeń, które nie mają wyjść cyfro-
wych. Microsoft wraz z partnerami dostarcza odpowiednią 
technologię sensoryczną i automatykę do każdego rodzaju 
maszyny, bez względu na jej wiek. 

Wydobycie potencjału danych ze złóż BP

Przykładem firmy z sektora paliwowego, która przeprowa-
dziła transformację cyfrową obejmującą wszystkie pozio-
my działalności jest koncern BP. Kluczowym elementem 
jego transformacji było wdrożenie chmury obliczeniowej 

i związanych z nią rozwiązań i usług do przeprojektowa-
nia zarówno procesów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 
Obecnie naukowcy BP badają potencjał nowych złóż za 
pomocą usługi Microsoft Azure Machine Learning. Funk-
cja automatycznego uczenia maszynowego pozwala im 
budować dokładne modele w znacznie krótszym czasie, 
pomagając lepiej ocenić dostępne rezerwy węglowodo-
rów. Firma opracowała również koncepcję „inteligentnych 
działań operacyjnych”, która polega na przejęciu ogrom-
nych repozytoriów danych oraz bogatego doświadczenia 
inżynierów i zaszczepieniu ich w rozwiązaniach AI, które 
pomagają w prowadzeniu działań operacyjnych. Dzięki 
temu pracownicy mogą bezpieczniej zarządzać codzien-
nymi operacjami. 

Istotą cyfrowej transformacji w przemyśle jest więc zrozu-
mienie, że nie jest to jedynie zmiana technologiczna, ale 
przede wszystkim jest to reorganizacja całego przedsiębior-
stwa. Wdrożenie innowacyjnych narzędzi pozwala dostoso-
wać modele biznesowe do aktualnych potrzeb rynkowych, 
co w czasie światowego kryzysu zdrowotnego i gospodar-
czego okazało się sposobem na przetrwanie dla wielu firm.
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SZYBCIEJ, BEZPIECZNIEJ 
I WYDAJNIEJ: NOWOCZESNE 
METODY POMIARÓW 
DOPUSZCZAJĄCYCH

Pomiary dopuszczające przed wejściem do przestrzeni zamkniętych to nie-
zwykle ważny dla bezpieczeństwa, a przy tym kosztowny proces. Każde uprosz-
czenie jest inwestycją w bezpieczeństwo i wydajność.

Brak pomiarów, brak wejścia

Praca w przestrzeniach zamkniętych i zbiornikach zawsze 
wiąże się z ryzykiem – może dojść do wybuchu, wystąpie-
nia zagrożeń toksycznych lub braku tlenu. Zlecenie anality-
kom gazów przeprowadzenia pomiarów dopuszczających 
przed rozpoczęciem pracy to obowiązek kierownictwa ds. 
BHP w każdym zakładzie. Takie procesy nie należą jednak 
do tanich. 

Pomiary dopuszczające kiedyś

Kilkadziesiąt lat temu występowanie niebezpiecznych 
gazów i par przed wejściem do zbiornika oceniano często 
na podstawie stężenia tlenu i monitorowania granicy wybu-
chowości. Tymczasem odpowiednio wysokie stężenie tlenu 
lub brak przekroczenia granicy wybuchowości przez daną 
substancję nie mówi nic na temat możliwego współwystę-
powania innych stężeń toksycznych gazów. Dlatego nale-
ży, w oparciu o ocenę ryzyka przeprowadzoną na miejscu, 
sprawdzić jakie niebezpieczne substancje mogą występo-
wać w konkretnych warunkach i określić ich stężenia. Zale-
ży to od rodzaju zbiornika, możliwości w zakresie wentyla-
cji, występowania resztek poprodukcyjnych, jak również od 
materiałów użytych do czyszczenia i pracy.

Zagrożenia gazowe mogące występować 
w przestrzeniach zamkniętych (wybór):

Zbiorniki:
 • benzyna
 • toluen
 • rozpuszczalniki organiczne

Kopalnie, szyby, kanały:
 • metan
 • dwutlenek węgla
 • siarkowodór

Instalacje ściekowe:
 • metan
 • dwutlenek węgla
 • siarkowodór

Schładzalniki:
 • amoniak

Pomiary dopuszczające dzisiaj

Obecnie pomiary dopuszczające przed czyszczeniem lub 
naprawami przeprowadzanymi we wnętrzu zbiorników 
i kolumn w pierwszym kroku wymagają zapoznania się ana-
lityka gazów z oceną ryzyka, wyszczególniającą substancje 
zagrażające pracownikom i instalacjom. Następnie anality-
cy dobierają odpowiedni sprzęt do wykonania pomiarów: 
przenośny detektor wielogazowy wyposażony we właści-
we czujniki, poprawnie wyregulowany i przetestowany pod 
kątem prawidłowego działania. Bezpośrednio przed rozpo-
częciem prac analitycy przeprowadzają pomiary stężenia 
określonych substancji niebezpiecznych, używając wspo-
mnianego sprzętu oraz odpowiedniego węża z pompką 
do detektora. Głębokość i miejsce pomiaru zależą od tego, 
czy dana substancja niebezpieczna odznacza się wysoką 
czy też niską masą.

Przygotowanie do pomiarów 
dopuszczających – niezbędne informacje:

 • jakie gazy mogą występować?
 • z jakiego kierunku przychodzą?
 • w jakim kierunku odchodzą?
 • jakie stwarzają zagrożenia (wybuchowe/toksyczne/ 

utleniające)?
 •  jaki jest dopuszczalny poziom ryzyka?
 •  w jaki sposób można ograniczyć ryzyko?

https://www.draeger.com/pl_pl/Chemical-Industry?cid=pa-pl-2020-08-07-kongres-pipc
https://www.draeger.com/pl_pl/Chemical-Industry?cid=pa-pl-2020-08-07-kongres-pipc
https://www.draeger.com/pl_pl/Chemical-Industry?cid=pa-pl-2020-08-07-kongres-pipc
https://www.draeger.com/pl_pl/Chemical-Industry?cid=pa-pl-2020-08-07-kongres-pipc
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Kosztowna dokumentacja

Analityk gazów opisuje ręcznie na miejscu procedurę 
pomiarów wraz z wynikami w formie ogólnego raportu 
z pomiarów. Raport musi być wolny od błędów i zrozumiały 
dla odbiorców, dlatego tak ważne są tutaj precyzja oraz czy-
telność. Jeśli wyniki pomiarów są wyższe niż dopuszczalne 
graniczne wartości narażenia lub na ich podstawie można 
wywnioskować, że w miejscu pracy występują poważne 
niebezpieczeństwa, należy podjąć działania, np. przewie-
trzyć dany obszar. Procedurę tę powtarza się w obecno-
ści analityka gazów do chwili, aż wartości będą akceptowal-
ne lub zostanie podjęta decyzja o konieczności stosowania 
wyposażenia ochronnego na czas wejścia. Gotowy raport 
z pomiarów należy przekazać do biura zezwoleń. Kierownik 
ds. bezpieczeństwa dokumentuje wartości i podpisuje pro-
tokół. Przygotowywane jest pozwolenie na wykonanie prac.

