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Szanowni Państwo,
oddaję na Państwa ręce ostatni w 2022 r. numer Magazynu 
Polska Chemia, czyli publikacji wydawanej przez Polską Izbę 
Przemysłu Chemicznego dla jednej z najważniejszych branży 
tworzących gospodarkę, a więc branży chemicznej. Duże zain-
teresowanie Magazynem, zapotrzebowanie na wymianę infor-
macji i dzielenie się wiedzą ekspercką, sprawiło, że po raz pierw-
szy od 2017 r. zdecydowaliśmy się na zwiększenie liczby wydań 
naszego wydawnictwa, toteż trzymacie Państwo w rękach 
czwarty tegoroczny numer. 
Premiera niniejszego numeru Magazynu odbywa się przy oka-
zji trzeciej edycji Konferencji TECHCO Forum w niezwykle 
trudnym i ważnym społeczno-gospodarczo czasie, dlatego też 
tematy poruszane w trakcie wydarzenia, jak i artykuły w tym 
wydaniu publikacji dotyczą m.in. skutków sytuacji energe-
tycznej i geopolitycznej w odniesieniu do aktualnych wyzwań 
przemysłu chemicznego, czyli zielonej transformacji, bieżących 
regulacji, a także całokształtu prowadzenia biznesu. Wyjątko-
wym dodatkiem wydawanym obok niniejszego Magazynu jest 
najnowsze wydanie corocznego Raportu „Przemysł Chemicz-
ny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy”, który stano-
wi bardzo cenne kompendium wiedzy, analiz i wniosków na 
temat wydarzeń ostatnich miesięcy, jak i prognozę na rok 2023. 
W związku z tym szczególnej uwadze polecam lekturę ana-
lizy eksperckiej dot. wpływu wojny w Ukrainie na przemysł 
chemiczny, felietonu odnośnie wyzwań dekarbonizacyjnych 
w obecnych czasach, jak również podsumowania II Debaty 
Kampanii Polska Chemia, która odbyła się na początku listopa-
da br. pt. „Plan awaryjny (dla) Polskiej Chemii – jak przetrwać 
kryzys energetyczny?”.
Jak w każdym numerze – sporo miejsca poświęcone zosta-
ło przeglądowi istotnych dla branży chemicznej zagadnień 
regulacyjnych. W tym wydaniu możecie Państwo przeczytać 

m.in. o Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów, rozporzą-
dzeniu REACH czy Dyrektywie IED, jak również zapoznać się 
z programem prac Komisji Europejskiej na 2023 r.
Polska Chemia bez wątpienia szuka rozwiązań w zaistniałej 
sytuacji, nie tylko poprzez liczne rozwiązania technologiczne 
czy wdrożenia cyfrowe, na temat których wiele miejsca zosta-
ło poświęcone w niniejszym Magazynie, lecz także poprzez 
współpracę. Z tej okazji, będąc w czasie trwających rozgrywek 
mundialu w Katarze, specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy 
ekskluzywną rozmowę z Ambasadorem Pełnomocnym i Nad-
zwyczajnym Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar – Janu-
szem Janke i Pawłem Kułagą – Wiceprezesem Qatar-Poland 
Business Council (Katarsko-Polskiej Rady Biznesu), która jest 
od kilku miesięcy Członkiem PIPC.
Na koniec polecamy relację z wyjątkowe-
go spotkania, w ramach którego zapre-
zentowano raport „Kobiety w chemii”, 
przygotowany przez pracownię badawczą 
Kantar Polska z inicjatywy BASF Polska 
i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
Życzę udanej lektury!

Marcin Przygudzki
Redaktor Naczelny Magazynu Polska Chemia 
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JAK PRZETRWAĆ KRYZYS 
ENERGETYCZNY? PLAN AWARYJNY 
(DLA) BRANŻY CHEMICZNEJ

„Plan awaryjny (dla) Polskiej Chemii – jak przetrwać kryzys energetyczny?” – pod takim 
hasłem, 8 listopada br. odbyła się II Debata w ramach Kampanii Polska Chemia w 2022 r., 
zorganizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC). Panelowe dyskusje eks-
pertów administracji unijnej i przedstawicieli polskiego sektora chemicznego poprzedziła 
analiza bieżącej sytuacji rynkowej w obliczu kryzysu.

W ramach wydarzenia poruszono kwestie strate-
giczności przemysłu chemicznego i jego wpływu na 
gospodarkę, omówiono sytuację w sektorze w kon-
tekście aktualnej sytuacji energetycznej i geopoli-
tycznej, wynikającej z toczącej się w Ukrainie wojny. 
Ponadto, omówiono wpływ ostatnich planów klima-
tyczno–energetycznych UE w kontekście aktualnych, 
niestabilnych i niepewnych czasów. 

Spotkanie rozpoczął dr inż. Tomasz Zieliński, Pre-
zes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-
nego, który już na wstępie podkreślił, jak wielu 
trudności przysporzyły gospodarkom wydarze-
nia ostatnich czasów. Kryzysem w sposób szcze-
gólny dotknięty został przemysł energochłonny, 
w tym chemiczny, który po raz kolejny musi mie-
rzyć się z nowymi, niełatwymi wyzwaniami. – Sytu-
acja, w której się znaleźliśmy – w związku z wojną 
w Ukrainie – jest wysoce niestabilna. Przekłada się 
to na funkcjonowanie całych gospodarek. Z jed-
nej strony mówimy o zawirowaniach na rynkach 
m.in. surowcowych, z drugiej zaś – o wypełnianiu 
celów i zobowiązań, dotyczących choćby „zielonej 
transformacji”, które pozostają aktualne i z który-
mi musimy się – jako branża chemiczna – mierzyć 
– powiedział.

W dalszej części swojego wystąpienia Prezes 
Zarządu PIPC przedstawił wspomnianą anali-
zę bieżącej sytuacji rynkowej najważniejszych 
– z punktu widzenia sektora chemicznego – 
surowców i produktów w oparciu o świeże dane, 
pochodzące z zamknięcia minionego tygodnia 
(4 listopada br.).

