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Szanowni Państwo,
Oddajemy na Państwa ręce najnowsze wydanie Magazynu „Polska Chemia”, będące trzecim w tym roku numerem wydawnictwa realizowanego w ramach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - największej branżowej organizacji reprezentującej
przemysł chemiczny na arenie krajowej i międzynarodowej.
W tym numerze Magazynu „Polska Chemia” przybliżymy Państwu jak czwarta rewolucja przemysłowa wpływa na branżę
chemiczną i będzie w przyszłości kształtować nasz sektor. Co więcej, poznacie Państwo ryzyka prawne jakie niesie za sobą
Przemysł 4.0, a także nowy model pracownika czyli Człowieka 4.0.
Rozwiązania 4.0 są w chemii powszechnie stosowane. Chemia zawsze była innowacyjną gałęzią przemysłu. Stały rozwój,
poszukiwanie i implementacja nowych, coraz lepszych rozwiązań są naszą codziennością. Wiele rozwiązań uznawanych przez
różne gałęzie przemysłu za nowatorskie czy mieszczących się w obszarze „4.0”, nawet bez nazywania ich w ten sposób, od lat
działa w naszych przedsiębiorstwach. – mówi nam dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
Kwestie gospodarowania odpadami na przykładzie ostatnich zmian w ustawie o odpadach, umocnienie transportu multimodalnego chemikaliów a także szanse i zagrożenia wynikające z gospodarki o obiegu zamkniętym to kolejne tematy,
które polecamy Państwa uwadze. Zapraszamy także do przeczytania wywiadu z Markiem Filipowskim, Dyrektorem Projektu we FLUOR S.A. z którego dowiecie się Państwo co może być powodem opóźnień w realizacji inwestycji.
Zapraszam do lektury!
Karolina Bajszczak

Redaktor Naczelna Magazynu Polska Chemia
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Przemysł 4.0 głównym
kierunkiem rozwoju branży
chemicznej
Stojąc naprzeciw wyzwań nowej rzeczywistości rynkowej, którą kreuje rozwój czwartej rewolucji przemysłowej, sektor chemiczny rozpoczął już proces
transformacji cyfrowej. Wielu największych światowych liderów branży wprowadza działania mające na celu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez
wykorzystanie cyfrowych technologii i rozwój koncepcji Przemysłu 4.0. Firmy
te inwestują między innymi w działalność B+R, podejmują inicjatywy optymalizacji kosztów i poprawę efektywności operacyjnej, wprowadzają nowe
produkty, intensyfikują integrację łańcuchów wartości, optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych. Wpisując się w światowe trendy polski
przemysł chemiczny również musi zmierzyć się z nowymi źródłami konkurencji oraz tworzyć własne cyfrowe strategie biznesowe.
Koncepcja Przemysłu 4.0, napędzana przez zmieniające
się i coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów
oraz rozwój nowych technologii, kreuje zmiany w zakresie
realizacji produkcji, ale przede wszystkim organizacyjno-biznesowym. Firmy chemiczne muszą budować swoje
zdolności w tych dwóch obszarach, aby w pełni skorzystać
z możliwości jakie daje rozwój cyfryzacji. Poprzez wdrażanie cyfrowych strategii biznesowych, przedsiębiorstwa
mogą wykorzystywać technologie do poprawy produktywności, obniżaniu ryzyka biznesowego oraz poszukiwania całkowicie nowych źródeł dochodów. Możliwe to jest
dzięki wprowadzaniu nowych modeli biznesowych, integracji danych w całym łańcuchu wartości oraz wirtualizację
i zarządzanie procesami w czasie rzeczywistym. Produkcja
w zakładach chemicznych jest wysoko zautomatyzowana,
jednak charakterystyczna dla tego typu produkcji zmienność procesów pozostawia szerokie pole do usprawniania
ich za pomocą technologii 4.0. Wydajność produkcji zakładów chemicznych można poprawiać stosując cyfrowe
i inteligentne metody wytwarzania, takie jak predykcyjne
utrzymanie ruchu, inteligentne zarządzanie zasobami, kontrolę procesu oraz ich symulację. Zastosowanie cyfrowego
bliźniaka będącego kwintesencją inteligentnej cyfrowej fabryki, daje możliwości minimalizacji ryzyka inwestycyjnego
i kontroli, co przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe firm.
Również w innych elementach łańcucha wartości można
poszukiwać nowych możliwości optymalizacji oraz wyróżników konkurencyjności. W procesie planowania łańcucha
dostaw nowe technologie cyfrowe poprawiają jego transparentność oraz umożliwiają inteligentną analizę progno-

4 | Magazyn „Polska Chemia” 3/2018

zującą wzorce popytu. To z kolei umożliwia dostosowywanie planowania produkcji oraz optymalizację zasobów
i efektywności energetycznej zakładów. W zakresie tworzenia nowych produktów przedsiębiorstwa chemiczne mogą
wdrażać zaawansowane technologie np. druk 3D lub 4D,
innowacje materiałowe i nową ofertę opartą o usługi.
Aby naprawdę zrozumieć wartość Industry 4.0 i uzyskać
całkowity obraz przedsiębiorstwa, kluczowa jest integracja
danych poprzez wykorzystanie systemów informatycznych, które umożliwiają połączenie różnych danych z każdego obszaru łańcucha wartości. Inteligentna analityka
jest podstawą do podejmowania bardziej precyzyjnych
decyzji. Istotnym jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa
danych, co zwiększa również bezpieczeństwo produktu
w całym cyklu jego życia. Wyzwania związane z ochroną
danych przywoływane są często jako jedna z głównych barier rozwoju cyfrowych fabryk.
Należy pamiętać, że wszelkie zmiany technologiczne i organizacyjne pociągają za sobą zmiany dotyczące kompetencji pracowników. Dlatego w procesach wdrażania cyfrowych strategii biznesowych należy uwzględniać wsparcie
dla programów rozwoju kluczowych umiejętności kadry.
Wizja Przemysłu Przyszłości oznacza więc zasadniczą zmianę przyjętych dotychczas schematów konstruowania
i wzorców funkcjonowania w odniesieniu do systemów wytwarzania, modeli biznesowych i architektury produktów.
Transformacja sektora przemysłowego ze stanu dotychczasowego do poziomu czwartej rewolucji przemysłowej wymaga zaangażowania środków i działań wspomagających

Przemysł 4.0

przedsiębiorstwa w tej zmianie. Niezbędne są zarówno
środki i działania dotyczące kształtowania świadomości
i przygotowania kompetencyjnego do funkcjonowania
w nowej rzeczywistości, jak i środki wsparcia technicznego,
organizacyjnego czy finansowego. Potrzeby rynku w tym
zakresie znajdują odpowiedź w powstających inicjatywach
i realizowanych działaniach na rzecz wspomagania transformacji. Integratorem i koordynatorem tych aktywności
będzie tworzona obecnie Platforma Przemysłu Przyszłości.

że. Będąc świadomym wagi wpływu sektora chemicznego
na polską gospodarkę, polska Platforma Przemysłu Przyszłości przygotowuje również programy wspierania działań
cyfryzacji uczestników ekosystemu biznesowego kreowanego wokół przetwórstwa chemicznego. Koordynowane
przez Platformę sieci polskich Centrów Kompetencji przewidują integrację rozwiązań dla Przemysłu 4.0 ukierunkowaną wokół różnych specjalności branżowych, w tym również produkcji chemicznej.

Realizowane obecnie projekty przygotowania działalności
Platformy mają na celu diagnozę wyzwań cyfryzacji pojawiających się w kluczowych dla kraju sektorach przemysłu,
potencjału ich rozwoju oraz oczekiwań przedsiębiorstw
w ramach przewidywanego wsparcia ze strony inicjatyw
rządowych. Dysponując wiedzą pochodzącą wprost z rynku, podejmowane przez rząd i Platformę działania, mają
możliwość wpisywać się w najgorętsze potrzeby sektora.
Przemysł chemiczny jest dostawcą produktów i podstawą
działalności wielu innych gałęzi przemysłu np. rolnictwa,
przetwórstwa, budownictwa, farmaceutyków, dlatego też
zmiany w tym sektorze będą miały wpływ na inne bran-

Katarzyna Nosalska, Andrzej Soldaty
Projekt Platforma Przemysłu Przyszłości
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Sukces w przemyśle 4.0
– cztery kluczowe obszary
Czwarta rewolucja przemysłowa odnosi się do cyfryzacji przemysłu oraz integracji fizycznych i wirtualnych systemów produkcyjnych. Celem Przemysłu
4.0 jest stworzenie automatycznego, zintegrowanego i zoptymalizowanego
przepływu produkcji, przy jednoczesnym zapewnieniu większej elastyczności
i wyższych standardów jakości w procesach inżynieryjnych, planistycznych,
produkcyjnych, operacyjnych i logistycznych. Posiadanie zdolności do adaptacji będzie kluczem do sukcesu, a bycie proaktywnym i innowacyjnym ułatwi
jedynie przejście do tej nowej branży.
Dla zintegrowanego gracza na rynku, takiego jak PKN
ORLEN, Przemysł 4.0 oznacza szereg wyzwań – od stacji
paliw przez działalność produkcyjną aż po pracowników.
Siła nadchodzących zmian jest tak duża, że nie da się stać
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wobec nich obojętnie. Musimy w tych trendach aktywnie
uczestniczyć. Aby osiągnąć sukces w Przemyśle 4.0, firmy,
szczególnie te tradycyjne, działające tak jak my - głównie
offline, powinny wzmocnić pozycję konkurencyjną i bizne-

Przemysł 4.0
ności logistykę. Na przykład wykorzystanie systemów
satelitarnych do monitorowania właściwości fizyko-chemicznych produktów transportowanych koleją. Kolejnym
elementem jest prognozowanie popytu tak aby dostosować harmonogramy oraz plany produkcyjne do rzeczywistych potrzeb klienta.
Trzeci obszar stanowią badania i rozwój. Stosowanie zaawansowanej analityki danych jako narzędzi do tworzenia
nowych materiałów pozwala stworzyć symulacje finalnego produktu z branży chemicznej już na etapie prac badawczo rozwojowych co pozwala oszczędzić i czas i środki.
Równie ważna jest współpraca z instytucjami nauki, która
mogłaby wpłynąć na późniejsze wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań.

„

Przemysł 4.0 oznacza
szereg wyzwań –
od stacji paliw przez
działalność produkcyjną,
aż po pracowników.
Siła nadchodzących zmian
jest tak duża, że nie da się
stać wobec nich obojętnie.
sową, podejmując konkretne działania w czterech kluczowych obszarach.
Pierwszy obszar to usprawnianie operacji tak aby jednocześnie zwiększyć produktywność, a tym samym ograniczyć
koszty. Dzięki automatyzacji i robotyzacji można podczas
produkcji maksymalizować stopień wykorzystania aktywów oraz zminimalizować niezaplanowane postoje. Dla
przykładu koncern chemiczny BASF zaoszczędził 0,3 mln
EUR rocznie na remontach, dzięki systemowi sensorów,
które analizują anomalia w pracy instalacji. Z kolei PKN ORLEN jest w trakcie implementowania technologii VR. Wirtualna rzeczywistość zostanie wykorzystana do szkolenia
pracowników rafinerii. Symulacja procesów produkcji przyniesie realne oszczędności, a także umożliwi ulepszenie
procedur operacyjnych na instalacjach, ograniczy ryzyka
błędów ludzkich, oraz przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pracy.
Drugim obszarem jest cyfryzacja procesów planowania,
produkcji, logistyki i sprzedaży. Wykorzystanie dynamicznego zarządzania łańcuchem dostaw poprzez monitoring
aktywów, procesów oraz ludzi zapewni wysokiej spraw-

Czwarty obszar to inteligentne produkty i usługi pozwalające bezpośrednio przyczynić się do wzrostu przychodów.
Internet Rzeczy czyli urządzenia wyposażone w czujniki
mogące komunikować się ze sobą szybciej i sprawniej niż
przy pomocy człowieka. Mowa o zautomatyzowanej fabryce wykorzystującej sztuczną inteligencję do przewidywania
potrzeb klientów. Wreszcie big data i analityka zasilające
sztuczną inteligencję, badające zachowania i zwyczaje konsumpcyjne, komunikacyjne, żywieniowe czy zdrowotne
oraz odgadujące potrzeby, podpowiadające rozwiązania,
sterujące liniami produkcyjnymi, by konsumenci, dostali
to czego akurat potrzebują, w odpowiednim czasie. Obserwowanie i interpretacja trendów w kluczowych obszarach
przez działy strategii firm z sektora petrochemii stały się
istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, tym bardziej że tempo zmian wzrasta, bardzo duży udział w tym mają finalni
odbiorcy. Cyfryzacja umożliwia powstanie Przemysłu 4.0
na żądanie, wytwarzającego i dostarczającego usługi i produkty dokładnie według wymagań klienta wtedy, kiedy są
potrzebne. Ten kierunek zmian wymuszają konsumenci. Rodzi się Internet świata sprzęgający wszystko ze wszystkim.
Materiał powstał we współpracy z PKN ORLEN S.A.
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Proces wdrożenia nowych
metod eksploatacji majątku
produkcyjnego w Grupie Azoty
Gwałtowny rozwój nowych technologii, dynamicznie postępujący rozwój
sztucznej inteligencji, cyfryzacja i robotyzacja sprawiły, że współczesne procesy produkcyjne przebiegają zupełnie inaczej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.
Dzisiejsze instalacje produkcyjne to zaawansowane technologicznie urządzenia, maszyny i aparaty połączone siecią
rurociągów, sterowane przez DCS-y (Distributed Control
System). Sterowanie ewoluowało od prostych układów
regulacyjnych, do precyzyjnych systemów, które pełnią
także rolę zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyłączeniem instalacji. Zmiany te dotyczą również przemysłu
chemicznego, który nie tylko w tej kwestii nie pozostaje
w tyle, ale pretenduje do roli jednego z liderów. To właśnie
przemysł chemiczny, obok metalowego i elektronicznego,
jest wskazywany jako najchętniej inwestujący we wszystkie działania, które dzisiaj powszechnie już określa się mia-

Sterowanie – kiedyś
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nem Przemysłu 4.0. Grupa Azoty zamierza odegrać w tych
zmianach znaczącą rolę.
Grupa Azoty jako dojrzała i świadoma firma branży chemicznej otwarta jest na implementację innowacyjnych
rozwiązań, będących efektem wsparcia i rozwoju współpracy z uczelniami i startupami. Wśród tych działań należy
wymienić realizację projektów w obszarze technik ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie majątku produkcyjnego przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Jest to działanie zgodne ze strategią rozwoju
firmy, zarówno w obszarach zarządzania majątkiem, dosko-

Przemysł 4.0

Sterowanie – dzisiaj

nałości operacyjnej, jak i w zakresie innowacji, których generowanie i wdrażanie postrzegane jest przez Grupę Azoty
jako dźwignia rozwoju sektora chemicznego.
Podejście przemysłu w ogóle, w tym również przemysłu
chemicznego, do utrzymania technicznego ewoluuje
w kierunku obniżania kosztów. Ma się to odbywać przede
wszystkim poprzez udoskonalanie istniejących oraz stosowanie nowych metod diagnostycznych, dających wiarygodne wyniki, które pozwalają na wprowadzenie strategii
predykcyjnych.
Predictive Maintenance PdM (predykcyjne utrzymanie ruchu) polega na analizie zarówno historycznych, jak i bieżących danych serwisowych oraz eksploatacyjnych, w celu
prognozowania przyszłych zdarzeń i oceny prawdopodobieństwa awarii urządzenia w określonym horyzoncie
czasowym. Taką informację można następnie wykorzystać
do podejmowania optymalnych decyzji w obszarze zarządzania majątkiem.
Przykładem realizowanej przez Grupę Azoty współpracy
przemysłu i nauki jest wdrożenie innowacyjnego, opartego
na modelach predykcyjnych podejścia do zarządzania ryzykiem awarii maszyn. W tym zakresie Grupa Azoty podjęła
współpracę z firmą będącą spin-off’em z Akademii Górniczo-Hutniczej. Efektem tych wspólnych działań jest testowe wdrożenie nowoczesnego systemu klasy PdM o nazwie
RSIMS na instalacji V Konwersji Gazu Ziemnego w ciągu
amoniakalnym.
Wykorzystując nowoczesne algorytmy sztucznej inteligencji (m.in. Deep Learning), rozwiązanie poddaje analizie

ogromne zbiory danych (m.in. dane sensorowe, serwisowe
i środowiskowe), celem wyszukiwania wzorców świadczących o pogarszającym się stanie technicznym monitorowanych maszyn, a w konsekwencji ich awarii. System
monitoruje w czasie rzeczywistym około 300 parametrów
procesowych instalacji i wykrywa skomplikowane wielopoziomowe zależności, które mogą świadczyć o zbliżającej się
awarii. Algorytmy znajdują również zastosowanie do wskazania prawdopodobnych przyczyn awarii, co umożliwia
prowadzenie eksploatacji maszyn w sposób optymalny.
Korzystanie z technik PdM pozwala nie tylko zwiększyć
bezpieczeństwo techniczne, ale również obniżyć ilość nieplanowanych postojów, podnieść dostępność, a w rezultacie efektywność produkcyjną, co szczególnie w przypadku
urządzeń krytycznych ma bardzo duże znaczenie. W przyszłości przewiduje się dalszy rozwój podejścia do zarządzania majątkiem produkcyjnym i utrzymania technicznego
w kierunku usprawnienia sterowania procesem produkcji,
celem minimalizacji liczby nieplanowanych przestojów
i awarii, tj. preskryptywnego utrzymania ruchu (Prescriptive Maintenance).
Dotychczasowe wyniki prowadzonych działań pokazują,
że ich kierunek jest właściwy, dlatego warto go kontynuować.

