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Szanowni Państwo,
w najnowszym numerze Magazynu „Polska Chemia” przybliżamy Państwu kluczowe wyzwania, przed którymi stoimy, widziane oczami przedstawicieli różnych sektorów naszej branży. Regulacje, z którymi na co dzień mierzy się cała polska
chemia, i coraz silniej wpływające na krajowy rynek światowe trendy są jednymi z najistotniejszych dla nas kwestii.
O tym, jak ważne dla całego sektora są innowacje, optymalizacja, bezpieczeństwo czy ekologia – na dobre goszczące
w Państwa firmach – świadczy fakt, że zagadnienia te są tematem ogromnej liczby debat, konferencji oraz dużej części
artykułów niniejszego magazynu. Kwestie nowo powstających regulacji prawnych, znaczenia działań lobbingowych czy
wdrażanego obecnie modelu GOZ niewątpliwie również są warte Państwa uwagi.
Polecamy także wywiady z prezesami największych spółek działających na naszym rynku: nową Dyrektor Zarządzającą
BASF Polska Katarzyną Byczkowską, która wskazuje kierunki rozwoju firmy na najbliższe lata; Prezesem Grzegorzem Czulem
opowiadającym, jakie wyzwania stawia przed Fluorem cyfryzacja; dr. Wojciechem Wardackim o tym, na co w najbliższych
latach zamierza wydać siedem miliardów złotych.
Zapraszamy do lektury!
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Innowacyjność

Odpowiedzialna chemia
znaczenie sektora dla gospodarki
Ostatnie 20 lat przyniosło wiele szans rozwojowych przemysłowi chemicznemu na całym świecie, a przed nami postawiło wiele nowych wyzwań. Nie ma
już regionów świata, na rozwój których nie wpływałaby branża chemiczna.
Nasze produkty i tysiące ich pochodnych na co dzień kształtują i kierunkują przeobrażenia, którym podlegamy. Rosnąca dostępność, innowacyjność, „zmniejszanie” odległości
pomiędzy twórcami a odbiorcami – to wszystko sprawia,
że chemia staje się coraz ważniejszą częścią życia. Branża
zatem ponosi za konsumentów wielką odpowiedzialność.
Przemysł chemiczny od lat podejmuje działania wynikające
z troski o środowisko naturalne. Nasze działania nie ograniczają się do aktywności w ramach CSR. To, co robimy, ma
realny i bardzo szeroki wymiar. Zaangażowanie sektora jest
widoczne w wielu przestrzeniach, a do najważniejszych
należą: tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy, inwestycje,
działania proekologiczne i prospołeczne.
Poczucie odpowiedzialności za oddziaływanie na środowisko, społeczności lokalne, inne branże czy całą gospodarkę
stawia nas w roli lidera pośród innych sektorów przemysłowych.
Nie jest to łatwa rola – ale też nie odżegnujemy się od niej,
chociaż koszty, które branża ponosi zwłaszcza w ostatnich
latach, są znaczące. Stoją przed nami wyzwania regulacyjne (często ostrzejsze niż w innych regionach świata czy UE),
którym staramy się sprostać, nie zmniejszając nakładów
inwestycyjnych związanych z troską o otoczenie. Dla całej
gałęzi gospodarki to inwestycja w bezpieczną przyszłość.
Branża jest obarczona ogromnymi kosztami regulacyjnymi.
Mimo wciąż rosnących kosztów emisji, energii czy bezpieczeństwa pracy Polska Chemia sukcesywnie zwiększa nakłady na ochronę środowiska: w ciągu ostatnich 7 lat podwyższyliśmy wysokość zainwestowanych środków, osiągając
niemal nieznany w krajowym przemyśle poziom prawie 30%.
Ważnym kierunkiem inwestycji są działania związane
z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, na które
kierowane jest 91% środków wszystkich ekologicznych inwestycji. Innym istotnym obszarem jest gospodarka ściekowa i ochrona wód, na którą branża przeznacza 8% nakładów.
1% przeznaczamy na rozwiązania związane z gospodarką
odpadami, ochroną gleb, wód podziemnych i powierzchniowych. W ostatnich latach ponad 40% zakładów ograniczyło emisyjność, a wszystkie krajowe fabryki zmniejszyły
emisję lotnych związków organicznych i pyłów. Prawie 50%
zakładów ograniczyło pobór wody, 42% ograniczyło ilość
wytwarzanych odpadów, a 61% zwiększyło ilość odpadów
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poddawanych odzyskowi. Istotnym czynnikiem wskazującym wiodącą pozycję polskiego przemysłu chemicznego
na tle innych państw europejskich w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko jest energochłonność i zużycie
energii zestawione z wartością produkcji.
Poprawiając wyniki prośrodowiskowe, nie zmniejszamy
tempa rozwoju. Wzrost wartości produkcji sprzedanej Polskiej Chemii na przestrzeni ostatnich 20 lat jest imponujący! Osiągnęliśmy ponad sześciokrotny wzrost, ograniczając
przy tym zużycie energii i zmniejszając energochłonność
o prawie połowę. Poprawa oddziaływania na środowisko
dokonuje się równolegle z działaniami prorozwojowymi
na rzecz całego sektora. Pomiędzy rozwojem branży chemicznej i rozwojem całej polskiej gospodarki śmiało stawiamy znak równości.
Czujemy się odpowiedzialni także za ludzi. Miniony rok
przyniósł w przemyśle chemicznym 10 tysięcy nowych
miejsc pracy , osiągając łączną liczbę 300 . Obecnie branża
zapewnia 300 tysięcy.
Polska Chemia to odpowiedzialność za gospodarkę. Prawie 10% wzrostu wartości produkcji sprzedanej w 2017 r.
daje wartość prawie 230 mld zł i ponad 11 mld zł nakładów
inwestycyjnych. Polska Chemia z 17% udziału w krajowym
przemyśle ma pełną świadomość swej roli. Stawiamy na innowacje, wykorzystujemy globalne trendy jako szansę
na dalszy rozwój i umacnianie pozycji konkurencyjnej. Dla
nas jest to tożsame z umacnianiem pozycji całej polskiej
gospodarki.
Stoimy przed licznymi wyzwaniami. Będąc częścią globalnego rynku, musimy umacniać i chronić swą konkurencyjność. Potrzebujemy odpowiedzialnego partnera. W tej
roli niezmiennie widzimy krajową administrację publiczną.
Współdziałanie przy opracowywaniu i wdrażaniu regulacji
jest wyzwaniem, którym chcemy sprostać wspólnie. Dla
przedstawicieli branży chemicznej i administracji rozwój
gospodarki jest jednym z nadrzędnych celi. Jesteśmy przekonani, że konkurencyjność i inwestycje to tylko niektóre
z czynników, które decydują o przyszłości sektora, który jest
nierozerwalnie związany z całą polską gospodarką.
Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Innowacje, inwestycje,
rozbudowa portfolio
branża chemiczna oczami Katarzyny Byczkowskiej,
Managing Director BASF Polska
Innowacyjność – wyzwania i szanse dla
branży chemicznej
W sektorze chemicznym obserwujemy rosnącą presję
na zwiększenie innowacyjności. To cieszy firmy takie jak
BASF, dla których dostarczanie nowych rozwiązań to podstawa strategii rozwoju biznesu. Z drugiej strony europejski
przemysł chemiczny musi się mierzyć z globalną konkurencją. Z tego punktu widzenia największe wyzwania to dostęp do surowców, ceny energii i zmiany regulacyjne, które
często wiążą się z wyższymi kosztami. Potrzebujemy stabilnego otoczenia prawnego, by realizować cele rozwojowe.
Przemysł chemiczny zaopatruje prawie wszystkie sektory
gospodarki, co czyni go podatnym na wahania koniunktury. Biorąc pod uwagę wyzwania i patrząc na rezultaty
za 2017 r., można powiedzieć, że radzimy sobie dość dobrze. W minionym roku odnotowano dodatnie wyniki
w większości sektorów branży chemicznej. Również firma
BASF wypracowała znaczny wzrost wolumenu we wszystkich segmentach. Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży globalnie o 12%, zwiększyła się też rentowność spółki. Sprzedaż netto w Polsce wzrosła o 11%.

Biznes 4.0

nym z najbardziej nowoczesnych tego typu zakładów na całym świecie. Produkowane tam katalizatory spełniają surowe
normy emisji spalin, w tym normę Euro 6/VI. Zmniejszają one
emisję szkodliwych gazów do 90%, dzięki czemu pojazdy
wywierają mniejszy wpływ na środowisko. Obecnie rozpoczęliśmy rozbudowę zakładu o kolejne linie produkcyjne.
Dla firmy BASF w kolejnych latach niezwykle ważny będzie
dalszy rozwój portfolio produktów. W 2018 r. segment rozwiązań dla rolnictwa zostanie wzmocniony dzięki nabyciu
istotnych części działalności Bayer z sektora nasiennictwa
i herbicydów.

„

Dzięki wykorzystaniu
inteligentnych technologii
jesteśmy w stanie zwiększać
efektywność produkcji wyrobów
chemicznych i ograniczać zużycie
surowców.

W kolejnych latach branża chemiczna będzie dążyć do ograniczenia niekorzystnego wpływu uzależnienia od surowców importowanych. Odpowiedzią na trudności związane
z dostępem do surowców są innowacje i cyfryzacja. Dzięki
wykorzystaniu inteligentnych technologii jesteśmy w stanie
zwiększać efektywność produkcji wyrobów chemicznych
i ograniczać zużycie surowców.
BASF inwestuje średnio 10% rocznych zysków ze sprzedaży
w badania i rozwój. Nasza strategia digitalizacji zakłada m.in.
tworzenie zintegrowanego łańcucha dostaw z klientami oraz
wymianę istotnych danych logistycznych. Dążymy do zwiększenia efektywności współpracy. Cyfryzacja to również większa szansa na indywidualizację – możliwość jak najlepszego
dostosowania oferty do potrzeb określonych klientów.

Inwestowanie w innowacje i rozszerzanie
portfolio produktów
Przyszłość chemii to specjalizacja i inwestowanie w nowe
technologie. Nasza fabryka w Środzie Śląskiej jest najbardziej
nowoczesnym zakładem produkcji katalizatorów BASF i jed-

Katarzyna Byczkowska
Managing Director BASF Polska
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Efektywność

Jak sfinansować działania
służące poprawie efektywności
energetycznej?
Działania służące poprawie efektywności energetycznej zwiększają konkurencyjność zakładów i ograniczają ich negatywny wpływ na środowisko.
Co bardzo istotne, dla wielu sektorów przemysłu, w tym zakładów chemicznych, wdrażanie rozwiązań sprzyjających oszczędności energetycznej
to również wymóg prawny. Ich zastosowanie często wiąże się jednak z dużymi obciążeniami dla budżetu zakładu, dlatego wiele firm poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak fundusze unijne czy pożyczki
bankowe. Stosunkowo nowym rozwiązaniem, oferującym wiele możliwości,
jest zastosowanie formuły ESCO.
Instrumenty zwrotne jako źródło
finansowania z UE
Popularnym źródłem finansowania projektów służących
poprawie efektywności energetycznej są fundusze unijne. W obecnej perspektywie środki mogą mieć zarówno
charakter zwrotny, jak i bezzwrotny. Za wdrażanie krajowego instrumentu wsparcia, tj. Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) odpowiada Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W programie tym sfinansować można odnawialne
źródła energii, termomodernizację czy wdrożenie syste-

Wykres 1. Schemat umowy ESCO
Źródło: opracowanie własne.
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mów zarządzania energią. Oprócz POiIŚ na potencjalnych
beneficjentów czekają środki w szesnastu Regionalnych
Programach Operacyjnych (RPO), gdzie intensywność
wsparcia wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych, a dotacja przyznawana jest w formie bezzwrotnego grantu. Zarówno w POIiŚ, jak i RPO, beneficjentami wsparcia mogą
być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, NGO, MŚP
czy też duże przedsiębiorstwa.
Ponadto NFOŚiGW realizuje kilka programów, w ramach
których można zdobyć preferencyjne kredyty udzielane na zasadach znacznie korzystniejszych niż te, które
przedsiębiorstwo może pozyskać
na rynku finansowym. Na przykład w ramach programu Wsparcie
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki,
Część 4) EWE Efektywność Energetyczna w Przedsiębiorstwach udzielane są pożyczki o oprocentowaniu
nieprzekraczającym 2%. Program
oferuje możliwość sfinansowania
do 85% wydatków poniesionych
w związku z projektem.
Nie jest jeszcze znana kwota, która
zostanie przeznaczona na przyszłą
Perspektywę Finansową, tj. po 2021
roku. Wiadomo jednak, że wsparcie
przyznawane będzie głównie w formie pożyczek preferencyjnych. Jeżeli chodzi natomiast o obszary,
w ramach których będzie można

uzyskać wspófinansowanie, trudno jednoznacznie określić
trendy polityki unijnej. Dlatego warto już teraz rozważyć
alternatywne źródła pozyskiwania środków na inwestycje
w poprawę efektywności energetycznej.

Pieniądze z rynku finansowego
Bogatą ofertę finansowania inwestycji oferują banki. Proponowane przez nie pożyczki są wyżej oprocentowane
niż pomoc zwrotna ze środków unijnych. Bank, którego celem jest przede wszystkim zarobek, każdorazowo analizuje
inwestycje tak, by zapewnić ich zwrot i możliwość spłaty
przez klienta.

Finansowanie od firmy ESCO
W zakresie doradztwa przy realizacji inwestycji warto
zdecydować się na współpracę z podmiotem mogącym
pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w zakresie
energetyki. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się
na współpracę z firmami ESCO (angielski skrót od „Energy Saving COmpany”), należącymi do dużych koncernów
energetycznych, które wypracowywały swoje know-how
na przestrzeni wielu lat. Tego typu firmy oferują realizacje służące poprawie efektywności energetycznej „pod
klucz”. Przeprowadzają audyt energetyczny, pozwalający
precyzyjnie określić potrzeby danego zakładu. Następnie,

na podstawie zebranych informacji, przygotowują projekt
rozwiązań oraz zarządzają procesem jego wdrożenia.
Co bardzo istotne z perspektywy wydatków na inwestycje
w przedsiębiorstwie, firma ESCO oferuje również sfinansowanie realizacji. Wydatki te są spłacane przez zamawiającego z dodatkowych środków, które znalazły się w jego budżecie dzięki oszczędności energii. Co więcej, finansowanie
inwestycji w formule ESCO umożliwia realizację tzw. projektu hybrydowego tj. finansowanego z różnych źródeł jednocześnie, zamiast: np. z dotacji unijnej, środków własnych
klienta oraz środków prywatnych pochodzących od firmy
ESCO. Oferowany przez ESCO zakres rozwiązań jest bardzo szeroki. Tego typu firmy proponują realizację wszelkich działań poprawiających efektywność energetyczną –
od termomodernizacji, poprzez instalację własnych źródeł
energii, aż po optymalizację procesu produkcyjnego.
W ramach współpracy z takim podmiotem istnieje również
możliwość skorzystania z usługi zarządzania energią już
po wdrożeniu rozwiązań. Taki outsourcing energetyczny
jest wartościowym wsparciem dla zespołu pracującego
w zakładzie.
Łukasz Grzywacz
ESCO Business Development Manager
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Możliwości

Razem można więcej
Polska Izba Przemysłu Chemicznego obchodzi w tym roku trzydzieste urodziny. Jubileusz ten jest okazją do wyeksponowania znaczenia branży chemicznej dla polskiej gospodarki. Należy jednak również podkreślić, że trzydziestoletnia działalność Izby jest doskonałym przykładem tego, jaką rolę mogą
i powinny odgrywać instytucje samorządu gospodarczego w stymulowaniu
rozwoju branży i rozwiązywaniu jej największych problemów.
Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania i perspektywy” przemysł ten
jest drugim pod względem wartości produkcji sprzedanej
sektorem przemysłowym w Polsce. Jest też trzecim sektorem
pod względem zatrudnienia. W szeroko pojętej branży chemicznej działa ponad dziesięć tysięcy podmiotów o różnej
wielkości i specjalizacji. Należy ona również do najdynamiczniej rozwijających się sektorów przemysłowych Polsce.
Przedstawiciele branży chemicznej bardzo często (i słusznie) podkreślają, że suche wskaźniki dotyczące produkcji
czy zatrudnienia nie oddają rzeczywistego znaczenia tego
sektora dla gospodarki. Produkty przemysłu chemicznego są
stosowane we wszystkich obszarach gospodarki i praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Chemia w znacznym
stopniu oddziałuje na inne gałęzie przemysłu – m.in. poprzez
dostarczanie surowców czy wprowadzanie innowacyjnych
produktów. Firmy z branży chemicznej znajdują się w gronie liderów, jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną. Ponadto,
co szczególnie cieszy, środowisko przedsiębiorców od wielu
lat charakteryzuje się dużym stopniem samoorganizacji oraz
integracji. Działanie zgodnie z zasadą „razem możemy więcej” stało się źródłem wielu sukcesów Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat.
Skala działalności i konkurencja na globalnym rynku mają
swoje konsekwencje. Przy wielkiej skali działalności wielkie są
również problemy i wyzwania, przed którymi stoi cały sektor.
Jak przyznają przedsiębiorcy z branży, do największych wyzwań w najbliższych latach należą m.in.: brak dostępu do konkurencyjnych cenowo surowców, konieczność dostosowania
się do wymogów regulacyjnych oraz poprawa innowacyjności. W podjęciu każdego z tych wyzwań kluczową rolę mogą
odegrać instytucje samorządu gospodarczego. Dysponując kontaktami z podobnymi instytucjami na całym świecie,
mogą one pomóc w poszukiwaniu partnerów na nowych
rynkach surowcowych. Dzięki współpracy ze środowiskami
akademickimi mogą wspierać rozwój współpracy nauki i biznesu w celu zwiększania innowacyjności sektora. Przykładem
może być tu realizowany przez PIPC program INNOCHEM. Instytucje samorządu gospodarczego, dysponując mandatem
do reprezentowania branży, mogą wpływać na politykę regulacyjną zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Dobrą ilustracją może być tutaj chociażby zaangażowanie wielu

organizacji zrzeszających przedsiębiorców w walkę o korzystny dla polskich firm kształt tak zwanej polityki klimatycznej UE.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego w ciągu trzydziestu lat
działalności wielokrotnie udowodniła, że jest w stanie skutecznie działać na rzecz rozwoju branży, reprezentować jej
interesy i walczyć o prawa oraz dobre imię przedsiębiorców.
Krajowa Izba Gospodarcza zawsze wspierała i wspierać będzie
wysiłki na rzecz otoczenia regulacyjnego, służącego rozwojowi polskiej chemii i jej międzynarodowej konkurencyjności.
Z okazji jubileuszu Izbie i wszystkim jej Członkom chciałbym
przede wszystkim podziękować za pokazanie innym przedsiębiorcom, że warto się integrować i wspólnie rozwiązywać
problemy. Życzę całej branży dalszych sukcesów oraz przekazuję gratulacje z okazji realizacji kolejnego tak merytorycznie
ważnego projektu, jakim są kongresy „Polska Chemia”.