Ropa naftowa

Jako pierwsza omówiona została sytuacja na rynku 
ropy naftowej. Kontrakty terminowe na ropę Brent 
wzrosły w piątek 4 listopada 2022 r. powyżej 96 
USD/Bbl, zbliżając się do najwyższych poziomów 
od października br. Na zaostrzenie się perspektyw 
podaży wpływają obawy przed globalnym spowol-
nieniem gospodarczym, kolosalne znaczenie odgry-
wają także niepokoje inwestorów spowodowane 
napięciami na rynkach ropy przed zimą.

Prezes Zarządu PIPC wskazał, że państwa grupy 
OPEC+ (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naf-
tową) wprowadziły duże cięcia wydobycia od począt-
ku listopada 2022 r., podczas gdy zakaz Unii Euro-
pejskiej dotyczący rosyjskiej ropy ma wejść w życie 
w grudniu. – Mimo to ceny ropy naftowej nadal spa-
dają – o prawie 30% od czerwca 2022 r., a dzieje się 
tak, ponieważ główne banki centralne nadal zacieśnia-
ją walkę w celu zwalczania inflacji, jednocześnie zwięk-
szając ryzyko globalnej recesji – podkreślił. – Analitycy 
ostrzegali przed ryzykiem gospodarczym szybkich pod-
wyżek stóp, które mogą odbić się na popycie na ener-
gię, a w ostatnim czasie Rezerwa Federalna, Europejski 
Bank Centralny i Bank Anglii podniosły stopy procen-
towe o 75 punktów bazowych – dodał.

Gaz ziemny

Kontrakty terminowe na gaz na holenderskim TTF 
(ang. Title Transfer Facility), stanowiącym wir-
tualny punkt handlu gazem ziemnym, wzrosły 
w czwartek (3 listopada br.) do poziomu powyżej 
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135 EUR/MWh, kończąc tydzień na poziomie około 
120 EUR/MWh. Dr inż. Tomasz Zieliński wspomniał 
również o utrzymujących się obawach o dostawy 
LNG z USA w związku z opóźnieniem ponowne-
go uruchomienia fabryki Freeport LNG w Teksasie. 
W dalszej kolejności dodał, że mimo to europejskie 
ceny gazu ziemnego utrzymują się znacznie poniżej 
letniego szczytu wynoszącego 339 EUR/MWh, co 
jest spowodowane łagodniejszą niż zwykle pogo-
dą, która prawdopodobnie utrzyma się do około 
połowy listopada br., zmniejszonym zużyciem gazu 
oraz budową mocnych magazynów. – Oczywiście 
nadal istnieje ryzyko, że temperatura zacznie spa-
dać. Patrząc w przyszłość, zaczynają rosnąć obawy 
o rezerwy na przyszły rok, ponieważ rosyjskie prze-
pływy gazu przez Nord Stream 1 pozostały na pozio-
mie zerowym. Istnieje również możliwość wstrzyma-
nia pozostałych dostaw przez Ukrainę i TurkStream. 
Jednocześnie istnieją obawy co do tego, ile więcej 
LNG może importować Europa w kontekście tego, że 
globalna konkurencja LNG mogłaby przekierowywać 
dostawy na inne rynki – dodał.

Propan, nafta, polietylen, polipropylen

Ceny wszystkich tych produktów wraz z wybuchem 
wojny w Ukrainie zanotowały znaczące wzrosty, jed-
nak w kolejnych miesiącach – mimo niestabilnych cen 
– można mówić o obecnie trwającym trendzie spad-
kowym, zwłaszcza w przypadku propanu i nafty.

Mocznik, roztwór saletrzano
mocznikowy, soda kalcynowana, 
metanol
Podobnie jak poprzednia grupa wymienionych pro-
duktów, także te w okresie rozpoczęcia inwazji Rosji 
na Ukrainę zanotowały zwyżki. Ich bardzo wysokie 
ceny przekładają się na finalne ceny wyrobów goto-
wych, jak choćby nawozów mineralnych. W kolej-
nych miesiącach produkty te notowały potężne 
spadki – kolejne wzrosty miały miejsce na przeło-
mie sierpnia i września br., wraz ze wzrostami cen 
na rynku gazu.

Sytuacja na rynku energii

Przemysł chemiczny zalicza się do sektorów ener-
gochłonnych, zatem nie sposób nie odnieść do cen 
energii elektrycznej, które mają ogromny wpływ 
a funkcjonowanie branży. Na rynkach europejskich 

widać ogromne różnice i rozpiętości w poziomach 
cen oraz znaczące zmiany w ujęciu tygodniowym 
czy miesięcznym. Sytuacja w Polsce na przestrzeni 
ostatnich miesięcy w zakresie cen ww. energii była 
dynamiczna, jednak na przełomie lipca i sierpnia br. 
nastąpił wyraźny skok, do wartości około 1400 PLN/
MWh. Obecnie nastąpiły spadki, ale nadal ceny są na 
wyraźnie wyższym poziomie niż rok temu.

Sytuacja na rynku uprawnień  
do emisji CO2

Europejskie ceny emisji CO2 wzrosły do ponad 
75 EUR/T – poziomu najwyższego od września 
2022 r., ponieważ kraje UE zgodziły się pozyskać 
15 mld EUR z unijnego funduszu innowacji i 5 mld 
EUR z przychodów ze sprzedaży pozwoleń na emi-
sję CO2, utrzymywanych wcześniej niż planowano, 
zamiast pierwotnego planu sprzedaży 20 mld EUR 
pozwoleń utrzymywanych w rezerwie dla systemu 
handlu uprawnieniami do emisji ETS. Ponadto, kilka 
krajów UE reaktywowało elektrownie węglowe, 
aby zaradzić niedoborom gazu ziemnego, zwiększa-
jąc tym samym zapotrzebowanie na pozwolenia na 
emisję dwutlenku węgla. Ceny emisji CO2 pozostają 
nadal poniżej rekordowego poziomu prawie 100 EUR, 
osiągniętego w sierpniu br. – Warto zaznaczyć, że niż-
sze ceny gazu ziemnego nie są zachętą do przestawie-
nia się np. na węgiel, czy inne źródła wysokoemisyjne. 
Ponadto słabsza produkcja przemysłowa w regionie 
może ograniczyć zapotrzebowanie przedsiębiorstw 
przemysłowych na nabywanie pozwoleń. System han-
dlu uprawnieniami do emisji (ETS) UE zmusza produ-
centów, firmy energetyczne i linie lotnicze do płacenia 
za każdą tonę emitowanego CO2 w ramach podejmo-
wanych przez Europę działań na rzecz osiągnięcia 
celów klimatycznych – nadmienił w prezentowanej 
analizie dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.