Wiesław Lach
Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Technicznego w Grupie Azoty
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ROZWÓJ KADR A PRZEMYSŁ 4.0
Przemysł chemiczny zajmuje jedną z kluczowych pozycji w rozwoju polskiego
przemysłu i polskiej gospodarki. Zapewnia prawie wszystkim gałęziom gospodarki dostęp do bazy towarowej niezbędnej na każdym etapie łańcucha
ich wartości. Polska Chemia jest również jednym z czołowych pracodawców,
zajmując trzecie miejsce pod względem zatrudnienia wśród wszystkich sektorów przemysłowych – stanowi to ponad 300 tys. miejsc pracy.
Przy tym, dla prawidłowego funkcjonowania podmiotów
przemysłowych kluczowym jest posiadanie odpowiednio
wykwalifikowanej kadry. Wraz ze zmianami zachodzącymi
w przemyśle w wyniku postępu technologicznego i organizacyjnego, odpowiednim przemianom musi ulegać też
system kształcenia tak, aby potencjalni przyszli pracownicy
posiadali wiedzę, cechy i umiejętności pożądane przez pracodawców.
Mając na uwadze, że Przemysł 4.0 oznacza zbiór technik
i zasad kompleksowego funkcjonowania organizacji łańcucha wartości, zabezpieczających łączne stosowanie lub
używanie systemów cyber-fizycznych, Internetu rzeczy
(ang. Internet of Things – IoT) i przetwarzania chmurowego, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie co jest kluczowe i co będzie istotne w kształceniu przyszłych kadr.
Wielokrotnie z różnych stron podkreślana jest potrzeba
posiadania przez pracowników umiejętności miękkich
i przekrojowych, ukierunkowanych na umiejętność pracy
i współpracy w grupie, chęć pozyskiwania nowej wiedzy
i doszkalania się, wykazywania inicjatywy, odnajdywania
się w różnych złożonych sytuacjach, umiejętności rozwiązywania nieoczekiwanych problemów oraz posiadania
podstawowej wiedzy inżynierskiej.
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło pod tym kątem proces zmian w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego, nowe podstawy programowe mają być gotowe
z początkiem września 2019 r. To na co Ministerstwo chce
położyć największy nacisk, to praktyczna nauka zawodu
w szkołach branżowych w oparciu o system praktyk i zajęć
pokazowych w zakładach przemysłowych. Niezmiernie istotne jest przy tym odpowiednie wystandaryzowanie systemu
weryfikowania umiejętności posiadanych przez uczniów,
tak aby były one istotne z punktu widzenia pracodawców
i potwierdzały rzeczywiste kwalifikacje zawodowe. Z drugiej
zaś strony, należy zwrócić uwagę na dobór i przygotowanie osób nauczających tak, aby ich wiedza i umiejętności
również były dostosowane do zmieniającego się otoczenia.
Kluczowe staje się tu szkolenie nauczycieli i ich rozwój. Podejść więc należałoby do tematu systemowo, usprawniając
i modyfikując cały system kształcenia. Niezwykle istotne jest
tu zaangażowanie się przedstawicieli przemysłu w tworzenie podstaw programowych w szkołach branżowych, pod
kątem chociażby zapewnienia odpowiedniego systemu
szkoleń, staży i praktyk, gdyż tylko w ten sposób będzie

można uzyskać wiedzę na temat odpowiednich potrzeb
i wymagań. Być może wyniknie również potrzeba rozwoju
nowych specjalizacji w nie istniejących jeszcze zawodach,
aby zabezpieczyć wysoki poziom przygotowania z zakresu
nauk podstawowych jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, czy też posiadanie wysokiej elastyczności w zakresie
zmian umiejętności zawodowych i ciągłego doszkalania się.
Warto podkreślić, iż Polska Izba Przemysłu Chemicznego
obserwując zmieniającą się sytuację w sektorze dostrzega
potrzebę współpracy przemysłu z nauką, dlatego też od kilku lat realizuje autorski projekt ChemHR. Głównym celem
programu jest wzmocnienie systemu kształcenia kadr dla
przemysłu chemicznego poprzez bezpośrednią współpracę uczelni wyższych z przedsiębiorstwami z branży oraz
instytucjami partnerskimi. Dodatkowo jego realizacja może
przyczynić się do lepszego dostosowania wiedzy i umiejętności studentów kierunków chemicznych i biotechnologicznych do potrzeb rynku pracy oraz umożliwić zdobycie
im doświadczenia zawodowego. Z drugiej strony ChemHR
stanowi wsparcie dla przedsiębiorstw w przygotowaniu
kandydatów na wykwalifikowanych pracowników z grona
studentów. Dodatkowo ma za zadanie uświadomić młodym ludziom możliwości, jakie daje wykształcenie w tym
kierunku, a jednocześnie sprecyzować oczekiwania i ukierunkować dalszy tok nauki i własnego rozwoju. Różnorodność partnerów programu pod względem branży, sposobu
organizacji prowadzenia działalności, jak również wymagań
pozwoli studentom, a później absolwentom podejmować
świadome decyzje dotyczące ich kariery zawodowej.
Podsumowując można powiedzieć, że wdrożenie idei
przemysłu 4.0 będzie wymagało zmian w sposobie i systemie kształcenia tak, aby przyszli pracownicy byli w stanie
sprostać stawianym im
wymaganiom oraz realizować cele i zadania
pracodawcy.

dr inż. Anna Zalewska
Główny Specjalista, PIPC
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Człowiek, a może Człowiek 4.0
– wyzwanie dla Przemysłu 4.0
W ostatnich latach koncepcja Przemysłu 4.0, nazwanego również czwartą rewolucją przemysłową z podejścia niszowego, stała się pojęciem szeroko omawianym, dyskutowanym już nie tylko w Niemczech, ale w całej Unii Europejskiej.
Powszechna i dogłębna cyfryzacja procesów produkcji, informatyczna integracja wszystkich etapów systemu produkcji,
łańcucha dostaw i cyklu życia wyrobu, ale także wprowadzanie zmian w systemach wytwórczych mających na celu
zwiększanie wydajności produkcji oraz samoadaptacji tych
systemów umożliwiającej ciągłe dostosowywanie produkowanych wyrobów do zmiennych i zindywidualizowanych
potrzeb klientów – to nasza przyszłość, a przynajmniej jej
idea, kierunek dążenia. Jest to krok w kierunku digitalizacji
połączony z nowym podejściem do osiągania wyników, które jeszcze dekadę temu były niemożliwe do zrealizowania.

dwóch, trzech dekadach powstało szereg koncepcji i metod zarządzania człowiekiem (kapitałem, zasobami) traktowanych jako przełomowe. Do historii odchodzą czasy,
w których u jednego pracodawcy pracowało się przez wiele lat, a nawet przez całe życie zawodowe, jednakże wielu
starszych, ale również i czasami młodszych pracowników
nie wyobraża sobie innego modelu pracy, życia. Nie każdy
pracownik ma i będzie miał predyspozycje do bycia człowiekiem 4.0 i nie każdy pracownik będzie musiał zostać
człowiekiem 4.0.

Automatyzacja i robotyzacja są coraz bardziej powszechne. Wkraczają na coraz większą skalę do produkcji, logistyki.
Z jednej strony maszyny wykonują coraz więcej zadań należących do tej pory do ludzi. Z drugiej strony pojawiają się
nowe perspektywy skoro człowiek, maszyna i proces mają
być ze sobą zintegrowane. Potrzebny będzie pracownik,
człowiek, nazywany już dziś Człowiekiem 4.0, potrafiący zarządzać zadaniami wykonywanymi przez maszyny, rozumiejący nowe technologie, umiejący się w nich odnaleźć i z nich
korzystać. Taki człowiek, który nie boi się nowoczesnych rozwiązań, który stanie się nadzorcą analizującym spływające
ze wszystkich maszyn dane i wychwytującym wszelkie wzorce, analogie i anomalie. Głównym zadaniem takiego człowieka będzie optymalizacja procesów na podstawie gromadzonych w chmurze informacji. Już dziś pojawiają się analitycy
predyktywni mogący stanowić zalążek Człowieka 4.0.

Człowiekiem 4.0, potrafiący
zarządzać zadaniami
wykonywanymi przez maszyny,
rozumiejący nowe technologie,
umiejący się w nich odnaleźć
i z nich korzystać.

W teorii zdobycze postępu technologicznego nie będą
zastępować pracowników, lecz pozwolą otworzyć przed
nimi nowe możliwości, przedefiniować ich stanowiska pracy i stworzyć nowe. Analizując temat, warto mieć na uwadze, że nowoczesne koncepcje zarządzania pracownikami
traktują kapitał ludzki jako aktywa organizacji, strategiczne
zasoby, dzięki którym zakład ma możliwość wypracowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Inwestycja w człowieka, pracownika jest traktowana jako długoterminowa
inwestycja przedsiębiorstwa. Szczególnie w ostatnich

1)

P
 odgórski D, Wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy w warunkach przyśpieszającego rozwoju technologii i zmian
społeczno-gospodarczych, materiały CIOP-PIB

2) 	Przytoczone paradoksy pochodzą z publikacji prof. Joanny Marii
Moczydłowskiej „Paradoksy w zarządzaniu kapitałem ludzkim
w ocenie menadżerów” http://moczydlowska.pl/files/Paradoksy-wzarz-dzaniu-kapita-em-ludzkim-organizacji.pdf

„

Przemysł stawia czoło takim problemom jak starzenie się
społeczeństwa, problem tzw. „dziury pokoleniowej”, współistnienie doświadczonych pracowników zbliżających się
do emerytury i młodych specjalistów z krótkim stażem
pracy, pracowników kontraktowych, jednakowoż często
występują paradoksy typu:
• „Konieczność osiągania wyśrubowanych wyników przy
jednoczesnym zachowaniu wizerunku organizacji jako
dobrego pracodawcy (tzw. fajnej firmy).
• Konieczność pogodzenia krótkiego czasu pracy pracownika w przedsiębiorstwie ze zbudowaniem relacji opartej
na lojalności, zaangażowaniu emocjonalnym i wysokiej
wewnętrznej motywacji.
• Paradoks puli kadry rezerwowej: inwestowanie w rozwój
najlepszych pracowników powoduje ich odpływ z organizacji”
Nie zmienia to jednak faktu, że wiele osób odnajdzie się
w koncepcji Człowieka 4.0.
Agnieszka Gajek
Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy
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BASF 4.0
Digitalizacja jest współczesnym wyzwaniem, ale również ogromną szansą dla
branży chemicznej. Obszar ten zajmuje wysoką pozycję na liście strategicznych
priorytetów BASF. Na początku 2015 roku uruchomiliśmy projekt „BASF 4.0”, aby
przyspieszyć cyfrową transformację firmy oraz wykorzystać związane z nią szanse.
Od tamtego czasu możliwości związane z inteligentnym
wykorzystaniem danych i technologii cyfrowych są badane w ramach zespołów złożonych z przedstawicieli różnych
działów, testowane w projektach pilotażowych i wdrażane
w całym przedsiębiorstwie.

shafen w 2017 roku, to obecnie największy superkomputer
w branży chemicznej. Ilość kalkulacji, jakich może dokonać
w każdej sekundzie można porównać do mocy około 50 tys.
laptopów. W globalnym rankingu największych systemów
obliczeniowych TOP500 opublikowanym w czerwcu 2017 r.
superkomputer Quriosity firmy BASF zajął 65. miejsce.

Cyfryzacja spełnia ważną rolę we wszystkich obszarach
i pionach działalności firmy BASF. Digitalizacja oferuje nam
wyjątkowe możliwości dalszego rozwoju i wyróżnienia się
na tle konkurencji. Dlatego zasadnicze znaczenie ma dla nas
skupienie się na całym łańcuchu wartości, gdyż potencjał digitalizacji jest bardzo szeroki - od przyspieszenia procesów
innowacyjnych po tworzenie nowych modeli biznesowych
dla przemysłu chemicznego - a to tylko niektóre przykłady.

Quriosity jest wykorzystywany przy opracowywaniu formuł
produktów chemicznych. Superkomputer umożliwia budowanie znacznie bardziej złożonych modeli, w których można
różnicować dużo więcej parametrów. Pozwala to nie tylko
znacznie przyspieszyć prace nad nową substancją, ale także
identyfikować wcześniej nieznane powiązania i rozwijać zupełnie nowe podejście do badań.

Superkomputer

Analiza predykcyjna

W dzisiejszych czasach nie można sobie wyobrazić projektów
z obszaru R&D bez udziału zaawansowanych technologii. Superkomputer Quriosity, który pojawił się w BASF w Ludwig-

Analiza predykcyjna w utrzymaniu infrastruktury produkcyjnej polega na przewidywaniu optymalnego terminu na przeprowadzenie prac konserwacyjnych w celu wyeliminowania
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nieplanowanych napraw i awarii oraz
zoptymalizowania koordynacji procesów konserwacji i produkcji.
Aplikacja działa w oparciu o prognozowanie stanu technicznego podstawowych części i podzespołów instalacji produkcyjnych, takich jak sprężarki
czy wymienniki ciepła. Czujniki na bieżąco dostarczają danych o warunkach
pracy urządzeń. Następnie modele
opracowane na podstawie tych danych są oceniane przez specjalistyczne oprogramowanie analizujące, które
uwzględnia również dane historyczne
o procesie. Pierwsze aplikacje do konserwacji predykcyjnej zainstalowano
w krakerze parowym w Ludwigshafen.

Integracja horyzontalna
danych
Wdrożyliśmy rozwiązanie oparte na platformie w chmurze,
które umożliwia nam prowadzenie z klientem wymiany ważnych danych planistycznych z łańcucha dostaw niemalże
w czasie rzeczywistym, jak również symulację różnych scenariuszy. Eliminuje to długie cykle planowania i pozwala nam
niezwłocznie reagować na zmiany wprowadzone w planie
produkcyjnym klienta.

zakładu BASF. Pracownicy musieli m.in. wykonać zadania
polegające na odpowiednim doborze środków ochrony osobistej, poprawnym podłączeniu instalacji, reakcji w sytuacji
kryzysowej czy też postepowania z zakresu ochrony danych.
To trening z elementami grywalizacji, a także modelowy przykład lokalnej inicjatywy z obszaru 4.0, która znajduje globalne
zastosowanie w strukturach naszej firmy.

Augmented Reality (Rozszerzona
rzeczywistość)

Główne wyzwania

Aplikacja „Augmented Reality” pomaga pracownikom naszych zakładów w wykonywaniu codziennych zadań. Dzięki
aplikacji mają oni bezpośredni i szybki dostęp do niezbędnych informacji wyświetlanych na ekranach specjalnie wyposażonych urządzeń mobilnych, w tym tabletów i smartfonów.
Pozwala nam to zwiększyć wydajność naszych procesów
oraz zapewnić bardziej zrównoważony transfer wiedzy.

Cyfrowe modele biznesowe
Nasz dział zajmujący się technologiami oczyszczania spalin
opracował internetową platformę OASE® connect, dzięki której
nasi klienci mają całodobowy dostęp do kluczowych informacji w czasie rzeczywistym. Platforma wspiera diagnostykę i usuwanie usterek, umożliwia również przeprowadzenie symulacji
i oferuje moduły szkoleniowe. Obecnie testujemy funkcjonalność platformy wspólnie z naszymi klientami i wprowadzamy
udoskonalenia z uwzględnieniem ich uwag i opinii.

Wirtualny trening – realne bezpieczeństwo
By uczynić szkolenia z obszaru bezpieczeństwa ciekawymi
i absorbującymi, w BASF Polska sięgnęliśmy po nowoczesną
technologię Virtual Reality. Stworzyliśmy trening z zakresu
bezpieczeństwa, podczas którego pracownicy mogli zmierzyć się z realnymi zagrożeniami w bezpiecznych warunkach
wirtualnej przestrzeni odwzorowującej obszar produkcyjny

Sprawienie, aby dzięki konkretnym przykładom digitalizacja
nabrała realnego i atrakcyjnego kształtu w oczach naszych
pracowników, jest jednym ze szczególnych wyzwań, przed
którymi stajemy. Chcemy przecież zachęcać ich do wypróbowania i bezpośredniego testowania nowych rzeczy oraz
angażowania się w kształtowanie cyfryzacji naszej firmy.
W związku z tym musimy nauczyć się lepiej odróżniać ryzyko
od niepewności oraz wypracować inny, bardziej konstruktywny sposób radzenia sobie z „błędami”. W wielu przypadkach „błędy” są pożądanym i pouczającym doświadczeniem
na wczesnych etapach rozwoju (np. kluczowe informacje
zwrotne od klienta na temat prototypów).
Wyzwania dostrzegamy także w konieczności zapewnienia
wydajnej infrastruktury, ponadnarodowych normach i przepisach technicznych oraz dostępności uzdolnionych kadr
kompetentnych w dziedzinie cyfryzacji.
Cyfrowa transformacja to przyszłość, która już się dzieje. Powoduje zmiany w każdej branży, bez wyjątku. Branża chemiczna,
podobnie jak wszystkie inne, musi dotrzymywać im tempa.
Więcej informacji i materiałów ilustrujących przykłady projektów
można znaleźć pod adresem: www.basf.com/digitalization
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR, BASF Polska
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Bezpieczeństwo a Chemia 4.0
Wywiad z Markiem W. Koniecznym, Dyrektorem
Naczelnym INTROSYS Sp. z o.o.
Działalność i oferta INTROSYS Sp. z o.o.
dostarcza zakładom liczne rozwiązania
ściśle związane z bezpieczeństwem, co
jest istotnym element w działalności
tych przedsiębiorstw. Czy oferowana
przez Państwa rozwiązania są
zindywidualizowane?

dzie się dokształcał, rozwijał, poznawał nowe technologie,
techniki czy metody pracy w zasadzie wypada z „obiegu”.
Dziś, w dobie tak szybkiego rozwoju technologii nie można
pozwolić sobie na zastój, gdyż stosowanie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów ATEX, wymaga
od nas ciągłego podnoszenia kwalifikacji, szkoleń, poznawania nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

Zajmujemy się łącznością, która należy do podstawowych
środków zwiększających bezpieczeństwo. Czy to będzie
standardowa łączność kablowa, interkomowa czy też bezprzewodowa, to jej podstawowym celem zawsze będzie
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ludzi a także
urządzeń. Proponując klientom różne rozwiązania w tej
dziedzinie zawsze oferujemy systemy „szyte pod klienta”
- dostosowane do jego specyficznych wymagań i warunków pracy na danym obszarze a szczególnie w strefach zagrożonych wybuchem Ex. Zawsze uwzględniamy przy tym
uwagi ludzi pracujących bezpośrednio na hali produkcyjnej nie tylko projektantów czy kadry kierowniczej.

Oferowane przez Państwa systemy
dostarczają szybką, bezpieczną
i ukierunkowaną łączność, w potencjalnie
niebezpiecznych środowiskach. Jak w tych
systemach wygląda kluczowy element czyli
kwestia integracji z innymi urządzeniami?

„

Dziś, w dobie tak szybkiego
rozwoju technologii
nie można pozwolić sobie
na zastoj, gdyż stosowanie
nowych rozwiązań w zakresie
bezpieczeństwa i wymogow
ATEX, wymaga od nas ciągłego
podnoszenia kwalifikacji,
szkoleń, poznawania nowych
rozwiązań w zakresie
bezpieczeństwa.
Nie da się ukryć, że Państwa oferta podąża
za postępującą rewolucją w przemyśle. Jak
wygląda sytuacja w codziennej działalności
spółki?
W życiu każdego człowieka istnieje konieczność ciągłego
doskonalenia, uczenia się. Lekarz czy inżynier, który nie bę-
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Oferujemy integrację systemów nagłośnienia, radiokomunikacji, automatyki przemysłowej, telekomunikacji
standardowej, ochrony dostępu, telewizji przemysłowej,
alarmów gazowych i p-poż, dzięki interfejsom, które tworzy firma Industronic. Integracja tych urządzeń dzieje się
w procesorach cyfrowego systemu interkomowego Intron-Dplus – nowoczesnego rozwiązania, pozwalającego
na przyłączanie tych systemów. Trzeba także powiedzieć,
że w dobie rozwoju sieci IP i dostosowaniu do niej nawet
starszych rozwiązań, stało się to jeszcze bardziej ułatwione
i niezbędne.

Jakie innowacyjne rozwiązania stosujecie
Państwo w swojej działalności?
Obecnie najbardziej innowacyjne rozwiązania wprowadza
się poprzez stosowanie w coraz szerszym zakresie komunikacji pomiędzy urządzeniami i systemami na stworzeniu sieci IP i cyfrowym przekazie danych od np. czujników
stosowanych w automatyce przemysłowej do cyfrowych
radiomodemów przekazujących informacje z urządzeń
analogowych itp. Od coraz większej cyfryzacji przemysłu
i jego transformacji nie ma odwrotu, jeśli ma rosnąć jego
produktywność i jakość.

Czy obecne trendy wpłynęły na zmianę
Państwa modelu biznesowego?
Obecne czasy wymagają od nas dostosowania się do nowoczesnych trendów rozwoju w biznesie. Przyspieszająca
produkcja, nowoczesne rozwiązania (np. technologia 3D),
zwiększone wymagania wobec pracowników przy wprowadzaniu urządzeń-robotów ze Sztuczną Inteligencją, ciągły rozwój wiedzy technicznej i ogólnej czyli to wszystko co
ma wpływ na wprowadzanie zasad Przemysłu 4.0 wymaga
nieustannej adaptacji do oczekiwań i wymagań XXI wieku.