Marek Kłoczko
Wiceprezes-Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
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Zarządzanie
Program innowacji
Program otwartych
pracowniczych:
innowacji Activ8:
Start-up challenge Kampanie online

Kreatywność a innowacja
dlaczego warto zarządzać innowacją?
Kreatywność i innowacyjność często błędnie uznawane są za pojęcia tożsame. Umiejętność odróżnienia tych dwóch terminów ma istotne znaczenie dla
współczesnych korporacji, zorientowanych na budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, usługowe czy nowe modele biznesowe.
Kreatywność to zdolność do generowania nowych idei i pomysłów prowadzących do rozwiązania zidentyfikowanych
problemów. O potencjale firmy do tworzenia pomysłów
świadczą jej zasoby kadrowe, dlatego kreatywność często
stanowi jeden z elementów oceny pracownika na etapie
rekrutacji. Jednak kreatywność sama w sobie nie prowadzi
do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Dopiero odpowiednio
wykorzystana przez organizację może przyczynić się do generowania wymiernych korzyści – ekonomicznych czy społecz-

Rys. 1. Proces zrównoważonej innowacji.
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nych. Wiele przedsiębiorstw umożliwia też swoim pracownikom zgłaszanie pomysłów, zwłaszcza w obszarze usprawnień
obsługiwanych przez nich procesów. Pytanie: co dalej dzieje
się z pomysłami, czy są one wdrażane?
W tym miejscu mamy do czynienia z innowacyjnością, która
w odróżnieniu od kreatywności polega na wdrażaniu kreatywnych idei w celu generowania wartości, przekładając się
na mierzalne efekty (KPI) wyrażone m.in. jako wzrost przychodów związanych np. z wdrożeniem na rynek
nowego produktu lub usługi czy zmniejszenie kosztów operacyjnych wynikających
z wprowadzenia ulepszeń w obrębie istniejących procesów przedsiębiorstwa. Aby w pełni korzystać z dostępnych zasobów kreatywnych i zamieniać pomysły w realne projekty
biznesowe, organizacje powinny odpowiedzieć sobie na pytanie, jakimi kanałami szukać
innowacji, jak generować dużą liczbę pomy-

Cele: opracowanie rozwiązań
generujących nowe
strumienie przychodów;
wyłonienie wewnętrznych
przedsiębiorców; wsparcie
kooperacji
Nagroda: wybrany zespól
(max. 4 osoby) otrzymuje
1 mln EUR budżetu, aby przez
rok pracować nad rozwojem
projektu
Etapy programu:
1. z głaszanie pomysłów
online
2. o cena i wybór 25
najlepszych pomysłów
3. w
 zmocnienie i rozwój
pomysłu
4. b udowa zespołu
projektowego
5. o cena i wybór 6
najlepszych zespołów
6. r ozwój pomysłów przy
wsparciu ekspertów
podczas 3-dniowego
bootcampu, prezentacja
6 zespołów przed zarządem
8. wybór projektu do realizacji

Cel: tworzenie nowych
rozwiązań zgodnych
z potrzebami klientów
w kooperacji z ekosystemem
zewnętrznym m.in.:
jednostkami naukowymi,
startupami, klientami,
partnerami biznesowymi
Założenia kampanii:
wzmocnienie kooperacji
pracowników Fujitsu
i podmiotów zewnętrznych
poprzez wspólną pracę
nad jasno zdefiniowanym
wyzwaniem biznesowym
(temat kampanii)
Etapy kampanii:
1. u stalenie tematu
i uruchomienie kampanii
pomysłów
2. z głaszanie pomysłów
online
3. s elekcja pomysłów według
transparentnych kryteriów
4. tworzenie koncepcji
5. o cena i wybór wspólnych
projektów do realizacji

Covestro

Fujitsu

(spin-off firmy Bayer Material
Science)
Tab. 1. Case study.

słów, jak je oceniać i jak zamieniać je w innowacje. Sposobów
na generowanie pomysłów jest wiele, od tzw. open box, przez
kampanie na zadany temat, start up challenge czy zewnętrzne kanały jak hackatony, CVC. O innowacyjności firmy jednak
nie będzie świadczyć liczba wygenerowanych i zebranych
pomysłów, a jedynie te z nich, które zostaną skutecznie wdrożone. Dlatego też warto pomyśleć o tym, jak zarządzać całym
procesem nie tylko generowania pomysłów, ale i ich selekcji
i przetwarzania w projekty.
Proces innowacji, aby był zrównoważony, powinien stanowić
długookresowe założenie organizacji umożliwiające włączenie możliwie szerokiej grupy osób w proces generowania
wartości. Na rysunku 1 przedstawiono schemat prezentujący
główne elementy procesu innowacji korporacyjnej.

włączyć zewnętrzne formy (model Open Innovation), tworząc
akceleratory, fundusze CVC, oraz korzystać z form mieszanych,
zakładając koinnowacje z podmiotami zewnętrznymi, np.
jednostkami naukowymi czy podmiotami łańcucha dostaw.
Przyjęcie odwrotnej kolejności może bowiem skutkować odpływem talentów (tab. 1).
Nie należy też błędnie pojmować zarządzania innowacją jako
powołania funkcji Innovation Managera czy Chief Innovation
Officera bądź otwierając się na współpracę wyłącznie ze start
upami. Przedsiębiorcy powinni tworzyć różne programy innowacji dopasowane do ich organizacji i otoczenia, w którym
funkcjonują, powinny być równolegle realizowane programy
innowacji pracowniczej, ale też programy współpracy w modelu open innovation.

„

O innowacyjności firmy
jednak nie będzie świadczyć
liczba wygenerowanych
i zebranych pomysłów, a jedynie
te z nich, które zostaną skutecznie
wdrożone.
W przypadku innowacji pracowniczych w firmach zatrudniających po kilka tysięcy osób na znaczeniu przybiera zdolność
do obsługi programów innowacji. Dlatego coraz większą rolę
odgrywa stosowanie odpowiednich narzędzi do zarządzania
innowacjami, które, przyjmując zdigitalizowaną formę, zapewniają łatwość dostępu dla dużej liczby osób oraz przejrzystość
procesu – zaczynając od etapu tworzenia pomysłów, poprzez rozwój, po ocenę i implementację projektu. Powyższe
w szczególności zyskuje na znaczeniu w dużych korporacjach
– często rozproszonych geograficznie, gdzie rozwiązania informatyczne umożliwiające pracę nad rozwojem innowacyjnych
pomysłów w trybie online stanowią jedyną efektywną formę
korzystania z dostępnych zasobów kreatywnych organizacji,
wspierając w ten sposób szeroką kooperację wykraczającą
poza narzuconą strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.
Dążenie do innowacji powinno być przecież celem każdego
pracownika, a kultura firmy powinna to umożliwiać i wspierać.

Modele pozyskiwania innowacji przez korporacje powinny
korespondować z rozwojem dojrzałości innowacji korporacyjnej, co bezpośrednio wiąże się z poziomem nakładów finansowych na nowe rozwiązania.
W początkowej fazie przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na pozyskiwaniu innowacji wewnątrz organizacji (innowacje pracownicze), tym samym pozwalając na wyłonienie
„wewnętrznych przedsiębiorców”. W dalszej kolejności należy

Magdalena Zawadzka – Partner
Marta Kolimaga – Senior Consultant
Business & Innovation Consulting CRIDO
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Ograniczenie strat ciepła
w procesie energetycznym
i technologicznym –
wykorzystanie pokrowców
termoizolacyjnych
Wskutek wymiany ciepła przez instalację z otoczeniem pojawiają się straty
energetyczne, a o ich wysokości decydują różnorodne czynniki, w tym stopień
geometrycznego skomplikowania instalacji. Izolacja prostych elementów nie
stanowi problemu. Kiedy jednak pojawia się geometria charakteryzująca się
wysokim skomplikowaniem, nieodzowne stają się pokrowce termoizolacyjne.
Straty ciepła
Efektywność energetyczną związaną z ciepłem zdefiniować można jako stosunek energii dostarczonej do procesu
technologicznego lub energii przesłanej przez daną sieć
(ciepłowniczą lub chłodniczą) do energii wyprodukowanej przez źródło ciepła. Straty energetyczne pojawiają się
wskutek wymiany ciepła przez daną instalację z jej otoczeniem. O wielkości wymiany ciepła decyduje rozległość instalacji (powierzchnia wymiany ciepła), różnica temperatur
między powierzchnią zewnętrzną instalacji i jej otoczeniem
oraz intensywność ruchów powietrza wokół instalacji (konwekcja wymuszona), a także inne czynniki intensyfikujące
wymianę ciepła, takie jak np. opady atmosferyczne.

Podstawowe zalety rozwiązania
Izolacja prostych elementów instalacji ciepłowniczych lub
chłodniczych, takich jak rury, trójniki i kolana, nie stanowi
problemu. Dodatkowo, proste elementy instalacji nie wyma-

Zastosowanie.
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Zastosowanie.

gają regularnego serwisowania, jak na przykład przy wymianie zużytych elementów ruchomych w zaworach. Izolacja
elementów o skomplikowanej geometrii, takich jak zawory
czy filtry, wymaga nie tylko indywidualnego podejścia, jeżeli
chodzi o geometrię izolacji, ale również możliwości szybkiego demontażu, co jest istotne w przypadku awarii.
Rozwiązaniem umożliwiającym zaizolowanie elementów
o skomplikowanej geometrii, jednocześnie umożliwiającym
szybki demontaż wpływający na dostęp do danego elementu sieci, są pokrowce termoizolacyjne. Pokrowce wypełnione są matą szklaną typu E-Glass. Jest ona około dwukrotnie
gęstsza od tradycyjnej wełny (minimum 130 kg/m3). Podstawowe zalety pokrowców to m.in.:
• całkowita odporność na odkształcenia mechaniczne,
• mata zapewnia trwałość oraz utrzymanie przestrzennego kształtu,
• pokrowce zapewniają jednorodny opór termiczny,
• powierzchnia pokryta teflonem zapewnia wysoką odporność chemiczną (eliminuje przywieranie m.in. olejów
i smarów),
• pokrowce zapewniają wysoką trwałość w trudnych warunkach pracy (zakres pracy w temperaturach od - 40°C
do + 1200°C),
• łatwy montaż i demontaż: pokrowiec wyposażony jest
w sznurowadła, rzepy lub paski,
• zwiększenie bezpieczeństwa pracy: wraz z ograniczeniem temperatury na powierzchni elementów zmniejsza
się ryzyko poparzeń użytkowników.

Widoczne różnice temperatur na zaizolowanych
i niezaizolowanych elementach.

Porównanie temperatur powierzchni zaizolowanych
i niezaizolowanych elementów.

siadają względnie dużą powierzchnię wymiany ciepła w porównaniu do odcinka prostego rury o takiej samej długości.
Skomplikowany kształt powoduje również turbulentne ruchy
powietrza, co dodatkowo intensyfikuje wymianę ciepła.

tem pokrowców jest również ich relatywnie niewielki koszt.
Na instalacjach parowych prosty czas zwrotu z inwestycji
SPBT wynosi od 0,5 do 1,5 roku w zależności od wielkości elementu oraz rocznego czasu pracy instalacji.

Straty związane z wymianą ciepła dotyczą nie tylko instalacji
ciepłowniczych czy chodniczych, ale również procesów technologicznych. We wszystkich maszynach lub fragmentach
maszyn, gdzie następują procesy wymagające dostarczenia
energii cieplnej, pojawiają się straty energetyczne spowodowane wymianą ciepła z otoczeniem. Pokrowce mają zatem
zastosowanie na przykład we wtryskarkach lub wyparkach,
a także elementach reaktorów chemicznych.

Dodatkowym czynnikiem zachęcającym do stosowania pokrowców izolacyjnych jest możliwość uzyskania dofinansowania w postaci świadectw efektywności energetycznej (tzw.
białych certyfikatów). Liczba możliwych do uzyskania certyfikatów zależy ściśle od oszczędności energii uzyskiwanych
w wyniku zaizolowania powierzchni generujących straty ciepła. Wnioski o przyznanie białych certyfikatów należy składać
w Urzędzie Regulacji Energetyki przed podjęciem zobowiązań związanych z rozpoczęciem przedsięwzięcia, co w praktyce oznacza podpisanie umowy o wykonanie lub dostawę
rozwiązań technicznych. Etap zbierania ofert i opracowań nie
jest traktowany jako podjęcie zobowiązania.

Zastosowanie pokrowców izolacyjnych umożliwia ograniczenie strat energii cieplnej do otoczenia, a tym samym poprawę efektywności dostarczania energii cieplnej do procesu, co skutkuje zmniejszeniem zużycia energii.

Zastosowanie pokrowców
termoizolacyjnych

Podsumowanie

Ze względu na skomplikowanie geometrii elementy armatury, takie jak zawory, filtry czy połączenia kołnierzowe, po-

Skuteczność pokrowców gwarantowana jest dzięki produkcji
pod konkretny wymiar izolowanego elementu. Ważnym atu-

Emil Chromejko, Bartosz Dobrowolski
Ellipsis Energy Sp. z o.o.
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LOTOS stawia na wodór
Innowacje i nowoczesne technologie stanowią integralny element strategii
rozwoju Grupy LOTOS. W kwietniu LOTOS podpisał listy intencyjne z władzami
Gdyni oraz Wejherowa, zakładające dostawy wodoru produkowanego w rafinerii do napędu autobusów z ogniwami wodorowymi. To jeden z elementów
realizacji ekspansji LOTOSU w obszarze paliw alternatywnych.
Wodór dla ogniw wodorowych musi mieć doskonałą czystość
– 99,999%. Dlatego LOTOS planuje budowę instalacji oczyszczania oraz stację dystrybucji i tankowania wodoru.

www.chem-international.pl

Wodór to w nowoczesnej rafinerii najważniejszy obok ropy
surowiec. Dzięki wodorowym procesom hydroodsiarczania
i hydrokrakingu powstają najwyższej jakości paliwa. Gdańska
rafineria produkuje ok.13 ton wodoru na godzinę, a po zakończeniu Projektu EFRA ilość ta wzrośnie do ponad 16,5 ton
na godzinę.
Autobus wodorowy zużywa w ciągu roku taką ilość wodoru,
jaką instalacje Grupy LOTOS produkują w ciągu godziny. Wodór w gdańskiej rafinerii powstaje przede wszystkim w dwóch
wytwórniach wodoru. Trzecia została zbudowana w ramach
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Projektu EFRA i właśnie rozpoczął się jej rozruch. Ponadto wytwarzany jest w instalacjach odzysku wodoru – PSA – oraz jest
produktem ubocznym instalacji reformingu.
„Grupa LOTOS prowadzi kilka projektów badawczo-rozwojowych związanych z wodorem” – mówi Jarosław Kawula,
wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. produkcji i handlu. –
„Z naszej inicjatywy powstał Klaster Technologii Wodorowych
i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii
wodorowych. LOTOS wraz z partnerami naukowymi i przemysłowymi pracował w ramach Projektu HESTOR nad technolo-

gią magazynowania energii w postaci wodoru i wykorzystania go m.in. w procesach rafineryjnych”.
LOTOS wspiera również elektromobilność oraz paliwa gazowe:
LNG i CNG. Planuje wyposażenie pięćdziesięciu swoich stacji
w punkty ładowania pojazdów elektrycznych. W obszarze
dystrybucji LNG i bunkrowania statków współpracuje z PGNiG
i spółkami Remontowa LNG i Gaz-System. LOTOS zamierza zostać krajowym liderem we wdrażaniu paliw nowej generacji.
Bogusław Posmyk
Grupa LOTOS S.A.
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Optymalizacja
Badania rynkowe, podobnie jak eksperci, wskazują, że tak!
Średnio w firmach można poprawić wyniki nawet o 5%
wartości rocznego przychodu – co czasem oznacza podwojenie zysku netto!
Wystarczy sięgnąć po nowoczesne rozwiązania czy najlepsze praktyki rynkowe i wdrożyć je we własnej firmie. Brzmi
prosto i rzeczywiście jest takie w praktyce, a efekty pojawiają się już po kilku tygodniach od wdrożenia. Trudnością
pozostaje zdiagnozowanie obszarów, które powinny zostać poprawione, oraz znalezienie osób, które wiedzą, jakie
rozwiązania wybrać, a przede wszystkim – jak je wdrożyć.

przedsiębiorstwa. Dopiero tak opracowane rozwiązanie trafia
do zarządu firmy, by ten mógł podjąć decyzję o wdrożeniu.
W znalezieniu potencjału poprawy lub eliminacji ukrytych
strat pomocne są także specjalistyczne aplikacje IT do tworzenia analiz w oparciu o Big Data. To zaawansowane programy komputerowe umożliwiające pobranie olbrzymich ilości
danych z wielu źródeł, oczyszczenie ich i obróbkę statystyczną, co pozwala wyciągać wnioski wcześniej nieosiągalne.
Choć medialnie analiza Big Data jest dobrze rozpoznawalna,
to jako narzędzie jest nadal rzadko wykorzystywana.