Sytuacja na rynku walutowym

W ostatnim czasie waluta EUR osłabiła się do nieco 
poniżej 0,98 USD. Inwestorzy zwrócili się w stro-
nę dolara amerykańskiego po działaniach Rezer-
wy Federalnej (wspomniane wcześniej podniesienie 
stopy procentowej o kolejne 75 pb). Należy dodać, że 
Europejski Bank Centralny (EBC) ma zamiar zacieśnić 
politykę monetarną w nadchodzących miesiącach, 
ponieważ inflacja okazała się większa i utrzymują-
ca się w trendzie bardziej wzrostowym niż oczeki-
wali decydenci. – Ostatnie dane pokazały, że inflacja 
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zasadnicza – napędzana przez ceny energii i żywno-
ści – w bloku walutowym przyspieszyła do nowego 
rekordu 10,7% w październiku br., znacznie powyżej 
celu EBC na poziomie 2%, podczas gdy wzrost PKB 
w regionie gwałtownie zwolnił do 0,2% w okresie 
lipiec–wrzesień br. – podkreślił Prezes Zarządu PIPC. 
Na koniec tej części dodał, że złotówka traci do euro 
i dolara, zaś Polska ma jeden z najwyższych pozio-
mów inflacji w Europie, na poziomie 17,9%.

Prognozy

Kończąc przygotowaną analizę, dr inż. Tomasz 
Zieliński przedstawił możliwe prognozy dla cen 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Wskazał, że wraz 
z początkiem 2023 r. gaz może zwyżkować, choć 
w obecnej, niestabilnej sytuacji są to oczywiście 
ostrożne przewidywania – w tej chwili wszyst-
ko opiera się na krótkich okresach planowania. Do 
tego dochodzą kwestie obawy przed mroźną zimą 
czy brakami surowca. Jeśli chodzi o ceny ropy naf-
towej, zdaniem Prezesa Zarządu PIPC, utrzyma się 
trend raczej powyżej 100 USD za baryłkę, jednak 
najważniejsze jest, aby trend ten był stabilny, dzię-
ki czemu zwiększy się możliwość przewidywania 
zachowań rynku.

Panele dyskusyjne

Kolejną część II Debaty w ramach Kampanii Polska 
Chemia w 2022 r. rozpoczął pierwszy panel dysku-
syjny, który moderowała dr inż. Anna Zalewska, 
Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji Pol-
skiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Jako pierw-
szy głos zabrał Prezes Zarządu PIPC, który tym 
razem wypowiadał się w charakterze prelegen-
ta. Dr inż. Zieliński wskazał, że obecnie sektor ma 
do czynienia z bardzo mocnymi zawirowaniami na 
poziomie podstawowych surowców, kluczowych 
dla chemii. Podkreślił, że polski przemysł chemicz-
ny potrzebuje przede wszystkim stabilizacji, by móc 
planować i realizować swoje zamierzenia. Nadmienił 
również, że – w kontekście dążenia do neutralności 
klimatycznej, przed którym stoi cała Europa – bran-
ża musi realizować cele zielonej transformacji, choć 
w bieżącej, trudnej sytuacji – spowodowanej wojną 
w Ukrainie i destabilizacją – przemodelowaniu ule-
gają całe łańcuchy wartości. Dodał, iż Polska Chemia 
stoi w centrum zielonej transformacji i bez udzia-
łu branży chemicznej przemiany nie będą możliwe.

Kolejna uczestniczka pierwszego panelu dyskusyj-
nego – Katarzyna Gryc, Policy Officer, Dyrek-
cja Generalna ds. Energii, Komisja Europej-
ska – w swoim wystąpieniu opowiedziała m.in. 
o wyzwaniach i działaniach Unii Europejskiej 
w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wodo-
rze. Podkreśliła znaczenie powołania Europejskie-
go Banku Wodoru, który ma finansować inwesty-
cje w tym zakresie. Ekspertka Komisji Europejskiej 
wspomniała również o finansowaniu różnorodnych, 
nowoczesnych technologii oraz możliwościach 
pozyskiwania środków na rozwój badań i innowacji 
poprzez Fundusz Innowacyjny.

Ostatnim uczestnikiem panelu był Adam Jaru-
bas, poseł do Parlamentu Europejskiego. W swo-
jej wypowiedzi poruszył liczne kwestie dotyczą-
ce prac Parlamentu Europejskiego m.in. w zakresie 
przeciwdziałania kryzysowi energetycznemu czy 
mechanizmu CBAM – czyli tzw. granicznego podat-
ku węglowego. Europoseł omówił również ważny 
wątek dotyczący wsparcia dla przemysłu w kontek-
ście celów dekarbonizacji. – Konieczna jest dekarbo-
nizacja przemysłu, ale nie deindustrializacja Europy – 
podkreślił europarlamentarzysta.