Ograniczone czasowo pozwolenie 
na wykonanie prac

Dopóki pozwolenie na wykonanie prac nie zostanie wyda-
ne w formie podpisanego dziennika dopuszczenia, nie 
można rozpocząć prac w przestrzeniach zamkniętych, 
o których mowa w pozwoleniu. Ma to decydujące znacze-
nie w przypadku projektów ściśle określonych w czasie, 
takich jak przestoje technologiczne. W tym przypadku nie 
ma miejsca na fałszywe kroki, ponieważ każda minuta bez 
produkcji oznacza straty finansowe. Praca w zbiornikach 
i kolumnach w takich sytuacjach nie może stać się „wąskim 
gardłem”. Wszystkie aspekty procesu, w tym pomiary, środki 
zaradcze np. w postaci wentylacji, dokumentacja i rejestro-
wanie rozmów oraz podejmowanie decyzji, wymagają cen-
nego czasu. Jak ograniczyć wydatki? Ponieważ w przypad-
ku złożonych procedur takich jak ta nietrudno o pominięcie 

jakichś etapów lub skrócenie procesów, szybko mogą poja-
wić się poważne braki w zakresie bezpieczeństwa. Takie 
okoliczności, szczególnie w połączeniu z pracą w przestrze-
niach zamkniętych, mogą sprzyjać występowaniu śmiertel-
nych wypadków.

Pomiary dopuszczające jutro

Głównym celem opracowywania nowych metod pomia-
rów dopuszczających jest uzyskanie prostszego, szybszego 
i bezpieczniejszego procesu. Większa wygoda i akcepta-
cja procesu przekładają się na jego poprawniejsze stoso-
wanie. Współczesne systemy pomiarowe są wyposażo-
ne w funkcję asystenta przeprowadzającego użytkownika 
przez poszczególne etapy procedury pomiarów dopusz-
czających i wskazującego mu błędy. Asystent pomaga 
także określić czas trwania pomiaru. Wyświetlane komuni-
katy i instrukcje są czytelne i zrozumiałe. Zmierzone dane 
i dodatkowe informacje, takie jak godzina, data i specyfika-
cja urządzenia pomiarowego są rejestrowane przez urzą-
dzenie i można je przesłać do dowolnej lokalizacji celem 
zatwierdzenia. Samo zatwierdzenie także może odbyć się 
zdalnie, co pozwala oszczędzić czas potrzebny na trans-
port danych. Nawet wyniki pomiarów dokumentowane są 
w sposób elektroniczny.

Większe bezpieczeństwo, lepsza wydajność

Sprawna i bezbłędna komunikacja w okresie poprzedzają-
cym niebezpieczne prace, takie jak czyszczenie zbiorników, 
ogranicza ryzyko dla pracowników i zakładu. Mniej papie-
rowych dokumentów, uproszczona logistyka i możliwość 
cyfrowego dzielenia się informacjami (np. poprzez chmu-
rę) – wszystko to wspiera kierowników ds. bezpieczeństwa 
w podejmowaniu właściwych decyzji.



26 | Magazyn „Polska Chemia” 2/2020

Bezpieczeństwo i Cyfryzacja

Współczesne pomiary dopuszczające: większe bezpieczeństwo, lepsza wydajność
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GRUPA MAIRE TECNIMONT: 
GLOBALNY LIDER W ZAKRESIE 
PRZETWARZANIA ZASOBÓW 
NATURALNYCH W CELU WSPARCIA 
TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 

Adaptacja do nowych środowisk jest głównym motorem ewolucji. Ta prawda 
znajduje zastosowanie nie tylko w przyrodzie, ale także w tym wielkim, sta-
le zmieniającym i tworzącym się na nowo, złożonym systemie zwanym „ryn-
kiem”. Przedsiębiorstwa muszą być wyjątkowo skłonne do adaptacji, gdy ten-
dencje na rynkach światowych przenoszą tworzenie wartości na różne łańcuchy 
produkcyjne, powiązane z różnymi źródłami energii. Odporność, innowacyj-
ność i przedsiębiorczość to jedyne narzędzia, na których firma może polegać, 
gdy rynek stawia przed nami wyzwania i szanse na poziomie pozwalającym na 
mówienie o czwartej rewolucji przemysłowej.

Dzięki wielorakim rolom, jakie Grupa Maire Tecnimont pełni 
jako dostawca technologii, wykonawca i przedsiębiorca, jeste-
śmy wyjątkowo przygotowani do stawienia czoła historycz-
nemu przesunięciu środka ciężkości – od wysokoemisyjnego, 
scentralizowanego środowiska do niskoemisyjnego, zdecentra-
lizowanego ekosystemu energetycznego – mówi Pierroberto 
Folgiero, Dyrektor Generalny Grupy Maire Tecnimont 
i NextChem, jej spółki zależnej zajmującej się zieloną che-
mią, zaangażowaną we wspieranie transformacji energe-
tycznej – Następne dziesięciolecie będzie miało kluczowe zna-
czenie, jeśli świat chce zmniejszyć swój ślad węglowy i wytyczyć 
drogę do prawdziwie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy 
świadomi tego, że tylko wspólne działania na poziomie glo-
balnym mogą przynieść istotne zmiany. Jesteśmy jednak prze-
konani, że jako podmiot przemysłowy, nasza Grupa może 
odegrać kluczową rolę we wspieraniu tych zmian, w uprzemy-
słowieniu zielonej chemii i gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Grupa Maire Tecnimont jest międzynarodowym graczem 
w sektorze przetwarzania surowców naturalnych, a miano-
wicie przy opracowywaniu instalacji przetwórczych ropy 
naftowej i gazu ziemnego: petrochemia, nawozy oraz rafi-
nacja ropy i gazu – ze specyficznymi możliwościami tech-
nologicznymi i wykonawczymi oraz bogatym portfolio 
1500 projektów zrealizowanych na całym świecie, w tym 
złożonych mega-projektów w formule EPC. Dzięki elastycz-
nemu modelowi biznesowemu Grupa oferuje zaawanso-
wane możliwości, począwszy od licencjonowania, poprzez 

działalność inżynieryjną, zaopatrzeniową i budowlaną, obej-
mując tym samym cały cykl realizacji projektu. Ponadto 
przedsiębiorczy sposób myślenia umożliwia Grupie wspie-
ranie decyzji inwestycyjnych klientów na wczesnych eta-
pach, odgrywając kluczową rolę w kierowaniu rozwojem 
strategicznym – od koncepcji do realizacji. Grupa ma sie-
dzibę w Mediolanie i jest notowana na tamtejszej giełdzie 
w postaci spółki Maire Tecnimont S.p.A. Kierownictwo nad 
Grupą sprawują Prezes Fabrizio Di Amato i Dyrektor Gene-
ralny Pierroberto Folgiero. Grupa zatrudnia ponad 9100 pra-
cowników i jest obecna w ponad 45 krajach za pośredni-
ctwem 50 spółek operacyjnych, obsługujących budowy 
rozmieszczone w ośmiu strefach czasowych.

Licencjonowanie technologii i kontrakty 
w formule EPC – globalny lider

Spółki zależne Tecnimont i KT-Kinetics Technology są głów-
nymi wykonawcami Grupy. Tecnimont to międzynarodo-
wy lider w dziedzinie budowy instalacji, spółka zakorze-
niona w pionierskim doświadczeniu włoskiej technologii 
przemysłowej. Doświadczenie firmy Tecnimont w realizacji 
wielkich projektów na całym świecie zaowocowało dosko-
nałymi referencjami w zarządzaniu dużymi zintegrowany-
mi projektami realizowanymi w formule „pod klucz”. Spółka 
zbudowała ponad 200 instalacji do produkcji poliolefin oraz 
172 instalacji produkujących amoniak i mocznik. KT – Kine-
tics Technology jest powszechnie uznanym wykonawcą 

https://kt-met.com/
https://kt-met.com/
https://kt-met.com/
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https://kt-met.com/
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w formule EPC i licencjodawcą w dziedzinie rafinacji, posia-
dającym wybitne osiągnięcia w sektorze rafinacji i bardzo 
silne zaplecze skupiające się na projektowaniu procesów 
technologicznych. KT działa zarówno jako Główny Wyko-
nawca, jak i Licencjodawca. Korzenie spółki odnoszą się do 
licencjonowania systemów odsiarczania i produkcji wodoru 
z wieloma odnośnymi instalacjami na licencji znajdującymi 
się na całym świecie. Dostosowane do potrzeb klienta roz-
wiązania technologiczne są zgodne z najbardziej rygory-
stycznymi przepisami i normami środowiskowymi. Techno-
logiczną duszę ucieleśnia także Stamicarbon, innowacyjna 
i licencyjna spółka Grupy, która posiada połowę udziału 
w światowym rynku licencjonowania instalacji do produkcji 
nawozów mocznikowych, zaangażowana w doskonalenie 
obecnych technologii oraz rozwój innowacyjnych i zrów-
noważonych rozwiązań. 