Najlepsze efekty uzyskuje się przez odpowiednie połączenie benchmarku rynkowego, analityki Big Data i zaangażowania ekspertów stosujących holistyczne podejście
do procesów. W skrócie to metodyka loss prevention.

Siła loss prevention wynika z zewnętrznego
charakteru źródła rozwiązań
weryfikowanych przez wewnętrzne zasoby.

Prezesi wielu firm zaczynają
szukać optymalizacji. Czy
to zapowiedź kryzysu, a Polak
mądry przed szkodą?
W polskiej gospodarce dzieje się dobrze, a firmy w większości branż dynamicznie rosną. Powodów tego wzrostu jest wiele. Jednym z nich jest fakt,
że od dziesięciu lat jesteśmy w fazie wzrostowej cyklu koniunkturalnego.
Wskazują na to dane – wzrost produkcji przemysłowej (wg GUS) w kwietniu
2018 nie rozczarował, rok do roku progres jest imponujący - 9.3 proc.
Dlaczego zatem coraz więcej firm szuka
rozwiązań optymalizujących produkcję,
wdraża zmiany w strukturach zakupowych
czy sprzedaży?
Można by sądzić, że wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego kryzysu i dziś, w myśl hasła: „Polak mądry przed szkodą”,
zaczynamy zapobiegać stratom, kiedy w firmie dzieje się
dobrze. Poniekąd tak, ale są jeszcze inne powody. Niska
podaż wykwalifikowanych pracowników ogranicza wzrost
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sprzedaży lub częściej utrudnia realizację dostaw w zakresie już zawartych kontraktów. Presja płacowa i rosnące
koszty środków produkcji (surowce, materiały, maszyny,
etc.) czy logistyki coraz silniej wpływają na spadek rentowności prowadzonego biznesu, a konkurencja na rynku wymusza poprawę jakości rzadko odzwierciedloną w cenie.
Czy w takim razie w firmie jest jeszcze potencjał do poprawy rentowności, wygenerowania oszczędności czy podniesienia efektywności?

Ekspert posiadający doświadczenie we wdrażaniu sprawdzonych rozwiązań w różnych branżach, wykorzystując
benchmark rynkowy i wsparcie analityków stosujących
zaawansowane programy komputerowe służące do wnioskowania w oparciu o Big Data, przygotowuje szyte na miarę rozwiązania, które konsultuje z dedykowanymi pracownikami Klienta. Co ważniejsze, ten sam ekspert uczestniczy
we wdrażaniu rozwiązań.
Wbrew wielu opiniom eksperci zewnętrzni, często przy wykorzystaniu niewielkich nakładów finansowych, są w stanie
uzyskać wymierne efekty. Jednym z wielu przykładów może
być firma, której problem polegał na braku zachowania ciągłości produkcji, wynikającym z dużej rotacji pracowników,
długiego czasu uczenia nowych osób i niskiej jakości produktów wytwarzanych w tym okresie. W wyniku przeprowadzonych analiz wprowadzono rozwiązania, które pozwoliły
skrócić czas wdrażania nowego pracownika o ponad 80%.
Zwiększyła się także możliwość rotowania pracowników
pomiędzy liniami produkcyjnymi, a lepsze przygotowanie
zmniejszyło liczbę wad jakościowych o ponad 30%. Przykładów poprawy efektywności czy zwiększenia wydajności
procesów jest wiele. W wielu firmach osiągane są wzrosty przekraczające 10% pierwotnej wartości.
Warto podkreślić, że metodyka loss prevention wykorzystuje
macierzowe układy pracy projektowej. Najłatwiej wyjaśnić
to na przykładzie realizacji projektu w obszarze zakupów,
gdzie łączy się pracę zewnętrznych ekspertów z działaniami
osób pracujących w danej organizacji. Z jednej strony – zewnętrzni eksperci procesowi układają optymalne rozwiązanie dla całej firmy (np. rozdzielenie funkcji zaopatrzenia od zakupów), a eksperci branżowi pokazują, w jaki sposób należy
realizować specyficzne zakupy (np. logistycy podpowiadają,
na co zwrócić uwagę przy zakupie usług transportowych),
co w połączeniu z benchmarkiem rynkowym pozwala ustalić
potencjał oszczędności. Z drugiej strony – wewnętrzne zasoby firmy weryfikują propozycje pod kątem specyfiki danego

Rysunek 1. Effect 4.0
Źródła własne: Metodyka LPE

Rysunek 2. Nieprawidłowe kursy – numery rejestracyjne.
Źródła własne

Analizy Big Data pokazują, że straty często występują
w miejscach, w których najmniej się tego spodziewamy. Połączenie danych z wielu systemów (np. ERP, CRM,
systemy wagowe, systemy CCTV) pozwala eliminować
nadużycia, nieświadomą niegospodarność lub po prostu
błędy w procesach. Jednym z najprostszych przykładów
może być zmiana sposobu ustalania cen. Przyjęta przez
jedną z firm polityka cenowa generowała nieuświadomione straty. Uwzględnienie wszystkich składowych kosztów
sprzedaży oraz inne spojrzenie na alokację kosztów wytworzenia wykazało wiele nierentownych transakcji, co
w połączeniu ze zmianą polityki cenowej dało znaczną poprawę rentowności sprzedaży. W innym przypadku analizie
poddana została polityka rabatowa. Firma oferowała dwa
typy obniżek – najpierw upust od ceny katalogowej, udzielany w momencie sprzedaży, a następnie, po zamknięciu
kwartału, dodatkowe rabaty za zrealizowane wielkości za-
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mówień. Rabaty funkcjonowały niezależnie i nie było pełnego raportowania, które pozwoliłoby kontrolować rentowność. Uporządkowanie polityki cenowej, raportowania
i procedur spowodowało znaczną poprawę wyników oraz
ułatwiło współpracę z Klientami. Bardziej złożone analizy
Big Data pozwalają zmienić model biznesowy, ale również
wykryć oszustwa czy nadużycia.
Benchmark rynkowy jest kolejnym narzędziem występującym w metodyce loss prevention, pozwalającym na stosunkowo szybkie zbadanie potencjału poprawy. Ze względu
na częste zamiany otoczenia rynkowego jego bieżąca analiza pozwala w łatwy sposób zidentyfikować obszary czy
procesy, które powinny dynamicznie dostosowywać się
do wspomnianego wyżej otoczenia rynkowego, a czasami
wręcz pozwala ocenić z wyprzedzeniem wartość oszczędności. Dotyczy to zarówno cen kupowanych materiałów,
sposobów finansowania, warunków handlowych, rozwiązań
logistycznych, wskaźników finansowych, jak i efektywności.
Benchmark rynkowy zajmuje kluczowe miejsce w projektach loss prevention. Jednym z przykładów może być obszar zarządzania flotą samochodową. Jak w wielu innych
obszarach, można go stosować na różnych poziomach
analizy efektywności. Na poziomie ogólnym kluczowym
wskaźnikiem jest Total Cost of Ownership tzw. TCO, co oznacza całkowity koszt posiadania floty samochodowej. Proste
porównanie tego wskaźnika z zewnętrznymi parametrami
pozwala określić wstępnie, czy istnieje potencjał do optymalizacji. Benchmark pozwala nam jednak wejść znacznie
głębiej w szczegóły i odnieść się do kluczowych kosztów
zarządzania flotą. Każdy, czasami nawet drobny element
wpływający na koszt, jest interesujący, bo w każdym z nich
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może być ukryty potencjał do oszczędności: koszt zakupu
pojazdów i przyznawanych rabatów, finansowania, serwisowania pojazdów, gospodarki paliwowej oraz ubezpieczenia. Kluczowy w tym podejściu jest również benchmark procesów, bo w nich również często są ukryte duże
oszczędności, np. w obszarze zakupu pojazdów oraz serwisowania, koncentracja na uzyskaniu największych rabatów na usługę, części serwisu i napraw przy jednoczesnym
braku badania zasadności napraw.
Praktyka pokazuje, że takie kompleksowe podejście pozwala
w prawie każdym przypadku na uzyskanie oszczędności, które przy dużych flotach pojazdów sięgają milionów złotych.
Mając bogate doświadczenie wynikające z przeprowadzonych projektów poprawiających procesy i ograniczających
straty, widzimy, że zainteresowanie loss prevention w Polsce
wzrasta, a obawy przed implementacją tego rodzaju projektów są coraz mniejsze.
Warto pamiętać, że o sukcesie decydują ludzie – osoby
zarządzające i właściciele, gdyż to oni decydują o rozpoczęciu projektu i wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań,
oraz pracownicy, którzy nie powinni się obawiać zmian.
Projekt loss prevention to nie tylko zyski, ale przede wszystkim rozwój firmy przez podniesienie kompetencji i poprawę konkurencyjności. To działanie w oparciu o najnowsze narzędzia i praktyki menadżerskie. Więcej informacji
na stronie www.lpepoland.com.
Marek Janke
Wiceprezes Zarządu LPE

Prawo UE

Konieczność lobbingu przy
tworzeniu prawa UE
Aby skutecznie chronić interesy polskiej gospodarki, konieczne jest aktywne
uczestnictwo w prowadzonych w Brukseli pracach i wymierne wpływanie na ich
kierunek. Wymaga to zaangażowania wyspecjalizowanych zespołów doradczych.
Obecnie w obszarze legislacji UE realizowanych jest wiele
inicjatyw, które będą miały wpływ na polskich wytwórców
i eksporterów. Poza przyjętą 16 stycznia 2018 roku Strategią
dla tworzyw sztucznych są to:
• pakiet legislacyjny dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym,
• nowe rozporządzenie w sprawie nawozów,
• opracowanie analiz i zaproponowanie rozwiązania na styku prawodawstwa dotyczącego chemikaliów, produktów
i odpadów,
• substancje chemiczne & REACH REFIT/raport ogólny,
• unijna strategia dla środowiska wolnego od toksyn.

aktywnego reagowania na powstające w związku z nimi
wyzwania.

Dla ochrony interesu polskiej gospodarki konieczne jest aktywne uczestnictwo w prowadzonych w Brukseli pracach
i skuteczne wpływanie na ich kierunek. Wymaga to wiedzy
nie tylko rynkowej, ale i prawnej w wymiarze globalnym
oraz doświadczenia w prowadzeniu dialogu z różnymi grupami. Bruksela to tygiel konkurencyjnych interesów. Jeszcze
w 2013 roku istniało około czterech tysięcy grup interesariuszy. W 2017 roku liczba ta wyniosła prawie dwanaście
tysięcy. Skuteczne poruszanie się w tak dużej liczbie organizacji i środowisk wymaga wyspecjalizowanych zespołów
doradczych, łączących wysokiej klasy specjalistyczną wiedzę z zakresu danego sektora gospodarki, prawa i polityki
publicznej.

Komisja dostrzegła także negatywne aspekty funkcjonowania REACH. Poza skutkami wskazywanymi przez przedsiębiorców branży chemicznej, takimi jak podwyższone koszty
działalności związane z koniecznością stosowania regulacji,
Komisja wymieniła również następujące skutki negatywne:
stosunkowo niską jakość danych zawartych w dossier rejestracyjnych, duże obciążenia finansowe po stronie małych
i średnich przedsiębiorstw. Komisja zamierza podjąć działania
zmierzające do usunięcia tych niedogodności.

Na ostateczny kształt regulacji unijnych, które determinują zmiany w systemach prawnych państw członkowskich,
wpływ mają nie tylko rządy i europejscy politycy. Przedsiębiorcy mogą i powinni również zabiegać o swoje interesy
na każdym szczeblu legislacyjnym, zarówno w Komisji, jak
i w Radzie oraz Parlamencie Europejskim.

Przegląd REACH
W dniu 5 marca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła raport podsumowujący wynik przeglądu rozporządzenia REACH1 i zaproponowała szereg działań mających, w ocenie
Komisji, usprawnić stosowanie rozporządzenia REACH poprzez usprawnienie działalności ECHA we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich, a z drugiej strony
zmniejszyć obciążenia wynikające z rozporządzenia REACH2,
ciążące na małych i średnich przedsiębiorcach.
Treść raportu i zawarte w nim wnioski wydają się dobrym
przykładem ilustrującym konieczność nieustannego monitoringu inicjatyw prawodawczych Unii Europejskiej oraz
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W ramach wniosków płynących z drugiej już, okresowej oceny funkcjonowania rozporządzenia REACH Komisja wskazała
szereg sukcesów w stosowaniu REACH, wskazując na dużą
liczbę zgłoszeń i rejestracji oraz na praktyczne funkcjonowanie zasady „brak rejestracji, brak rynku”. Jednocześnie należy jednak zauważyć, że najistotniejsze cele rozporządzenia,
to jest poprawa bezpieczeństwa i ochrona zdrowia ludzkiego, są trudne do zmierzenia i, zdaniem Komisji, skutki działania rozporządzenia w tym zakresie nie są jeszcze widoczne.3

Kolejnym istotnym celem funkcjonowania REACH było
wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorców unijnych na rynku światowym. Wydaje się, że niezależnie
od deklaracji i wątpliwości, czy wprowadzanie kolejnych szczegółowych regulacji sprzyja konkurencyjności, na tym polu
jest jeszcze wiele do zrobienia. Autorzy raportu wielokrotnie
wskazują, że w praktyce można stawiać wniosek, że przepisy
rozporządzenia nie chronią należycie przedsiębiorców unijnych przed importem towarów, które nie podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia. Jako remedium na ten stan rzeczy
wskazuje się możliwość wprowadzenia ograniczeń na mocy
art. 68 i n. REACH – przedsiębiorcy winni zatem mieć ten środek na uwadze i motywować Komisję do jego stosowania
tam, gdzie jest to możliwe i zarazem pożądane. Jako kolejny
czynnik ryzyka zagrażający konkurencyjności unijnych przedsiębiorców wskazano niejednolitość w stosowaniu przepisów
REACH przez poszczególne kraje członkowskie, w szczególności w zakresie kontroli importu. Brak jednolitości stosowania
przepisów REACH przez poszczególne państwa członkowskie
powoduje faktyczny brak kontroli nad importem produktów
chemicznych z państw trzecich, które to produkty, poprzez
określone państwa członkowskie, wchodzą na wspólny rynek
UE. Brak jednolitości stosowania przepisów REACH oznacza
również brak skutecznej kontroli nad tego rodzaju importem
i produktami, co przekłada się na wymierne straty unijnych

dr Marcin Wnukowski

przedsiębiorców zmuszonych do konkurowania na nierównych warunkach. Również i w tym zakresie przedsiębiorcy
branży chemicznej i zrzeszające ich organizacje powinni z jednej strony monitorować sytuację i wspierać wszelkie wysiłki
zmierzające do ujednolicenia stosowania przepisów REACH
przez wszystkie państwa członkowskie. Wymaga to odpowiednich zabiegów na poziomie Komisji Europejskiej, ECHA
oraz poszczególnych państw członkowskich.
Komisja dużo uwagi poświęciła także objęciu zakresem
działania REACH nanomateriałów oraz zmienionej roli ECHA
w świetle tego, że znacząca część pracy związanej z rejestracją substancji chemicznych została już wykonana. Może
to świadczyć o istnieniu chęci dalszego rozwoju regulacji
branży chemicznej. Na tym tle intrygujące wydają się rozważania na temat dalszej roli ECHA, zwłaszcza w kontekście
dyskusji dotyczącej ujednolicenia stosowania przepisów
REACH przez wszystkich kraje członkowskie. Jak do tej pory
egzekucja i wykonywanie przepisów rozporządzenia leży
w gestii krajów członkowskich. Czy Komisja będzie postulować zwiększenie roli ECHA w tym zakresie? Sprawa ta wydaje
1. Commission Staff Working Document Accompanying the
document “Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council and the European Economic and Social
Committee Commission General Report on the operation of REACH
and review of certain elements Conclusions and Actions {COM(2018)
116 final}. Brussels, 5.3.2018 SWD(2018) 58 final („Raport”).
2. Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/
EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
3. Patrz s. 23 Raportu.

Andrzej Szejna

się godna monitoringu i podejmowania stosownych działań
w odpowiedzi na ewentualne propozycje legislacyjne Komisji w tym zakresie.