Drugi panel ekspercki – z udziałem przedstawicie-
li Partnerów Kampanii Polska Chemia: PKN ORLEN 
S.A. i Grupy Azoty S.A. – poprowadził Aleksan-
der Szpor, Kierownik programu Sprawiedli-
wa Transformacja, Fundacja Instrat. Pierwszy 
z gości – dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński, Eks-
pert w Obszarze Członka Zarządu ds. Operacyj-
nych, PKN ORLEN S.A. – pytany o plany Spółki 
w obliczu kryzysu w kontekście „zielonej transfor-
macji” – w swojej wypowiedzi wskazał, że w dłuż-
szej perspektywie kryzys, którego jesteśmy świad-
kami wzmocni transformację energetyczną. Dodał, 
że kryzys ten to także nowe szanse na zastąpienie 
rosyjskich surowców. Podkreślił, że PKN ORLEN 
nie zamierza rezygnować ze ścieżki transformacji, 
a obecna sytuacja na rynku energii nie jest prze-
szkodą do realizacji przyjętej przez koncern strate-
gii w tym zakresie. Odnosząc się do zatwierdzonego 
przez Komisję Europejską planu REPowerEU, wspo-
mniał, że Spółka stara się ułożyć biznes w całym 
łańcuchu wartości w taki sposób, by zabezpieczyć 
się w surowce innych źródeł, a do realizacji celów, 
potrzebne są jasne wizje i dokumenty strategiczne 
na poziomie krajowym.
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Drugi z prelegentów panelu – Zbigniew Wadach, 
Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Tech-
niki i Energii, Grupa Azoty S.A. – podkreślał 
w swojej wypowiedzi, że dla Spółki determinujące 
w zakresie kosztów produkcji są ceny gazu; kluczo-
we są także ceny energii, węgla. Ekspert podkreś-
lił, że Grupa ma nadzieję, że rynek gazu w niedłu-
gim czasie się ustabilizuje – obserwowane są już 
mniejsze wahania cen. Pytany o plany w zakresie 
transformacji, wskazał, że Spółka nie zmienia swojej 
strategii, została ona dobrze przemyślana. Nadmie-
nił, iż Grupa Azoty koncentruje się na energetyce 
wytwórczej i poprawie efektywności energetycz-
nej, a sytuacja kryzysu jest impulsem do przy-
spieszenia tempa transformacji. Dodał, iż potrze-
ba transformacji energetycznej jest wyraźna, a jej 
realizacja – konieczna, jednak niezbędny jest na 
to odpowiedni czas i tempo jej wdrożenia, które 
musi uwzględniać położenie Spółki, jej możliwości 
i uwarunkowania.

Po zakończonych dyskusjach panelowych z zaproszo-
nymi gośćmi, spotkanie podsumował Prezes Zarządu 
PIPC, dr inż. Tomasz Zieliński, który zaprosił również 
uczestników i widzów Debaty na kolejne wydarze-
nia, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu 
Chemicznego. Ponadto już 8 grudnia br. odbędzie 
się ostatnia – trzecia – tegoroczna Debata w ramach 
Kampanii Polska Chemia. Zaproszeni eksperci będą 
rozmawiać o unijnej Strategii ds. zrównoważonych 
chemikaliów i jej znaczeniu oraz skutkach dla polskie-
go przemysłu chemicznego. Zapraszamy do udziału.

Rejestracja na III Debatę Kampanii Polska Chemia 
w 2022 r. jest już dostępna.

Tymczasem zachęcamy do obejrzenia nagrania 
z II Debaty Kampanii Polska Chemia.

Materiał opracowany przez Polską Izbę Przemysłu 
Chemicznego.

III DEBATA KAMPANII 
POLSKA CHEMIA 2022

Miejsce
Zoom webinar (online)

Data
8 grudnia 2022 r.
(czwartek)

Godzina
10.00

@PolskaChemia

Zrównoważona chemia – czy sprostamy unijnym
wymaganiom?

https://pipc.org.pl/events/iii-debata-kampanii-polska-chemia-w-2022-r/
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JAK WOJNA W UKRAINIE WPŁYNĘŁA 
NA POLSKI PRZEMYSŁ CHEMICZNY?

W lutym 2022 roku przemysł, który wracał do pierwotnej formy po kryzysie wywołanym 
pandemią COVID-19, stanął przed obliczem kolejnego wyzwania, jakim była agresja Rosji 
na Ukrainę. Skutki tego wydarzenia odczuły zwłaszcza energochłonne gałęzie przemysłu 
– w tym branża chemiczna. 

Szereg sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Euro-
pejską, w tym zakaz importu surowców energetycz-
nych – ropy i węgla z Rosji, zakaz nowych inwesty-
cji w rosyjski sektor energetyczny oraz ograniczenia 
w imporcie części wyrobów przemysłu chemiczne-
go spowodowały zaburzenia w łańcuchach dostaw 
w całej Europie. 

Wymiana handlowa z Rosją w okresie 
przed wojną

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wymiana han-
dlowa Polski i Rosji pod kątem branży chemicz-
nej, opierała się głównie na eksporcie wyrobów 
do Rosji. Skutkowało to dodatnim bilansem handlo-
wym, który w 2021 roku wyniósł około 0,2 mld EUR. 

Po spadku wartości importu w 2020 roku spowodowa-
nym przez pandemię COVID-19 w 2021 roku odnoto-
wano wyraźny wzrost importu do ponad 1,6 mld EUR. 
Natomiast wartość eksportu od 2019 nieznacznie spa-
dała do wartości ponad 1,8 mld EUR w 2021 roku.

Spośród kierunków, do których w 2021 roku eks-
portowano z Polski najwięcej wyrobów przemy-
słu chemicznego, Rosja plasowała się na 5. miejscu 
z wartością eksportu równą 1,8 mld EUR. W czo-
łówce oprócz Rosji znalazły się jedynie trzy kraje 
spoza UE-27: Wielka Brytania, Ukraina oraz USA. 
Największą wartość towarów eksportowanych odno-
towano dla Niemiec i była to wartość prawie trzy-
krotnie większa od wartości odnotowanej dla dru-
gich w kolejności Czech.

Jeśli chodzi o kierunki, z których Polska w 2021 
roku importowała najwięcej wyrobów prze-
mysłu chemicznego, Rosja zajmowała 9. miej-
sce na równi z Koreą Południową. Wartość 
importu z Rosji w 2021 roku wyniosła 1,6 mld 
EUR. W czołówce kierunków importu zna-
lazły się Niemcy (prawie 15 mld EUR), Belgia 
(ponad 4 mld EUR) oraz Holandia (około 4 mld 
EUR). Krajem spoza UE-27, który zajął wysokie 
– 4. miejsce, były Chiny z wartością importu na 
poziomie 3,3 mld EUR.
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Wysoka pozycja Rosji zarówno wśród kierunków 
eksportu, jak i importu powodowała zaniepoko-
jenie branży chemicznej, jak sytuacja w Ukrainie 
wpłynie na funkcjonowanie sektora. 

Skutki wprowadzanych ograniczeń

Okres od kwietnia do czerwca 2022 roku był czasem, 
w którym wprowadzono już sześć pakietów sankcji 
na Rosję i widoczne były znaczące zmiany zarów-
no w eksporcie jak i imporcie poszczególnych grup 
wyrobów segmentu chemicznego, w porównaniu 
z analogicznym kwartałem roku poprzedniego.