Kluczowa rola w uprzemysłowieniu zielonej 
chemii i gospodarki o obiegu zamkniętym 

Aby jak najlepiej sprostać nowej dynamice rynkowej, Next-
Chem, spółka zależna Grupy specjalizująca się w zielonej 
chemii, rozwija kilka inicjatyw technologicznych przez 
badania, opracowywanie, uprzemysławianie i wreszcie 
komercjalizację całego portfolio zrównoważonych tech-
nologii. Na plan działań NextChem składają się trzy klastry. 
Greening the Brown (Zazielenienie) ma na celu łagodzenie 
środowiskowych skutków korzystania z technologii stoso-
wanych do przetwarzania ropy naftowej i gazu ziemne-
go, z naciskiem na ograniczenie lub wyeliminowanie emisji 
CO2 i innych gazów cieplarnianych uwalnianych z istnie-
jących instalacji. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest 

ukierunkowana na wtórne przetwarzanie odpadów z two-
rzyw sztucznych w celu wytworzenia polimerów, paliw lub 
innych wartościowych substancji chemicznych w proce-
sie upcyklingu. Zakres rozwiązań rozciąga się od mecha-
nicznego i chemicznego upcyklingu odpadów z two-
rzyw sztucznych do technologii przetwarzania odpadów 
na substancje chemiczne oraz paliwa – paliwa odnawial-
ne, wodór lub inne substancje chemiczne. Green Green 
(Podwójnie zielony) to innowacyjny obszar mający na celu 
identyfikację substytutów ropy naftowej do produkcji pół-
produktów chemicznych, paliw i tworzyw sztucznych ze 
źródeł odnawialnych. 

Jak dodaje Prezes i Założyciel Grupy Maire Tecnimont, 
Fabrizio Di Amato – Nie tylko dostosowujemy się, ale jeste-
śmy aktywną siłą napędową pozytywnych zmian. Nasze wysił-
ki koncentrują się na dostarczaniu naszym klientom narzędzi 
do realizacji transformacji energetycznej, szczególnie w zakresie 
zapewniania innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań, prze-
kształcania odpadów w nowe substancje chemiczne, ekolo-
giczne biopaliwa czy wtórnego przetwarzania tworzyw sztucz-
nych w procesie upcyklingu. Jesteśmy głęboko przekonani, że 
firmy takie jak Maire Tecnimont mogą odegrać kluczową rolę 
w prowadzeniu zmian w kierunku zrównoważonej przyszło-
ści – zarówno w zakresie sposobów myślenia, jak i dynamiki 
rynku. Przedsiębiorczość, stały dialog ze środowiskiem akade-
mickim i wszystkimi interesariuszami mają kluczowe znacze-
nie dla rozwoju zrównoważonych ekologicznie, społecznie 
i finansowo możliwości – zarówno dla nas, jak i dla społeczno-
ści lokalnych, z którymi wchodzimy w interakcje podczas rea-
lizacji naszych projektów w zakresie lokalnych zasobów, trans-
feru wiedzy i uczestnictwa w społeczności.
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ZASOBY ENERGETYCZNE
Krajowe zasoby energetyczne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naf-
towa, gaz ziemny oraz źródła odnawialne nie zapewniają niezależności ener-
getycznej państwa. Podstawę bilansu energetycznego stanowią paliwa stałe: 
 węgiel kamienny (ok. 75 mln ton) oraz węgiel brunatny (ok. 58 mln. ton).

Jeśli chodzi o pokrycie zapotrzebowania na ropę naftową 
to jest ono na poziomie kilku procent z około 27 mln ton 
ropy przerabianej rocznie w krajowych rafineriach. Ropę 
pozyskiwaną ze złóż krajowych wydobywamy głównie 
w zachodniej części kraju, na Podkarpaciu i w obszarach 
morskich. Przedsiębiorstwo LOTOS Petrobaltic eksploatuje 
dwa złoża: B3 i B8, z których ropę dostarcza do „Naftopor-
tu” w Porcie Gdańskim.

EKO-KONSULT wykonywał opracowania i uzyskał decy zje środoy-
wiskowe na potrzeby wniosków koncesyjnych na prace poszuki-
wawcze oraz rozpoznanie podmorskich złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego, w obszarach koncesyjnych LOTOS Petrobaltic: Sambia 
W, Łeba, Kurlandia, Sambia E oraz Rozewie. Opracowano rapor-
ty o oddziaływaniu na śro dowisko wydobywania ropy naftowej 
i współwystępującego gazu ziemnego ze złóż B3 i B8.

„Naftoport” obsługuje obie krajowe rafinerie w Gdańsku i Pło-
cku oraz umożliwia przesył ropy naftowej do dwóch rafinerii 
w Niemczech. W „Naftoporcie” przeładowywane są również 
produkty naftowe wytwarzane przez LOTOS, bądź impor-
towane przez krajowych odbiorców. Zasoby krajowe gazu 
ziemnego należą do niewielkich i pokrywają około jednej 
czwartej zapotrzebowania wynoszącego 18–19 mld Nm3/
rocznie. Gaz ziemny wydobywany jest na Niżu Polskim, Pod-
karpaciu oraz jako towarzyszący ropie na Morzu Bałtyckim. 
Wydobycie gazu podmorskiego ma znaczenie dla zbilanso-
wania krajowego popytu na gaz ziemny. Gaz łupkowy, który 
miał uczynić Polskę niezależną energetycznie, ze zrównowa-
żonym bilansem paliwowo-energetycznym okazał się nie-
spełnioną obietnicą, prawdopodobnie do końca obecne-
go stulecia. Dlatego jesteśmy zdani na rosnący import gazu 
ziemnego oraz ropy naftowej i niezbędne zastępowanie 
paliw węglowych paliwami węglowodorowymi.

EKO-KONSULT wykonał raporty o oddziaływaniu na środo wisko 
oraz uzyskał decyzje środowiskowe związane z eks ploatacją pod-
morskich złóż gazu ziemnego B4 i B6 wraz z systemem przesyłu 
gazu pomiędzy platformami eksploata cyjnymi i na ląd we Włady-
sławowie. Niezależnie uzyska no decyzje środowiskowe na gazo-
ciąg podmorski łączący platformy Baltic Beta z elektrociepłownią 
we Władysławo wie. Wykonano „Studium nad problemami skut-
ków środo wiskowo – przestrzennych eksploatacji gazu ziemne-
go ze złóż łupkowych w województwie pomorskim i przyległych 
obszarach morskich”.

Przez dekady węglowodorowe nośniki energetyczne były 
dostarczane z kierunku wschodniego. Dopiero oddanie 
stanowiska rozładunku ropy naftowej „Naftoport” w Por-
cie Północnym w Gdańsku w 1975 roku umożliwiło stop-
niową dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej do 
polskich rafinerii oraz ubezpieczenie na wypadek utraty 
drożności lub zanieczyszczenia surowca w systemie prze-
syłowym „Przyjaźń”. Postęp w możliwościach dywersyfika-
cji dostaw ropy naftowej został spowodowany rozbudową 
„Naftoportu” o nowe stanowiska przeładunku surowca oraz 
produktów naftowych.