Chemia 4.0
Można więc uznać, że obecne trendy
wpływają pozytywnie na działalność
INTROSYS, czyli równie pozytywnie
spogląda Pan w przyszłość?
Dziś, z racji wieku, zazdroszczę młodym inżynierom, że nie
będę mógł poznać tak wielu rozwiązań w technice, które
poznawałem kiedyś na stronach literatury s-f.
Te wspaniałe perspektywy które kreślą najświatlejsze umysły naszych czasów, oraz zwiększająca się kwantyfikacja
danych dzięki chmurom obliczeniowym, które dają dostęp
do nieograniczonej mocy obliczeniowej i stanowią zarazem bazę do tworzenia następnych innowacyjnych aplikacji, są powodem satysfakcji dla ludzi żyjących na przełomie
wieków i znających stare urządzenia analogowe. Myślę,
że cyfrowa przyszłość wciąż jest przed nami.

Jakie wyzwania stoją przed spółką
w obliczu rewolucji 4.0?

rować się trochę innymi założeniami. Specjaliści uważają,
że stworzenie spójnej strategii cyfryzacji w przedsiębiorstwie nie może się zacząć bez zdefiniowania celu i określenia problemów, które powinny zostać za jej sprawą
rozwiązane. Dlatego w naszej spółce, która jest przede
wszystkim firmą usługową stawiamy na wprowadzanie
w coraz większym stopniu najnowocześniejszych rozwiązań w cyfrowym przetwarzaniu i przekazie danych, urządzeń tworzących sieci IP, wprowadzaniu cyfrowych systemów radiokomunikacji typu Tetra i tym podobne. Staramy
się przekazać klientom najlepszą wiedzę o rozwijającej się
łączności w naszej branży.
Idea Przemysłu 4.0 jest naszą przyszłością, w której coraz
bardziej będzie ograniczana rola człowieka na rzecz robotyzacji, bo tego wymaga postęp. Wyzwaniem dla nas jest
dostosowanie się do tej Idei poprzez poznawanie nowych
rozwiązań i cyfrowych technologii w dziedzinie komunikacji i ich implementacji u naszych klientów.

Jak wiadomo rewolucja polega na gwałtownym wprowadzaniu zmian, lecz rewolucja Przemysłu 4.0 powinna kie-

Chemia 4.0 – ryzyka prawne
Czwarta rewolucja przemysłowa stała się rzeczywistością, a nie melodią przyszłości, i jako taka nie zamierza czekać czy poszczególne branże nadążą za jej
falą dostosowując się do jej wymagań czy też nie
Kolejno wdrażane w polskiej branży chemicznej rozwiązania
i innowacje zdają się odpowiadać zmieniającej się rzeczywistości. Jednak nie zawsze tempo wdrażania innowacyjnych,
a nawet czasami rewolucyjnych zmian, pozwala na właściwą ocenę i niwelowanie ryzyka natury prawnej, które wraz
ze wspomnianą wyżej rewolucją przemysłową w wersji 4.0,
dotykać będą również coraz to nowych obszarów, nieznanych dotąd krajowym przedsiębiorcom. Takiego wyzwania
chemia nie miała w przeciągu ostatnich 150 lat, gdyż zmiany zachodzą we wszystkich aspektach, nie tylko cyfryzacji
i automatyzacji, ale również zmienia się podejście do stosowanych surowców i ich składów a niektóre zmiany wymuszane są regulacjami prawnymi, w szczególności w zakresie
polityki klimatycznej czy gospodarki obiegu zamkniętego (temat ten jest omówiony szerzej w artykule mecenas
Agnieszki Skorupińskiej „Sektor chemiczny a gospodarka o
obiegu zamkniętym” Magazyn Polska Chemia nr 3/2018 (9)
listopad 2018 r., str. 52-53). Pozyskiwanie i wdrażanie coraz
to nowocześniejszych technologii, musi iść w parze z odpowiednim dostosowaniem środowiska prawnego, w ramach
którego funkcjonują przedsiębiorstwa chemiczne.
Niestety, aby nadążyć za rozwojem technologii, krajowa
branża jest niejednokrotnie zmuszona do pozyskiwania
gotowych rozwiązań lub technologii na obcych rynkach.

Wiąże się to nieodzownie z koniecznością zawierania
umów licencyjnych, które bywają skrajnie niekorzystne
dla licencjobiorców. Polski sektor chemiczny – co do zasady – powinien odejść od praktyki biernego przyjmowania
warunków licencyjnych narzucanych przez dostawców
technologii, na rzecz ich negocjacji. Praktyka wskazuje,
że często nawet nie podejmuje się prób takich negocjacji, co niestety skrzętnie wykorzystują dostawcy i licencjodawcy, umacniając tym samym swoją pozycję na rynku.
Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego, że uwarunkowania biznesowe nie zawsze dają szerokie pole
do negocjacji, niemniej istnieje kilka obszarów znanych
z umów licencyjnych funkcjonujących w sektorze chemicznym, które dla dobra całej branży, a nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, należałoby z zasady poddawać
negocjacjom. W umowach licencyjnych dość często można spotkać się postanowieniami, które wykluczają dokonywanie przez licencjobiorców usprawnień i modyfikacji
dostarczonej technologii. Tymczasem praktyka pokazuje,
że to odbiorcy i użytkownicy tych technologii pracując
z nią na co dzień lub dostosowując ją do warunków konkretnych zakładów, przyczyniają się do jej rozwoju i ulepszenia, jednocześnie płacąc za nią – rozwiązanie wręcz
idealne dla dostawców technologii i licencjodawców. Wydaje się, że słusznym rozwiązaniem byłoby swoiste „wyna-
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grodzenie” licencjobiorcy za wkład w rozwój dostarczonej
mu technologii. Tymczasem, najczęściej spotykane umowy licencyjne albo w ogóle wykluczają wprowadzenie jakichkolwiek usprawnień lub modyfikacji, lub też pozostawiają ten aspekt nieuregulowanym. Pewnym remedium
na to zjawisko pozostaje dążenie do wprowadzenia do takich umów prostych klauzul, bazujących na założeniu,
że za wypracowane przez licencjobiorcę i zaakceptowane
przez licencjodawcę usprawnienia dostarczonej technologii, takiemu licencjobiorcy należy się gratyfikacja. Może
się to przyczynić zarówno do zmniejszenia „dysproporcji
sił” w stosunkach prawnych pomiędzy licencjodawcami
i licencjobiorcami, jak również stanowić znaczący impuls
pobudzający innowacyjność pośród przedsiębiorców, którzy dotychczas poprzestawali jedynie na wykorzystaniu
dostarczonej technologii.
Samo zaadresowanie kwestii „usprawnień” pozyskiwanej
z zewnątrz technologii we właściwych umowach licencyjnych nie jest jedynym obszarem ryzyka prawnego, na jakie
należy zwracać uwagę. Oczywistym jest to, że to nie same
przedsiębiorstwa a ich specjaliści w istocie opracowują
i wdrażają takie „usprawnienia”. Na gruncie prawa pracy,
kwestia praw autorskich związanych z opracowanymi
przez danego pracownika usprawnieniami, znajduje swoje uregulowania w powszechnie obowiązujących przepisach. Zgodnie z regulacjami prawa autorskiego, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca,
którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą
przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach
wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru
stron. Oczywiście z kwestią tą związany jest szereg niuansów, takich jak np. kwestia pól eksploatacji czy też kwestia „twórczego” charakteru danej pracy, na które należy
zwracać uwagę przy formułowaniu umów o pracę czy też
wewnętrznych regulaminów. Niemniej można stwierdzić,
że powszechnie obowiązujące przepisy w pewien sposób adresują kwestię praw autorskich na linii pracownik
– pracodawca. Brak jest jednak tożsamych uregulowań
w odniesieniu do specjalistów zaangażowanych w oparciu o inne stosunki prawne, takie jak kontrakty menadżerskie czy też umowy zlecenia i o dzieło, dlatego też należy
je każdorazowo zaadresować w konkretnych umowach.
Na ten niezwykle istotny aspekt trzeba zwracać uwagę już
na etapie zatrudniania poszczególnych specjalistów, tak
aby w sytuacji, w której dany specjalista w istocie stworzy
jakieś usprawnienie, pozostało one bez większych wątpliwości własnością danego przedsiębiorcy. Należy pamiętać
o podstawowej zasadzie działającej w przemyśle, że najbardziej innowacyjnych rozwiązań nie można kupić, należy je samemu wynaleźć.
Poza aspektami związanymi z technologią i jej rozwojem,
a co za tym idzie prawami autorskimi czy licencjami, kluczową rzeczą jest bezpieczeństwo prawne środowiska,
w którym się działa. Pod hasłem „innowacje” kryje się szereg rozwiązań bazujących na cyfrowych modelach biznesowych. Wiązać się to musi z korzystaniem z wszelkiego
rodzaju narzędzi do wymiany i obiegu danych oraz zarzą-
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dzania i sterowania ruchem instalacji. Jakkolwiek cyfryzacja w tym obszarze jest tak pożądana, jak i nieunikniona,
to należy liczyć się z tym, że sektor chemiczny będzie musiał zmierzyć z zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością. Ustawodawstwo unijne dostrzegło to zagrożenie,
czego wyrazem jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego
poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa NIS). W myśl tej dyrektywy państwa UE mają opracować krajowe strategie
w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. W ślad za tą dyrektywą powstała ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
która ma stać się podstawowym narzędziem prawnym służącym zapewnieniu ochrony przed takimi zagrożeniami.
Jakkolwiek, przepisy te nie mają bezpośredniego zastosowania do większości przedsiębiorców z polskiego sektora
chemicznego, to jednak określone w nich mechanizmy
stanowić mogą swoiste wytyczne pomagające określić
pożądane działania tych podmiotów, w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Co istotne, takie podmioty mogą wziąć
aktywny udział w systemie sygnalizacji i raportowania incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem (ustawa
przewiduje taką możliwość, o czym pisaliśmy w artykule
mecenasa Ireneusza Piecucha „Krajowy system cyberbezpieczeństwa a przemysł chemiczny” Biuletyn Programu
„Bezpieczna Chemia nr 3/2018, str. 9-14).
Powyższe aspekty prawne to jedynie niewielki ułamek zagrożeń natury prawnej, z którymi sektor chemiczny będzie
musiał się zmierzyć w najbliższych latach. Każda rewolucja
i wejście z biznesem na niezbadane dotąd obszary musi
się wiązać z powstaniem ryzyka natury prawnej. Jesteśmy
jednak przekonani o tym, że ich wczesna identyfikacja i odpowiednio wczesne przeciwdziałanie, pozwoli na uniknięcie poważnych problemów związanych z wdrażaniem nowych technologii, cyfryzacji czy innowacji. Z optymizmem
patrzymy także na działania polskich przedsiębiorstw
z branży chemicznej w tym zakresie, która zdają się dążyć
do tego, aby tym razem „Polak był mądry przed szkodą”.

Iga Lis
Partner i adwokat, Lider Zespołu ds. Sektora Chemicznego
w Kancelarii CMS
Hubert Wiśniewski
Radca Prawny w Kancelarii CMS
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Podsumowanie V Kongresu
„Polska Chemia”
Za nami najważniejsze wydarzenie branży chemicznej w Polsce. Ponad 400
gości wzięło udział w V edycji Kongresu „Polska Chemia” który miał miejsce
13–14 czerwca w Wieliczce. Przedstawiciele całego sektora chemicznego, prezesi
największych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, eksperci przez dwa
dni dyskutowali nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej. Wyzwaniami,
które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami, które mają coraz większy wpływ na przyszłość całego sektora.

„Polska Chemia jest strategiczną gałęzią polskiej gospodarki. Gałęzią, bez której większość sektorów przemysłu nie
może istnieć. Dla nas to powód do dumy, ale przede wszystkim do ogromnego poczucia odpowiedzialności za całą gospodarkę, miejsca pracy, środowisko naturalne. Podążamy
za światowymi trendami, rozwijamy się, inwestujemy. Na co
dzień nie potrzebujemy pomocy, potrzebujemy wsparcia
i partnerów do rozmowy, który rozumieją nasze znaczenie
i razem z nami będą szukać rozwiązań korzystnych nie tylko dla Polskiej Chemii, ale też dla całego kraju.” – powiedział
dr inż. Tomasz Zieliński, prezes PIPC.
Kongres „Polska Chemia” był podzielony na osiem bloków
tematycznych, z których każdy składał się z kilku debat lub
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prezentacji. Poszczególne obszary tematyczne odpowiadały
najistotniejszym trendom kształtującym dzisiejszą chemię.
Wydarzenie rozpoczął blok złożony z dwóch debat: Globalne
Trendy. Gospodarka 4.0. Wśród licznych przykładów podążania za kierunkami Gospodarki 4.0 i technologiczną gotowością do implementacji nowych rozwiązań istotną kwestią
podnoszoną przez mówców jest rozwój zasobów ludzkich
i przystosowanie pracowników do nowych technologii.
Następnie uczestnicy Kongresu przysłuchiwali się prezentacjom i debatom dotyczącym Fuzji i przejęć. Główną konkluzją tego bloku tematycznego jest to, iż tylko duże i silne
podmioty są w stanie konkurować na rynku globalnym,

#KongresPolskaChemia

jednakże, aby fuzje były skuteczne muszą być przeprowadzane we właściwym momencie rozwojowym firmy.
Inteligentny Przemysł był ostatnim obszarem tematycznym omawianym podczas pierwszego dnia Kongresu.
Sektor chemiczny jest jednym z najintensywniej korzystających z rozwiązań Przemysłu 4.0, jednakże nadal stoi przed
licznymi wyzwaniami i kosztami związanymi z ich wprowadzaniem. Ważnym elementem składowym rozwoju inteligentnego przemysłu jest rozwój kadr, tak by były w stanie
w pełni wykorzystać potencjał rozwoju technologicznego,
którego jesteśmy świadkami.
Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu była uroczysta
kolacja, podczas której wręczono tytuł „Ambasadora Polskiej
Chemii”. W tym roku tytuł otrzymała Grupa Azoty S.A.
Tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. Kampania jest
jedynym, krajowym programem promującym polski sektor
chemiczny. Jej głównymi celami jest stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i prośrodowiskowego sektora oraz promocja
obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.
Drugi dzień Kongresu rozpoczął się tematem kluczowym dla
branży chemicznej czyli kwestiami dotyczącymi Bezpieczeństwa krajowej gospodarki a bezpieczeństwa sektora. Wspólną
konkluzją była potrzeba systemowego wsparcia, które pozwoli obniżyć ogromne koszty energii, którymi obciążony jest
sektor. To jedyna droga do utrzymania konkurencyjnej pozycji
polskich przedsiębiorstw. Również kwestie cyberbezpieczeństwa mają niebagatelny wpływ na rozwój całej branży.
Kolejny blok tematyczny dotyczył Odpowiedzialnego rozwoju przemysłu chemicznego. Paneliści skupili się na dwóch

głównych kwestiach, którymi z punktu widzenia sektora są
nadal niewykorzystany potencjał intelektualny oraz konieczność nieustannej pracy nad wizerunkiem całego przemysłu
chemicznego.
Następnym poruszanym tematem był GOZ – nowe oblicze sektora. Uczestnicy panelu zgodzili się z tezą, że Polska
Chemia musi brać aktywny udział w pracach legislacyjnych
i podejmować wyzwanie edukacji urzędników unijnych, tak
by kolejne rozwiązania prawne były bardziej prosektorowe.
Digitalizacja i Big Data były jednym z ostatnich obszarów
tematycznych poruszanych przez uczestników Kongresu.
Cyfryzacja i digitalizacja są prawdziwą szansą na rozwój sektora, a nie tylko jedną z mód – z tą tezą zgodzili się wszyscy
uczestnicy dyskusji. Jednym z kierunków wskazywanych
podczas debaty była współpraca ze startupami, które potrafią dostarczyć bardzo innowacyjne rozwiązania niezbędne do implementacji rozwiązań które oferuje Big Data.
Zakończenie Kongresu przebiegło pod hasłem: Przyszłość
sektora – wygrana przemysłu chemicznego. Debatę prowadził Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż.
Tomasz Zieliński, pytając ekspertów o to jakie scenariusze
czekają Polską Chemię. Inwestycje, współpraca, koncentracja na szansach a nie na ryzykach – te hasła pojawiały się
na scenie najczęściej.
Podczas dwóch dni V Kongresu „Polska Chemia”, będącego
najważniejszym wydarzeniem branży chemicznej w Polsce uczestnicy mieli okazję wysłuchania dwudziestu debat
i prezentacji, nawiązania dziesiątek kontaktów i wymiany
doświadczeń i poznania innowacyjnych pomysłów. Przestrzeń do dyskusji z ekspertami jak również możliwość bliższego poznania oferty partnerów Kongresu są bardzo dużą
wartością tego spotkania.
Kolejne Kongres „Polska Chemia” już w czerwcu 2019!
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Przedsiębiorstwo efektywne
energetycznie
Ograniczenie zużycia energii jest jednym z powszechnie stosowanych sposobów na poprawę wyników finansowych w przedsiębiorstwie, w tym w wielu
firmach z branży chemicznej. Realizacje, które pozwalają uzyskać oszczędności, takie jak instalacja własnych źródeł energii, modernizacja oświetlenia,
czy termomodernizacja budynków, to tylko niektóre ze sposobów uzyskania
oszczędności. Innym, równie ważnym, a często najszybszym i najtańszym, jest
monitoring i późniejsza optymalizacja zużycia energii.
Branża chemiczna, mimo znaczących oszczędności poczynionych w ostatnich latach, należy do najbardziej energochłonnych gałęzi gospodarki, a koszt energii w przedsiębiorstwie jest jedną z zasadniczych pozycji wpływających
na cenę końcową produktu. Konieczność wprowadzenia
rozwiązań ograniczających zużycie energii nie wynika jedynie z przyczyn społecznych czy ekologicznych, ale także
ekonomicznych.

„

Konieczność wprowadzenia
rozwiązań ograniczających
zużycie energii nie wynika
jedynie z przyczyn społecznych
czy ekologicznych, ale także
ekonomicznych.
Od czego zacząć oszczędzanie
w przedsiębiorstwie?
Kluczową kwestią podczas obniżania zużycia kosztów
w przemyśle jest optymalizacja zużycia energii. Tradycyjne
liczniki energii elektrycznej i rachunki za energię dają zbyt
mało informacji, żeby móc efektywnie zarządzać energią
w zakładzie. Rozwiązaniem problemu braku danych jest
implementacja systemu monitoringu i zarządzania mediami oraz ich integracja z systemami monitorowania pracy
urządzeń produkcyjnych i pomocniczych. Systemy monitoringu zużycia energii elektrycznej, a także późniejsza analiza uzyskanych danych w korelacji z danymi procesowymi
pozwala na precyzyjne określenie, na jakim etapie przedsiębiorstwo traci energię. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie działań zaradczych.
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Duży potencjał oszczędności niesie ze sobą optymalizacja zużycia energii np. w trakcie produkcji i użytkowania
sprężonego powietrza, które ze względu na niską sprawność procesu sprężania jest dość drogim medium. W tym
przypadku kompleksowa optymalizacja nie ogranicza
się tylko do wymiany kompresora na bardziej efektywny,
ale dotyczy również urządzeń do osuszania powietrza i systemów przesyłu. W efekcie fabryka może liczyć na znaczne
oszczędności.

Własne źródła energii
Awarie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a zatem również ograniczenia w poborze energii, to wydarzenia trudne do przewidzenia, a jednak niezwykle mocno
odczuwalne przez firmy produkcyjne. Rodzą poważne ryzyko niedotrzymania zawartych umów z partnerami biznesowymi i poniesienie strat. Dodatkowo, powtórny rozruch
maszyn to proces kumulujący znaczne ilości energii, co
prowadzi do dalszego zwiększenia kosztów związanych
ze zdarzeniem. Nagły brak dostaw energii elektrycznej
może również oznaczać konieczność ponownego wprowadzania optymalnych ustawień linii produkcyjnej.
Z tego powodu coraz większą popularnością cieszy się
montaż własnych instalacji do produkcji energii elektrycznej. Zakłady energochłonne często decydują się na montaż jednostki kogeneracyjnej, która jako paliwo wykorzystuje gaz. Innym, popularnym i stosunkowo tanim źródłem
energii są panele fotowoltaiczne. Są one wykorzystywane
do zasilania urządzeń elektrycznych czy oświetlenia w zakładzie, jak również jako wsparcie dla pompy ciepła.