W porównaniu do drugiego kwartału 2021 roku, 
do czerwca 2022 roku prawie całkowicie ograniczo-
no eksport materiałów wybuchowych (spadek 
wartości eksportu o 97%) oraz włókien chemicz-
nych ciągłych (spadek wartości eksportu o 96%). 
Znaczącemu obniżeniu uległ również eksport arty-
kułów z kauczuku – o 79%, a także nawozów, 
których wartość eksportu spadła o 77%. Jedynie 
w przypadku trzech spośród analizowanych siedem-
nastu grup wyrobów odnotowano wzrost wartości 
eksportu – produkty farmaceutyczne o 63%, pro-
dukty chemiczne różne o 51% oraz chemikalia nieor-
ganiczne o 22%. Całkowita wartość eksportu pol-
skiego segmentu chemicznego do Rosji w drugim 
kwartale 2022 w porównaniu do drugiego kwar-
tału roku 2021 uległa zmniejszeniu o 30%.

Spośród grup towarów importowanych z Rosji 
w drugim kwartale 2022 roku, odnotowano wzrost 
wartości importu już dla pięciu grup, w tym chemi-
kaliów nieorganicznych aż o 115% oraz chemikaliów 
organicznych o 30%. Całkowicie wstrzymano nato-
miast import materiałów wybuchowych, a prawie 
całkowicie ograniczono import włókien chemicz-
nych ciągłych (spadek o 97%), olejków eterycz-
nych, preparatów perfumeryjnych, kosmetycz-
nych i toaletowych (spadek o 95%) oraz nawozów 
(spadek o 91%). Znacząco zmniejszono także import 
włókien chemicznych ciągłych – o 75%. Wartość 

Wartość przepływu towarów segmentu chemicznego  
między Polską a Rosją na przestrzeni lat 2011–2021 (mld EUR)
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całkowita importu wyrobów polskiego sekto-
ra chemicznego, porównując drugi kwartał roku 
2022 do 2021 spadła zaledwie o 3%.

Produktem, którym w 2021 roku sprowadzono 
z Rosji do Polski najwięcej był metanol – ponad 
450 tys. ton. Zaraz za nim plasował się chlo-
rek potasu, którego zaimportowano ok. 300 tys. 
ton. Następne w kolejności były węgiel w postaci 
sadzy i innych formach (260 tys. ton) oraz mocznik 
i nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, 
fosfor i potas – ponad 170 tys. ton na przestrzeni 
całego roku. Prawie połowę spośród 20 wyrobów, 
których w 2021 roku zaimportowano z Rosji do Pol-
ski najwięcej, importowano w ponad 50% właśnie 
z Rosji.

Potencjalnie zagrożone łańcuchy 
dostaw i alternatywne kierunki importu

Analizując import całkowity poszczególnych pro-
duktów oraz ich import jedynie z Rosji, wyty-
powano te produkty, których łańcuchy dostaw 
mogły ulec najpoważniejszemu zaburzeniu, tzn. 
takie, dla których udział importu z Rosji stanowił 
znaczącą większość. 

W top 20 najbardziej narażonych produktów zna-
lazły się wyroby z pięciu grup: chemikaliów orga-
nicznych, chemikaliów nieorganicznych, nawozów, 
produktów chemicznych różnych, kauczuków synte-
tycznych. Wśród takich produktów znalazł się kau-
czuk izoprenowy „IR”, ponieważ w 2021 roku był 
on prawie całkowicie importowany z Rosji. Poważ-
ne zagrożenie dostrzeżono również dla bromu 
(ok. 90% udział importu z Rosji), kauczuku halo-
-izobutenowo-izoprenowego „CIIR” lub „BIIR” 
(82% udział importu z Rosji), preparatów na bazie 
grafitu lub pozostałych odmian węgla oraz węgla-
nów potasu (w obydwu przypadkach 80% udział 
importu z Rosji).   

W przypadku napotkania problemu z dostawa-
mi poszczególnych produktów z rynku rosyj-
skiego, konieczne będzie znalezienie alternatyw-
nego źródła zaopatrzenia. Z danych na rok 2021 
wynika, że prawie 50% analizowanych najbardziej 
narażonych produktów mogłoby być dostarcza-
ne z Niemiec, ponieważ to właśnie ten kraj był 
ich drugim importerem zaraz po Rosji (co do wiel-
kości importu). Z utrudnieniami mogą mierzyć się 
odbiorcy bromu czy urotropiny, ponieważ oprócz 

Rosji importowane są one kolejno jedynie z trzech 
i czterech innych państw. Pośród alternatywnych 
kierunków przeważają państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, takie jak Belgia (75% analizowanych 
produktów), Francja (60% analizowanych produk-
tów) oraz Włochy i Niderlandy (50% analizowanych 
produktów), ale 60% z analizowanych produktów 
może być importowanych także z Chin.

Zmiany cen na rynku surowcowym

Wojna w Ukrainie w znaczący sposób wpłynę-
ła na rynek surowców energetycznych. Szybki 
wzrost cen zakupu, jak i brak stabilności rynku 
znacząco osłabiły gospodarkę. W przeciągu ostat-
nich miesięcy ceny ropy naftowej, gazu ziemnego 
oraz węgla zaczęły gwałtownie wzrastać i osiągać 
najwyższe ceny od początku 2021 roku. Wysokie 
wartości osiągały również ceny uprawnień do emi-
sji CO2 (EU ETS).

Węgiel
Średnia miesięczna cena węgla wzrastała systema-
tycznie od początku analizowanego okresu do czasu 
wybuchu wojny z jednym wyjątkiem, jakim był paź-
dziernik 2021 r., gdzie średnia cena za tonę węgla 
wyniosła ponad 200 $. Od marca 2022 r. średnia 
cena wynosiła już ponad 300 $ i ciągle wzrastała, by 
we wrześniu osiągnąć najwyższy poziom – 440 $/t. 
Porównując wrzesień 2022 do września w roku 
poprzednim, odnotowano wzrost średniej ceny za 
tonę węgla o 140%.

Gaz ziemny
Od czasu wybuchu wojny pierwszy widoczny 
wzrost średniej ceny gazu ziemnego przypadł na 
marzec 2022 r. – 131 EUR/MWh. W kolejnych mie-
siącach (kwiecień – czerwiec) cena ustabilizowała 
się na poziomie około 100 EUR/MWh, aby w sierp-
niu 2022 roku osiągnąć wartość 236 EUR za MWh. 
Cena gazu ziemnego w sierpniu była najwyższą ceną 
w całym rozważanym okresie i była o 430% wyższa 
niż w sierpniu roku poprzedniego.