W zaopatrzeniu kraju w gaz ziemny poprawę sytuacji przy-
niosło oddanie do eksploatacji terminala w Świnoujściu do 
odbioru skroplonego gazu ziemnego LNG o zdolności prze-
ładunkowej 5 mld Nm3. Zmiany kierunków dostaw surow-
ców i paliw węglowodorowych oznaczają poważny zwrot 
i poprawę suwerenności energetycznej, a więc również 
poprawę bezpieczeństwa energetycznego w obszarach 
wykorzystania ropy i gazu.

EKO-KONSULT uczestniczył w różnych pracach nad zloka-
lizowaniem w rejonie Zatoki Gdańskiej terminala do odbio ru gazu 
skroplonego. Ostatnim opracowaniem wykonanym w 2019 roku 
był „Raport w sprawie wybranych uwarunko wań lokalizacji Ter-
minala FSRU w Porcie Gdańskim” wraz z gazociągiem DN 1000 
relacji Gdańsk-Klonik na potrze by GAZ SYSTEM. Umowa świad-
czenia usług doradztwa technicznego obejmujących wsparcie 
Polskiego LNG przy realizacji Programu Rozbudowy Terminalu 
LNG dla Projek tu SCV, Projektu Nabrzeże, Projektu Kolej oraz Pro-
jektu Zbiornik w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG 
w Świnoujściu.

Napinający się bilans energii elektrycznej

Niestety nie przekłada się to na poprawę bezpieczeń-
stwa w zakresie dostaw energii elektrycznej. Tutaj sytuacja 
pogarsza się z roku na rok, a groźba braku ciągłości dostaw 
energii elektrycznej staje się realną w przypadku odbiorców 
w kilku regionach kraju.

Duże elektrownie wykorzystujące paliwa stałe, skoncen-
trowane w południowej części kraju, wytwarzają energię 
w przestarzałych i nisko sprawnych jednostkach. Do tego 
dochodzi przestarzała sieć przesyłowa i jeszcze bardziej nie-
wydolna sieć dystrybucyjna.

https://grupaase.com.pl/
http://ekokonsult.pl
http://ekokonsult.pl
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Brak inwestycji w nisko-emisyjną energetykę, wyzwania 
związane z ograniczeniem emisji CO2 oraz emisji pyłów 
(powodujących, że wśród najbardziej zanieczyszczonych 
50 miast europejskich ponad 30 znajduje się w Polsce), 
a także spodziewane problemy z wykorzystaniem przez 
energetykę zasobów wodnych powoduje, że krajowy bilans 
energetyczny staje się coraz bardziej napięty. Determinuje 
to rodzaj nośników energii wykorzystywanych w wytwa-
rzaniu energii elektrycznej i ciepła w ponad 90% oparte są 
one na paliwach stałych.

Zastąpienie węgla kamiennego i węgla brunatnego beze-
misyjnymi źródłami takimi jak: fotowoltaika, morskie farmy 
wiatrowe lub energetyka jądrowa to perspektywa 20 do 
30 lat. Z tym że prawdopodobnie tylko energetyka jądro-
wa jest w stanie skompensować ubytek wypadającej gene-
racji energii elektrycznej, z którym przyjdzie się nam zmie-
rzyć w perspektywie najbliższego 10-lecia.

Obowiązujące od 2021 roku wymogi środowiskowe wyni-
kające z konkluzji BAT spowodują konieczność wycofania 
z eksploatacji jednostek wytwórczych z powodu braku 
technologicznych możliwości ich modernizacji, nieopła-
calności lub zbyt wysokich kosztów zakupu uprawnień do 
emisji CO2. To zmniejszanie potencjału mocy wytwórczych 
zbiega się w czasie ze wzrostem zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną w gospodarce, w przemyśle, transporcie, ale 
również w sektorze komunalnym.

Budowa pierwszych bloków jądrowych, najszybciej w per-
spektywie 15 do 20 lat, nie uratuje nas przed groźnym defi-
cytem mocy. Nieco wcześniej mogą zacząć pracę morskie 
farmy wiatrowe, ale uzyskanie z nich kilku GW mocy elektro-
energetycznej też będzie spóźnione w stosunku do rosną-
cych w najbliższych latach potrzeb oraz koniecznych wyłą-
czeń starych bloków energetycznych.

EKO-KONSULT uczestniczył w pracach Polskiej Grupy Ener-
getycznej nad wyborem lokalizacji elektrowni jądrowej w woje-
wództwie pomorskim. Rozpatrywano warianty lokaliza cyjne EJ 
na obszarze gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa wraz z inwe-
stycjami towarzyszącymi, takimi jak: elektro energetyczne sieci 
przesyłowe i dystrybucyjne, sieci teleko munikacyjne, infrastruk-
tura transportowa, składowanie odpadów, w tym radioaktyw-
nych i inne. EKO-KONSULT był współautorem opracowań dla 
Ministerstwa Gospodarki związanych z wykorzystaniem ener-
gii jądrowej: „Prognoza oddziaływania na środowisko Projek-
tu Polityki Energetycz nej Polski do 2050 roku” oraz „Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu krajowego planu postę-
powania z odpa dami promieniotwórczymi i wypalonym pali-
wem jądrowym”.

EKO-KONSULT był współautorem raportu o oddziaływa niach śroa-
dowiskowych morskich farm wiatrowych Baltica, na które Polska 
Grupa Energetyczna SA uzyskała w styczniu 2020 decyzję środo-
wiskową.

http://ekokonsult.pl
http://ekokonsult.pl
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50 lat PROZAP

50 LAT PUŁAWSKIEGO BIURA PROJEKTÓW  
NOWE WYZWANIA W ROKU JUBILEUSZOWYM

Wywiad z Arkadiuszem Sułkiem, Prezesem Zarządu 
PROZAP Sp. z o.o.

Redakcja: PROZAP Sp. z o.o. to wieloletni członek Pol-
skiej Izby Przemysłu Chemicznego, który w tym roku 
świętuje 50-lecie działalności projektowej. Z jakimi 
wyzwaniami dziś mierzy się firma o tak długiej historii?

Arkadiusz Sułek: Dziś, jak i przed laty, największym wyzwa-
niem dla naszej firmy jest wypracowanie umiejętności ela-
stycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na rynku 
inwestycyjnym. Model biznesowy oparty na dostarczaniu 
wartości dla klienta poprzez realizację specjalistycznych 
usług projektowych i związany z nim popyt na takie usłu-
gi jest bezpośrednio zależny od koniunktury i możliwości 
realizacji inwestycji przez naszych klientów. Pomimo nie-
spotykanych w ostatnim czasie zawirowań, spowodowa-
nych choćby pandemią, spółka realizuje zakontraktowane 
wcześniej zlecenia, a na horyzoncie pojawiają się już kolej-
ne duże realizacje. Nasza strategia radzenia sobie ze zmien-
ną koniunkturą opiera się na dywersyfikacji portfela zleceń: 
musimy pozostać dyspozycyjni wobec naszych macierzy-
stych spółek, należących do Grupy Azoty, ale równocześ-
nie aktywnie szukamy projektów poza nią, u innych klien-
tów krajowych, z którymi od lat współpracujemy, a także 
u nowych firm. Na wypadek dekoniunktury na rynku krajo-
wym stale rozwijamy naszą działalność zagraniczną. Tu nie-
zmiennie zainteresowani jesteśmy rynkiem bliskowschod-
nim oraz Indiami. Pół wieku istnienia firmy jest najlepszym 
dowodem na to, że strategia ta się sprawdza.