Mądre współdecydowanie
W Squire Patton Boggs organizujemy we współpracy z Polską
Izbą Przemysłu Chemicznego spotkania poświęcone europejskiej polityce publicznej. Uczestniczą w nich przedsiębiorcy zainteresowani przebiegiem prac legislacyjnych i ochroną
własnych interesów na forum UE. W Polsce rośnie świadomość, jak silna jest konkurencja w Unii Europejskiej i jak ważne
jest długofalowe, strategiczne planowanie oraz umiejętność
przedstawiania argumentów i przekonywania do własnych
racji. Celowo podjęliśmy współpracę z Polską Izbą Przemysłu
Chemicznego, aby być bliżej branży i na bieżąco dostarczać
informacje o tym, co dzieje się w unijnej i krajowej legislacji.
Szczególną uwagę zwracamy obecnie na przyjętą 16 stycznia
2018 roku przez Komisję Strategię dla tworzyw sztucznych
oraz udostępniony tego samego dnia przez Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii do konsultacji publicznych
projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Oba dokumenty zawierają wiele
niewinnie z pozoru brzmiących sformułowań, które wkrótce
staną się przedmiotem uregulowań brzemiennych w skutki
dla branży. Wtedy już niekorzystne dla przedsiębiorców propozycje i działania podejmowane na wyższym, europejskimi
oraz rządowym szczeblu będą trudniejsze do zatrzymania.
Andrzej Szejna
Radca prawny, Wiceprzewodniczący Komisji Stanowienia
Prawa Parlamentu Europejskiego VI kadencji
dr Marcin Wnukowski
Radca prawny, partner w Kancelarii Squire Patton Boggs
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Responsible Care

„Odpowiedzialność i Troska”
Światowy Program Responsible Care, znany w Polsce pod nazwą
„Odpowiedzialność i Troska”, jest wyjątkową międzynarodową inicjatywą
przemysłu chemicznego, której celem jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Program ten promuje zarówno etykę prowadzenia działalności wytwórczej, jak również buduje zaufanie do przemysłu, którego sprawne funkcjonowanie jest niezbędne
w poprawie standardów życia, włączając w to zrównoważony rozwój. Prowadzenie stałego dialogu ze swoimi
Klientami, dostawcami oraz ze społecznością lokalną jest
jednym z najważniejszych obszarów przynależności firm
do Programu „Odpowiedzialność i Troska”.
Programowi na całym świecie przyświecają te same idee,
choć realizowane są one odmiennie.
Polski Program „Odpowiedzialność i Troska” charakteryzuje się najbardziej rozwiniętym zakresem działań
oraz liczbą realizowanych projektów w Europie!
W Polsce program realizują obecnie 22 przedsiębiorstwa.
Są to kluczowe przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego,
mające na niego realny wpływ.
Realizacja założeń Programu pozwala przedsiębiorstwom
między innymi na swobodną wymianę doświadczeń
na polu organizowanych spotkań branżowych oraz wspomaga w prowadzeniu działań edukacji społecznej.
W ramach Programu organizowane jest Forum Ekologiczne
Branży Chemicznej. Omawiane podczas tego wydarzenia
zagadnienia zawsze dobierane są z największą starannością.
Wśród prelegentów są uznani w branży chemicznej eksperci, specjaliści, a także radcy prawni interpretujący pojawiające się istotne zmiany w dotychczasowych regulacjach.
Realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska” – zgodnie z przyjętymi wytycznymi – angażują się również w pro-
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Responsible Care oczami
Realizatora
Program „Odpowiedzialność i Troska” realizowany jest w Polsce przez 22 podmioty branży chemicznej. W tym numerze magazynu „Polska Chemia” kontynuujemy zapoczątkowany dwa lata temu cykl artykułów, w których – w każdym
kolejnym wydaniu magazynu – przybliżać będziemy Państwu profil działalności
firm uczestniczących w Programie w kontekście ich realizacji Responsible Care.

jekty polegające na edukacji społeczności lokalnej, co przekłada się na minimalizację negatywnego oddziaływania
na środowisko w otoczeniu firmy. Jednym z takich projektów jest organizowana nieprzerwanie od 2003 roku akcja
„Drzewko za butelkę”. Akcja jest skierowana do dzieci
i polega na promowaniu postawy proekologicznej poprzez
zbieranie niepotrzebnych, zaśmiecających otoczenie plastikowych butelek PET oraz innych odpadów uciążliwych dla
środowiska. Sukces akcji, dzięki dużej aktywności Realizatorów, spowodował, że podczas wszystkich dotychczasowych
edycji zebrano ponad 27,5 miliona butelek oraz 17 ton
innych odpadów i posadzono ok. 30 tysięcy drzewek.
W firmach realizujących Program zorganizowanych zostało
wiele konkursów tematycznych skierowanych do pracowników oraz ich dzieci. Jednym z takich konkursów, prowadzonym już na skalę ogólnopolską, jest konkurs fotograficzny „Złap zająca”. Konkurs ten niezmiennie cieszy się
ogromną popularnością. Co roku do konkursu krajowego
kwalifikuje się ponad 200 zdjęć, które następnie są oceniane przez profesjonalne jury.
Nadmienić trzeba, że udział poszczególnych firm
we wszystkich powyżej wymienionych działaniach jest
w pełni dobrowolny i zależy tylko od możliwości i chęci danego przedsiębiorstwa.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w Programie, zachęcamy do kontaktu
Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”
tel. 24 256 76 48, redakcja@rc.com.pl
www.rc.com.pl

Dzisiaj prezentujemy Państwu firmę Petrochemia-Blachownia S.A., która Realizatorem Programu jest od lipca 2000 roku. Informacji w imieniu Spółki udzielił
nam Pan Piotr Trenczek – Prezes Zarządu, Dyrektor Techniczno-Inwestycyjny.
Firma Petrochemia-Blachownia SA realizuje Program „Odpowiedzialność i Troska” już od blisko 18
lat. Główną ideą Programu jest zobowiązanie do ciągłego rozwoju we wszystkich aspektach działalności, w szczególności w zakresie ochrony środowiska,
bezpieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia.

Patrząc z perspektywy tak długiego okresu, czy uważają Państwo, że ta idea jest nadal aktualna, a takie
zobowiązanie – potrzebne?
Tak. Dla nas idea ciągłego doskonalenia się stawiana jest
na pierwszym miejscu. Cały czas dążymy do tego, aby nasz
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Tytuł działu

wpływ na środowisko naturalne był jak najmniejszy. Oczywiście nie zapominamy o bezpieczeństwie procesowym
i indywidulanym. Od dawna inwestycje proekologiczne
i poprawiające bezpieczeństwo stanowią największy odsetek inwestycji realizowanych przez naszą Spółkę.
Co,
Państwa
zdaniem,
wyróżnia
Program
„Odpowiedzialność i Troska” na tle innych podobnych
merytorycznie programów dostępnych w Polsce?
Program „OiT” z powodzeniem łączy strategię dbałości
o środowisko naturalne, bezpieczeństwo pracowników,
bezpieczeństwo instalacji i prowadzonych procesów z zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności. Definiuje
zatem zasady postępowania we wszystkich relacjach wewnętrznych i zewnętrznych firmy. Przystąpienie do Programu oznacza dobrowolną deklarację łączenia wszystkich
tych obszarów i przyjęcie zasad zrównoważonego rozwoju
jako podstawy działalności biznesowej.
Firma Petrochemia-Blachownia SA jest firmą świadomą społecznie i środowiskowo, doskonale wpasowując się w profil odpowiedzialnego i zaangażowanego
Realizatora Programu. Jakie korzyści otrzymali Państwo poprzez przynależność do Programu?
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Wiedza jest największą wartością każdego z nas. Dlatego
nadążanie za zmieniającymi się przepisami prawa jest dużym wyzwaniem. Dzięki Programowi jest to łatwiejsze.
W corocznym kalendarzu akcji prowadzonych w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska” jest kilka działań cyklicznych, pojawiają się również nowe
propozycje. Która z inicjatyw jest dla Państwa szczególnie interesująca?
Dla nas największą wartością dodaną są szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa procesowego i zmian w prawie. Bezcenne
są również spotkania Realizatorów, podczas których wymieniamy się zdobytą wiedzą praktyczną.
Gdyby mieli Państwo w jednym zdaniu podsumować
Program „Odpowiedzialność i Troska”, brzmiało by
ono …
To najlepszy program promujący działania na rzecz ludzi
i środowiska.
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IV KONFERENCJA PRZEGLĄDOWA
KONWENCJI O ZAKAZIE BRONI
CHEMICZNEJ (CWC)
UWARUNKOWANIA, IMPLIKACJE DLA PRZEMYSŁU
Głównym zadaniem IV Konferencji Przeglądowej (RevCon CWC) w listopadzie
br. będzie podsumowanie wdrażania Konwencji w ciągu ostatnich pięciu lat
i identyfikacja kierunków rozwoju Organizacji w przyszłości, adekwatnie
do dynamicznie zmieniającego się środowiska międzynarodowego. Polska
konsekwentnie pozostaje aktywnie zaangażowana w prace przygotowawcze.
W 2013 roku przedstawiciel Polski pełnił funkcję przewodniczącego RevCon;
w 2018 roku Stały Przedstawiciel RP przy OPCW jest wiceprzewodniczącym
biura koordynującego całość tych wysiłków.
Od 2013 roku kilka ważnych dla Konwencji trendów dominowało w podejściu państw-stron do tegorocznej Konferencji Przeglądowej:
• zwiększenie tempa eliminacji zadeklarowanych arsenałów chemicznych, który jednak jeszcze się nie zakończył (pozostaje to kluczowym zadaniem Organizacji);
• rosnące znaczenie szeroko pojętego bezpieczeństwa chemicznego, w tym też w świetle zagrożeń terroryzmem chemicznym (rodzi to pytania o charakter
i kształt mechanizmów działania i reagowania OPCW,
realizowanych przez nią programów wsparcia i rozwoju
zdolności czy też współpracy z zakładami przemysłowymi);
• pozostawanie kilku państw (Egipt, Korea Północna,
Sudan Południowy, Izrael) poza reżimem prawnomiędzynarodowym CWC (OPCW musi posiadać wiedzę i zdolności pod kątem weryfikacji potencjalnych nowych deklaracji dotyczących programów chemicznych,
uwzględniając także nowe generacje bojowych środków
trujących, które nie są objęte Konwencją, ale mogą stanowić przedmiot badań i rozwoju w państwach poza
CWC);
• realne zagrożenie bronią chemiczną lub bojowymi
środkami chemicznymi (pochodzącymi z przeszłości) i ochrona przed nim ludności i środowiska (rozbudowa infrastruktury, dzięki nowoczesnym technologiom
umożliwiającym coraz większą ingerencję w naturalne
otoczenie prowadzi do coraz częstszych odkryć starej
lub porzuconej broni chemicznej, w tym także tej zatopionej w morzach, m.in. w Bałtyku);
• dynamiczny rozwój nauki i nowoczesnych technologii, w tym w dziedzinie nauk chemicznych (m.in. rosnąca konwergencja chemii i biologii, tworząca wyzwania dla wdrażania Konwencji).
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Analiza tych trendów skłaniała do wysuwania postulatów
przesunięcia akcentów z wysiłków podejmowanych w sferze rozbrojenia (disarmament) na działania ukierunkowane na przeciwdziałanie odrodzeniu się broni chemicznej
(prevention) i jej użyciu – gdziekolwiek, przez kogokolwiek
i w jakichkolwiek okolicznościach. Nowej dynamiki nabrała jednak w ostatnich miesiącach kwestia o fundamentalnym, żywotnym znaczeniu dla Konwencji i OPCW, szerzej
– chemicznego reżimu nieproliferacyjnego i rozbrojenia,
a wreszcie – międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Broń chemiczna nie tylko nie zniknęła z naszego życia, lecz
jest coraz częściej używana, a społeczność międzynarodowa nie jest w stanie pociągnąć winnych do odpowiedzialności. Użycie jako broni toksycznych związków chemicznych w Syrii i Iraku zostało wielokrotnie potwierdzone.
W ubiegłym roku na malezyjskim lotnisku w Kuala Lumpur
został użyty środek paralityczno-drgawkowy VX. W brytyjskim Salisbury, w centrum Europy, w 2018 roku zastosowany został – w celach ofensywnych – środek z o działaniu paralityczno-drgawkowym typu „Nowiczok”, który nie
został objęty wykazami CWC i zadeklarowany do OPCW
(niemniej w świetle Konwencji jest bez wątpienia „toksycznym związkiem chemicznym” spełniającym kryteria broni
chemicznej). W tym kontekście klasyczne, pierwotne zadania Organizacji wymagają niemalejącej uwagi i aktywnej
adaptacji do wciąż realnych wyzwań i zagrożeń współczesnego świata. Jest to kluczowe dla zapewnienia znaczenia,
wiarygodności i integralności CWC oraz OPCW.
Co to oznacza dla oczekiwań i zobowiązań przemysłu chemicznego w świetle CWC? W najprostszym ujęciu: utrzymanie znaczenia reżimu weryfikacyjnego OPCW, który
– teraz i w przyszłości – powinien zapewniać skuteczną
kontrolę, czy w danym kraju nie produkuje się toksycznych

związków
chemicznych
mogących stanowić potencjalne bojowe środki trujące i czy nie wykorzystuje
się ich w zabronionych celach. Dwa wątki wymagają
w tym kontekście poszerzenia.
Pierwszy związany jest z inspekcjami zakładów chemicznych, które niewątpliwie będą kontynuowane.
Będą one coraz bardziej
wymagające. Uwzględniać
będą rosnącą konwergencję nauk chemicznych
i biologicznych, rozwój
technologiczny oraz nowe
wyzwania i zagrożenia,
w tym związane potencjalnie z produkcją i użyciem
związków
chemicznych
nieujętych w wykazach
Ambasador M. Czepelak z Dyrektorem Generalnym OPCW przy składaniu listów uwierzytelniających
(wrzesień 2017 roku)
CWC. W efekcie – w porównaniu z obecną sytuacją – należy spodziewać się kilkukrotnego wzrostu liczby
wartościowania realizowanych przez OPCW programów
obiektów wymagających deklaracji i podlegających inspekwsparcia i rozwoju zdolności, którego beneficjentami są
cji, w tym inspekcji uwzględniających pobieranie próbek
przedstawiciele przemysłu, oraz do większego otwarcia
i ich analizę na miejscu. Jest to związane z rozwojem synna współpracę z podmiotami przemysłowymi. Sprzyjać
tezy substancji chemicznych z wykorzystaniem procesów
powinno także możliwościom podejmowania większej,
biologicznych, która znacząco poszerzy zakres podmiotów
praktycznej współpracy między Organizacją a wybranymi
i działań niezbędnych do skutecznej weryfikacji Konwencji
polskimi zakładami. Współpracy w postaci wymiany dow państwach-stronach. Dotyczy ponadto cyfrowego moświadczeń czy wspólnych projektów, takich jak szkolenia
delowania syntezy (element sztucznej inteligencji w tym
i ćwiczenia. Kluczowym warunkiem efektywności tych
zakresie jest rozwijany obecnie w bardzo szybkim tempie),
działań pozostaje skuteczne wykorzystanie mechanizmów
co spowoduje uproszczenie badań oraz skrócenie czasu pozwiązanych z egzekwowaniem odpowiedzialności za natrzebnego do wyprodukowania dowolnej substancji cheruszenie Konwencji zarówno na poziomie narodowym, jak
micznej. Choć wielkoskalowe zaangażowanie przemysłu
i międzynarodowym, niezwykle wymagające w obecnym
w produkcję bojowych środków trujących przejdzie raczej
środowisku bezpieczeństwa .
do historii, coraz większego znaczenia będą nabierały niewielkie, lokalne ośrodki o dużych zdolnościach innowacyjKonferencja Przeglądowa przypada na ważny rocznicowy
nych i elastyczności produkcji w małej skali. Działania weryrok – 2018 – kiedy to upamiętniamy stulecie odzyskania
fikacyjne będą realizowane przez OPCW na miejscu, ale też
przez Polskę niepodległości po I Wojnie Światowej – traw coraz większym stopniu przy wykorzystaniu zdalnych
gicznym konflikcie, podczas którego po raz pierwszy użyto
instrumentów, takich jak rozpoznanie satelitarne czy drony.
broni chemicznej na masową skalę na frontach w pobliżu
W praktyce wymaga to lepszego przygotowania zakładów
m.in. belgijskiego Ypres czy w – polskim dziś – Bolimowie.
przemysłowych do przyjęcia inspekcji OPCW poprzez m.in.:
O tych wydarzeniach będziemy przypominać w tym roku
wypracowanie określonych procedur, wysoką gotowość
w Hadze i OPCW, również w czasie Konferencji Przegląoperacyjną, odpowiedni sprzęt i wyposażenie czy zaawandowej. Nie ma to wymiaru jedynie historycznego. Stanosowane szkolenie pracowników.
wi konieczne przypomnienie, że walka o świat bez broni
chemicznej jeszcze się nie zakończyła: dyplomatyczne nieDrugi z zasygnalizowanych wyżej wątków to intensyfikapowodzenia społeczności międzynarodowej w tej sferze
cja wysiłków OPCW, by przemysł chemiczny miał pełną
utrwalają bezkarność i sprzyjają jej użyciu także dziś: na Bliświadomość i podejmował działania na rzecz wzmocnieskim Wschodzie, w Azji czy w Europie.
nia bezpieczeństwa chemicznego („chemical security and
safety”). OPCW będzie zainteresowana, by standardy i proMarcin Czepelak
cedury były zbieżne i jednolicie wprowadzane w poszczeAmbasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie
gólnych państwach-stronach i dostosowane do wyzwań
Niderlandów, Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji
ds. Zakazu Broni Chemicznej
środowiska bezpieczeństwa. Skłaniać to powinno do prze-
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ich wyeliminować w przyszłości. Nauka poprzez doświadczenie to nie tylko wiedza praktyczna, a ciągłe i stałe ćwiczenie i udoskonalanie. To także nauka na rzeczywistych
przykładach czy doświadczeniach innych (miejmy nadzieję, że nie jest ograniczona jedynie do własnych). Dlatego
tak istotne są profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone szkolenia w prewencji niebezpiecznych zagrożeń.
Przytoczę tutaj przykład firm zajmujących się wydobyciem
ropy naftowej, wśród których przyjęto zwyczaj, by w każdą
niedzielę organizować, niezależnie od lokalizacji, tzw. „fire
drill” – ćwiczenia angażujące niekiedy całe kilkudziesięcioosobowe załogi mające za zadanie przeprowadzać możliwie realistyczne scenariusze. Wnioski z takich ćwiczeń służą
następnie do wymiany spostrzeżeń między organizacjami.
Uniwersalne metodologie mają szerokie zastosowanie, powinny być jednak dostosowane do potrzeb konkretnych
gałęzi przemysłu, reżimów prawnych i standardów szkoleniowych danej organizacji – bowiem nic, co na pozór
uniwersalne, nie sprawdza się wszędzie. Dlatego tak istotne jest opracowanie dedykowanego konkretnie klientowi
i jego potrzebom programu szkoleniowego w zakresie reagowania kryzysowego, czego podstawą jest odpowiedni
wybór scenariuszy odzwierciedlających realne zagrożenie
w danym zakładzie pracy.