Ropa naftowa
W przypadku ropy naftowej wzrost średniej mie-
sięcznej ceny za baryłkę nie był aż tak gwałtowny.  
Najwyższą wartość odnotowano w czerwcu 2022 r. – 
113 $/bbl – wzrost o 60% w porównaniu do czerw-
ca roku 2022. Po osiągnięciu maksimum cena zaczęła 
stopniowo spadać i na koniec analizowanego okresu 
– wrzesień 2022 – wynosiła ok. 80 $/bbl.
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Uprawnienia do emisji CO2 (EU ETS)
W analizowanym okresie za tonę wyemitowane-
go CO2 najwięcej przedsiębiorcy musieli zapłacić  
w lutym roku 2022 – średnia miesięczna cena – 
91 EUR. Od lutego cena uprawnień do emisji ule-
gała ciągłym wahaniom, w marcu spadła o 20% do 
75 EUR/t, następnie przez cztery miesiące (kwie-
cień–lipiec) oscylowała w okolicach 80 EUR/t, 
w sierpniu ponownie wzrosła tym razem do war-
tości 88 EUR/t, a na koniec analizowanego okresu 
– wrzesień średnia miesięczna cena spadła o 20% 
do 70 EUR/t.

Najbliższe miesiące będą najlepiej obrazować jak rze-
czywiście wpłynęła wojna w Ukrainie, zarówno na 
łańcuchy dostaw, polski import i eksport oraz rynek 
surowcowy. Widocznych jest jednak wiele obszarów, 
które są potencjalnie zagrożone, co w pełni uzasad-
nia obawy przedsiębiorców. 

Aleksandra Sutryk 
Młodsza Specjalistka  

Pion Rzecznictwa i Legislacji  
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Analiza została przygotowana na bazie danych z Eurostat 
i Trading Economics.

Niniejszy tekst stanowi fragment treści najnowszego Raportu PIPC 
„Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy”. 

Polecamy Państwu lekturę Raportu – znajdą w nim Państwo wiele 
ważnych z punktu widzenia branży chemicznej, ciekawych, eksperckich 
treści.

W najnowszym Raporcie m.in.:
 • Polska Chemia w pigułce, czyli szereg danych statystycznych 

dotyczących branży
 • Fit for 55 – skutki i koszty dla branży chemicznej
 • Strategia ds. zrównoważonych chemikaliów
 • Bezpieczne i zrównoważone chemikalia na etapie 

projektowania (ang. Safe and Sustainable by Design)
 • Program Odpowiedzialność i Troska

www.pipc.org.pl

ISSN: 1505-6597

pozycja, wyzwania, perspektywy

Listopad 2022 r.

Przemysł
Chemiczny
w Polsce

Raport Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

https://pipc.org.pl/publikacje/raporty/
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WYZWANIA DEKARBONIZACYJNE 
SEKTORA W KONTEKŚCIE AMBICJI 
POROZUMIENIA PARYSKIEGO

W dzisiejszych czasach trudno jest przejść obojętnie obok postępujących zmian klima-
tycznych. Sami możemy zaobserwować występowanie coraz bardziej gwałtownych 
i powszechnych zmian pogody – coraz cieplejsze lata, fale ciepła czy też zjawiska związa-
ne z wyjaławianiem gleb oraz powodzie. Beneficjentem zmian klimatycznych jest także 
biznes chemiczny. Zmiany klimatyczne wpływają na jego funkcjonowanie oraz klientów. 
Natomiast sam przemysł jest wskazywany jako obszar przyczyniający się emisji, a co naji-
stotniejsze z praktycznego punktu widzenia – regulacje czy wytyczne na stałe wpisują się 
w szacowanie ryzyk, ustanawianie strategii czy raportowanie w przemyśle chemicznym. 

Państwa odpowiedzialne za większość (więcej niż 
55 proc.) globalnych emisji gazów cieplarnianych, raty-
fikowały w roku 2016 Porozumienie Paryskie, wień-
czące 21 Konferencję ONZ w sprawie zmian klima-
tu. Celem Porozumienia jest redukcja globalnej emisji 
gazów cieplarnianych – głównie CO2, ale również 
metanu i innych – w celu ograniczenia wzrostu global-
nej średniej temperatury do poziomu well below 2°C 
z ambicją na 1,5°C, w porównaniu do poziomu tem-
peratur z okresu ery przedindustrialnej, czyli początku 
wieku XX. Pilna potrzeba dostosowania się do zmian 
klimatycznych wynika zarówno z trendów i wyma-
gań regulacyjnych, mających swoje odzwierciedle-
nie głównie w pakiecie wymagań EU Grean Deal i Fit 
for 55, ale również postępujących oczekiwań i wyma-
gań klientów w odniesieniu do ich łańcuchów dostaw. 
Najprościej rzecz ujmując, zgodnie z Porozumieniem 
Paryskim cały świat korporacyjny oraz instytucje pub-
liczne powinny ograniczyć swój ślad węglowy, w tym 
ślad swoich produktów o ok. 50 proc. w przeciągu 
najbliższej dekady. Coraz więcej firm wpisuje te postu-
laty do swoich strategii biznesowych i komunikuje je 
powszechnie przystępując do globalnej inicjatywy 
klimatycznej Science Based Targets Initiaitve (SBTi).

Przedsiębiorstwa, które nie dostosują się do tych 
fundamentalnych zmian nie będą miały możliwo-
ści konkurencyjnie funkcjonować na rynku i zosta-
ną wypchnięte z obecnych łańcuchów dostaw. Jak 
w uproszczeniu zadziała ten proces? Brak skutecznej 

dekarbonizacji odbije się na wynikach po obu stronach 
sprawozdania finansowego. Z uwagi na ograniczoną 
konkurencyjność produktów, przedsiębiorstwa, które 
się nie dostosują, będą musiały zdegradować ceny. 
Jednocześnie, koszty energii i pochodnych (emisji 
CO2) związane bezpośrednio lub pośrednio z wytwo-
rzeniem produktu (łańcuch dostaw) będą istotnie 
wyższe od konkurencji. W średnim i długim okre-
sie taka sytuacja oznacza utratę możliwości gene-
rowania kapitału na rozwój oraz realizacji zwrotu 
z inwestycji na poziomie oczekiwanym przez inwe-
storów. Jednocześnie instytucje finansowe wymaga-
ją od firm z sektorów wysoko-emisyjnych takich jak 
sektor chemiczny jasnej informacji o przyjętej strate-
gii dekarbonizacji, której KPI mogą być zastosowa-
ne jako kowenanty finansowania. Jest to istotne dla 
instytucji finansowych z dwóch powodów. Pierw-
szy, to przyjęte przez nich cele dekarbonizacji port-
fela i chęć zwiększania Green asset ratio, a drugi to 
potrzeba ograniczenia wpływu ryzyk klimatycz-
nych (transformacyjnych i fizycznych) na aktywa.