Red.: Ostatnie lata wyraźnie ukazują występującą na 
rynku tendencje do konsolidacji zasobów. Weźmy 
choćby planowaną fuzję Orlenu i Lotosu. Czy te pro-
cesy mają wpływ na PROZAP?

A.S.: Tak, i to bardzo wyraźny. Dzięki integracji najwięk-
szych krajowych producentów nawozów i chemikaliów 
w Grupie Azoty mamy jeszcze bliższy z nimi kontakt. Co 
więcej, sami podlegamy podobnym zmianom konsolidacyj-
nym. Poza rozwojem organicznym, spółka rozwija się także 
poprzez fuzje i przejęcia. W 2020 r. PROZAP przejął spółkę 
Koncept w Policach. Proces integracji spółek to niecodzien-
ne wyzwanie organizacyjne, wymagające dogłębnego 
poznania niuansów funkcjonowania każdego z podmio-
tów. Jednak z uwagi na to, że oba biura mają podobną, dłu-
goletnią historię i zbliżoną specyfikę pracy, można już dziś 
powiedzieć, że udało się nam stworzyć sprawnie działającą 
organizację. Dzięki połączeniu uzyskaliśmy efekty synergii, 
zwiększając potencjał organizacyjny spółki. Oprócz głównej 
siedziby w Puławach PROZAP posiada teraz również oddział 

w Policach, dzię-
ki czemu możemy 
jeszcze lepiej trosz-
czyć się o potrze-
by projektowe całej 
Grupy Azoty.

Red.: Jakimi najnow-
szymi realizacjami 
może pochwalić się 
spółka?

A.S.: Aktualnie pro-
wadzimy szereg 
dużych i ważnych projektów w Puławach. Trwa rozruch 
mechaniczno-technologiczny wytwórni nawozów gra-
nulowanych na bazie saletry amonowej, który projekto-
waliśmy w konsorcjum z biurem projektowym z Tarnowa, 
zgodnie z technologią Grupy Azoty ZAK. Zakończyliśmy już 
projektowanie nowej linii produkcyjnej kwasu azotowego 
na licencji Thyssenkrupp Industrial Solutions AG z Niemiec. 
Kontynuujemy także modernizację jednego z pięciu istnie-
jących ciągów produkcyjnych kwasu azotowego na bazie 
technologii puławskiej placówki naukowej Sieć Badaw-
cza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, 
z którą współpracujemy od lat. Wykonujemy także projek-
ty w ramach nowej inwestycji, tj. Centrum Badawczo-Roz-
wojowego puławskich zakładów. Wzmacnianie potencjału 
w zakresie działalności badawczo-rozwojowej jest niezwyk-
le istotne, gdyż rynek stale rzuca producentom z sektora 
wielkiej syntezy chemicznej nowe wyzwania. W Puławach 
i w Policach projektujemy kolejne instalacje, dzięki którym 
możliwa będzie produkcja nawozów o jeszcze lepszych 
parametrach jakościowych i spełniających coraz bardziej 
wyśrubowane wymagania ochrony środowiska. Aktualny 
etap prac stanowi zwieńczenie szeroko zakrojonych dzia-
łań, które prowadziliśmy z Pionem Technologii i Rozwoju 
Grupy Azoty PUŁAWY, a zastosowane rozwiązanie przy-
niesie pożytek wszystkim zakładom Grupy Azoty. Mówiąc 
o naszym zaangażowaniu w inwestycje naszej macierzystej 
spółki, nie możemy nie wspomnieć o największej z nich, 
tj. „Polimery Police”. Dzięki polickiemu oddziałowi PROZAP 
możemy wspierać trwające prace całym potencjałem pro-
jektowym naszej firmy.

Red.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukce-
sów w rozpoczynającym się drugim półwieczu działal-
ności. 

http://prozap.com.pl/
http://prozap.com.pl/
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OPTYMALIZACJA KOSZTÓW 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
NA RYNKU MOCY

Wzrost cen energii elektrycznej prowadzi do wyższych kosztów produkcji dla 
przedsiębiorstw. Wzrost kosztów jest szczególnie odczuwalny przez firmy ener-
gochłonne, których koszty energii stanowią nawet 40% kosztów całkowitych. 
Jednak nawet w przypadku firm, gdzie koszty energii stanowią mniejszy wo-
lumen warto poszukiwać metod na zmniejszenie kosztów, co przełoży się 
na zwiększenie konkurencyjności oferty przedsiębiorstwa.

W jaki sposób ograniczyć koszty energii? Istnieje wiele 
sposobów, jednak warto zastanowić się nad wykorzysta-
niem możliwości, jakie daje uczestnictwo w programie 
Demand Side Response (DSR) tj. czasowej reduk-
cji mocy. Usługi DSR w Polsce wchodzą w kolejny etap –  
od 2021 roku odbiorcy mogą uczestniczyć w rynku mocy 
i uzyskiwać wyższe wynagrodzenie na prostszych zasadach. 
Wysokość wynagrodzenia zależy od potencjału reduk-
cji mocy przedsiębiorstwa oraz od produktu wybranego 
od agregatora. Za samą gotowość do ograniczenia części 
poboru mocy można zarobić do ok. 200 tys. zł rocznie za 
1 MW mocy. 

Do kogo jest kierowany program?

W programie mogą wziąć udział wszystkie przedsiębior-
stwa, które posiadają co najmniej kilkaset kW mocy przyłą-
czeniowej i są w stanie na krótki okres:
 • Przesunąć pobór mocy na inne godziny;
 • Czasowo ograniczyć pobór mocy;
 • Czasowo przejść na energię produkowaną z własnego 

źródła wytwarzania (własna generacja).

Jakie są korzyści z udziału w programie:

• Wynagrodzenie za gotowość do redukcji;
• Obniżanie kosztów energii elektrycznej poprzez 

efektywne planowanie zakupów energii oraz jej zużycia;
 • Aktywny udział w zapewnianiu bezpieczeństwa 

systemu elektroenergetycznego kraju.

Ile można zarobić?

Wysokość wynagrodzenia zależy od potencjału redukcji 
mocy przedsiębiorstwa, od produktu wybranego przez 
firmę oraz wybranego agregatora. Za samą gotowość 
do ograniczenia części poboru mocy można zarobić od 

500 tys. do ponad 720 tys. za 1 MW w ciągu 4 lat u jedne-
go z agregatorów. 

Dlaczego warto współpracować z agregatorem 
na rynku mocy?

Agregator wspiera przedsiębiorstwo w całym procesie 
i przejmuje dużą część ryzyka związanego z zarządzaniem 
redukcją energii. Doradza również w jaki sposób zmniejszyć 
zużycie energii poprzez dostęp do bazy wiedzy pochodzą-
cej z wieloletnich doświadczeń, tak jak w przypadku firmy 
Enel X, na rynkach światowych. 

Najważniejsze jest natomiast to, iż chroni przedsiębior-
stwo przed karami od operatora sieci za niewykona-
nie ograniczenia. Dobry agregator zapewnia pewną 
elastyczność, aby zmienić poziom zobowiązań na 
dane okresy kalendarzowe, czy też umożliwia zgła-
szanie okresów niedyspozycji. Zazwyczaj gromadzi 
on w danym portfelu większą liczbą przedsiębiorstw, aby 
zapewnić elastyczność redukcji mocy w obrębie danego 
portfela – dzięki temu zmniejsza się ryzyko braku realizacji 
wezwania do redukcji.

Jak wybierać agregatora?