Szkolenia z zarządzania
kryzysowego kluczem
do zrozumienia realnych
zagrożeń
W sektorze chemicznym – wśród zakładów zakwalifikowanych do kategorii zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii – pytanie
o bezpieczeństwo winno być kluczowe na każdym szczeblu prowadzenia procesu. Nigdy nie ma bowiem pewności, czy za chwilę nie wydarzy się incydent,
który swym rozmiarem nie stworzy realnych zagrożeń.
Dlatego tak istotna jest prewencja złych praktyk i zagrożeń, jak również usuwanie ich potencjalnych przyczyn.
Wymagane jest nie tylko szczegółowe zrozumienie zagrożeń związanych z konkretną operacją i przeprowadzenie
dla niej analizy ryzyka, ale także odpowiednie i skuteczne
szkolenia pracowników na wypadek sytuacji kryzysowych.
Poprzez uczestnictwo w sesjach szkoleniowych i ćwiczeniach opartych na realistycznych scenariuszach uwzględniających radzenie sobie z konkretnymi zagrożeniami
pracownicy stają się bardziej świadomi samego niebezpie-
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czeństwa i prawdopodobnych wydarzeń go inicjujących.
W rezultacie stają się oni także bardziej kompetentni i pewni siebie w sytuacjach wymagających sprawnego działania
pod presją zagrożenia.
Nadal istnieje powszechne przekonanie, że sama obecność
reżimu szkoleniowego w danej firmie jest w dużej mierze
wystarczająca w eliminowaniu zagrożeń. Istotna jest jednak
formuła i treść takich szkoleń. Praktyka czyni nas mistrzami.
Powielając regularnie te same błędy, nie jesteśmy w stanie

Każdy program szkolenia uwzględniający sytuacje kryzysowe powinien więc przyjmować podejście ,,blokowe” i opierać się na doświadczeniu innych podobnych podmiotów.
Tu zachodzi pytanie, czy powinniśmy analizować poprzednie incydenty i tworzyć oparte na nich scenariusze, by
utrwalić już nabyte doświadczenie. Niestety historia pełna
jest przykładów walki na podstawie „ostatniej bitwy” czy
szarży kawalerii przeciwko karabinom maszynowym. Brian
Appleton podczas śledztwa nad tragedią platformy Piper
Alpha – najtragiczniejszej katastrofy morskiej, która pochłonęła 167 istnień ludzkich – powiedział: „Z doświadczenia
wiemy, że okoliczności poważnego wypadku nigdy się nie
powtarzają”. Wniosek taki wynika głównie z postępu w produkcji sprzętu, jak również z poziomu szkoleń i ogólnego
wzrostu świadomości. Jednak rozwój i zmiany technologiczne nie są w stanie powstrzymać przed wystąpieniem
bardzo podobnego zagrożenia.
Najlepszym punktem wyjścia do opracowania skutecznego i realistycznego planu szkolenia w sytuacjach nagłych
jest przegląd, analiza i konsolidacja głównych zagrożeń
związanych z lokalizacją danego przedsiębiorstwa, wytycznymi z raportu bezpieczeństwa dla danej gałęzi przemysłu lub innych opracowań dla konkretnej instalacji. Skutki
zagrożeń powinny być uszeregowane od największych
do najmniejszych. Scenariusze szkoleniowe z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych należy wówczas wykonywać z częstotliwością podobną do przewidywanego
wystąpienia poważnych zagrożeń w oparciu o odpowiednie badania i analizę dotyczącą bezpieczeństwa. Na przykład, jeśli ryzyko pożaru ocenia się na 30%, wówczas 30%
scenariuszy ćwiczeń powinno wiązać się z właśnie z tym
typem zagrożenia.

Po ustaleniu prawdopodobnego typu zagrożenia w danym zakładzie (np. pożaru, wybuchu czy ataku terrorystycznego) oraz określenia możliwej częstotliwości jego występowania opracowywany zostaje indywidualny cykl szkoleń
na okres – przykładowo – pięciu lat. W przygotowaniu
rzetelnego planu szkoleniowego uwzględnia się realne
scenariusze wypadków i zagrożeń w oparciu m.in. o znajomość funkcjonujących w danym przedsiębiorstwie matryc
przyczynowo-skutkowych, schematów, planów instalacji
oraz parametrów procesowych, lokalizacji sprzętu ochrony przeciwpożarowej czy czujek gazowo-pożarowych.
Wszystkie te narzędzia są podstawą do tego, by ćwiczenia,
które będą wykonywać wybrani pracownicy, odpowiadały
rzeczywistym możliwym zagrożeniom, z jakimi mogą się
oni spotkać w codziennej pracy.
Powyższe spostrzeżenia wydają się z pozoru proste i łatwe
do wdrożenia, ale niestety nie zawsze tak jest; przy ustalaniu programu szkoleniowego musimy zastanowić się, co
może pójść nie tak i niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wiele czynników może wpłynąć na obrany plan
głównie z powodu ludzkich niedoskonałości. Istnieje wiele
dodatkowych elementów, które mogą zakłócić nasze założenia.
Doświadczenie i praktyka wskazują, że na stanowisku koordynatora reagowania kryzysowego powinna być jedna
osoba zatrudniona na pełnym etacie (oczywiście w zależności od wielkości organizacji). Niemniej jednak to właśnie
rola koordynatora ds. reagowania kryzysowego postrzegana jest jako kluczowa w szeroko rozumianej polityce bezpieczeństwa danego przedsiębiorstwa. Osoba pełniąca
tę rolę powinna posiadać wysoką znajomość zachodzących procesów w danym przedsiębiorstwie oraz odpowiadać za prawidłowe zrozumienie głównych zagrożeń
związanych funkcjonowaniem zakładu, w tym środków zapobiegania, łagodzenia skutków i kontroli, które utrzymują
zagrożenia na ,,dopuszczalnym” poziomie.
Ukierunkowany program szkoleniowy nie może skutkować
„kolejnym szkoleniem”, ale powinien być skuteczniejszym
rozwiązaniem zakładającym, że „mniej może oznaczać więcej” i tym samym być odpowiedzią na pytanie o to, jaką
mamy pewność, że za chwilę w naszym miejscu pracy nie
nastąpi poważny wypadek.
Powinniśmy być przygotowani…
David Charlton
– doświadczony specjalista w zakresie zarządzania
kryzysowego. Podczas 26-letniej służby w Royal Navy
zajmował wiele renomowanych i odpowiedzialnych
stanowisk, włączając w to dowództwo na okrętach
podwodnych napędzanych silnikami wysokoprężnymi
i atomowymi. Od 1995 roku David opracowuje
specjalistyczne szkolenia z zakresu działań w sytuacjach
kryzysowych dedykowane przedsiębiorstwom
z branży chemicznej, petrochemicznej, wydobywczej,
metalurgicznej, morskiej i transportowej na całym świecie.
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Konkluzje BAT

KONKLUZJE BAT DLA SEKTORA
CHEMICZNEGO
Skąd ten pomysł?
Jednym z najważniejszych filarów europejskiej polityki
środowiskowej jest wprowadzanie na poziomie unijnym
regulacji mających na celu ograniczenie szkodliwych emisji powstających w wyniku działania zakładów z różnych
gałęzi przemysłu, w tym również przemysłu chemicznego.
Podstawowe znaczenie dla określenia dozwolonych poziomów emisji mają tzw. najlepsze dostępne techniki.
Opis najlepszych dostępnych technik dokonywany jest
w dokumentach referencyjnych BREF (Best available techniques Reference document). Są to obszerne dokumenty
przyjmowane dla danego rodzaju działalności, tworzone
przez tzw. Techniczne Grupy Robocze, czyli międzynarodowe zespoły ekspertów składające się m.in. z przedstawicieli Państw Członkowskich UE i przedstawicieli przemysłu,
ale też organizacji pozarządowych. Częścią dokumentów
referencyjnych BREF są konkluzje BAT, które formułują
wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla
danego rodzaju instalacji oraz wskazują poziomy emisji
powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (tzw.
BAT-AEL). Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE
konkluzje BAT stają się częścią porządku prawnego Państw
Członkowskich i są prawnie wiążące. Warto podkreślić,
że konkluzje BAT nie są implementowane do polskiego
prawa. Są one bowiem stosowane bezpośrednio.
Konkluzje BAT mają ogromne znaczenie dla wielu polskich
instalacji. Można wręcz mówić o rewolucyjnej zmianie
wprowadzonej tzw. Dyrektywą IED. Jest tak, gdyż standardy określone w Konkluzjach BAT stanowią punkt odniesienia dla określania warunków pozwoleń zintegrowanych.
Zgodnie z przepisami Dyrektywy IED i polskiej ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniach zintegrowanych
należy uwzględnić dwa rodzaje wymogów z konkluzji
BAT. Po pierwsze: wymagania dotyczące poziomów emisji
powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, czyli
wspomniane BAT-AEL, oraz – po drugie – wymogi dotyczące monitorowania wielkości emisji. Termin na dostosowanie do konkluzji BAT wynosi maksymalnie cztery lata
od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Konkluzje BAT dla chemii – stan obecny
Jak dotąd dla branży chemicznej zostały opracowane trzy
zestawy konkluzji BAT: w odniesieniu do produkcji chloro-alkalicznej (CAK), wspólnych systemów oczyszczania
ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze
chemicznym (CWW) oraz produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych (LVOC).
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Konkluzje BAT dla CAK zostały opublikowane 11 grudnia
2013 roku. Ten kilkunastostronicowy dokument obejmuje
procesy produkcji chloro-alkalicznych substancji chemicznych (chloru, wodoru, wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu) w drodze elektrolizy solanki. Poziomy emisji
powiązane z BAT zostały określone m.in. dla emisji chloru
i dwutlenku chloru do powietrza oraz chloru wolnego
do wody. Dostosowanie do tych konkluzji powinno nastąpić do 5 września 2018 roku.

CZYNNIKI UZASADNIAJĄCE ODSTĘPSTWO OD GRANICZNYCH WIELKOŚCI
EMISYJNYCH Z KONKLUZJI BAT

Położenie geograficzne instalacji

Lokalne
warunki
środowiskowe

Konkluzje BAT dla CWW zostały opublikowane 9 czerwca 2016 roku, co oznacza, że termin na dostosowanie się
do stawianych przez nie wymogów upływa 9 czerwca
2020 roku. W dokumencie tym ustalono poziomy BAT-AEL
dla bezpośrednich emisji określonych substancji do wody.
Nie zostały natomiast wskazane standardy dotyczące emisji do powietrza.
Jak dotąd najnowsze w branży chemicznej są konkluzje
BAT dla LVOC opublikowane 7 grudnia 2017 roku. W związku z tym 6 czerwca bieżącego roku mija termin dokonania
analizy warunków posiadanych pozwoleń zintegrowanych. Natomiast 7 grudnia 2021 wszystkie instalacje objęte
zakresem regulacji konkluzji BAT dla LVOC będą musiały
już spełniać ich wymogi. Dokument z 2017 roku obejmuje
przede wszystkim produkcję szerokiej gamy organicznych
substancji chemicznych. Istotne jest, że konkluzje BAT dla
LVOC znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku produkcji wskazanych substancji chemicznych w procesach
ciągłych i tylko, jeżeli całkowite zdolności produkcyjne tych
substancji chemicznych przekraczają 20 kt rocznie. W konkluzjach określono standardy BAT-AEL zarówno dla emisji
do powietrza, jak i emisji do wody. Warto zwrócić także
uwagę na wskazany w tych konkluzjach szeroko zakrojony
obowiązek monitorowania emitowanych substancji.
Podczas analizy konkluzji BAT można zauważyć, że standardy BAT-AEL często są wskazywane w sposób zakresowy
(np. w konkluzjach BAT dla LVOC dla produkcji formaldehydu poziom emisji całkowitego LZO określono jako < 5-30
mg/Nm3). Z praktycznego punktu widzenia największe
znaczenie ma górny zakres przedziału, ponieważ to na jego
podstawie ustalane są tzw. graniczne wielkości emisyjne
stanowiące podstawę ustalania warunków pozwoleń zintegrowanych. Graniczne wielkości emisyjne w rozumieniu
ustawy Prawo ochrony środowiska to najwyższe z określonych w Konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej
dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych
technik. Warto jednak podkreślić, że ustawodawca nie przewiduje obowiązku ustalania warunków pozwolenia zinte-

growanego na poziomie najwyższych BAT-AELs, a jedynie
wskazuje, że instalacje nie mogą tych poziomów przekraczać. Można zatem wyobrazić sobie ryzyko, że organ administracji ustali w pozwoleniu zintegrowanym dozwolony
poziom emisji poniżej granicznych wielkości emisyjnych,
w rezultacie jeszcze bardziej zaostrzając dopuszczalne poziomy emisji. Jednak na pewno takie działanie musiałoby
być dobrze i wszechstronnie uzasadnione przez organ.

Co dalej?
Obecnie trwają prace nad dokumentem referencyjnym
BREF odnośnie do wspólnego przetwarzania odpadów
gazowych w sektorze chemicznym (WGC). Ich finałem ma
być opublikowanie konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym
UE planowane na pierwszy kwartał 2021 roku. Zgodnie
z założeniami, zakres WGC BREF ma być bardzo szeroki,
ma on uwzględniać m.in. wszystkie instalacje chemiczne
objęte zakresem Dyrektywy IED, a także produkcję polimerów oraz obejmować zorganizowaną emisję do powietrza
powstałą w związku z wielkotonażową produkcją organicznych substancji chemicznych innych niż te uwzględnione
w konkluzjach BAT dla LVOC.
Komisja Europejska pierwotnie zakładała skupienie się wyłącznie na opracowaniu WGC BREF, który miał obejmować
swoim zakresem jak największą liczbę źródeł emisji, tak by
nie było potrzeby dokonywania przeglądu dokumentów
BREF dla pozostałych sektorów chemicznych. W trakcie prac
zdecydowano jednak o wyłączeniu z zakresu WGC BREF
wszystkich procesów związanych z produkcją nieorganicznych chemikaliów w dużych ilościach – amoniaku, kwasów
i nawozów sztucznych (LVIC – AAF) oraz niektórych procesów związanych z produkcją nieorganicznych chemikaliów
w dużych ilościach – substancji stałych i innych (LVIC – S).

Charakterystyka
techniczna
instalacji

Inne czynniki
mające
wpływ na
funkcjonowanie
instalacji
i środowisko
jako całość

Oznacza to, że w nieodległej przyszłości należy się spodziewać dodatkowo BREF i konkluzji BAT dla LVIC.

Czy zmian można uniknąć?
Dla sektora chemicznego najbliższe lata będą całkiem intensywne. Część instalacji będzie musiała dostosować się
do wymogów stawianych przez konkluzje BAT dla LVOC
i CWW. Jednocześnie cała branża chemiczna powinna z uwagą przypatrywać się procesowi tworzenia konkluzji BAT dla
WGC. Można się spodziewać, że zawarte w tym dokumencie standardy emisyjne zmuszą wiele europejskich instalacji
do inwestycji w modernizację. Istnieją jednak pewne furtki
– przy lekturze którychkolwiek konkluzji BAT warto pamiętać
o możliwości uzyskania odstępstw od granicznych wielkości
emisyjnych, którą daje dyrektywa IED i – w ślad za nią – polska ustawa Prawo ochrony środowiska. Odstępstwo polega
na niedostosowywaniu się do granicznych wielkości emisyjnych i dalszym działaniu zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Aby uzyskać odstępstwo, trzeba wykazać przed organem
udzielającym pozwolenia zintegrowanego, że koszty dostosowania do nowych wymogów są nieproporcjonalnie wysokie do korzyści dla środowiska. Skorzystanie z odstępstwa
może być szczególnie ważne dla obecnie modernizujących
się instalacji, jeżeli jest ryzyko, że prace dostosowawcze nie
zakończą się w terminie. Teoretycznie jest też możliwe uzyskanie odstępstwa bezterminowego – jednak w tym przypadku uzasadnienie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego musi być szczególnie dobrze uzasadnione. Czas
pokaże, ile instalacji chemicznych zdecyduje się zawalczyć
o odstępstwa.
Agnieszka Skorupińska
Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska
w Kancelarii CMS

Magazyn „Polska Chemia” 2/2018

| 31

Logistyka

Dachser dla Rembrandtin
logistyczny wymiar bezpieczeństwa
Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, prowadzi dostawy
na terenie całej Europy dla Rembrandtin – austriackiego producenta lakierów
i materiałów powłokowych. Tylko w 2017 roku firma dostarczyła na jego zlecenie około 20 tys. przesyłek, stanowiących towary chemiczne i niebezpieczne.
W przypadku transportu takich produktów liczy się bezpieczeństwo i efektywność, dlatego logistykę powierzono operatorowi z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze branży chemicznej.