Termomodernizacje i nowoczesne
oświetlenie
Zmorą wielu firm są przestarzałe, tracące wiele energii
budynki. Termoizolacja ścian, wymiana stolarki okiennej,
modernizacja urządzeń wytwarzających ciepło i chłód
oraz infrastruktury przesyłowej to rozwiązania pozwalające
oszczędzać energię nie tylko w sezonie grzewczym, lecz

Optymalizacje

również latem. W najgorętsze dni zaizolowane ściany pomagają utrzymać optymalną temperaturę w pomieszczeniach. Zmodernizowanie systemu wentylacji i chłodzenia
gwarantuje dodatkowe oszczędności w czasie upałów.
Dodatkowo, duże ilości energii w zakładach pochłania
oświetlenie. Generowane przez nie rachunki stanowią
nawet 20 proc. kosztów eksploatacyjnych. Wykorzystanie
technologii LED i nowoczesnych systemów zarządzania
oświetleniem znacznie redukuje te wydatki.

Finansowanie od ESCO odciąży budżet
Możliwości wprowadzenia oszczędności w zakładach
przemysłowych jest wiele, dlatego w zakresie doradztwa
przy realizacji inwestycji warto zdecydować się na współpracę z podmiotem, mogącym pochwalić się wieloletnim
doświadczeniem w zakresie energetyki. Z tego powodu
coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na współpracę
z firmami ESCO, specjalizującymi się we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań służących poprawie efektywności
energetycznej.

Pierwszym etapem takiej współpracy jest przeprowadzenie szczegółowej analizy i audytu dotychczasowego
zużycia. Pozwala to na zidentyfikowanie obszarów, w których możliwe jest uzyskanie największych oszczędności.
Na ich podstawie ESCO przygotowuje projekt dopasowany
do specyficznych potrzeb zamawiającego. Następnie następuje proces jego wdrożenia.
Co istotne, firma ESCO oferuje realizację działań w ramach
umowy z gwarantowanymi oszczędnościami energii
(Energy Performing Contract – EPC). Na jej mocy nie tylko wdraża projekt, lecz również pokrywa związane z nim
koszty. Następnie są one spłacane przez zamawiającego
z dodatkowych środków, które znalazły się w jego budżecie dzięki zmniejszeniu opłat za rachunki.
Wartość oszczędności energetycznych jest zagwarantowana przez firmę ESCO.
Łukasz Grzywacz
ESCO Business Development Manager, CEZ ESCO Polska
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Dachser Chem – Logistics:
logistyka kształtująca
przyszłość
Przemysł chemiczny należy do najbardziej wymagających branż, których obsługa
logistyczna musi być ściśle zaplanowana i nadzorowana już od samego początku.
W przypadku transportu oraz magazynowania takich produktów nie ma bowiem
miejsca nawet na najmniejszy błąd. Dużą rolę w logistyce towarów chemicznych
odgrywa współpraca z doświadczonym operatorem logistycznym, który zapewni
sprawną obsługę ładunków. Rozległa sieć połączeń, wykwalifikowany zespół znający specyfikę branży, a także nowoczesne rozwiązania IT – to przykłady kluczowych czynników kształtujących skuteczną ekspansję firm z tej branży.

Stały rozwój rynku, ciągła ewolucja łańcuchów dostaw
i coraz większe wymagania w zakresie ochrony środowiska
to trendy, które wpływają na logistykę w sektorze chemicznym. Warunki dla rozwoju biznesu polskich producentów
z tej branży są sprzyjające, zatem wybór odpowiedniej firmy
w zakresie obsługi logistycznej staje się coraz bardziej istotny. Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych,
w ramach wyspecjalizowanej komórki Dachser Chem-Logi-
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stics realizuje rocznie blisko 3,5 mln dostaw ładunków chemicznych. Dzięki posiadaniu globalnej sieci połączeń i oddziałów operator umożliwia firmom z sektora chemicznego
dostęp do najważniejszych światowych rynków.
W celu zapewnienia jak największej ochrony w przewozie
chemii, nie wystarczy tylko fachowa wiedza i znajomość
uwarunkowań branży. Jedną z najważniejszych kwestii

jest przestrzeganie przepisów dotyczących transportu czy
składowania substancji niebezpiecznych. By móc temu
sprostać konieczne jest posiadanie dedykowanego zespołu
certyfikowanych ekspertów. W Dachser nad zagwarantowaniem najwyższych standardów ochrony i bezpieczeństwa w logistyce chemii czuwa wykwalifikowany zespół ponad 180 ekspertów z międzynarodowym certyfikatem ADR.
Odpowiadają oni nie tylko za nadzór całego etapu procesu
logistycznego, ale również świadczą usługi doradcze.
- W ramach systemu oceny bezpieczeństwa i jakości (SQAS)
stosujemy efektywną i przejrzystą procedurę ochrony przewożonych towarów, która znacznie wykracza poza obowiązujące wymogi prawne. Nasi pracownicy biurowi, załoga magazynowa, kierowcy ciężarówek oraz regionalni doradcy ds.
towarów niebezpiecznych są przeszkoleni w zakresie postępowania ze wszystkimi rodzajami towarów, zgodnego z wymogami branży chemicznej oraz przepisami prawa – mówi Ewelina Staszewska, Business Development Manager Dachser
Chem-Logistics w Polsce.
Klamrą spinającą procesy w zakresie logistyki materiałów
chemicznych jest nowoczesny system IT. Dachser wykorzystuje do tego celu innowacyjne autorskie rozwiązania
informatyczne, stale pracując nad ich udoskonalaniem.
Dysponowanie jednolitym systemem IT w całej sieci jest
kluczem do optymalizacji obsługi logistycznej. To właśnie
dzięki nowoczesnym technologiom zapewniony jest stały
dostęp do statusu przesyłek na każdym etapie łańcucha
dostaw, a co za tym idzie, możliwość natychmiastowego
wykrycia i reakcji na ewentualny problem, jaki ładunek
może napotkać na swojej drodze.
- Nasz nowoczesny system IT pozwala zapewniać wysoką
jakość oraz terminowość. Klienci mają bieżący dostęp do informacji o swoich towarach – w czasie rzeczywistym, na całej
trasie przewozu. Nadajemy przesyłce jeden numer przewozowy, który pozostaje taki sam, niezależnie od liczby państw,
przez które przejeżdża. Ponadto nasz system umożliwia bieżące wychwytywanie wszelkich opóźnień czy innych przeszkód
na drodze przesyłki. Pozwala to na możliwie wczesne podjęcie
odpowiednich działań i zapewnienie bezpiecznego dostarczenia przesyłki na czas. co jest szczególnie ważne w przypadku
transportu ładunków chemicznych - dodaje Ewelina Staszewska.
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Dzięki powierzeniu obsługi 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, firma rodzinna z siedzibą w Kempten w Niemczech,
oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: Dachser
Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar
podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics
i Dachser Food Logistics). Oferty firmy dopełniają kompleksowe
usługi w zakresie logistyki kontraktowej oraz rozwiązania branżowe. Niezawodna sieć transportowa – zarówno w Europie, jak
i na pozostałych kontynentach – w połączeniu z całkowicie zintegrowanymi systemami IT zapewniają dostęp do inteligentnych
rozwiązań logistycznych na całym świecie.
Dzięki blisko 29,1 tys. pracownikom w 396 lokalizacjach na całym
świecie, Dachser w 2017 roku osiągnął przychody w wysokości
6,12 miliarda euro. Tego samego roku dostawca usług logistycznych obsłużył w sumie 81,7 miliona przesyłek o łącznej masie
wynoszącej 39,8 miliona ton. Operator posiada swoje struktury krajowe w 44 państwach.
Więcej informacji na temat
Dachser można znaleźć na stronie:
www.dachser.pl

Ewelina Staszewska,
Business Development Manager Dachser Chem-Logistics
w Polsce
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Powody opóźnień w realizacji
inwestycji – jak im zapobiegać?
Wywiad z Markiem Filipowskim, Dyrektorem
Projektu w Fluor S.A.
Jakie są według Pana powody opóźnień w realizacji
wielu dużych projektów w przemyśle chemicznym
i rafineryjnym?
Wiele już powiedziano na temat procesu przetargowego. Decydującej roli ceny
i niedocenianego doświadczenia oferentów. Tym razem chciałbym podzielić się
moimi spostrzeżeniami dotyczącymi dążenia inwestora do doskonałości i jego
skutkach. Zespoły inwestycyjne są silnie motywowane do wykazania się dobrymi
wynikami. Skutkuje to wspomnianym już dażeniem do doskonałości, w szczególności na wczesnych etapach podejmowania decyzji inwestycyjnej. Na czym
to polega? Jest wiele czynników wpływających lub mogących wpłynać na duże,
skomplikowane technologicznie przedsięwzięcia inwestycyjne. Wymienie tylko kilka z nich: sytuacja rynkowa czyli podaż, popyt, konkurencja, dostępność
technologii i ich pozycja na rynku, kierunki pozyskiwania surowców, powiązania
z isniejącą infrastrukturą, ograniczenia lokalizacyjne, dostępność zasobów ludzkich, przepisy i plany wprowadzenia zmian, sytuacja finansowa inwestora i oczekiwania instytucji finasowych, sytuacja geopolityczna i wiele innych.
Analiza wpływu tych czynników na inwestycje ma znaczenie i powinna być
dokonana. Tu dochodzimy do kwesti doskonałości. Jeśli ma być szczegó-

łowa to wymaga czasu. Nie wspominam
tutaj o kosztach takich prac, gdyż jestem
przekonany, że warto je ponieść na wczesnym etapie projektu, aby przebieg inwestycji był bardziej przewidywalny. Przeprowadzona analiza wskazuje często kolejne
obszary warte rozważenia, które inwestor
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oferentów nieracjonalnych wyłączeń
z zakresu dla osiągnięcia niskiej ceny.

bada, dążąc do zebrania wszystkich możliwych danych
umożliwiajacych podjęcie najwłaściwszej decyzji inwestycyjnej. Takie działania, przyznaję, podejmowane w dobrej
wierze, prowadzą do nadmiernego wydłużania całego procesu przygotowania inwestycji. Mogą one nawet doprowadzić do jej paraliżu. Proszę zwrócić uwage na fakt, że część
analiz np. analiza rynkowa dająca predykcje zapotrzebowania rynku na dany produkt i jego cenę, mają ograniczoną
„datę ważności”. Przesunięcie w czasie momentu podjęcia
decycji powoduje, że może ona być podjęta na podstawie
danych, które są już nieaktualne. Z kolei ponowna ich aktualizacja może doprowadzić do zapętlenia i paraliżu decyzyjnego.
Kolejna sprawa to czas poświęcony na przeprowadzenie procesu przetargowego. Nierzadko jest on znacząco długi w stosunku do czasu wykonania prac. Czas stracony na nadmiernie
rozciągnięty przetarg inwestor stara się odzyskać stawiając
wykonawcy wymagajace terminy – czasami nierealne.
Dążenie do doskonałości przejawia się rownież w tym, że inwestor chce mieć „najlepszy produkt”, „najnowocześniejszą
instalację”, „przodującą technologię” jakby zapominając, że inwestycja ma przede wszystkim spełniać określone wymagania techniczne i oczekiwania ekonomiczne. Ma to wpływ
na wszystkie aspekty realizacji inwestycji oraz prowadzi
do nieporozumień na tle zdefiniowania takich wymagań.

Jakie są zatem według Pana kierunki
rozwiązania tego problemu?
Nie ma jednej uniwersalnej metody, gdyż każda inwestycja
ma swoją specyfikę i wymaga indywidualnego podejścia.
Z pewnością warto poświęcić czas i pieniądze na wstepną
fazę projektu – mówię tu o okresie przed rozpoczęciem przetargu na realizację. Dobre tzn. na właściwym poziomie szczegółowości ustalenie zakresu i wymagań harmonogramowych
pozwoli na skrócenie procesu wyboru wykonawcy. Niestety
panuje przekonanie, że trud (i koszt) ustalenia zakresu można
zrzucić na barki składających oferty. Prowadzi to do uzyskiwania z rynku trudnych do porównania ofert i stosowania przez

28 | Magazyn „Polska Chemia” 3/2018

Kolejna sprawa to realizacja następnego kroku w procesie rozwijania projektu inwestycyjnego,
dopiero wówczas, kiedy zakończony jest etap poprzedni. Prowadzi
to do nadmiernego wydłużenia całego procesu. Tam gdzie jest to możliwe należy prowadzić działania równolegle, wprowadzając ewentualnie
działania korygujące. Przykłady takich działań równoległych to: pre-kwalifikacja wykonawców przed
wysłaniem formalnego zapytania
ofertowego, czy wybór lub rozpoczęcie procesu wyboru dostawców
kluczowego wyposażenia przez inwestora przed podpisaniem kontraktu na realizcję prac.
Wymaganie, aby prace były wykonane w krótkich, czasami
za krótkich terminach prowadzi do szeregu niekorzystnych
zjawisk, takich jak spadek jakości, wzrost kosztów, pogorszenie
współpracy między stronami kiedy sprawy formalno-prawne
przeważają nad technicznymi. Zamykanie oczu przez inwestora na obiektywne powody prowadzące do zmiany harmonogramu nie zapewni wykonania projektu w terminie. Trzeba
monitorować postęp prac i harmonogram w sposób ciągły,
badać trendy i wprowadzać plany naprawcze na bieżąco, nie
czekając aż opóźnienie wzrośnie do wielkości nieodwracalnej. Inwestor i wykonawca muszą ze sobą współpracować,
wymieniać informacje i uzyskiwać konsensus w odniesieniu
do kluczowych parametrów przedsięwzięcia – to znaczy zaawansowania prac i harmonogramu, a także, jeśli kontrakt
to przewiduje, również poniesionych do danego momentu
kosztów.
Chciałbym tu jeszcze raz mocno podkreślić: podpisanie kontraktu ryczałtowego z ustalonym terminem realizacji nie zwalnia inwestora z bieżącej kontroli jego realizacji. Liczenie na to,
że kary za opóźnienia zrekompensują straty jest nierozsądne.
Ostatnia sprawa, przyznaję - bardzo niepopularna, to opcja
rzadko brana pod uwage, a mianowicie odstąpienie od projektu po wykonaniu kilku wstępnych rozpoznawczych kroków. Wykonujemy analizy, studia wykonalności, koncepcje techniczne aby nie tylko przybliżyć się do właściwego
zdefiniowania projektu, ale przede wszystkim do informacji
potrzebnej do podjęcia decyzji, czy dany projekt jest realny,
posiada obiecujące parametry i należy go kontynuować,
czy może należy z niego zrezygnować. Poniesione przez
inwestora koszty wstępnych prac niejako popychają go
do kontynuowania starań nawet w przypadku, kiedy rokowania są niepomyślne. Rezygnacja jest traktowana w kategoriach straty poniesionych do tego momentu kosztów.
Należy zaakceptować ewentualne negatywne wyniki analiz
po poszczególnych etapach, być gotowym i mieć odwagę
do wprowadzenia nawet radykalnych zmian, również w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia.
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Inteligentne rozwiązania
predykcyjnego utrzymania
ruchu kluczem do budowania
przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa
Zauważany w ostatnich latach postęp technologiczny w przemyśle to przede
wszystkim efekt gwałtownego rozwoju technik komputerowych oraz ich wszechstronnych zastosowań. Następstwem tego postępu jest między innymi czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0), której geneza związana jest z dynamicznym wzrostem ilości danych pozyskiwanych i gromadzonych przez zakłady
przemysłowe. Odpowiednia analiza tych danych daje możliwość wdrożenia
efektywnego programu utrzymania technicznego maszyn, a w konsekwencji
zwiększa zyski z produkcji i minimalizuje koszty eksploatacyjne.
Rozwiązania proponowane przez firmę Reliability Solutions
umożliwiają realizację strategii predykcyjnego utrzymania
ruchu (Predictive Maintenance) – efektywnego podejścia
do utrzymania ruchu, które powstało na skutek m.in. szybkiego rozwoju technik analitycznych (Machine Learning, Data
Mining) oraz wzrostu powszechnie dostępnej mocy obliczeniowej komputerów, które razem dają możliwość efektywnej
analizy historycznych i bieżących danych celem dokonania
prognoz przyszłych, nieznanych zdarzeń, np. awarii maszyn.
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The Mind – innowacja wśród systemów
klasy PdM
The Mind to system umożliwiający m.in. budowanie modeli
predykcyjnych, czyli algorytmów dających możliwość przewidywania awarii monitorowanych obiektów. To jedyny
na świecie system tej klasy, który wykorzystuje najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe z obszaru sztucznej inteligencji – głębokie uczenie maszynowe (Deep Learning).

Technologie
wencyjne resursy między naprawcze, minimalizując straty finansowe zw. z wymianą niezużytych części, a z drugiej strony zapobiec
występowaniu nagłych awarii, minimalizując
straty zw. z przestojem i naprawą. (RYS. 1)
Inną istotną cechą systemu The Mind jest
moduł dedykowany wykrywaniu anomalii
w funkcjonowaniu maszyn. Umożliwia on
wdrożenie strategii predykcyjnego utrzymania ruchu dla maszyn, które nie dysponują
pokaźnym zbiorem danych historycznych
lub tych, w których nigdy nie dochodziło
do awarii bądź nieprawidłowych zachowań.
Rozwiązanie to polega na identyfikacji wzorców występujących podczas prawidłowego
działania maszyny, jak również bezzwłocznym informowaniu o zachowaniu odbiegającym od normy. W ten sposób możliwe jest zidentyfikowanie problemu w zalążku. (RYS. 2)

RYS. 1 Techniki analityczne pozwalają na jednoczesną analizę danych z całych
instalacji bądź całego procesu, nie ograniczając się do danych z pojedynczej
maszyny

The Eye – urządzenia
integrowane bezpośrednio
z maszyną
W przypadku systemu The Mind, monitorowane obiekty przesyłają dane do centralnego serwera, gdzie wykonywane są obliczenia. W niektórych sytuacjach transfer danych
w ten sposób jest utrudniony. Wychodząc
naprzeciw tego typu problemom Reliability
Solutions opracowało rozwiązanie w postaci
autonomicznych urządzeń przenośnych The
Eye, zdolnych do samodzielnego wykonywania zaawansowanych obliczeń analitycznych
bezpośrednio na obiekcie. Takie podejście
zapewnia wysokie bezpieczeństwo analizowanych danych, a przy tym niski koszt zakupu
i wdrożenia.

Korzyści wynikające z wdrożenia
rozwiązań The Mind i The Eye
• Zmniejszenie ilość awarii i nieplanowanych
przestojów
• Minimalizacja kosztów utrzymania technicznego
• Minimalizacja strat związanych z nieplanowanym przestojem maszyny
• Wydłużony czas cyklu życia aktywów
• Optymalizacja procesów serwisowych oraz produkcyjnych
• Zwiększone zyski z produkcji
• Wpisanie się w trendy koncepcji Industry 4.0
• Komfort oraz bezpieczeństwo

RYS. 2 Dashboard systemu The Mind daje możliwość bieżącej kontroli stanu
technicznego monitorowanych aktywów, w tym prawdopodobieństwa
pojawienia się awarii

Celem systemu jest wspomaganie służb utrzymania ruchu/
serwisowych w procesie zarządzania eksploatacją maszyn.
Uzyskana za pośrednictwem zbudowanych w systemie
modeli predykcyjnych informacja o dokładnym czasie wystąpienia awarii w przyszłości pozwala bardzo precyzyjnie
planować bieżący serwis, remonty oraz produkcję. W przypadku wykrycia awarii maszyny, eksploatator ma bowiem
możliwość przygotowania się do naprawy.
Wiedza nt. dokładnego stanu technicznego danej maszyny
pozwala z jednej strony wydłużać sztywno ustalone pre-

Mateusz Marzec
Reliability Solutions Sp. z o.o.
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Kontrolowanie ryzyka podczas
pracy w przestrzeniach
ograniczonych
Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy zrozumieć i opanować ryzyka związane
z pracami w przestrzeniach ograniczonych, zbiornikach i kontenerach. Kluczowa jest tu bezbłędna ocena ryzyka stanowiąca najlepszy sposób na uniknięcie
wypadków lub nawet śmierci.
Jakie są przyczyny wypadków
w przestrzeniach ograniczonych?

czas pracy w przestrzeniach ograniczonych i kontenerach,
w wypadkach zginęło 136 osób.