Wybierając agregatora warto zwrócić uwagę na jego 
doświadczenie, nie tylko w Polsce, gdzie programy DSR 
działają stosunkowo krótko, ale również na świecie. Wów-
czas w oparciu o taki know-how agregator jest w stanie 
doradzić,  w jaki sposób zredukować moc. Agregatorzy 
oferują zazwyczaj również dostęp do aplikacji pomaga-
jącej w zarządzaniu redukcjami mocy, co ułatwia monito-
ring zużywania energii. Warto też przeanalizować szerokość 
i atrakcyjność oferty produktowej oraz możliwość wybo-
ru spośród różnych opcji oferty, które mogą np. zapewnić 
maksymalną ilość wezwań do redukcji w skali roku.

https://www.enelx.com/pl/pl
https://www.enelx.com/pl/pl
https://www.enelx.com/pl/pl
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Ryzyko wystąpienia okresów zagrożenia

KPMG przygotował w 2020 roku na zlecenie Enel X 
raport, który pokazał, iż ryzyko wystąpienia okresów 
zagrożenia jest na niskim poziomie, biorąc od uwagę 

wyniki analizy dla okresu poprzedzającego (2017–2019). 
W wariancie najbardziej zbliżonym do podejmowania 
decyzji przez PSE, tylko przez 4 godziny w okresie minio-
nych 3 lat zaistniałyby warunki do ogłoszenia Okresów 
Zagrożenia.

Grupa Enel – globalna firma energetyczna działająca 
w 33 krajach na 5 kontynentach

 

– część Grupy Enel, wiodący agregator DSR, obecny w 32 krajach,  
zarządzający ponad 18 000 obiektów. W Polsce od 2017 roku.

Kontakt: 
e-mail: enelxpolska@enel.com  

tel: + 48 793 339 600
www.enelx.pl

http://www.enelx.pl
mailto:enelxpolska@enel.com
http://www.enelx.pl
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Własność przemysłowa

CZY I JAK PANDEMIA COVID-19 WPŁYNĘŁA 
NA WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWĄ?

Wiele obszarów życia spowolniło w trakcie trwającego, początkowo całkowite -
go, a w późniejszym okresie częściowego, ograniczenia dotychczasowych swo-
bód. Czy pandemia spowolniła zainteresowanie ochroną dóbr niematerialnych, 
czy też to zainteresowanie przyspieszyła?

Zwykło się mawiać, że „potrzeba matką wynalazku”. Nie spo-
sób nie zgodzić się z tym twierdzeniem zwłaszcza teraz, 
kiedy właściwie cały glob mierzy się z, nieznanym dotych-
czas, małym i zabójczym wrogiem. W wyścigu o najsku-
teczniejszą szczepionkę na koronawirusa biorą udział wszyu-
scy – od międzynarodowych korporacji, przez małe lokalne 
firmy biotechnologiczne, po instytuty badawcze. 

Niespotykanym dotychczas jest również działanie Europej-
skiego Urzędu Patentowego (EPO). W czerwcu 2020 roku 
opublikowano dwie pierwsze części serii zasobów opraco-
wanych tak, by pomóc naukowcom i decydentom w korzy-
staniu z informacji patentowych, udostępniając dane na 
temat technologii przydatnych w zwalczaniu koronawirusa 
lub leczeniu COVID-19. Taka publiczna baza danych zawie-
rająca ponad 120 milionów dokumentów pochodzących 
z ponad 100 organów zajmujących się własnością intelek-
tualną z całego świata, stała się domeną publiczną.

Zbyt mało czasu minęło od momentu, w którym „świat sta -
nął” do dziś, aby możliwe było podsumowanie, czy i w jakim 
zakresie zmieniła się aktywność różnych podmiotów, jeżeli 
chodzi o ochronę patentową (zwłaszcza, że urzędy paten-
towe nie publikują danych statystycznych w ciągu roku, 
a jedynie podsumowania roczne). Niemniej jednak obser-
wacja w mikroskali, a więc aktywność krajowych i zagra-
nicznych klientów, jaką obserwujemy w kancelarii JWP 
Rzecznicy Patentowi, pozwala na jednoznaczne stwierdze-
nie: klienci wykazują duże zainteresowanie ochroną, zwłasz-
cza patentową. W tym obszarze zatem spowolnienia nie 
widać. Poza wspomnianymi już szczepionkami innowacje 
pojawiły się w wielu obszarach, np. z dziedziny IT, testów 
diagnostycznych, bezdotykowych dozowników itp. 

Zawieszenie terminów, odwołane posiedzenia ustne przed 
EPO, niepracujące Kolegia Orzekające w UP RP, innymi słowy, 
wszystko to, co uniemożliwiało płynne dotychczas uzyski-
wanie, a następnie ochronę posiadanych praw wyłącznych, 
musiało zaowocować rozwiązaniami, które wyszły naprze-
ciw w/w ograniczeniom spowalniającym cały proces ochro-
ny innowacji. Jako przykłady na to, jak COVID-19 przyspie-
szył wdrożenie planowanych od dawna rozwiązań, które 
(ku uciesze wielu) mogą wejść do standardu procedowania 
również w przyszłości, podać można chociażby: uruchomie-
nie nowej elektronicznej platformy komunikacji z Urzędem 
Patentowym RP (PUeUP), decyzja Międzynarodowego Biura 

ds. Własności Intelektualnej (WIPO) o zaprzestaniu papiero-
wej korespondencji i przejściu na komunikację elektronicz-
ną, organizowanie za pomocą wideokonferencji ustnych 
posiedzeń w postępowaniu przed EPO zarówno egzamina-
cyjnym (tj. podczas rozpatrywania zgłoszenia) jak i w postę-
powaniu sprzeciwowym (tj. podczas próby wyeliminowa-
nia patentu z obrotu prawnego).  

Choć profesjonalnym pełnomocnikom na początku trudno 
było się przyzwyczaić do nowych zasad, spotkań z klien-
tami już nie w salach, a elektronicznych pokojach konfe-
rencyjnych, to na dłuższą metę bilans wprowadzonych 
zmian należy uznać za dodatni. Mniejsze zużycie papie-
ru, przyspieszone działania związane z planowanymi od 
dawna politykami paperless, mniejszy ślad węglowy spo-
wodowany przemieszczaniem się na posiedzenia przed 
EPO w Hadze i Monachium przez Uprawnionych/Zgłasza-
jących i ich pełnomocników z całej Europy i wreszcie przy-
spieszone oswojenie się nas wszystkich z równoległą rze-
czywistością wirtualną. I chociaż początki były trudne, jak 
to bywa zazwyczaj, a pierwsza rozprawa przed Kolegium 
Orzekającym UP RP odbyła się 22 czerwca (po przeszło 
3-miesięcznej przerwie), to nie sposób nie „docenić” wpły-
wu pandemii COVID-19 na ochronę własności przemysłowej 
i pobudzenie  innowacyjności. 

Piotr Godlewski, 
wspólnik Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi 

krajowy i europejski rzecznik patentowy (EQE)

Czy i jak 
pandemia COVID-19 

wpłynęła 
na własność 

przemysłową?

https://www.jwp.pl/
https://www.jwp.pl/
http://www.jwp.pl


Tworzymy solidne
fundamenty 
dla Twojego 
biznesowego sukcesu

JWP RZECZNICY PATENTOWI
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

JWP KANCELARIA PRAWNA
OBSŁUGA PRAWNA FIRM

FUNDACJA JWP 
SZKOLENIA I EDUKACJA

WARSZAWA WROCŁAW GDAŃSK KRAKÓW

www.jwp.pl

http://www.jwp.pl
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Logistyka

DACHSER: LOGISTYCZNE WSPARCIE 
EKSPORTU CHEMII 

Przemysł chemiczny to jedna z branż napędzających polski eksport. Tymczasem 
transport chemii, zwłaszcza przesyłek podlegających przepisom ADR, to wyższa 
szkoła jazdy. Wiąże się z wieloma wyzwaniami, a firmy, które chcą się rozwijać 
eksportowo, muszą doskonale znać zasady postępowania i przepisy, dyspono-
wać specjalnym wyposażeniem lub zapewnić sobie profesjonalne doradztwo. 
DACHSER to operator logistyczny, który od lat wspiera firmy chemiczne i w ra -
mach rozwiązania DACHSER Chem-Logistics zapewnia obsługę dostosowaną do 
potrzeb producentów wyrobów chemicznych.