Marka Rembrandtin jest znana z wysokiej jakości lakierów i powłok przemysłowych – galwanicznych, do malowania oznaczeń drogowych, antykorozyjnych i odpornych na wysoką
temperaturę. Dzięki Dachser trafiają one do odbiorców w całej
Europie. Centralny magazyn firmy w Wiedniu (Himberg) wysyła produkty Rembrandtin na rynek austriacki, a także do krajów
Europy Wschodniej (np. do Bułgarii, Czech, Rumunii, Węgier,
Polski) oraz Europy Zachodniej (m.in. do Francji, Szwajcarii i Niemiec). Tylko w 2017 roku Dachser zrealizował dla Rembrandtin
przewóz około 20 tys. przesyłek na terenie całego kontynentu.
– Większość naszych transportów dla Rembrandtin obejmuje towary niebezpieczne, więc zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi i środowiska w całym łańcuchu
dostaw. Kierowcy są specjalnie wyszkoleni, podobnie jak
wszystkie osoby, które pracują z tego typu produktami. Jednolite standardy transportu i jakości dają zaufanie i gwarantują
bezpieczeństwo – mówi Patrick Kuba, projekt manager w austriackim Dachser Chem-Logistics, w centrum logistycznym
w Wiedniu.
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Stosowane przez Dachser rozwiązania pozwalają zapewnić
szybki czas realizacji zleceń. W przypadku obsługi logistycznej firmy Rembrandtin konieczność ekspresowych dostaw
pojawia się np. przy malowaniu oznaczeń drogowych.
W takiej sytuacji Dachser dostarcza materiały bezpośrednio
do odpowiedniego miejsca na autostradzie, po czym kierowcy zabierają z powrotem puste pojemniki, postępując zgodnie z przepisami dotyczącymi obchodzenia się z towarami
niebezpiecznymi. Takie działanie zapewnia także ogromną
korzyść pod względem ekologii i dbałości o środowisko naturalne.
Powierzając obsługę procesów logistycznych doświadczonemu operatorowi, producenci materiałów chemicznych i niebezpiecznych są w stanie generować znaczne oszczędności,
a także zyskują pewność, że ich produkty zostaną sprawnie
przetransportowane do odbiorców z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Dachser
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Industry 4.0

Optymalizacja wykorzystania
zasobów transportowych
w celu redukcji kosztów
operacyjnych
Współczesne przedsiębiorstwa nastawione na rozwój zgodnie z Industry 4.0
poszukują innowacyjnych rozwiązań wspierających bieżące zarządzanie oraz
pozwalających na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, a tym samym – na redukcję kosztów operacyjnych. Odpowiedzią na tego typu wyzwania jest modelowanie symulacyjne. Poprawnie zwalidowany i zweryfikowany
model symulacyjny wiernie oddaje rzeczywistość i umożliwia analizę scenariuszową procesu oraz optymalizację parametryczną wybranych zagadnień.
Jednym ze znaczących przykładów jest model symulacyjny logistyki wewnętrznej w przedsiębiorstwie z branży
produkcyjnej, zbudowany w programie FlexSim Simulation
Software. Model odzwierciedla proces uzupełniania buforów przystanowiskowych w zależności od bieżącego obciążenia systemu.

Opis modelu
Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada sześć linii technologicznych, na każdej z linii produkuje się od trzech
do sześciu typów wyrobów. Każda maszyna w linii posiada
bufor na części. Części są przypisane do poszczególnych
lokalizacji. Znany jest czas realizacji każdego typu wyrobu
na każdej z maszyn w linii oraz zapotrzebowanie na części na poszczególnych stadiach obróbczych. Dodatkowo
na bieżąco kontrolowana jest pojemność buforów przystanowiskowych. Jeżeli liczba części na buforze spada poniżej ustalonego poziomu minimalnego, to system wysyła
informację o konieczności uzupełnienia części z magazynu. Znana jest liczba części znajdujących się w pojemniku
pobieranym z magazynu. Zadanie polegało na określeniu
liczby wymaganych wózków do realizacji operacji uzupełniania buforów w zależności od przyjętego w danym dniu
planu produkcyjnego. W tym celu zbudowano model symulacyjny w programie FlexSim uwzględniający powyższe
założenia.

Opis wyników
Po zaimportowaniu tygodniowego planu produkcyjnego
model symulacyjny wskazuję liczbę wózków widłowych
niezbędnych do realizacji operacji transportowych w poszczególnych dniach. Dzięki temu przedsiębiorstwo otrzy-
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muje informację, ile spośród dostępnych zasobów jest
wymaganych do obsługi procesu w danym dniu, co pozwala na lepsze zorganizowanie pracy wózkowych. Przykładowo, jeżeli flota liczy piętnaście wózków, a w bieżącym
dniu do realizacji operacji logistycznych na linii wystarczy
jedynie osiem wózków, to pozostałym można zaplanować
pracę w innym obszarze, np. na rozładunku czy załadunku dostaw. Ponadto model symulacyjny umożliwia analizę
mapy cieplnej ruchów zasobów pomiędzy magazynem
a produkcją, wskazując tym samym najczęściej uczęszczane trasy. Oprócz tego dostępne są statystyki dotyczące
wykorzystania czasu pracy poszczególnych zasobów oraz
pokonywany przez nie dystans.
Modelowanie symulacyjne pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów transportowych poprzez określenie
liczby niezbędnych zasobów do realizacji zaplanowanych
działań. Dzięki temu możliwa jest redukcja kosztów operacyjnych oraz lepszy podział zadań pomiędzy wózkowych.
Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest minimalizacja kosztów działalności przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania zasobów. Symulacja pozwala
przetestować wiele wariantów transportu wewnętrznego,
dzięki temu jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek
działań możliwe jest poznanie najkorzystniejszego wariantu oraz określenie jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Monika Klaś, FlexSim InterMarium, AGH Kraków
Dawid Dąbal, FlexSim InterMarium
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Cyfryzacja

Cyfryzacja – perspektywa
globalna Fluor
Rozmowa z Grzegorzem CzulEM – PrezesEM
Zarządu Fluor S.A.
Cyfryzacja to duże wyzwanie, przed którym obecnie
stoi przemysł. A jakie wyzwanie nakłada ona na Fluor?
Cyfryzacja w ujęciu europejskim – Przemysł 4.0 – zaczęła
się od pytania, czy przemysł potrafi zapanować nad ciągle rosnącą ilością danych i wyciągnąć z niej korzyści. My,
wykonawca EPC, stoimy przed tymi samymi wyzwaniami,
a nasze wysiłki koncentrują się na dwóch obszarach, którymi są dane historyczne realizacji inwestycji dla naszych
Klientów oraz tworzenie środowiska, w którym poprzez
specjalistyczne programy wprowadzane są i przechowywane dane wybudowanych instalacji (tzw. bliźniak wirtualny).
Dla pierwszego obszaru jesteśmy na etapie tworzenia zintegrowanego systemu planowania, harmonogramowania,
kontroli kosztów oraz szacowania nakładów inwestycyjnych.
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Wymagało to od nas stworzenia standardów i formatów
danych, które będą tak samo wykorzystywane we wszystkich projektach. Dla naszych pracowników to duża zmiana
– z myślenia kładącego nacisk na dokumenty przejść należy na myślenie koncentrujące wysiłki na danych. Prace nad
wdrożeniem tej zmiany są mocno zaawansowane. Kończymy modyfikację naszych procedur; nowe systemy są już
zidentyfikowane, niektóre już są wprowadzane w projektach. W naszej organizacji projektowej i biurowej pojawiają
się nowi specjaliści od zarzadzania danymi.
Jeśli chodzi o tworzenie Wirtualnego Bliźniaka, możliwości
systemowe istnieją już od lat (np. SP Foundation), ale postęp w powszechnym korzystaniu z nich ograniczony jest
wysokimi kosztami, co wpływa na ich rzadką używalność
i powoduje niewystarczające przygotowanie wykonawców EPC do ich wykorzystania. Na przykład inteligentne
PID-y można tworzyć od piętnastu lat, jednak nadal nie są
one w powszechnych użyciu.
Słyszymy o wielu systemach wykorzystujących nowe,
cyfrowe technologie. Czy są one powszechne w naszych projektach?

Grzegorz Czul
Prezes Zarządu Fluor S.A.

Rzeczywiście jest ich dużo. Drony do skanowania istniejących instalacji, specjalne aplikacje na tablet (np. do zdalnego wykonywania inspekcji, przeglądów instalacji), identyfikatory z WiFi, które pozwalają ostrzegać przed wkroczeniem
do stref niebezpiecznych czy przed zbliżającym się ciężkim
sprzętem – to tylko niektóre spośród technologii wykorzy-

stywanych w projektach Fluor globalnie. Od nas zależy, czy
potrafimy do nich przekonać inwestorów. Łatwiej jest wtedy, gdy korzystanie z nich nie podnosi kosztów.
30 lat PIPC i 28 od przejęcia Prosynchmu przez Fluor
to perspektywa skłaniająca do porównań. Czy udało
nam się wykorzystać ten czas do transferu na rynek
Polski rozwiązań stosowanych globalnie?
Lepiej nam szło przed kryzysem, który miał miejsce dziesięć
lat temu. Dzisiaj prymat ceny minimalnej powoduje również to, że przy budowie instalacji minimalizacja CAPEX-u jest najważniejsza. Nawet koszty wpływające pozytywnie na OPEX często nie są w stanie się przebić.
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Perspektywy

Szukamy nowych rozwiązań
Rozmowa z dr. Wojciechem Wardackim, prezesem
zarządu Grupy Azoty S.A.
Jak Pan ocenia perspektywy
dla przemysłu chemicznego
na najbliższe lata?
Branża chemiczna na świecie
rozwija się bardzo dynamicznie.
Jesteśmy świadkami zaawansowanych procesów z zakresu
innowacji, uregulowań prawnych, jak również wielomiliardowych fuzji generujących synergie kosztowe. Polski sektor
chemiczny na tym tle wypada
bardzo obiecująco. Mamy jako
kraj duże aspiracje, które urzeczywistniamy odważnymi planami inwestycyjnymi w każdej
dziedzinie bez szeroko rozumianej chemii i petrochemii. Branża
chemiczna w Polsce odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu nakładów inwestycyjnych w przemyśle ogółem, a środki finansowe przeznaczane na inwestycje w tym sektorze
wzrosły w ostatnich latach o ponad 12%.
W samej Grupie Azoty w ramach aktualnej strategii na lata
2013- 2020 na program inwestycyjny zamierzamy przeznaczyć ponad 7 mld zł. Najważniejszym z naszych projektów
są Polimery Police, którego wartość szacowana jest na około
5 mld złotych. Skala tej inwestycji daje wyobrażenie o wielkości zachodzących w Grupie procesów. Oczywiście jest
to tylko jeden z przykładów szerokiego wachlarza ambitnych planów realizowanych w dziedzinie chemii w Polsce.
Dużym globalnym wyzwaniem, o którym warto pamiętać,
jest również wzrastająca świadomość konsumencka. Niezależnie od tego, czy mówimy o produkcji wielotonażowej
czy małowolumenowej; bez względu na to, czy skupiamy
się na nawozach, tworzywach, szeroko rozumianej chemii,
a nawet opakowaniach – klienci coraz częściej oczekują bezpiecznych i ekologicznych produktów. Analogicznie dużą
atencją darzą procesy produkcyjne minimalizujące wpływ
na najbliższe otoczenie i środowisko naturalne. Powyższe
postawy stawiają przemysł chemiczny, w tym także Grupę
Azoty, w obliczu nowych, niełatwych wyzwań.
Wobec tak wielu wyzwań znalezienie jednej prostej
recepty jest praktycznie niemożliwe…
Trudne, ale nie niemożliwe. Na przykład w zakresie produkcji nawozów w Polsce osiągnęliśmy już taki pułap, że przy
obecnych uwarunkowaniach rynkowych dalsze zwiększa-
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W ramach autorskiego programu akceleracyjnego Idea4Azoty, Grupa Azoty podpisała list intencyjny z firmą ScienceBioTech, w zakresie
opracowania i wdrożenia technologii produkcji modułowych płytek przeznaczonych do zabiegu osteotomii.
fot. materiały prasowe

dr Wojciech Wardacki
Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

nie mocy produkcyjnych może okazać się rozwiązaniem
biznesowo nieuzasadnionym. Polski rynek nie jest w stanie
wchłonąć już większej ilości produktu przy zachowaniu odpowiedniej rentowności i zadowalających marż. To naturalny impuls do poszukiwania innych rozwiązań. Możemy być
tylko zadowoleni, że jako Grupa Azoty jesteśmy na tyle elastyczni, by stosunkowo szybko i sprawnie zdywersyfikować
swój portfel produktowy. Także i w tym celu poszukujemy
innowacyjnych rozwiązań, m.in. współpracując ze startupami, ale także uruchamiając autorski program akceleracyjny
Idea4Azoty. Niezależnie od tego dążymy do wzmacniania
pozycji konkurencyjnej w pozostałych ogniwach łańcucha
produktowego. W obszarze tworzyw wydłużamy łańcuch
produktowy, co pozwala nam na osiągnięcie wyższych
marż. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach finansowych tego segmentu, które notują historyczne maksima.
Z kolei w obszarze nawozowym, dzięki systemowi sprzedaży budowanemu od lat wspólnie z niezależnymi autoryzowanymi dystrybutorami, jeszcze bardziej zbliżamy się
do końcowego użytkownika. Poprzez autoryzowane punkty sprzedaży produkty Grupy Azoty trafiają bezpośrednio
do rolnika, który może dodatkowo skorzystać z usługi
magazynowania, wsparcia logistycznego czy doradztwa.
Można więc powiedzieć, że z producenta nawozów mineralnych programowo przekształcamy się w kompleksowego dostawcę procesów nawożenia – począwszy od zapewnienia surowców, poprzez dedykowaną wiedzę, aż
do wysiania nawozów pod konkretne uprawy. Co równie
ważne, dzięki korzyściom, jakie odnieśliśmy z konsolidacji,
mamy nie tylko możliwości finansowe, ale i szerokie zaplecze do prowadzenia wielokierunkowych działań i poszukiwania nowych, najlepszych rozwiązań.

No właśnie, skoro mowa o konsolidacji. W ostatnich latach na świecie dochodzi do spektakularnych transakcji
łączenia potencjałów największych
firm chemicznych. Tą drogą zdaje się
podążać Grupa Azoty. Czy aktualna
strategia Koncernu przewiduje jakieś
działania w obszarze fuzji i przejęć?
Chcąc się mądrze rozwijać, nieustająco usprawniamy procesy organizacyjne
i produkcyjne wewnątrz firmy, ale monitorujemy też rynek europejski, w tym aktywa produkcyjne w Polsce, w kontekście
łączenia potencjału i wynikającego z tego
wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Twarde dane pokazują, że łączenie sił się opłaca, a korzyści na polskim rynku są liczone
w setkach milionów złotych. Według dokonanego przez nas ostatnio podsumowania procesu konsolidacji, korzyści finan- W Tarnowie trwają intensywne prace nad rozbudową infrastruktury badawczo –
sowe, które osiągnęliśmy w Grupie Azoty rozwojowej Grupy Azoty. Otwarcie centrum planowane jest jeszcze w tym roku.
fot. materiały prasowe
w ciągu ostatnich siedmiu lat, sięgają 710
mln zł. A to nie wszystko, bo warto też
wspomnieć o korzyściach jakościowych.
Skuteczność konsolidacji spółek w ramach Grupy Azoty
chemii – infrastrukturalnym, gospodarczym oraz rynkopokazuje, że mamy znaczący potencjał, wiedzę i doświadwym – a także wspiera zrównoważony rozwój przemysłu
czenie w realizacji takich procesów, a jeśli pojawi się atrakchemicznego. Wspólnie udało nam się rozwiązać wiele realcyjna oferta w tym obszarze, na pewno ją przeanalizujemy.
nych problemów. Izba jest nieprzerwanie naszym mocnym
i słyszalnym głosem w dyskusjach zarówno na międzynaJakiego wsparcia w tym procesie oczekiwałby Pan
rodowych, jak i krajowych forach, szczególnie w zakresie
od Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego?
opiniowania założeń i projektów rozwiązań legislacyjnych
dla członków Izby. I tego wsparcia będziemy potrzebować
Polska Izba Przemysłu Chemicznego to organizacja, która
w kolejnych latach w obliczu nowych wyzwań, z którymi
od lat towarzyszy ważnym i wielkim zmianom w polskiej
będzie musiała się zmierzyć polska chemia.
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Trendy

INTERNETOWA APLIKACJA
DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
Nowe trendy w automatyce
W Grupie Azoty S.A. nowoczesna automatyka procesowa obejmuje wszystkie instalacje technologiczne. Kluczowe dane o pracy tych instalacji są online przesyłane do systemu nadrzędnego SCADA Wonderware InTouch oraz przemysłowej
bazy danych Historian.
Uprawnieni pracownicy spółki mają możliwość wyświetlenia informacji o pracy instalacji – zarówno
graficznych, jak i tabelarycznych. Mogą również prowadzić analizy danych z Wonderware Historian za pomocą dodatków tego oprogramowania dla MS Excel.
Nasz strategiczny klient, którym jest Grupa Azoty S.A.,
zwrócił się do naszej firmy, abyśmy przeanalizowali
możliwości stworzenia oprogramowania, które będzie
umożliwiało prowadzenie nadzoru nad pracą instalacji
technologicznych w zakresie szerszym niż opisany powyżej. Głównym celem naszego klienta było uzyskanie
wiarygodnych informacji dotyczących dostępności operacyjnej instalacji oraz kluczowych urządzeń w zakładzie. Przez informacje rozumiemy tu stan pracy poszczególnych instalacji
procesowych, kluczowych urządzeń oraz danych o ilościach
produkcji, dzięki którym można wygenerować podstawowe
wskaźniki, raporty oraz analizy pomagające w zarządzaniu produkcją tak dużego zakładu, podejmowaniu lepszych decyzji,
oraz wspomagających działania zwiększające całkowitą efektywność zakładu. Mapa zależności poszczególnych instalacji
procesowych jest bardzo rozległa, a mnogość powiązań pomiędzy nimi – w przypadku podjęcia błędnych decyzji – może
spowodować liczne straty finansowe oraz wizerunkowe.
Głównymi założeniami nowej aplikacji jest wyliczanie w trybie
online typowych wskaźników KPI (Key Performance Indicator)
oraz TPM (Total Productive Maintenance) – między innymi:
• MTTR (Mean time to repair) – średni czas potrzebny do naprawy awarii;
• MTTF (Mean time to failure) – średni czas do wystąpienia
awarii;
• MTBF (Mean time between failures) – średni czas pomiędzy
awariami;
• OEE (Overall Equipment Effectiveness) – całkowita dostępność operacyjna obiektu eksploatacji.
W roku 2016 rozpoczęliśmy, zgodnie z przyjętymi założeniami, prace nad oprogramowaniem. Aplikacja została zaprojektowana w architekturze klient–serwer, gdzie interfejsem
użytkownika jest przeglądarka internetowa. W programie
zaimplementowano funkcjonalności umożliwiające przegląd
zdarzeń z wybranego zakresu czasu, ich kategoryzację w za-

40 | Magazyn „Polska Chemia” 2/2018

leżności od rodzaju postoju, wyliczanie wskaźników, zliczanie
całkowitej ilości czasu w zależności od kategorii zdarzenia oraz
generowanie raportów miesięcznych i rocznych. Ponadto zaprojektowana została funkcjonalność planowania postojów,
która automatycznie przypisuje kategorię postoju w danym
okresie w przypadku jego wystąpienia. Obliczenia wskaźników przedstawiane są w formie tabelarycznej oraz graficznej.
Obecnie aplikacja pracuje w Jednostce Biznesowej Nawozy
Grupy Azoty S.A.
Podjęte działania miarodajnie zwiększyły efektywność instalacji procesowych, maszyn oraz urządzeń kluczowych zarówno
poprzez minimalizację postojów, jak i również motywację samych operatorów.