Utrata przytomności z powodu braku tlenu, zatrucie wskutek wdychania gazów toksycznych, oparzenia w wyniku
wybuchów i upadki z dużych wysokości – to najczęstsze
scenariusze wypadków podczas pracy w przestrzeniach
ograniczonych. Według Amerykańskiego Biura Statystyki
Pracy w 2015 roku w samych Stanach Zjednoczonych, pod-

Z tego powodu na całym świecie wejście do przestrzeni
ograniczonych wymaga szczególnych środków ostrożności i regulacji. W wielu krajach obowiązują surowe przepisy
dotyczące planowania i prowadzenia prac w przestrzeniach ograniczonych. Przykładem jest regulacja OSHA2 29
CFR 1910.1463 obowiązująca w USA. W Niemczech w re-
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gulacji DGUV4 113-004 cz. 15 szczegółowo przedstawiono
obowiązujące przepisy i środki ostrożności.

do oparzeń chemicznych w wyniku kontaktu ze skórą lub
drogami oddechowymi. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla pracownika od którego oczekuje się wykonanie
prac konserwacyjnych. Jednak zbiornik został już gruntownie oczyszczony i przewietrzony, co oznacza, że prawdopodobieństwo – i tym samym ryzyko – uszkodzeń skóry i płuc
pracownika jest bliskie zeru.

Powyższe obejmują także obowiązek przeprowadzenia
oceny ryzyka i wydania zezwolenia na wykonanie prac. Co
więcej, bezpośredni przełożeni i pracownicy wykonujący
prace w przestrzeniach ograniczonych muszą posiadać
stosowne przeszkolenie i uprawnienia. Nasuwa się więc
uprawnione pytanie: dlaczego nadal zdarza się tak wiele –
czasami śmiertelnych – wypadków?

Przestrzenie ograniczone: zagrożenia
i ryzyka

Odpowiedzi są różne: niekiedy brak należytej oceny ryzyka
oznacza, że miejsce wykonania prac nie jest nawet sklasyfikowane jako przestrzeń ograniczona ze wszystkimi zagrożeniami, które mogą wystąpić. Przecież uznanie zbiornika
za przestrzeń ograniczoną powinno być stosunkowo łatwe.
A co ze zwężeniami lub nachyleniami w większych i pozornie mniej groźnych przestrzeniach? Jeśli przestrzenie ograniczone nie są zidentyfikowane, towarzyszące im środki
bezpieczeństwa zostały także prawdopodobnie pominięte.

ZAGROŻENIA
• Gazy i pary palne
• Ciecze i gazy toksyczne, takie jak chlor (Cl2), amoniak
(NH3), chlorowodór (HCl)
• Toksyczne substancje organiczne (zwłaszcza benzen,
metan, etylen, butadien)
• Pyły (zwłaszcza wdychalne)
• Dodatkowe zagrożenia i ryzyka podczas określonych
procesów pracy

Następna typowa przyczyna: przeprowadzono ocenę ryzyka, jednak brak ważnego zezwolenia na podjęcie prac
szczegółowo określającego istniejące zagrożenia niezwłocznie przed wejściem. Lub też pracownik nie jest odpowiednio przeszkolony do pracy w przestrzeni ograniczonej – jego przełożony wydaje jednak polecenie wykonania
określonego zadania.

Rocznie około 200 osób na świecie
ginie w wypadkach w przestrzeniach
ograniczonych.
• 57% pracodawców ankietowanych w ramach projektu
badawczego w Kalifornii nie posiadało planu ratunkowego na wypadek zdarzeń niebezpiecznych w przestrzeniach ograniczonych.
• 2/3 wypadków spowodowanych było atmosferami toksycznymi, które w 70% występowały już w chwili wejścia
do przestrzeni ograniczonej.
• 24% wypadków miało miejsce podczas konserwacji, następnie 12% podczas czyszczenia i 11% podczas inspekcji.
Przykłady przestrzeni ograniczonych: ładownie, studzienki,
zbiorniki, szyby, wykopy, kanały, silosy, komory, rury.

Czym różni się „zagrożenie” od „ryzyka”?
Aby przeprowadzić ocenę ryzyka dla określonych procesów pracy, na wstępie należy poznać formalną różnicę pomiędzy „zagrożeniem” i „ryzykiem”.
„Zagrożenia” to wszystkie aspekty i warunki ramowe, które mogą generować zagrożenie dla ludzi, środowiska oraz
bezpieczeństwa zakładu w odniesieniu do określonej sytuacji w miejscu pracy. Z kolei „ryzyko” jest rozumiane przez
ekspertów ds. bezpieczeństwa pracy jako ocena prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zagrożenia w danej
sytuacji. Opisuje ono określony potencjał zagrożenia. Przykład: w zbiorniku składowano kwas, który może prowadzić
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RYZYKA
• Wybuchy wywołane iskrami lub wysokimi
temperaturami
• Wybuchy wskutek niestabilnego zachowania substancji
• Poważne obrażenia spowodowane gazami, parami lub
cieczami toksycznymi w wypadku kontaktu z drogami
oddechowymi lub skórą
• Kontakt ze żrącymi substancjami niebezpiecznymi
• Poważne obrażenia spowodowane czynnikami
rakotwórczymi lub szkodliwe dla rozrodczości skutki
długoterminowe pewnych substancji toksycznych
• Niekontrolowane reakcje substancji chemicznych
w wypadku kontaktu z pewnymi katalizatorami

Jaki jest sens i cel oceny ryzyka?

torów bezpieczeństwa jest także zbadanie poszczególnych
planowanych procesów pracy i przewidzenie możliwych
ryzyk – na przykład: potencjalne powstanie atmosfer wybuchowych wskutek dodawania rozpuszczalników do farby uszczelniającej.
Należy precyzyjnie i systematycznie przeanalizować, której
osobie lub osobom grożą konkretne zagrożenia oraz jakie
metody pracy i informacje należy określić w zezwoleniu
na wykonanie. Wskazania wymagają także środki ochrony
indywidualnej zapewniające bezpieczne wejście i wyjście.
Przed przystąpieniem do zadania wszystkie informacje
uzyskane podczas oceny ryzyka należy udokumentować
i udostępnić bezpośredniemu przełożonemu, osobie nadzorującej i odpowiedniemu pracownikowi. Ocenę ryzyka
należy także regularnie kontrolować, rewidować i aktualizować – najlepiej w określonych interwałach, jednak nie
rzadziej niż raz w roku.

Celem oceny ryzyka jest zestawienie wszystkich zagrożeń
obecnych w danym miejscu pracy i ocena ich skali, tj. ich
ryzyka. W wyniku oceny określane są środki, które można
wykorzystać do zapobiegania, redukcji lub kontrolowania
zagrożeń. Ocena ryzyka obejmuje także zdefiniowanie scenariuszy ratunkowych.

Jak identyfikować konkretne zagrożenia
i oceniać ryzyko?

Inspektorzy bezpieczeństwa w ramach procesu oceny
powinni również przeanalizować plany systemowe i plany produkcji mogące zapewnić konkretne odniesienia
do cech strukturalnych i potencjalnych zagrożeń wynikających z pozostałości poprodukcyjnych. Zadaniem inspek-

Inspektor bezpieczeństwa musi najpierw uzyskać przegląd rzeczywistej sytuacji: do czego używany jest kontener
(zbiornik, silos, etc.)? Jakie niebezpieczne substancje może
on zawierać i jakiego są one typu: czy to zasady żrące lub
inne substancje agresywne, a może substancje radioaktyw-
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ne? Czy wewnątrz jest ekstremalnie gorąco lub zimno? Czy
występuje brak tlenu lub zagrożenie wybuchem? A może
obecne są zagrożenia mechaniczne, takie jak aktywne systemy hydrauliczne lub istnieje niebezpieczeństwo przysypania zawartością kontenera ponieważ, na przykład, zawiera on drobnoziarnisty granulat?
Do oceny ryzyka przydatny jest system klasyfikacji: osoba
odpowiedzialna za bezpieczeństwa tworzy wykaz wszystkich potencjalnych zagrożeń i sprawdza, które osoby są narażone na ryzyko oraz które mechanizmy kontrolne są już
dostępne. Następnie zagrożenie oceniane jest w skali od 1
do 8. Ocena ryzyka uzyskiwana jest przez ustalenie wartości ważonej dla skali zagrożenia z prawdopodobieństwem
wystąpienia w skali od 1 do 8. Następnie sprawdzana jest
skuteczność mechanizmów kontrolnych i, jeśli konieczne,
ma miejsce ich rozszerzenie.

Jak zapewnić powodzenie „bezpiecznego
systemu pracy”?
Konwencjonalna hierarchia środków bezpieczeństwa pracy pomaga w tworzeniu procesów pracy, tj. „bezpiecznego
systemu pracy”. Wiąże się to z określeniem metod i procedur, które należy wdrożyć na poziomie praktycznym. Celem
„bezpiecznego systemu pracy” jest trwałe zminimalizowanie ryzyka określonych procesów pracy.

Pięć częściowych kroków na drodze do
„bezpiecznego systemu pracy”
1. Unikanie ryzyka za pomocą eliminacji danego zadania
2. Zastąpienie mniej niebezpiecznymi lub nieszkodliwymi
procesami
3. Izolacja zagrożenia za pomocą interwencji prewencyjnych w procesie (wyłączenie funkcji mechanicznych,
odłączenie zasilania, wentylacja, etc.)
4. Towarzyszące środki kontrolne (pomiary gazów toksycznych lub wybuchowych przed wejściem, ocena opcji
wejścia, monitorowanie wartości dopuszczalnych i czasu
narażenia, porównanie z wartościami określonymi w zezwoleniu na wykonanie prac, etc.)
5. Użycie środków ochrony indywidualnej, takich jak aparaty powietrzne, sprzęt oczyszczający, kombinezony gazoszczelne i systemy łączności
„Bezpieczny system pracy” obejmuje regulacje dla przełożonych dotyczące:niezbędnych szkoleń dla wszystkich
uczestników, zasad wejścia i obowiązkowych pomiarów,
zapewniania i selekcji narzędzi oraz środków ochrony, przygotowania środków nadzwyczajnych, kanałów łączności
i na koniec także nieprzerwanego monitorowania zgodności z procesami i środkami.
Przykładem skutecznego środka trwałej redukcji ryzyka
przy wejściu do przestrzeni ograniczonych jest wybór prawidłowego procesu pomiaru gazów, właściwego detektora i dopasowanego czujnika. Całość musi być odpowiednia
do pomiaru gazów, które zwykle występują w przestrzeni
do której ma wejść pracownik. Pomiary przed wejściem

i szczegółowe wyniki pomiarowe należy udokumentować
w zezwoleniu na wykonanie prac.
Przy wyborze środków ochrony indywidualnej należy
uwzględnić pozostałe wymagania, takie jak odpowiedniość sprzętu do użycia w strefach zagrożonych wybuchami. Należy pamiętać że, wybór środków ochrony dróg oddechowych wymaga znajomości niezbędnego wskaźnika
ochrony i typu dopływu powietrza.

„

Warunki w przestrzeniach
ograniczonych, takich
jak kontener lub zbiornik
mogą zmienić się podczas
procesu pracy! Nieprzerwane
monitorowanie atmosfery
podczas pracy ma ogromne
znaczenie!
Jaką rolę pełni zezwolenie
na przeprowadzenie prac?
Zezwolenie na przeprowadzenie prac jest zwykle ważnym
elementem„bezpiecznego systemu pracy”. Jest ono konieczne przy potencjalnie niebezpiecznych zadaniach i wszelkich
pracach o wysokim ryzyku innych niż rutynowe, które nie
stanowią części procesu produkcji. Zezwolenie formalizuje
i dokumentuje komunikację pomiędzy zarządem zakładu,
bezpośrednim przełożonym i konkretnym pracownikiem.
Ma to szczególne znaczenie, gdy prace są prowadzone przez
wykonawców: klarowne informacje ułatwiają komunikację.
Zezwolenie na przeprowadzenie prac należy zintegrować
z systemem monitorowania wewnętrznego i kontroli firmy.
Zezwolenie na wykonanie prac obejmuje:
• Opis, lokalizację i środowisko prowadzenia prac
• Ostrzeżenie przed potencjalnymi zagrożeniami
• Zasady wydawania zezwoleń i obowiązków (emitent
i odbiorca dokumentu)
• Plan postępowania na wypadek zdarzeń niebezpiecznych
• Potwierdzenie przeszkolenia osoby, która zamierza wykonać prace (szczególnie istotne, gdy zatrudnieni są wykonawcy)

Podsumowanie – Kluczowe czynniki
kontroli ryzyka
Teoria to tylko jedna z części. Ważnym zadaniem jest także
realizacja teorii w praktyce.
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Oto podsumowanie najważniejszych aspektów:
• Procesy, które mają być przestrzegane i wybór sprzętu
muszą być dostosowane do danego miejsca pracy i zadania. Należy ich zawsze przestrzegać.
• Ocenę ryzyka należy przeprowadzić ponownie, jeśli
zmienią się warunki pracy, warunki środowiskowe lub regulacje ponieważ mogą one powodować także zmianę
zagrożenia lub ryzyka.
• W wypadku regularnie powtarzanych zadań podobnego
typu, instruktaż uczestników należy przeprowadzać w regularnych interwałach i przynajmniej raz w roku.
• Jeśli miejsce pracy zostało sklasyfikowane jako przestrzeń ograniczona w ramach oceny ryzyka i przeprowadzono ocenę wszystkich zagrożeń, obowiązuje zawsze
następująca zasada: przed wejściem do zbiornika należy
wykonać pomiary potwierdzające z wykorzystaniem stosownej strategii pomiarowej.
• Nawet po wykonaniu pomiarów przed wejściem, należy
stale monitorować atmosferę – w zależności od zagrożenia – pod kątem niedoboru tlenu, substancji wybuchowych lub toksycznych.
Samo zezwolenie na przeprowadzenie prac nie oznacza
bezpieczniejszej pracy. Bezpieczeństwo opiera się także
na zapewnieniu, aby pracownik, który podejmie się wykonania prac, poznał i zrozumiał wszystkie kwestie wskazane
w zezwoleniu. Czy wie, jakie stosować środki ostrożności?
I jaki sprzęt może uratować jego życie w razie wątpliwości?
Jednak czasami zagrożenia udokumentowane w zezwoleniu na prowadzenie prac nie są traktowane wystarczająco
poważnie. Pracownicy mogą pokładać nadmierne zaufanie w swoim aparacie zmysłowym i wierzyć, że nic się nie
stanie. Jednak wielu substancji toksycznych lub nawet zabójczych substancji niebezpiecznych nie można postrzec
samymi zmysłami. To jak niebezpieczna jest sytuacja może
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stać się jasne dopiero, gdy pracownik znajdzie się na dnie
zbiornika – choć może być już wtedy niezdolny do reakcji,
nieprzytomny lub nawet martwy. Każdy, kto spanikuje i podejmie spontaniczną próbę ratunku osoby poszkodowanej
w takiej atmosferze bez odpowiednich środków ochrony
dróg oddechowych, naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Z tego powodu w wypadku każdego procesu
w przestrzeniach zamkniętych wymagana jest obecność
osoby nadzorującej i konieczne jest opracowanie planu
postępowania na wypadek zdarzeń niebezpiecznych.
Identyfikacja zagrożeń i profesjonalna analiza ryzyka umożliwiają wybór właściwego rozwiązania do redukcji lub nawet kompletnej eliminacji ryzyka. Tego wszystkiego można się nauczyć: właściwe przeszkolenie i warsztaty oferują
praktyczne kursy z oceny, pracy i procesów doboru materiałów, które można następnie zastosować w praktyce.

Rozwiązania dla bezpiecznej pracy
w przestrzeniach ograniczonych
• Profesjonalna ocena ryzyka
• Projektowanie organizacji pracy/procesów ze zminimalizowanym ryzykiem
• Zobojętnianie, wentylacja, przeczyszczanie przestrzeni
ograniczonych
• Pomiary przed wejściem zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie prac
• Obecność osoby nadzorującej przy wejściu
• Nieprzerwane monitorowanie gazów
• Bezpieczne użycie i konserwacja ŚOI
• Szkolenie i nadzór nad procesami pracy
• Szkolenie ze scenariuszy ratunkowych
Materiał został opracowany przez specjalistów
z Drägerwerk AG & Co. KGaA.
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Chemmultimodal

Projekt Chemmultimodal
Wzrastające zapotrzebowanie na przewozy spowodowane pobudzeniem gospodarek krajów członkowskich Unii Euroejskiej, zderza się z aktualną sytuacją
na rynku usług transportowych. Strukturalny brak kierowców spowodował
konieczność poszukiwania alternatyw. Odpowiedzą na taki stan rzeczy stał się
transport multimodalny. Pomimo duże poziomu skomplikowania, stosunkowo
niską podaż usług, utrudnioną kontrolę nad terminowością transport intermodalny rozwija się w ostatnich latach bardzo szybko.

Projekt Chemmultimodal, którego jednym z celów jest promocja transportu intermodalnego w przemyśle chemicznym wchodzi w fazę podsumowywującą aktywnej współpracy środowisk naukowych i branżowych. Przez ponad
dwa lata udało się wypracować wiele metod ułatwiających
przejście z rozwiązań opartych na transporcie drogowym
na transport multimodalny. Do najbardziej istotnych należy
wymienić kalkulator emisji CO2, wskazówki do planowania,
wizualizacje IT oraz konsultacje. Analiza ich skuteczności
była sprawdzana w czasie fazy testowej przez blisko 60 firm
z 7 krajów partnerskich Projektu. Narzędzia weryfikowane
były na 45 trasach potencjalnie nadających się do zmiany
na transport intermodalny. Pomimo założenia, iż jest to tylko forma sprawdzenia udało się faktycznie zmienić typ
transportu w 7 przypadkach. Kolejne 7 tras jest w zaawansowanym stadium weryfikacji, a pozostałe oceniane są przez
decydentów z firm partnerskich jako możliwe do zmiany
w niedalekiej przyszłości. Ogromnym sukcesem okazało się
samo zaszczepienie idei transportu multimodalnego w firmach w których do tej pory jedynym znanym sposobem
na organizację łańcucha dostaw był transport drogowy.

W fazie testowej na terenie Polski wzięło udział 5 firm klasyfikowanych zarówno jako średnie, ale też duże przedsiębiorstwa chemiczne. Współpraca rozpoczęła się od warsztatów Chemmultimodal, które odbyły się 26 września
2017 roku w Warszawie. Zaprezentowane zostały wtedy
narzędzia ułatwiające zmianę organizacji transportu. Początkowo małe zainteresowanie z czasem przerodziło się
w aktywną kooperację między partnerami, po tym jak jednej z firm udało się uzyskać stosunkowo duże oszczędności kosztów (ponad 30%) i zmniejszyć emisję CO2 o ponad
44% i to tylko na jednej ze swoich tras. Łącznie na 5 trasach
posiadających miesięczny potencjał ponad 30000 t ładunków udało się zaoszczędzić przeszło 3400 t emitowanego do środowiska CO2, co z kolei przełożyło się na średni
poziom redukcji o około 40%. Jest to ogromny sukcesem
w stosunku do założeń projektu tj. 5% redukcji emisji CO2
przy jednoczesnym 10% zwiększeniu udziału transportu
multimodalnego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym. Poddawane analizie były również same narzędzia wypracowane przez międzynarodowe konsorcjum
w którego skład wchodzą reprezentanci:
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Kalkulator do wyliczania emisji CO2 dostępny na stronie
https://ifsl50.mb.uni-magdeburg.de/chemmultimodal, opierający się na metodzie profesora McKinonn’a, został również
bardzo pozytywnie przyjęty. Wskazywano jednocześnie,
iż brak jasnych regulacji prawnych, ale także dotyczących samej analizy, stanowi poważne utrudnienie dla upowszechnienia się pro-środowiskowego podejścia w aspekcie transportu.
Konsultacje z firmami pozwoliły na zbudowanie sieci relacji między poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw,
dzięki którym wypracowane zostały metody zmiany typu
transportu w oparciu o najlepsze praktyki.