Polskie firmy z branży za granicę sprzedają m.in. chemika-
lia i wyroby chemiczne, nawozy, produkty farmaceutycz-
ne i kosmetyczne, tworzywa sztuczne, produkty ropopo-
chodne, mydła, detergenty, włókna, farby i lakiery. Znaczną 
część tych towarów stanowią produkty niebezpieczne. 
Firmy, które chcą nawiązać współpracę handlową z zagra-
nicą, powinny wiedzieć, jak zorganizować międzynarodowy 
transport produktów i jakich obowiązków dopełnić.

Na początek – przygotowanie przesyłki

Zanim towar zostanie wysłany do odbiorcy, musi zostać 
odpowiednio przygotowany. Pierwszym elementem jest 
opakowanie - powinno zabezpieczać sam produkt przed 
uszkodzeniem i stanowić ochronę dla otoczenia. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku towarów niebezpiecznych, 
które mogą być żrące, trujące lub oddziaływać zapalnie. To 
wysoki poziom zagrożenia dla ludzi i środowiska sprawia, że 
przewóz tych substancji podlega wielu regulacjom praw-
nym. Opakowania, w jakich eksporter powinien umieścić 
produkty chemiczne, muszą być dostosowane do rodzaju 
stwarzanego zagrożenia. Ponadto eksporter musi przygo-
tować odpowiednią dokumentację związaną z przewozem.

Wyposażona ciężarówka i kierowca 
z uprawnieniami ADR

Prawidłowo zapakowana przesyłka z dokumentacją jest 
gotowa do przewozu. Na tym etapie niezwykle ważne są 
wiedza i właściwe wyposażenie. Operator musi wiedzieć, 
jakie grupy towarów można przewozić w jednym samocho-
dzie, a których nie można łączyć, by zapobiec pożarowi, eks-
plozji lub innemu niebezpieczeństwu. W transporcie chemii 
ważne są też odpowiedne warunki w pojeździe: temperatu-
ra, wentylacja, czy ochrona przed działaniem słońca. Samo-
chód z towarami niebezpiecznymi powinien mieć wypo-
sażenie, które zabezpiecza kierowcę, inne osoby mające 
styczność z przesyłką oraz środowisko. Co więcej, pojazdy 

przewożące ADR-y powinny być odpowiednio oznakowane, 
by stanowić ostrzeżenie dla innych osób na drodze.

Doświadczony partner logistyczny

Postawienie na przypadkowego przewoźnika może być 
ryzykowne ze względów bezpieczeństwa. Wybierając ope-
ratora warto mieć pewność, że dysponuje on odpowiednią 
infrastrukturą i know-how na temat branży chemicznej. Te 
wymagania spełnia DACHSER, globalny operator logistycz-
ny, który od lat obsługuje producentów i dystrybutorów 
produktów chemicznych w ramach rozwiązania DACHSER 
Chem-Logistics. Wszystkie ciężarówki firmy są wyposażone 
w sprzęt do przewozu chemii, w tym ADR-ów, a wiedza kie-
rowców jest udokumentowana certyfikatami. Dodatkowo 
DACHSER zatrudnia doradców DGSA – ok. 200 w Europie, 
z czego część w Polsce. Oprócz doradztwa na rzecz ope-
ratora oraz jego klientów zarządzają też ryzykiem i dbają 
o to, by firma spełniała wysokie standardy niezbędne przy 
transporcie produktów chemicznych i niebezpiecznych. 
Oznacza to regularne audyty bezpieczeństwa we wszyst-
kich oddziałach DACHSER realizujących transporty chemii.

Śledzenie w czasie rzeczywistym

W bezpiecznym i niezawodnym transporcie chemii istotne 
są też narzędzia IT. W przypadku przesyłek z ADR-ami szcze-
gólnie ważna jest możliwość śledzenia przesyłki, zwłaszcza 
w przewozie międzynarodowym. DACHSER nadaje takim 
przesyłkom jeden numer, co pozwala zleceniodawcy samo-
dzielnie śledzić ją na całej trasie w czasie rzeczywistym, bez 
względu na liczbę przekraczanych granic. Rozwiązanie to 
jest wciąż rzadkością w branży logistycznej. Sukces ekspor-
towy zależy od wielu czynników, a logistyka może być jego 
słabym punktem, lub przeciwnie – przewagą konkurencyj-
ną. W przypadku branży chemicznej, gdzie potrzeby klien-
tów są specyficzne, a ich realizacja wymaga wiedzy i wypo-
sażenia, warto zdać się na doświadczonego operatora.

https://www.dachser.pl/pl/
https://www.dachser.pl/pl/
https://www.dachser.pl/pl/
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Bezpieczeństwo wodne

SUSZE I BRAK WODY W PRZEMYŚLE
JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED UTRATĄ CIĄGŁOŚCI PRODUKCJI 
Z POWODU NIEDOBORU WODY ZA POMOCĄ 
MOBILNYCH STACJI UZDATNIANIA WODY

Globalny raport ryzyka Światowego Forum Ekonomicznego podkreśla niedobór 
wody jako główne ryzyko dla biznesu produkcyjnego. Jakub Jasiński z Veolia 
Mobile Water Services podpowiada, jak zapewnić bezpieczeństwo wodne 
w przypadku niedoboru wody.

Rosnący niedobór wody słodkiej z powodu rosnącego 
zapotrzebowania na wodę i zmieniającego się klimatu sta-
nowi poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw produk-
cyjnych. Główne wyzwania, przed którymi stoi przemysł 
w odniesieniu do wody, to zapewnienie odpowiednie-
go zaopatrzenia w proces wymagający dużej ilości wody 
i zapewnienie, że zanieczyszczenie źródeł wody zosta-
nie rozwiązane tam, gdzie ma miejsce. Tam, gdzie zasoby 
wody uległy zmniejszeniu, zwykle następowało pogorsze-
nie jakości wody, ponieważ jest mniej wody do rozcieńcze-
nia zanieczyszczonych wód procesowych. Ponadto słona 
woda w coraz większym stopniu wpływa do przybrzeżnych 
warstw wodonośnych.

Zmiana klimatu prawie na pewno zaostrzy te niekorzyst-
ne skutki w przyszłości, przy czym w Europie spodziewa-
ne będą częstsze i poważniejsze susze. Aby obejść wszelkie 
problemy związane z wodą, firmy wdrażają strategie oszczę-
dzania wody, badają możliwości jej odzyskania i ponowne-
go wykorzystania, przeprojektowują swoje procesy zużycia 
wody i badają alternatywne źródła wody.

Awaryjne zapewnianie tymczasowego uzdatniania wody 
jest dobrze ugruntowane, a mobilne usługi wodne Veolia 
są dobrze przygotowane do spełnienia tych pilnych wyma-
gań. Tymczasowy system uzdatniania wody jest idealnym 
rozwiązaniem w nagłych wypadkach i może zapewnić cią-
głość produkcji uzdatnionej wody w sytuacjach nieprzewi-
dzianych, takich jak krótkoterminowe, sezonowe lub nie-
oczekiwane zmiany w zaopatrzeniu w wodę surową. Można 
zastosować mobilne stacje uzdatniania wody lub ścieków, 
aby zapewnić kontynuację procesów produkcyjnych i unik-
nąć kosztownych przestojów.