Należy mieć także na uwadze, że geopolityka, 
w szczególności rosyjska inwazja na Ukrainę oraz 
sankcje nałożone na Rosję, wpłynęły na ogranicze-
nie dostępności surowców energetycznych, przyczy-
niając się do wzrostu inflacji oraz ograniczenia tempa 
rozwoju europejskich i światowych gospodarek. 
Szybujące i niestabilne ceny surowców energetycz-
nych generują dodatkowe ryzyka zarówno z punktu 
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widzenia bieżących wyników finansowych, jak rów-
nież zdolności do konkurowania z rynkami azjatycki-
mi oraz amerykańskimi. Ten bezprecedensowy splot 
globalnych wstrząsów, od pandemii po wojnę, spra-
wił, że Polska i Europa mierzą się dziś z największym 
w historii kryzysem energetycznym, który wzmac-
nia argumenty za szybką transformacją energetyczną 
oraz szybkim uniezależnianiem się Europy od paliw 
kopalnych. 

Długoterminowe ramy polityki klimatyczno-energe-
tycznej UE, priorytety inwestycyjne w postaci OZE 
oraz efektywności energetycznej nie zmieniają się, 
a wręcz mamy do czynienia ze wzrostem ambicji co do 
tempa zmian. W odpowiedzi na kryzys Komisja Euro-
pejska w ramach planu REPowerEU zaproponowała 
podwyższenie celów w zakresie rozwoju energetyki 
odnawialnej oraz oszczędzania energii. Postulat ten 
poparł już Parlament Europejski, a ostateczny kształt 
unijnych regulacji w tym zakresie poznamy w ciągu 
pół roku po negocjacjach w Brukseli z udziałem przed-
stawicieli rządów państw członkowskich UE. 

Pomimo krótkookresowego zwiększenia wykorzy-
stania węgla, wynikającego z oczywistych niedo-
borów oraz przyjętych celów redukcji zużycia gazu 
(–15 proc. w okresie najbliższych 5 lat), oczekiwa-
ne jest przyspieszenie transformacji energetycznej 
w perspektywie średnio- i długoterminowej (do roku 
2030 i dalej). W krótkim okresie, zanim zdążymy zre-
alizować niezbędne inwestycje w zeroemisyjne źród-
ła energii oraz poprawę efektywności energetycz-
nej, cała Europa musi poradzić sobie z wyzwaniem 
zbilansowania popytu i podaży gazu ziemnego – 
w tym w szczególności w najbliższym sezonie grzew-
czym. W praktyce oznacza to zarówno ograniczanie 
popytu, jak i wzrost produkcji energii ze wszystkich 

możliwych nośników energii innych niż rosyjski gaz. 
Państwa europejskie uruchamiają reformy oraz inwe-
stycje, które mają doprowadzić do skokowego przy-
spieszenia inwestycji eliminujących zapotrzebowania 
na gaz i węgiel kamienny jako taki. 

Obecny kryzys nie jest odwrotem, a jedynie kolej-
nym kontrapunktem do długofalowych – nieodwra-
calnych zmian w kierunku Porozumienia Paryskiego. 
Potraktowanie przez przemysł chemiczny obecnej 
kryzysowej sytuacji jako przejaw długookresowego 
powrotu paliw kopalnych do łask, poskutkuje nara-
żeniem się na nieprzygotowanie na zieloną falę inwe-
stycji, która czeka nas w perspektywie kolejnych lat. 
O ile kryzys energetyczny każe dziś zrewidować 
rolę gazu w transformacji, odpowiedzią nie powin-
no być odroczenie przebudowy polskiej energety-
ki, lecz przygotowanie się do żabiego skoku z węgla 
na zeroemisyjne źródła energii. Powodzenie szybkiej 
transformacji będzie zależało zarówno od ram regu-
lacyjnych dostosowanych do specyfiki przemysłu 
chemicznego, jak i gotowości sektora prywatnego 
do strategicznych inwestycji w nowe sposoby pozy-
skania i wykorzystania energii. Mocną stroną branży 
chemicznej w tym zakresie jest zdobyte doświadcze-
nie. Dla przykładu branża chemiczna wykorzystu-
je wodór już 50 lat i wie o nim niemalże wszystko. 
Droga do zielonego wodoru dla tej branży może być 
dużo krótsza niż w innych przemysłach.

Co zrobić, aby zmitygować ryzyko płynące z realiza-
cji celów klimatycznych? Już dziś przedsiębiorstwa 
powinny się przygotowywać na zmiany regulacyjne, 
które są właśnie opracowywane na poziomie unijnym 
(w tym między innymi wymagania dyrektywy CSRD). 
Zgodnie z zapisami dyrektywy, w roku 2025 około 
30 tys. przedsiębiorstw w Polsce będzie zobowiązane 



12 | Magazyn „Polska Chemia” 4/2022

Diagnoza Polskiej Chemii

do raportowania celów i polityk związanych ze stra-
tegią dekarbonizacji zgodnej z ambicją 1,5°C. Przyję-
cie celów dekarbonizacyjnych zgodnych ze wskaza-
nym poziomem oznacza potrzebę ograniczenia emisji 
w Scope 1+2 (wg GHG Protocol) o co najmniej 42 proc. 
w ciągu dekady (2020–2030). Dla firm z sektora che-
micznego, w których energia elektryczna i cieplna sta-
nowi od 40 do 60 proc. kosztów (w łańcuchu warto-
ści), oznacza to potrzebę przejścia na zieloną energię 
elektryczną, jak również dynamiczne poszukiwanie 
inwestycji i alternatyw niezbędnych dla zazielenienia 
energii cieplnej. Powyższe oczekiwania nie będą jedy-
nie wynikały z wymogów regulacyjnych, ale staną 
się nieodłącznym elementem oceny lub akceptacji 
dostawców w globalnych łańcuchach dostaw. 