Spółka Grupa Azoty AUTOMATYKA to ponad
65 lat doświadczeń, prawie 400 pracowników i dwa
główne obszary działalności: utrzymanie ruchu oraz
realizacja remontów i inwestycji. Firma specjalizuje
się w projektowaniu, montażu, rozruchu oraz obsłudze przemysłowych systemów pomiarów i sterowania oraz usługach
z zakresu elektroenergetyki. O potencjale firmy stanowią pracownicy
– profesjonalne zespoły wysoko wykwalifikowanych osób, działające
w Tarnowie, Kędzierzynie oraz Gdańsku, oraz fachowe zaplecze techniczne: pracownie diagnostyczne, remontowe i kalibracyjne dla przyrządów pomiarowych i elementów systemów sterowania, laboratorium wzorcujące, warsztaty mechaniczne oraz park transportowy.

Grupa Azoty
Polskie Konsorcjum Chemiczne
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Produkty

KOŃ JAKI JEST, KAŻDY WIDZI
To znane powiedzenie świetnie sprawdzało się w ubiegłym wieku na targu zwierząt. Niestety obecnie straciło na aktualności, zwłaszcza gdy należy dokonać zakupu towarów, które muszą spełniać wysokie wymagania, a przez to pracować bezawaryjnie w najtrudniejszych warunkach i przewidywalnie długo.
Tak między innymi jest przy dostawie armatury przemysłowej, której importem i dystrybucją się zajmujemy. Bardzo często w swojej praktyce zawodowej spotykam się z klientami,
którzy chcieliby, abyśmy spełnili ich dwa marzenia. Jednym
jest niska cena oferowanego zaworu, a drugim – jego wysoka jakość. Oba te warunki są wykonalne, ale tylko wtedy,
gdy dostarczymy dwa zawory: jeden dobry, a drugi tani. To
oczywiście lekko przejaskrawiony przykład, ale niemal każdy
odbiorca armatury przemysłowej chciałby, aby towar był dobry, tani i dostarczony szybko, w dodatku z odległym terminem płatności. Z kolei każdy dostawca armatury wie, że nie
da się spełnić wszystkich oczekiwań, zwłaszcza gdy wymagania procesowe są bardzo wysokie.
Teoretycznie współpraca z klientem rozpoczyna się na etapie
zapytania ofertowego, ale w praktyce często należy wrócić
do projektu i specyfikacji, ponieważ wstępna weryfikacja zapytania pod względem poprawności sugeruje konieczność
dokonania zmian. Zdarzają się sytuacje, gdy projektant lub
technolog popełni błąd i wpisze do specyfikacji nieprawidłowy parametr. Dostawca armatury zawsze powinien weryfikować zapytanie pod względem poprawności i optymalizacji,
bo nadmierne przewymiarowanie elementów instalacji powoduje wzrost kosztów, a o konsekwencjach niedowymiarowania nawet nie wspomnę. Ważnym elementem specyfikacji
jest to, żeby symbole poszczególnych elementów były czytelne i niezbyt skomplikowane, aby bez szukania w katalogu
wiadomo było, z czym mamy do czynienia.
Zmorą wielu klientów jest termin oczekiwania na dostawę.
Wiadomo, że im bardziej specyficzny towar, tym bardziej dostawa się wydłuża, ale w naszym przypadku staramy się być
na tyle sprawni logistycznie, by móc dostarczyć większość
elementów armatury procesowej już na następny dzień, jeżeli
oczywiście zachodzi taka konieczność.
Rzeczą często pomijaną w ofertowaniu jest gwarancja. Wiadomo, że jest to kwestia regulowana prawnie i że obligatoryjny
okres gwarancyjny to dwa lata. Niestety gwarancja to tylko
dokument, a awaria i przestój to realne straty dla przedsiębiorstwa. Co z tego, że dostarczona armatura spełni wymagania zamawiającego, jeżeli w okresie gwarancyjnym lub zaraz
po jego zakończeniu ulegnie ona uszkodzeniu? Koszt niepotrzebnych i nieprzewidzianych przestojów może wielokrotnie
przewyższyć oszczędności poczynione przy zakupie. Dobrym
testem na jakość towaru jest pytanie o możliwość wydłużenia
okresu gwarancyjnego. Jeżeli producent jest pewny swoich
wyrobów, to nie powinien wstrzymywać się przed wydłużeniem gwarancji na przykład o sześć miesięcy.

Jeden z klientów zapytany o jakość armatury oferowanej przez
KLIMOS odpowiedział, że nie wie, bo montuje i zapomina. Czy
potrzebna jest lepsza rekomendacja?
Aby zachęcić klientów do długoterminowej współpracy, podpisujemy z nimi umowy gwarantujące terminowość dostaw
oraz stałą cenę. Jesteśmy w stanie trzymać stany magazynowe dla stałych odbiorców, tak aby zapewnić ciągłość zaplanowanych dostaw.
Stały kontakt z firmami projektowymi, wykonawczymi, jak
i odbiorcami końcowymi pozwala na bieżące konsultacje
i wymianę doświadczeń, co wzbogaca wszystkich o wiedzę
i zacieśnia kontakty.
Firma KLIMOS ma piętnastoletnie doświadczenie na rynku
armatury przemysłowej. Jest dostawcą elementów zarówno
niskoparametrowych, jak i tych spełniających najwyższe wymagania. Zajmujemy się kompletacją dostaw tak, aby klient
nie musiał szukać wielu dostawców armatury, co zaoszczędza czas, a przez to redukuje koszty. Współpracujemy z producentami uznanymi na całym świecie, których produkty
kupują największe koncerny przemysłowe. Nasi producenci – HABONIM i HAM-LET – to niekwestionowana czołówka
producentów armatury procesowej i odcinającej oraz napędów pneumatycznych. Oferujemy wykonania wysokotemperaturowe i kriogeniczne. Zakres materiałów obejmuje stale
kwasoodporne, tytan, monel, hastelloy, duplex i wiele innych
przystosowanych do współpracy z różnorodnymi związkami
chemicznymi, których listę (ponad pół tysiąca) obejmuje nasza tabela korozyjności.
Wprowadzaną aktualnie na rynek nowością
są procesowe zawory
kulowe z całkowitą,
stuprocentową szczelnością trzpienia, przeznaczone dla mediów
toksycznych, jak również zawory iglicowe
dla ciśnień do 4200
bar. Nasza oferta jest
wciąż
wzbogacana
o nowe elementy armatury w doskonałej
jakości.

Piotr Chróścik
Właściciel KLIMOS
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Recykling

NOWY MODEL GOSPODARKI
TWORZYW SZTUCZNYCH
STRATEGIA DS. PLASTIKÓW
W ciągu ostatnich kilku lat gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) stała się tematem przewodnim wielu koncepcji i rozważań na całym świecie. Coraz większą uwagę zwraca się na racjonalne korzystanie z zasobów oraz recykling materiałowy, czyli
drugie życie wykorzystanych produktów.
Jednym ze sposobów pozwalających na odejście od obecnego liniowego modelu gospodarki, opartego na produkcji
i konsumpcji (tzw. „weź, wytwórz, wyrzuć”), jest promowanie
przyjęcia modelu zamkniętej pętli, w której wszystko to, co
jest wytwarzane, po fazie konsumpcji jest zwracane i staje
się ponownie surowcem. Celem jest osiągnięcie lepszej równowagi pomiędzy gospodarką, środowiskiem a społeczeństwem poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania
zasobów, przy jednoczesnym uwzględnieniu przede wszystkim odpadów miejskich i przemysłowych. Dodatkowo kładzie się nacisk na zwiększenie odpowiedzialności i świadomości producentów i konsumentów, wykorzystanie w miarę
możliwości technologii i materiałów odnawialnych, a także
przyjęcie odpowiednich zrównoważonych strategii i narzędzi. Można przy tym zauważyć, iż wdrażanie idei GOZ jest
na całym świecie jeszcze na wczesnym etapie i skupia się
głównie w obszarze recyklingu. Przejście do nowego modelu wymaga zaangażowania w dialog wszystkich zainteresowanych stron: przemysłu, władz administracyjnych krajów
członkowskich UE, władz lokalnych i obywateli.

Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych
MEZAP Sp. z o.o. powstał w 1993 r.
Spółka wchodzi w skład grupy
– Mostostal Puławy S.A.
Główny zakres produkcji stanowi wykonawstwo,
modernizacja i naprawa aparatury i urządzeń
dla przemysłu chemicznego, energetycznego, spożywczego
i papierniczego, tj:
- zbiorniki ciśnieniowe i walczaki,
- kotły wodne i parowe,
- wymienniki ciepła różnych typów,
- reaktory, aparaty kolumnowe,
- obudowy filtrów,
- mieszalniki, wyparki, separatory.
Ponadto wykonujemy:
- obróbkę skrawaniem,
- obróbkę cieplno-chemiczną,
- usługi antykorozyjne,
- przeglądy i remonty urządzeń dźwignicowych,
wózków widłowych i wag,
- zawiesia z lin stalowych.
Działalność swoją opieramy na uprawnieniach i przepisach polskiego Urzędu Dozoru Technicznego (UDT),
niemieckiego Technischer Überwachungs-Verein (TÜV),
europejskich norm EN- 13445, EN-12952 i Dyrektywy PED
2014/68/UE oraz amerykańskiego The American Society of
Mechanical Engineers (ASME). Posiadamy system zarządzania jakością zgodny z normą PN ISO 9001:2009, który
daje dodatkową gwarancję dobrej jakości naszych wyrobów i usług.

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

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, którego celem
jest pobudzanie konkurencyjności, tworzenie miejsc pracy
i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego1. Zaproponowane zostały działania mające na celu pomoc w zamknięciu obiegu cyklu życia produktów (tj. od produkcji
i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców
wtórnych) przy jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich
surowców, produktów i odpadów oraz równoczesnym
dążeniu do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Wśród głównych działań, które zostały
przyjęte w pakiecie lub też miały być realizowane przez Komisję, wymienić należy:
• finansowanie przekraczające 650 mln EUR w ramach
programu „Horyzont 2020” i 5,5 mld EUR w ramach funduszy strukturalnych;

1. Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dn. 2 grudnia 2015 r.
(IP/15/6203)

• działania na rzecz ograniczenia odpadów spożywczych
prowadzące do zmniejszenia ich ilości o połowę do roku
2030;
• opracowanie norm środowiskowych dla surowców
wtórnych;
• określenie środków w ramach planu działań w zakresie
ekoprojektowania na lata 2015–2017 – jego celem było
zwiększanie efektywności energetycznej, a także trwałości oraz możliwości naprawy i recyklingu produktów;
• zmiana rozporządzenia w sprawie nawozów, służącego
łatwiejszemu uznawaniu na jednolitym rynku nawozów
organicznych i wytwarzanych z odpadów oraz wspieraniu roli biologicznych składników pokarmowych;
• wypracowanie nowej strategii dotyczącej tworzyw
sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym;
• seria działań na rzecz wtórnego wykorzystywania wody.
Dotychczas Polska Izba Przemysłu Chemicznego w imieniu
zrzeszonych firm członkowskich opiniowała projekt Mapy
drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, który został przekazany do konsultacji publicznych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
oraz następujące Komunikaty Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów:
• w sprawie wdrażania pakietu dotyczącego gospodarki
o obiegu zamkniętym: warianty podejścia do interakcji
między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów
i odpadów,
• w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.
Wzięła również udział w konsultacjach Komisji Europejskiej: Reducing marine litter: action on single use plastics and
fishing gear.

Strategia ds. tworzyw sztucznych
16 stycznia 2018 r. Komisja Europejska przyjęła Strategię
w dziedzinie tworzyw sztucznych, która jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej

24-110 Puławy, ul. Ignacego Mościckiego 10, tel. (081) 473 15 30, fax (081) 473 15 31, e-mail: info@mezap.pl, www.mezap.pl
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Recykling
Główne cztery uzupełniające się
podejścia zawarte w Strategii ds. tworzyw
sztucznych:
1. Zwiększenie opłacalności i podniesienie jakości recyklingu tworzyw sztucznych poprzez:
• prace nad nowymi przepisami dot. projektowania produktów, przeanalizowanie sposobów maksymalizacji
wpływu nowych przepisów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz określenie potencjalnie nowych celów dot. recyklingu;
• poprawę identyfikowalności chemikaliów w materiałach
poddawanych recyklingowi, kwestie substancji dziedziczonych w produktach już wprowadzonych do obrotu;
• uwzględnienie wymagań dot. recyklingu tworzyw
sztucznych;
• ocenę zachęt prawnych lub ekonomicznych do wykorzystywania materiałów pochodzących z recyklingu;
• opracowanie standardów jakości dla segregowanych
odpadów tworzyw sztucznych i tworzyw poddanych recyklingowi oraz nowych wytycznych dot. selektywnego
zbierania i sortowania odpadów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym.
Opracowanie PIPC

zamkniętym obiegu. Ma ona stanowić fundament dla nowej gospodarki tworzywami sztucznymi, gdzie projektowanie i produkcja plastików oraz produktów z tworzywa
w pełni respektują potrzeby (wymagania) ponownego wykorzystania, naprawy oraz recyklingu. Rocznie w Europie
generowane jest około 25,8 mln ton odpadów z tworzyw
sztucznych. Mniej niż 30% jest segregowane w celu recyklingu. Należy podkreślić, iż tworzywa sztuczne oraz produkty je zawierające stanowią bardzo istotną część współczesnego życia. Na przykład poprzez wykorzystywanie ich
w przeróżnych formach i specjalne zastosowania są ważnym materiałem, powszechnie występującym w gospodarce i w życiu codziennym. Mogą być zarówno sztywne,
jak i elastyczne, stanowić włókna, folie czy powłoki. Tworzywa sztuczne to syntetyczne materiały złożone z polimerów
i różnych dodatków, które zmieniają właściwości polimeru
(np. barwniki, plastyfikatory, stabilizatory, środki zmniejszające palność, środki porotwórcze, wypełniacze, biocydy itp.). Tak więc jest to duża grupa materiałów pocho-

2. Tworzywa sztuczne - Fakty 2016. Analiza produkcji, zapotrzebowania
oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie, PlasticsEurope
3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu
Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inwestowanie
w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł. Odnowiona
strategia dotycząca polityki przemysłowej UE. COM(2017) 479.
4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów. Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych
w gospodarce o obiegu zamkniętym. COM (2018) 28 final.
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dzenia organicznego, produkowana z takich surowców,
jak: celuloza, węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa i sól (przy
czym zużycie ropy naftowej utrzymuje się na poziomie
od 4 do 6%). Istnieją również „biotworzywa”, czyli tworzywa
sztuczne biodegradowalne oraz tworzywa biopochodne,
tj. takie, do produkcji których wykorzystywane są organiczne surowce odnawialne – biomasa, rośliny2.
W swoim Komunikacie Komisja Europejska podkreśliła
znaczenie tworzyw sztucznych, jednakże zwróciła również
uwagę na konieczność rozwiązania problemów środowiskowych, które dziś negatywnie rzutują na produkcję,
stosowanie i konsumpcję tworzyw. „Przemysł tworzyw
sztucznych jest bardzo ważny dla gospodarki europejskiej,
a położenie większego nacisku na jego zrównoważone
funkcjonowanie może stworzyć nowe możliwości w zakresie innowacyjności, konkurencyjności i tworzenia miejsc
pracy, zgodnie z celami odnowionej strategii dotyczącej
polityki przemysłowej UE”3. Omawiana Strategia ds. tworzyw sztucznych ma zatem stanowić podstawę do przejścia w kierunku nowej gospodarki tworzywami sztucznymi, tj. gospodarki zamkniętej, gdzie zarówno produkcja, jak
i produkty z tworzyw mogą być ponownie wykorzystywane, ulegać naprawieniu lub recyklingowi. Jednym z założeń
jest również ograniczenie zanieczyszczeń i negatywnego
wpływu tworzyw na środowisko. Jednocześnie realizacja
celów Strategii ma zapewniać dobrobyt w Europie, zwiększyć innowacyjność oraz przyczynić się do osiągnięcia unii
energetycznej zgodnej z zasadami nowoczesnej, niskoemisyjnej, zasobo- i energooszczędnej gospodarki4.