Operatorzy z różnych branż w Europie współpracowali już 
z dostawcami tymczasowych usług uzdatniania wody, aby 
zapewnić elastyczne rozwiązanie problemów wynikających 
z niedoboru wody i zmian wody zasilającej. Typowe zasto-
sowania obejmują obróbkę wysokiej zawartości chlorków 
i wysokiej przewodności, zawieszonych ciał stałych, wyso-
kiej mikrobiologii, wysokiej zawartości substancji organicz-
nych i alternatywnych źródeł wody zasilającej.

Ewoluujące rozwiązanie

Typowa instalacja mobilna może składać się z dwóch lub 
trzech systemów montowanych na naczepie, ramie stalo-
wej lub w kontenerze, które można montować w sposób 
plug-and-play. Modułowa konstrukcja mobilnych techno-
logii uzdatniania pozwala łączyć różne konfiguracje pro-
cesów, umożliwiając uzdatnianie z sieci wodociągowej, 
odwiertu, wody rzecznej lub ze zbiornika, a nawet ze ście-
ków. Mobilność jednostek umożliwia ustawienie ich w taki 
sposób, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń, 
eliminując lub zmniejszając potrzebę budowania infrastruk-
tury do przechowywania sprzętu. Można również zapew-
nić zbiorniki magazynowe / buforowe oraz pompy tłoczące 
lub transferowe. Wraz z elastycznymi wężami lub ze stały-
mi rurociągami, wodomierzami i armaturą oraz, w razie 
potrzeby, generatorem prądotwórczym, mobilna instalacja 
może pracować jako niezależny system uzdatniania, oferu-
jąc wydajności od 5 do 500 i więcej m3/h.

Studium przypadku – Mobilne Stacje 
Uzdatniania łagodzą skutki suszy

Międzynarodowe przedsiębiorstwo naftowo-gazowe bory-
ka się z niedoborem wody, który może wpłynąć na ich pro-
dukcję. Z powodu utrzymującej się suszy lokalne przedsię-
biorstwo wodociągowe musiało ograniczyć dostawy wody 
do firmy, aby zabezpieczyć zasoby wody pitnej dla miejsco-
wej ludności.

W rezultacie wymagane były dodatkowe ilości wody suro-
wej z innych źródeł, aby elektrownia i procesy firmy mogły 
być odpowiednio zaopatrywane. Ze względu na ich jakość 
różne źródła musiały być odpowiednio uzdatniane. Veolia 
Mobile Water Services dostarczyła mobilną jednostkę filtra-
cyjną MOFI 4x10 jako filtr piaskowy, dwie mobilne jednostki 
filtracyjne MOFI 1200 GAC z węglem aktywnym oraz mobil-
ną odwróconą osmozę MORO 25 C. Dodatkowo, w celu 
utleniania, a także dezynfekcji, zastosowano mobilną sta-
cję dozującą chlor. Łącząc różne mobilne systemy wodne, 
Veolia Mobile Water Services zagwarantowała zaopatrzenie 
klienta w wodę i spełniła stawiane wymagania.

https://www.mobilewaterservices.com/?lang=pl
https://www.mobilewaterservices.com/?lang=pl
https://www.mobilewaterservices.com/?lang=pl
https://www.mobilewaterservices.com/?lang=pl
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Odpowiedzialność i Troska

PROGRAM 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA

Wiele zmian – jeden Program 

Międzynarodowy Program Responsible Care już od bli-
sko 28 lat prowadzony jest w Polsce, gdzie znany jest 
pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”. Sama idea jest 
skierowana do firm branży chemicznej i branż pokrew-
nych, dla których dbałość o środowisko, bezpieczeństwo 
oraz dobry wizerunek przemysłu chemicznego jest 
priorytetem. Od początku funkcjonowania nadzór nad 
Programem sprawuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
(PIPC).

Program realizowany jest przez największe firmy chemiczne 
w ponad 60 krajach na całym świecie. W Polsce założenia tej 
inicjatywy realizują obecnie 22 wiodące przedsiębiorstwa 
branży chemicznej. 

„Odpowiedzialność i Troska” promuje zarówno etykę pro-
wadzenia działalności wytwórczej, jak również zobowią-
zuje budowę zaufania do przemysłu, który jest niezbędny 
w poprawie standardów życia oraz jego jakości, włączając 
w to zrównoważony rozwój. Prowadzenie stałego dialo-
gu ze swoimi Klientami, dostawcami oraz ze społecznością 
lokalną jest jednym z najważniejszych obszarów przynależ-
ności firm do naszej inicjatywy. 

Polscy Realizatorzy w ramach udziału w Programie 
„ Odpowiedzialność i Troska” korzystają m.in. 
 • z bogatego zaplecza merytorycznego (bezpłatne 

seminaria, szkolenia i webinaria z aktualnych tematów, 
z którymi mierzy się branża);

 • z możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy między 
Realizatorami, chociażby poprzez akcję „Dbam o środo-
wisko” czy konferencję pn. Forum Ekologiczne Branży 
Chemicznej;

 • udziału w autorskich projektach Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego;

 • promocji swojej działalności w Europie i na świecie – 
możliwość zgłoszenia udziału w Europejskim konkursie 
RC AWARDS;

 • promocji postaw ekologicznych, prośrodowiskowych 
zarówno wewnątrz swojej firmy jak i wśród społeczno-
ści lokalnych. W ramach akcji „Drzewko za butelkę” zebra-
liśmy ponad 32 miliony butelek PET oraz 33 tony innych 
uciążliwych odpadów, posadziliśmy ponad 34 tysiące 
drzew i krzewów oraz zaangażowaliśmy prawie ćwierć 
miliona ludzi w działania realnie poprawiające lokalne 
środowisko naturalne. 

Wymagania stawiane Realizatorom przez założenia Programu 
są konsekwentnie, okresowo monitorowane i sprawdzane. 
Dzięki tej konsekwencji logo Programu „ Odpowiedzialność 
i Troska”, zielone dłonie okalające chemiczne molekuły, które 
przyznawane jest po zakończeniu procesu certyfikacji, ma 
faktyczną wartość wizerunkową. Wartość, która jasno suge-
ruje, że firma posługująca się tym znakiem działa zgodnie 
z obowiązującymi wytycznymi i 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 Pro-
gramu, jest wiele, a do najważniejszych z nich można zaliczyć:
 • dołączenie do grona największych firm branży chemicz-

nej 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 projek-

tów przygotowywanych przez PIPC.

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”
redakcja@rc.com.pl, 

www.rc.com.pl

mailto:redakcja@rc.com.pl
http://www.rc.com.pl


Program Responsible Care, w Polsce 

pod nazwą Odpowie dzialność i Troska, 

to prośrodowiskowy program realizowany 

przez przemysł chemiczny na całym 

świecie. Firmy sektora chemicznego 

1 branż pokrewnych dobrowolnie 

realizują działania na rzecz: 

www.re.com.pl 

• 

Odpowledzlalnolt I Troska
® 

http://www.rc.com.pl/


Nowoczesna
platforma współpracy 
nauki i biznesu

Specjalistyczna
strefa testów
nowych technologii

Zielona energia
i proekologiczna 
eksploatacja

http://www.orlen.pl


TECHCO

FORUM

JUŻ W GRUDNIU 2020!

ZUPEŁNIE NOWY PROJEKT  
POLSKIEJ IZBY  

PRZEMYSŁU CHEMICZNGO!

TRZY kluczowe  
wydarzenia branżowe  

W JEDNYM  
przedsięwzięciu: 

Forum Ekologiczne
Branży Chemicznej

Seminarium  
Bezpieczna Chemia

Warsztat  
Przemysł 4.0-Chemia 4.0

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE!
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