• Ministry of Science and Economic Affairs Saxony-Anhalt
(Lead Partner; DE)
• Minstry of Regional Development and Transport Saxony-Anhalt (DE)
• isw Institute for Structural Policy and Economic Development (DE)
• Otto-von-Guericke University Magdeburg (DE)
• FH Oberösterreich / Logistikum (AT)
• Plastics Cluster Upper Austria (AT)
• IFKA Hungary (HU)
• Province of Novara (IT)
• Sviluppo Chimica (Federchimica; IT)
• Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of
Slovak Republic (SK)
• Usti Region (CZ)
• Czech Association of Chemical Industry SCHP (CZ)
• Polish Chamber of Chemical Industry (PL)
• Warsaw School of Economics (PL)
Największe zainteresowanie wzbudziły rozwiązania opierające się na graficznej wizualizacji rozwiązań multimodalnych
opartych między innymi na platformie internetowej https://
intermodallinks.com. Zdecydowana większość firm uznała je
za bardzo przydatne, niemniej wskazywała też na konieczność dopracowania modeli analitycznych oraz powiększenia
bazy operatorów logistycznych świadczących usługi transportu intermodalnego dostępnych w narzędziu.

Ostatnim elementem poddanym weryfikacji były tzw „planning guidelines”, ułatwiające podjęcie decyzji o zasadności
użycia transportu multimodalnego. Większość respondentów uznało ten element za mało skuteczny, głównie z powodu znacznie bardziej zaawansowanych metod analityki
jakie obecnie są używane w przedsiębiorstwach.
Partnerzy projektu Chemmultimodal na podstawie zebranych podczas fazy pilotażowej informacji przygotowują
plan strategiczny dla rozwoju transportu intermodalnego.
Będzie on przedstawiany w 2019 roku Europejskiej organizacji CEFIC oraz decydentom z parlamentu Europejskiego
w Brukseli jako podsumowanie Projektu.
Maciej Susik
Category Manager Transport Services & Packaging
Synthos Procurement

G

łównymi założeniami Projektu Chemmultimodal
jest osiągnięcie 10 proc. wzrostu udziału transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym, przy
5 proc. redukcji emisji CO2. Podstawę projektu stanowi
koordynacja działań między dostawcami usług logistycznych, operatorami terminali przeładunkowych
i władzami w poszczególnych regionach obszaru Europy Centralnej. Projekt obejmuje swoim zasięgiem
obszar Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii
oraz Włoch. Polskę reprezentują w projekcie Polska Izba
Przemysłu Chemicznego oraz Szkoła Główna Handlowa. Inicjatywa ta ma na celu stworzenie nowej jakości
wymiany informacji między firmami z sektora państwowego i prywatnego. Współpraca z European Chemical
Network i European Chemical Industry Council (CEFIC)
zapewni dyskusję na poziomie ogólnoeuropejskim.
W ramach projektu stworzone zostaną inteligentne
rozwiązania i narzędzia do wymiany informacji, służące
wsparciu strategicznemu i operacyjnemu planowaniu,
nastawionemu na rozwój transportu multimodalnego
w przemyśle chemicznym. Dedykowana platforma testowana w ramach 6 faz pilotażowych projektu, przez
liderów branży chemicznej z poszczególnych krajów
członkowskich zapewni realne wsparcie i umożliwi
koordynację działań na styku branży przemysłu chemicznego i TSL.
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Umacnianie transportu
multimodalnego chemikaliów
Od 2016 roku powstaje sieć tworzona przez przedstawicieli świata polityki,
biznesu i nauki z centralnej Europy, którzy wspólnie pracują nad projektem
“ChemMultimodal”. Inicjatywa dąży do tego aby transport drogowy produktów chemicznych przekształcił się w transport multimodalny.

Przemysł chemiczny ma ważne przesłanki aby wzmacniać
transport multimodalny i gwarantować bezpieczeństwo oraz
efektywność przewozów przez kontynent. W tym przypadku
region Europy Środkowej i Wschodniej ma szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie tutaj większość chemicznych
towarów przewozi się transportem drogowym a transport
multimodalny to jego najtwardszy rywal. W biznesie cena
to bardzo często najważniejsze kryterium w procesie decyzyjnym. Na przełomie ostatnich lat transport szynowy stał
się droższy podczas gdy przewozy drogowe staniały między
innymi ze względu na niższe ceny oleju napędowego. Na cenowym polu tej rynkowej gry transport multimodalny często
stoi na straconej pozycji.
Wdrażanie transportu multimodalnego wymaga więcej
strategicznego planowania oraz wzmożonych wysiłków komunikacyjnych. W obecnej sytuacji rynkowej wielu przedsiębiorców musi mierzyć się z bardzo krótkimi terminami
dostaw. Zamówienie ciężarówki by podjęła ładunek i dostarczyła go bezpośrednio do klienta to często najprostsze
i najszybsze rozwiązanie. Przy transporcie multimodalnym
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ta kwestia wiąże się z wyszukiwaniem połączeń dla różnych
opcji przewozowych, dyskutowanych z dostawcami usług
logistycznych. W wielu przedsiębiorstwach istnieje choćby
niewielkie planowanie strategiczne i długo-terminowe koncepcje łańcuchów dostaw, które rozpatrują wszystkie opcje
transportu. W wielu przypadkach departamenty sprzedaży również decydują o połączeniach transportowych i nabywanych ofertach w bardzo krótkim czasie. W różnych
przedsiębiorstwach kompetencja podejmowania decyzji
jest zlokalizowana w odrębnym państwie czy nawet na innym kontynencie. Przy takich warunkach, organizowanie
transportu multimodalnego jest bardzo trudne. W pierwszej
kolejności pod rozważanie należy wziąć kwestię dłuższego
czasu transportu w porównaniu do transportu drogowego.
Ponadto, punktualność i niezawodność to kluczowe warunki
dla firm. Istnieją również zagrożenia incydentów i wypadków,
które potrafią obciążyć transport multimodalny tak jak miało
to miejsce w Rastatt w południowych Niemczech w związku z tamtejszym zdarzeniem. Wymagany jest w najbliższych
latach rozwój przewozów kolejowych jeżeli wprowadzanie
transportu multimodalnego ma dalej postępować. Dodat-

Chemmultimodal
kowo różnorodne techniczne standardy i społeczne warunki
transgranicznego transportu muszą być zharmonizowane.
Mimo powyższych niekorzystnych aspektów i wyzwań z jakimi transport multimodalny się mierzy posiada on wiele
zalet i potencjałów. Jest to metoda, która pozwala przemieszczać duże ilości co jest szczególnie ważne dla chemicznych
koncernów. Z perspektywy licznych przedsiębiorstw uważa się, że ciężarówki osiągnęły swoje limity. Korki drogowe,
ale przede wszystkim niedobór kierowców na rynku pracy
sprawiają, że jest to paląca kwestia, w której nie przewiduje
się poprawy. W parkach chemicznych dużo prostszym od załadowania ciężarówek jest załadowanie wagonów pociągo-

możliwości a także planowane są dodatkowe rozszerzenia.
Parki chemiczne takie jak Leuna znacząco zainwestowały we własną infrastrukturę logistyczną poprzez połączenia
kolejowe i pojemności magazynowe. Ten rozwój pokazuje,
że rynek dla transportu multimodalnego podąża w dobrym
kierunku a w Europie istnieją regularne połączenia dla różnych destynacji. Dla biznesu jest to warunek zasadniczy by
elastycznie transportować produkty w zgodności z wymaganiami klientów. Dostawcy usług logistycznych stają przed
wyzwaniem łączenia różnych transportów i efektywnego organizowania powrotnego przepływu kontenerów. Jeżeli powyżej przedstawione warunki zostają spełnione to wówczas
transport multimodalny działa w konkurencyjnej płaszczyźnie
cenowej w stosunku do przewozów drogowych. Poza ekonomicznym efektem równie istotny jest wpływ środowiskowy.
Ruch multimodalny odpowiada średnio za 26g CO₂ na tonokilometr, natomiast w przypadku ciężarówek są to 62g CO₂
na tonokilometr. W zgodzie z globalnymi i krajowymi celami
polityki klimatycznej powyższy udział powinien być szczególnie podkreślany.

Identyfikacja i wdrożenie potencjału
modalnej zmiany
Na tle transportu multimodalnego rozwinęło się duże europejskie partnerstwo z Niemiec, Polski, Czech, Węgier, Austrii,
Włoch i Słowacji, które podejmuje konkretne wysiłki w kontekście projektu "ChemMultimodal". Dążą one do zainicjowania modalnego przejścia przewozu dóbr chemicznych z rozwiązań drogowych na kolejowe oraz do ich wdrożenia.

wych w ciągłej koordynacji z procesami produkcyjnymi przez
24 godziny na dobę, często przez cały tydzień. Wewnętrzna
logistyczna optymalizacja procesów przed załadunkowych
oraz magazynowych w koncernach chemicznych może przyczynić się do polepszenia dystrybucji działań logistycznych
oraz pomóc zredukować magazynowane zasoby. W przypadku transportu towarów niebezpiecznych zwiększone
bezpieczeństwo transportu multimodalnego jest postrzegane jako wyraźna korzyść dla klientów, którzy nie mają bezpośredniego połączenia kolejowego. Mocne strony przewozów
multimodalnych to przede wszystkim długie odległości. W literaturze często podaje się dystans 300 km jako minimalny,
natomiast w praktyce rozpatruje się go jako zbyt krótki. Ponadto uważa się, że idealna lokalizacja terminala to nie więcej
niż 50 km między załadunkiem a dostawą. Rezultaty projektu
ChemMultimodal pokazują, że istnieje elastyczność dla tych
parametrów. We wszystkich krajach partnerskich ekspansja
terminali dla transportu kombinowanego została wdrożona.
W centralnych Niemczech terminale w Schkopau, Leipzig-Wahren i Schwarzheide w dużej mierze poszerzyły swoje

Głównym działaniem projektu jest wprowadzenie pilotażowych przedsięwzięć w każdym z państw. Tu partnerzy pracują
bezpośrednio z koncernami chemicznymi i dostawcami usług
logistycznych. Podczas kilku wdrożeniowych warsztatów wykształciła się platforma do rozmów i wymiany doświadczeń
w której intensywnie dyskutowano kwestie warunków transportu multimodalnego i potencjalnych szlaków transportowych. Terminale i dostawcy usług logistycznych przedstawili
swoje obecne oraz planowane połączenia multimodalne.
Przedsiębiorstwa wyraziły swoje zainteresowanie konkretnymi trasami i wolumenami, obecnie przewożonymi szlakami
drogowymi, ale które posiadają potencjał dla kolei. Warsztatom towarzyszyły dalsze prezentacje dotyczące rozwoju infrastruktury transportowej lub istniejących dotacji.
Partnerzy projektu zorganizowali bilateralne spotkania z zainteresowanymi przedsiębiorstwami, aby przedyskutować ich
konkretną sytuację oraz warunki dla łańcucha dostaw. W tej
formule przedsiębiorcom łatwiej jest rozmawiać otwarcie
o specyficznych połączeniach, ilościach i produktach. Z pomocą licznych narzędzi do planowania partnerzy wspólnie
analizowali możliwe połączenia. W tym kontekście platforma
„Intermodal Links” udowadnia swoją słuszność i to, że jest
bardzo pomocna. Platforma (https://intermodallinks.com)
integruje multimodalne połączenia 150 dostawców usług
logistycznych z całkowitą ilością tygodniowych połączeń
na poziomie 25 000 z 1000 terminali. Informacja jest aktualna
i kompletna. Wprowadzanie punktu początkowego i końcowego wyświetla różne multimodalne opcje transportu z od-

Magazyn „Polska Chemia” 3/2018

| 45

powiednim wyprzedzeniem i opóźnieniem. Daje to informację o zaangażowanych terminalach i częstotliwości połączeń.
W kilku przypadkach wykorzystanie połączeń intermodalnych doprowadziło do identyfikacji opcji transportu, które
wcześniej nie były znane przedsiębiorstwu. W wyniku rozmów partnerzy projektu wydają zalecenia dotyczące przeniesienia transportu i w razie potrzeby, nawiązują również
osobisty kontakt z dostawcami usług logistycznych. Dzięki
temu przedsiębiorcy mają szansę otrzymać konkretną ofertę. Jednakże, negocjacje i faza wdrożenia jest ponownie całkowitą odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Przy pomocy
kalkulatora CO₂, rozwiniętego w projekcie ChemMultimodal,
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych może być w prosty i szybki sposób obliczone dla zmian zainicjowanych przez
ten pilotaż. Powyższ pozytywny efekt projektu również warto
podkreślać.
Jako część pilotażowych warsztatów w centralnych Niemczech, dostawcy usług logistycznych i kombinacji terminali
transportowych zaprezentowali uruchomienie kilku nowych
połączeń. Od końca 2017 roku nowy pociąg blokowy kursuje dwa razy w tygodniu z terminala KTSK w Schkopau przez
terminal CTHS w Halle do portu morskiego w Rostock. Te połączenia są prowadzone w kooperacji z Deucon, Stena Lines
i Pressbahn. Z Rostocku region bałtycki jest łatwo dostępny
poprzez krótkie morskie połączenia. Od grudnia 2017 roku
Lineas jeździ trzy razy w tygodniu ze Schkopau do Antwerpii. Pociąg rusza rankiem i dociera do miejsca docelowego
następnego dnia w około 25 godzin. Szybkie połączenie jest
szczególnie istotne dla lepszego usieciowienia regionów
chemicznych w środkowych Niemczech i Belgii, a także portu w Antwerpii z różnorodnymi relacjami między dostawcami. Począwszy od 2018 r. z terminala DUSS w Lipsku-Wahren
transport będzie jeździł do Neuss sześć razy w tygodniu.
Hupac przykłada szczególną wagę do swoich planów rozbudowy terminala Bertschi w Schwarzheide jako bramy
na wschód i ogłosił nowe połączenia z Iranu do Indii od 2018
r. Połączenia do Rosji, Chin, Japonii, Korei Południowej i Wietnamu to kolejne kierunki ekspansji multimodalnej.
Dotychczas partnerzy projektu ChemMultimodal współpracowali z ponad 40 przedsiębiorstwami chemicznymi w ramach pilotażowego projektu i rozpoczęli konkretne relokacje.
Przedsiębiorstwo z regionu centralnych Niemiec zidentyfikowało multimodalne połączenie z Bristolem. Możliwość polega na użyciu pociągu Lineas ze Schkopau do Antwerpii,
skąd poprzez krótkodystansowy transport morski przesyłka
przepływa przez kanał by trafiła następnie do kolejnego pociągu, który przewozi ją bezpośrednio do końcowej lokalizacji. Transport ten trwa 3 dni czyli niewiele dłużej niż przewóz
ciężarówką.
W Austrii, potencjał przejścia na multimodalne rozwiązanie
mógłby zostać wykorzystany dla Turcji. W tym przypadku
możliwym połączeniem są terminale Wels, Linz i Wiedeń,
gdzie wykorzystywane są drogi, kolej i krótkodystansowy
transport morski. Alternatywą może być również transport
multimodalny przez Wiedeń lub Sopron na Węgrzech przy
użyciu przewozów drogowych i kolejowych. Czas transportu
dla obu opcji wynosi pięć dni.
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Firmy chemiczne ze Słowacji wykorzystały doświadczenie nabyte w projekcie do obsługi załadunku kontenerów-cystern
bezpośrednio na terenie Duslo Šaľa. Uważa się, że doświadczenie to może być również wykorzystane przez inne firmy
w czeskim i słowackim przemyśle chemicznym do wzmocnienia transportu multimodalnego. Regularne przewozy kontenerowe były prowadzone ze Słowacji i Wiednia do krajów Beneluksu, Niemiec i Anglii. Obecnie trwają regularne transporty
do Francji i Hiszpanii. W przyszłości planuje się również obsługę nowego terminala w Żylinie. Terminal w Dobrej na granicy słowacko-ukraińskiej służy do obsługi transportów z Chin
do Europy Środkowej i Zachodniej.
Dzięki wsparciu projektu pilotażowego ChemMultimodal, trzy
czeskie firmy chemiczne Unipetrol RPA, Spolchemie i Vodní
sklo osiągnęły wzrost przewozów multimodalnych o ponad
15% w 2017 r. Wartością dodaną projektu jest poprawa komunikacji i utworzenie synergii między firmami chemicznymi
a dostawcami usług logistycznych. Stowarzyszenie chemiczne SCHP CR uczestniczyło w rozwijaniu koncepcji transportu
towarowego, aby poprawić konkurencyjność przemysłu chemicznego w Europie Środkowej i Wschodniej.
Przedsiębiorstwo chemiczne z południowej Polski planuje
transport do środkowej Hiszpanii. Zamiast transportu ciężarowego przez całą Europę chce wykorzystać połączenie multimodalne z terminalami w Gliwicach lub Sławkowie skąd pociągiem ma trafiać do portu w Gdyni lub Gdańsku, a stamtąd
drogą morską do Bilbao. Transport ma trwać od 23 do 25 dni,
ze względu na znacznie niższe koszty, firma preferuje tę opcję
w stosunku do standardowego transportu samochodowego.
Firma chemiczna z północnych Włoch obecnie pracuje nad
zorganizowaniem transportu multimodalnego z Mediolanu
do Kijowa. Ten transport może być wzorem dla przyszłych połączeń z Europą Wschodnią.
Na Węgrzech farmaceutyczne przedsiębiorstwo EGIS pracuje
nad przeniesieniem transportów z Chin przez port w Hamburgu, przy użyciu multimodalnego połączenia z terminalem
w Budapeszcie.
Dotychczasowe wyniki intensywnych dyskusji z koncernami
chemicznymi i dostawcami usług logistycznych świadczą
o dużej potrzebie wsparcia komunikacji i współpracy, a także
wykorzystania potencjału w zakresie wzmocnienia transportu multimodalnego. Partnerzy projektu będą kontynuować
i konsolidować współpracę ze spółkami do końca projektu
czyli do kwietnia 2019 r. Następnie ustanowione struktury
wsparcia będą dalej wspierane przez zaangażowane stowarzyszenia chemiczne i klastry (http://www.interreg-central.eu/
Content.Node/ChemMultimodal.html)
Artykuł jest polskim tłumaczeniem artykułu opublikowanego
w niemieckim czasopiśmie “ Gefährliche ladung”
Andreas Fiedler
isw Institute for Structural Policy and Economic Development
Tłumaczenie: Maciej Zwierz, Konsultant ds. realizacji projektów, PIPC

ZNACZENIE SEKTORA
#ŁączyNasChemia

Produkcja
sprzedana
240,3 mld PLN
(56,4 mld EUR)

Zatrudnienie
302 000
pracowników

11 000
przedsiębiorstw

Nakłady inwestycyjne
~ 11,24 mld PLN
(2,64 mld EUR)

1 nowe miejsce pracy w
przemyśle chemicznym
generuje od 2 do 8 miejsc
pracy w innych sektorach

WIECEJ NA

W W W. P I P C . O R G . P L

D A N E E U R O S TAT, G U S Z A 2 0 1 7 R O K

Produkcja
sprzedana
w całym przemyśle
16,5 %

Nowe koncepcje w podejściu
do gospodarowania odpadami
na przykładzie ostatnich zmian
w ustawie o odpadach
Znakiem naszych czasów w przemyśle jest niewątpliwie postęp w zakresie
przetwarzania danych i tworzenia tzw. inteligentnych rozwiązań. Z drugiej
strony współczesna gospodarka musi się mierzyć z problemami, które nie
występowały dotychczas lub nie dawały się tak we znaki jak obecnie. Mowa
tu w szczególności o stale kurczących się zasobach surowców i nabrzmiewającym problemie zagospodarowania odpadów.