2. Ograniczanie ilości odpadów z tworzyw sztucznych
zakłada:
• złożenie wniosku ustawodawczego dot. ograniczenia
stosowania artykułów jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych (maj 2018 r.);
• przedstawienie wniosku legislacyjnego dot. rozwiązania
problemu odpadów wytwarzanych na statkach;
• opracowanie zharmonizowanego oznakowania dla tworzyw sztucznych nadających się do kompostowania oraz
biodegradowalnych;
• ograniczenie stosowania oksydegradowalnych tworzyw
sztucznych poprzez rozporządzenie UE w sprawie chemikaliów REACH;
• ograniczenie celowo dodawanych mikrodrobin plastiku
(REACH);
• ograniczenie uwalniania mikrodrobin z plastiku z innych
źródeł, np. poprzez opracowanie systemu certyfikacji
lub wiążących norm określonych w unijnej dyrektywie
w sprawie emisji przemysłowych.
3. Wspieranie innowacji i inwestycji w zakresie rozwiązań opierających się na obiegu zamkniętym poprzez:
• zwrócenie uwagi na innowacyjne materiały, które ulegają całkowitemu rozkładowi w wodzie morskiej i słodkiej
oraz na opracowanie alternatywnych surowców, w tym
surowców pochodzenia biologicznego;
• dodatkowe finansowanie priorytetowych środków, rozwój bardziej inteligentnych i nadających się do recyklingu
tworzyw, zwiększenie efektywności recyklingu oraz wykrywanie i usuwanie substancji niebezpiecznych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu;
• opracowanie strategicznego programu badań i innowacji zawierającego wytyczne dot. przyszłego finansowania
badań naukowych i innowacji po 2020 r.;
• opracowanie wytycznych dot. opłat z tytułu rozszerzonej
odpowiedzialności producenta;

• decyzje państw członkowskich dot. opodatkowania i zamówień publicznych;
• podkreślenie roli Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).
4. Wykorzystanie potencjału działań podejmowanych
w skali globalnej:
• wspieranie działań na arenie międzynarodowej, propagowanie na całym świecie najlepszych praktyk, wykorzystywanie własnych instrumentów finansowania
zewnętrznego w celu wsparcia lepszego zapobiegania
powstawaniu odpadów i gospodarowania nimi;
• wykorzystywanie dialogu politycznego na temat środowiska i przemysłu oraz dialogu na mocy umów o wolnym handlu, a także prowadzenie aktywnej współpracy
w ramach regionalnych konwencji morskich;
• zainicjowanie specjalnego projektu w celu ograniczenia
ilości odpadów z tworzyw sztucznych i odpadów morskich w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej;
• zaangażowanie się Komisji w opracowywanie międzynarodowych norm, mających zwiększyć zaufanie przemysłu do jakości tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu lub pochodzących z recyklingu;
• wsparcie działań w zakresie gospodarowania odpadami
zgodnie z konwencją bazylejską i opracowanie unijnego
systemu certyfikacji dla zakładów recyklingu.
Do 2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych
na rynku UE mają mieć możliwość recyklingu, a zużycie
tworzyw sztucznych jednorazowego użytku ma ulegać
konsekwentnemu zmniejszaniu. Dodatkowo zostaną
wprowadzone ograniczenia dotyczące celowego stosowania mikrodrobin plastiku.
Należy jednocześnie zauważyć, że Komisja Europejska będzie dążyć do przekształcenia europejskiego przemysłu
tworzyw sztucznych, co istotnie wpłynie na cały łańcuch
wartości i jest związane z istnieniem szeregu obaw, ryzyk
i zagrożeń dla branży chemicznej. Osią Strategii jest redukcja zaśmiecania środowiska odpadami z tworzyw sztucznych, zwiększenie ich recyklingu oraz dywersyfikacja surowców. Aby możliwy był istotny postęp w europejskim
podejściu do recyklingu tworzyw sztucznych, rekomendowany jest zwiększony nacisk na edukację i podniesienie
świadomości konsumentów na temat wartości odpadów
z tworzyw sztucznych i konieczności ich selektywnej zbiórki. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, iż przemysł chemiczny może oferować rozwiązania poprawiające cyrkulację materiałów i przyspieszające przejście w kierunku GOZ.
Dzięki wprowadzanym nowym materiałom, produktom
i technologiom polski przemysł chemiczny w znacznym
stopniu nie tylko przyczynia się do wzrostu gospodarczego, ale zarazem dostarcza rozwiązania służące pilnym wyzwaniom, związanym z koniecznością wzmożenia działań
na rzecz ochrony środowiska.

dr inż. Anna Zalewska
Główny Specjalista PIPC
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Rozwój

Kilka słów o rozwoju
największego koncernu
w branży
Zmieniające się dynamicznie otoczenie makroekonomiczne oraz regulacje kreują
wciąż nowe wyzwania dla biznesu, jakim jest zintegrowany przerób ropy naftowej
z wytwarzaniem produktów petrochemicznych i tworzyw.

Wydaje się, że kluczem do przyszłości jest poszukiwanie takiej
konfiguracji technologicznej, która umożliwi trwałe generowanie marży wynikającej z przerobu każdej baryłki ropy naftowej. Nie jest to jedna marża, ale kompilacja marż podzielonych
na poszczególne produkty, których wolumeny są ograniczane
wydajnością poszczególnych instalacji. Obserwując trendy
historyczne, można zauważyć, że największej dynamice poddawana jest marża rafineryjna. Zarówno sprzedaż detaliczna,
jak i petrochemia cechują się znacznie większą stabilnością.
Taki układ skłania do prowadzenia działań mających na celu
poprawę efektywności i konkurencyjności rafinerii tak, żeby
zwiększyć jej odporność na czynniki zewnętrzne oraz rozwijać
i budować nową marżę w obszarze petrochemii. W szczególności możliwe jest to poprzez wydłużenie łańcucha wartości
i wejście w segment produktów wysokorozwiniętych, gdzie
spodziewać się należy znacznie atrakcyjniejszych zysków.
Koncern konsekwentnie realizuje strategię opartą na powyższych trendach. Jej fundamentem pozostaje integracja
aktywów, oznaczająca wytwarzanie nowych produktów
w oparciu o własne wsady, wzmocnienie efektywności energetycznej własną silną energetyką oraz ambitna sprzedaż
zdobywająca rynek.

Wejście w produkty wysokomarżowe wymaga pokonania bariery B+R i wzmocnienia struktur badawczo-rozwojowych.
Koncern posiada własne zaplecze B+R m.in.
w zakresie polimerów pochodnych etylenu
i propylenu, asfaltów, nawozów czy PCW.
Inwestowanie w nowe produkty petrochemiczne konsekwentnie pociąga za sobą
rozwój kolejnych obszarów badawczych.
Skuteczna i szybka odpowiedź na bieżące
wyzwania operacyjne, efektywnościowe
i regulacyjne wymaga szeregu prac B+R. To
samo wiąże się z tempem wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacją wsadów i produktów. Zwiększając
dynamikę rozwoju równolegle z przygotowywaniem nowych inwestycji, znacznie
rozwinięto zaplecze B+R, zintensyfikowano
współpracę z nauką, a także wzmocniono
obszary ochrony własności intelektualnej
i technologii. Rozpoczęto przygotowania
do rozbudowy infrastruktury B+R – poza
zapleczem zlokalizowanym w czeskim Unipetrolu, skoncentrowanym wokół badań podstawowych, Koncern zamierza
wybudować nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe
(CBR) w Płocku, które – poza bieżącą działalnością – będzie
umożliwiało intensyfikację współpracy z nauką, szczególnie
w zakresie wdrożeń przemysłowych dla nowych rozwiązań,
technologii i produktów.
W ramach współpracy z Izbą Koncern korzysta z sukcesem
z programu sektorowego Innochem, realizując łącznie osiem
projektów dofinansowanych z NCBR i mogąc pochwalić się
stuprocentową skutecznością składanych wniosków. Dodatkowo aktywnie uczestniczy w niezwykle istotnych dla ochrony biznesu procesach legislacyjnych i lobbowaniu interesów
naszego sektora, który stanowi filar polskiej gospodarki. Izba
stanowi także niezastąpione źródło informacji i wymiany wiedzy, bezcenne w inspirowaniu do poszukiwania rozwiązań
dla bieżących wyzwań operacyjnych oraz poszukiwania obszarów optymalizacji.
Maciej Kropidłowski
Dyrektor Biura Rozwoju i Technologii PKN ORLEN
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Wspólna historia

Polska chemia – PKO Bank
Polski

relacja, współpraca, synergia

Wśród polskich branż przemysłowych branża chemiczna jest tą, której PKO
Bank Polski towarzyszy w rozwoju i zmianach od wielu już lat. Nasze relacje –
nawiązane na początku transformacji gospodarczej Polski – z każdym rokiem,
z każdym nowym pomysłem biznesowym czy organizacyjnym są wciąż pogłębiane, a doświadczenie wyniesione z realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć jest źródłem wzajemnego poznania.
lub kapitałowych (organizacja
emisji akcji czy finansowanie
zakupu lub skupu akcji). W palecie usług i produktów potrzebnych w dalszych etapach
konsolidacji (procesy udoskonalające i na nowo organizujące zasady działania grup
kapitałowych lub dynamicznie
rozwijających się podmiotów)
oferujemy skuteczne narzędzia
zarządzania płynnością grupy
pod względem depozytowym
(usługa cash poolingu rzeczywistego: mono- lub wielowalutowa), jak i kredytowym
(struktury parasolowe – kredyty
w rachunku bieżącym, limity
kredytowe wielocelowe).

Wieloletnia wspólna historia pozwoliła nam zdobyć wiedzę
na temat specyfiki branży – jej sezonowości, kapitałochłonności czy potrzeby konsolidacji. Z drugiej strony pokazaliśmy, że w trudnych czasach PKO Bank Polski jest partnerem rozumiejącym problemy oraz wspierającym działania
zmierzające do poprawy sytuacji zarówno podmiotów
działających na tym rynku, jak i całego sektora.
Prawidłowe rozumienie zjawisk zachodzących w poszczególnych branżach gospodarki pozwala Bankowi na wypracowanie i oferowanie Klientom rozwiązań, usług czy
produktów uwzględniających specyfikę sytuacji, ich indywidualne potrzeby oraz sytuacje, w jakiej podmiot lub
branża znajdą się w przewidywalnej przyszłości.
Odpowiedzią PKO Banku Polskiego na procesy konsolidacyjne i akwizycyjne w branży chemicznej była i nadal jest
szeroka oferta finansowania inwestycyjno-kapitałowego
w ramach transakcji finansowych (kredyty inwestycyjne)
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Wieloletnia wspólna historia
i współpraca polskiej chemii
i PKO Banku Polskiego była i jest możliwa, gdyż obie strony
dostrzegają jej pozytywne – zarówno pod względem ekonomicznym, finansowym jak relacyjnym – efekty. Bankowe
wsparcie i finansowanie inwestycji, akwizycji to działania,
które mają swój gospodarczy sens – stymulują rozwój podmiotów, zwiększają konkurencyjność, zachęcają i umożliwiają dalsze działania w sferze produktowej czy ekspansji
zagranicznej. Bankowe usługi wspierające zarządzanie doskonalą operacyjną stronę organizacji, przynoszą wymierne efekty oszczędnościowe w kosztach, a nawet wpływają
na zmianę filozofii funkcjonowania spółki lub grupy kapitałowej. Taką rolę PKO Bank Polski chce i będzie pełnił w dalszym ciągu w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości
gospodarczej – zarówno w branży chemicznej, jak i pozostałych sektorach gospodarki naszego kraju.
Artur Kucia
Dyrektor Biura Klienta Strategicznego –
Przemysł Ciężki i Wydobywczy, PKO Bank Polski S.A.
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BHP

Wybuch w zakładzie
recyklingu
Właściciel firmy i producent technologii ukarani
Wybuch, do którego doszło 3 października 2011 roku, powalił jedną ze ścian hali
zakładu recyklingowego zlokalizowanego w Newchapel (UK). W wyniku zdarzenia rannych zostało osiem osób, w tym pięć poważnie. W konsekwencji poniesionych obrażeń trzydziestoletni mężczyzna został wprowadzony w trwającą piętnaście tygodni sztuczną śpiączkę.
Surowe kary
za złamanie
przepisów BHP
Firma
recyklingowa
Ereco EMEA Corp Ltd
z siedzibą w Sussex
za złamanie przepisów BHP oraz szkody, do których doszło
na terenie obszaru
przemysłowego Hobbs
Industrial Estate, została zobowiązana do zapłacenia 60 tys. funtów
kary.
W ramach dochodzenia ukarano także firmę Paramount Waste
Extraction Ltd, która
była
producentem
Powalona ściana hali w zakładzie recyklingowym w Newchapel (UK)
urządzeń pracujących
w feralnym zakładzie
recyklingowym. Firma ta za – jak to zostało określone –
Śledztwo wykazało również, że firma Paramount Waste
„luźne podejście” do kwestii bezpieczeństwa wybuchoExtraction Ltd, odpowiedzialna za zaprojektowanie i dowego, pomimo ostrzeżeń płynących z firm trzecich, zostawę urządzeń stosowanych w zakładzie, nie uwzględnistała zobligowana do wypłaty kary w wysokości 32 tys.
ła prawdopodobnej sytuacji niebezpiecznej występującej
funtów.
podczas przeróbki kartrydżów do drukarek, które wcześniej
nie zostały całkowicie opróżnione.

Wyniki dochodzenia
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W ramach dochodzenia służby wskazały, że tonery poddawane recyklingowi w zakładzie były składowane w nieodpowiedni sposób.

Stwierdzono ponadto, że Paramount Waste Extraction Ltd,
aby określić, czy podczas pracy konstruowanych urządzeń
może dojść do powstania atmosfery wybuchowej, bazowała jedynie na ogólnych informacjach.

Ponadto zakład nie posiadał procedur bezpieczeństwa,
które ograniczałyby zagrożenia związane z obecnością
w procesie substancji niebezpiecznych. Nie wykonano
także oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia
pożaru i wybuchu.

Ereco EMEA Corp Ltd przyznała się do łamania przepisów
BHP oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W lutym br. firma została ukarana grzywną w wysokości 30 tys.
funtów. Obciążono ją również kosztami rozprawy w wysokości 30 tys. funtów.
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związane z użytkowaniem ich
sprzętu zostało wyeliminowane
poprzez projekt zapewniający
wysoki poziom bezpieczeństwa, uwzględniający przy tym
możliwość jego niewłaściwego
użytkowania przez personel –
kontynuowała.

Zniszczenia po wybuchu w zakładzie

Paramount Waste Extraction Ltd została ukarana grzywną w wysokości 16 tys. funtów oraz nakazano jej zapłacić
16 tys. funtów na poczet kosztów sądowych.

Komentarze po wybuchu:
– Wszyscy pracownicy zaangażowani w ten incydent mieli
ogromne szczęście, że ta eksplozja nie zakończyła się fatalnie – powiedziała po ogłoszeniu wyroku Michelle Canning,
inspektor ds. BHP. – Firma Ereco przed rozpoczęciem pracy
z niebezpiecznymi substancjami nie podjęła wymaganych
środków ostrożności, co doprowadziło do tego poważnego, zagrażającego życiu wybuchu. Zarówno projektanci, jak i dostawcy urządzeń muszą upewnić się, że ryzyko

Zniszczenia po wybuchu w zakładzie
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Głos w sprawie zabrała również
Denise Turner-Stewart, członek
gabinetu Rady Hrabstwa Surrey. – Pomimo ostrzeżeń Ereco
nie poradziło sobie z zagrożeniem w swojej fabryce, co doprowadziło do katastrofalnego wybuchu palnego tonera
w proszku. Współpracujemy
z pracodawcami, aby pomagać
im w przestrzeganiu przepisów
dotyczących bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, ale gdy
mimo to mają oni luźne podejście do bezpieczeństwa i narażają przez to zdrowie ludzi, nie wahamy się podjąć działań
egzekucyjnych i prawnych – oznajmiła.

Opinia eksperta
– Podstawowymi składnikami większości tonerów są: żywica poliestrowa, różne tlenki metali oraz sadza. Wszystkie
te substancje są łatwopalne i stwarzają poważne ryzyko
wybuchu. Przykładowo, podczas oceny ryzyka wybuchu,
którą nasi eksperci wykonywali dla nowo budowanej instalacji przyjmowania, magazynowania i pakowania tonera w pojemniki, okazało się, że wartość minimalnej energii
zapłonu tonera była mniejsza od najniższej wartości energii
zapłonu iskry wytworzonej przez urządzenie testujące (MEZ
< 10 mJ) – mówi Bartosz Wolff,
Prezes Zarządu GRUPY WOLFF,
która od ponad dwudziestu lat
pomaga zakładom przemysłowym w zakresie bezpieczeństwa
wybuchowego i procesowego. –
Oznacza to, że do wybuchu może
doprowadzić nawet najmniejsza
iskra, jak choćby wyładowanie
elektrostatyczne. Testy wskazały
także na wysokie maksymalne ciśnienie wybuchu przekraczające
8 bar g. Przeprowadzona analiza
była kluczowa dla prawidłowego
zaprojektowania i zabezpieczenia instalacji – kończy.

Sebastian Gruszka
Grupa WOLFF