Jedną z najbardziej kompleksowych prób zmierzenia się
z oboma wskazanymi wyżej problemami jednocześnie jest
idea gospodarki o obiegu zamkniętym. Zakłada ona - w dużym skrócie - maksymalnie efektywne wykorzystanie surowców wprowadzonych do obiegu gospodarczego przy
jednoczesnym minimalizowaniu ilości odpadów, które są
bezpowrotnie z tego obiegu wykluczane. Jednym z narzędzi służących realizacji tego celu jest idea uznania odpadu
za produkt uboczny. Koncepcja ta sprowadza się do tworzenia ram regulacyjnych ułatwiających kierowanie strumieni
określonych substancji z jednych gałęzi przemysłu, w których
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substancje te traktowane są jako odpad, do innych sektorów,
w których wykorzystuje się je jako pełnowartościowy surowiec. Przykładów jest wiele - od energetyki (uboczne produkty spalania, gips z odsiarczania), przez przemysł drzewny
(wiórki, ścinki z produkcji), a skończywszy na drogownictwie
(destrukt asfaltowy).
Kwestia uznania przedmiotu lub substancji za produkt
uboczny jest też o tyle aktualna, że w ostatnim czasie polski ustawodawca wprowadził w tej materii istotne zmiany.
Mowa tu o ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy

GOZ
- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która weszła w życie w sierpniu 2018 r. Celem zmian miała być
przede wszystkim korekta obowiązujących dotychczas zasad
uznawania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które powodowały wątpliwości i problemy praktyczne.
Przypomnijmy, że w poprzednim stanie prawnym uznanie
przedmiotu lub substancji za produkt uboczny odbywało
się na zasadzie tzw. milczącej zgody. Posiadacz odpadów
kierował do właściwego marszałka województwa wniosek
o uznanie danego odpadu za produkt uboczny i jeżeli organ
nie zgłosił w terminie sprzeciwu, uznanie za produkt uboczny
następowało z mocy prawa. W praktyce pojawiały się jednak
wątpliwości, np. co do tego, czy i jak organ może wzywać posiadacza odpadów do udokumentowania przesłanek uznania danego przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.
Wskazana nowelizacja nie objęła samych kryteriów uznania
przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, czyli m.in.
wykazania, że dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne oraz iż przedmiot lub substancja mogą być
wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania,
jak też tego, że przedmiot lub substancja spełnia wszystkie
istotne wymagania regulacyjne odnoszące się do danego
rodzaju produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia
ludzi.
Procedura uznania za produkt uboczny po zmianach zakłada
niejako odwrócenie dotychczasowych rozwiązań. Aktualnie,
uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji
za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka
województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Miałoby to rozwiać
wątpliwości co do proceduralnych ram rozstrzygania, czy
w danym przypadku powstaje odpad czy produkt uboczny.
Stwarza to organowi np. możliwość wzywania posiadacza
odpadów do przedłożenia potwierdzających stosowne właściwości domniemanego produktu ubocznego. Sama forma
decyzji, jako jednoznacznego rozstrzygnięcia co do tego,
jakie są konkretne cechy wyróżniające produkt uboczny
powstający w danym procesie, powinna przyczynić się
do wzmocnienia pewności obrotu tego typu substancjami
lub produktami.
Nowe regulacje nie są pozbawione wad. Mankamentem
na pewno jest ograniczenie do 10 lat terminu obowiązywania decyzji o zatwierdzeniu statusu produktu ubocznego
w miejsce dotychczas bezterminowego uznania przedmiotu
lub substancji za produkt uboczny. Można to jednak tłumaczyć nawiązaniem do innych decyzji związanych z gospodarką odpadami wydawanych na okres do 10 lat. W zaangażowaniu wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
do współdecydowania w sprawie produktu ubocznego
również można poszukiwać kontynuacji istniejących już rozwiązań w regulacjach odpadowych. Jakkolwiek na etapie
procesu legislacyjnego pojawiały się wątpliwości, czy takie
rozwiązanie nie skomplikuje przesadnie procedury nadawania statusu produktu ubocznego.
Niemniej, szczególne obawy budzi przepis nakazujący, by
w przypadku dokonywania zmian w procesie produkcyjnym,

w którym powstają przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny, lub w procesie, w którym są one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji dokonał nowego zgłoszenia produktu ubocznego. Przesłankę wystąpienia
o nowe zatwierdzenie statusu produktu ubocznego w postaci zmiany w procesie produkcyjnym można tłumaczyć koniecznością zapewnienia, aby dana substancja lub przedmiot
uznane z produkt uboczny nie odbiegały swymi właściwościami od parametrów prezentowanych w zgłoszeniu. Jednocześnie wciąż brakuje czytelnych kryteriów definiujących
„istotność” danej zmiany z perspektywy statusu produktu
ubocznego. Natomiast uznanie zmiany w procesie wykorzystywania produktu ubocznego przez odbiorców za przesłankę obligującą do wystąpienia z nowym zgłoszeniem, wydaje
się być rozwiązaniem zdecydowanie zbyt daleko idącym. Nie
sposób oczekiwać, by wytwórca przedmiotu lub substancji
uznanej za produkt uboczny miał kontrolę nad tym, co robią
z nim jego odbiorcy - zwłaszcza w sytuacji, gdy jest ich wielu
i nie wiążą ich z wytwórcą ścisłe więzy kontraktowe.
Jednak przepisem o najdonioślejszych skutkach praktycznych jest przepis przejściowy do wspomnianej ustawy wygaszający, po upływie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie,
skutki prawne uznania przedmiotu lub substancji za produkt
uboczny dokonanego na gruncie poprzedniego stanu prawnego. Oznacza to, że wszystkie dotychczas zatwierdzone produkty uboczne staną się na powrót odpadami. Trudno sobie
na tę chwilę nawet wyobrazić, jak wobec tak istotnej zmiany
w prawie za niecałe pół roku będzie wyglądała kwestia gospodarowania odpadami w zakładach, których działalność
opiera się na wytwarzaniu produktów ubocznych.
Ustawodawca dostrzegając znaczenie gospodarcze, jakie
niesie ze sobą możliwość uznawania wybranych odpadów
za produkty uboczne, co do zasady słusznie podjął się poprawy dotychczasowych rozwiązań. Niemniej, stosunkowo krótki czas, jaki ustawodawca pozostawił podmiotom aktualnie
wytwarzającym produkt uboczny, na ponowne uregulowanie statusu tych przedmiotów lub substancji, może stanowić
kłopotliwy skutek uboczny omawianej tu zmiany.

Zbigniew Kozłowski
Adwokat, Of Counsel kierujący Departamentem Prawa
Ochrony Środowiska K&L Gates Jamka sp. k.,
Miłosz Tomasik
Radca Prawny, Senior Associate w K&L Gates Jamka sp. k.
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System rekompensat kosztów
pośrednich
Od czasu zakończenia prac nad reformą 4 fazy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ceny uprawnień do emisji nieustannie rosną. Jeszcze
na początku roku cena uprawnień do emisji oscylowała na poziomie niecałych
8 EUR/EUA, a w ostatnich tygodniach przekroczyła poziom 25 EUR.
Wzrostowi cen uprawnień
towarzyszy wzrost cen energii elektrycznej, która w tym
samym czasie w Polsce podrożała o ponad 30% w rocznym kontrakcie terminowym
na 2019 rok (z 180zł/MWh
do 240zł/MWh).
EU ETS obejmuje wyłącznie instalacje zlokalizowane na obszarze Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, co w rezultacie prowadzi do zakłóceń
konkurencyjności wobec firm
z krajów trzecich. W związku
ze wzrostem cen uprawnień
do emisji i kosztów wytwarzania przedsiębiorstwa tracą
udziały rynkowe, gdyż ograniczają produkcję, a jej miejsce
zajmuje import.
Dodatkowym zjawiskiem jakie
niesie ze sobą ryzyko ucieczki emisji jest przenoszenie produkcji w obrębie UE. Możemy spodziewać się, że produkcja
z krajów o wysokiej emisyjności sektora energetyki będzie
relokowana do krajów o niskiej emisji gazów cieplarnianych
na MWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Takie zjawisko
jest szczególnie niekorzystne w przypadku Polski, gdzie węgiel
pełni bardzo istotną rolę w bilansie paliwowo-energetycznym
kraju. Wysoka emisyjność polskiej energetyki (druga najwyższa
w UE) czyni ją szczególnie wrażliwą na politykę klimatyczną UE.
Ryzyko ucieczki emisji z tytułu kosztów bezpośrednich jest
minimalizowane poprzez adekwatną alokację darmowych
uprawnień do emisji dla wszystkich instalacji objętych ETS
z energochłonnych gałęzi przemysłu i/lub funkcjonujących
w warunkach międzynarodowej konkurencji. Niestety w gestii poszczególnych państw członkowskich pozostaje decyzja
o wprowadzeniu rozwiązania zapobiegającego znacznemu ryzyku ucieczki emisji z powodu przenoszenia kosztów
uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej.
Rządy Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii, Grecji,
Belgii, Holandii, Francji, Litwy i Słowacji przyznają pomoc pu-
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bliczną na pokrycie pośrednich kosztów emisji CO2. Prowadzi
to do sytuacji, w której przedsiębiorstwa z wybranych krajów
członkowskich UE znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji.
Polska jak dotąd nie skorzystała z możliwości poprawienia
konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw w sektorach i podsektorach, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko
ucieczki emisji z powodu przenoszenia kosztów uprawnień
EU ETS na ceny energii elektrycznej.
Rosnące ceny uprawnień do emisji i koszty energii elektrycznej stanowią kluczowe zagrożenie dla konkurencyjności
najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw chemicznych
w Polsce, szczególnie tych, które nie są w stanie przełożyć danych kosztów na ceny swoich produktów, nie tracąc przy tym
znacznej części rynku.
Zużycie bezpośrednie energii elektrycznej w najważniejszych
sektorach przemysłu chemicznego w Polsce (rafinacja ropy
naftowej, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
oraz produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych) wzrosło z prawie 12 tys. GWh w 2012r. do 13,6 tys. GWh w 2016r.
Przy założeniu średnich, rocznych wskaźników emisyjności

EU ETS
energetyki w Polsce, średnich cen uprawnień do emisji oraz
pełnego przenoszenia kosztów EU ETS w cenie energii elektrycznej, całkowite koszty emisji pośrednich dla przemysłu
chemicznego w latach 2012-2016 wynoszą 355 mln EUR.
Jeżeli przyjmiemy cenę uprawnienia na poziomie 25 EUR/t
CO2e, obciążenie całego przemysłu chemicznego z tytułu
kosztów pośrednich wynosi ponad 260 mln EUR rocznie.

• wskaźnik emisji CO2 w przypadku energii elektrycznej pochodzącej z obiektów energetycznego spalania (0,88 t CO2
/MWh w przypadku Polski).

Artykuł 10a ust. 6 dyrektywy w sprawie EU ETS stanowi,
że państwo członkowskie może wprowadzić program pomocy państwa w zakresie rekompensaty pośrednich kosztów
emisji zgodnie z zasadami pomocy państwa. Do końca 2020
roku obowiązują przyjęte przez Komisję Europejską wytyczne
w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r., w tym zasady udzielania wsparcia finansowego przez państwa w związku z emisjami pośrednimi.

Pomoc nie może rekompensować w pełni kosztów uprawnień do emisji przenoszonych w cenach energii elektrycznej
i jest z czasem zmniejszana. Intensywność pomocy nie może
przekraczać 80% kosztów kwalifikowalnych powstałych
w 2018 oraz 75% - w latach 2019 i 2020.

Ewentualną pomoc można podjąć w odniesieniu do zamkniętego wykazu sektorów i podsektorów – w przypadku których
intensywność handlu z państwami trzecimi wynosi powyżej
10% oraz suma dodatkowych kosztów pośrednich prowadzi
do znacznego wzrostu kosztów produkcji obliczonych jako stosunek do wartości dodanej brutto (w granicach 3 - 5%). Do końca 2020 r. następujące sektory i podsektory przemysłu chemicznego kwalifikują się do rekompensat kosztów pośrednich:
NACE
(Rev 2)
8910
2013
2015
2014
2060

Prodcom

Opis

Wydobywanie minerałów dla przemysłu
chemicznego oraz do produkcji nawozów
Produkcja pozostałych chemikaliów
nieorganicznych
Produkcja nawozów sztucznych i związków
azotowych
Produkcja pozostałych podstawowych
chemikaliów organicznych
Produkcja włókien chemicznych
Następujące podsektory w ramach Produkcji tworzyw
sztucznych w postaci surowej (2016):
20161039
Polietylen niskiej gęstości (LD-PE)
20161035
Polietylen liniowy niskiej gęstości (LD-PE)
20161050
Polietylen wysokiej gęstości (HD-PE)
20165130
Polipropylen (PP)
20163010
Poli(chlorek winylu) (PVC)
20164040
Poliwęglany (PC)

Produkty, które są zaklasyfikowane do powyższych kodów
NACE i Prodcom mają bezpośrednie powiązania statystyczne z klasyfikacją gospodarczą w Polsce – należy je odnosić
do pierwszych czterech liczb Polskiej Klasyfikacja Wyrobów
i Usług (PKWiU).
Maksymalną kwotę pomocy, jaką państwa mogą przyznać,
oblicza się zgodnie ze wzorami, które uwzględniają:
• referencyjne poziomy produkcji danej instalacji lub w przypadku zamkniętej listy produktów - poziomy referencyjnego zużycia energii elektrycznej wyrażone w MWh/tonę
produktu (m.in. chlor) lub w tCO2/t produktu (wysokowartościowe chemikalia, związki aromatyczne, sadza, styren,
amoniak), a także

Według wytycznych w przypadku umów na dostawy energii elektrycznej, w których nie ujęto żadnych kosztów emisji
CO2, nie przyznana zostanie żadna pomoc państwa.

Kluczowym postulatem z punktu widzenia przemysłu chemicznego w Polsce jest wprowadzenie systemu rekompensat kosztów pośrednich. Przy założeniu średnich cen uprawnień do emisji na poziomie 15 EUR/EUA wsparcie może
wynieść ponad 600 mln zł rocznie, a ma możliwość skorzystać z niego nawet do 100 podmiotów.
W dobie kryzysu finansowego i gospodarczego silna baza
przemysłowa w Polsce okazała się czynnikiem stabilizującym.
Jednak obecna dobra kondycja przemysłu chemicznego nie
powinna być brana za pewnik. Stworzenie wspierającego otoczenia regulacyjnego pomoże w obronie rynku chemicznego.
Energochłonne branże, takie jak produkcja podstawowych
chemikaliów - stoją przed wieloma wyzwaniami. Jako duży
odbiorca energii elektrycznej, sektor zależy od niezawodnych
dostaw energii elektrycznej po konkurencyjnych cenach i jest
bezpośrednio uzależniony od przyszłego wzrostu kosztów.
Rosnące ceny uprawnień są realnym zagrożeniem dla energochłonnych firm z sektora przemysłu chemicznego, narażonego na ryzyko ucieczki emisji. Wynika to z najwyższego
w Unii Europejskiej współczynnika emisyjności rodzimej
energetyki, co stawia polskie firmy chemiczne w gorszej sytuacji w stosunku do konkurencji w innych krajach unijnych.
Najwięksi partnerzy handlowi polskiego przemysłu chemicznego mają znacznie niższe pośrednie koszty emisji pośrednich (Francja) lub od lat korzystają z systemów rekompensat
(Niemcy, Wielka Brytania).
Wprowadzenie systemu rekompensat równoważyłby wzrost
kosztów energii elektrycznej wywołany rosnącymi cenami
uprawnień do emisji CO2 oraz poprawiło szanse konkurowania na kluczowym z perspektywy polskich przedsiębiorstw
chemicznych - rynku unijnym. Potwierdzają to dane GUS
- wartość eksportu produktów przemysłu chemicznego
wynosi ponad 70% produkcji
sprzedanej polskiego przemysłu chemicznego, a około połowa przychodów największych
przedsiębiorstw chemicznych
w Polsce jest generowana
przez eksport.
Renata Auchimik
Senior Ekspert, PIPC
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SEKTOR CHEMICZNY
A GOSPODARKA O OBIEGU
ZAMKNIĘTYM
Od pewnego czasu w Unii Europejskiej kształtuje się nowy model gospodarczy.
Jest to tzw. gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy). Opiera
się ona na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być
utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to możliwe. W zależności od tego
jaką treścią zostaną wypełnione takie ogólne założenia, gospodarka o obiegu
zamkniętym może stać się szansą dla polskiej chemii albo zagrożeniem.
Na poziomie europejskim temat circular economy pojawił
się w grudniu 2015 roku, kiedy Komisja Europejska przygotowała pakiet propozycji przepisów mających wdrażać
tę ideę w życie. Pakiet objął cały cykl życia produktów:
od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. Po intensywnym procesie ustawodawczym, 14 czerwca 2018 roku. w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej opublikowane zostały przepisy nowelizujące zasady gospodarki odpadami. Zmianie uległy następujące akty prawne: ramowa dyrektywa odpadowa, dyrektywa składowiskowa, dyrektywa opakowaniowa, dyrektywa
wrakowa, bateryjna oraz WEEE (ang. Waste of Electrical
and Electronic Equipment – w sprawie zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego. W ramach zmian
doprecyzowano i zaostrzono podstawowe cele, które mają
zostać osiągnięte przez państwa członkowskie dotyczące:
wartości docelowych dla recyklingu odpadów komunalnych, stopniowego ograniczania składowania, zbiórki selektywnej. Podkreślono rolę państw członkowskich, które
zobowiązane są do stworzenia dla przedsiębiorców otoczenia sprzyjającego przejściu na gospodarkę o obiegu
zamkniętym. Przede wszystkim chodzi tu o system zachęt
do stosowania hierarchii postępowania z odpadami oraz
równe traktowanie poszczególnych producentów. Bardzo
istotnym elementem tej regulacji jest system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Obejmuje on system
środków, które mają podejmować państwa członkowskie
w celu zapewnienia, aby producenci produktów ponosili
odpowiedzialność finansową i organizacyjną za produkt
gdy staje się on odpadem. Termin transpozycji pakietu odpadowego dla państw członkowskich to 5 lipca 2020 roku.
Nie znamy jeszcze kształtu przepisów implementujących
pakiet do prawa polskiego, ale jak widać, gospodarka
w obiegu zamkniętym powoli staje się teraźniejszością,
ale dostosowanie się do niej będzie stanowić duże wyzwanie zarówno jeśli chodzi o organizację procesu pozyskiwania surowców, procesu produkcji i procesu gospodarowania odpadami jak też aspektów czysto biznesowych.
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Wyzwanie to będzie dotyczyć także podmiotów działających w branży chemicznej. Jest to coraz bardziej wyraźne w kontekście kolejnych dokumentów publikowanych
przez Komisję Europejską.
W styczniu 2018 roku Komisja upubliczniła bowiem komunikat dot. europejskiej strategii dotyczącej tworzyw
sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym, a w maju
tego roku został opublikowany projekt dyrektywy w sprawie redukcji oddziaływania określonych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Został w nim postawiony
akcent na promowanie rozwoju circular economy dzięki
innowacyjnym materiałom wielokrotnego użytku. Tak jak
w pakiecie odpadowym, nakłada się szereg obowiązków
na państwa członkowskie w celu osiągnięcia odpowiedniej
redukcji konsumpcji jednorazowych produktów z tworzyw
sztucznych. Podstawą do tego ma być zakaz wprowadzania na unijny rynek jednorazowych materiałów z tworzyw
sztucznych, dla których odpowiednie alternatywy są już
łatwo dostępne oraz ustanowienie celu, aby do 2030 roku
wszystkie z nich były recyklowalne. Projekt powtarza zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ze szczególnym akcentem na ponoszenie kosztów oczyszczania
odpadów morskich oraz przeznaczanie środków na podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczące tego
zagadnienia. Wprawdzie nadal jest to tylko projekt, ale jednak docelowo jego podstawowe założenia mogą wpłynąć
na sektor chemiczny.
Zagadnienia powiązane z circular economy zostały też zaadresowane w „Komunikacie Komisji z 16 stycznia 2018
roku w sprawie wdrażania pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym: warianty podejścia do interakcji
między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów
i odpadów”. W dokumencie tym zidentyfikowano szereg
problemów dotyczących styku tych trzech reżimów regulacyjnych, zwłaszcza w kontekście procesów recyklingu. Między innymi należy do nich problem substancji odziedziczonych. Polega on na tym, że niektóre substancje używane
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przy produkcji pierwotnej są legalne, a po pewnym czasie
zostają uznane za zakazane i tym samym mogą stanowić
poważne zagrożenie ze względu na ich obecność w odzyskanym materiale. Problemy te stanowią poważną przeszkodę przy wprowadzaniu systemu gospodarki o obiegu
zamkniętym. Jak wskazano w komunikacie, producenci,
w tym z branży chemicznej, docelowo powinni doprowadzić do wycofania lub zastąpienia substancji zakłócających
proces recyklingu oraz wprowadzić świadome wykorzystanie poszczególnych substancji chemicznych, tak aby miały
one wpływ na możliwie największy poziom odzysku.

ODPADY
Jak widzimy przed branżą chemiczną stoi bardzo duże wyzwanie, ale też szansa na rozwój swojej działalności w nowych kierunkach. Jednak ostateczny rachunek zysków
i strat będzie zależał od tego, w jakim kierunku rozwinie się
koncepcja circular economy.

Agnieszka Skorupińska
Counsel i adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony
Środowiska w Kancelarii CMS
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Badania patentowe

Jak sprawdzić, czy nie
wyrzucamy pieniędzy w błoto
czyli krótki poradnik dla działów B+R!
Biznesowych doradców, którzy podpowiedzą gdzie i jak inwestować, na czym
oszczędzać, co opodatkować, można znaleźć bez liku. By jednak poprowadzić
firmę opartą na innowacyjnych rozwiązaniach do sukcesu, trzeba mądrze planować działania od samego początku, korzystając ze wszystkich dostępnych
narzędzi. Takich jak badania patentowe.

Jednostkom odpowiedzialnym za badania i rozwój nie są
zapewne obce dwa podstawowe rodzaje badań patentowych, których nazwy są czasami błędnie stosowane zamiennie. Mowa o badaniach zdolności patentowej oraz
czystości patentowej. Pierwsze z nich wykonuje się na potrzeby dokonania zgłoszenia patentowego, drugie zaś, czyli
weryfikacja czystości patentowej, może mieć w zależności
od potrzeb szerszy lub węższy wymiar. Szeroko poprowadzone badanie czystości patentowej ma ocenić, czy nie
dochodzi do naruszenia jakichkolwiek praw wyłącznych
osób trzecich. W węższym wymiarze weryfikujemy tylko
czy dane rozwiązanie nie narusza cudzych patentów.
Każde innowacyjne przedsiębiorstwo chce i powinno umiejętnie zarządzać budżetem. Umiejętnie, to znaczy w taki
sposób, by środki inwestowane w prace działów B+R wydawane były rozsądnie i ekonomicznie. Pomyłka, chybiony

pomysł, brak rozpoznania potrzeb rynku oznaczają zmarnowany czas i pieniądze, nie mówiąc o potencjale i motywacji
pracowników. Nie ma chyba większego rozczarowania dla
pracownika działu badawczego, jak poświęcenie czasu i pasji przedsięwzięciu skazanemu na niepowodzenie. Szczególnie jeśli fiasku można było wcześniej zapobiec.

Zdolność, czystość, co jeszcze?
A zapobiec można w banalny sposób, wykorzystując dostępną i powszechną wiedzę techniczną – tym są bowiem
badania patentowe. Badanie podmiotowe na przykład
pozwala oceniać działania konkurentów, tj. aktywność
zgłoszeniową na poszczególnych rynkach. Jeśli na danym
obszarze widać, że chronione są określone typy rozwiązań,
to sygnalizuje jak bardzo konkurentom zleży na monopolizowaniu tam swoich pomysłów. Kierując wysiłek badawczy
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na udoskonalenie wynalazku tak, aby rozwiązywał nowy
lub dodatkowy problem techniczny, zwiększamy szanse
na uzyskanie ochrony, tam gdzie istnieje realne zapotrzebowanie na dany produkt. Albo wręcz przeciwnie – widząc
aktywność naszych konkurentów na danych rynkach, dowiadujemy się gdzie będzie najtrudniej konkurować i gdzie
w największym stopniu narazimy się na ryzyko naruszeń.
Uzupełnieniem opisanego wyżej badania podmiotowego
jest monitoring, czyli cykliczna (uzależniona od potrzeb)
analiza nowych zgłoszeń patentowych w skali globalnej,
w dokładnie określonej, konkretnej klasie patentowej.
Z kolei bardziej rozbudowane analizy, np. analiza trendów,
są możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi
wyszukiwawczych. Zawarty w nich ogromny zasób wiedzy
technicznej w postaci zgłoszeń patentowych i uzyskanych
patentów, pozwala, za pomocą doboru odpowiednich
słów oraz klas patentowych, wskazać potencjalne obszary
zastosowania danego produktu, o którym do tej pory nie
mieliśmy pojęcia. A taka wskazówka dla pracownika działu
badawczego może okazać się kluczowa.

Współpracować z przeciwnikiem, czy go
wyeliminować z rynku…
Badać można również pod kątem ewentualnego sprawdzenia, czy prawo blokujące przedsiębiorcy działalność
na danym obszarze nie mogłoby zostać wyeliminowane z obrotu prawnego. Mowa w tym przypadku o badaniu pod kątem unieważnienia. Są to poszukiwania takich
dokumentów, które zostały ujawnione przed datą pierwszeństwa danego rozwiązania, a które tym samym będą
stanowiły podstawę wniosku o unieważnienie. Oznacza
to wyeliminowanie prawa niejako od początku jego istnie-
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nia, ponieważ instytucja unieważnienia ma skutek „ex tunc”,
innymi słowy – tak jakby patentu w ogóle nie było.
I wreszcie ostatni rodzaj badania, którego cel (poszukiwanie partnera biznesowego bądź inwestora) wcale nie musi
świadczyć o słabości przedsiębiorstwa, a wręcz przeciwnie,
o samoświadomości i realnej ocenie sytuacji rynkowej. Badanie takie bowiem pozwala podobnie jak badanie podmiotowe czy monitoring, zorientować się jakie podmioty
są aktywne na danych obszarach i w danych dziedzinach.
Wiedza ta, wykorzystana w odpowiedni sposób, może
okazać się niezmiernie istotna przy podejmowaniu prób
nawiązania relacji biznesowych na wybranym rynku. Być
może działaniem bardziej efektywnym i w ostatecznym
rozrachunku skuteczniejszym ekonomicznie będzie raczej
współpraca, np. na zasadzie licencji wyłącznej, niż próba
wyeliminowania cudzego prawa.

Kierunek
Przedstawionych zostało kilka rodzajów badań, które mogą
ułatwić podjęcie decyzji o tym, w jakie obszary inwestować
i jak kierować pracą działów badawczych. Podany katalog
jednak nie jest zamknięty. Badaniami patentowymi można tak manewrować, aby uzyskać jak najpełniejszy obraz
rynku. Oczywiście badania takie nie zastąpią innych rynkowych analiz. Przy planowaniu i rozwoju firmy należy mieć
na uwadze całą masę ekonomicznych i marketingowych
czynników. Z pewnością jednak badania patentowe przyczynią się znacznie do obrania właściwego kierunku.
Piotr Godlewski
Polski i europejski rzecznik patentowy (EQE),
kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
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Well@Work – zdrowie,
lojalność, sukces
Rynek pracy należy dziś do pracownika. Benefity pracownicze takie jak karta
na siłownię czy firmowy wyjazd integracyjny raz w roku przestały być wystarczającą zachętą dla zatrudnionych.
pracowników czy spadek ich produktywności). Trzech z czterech pracodawców obawia się, że nie będzie w stanie utrzymać obecnej kadry, a co trzeci miał w ostatnich miesiącach
problem ze znalezieniem pracowników. Wydatki związane
z pozyskaniem nowego pracownika na przestrzeni czterech
lat wzrosły o 40%, a średni czas rekrutacji wynosi ponad 30 dni.
To wszystko oznacza ogromne koszty. Przykładowo w 2013
r. koszt samych zasiłków chorobowych przekroczył 13,3 mld
PLN! Pracownik jest nieobecny z powodu choroby średnio 12
dni w roku. Kilka razy w roku chodzi do lekarza w godzinach
pracy, a w czasie złego samopoczucia mniej wydajnie pracuje.

Przed firmami pojawiło się poważne wyzwanie - w jaki sposób przyciągać nowych pracowników i jak budować lojalność
tych, którzy pracują i często są kluczowi dla firmy? Przedsiębiorcy powinni też pamiętać, że właściwe decyzje w tym obszarze oznaczają nie tylko oszczędności, ale konkretny zysk.
Odpowiedzią na to wyzwanie jest innowacyjny w swojej strukturze program Well@Work, który wspiera działy HR
w tworzeniu zdrowej kultury korporacyjnej sprzyjającej efektywności pracy, lojalności pracowniczej oraz employer branding-u. Ponadto, program poprzez właściwie ukierunkowane
i zaplanowane działania finansowe w kapitał ludzki staje się
lukratywną inwestycją, która gwarantuje realny zysk w określonym czasie. Wymaga jednak od pracodawcy świadomości,
że zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu zatrudnienia stają się bazą do budowania sukcesu biznesowego.
- Projekt Well@Work swoją filozofią radykalnie różni się od wszystkiego co funkcjonuje obecnie na polskim rynku – tłumaczy Wojciech Sularz, prezes Tatra Holding Sp. z o.o., twórca programu.
Proponujemy firmom spersonalizowaną formę opieki medycznej
od diagnostyki zdrowotnej, po profilaktykę, aktywizację ruchową,
edukację oraz poza finansową motywację pracowników. Jest
to odpowiedź na najbardziej palące potrzeby rynku w obszarze
HR – mówi dalej.
Tatra Holding korzystając z wielu badań zdefiniowała je w następujący sposób: co trzeciego przedsiębiorcę niepokoi wzrost
kosztów zatrudnienia (m.in. absencja, ubezpieczenia, rotacja
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Spójrzmy na problem na przykładzie kadry menedżerskiej.
W Polsce jest ona szczególnie narażona na czynniki sprzyjające otyłości oraz chorobom układu krążenia. Składa się na to:
średni wiek ok. 40 lat, wysoki poziom stresu, nieregularne odżywianie, siedzący tryb pracy. Ponad połowa (56%) ma wysoki wskaźnik masy ciała BMI (nadwaga i otyłość). Częstsze niż
u pracowników niższego szczebla jest też zjawisko „prezenteizmu”, czyli obecności w pracy w trakcie choroby, które jest
równie nieproduktywne i kosztowne jak absencja. Przeciętny
menedżer przebywa na zwolnieniu średnio tylko 3 dni. Można temu jednak skutecznie zaradzić np. wdrażając program
Well@Work. Działa on w oparciu o cztery filary: organizację
olimpiad sportowych, warsztatów antystresowych, pakietów
prozdrowotnych (badania profilaktyczne, w tym genetyczne)
i tworzenie stref zdrowia. Dają one możliwość regularnego
badania pracowników i kadry menadżerskiej. Nie wymagają
specjalnego odwiedzania specjalistów. Odbywają się w firmie
np. w formie tygodnia kardiologicznego, tygodnia zdrowia Be
FIT! czy ortopedycznego. W ramach współpracy z zespołem
badawczym związanym z Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, można skorzystać
z najnowocześniejszych badań genetycznych.
Program Well@Work charakteryzuje się dużą elastycznością
i jest projektowany dla każdej firmy według jej konkretnych
potrzeb i możliwości finansowych. Mimo że wystartował nie
dawno, realizuje go już z powodzeniem kilkanaście polskich
przedsiębiorstw. Jest bowiem korzystny z ekonomicznego
punktu widzenia. Według badań przeprowadzonych przez Saratoga HC Benchmarking 2015, każda złotówka przeznaczona
na rozwój pracownika, przynosi około 160% zysku dla firmy!

Więcej informacji o programie Well@Worki
na stronie www.zdrowafirma.com!
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Środowisko

INNOWACJE DLA ŚRODOWISKA

– SPOJRZENIE Z PERSPEKTYWY PRAW DO NOWYCH
TECHNOLOGII
Wywiad z Agnieszką Oleksyn-Wajdą,
radcą prawnym i kierownikiem studiów
podyplomowych z zakresu prawa ochrony
środowiska oraz studiów prawa nowych
technologii realizowanych na Uczelni
Łazarskiego.
Dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą cechują coraz większa dynamika, zmienność i złożoność uwarunkowań, a co
za tym idzie w wielu przypadkach także niepewność. Ten
ostatni problem dotyka współczesny przemysł w wielu jego
aspektach, począwszy od uwarunkowań geopolitycznych,
poprzez czynniki makroekonomiczne, na coraz częściej
zmieniających się regulacjach kończąc. Agnieszka Oleksyn-Wajda, radca prawny i kierownik studiów podyplomowych
z zakresu prawa ochrony środowiska oraz studiów prawa
nowych technologii realizowanych na Uczelni Łazarskiego,
wskazuje te aspekty dotyczące praw własności intelektualnej chroniące innowacje i nowe technologie w przemyśle,
które mogą mieć kluczowe znaczenie dla niezakłóconej
eksploatacji unowocześnianej lub nowo instalowanej linii
produkcyjnej i - w konsekwencji - umożliwić lub utrudnić
spełnianie zaostrzonych norm korzystania ze środowiska.

Na czym polegają wyzwania i szanse
związane z koniecznością dostosowania
działalności do zwiększających się
wymagań z zakresu ochrony środowiska
i dlaczego przy takich przedsięwzięciach
należy pamiętać o własności
intelektualnej?
Realizacja coraz bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących warunków korzystania ze środowiska przez
przemysł stanowi dla przedsiębiorców duże wyzwanie finansowe, organizacyjne i logistyczne. Z drugiej zaś strony,
prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie procesu dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstwa do nowych
uwarunkowań prawnych, technicznych i technologicznych w celu sprostania wymaganiom ochrony środowiska,
może okazać się dużą szansą na uzyskanie lub zwiększenie
przewagi konkurencyjnej, nie tylko na lokalnym, czy regionalnym, ale nawet na światowym rynku. Dostosowanie
parametrów funkcjonowania linii produkcyjnej do nowych regulacji dotyczących ochrony środowiska wymaga
znacznego ulepszenia istniejącej, a w wielu przypadkach
pozyskania całkowicie nowej technologii. Tę z kolei chronić mogą różne prawa własności intelektualnej. W każdym
przypadku prawa takie przyznają ich właścicielowi (np. dostawcy innowacyjnej technologii) wyłączność na ich wykorzystywanie na określonym terytorium.

O czym, z pespektywy praw własności
intelektualnej, należy pamiętać planując
modernizację lub instalując nową linię
technologiczną?
Modernizacja lub nawet zaprojektowanie od podstaw
nowej linii technologicznej może być dokonane w całości przy zaangażowaniu własnego personelu zajmującego się pracami badawczo rozwojowymi i innowacjami.
W tym kontekście z perspektywy praw wyłącznych do takich nowo tworzonych lub udoskonalanych technologii
na pierwszy plan wysuwają się dwie kwestie.
Po pierwsze istotne jest zapewnienie, aby relacje umowne
z takim twórczym personelem zapewniały przedsiębiorcy
całość niezbędnych praw własności intelektualnej do wyników prowadzonych prac. Całość ewentualnie powstałych
praw do nowych rozwiązań powinna skutecznie przysługiwać lub zostać przeniesiona na pracodawcę lub zamawiającego. W zależności od formy prawnej zaangażowania
twórcy lub wynalazcy (stosunek pracy, umowa o prowadzenie prac badawczych, umowa o dzieło, itp.) konieczne
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jest wprowadzenie w umowach postanowień zapewniających, że np. prawa do uzyskania patentów na ewentualnie
dokonane w toku prac rozwojowych wynalazki, majątkowe
prawa autorskie do dokumentacji nowej linii technologicznej, czy prawa do opracowywanego w tym zakresie know-how trafią do przedsiębiorcy docelowo eksploatującego
nowo powstałą linię technologiczną.
Drugim istotnym zagadnieniem jest dokonanie przeglądu
wyników przeprowadzonych prac rozwojowych z perspektywy praw własności intelektualnych do takich wyników,
a następnie analiza możliwych wariantów ich ochrony. Chodzi tutaj przykładowo o ocenę zdolności patentowej ewentualnie dokonanych w toku prac wynalazków oraz decyzję
dotyczącą ekonomicznej zasadności uzyskania wyłączności
patentowej na takie rozwiązania oraz jej terytorialnego zakresu. Z drugiej strony te rozwiązania o charakterze technicznym, które nie będą podlegały ochronie patentowej, mogą
nadal stanowić istotną wartość dla przedsiębiorcy, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków prawnych,
technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ich poufnego charakteru i ochrony w charakterze know-how.

A jak wygląda sytuacja, gdy nowoczesne
technologie umożliwiające dotrzymanie
wymaganych norm środowiskowych mogą
zagwarantować wyłącznie zewnętrzni
dostawcy?

62 | Magazyn „Polska Chemia” 3/2018

W wielu przypadkach, w których dostawcą technologii jest
podmiot zagraniczny, umowa dotycząca jej transferu poddana jest prawu obcemu siedziby dostawcy, a ewentualne
spory powstałe na tle takiego kontraktu poddane są jurysdykcji obcych sądów. W takiej sytuacji wyłączenie lub przynajmniej zminimalizowanie ryzyka wynikającego z braku
pewności co do zakresu wzajemnych praw i obowiązków
wynikających z łączącego strony stosunku prawnego może
wymagać zaangażowania prawnika zagranicznego.
Istotne jest również zapewnienie w kontrakcie z dostawcą
(bez względu na okoliczność, czy umowa dotyczy przeniesienia praw, czy udzielenia licencji na korzystanie z nich),
że prawa uzyskiwane na jej podstawie są kompletne i wystarczające do niezakłóconej eksploatacji linii produkcyjnej czy instalacji. Innymi słowy, korzystanie z dostarczonej
technologii zasadniczo nie powinno na żadnym etapie wymagać uzyskiwania dodatkowych licencji lub zgód osób
trzecich.
Nie bez znaczenia jest wreszcie zapewnienie w relacji z dostawcą technologii takiego mechanizmu, który skutecznie zabezpieczy alternatywne rozwiązania w przypadku,
w którym np. w wyniku ewentualnych roszczeń osób trzecich (przykładowo personelu twórczego zagranicznego
dostawcy) – eksploatacja dostarczanych rozwiązań zostałaby istotnie ograniczona lub mogłaby okazać się wręcz
niemożliwa.