Już dziś wiele dużych organizacji uważnie przygląda 
się możliwości długofalowej neutralizacji emisyjności 
energii elektrycznej w ramach formuły kontraktów 
długoterminowych (typu PPA), jak również rozwa-
ża uniezależnienie się od ryzyk makro oraz ryzyk nie-
dostępności energii – poprzez inwestycje ze własne 
źródła OZE. Kluczowe jest z pewnością, aby strategia 
energetyczna oraz dekarbonizacyjna przedsiębior-
stwa była zgodna ze strategią biznesową i wspiera-
ła rozwój biznesu. Warto jednak pamiętać, że okno 
czasowe na zakontraktowanie lub pozyskanie atrak-
cyjnej energii zielonej będzie się powoli zamykać. 

W roku 2025 aż 3 tys. firm będzie konkurowało 
o dostęp do zielonej energii, co spowoduje ograni-
czenie jej dostępności dla odbiorców komercyjnych, 
jak również istotnie podniesie jej cenę, co przełoży 
się na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw. 

Ten, kto dostrzeże zachodzące megatrendy oraz na 
czas podejmie niezbędne działania związane z opra-
cowaniem i wdrożeniem strategii dekarbonizacji ma 
szansę na dostęp do nowych i atrakcyjnych zielonych 
rynków. Wpłynie to także na poprawę odporności 
modelu biznesowego na negatywne uwarunkowa-
nia zewnętrzne oraz dostosowanie działania do przy-
szłych oczekiwań klientów, inwestorów oraz instytu-
cji finansowych. Posiadanie jasnej strategii oraz planu 
dojścia do poziomu Net Zero w roku 2050 wraz z eta-
pami pośrednimi, wkrótce obejmie wszystkie przed-
siębiorstwa w branży, nie tylko liderów rynkowych. 
Stanie się oczekiwanym standardem dla sektorów 
wysokoemisyjnych, takich jak 
sektor chemiczny, niezależnie 
od umiejscowienia w łańcu-
chu wartości. 

Tomasz Gasiński 
Dyrektor w Zespole 

Sustainability & Economics 
w Deloitte Polska

Komentarz PIPC:

Trwająca wojna w Ukrainie niewątpliwie wpłynie na kwestie związane z dekarbonizacją w Europie, jednak 
ambitne „zielone” unijne cele pozostają w mocy. Unia Europejska podkreśla, że chce przyspieszyć działa-
nia zmierzające ku ograniczeniu emisji i jest to w tym momencie kluczowe, wskazuje również, że to na roz-
wój energii ze źródeł odnawialnych (OZE), biogazów oraz poprawę efektywności energetycznej w kolej-
nych latach będzie kłaść największy nacisk. Wszystko po to, by w jak największym stopniu i jak najszybciej 
uniezależnić się od surowców rosyjskich. Szczególne wyzwania w zakresie dekarbonizacji czekają w najbliż-
szym czasie sektory energochłonne, a do takich należy chemia. Jest to tyle istotne, iż rosnące koszty ener-
gii i surowców, powodują, że utrzymanie konkurencyjności przemysłu chemicznego staje się poważnym 
wyzwaniem. Branża chemiczna, jako jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu, będzie pełnić 
w procesie transformacji klimatyczno-energetycznej fundamentalną rolę i dołącza 
do głównych graczy w projektowaniu wszelkich prośrodowiskowych rozwiązań. 
Produkty chemiczne, jako kluczowe dla rozwoju nowych narzędzi, procesów, urzą-
dzeń oraz niezbędne do istnienia różnych innych gałęzi, branż, sprawiają, że sektor 
chemiczny będzie napędem przemian, przed którymi stoi obecnie cała dążąca do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej Europa.

 dr inż. Tomasz Zieliński 
Prezes Zarządu  

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
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PRZEGLĄD REACH – W DRODZE DO 
„ZŁOTEGO ŚRODKA” W PODEJŚCIU 
DO CHEMIKALIÓW

Obecnie prowadzone są prace związane z rewizją Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utwo-
rzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. 

Po serii konsultacji publicznych, Komisja Europej-
ska planuje zaprezentować ukierunkowany przegląd 
przepisów w zakresie rejestracji, oceny i autoryza-
cji chemikaliów, który miałby zapewnić europejską 
przewagę konkurencyjną, a jednocześnie uprościć 
i usprawnić proces regulacyjny. Ranga tego zadania 
jest na tyle wysoka, że znajdzie się w wykazie pla-
nowanych prac Komisji na 2023 rok, choć sama pro-
pozycja rewizji REACH powinna być opublikowana 
z końcem tego roku. Stanowi to niezwykle ambitne, 
ale i konieczne działanie, bo dotychczasowe rozwią-
zania okazały się niewystarczające.

Nikt nie poddaje w wątpliwość, że chemikalia są 
niezbędne dla dobrego samopoczucia, wysokiego 
standardu życia i komfortu współczesnego społe-
czeństwa. Są wykorzystywane w wielu sektorach, 
w tym w ochronie zdrowia, energetyce, mobilno-
ści i budownictwie. Dodatkowo należy spodziewać 
się, że światowa produkcja chemikaliów podwoi się 
do 2030 roku, co też upowszechni ich wykorzysta-
nie. Wszystkie te czynniki potwierdzają konieczność 
dokonania przeglądu dotychczasowego podejścia 
i zapewne zaproponowania nowych narzędzi.

Co istotne, rewizja REACH stanowi nie tylko odpo-
wiedź na potrzeby rynku, ale i realizację zapowiedzi 
Komisji w odniesieniu do strategii dotyczącej che-
mikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Sta-
nowi ona część unijnego dążenia do zerowej emisji 
zanieczyszczeń, która jest kluczowym zobowiąza-
niem Europejskiego Zielonego Ładu.

Z jednej strony strategia ta ma lepiej chronić obywa-
teli i środowisko, ale jednocześnie stymulować inno-
wacje w zakresie bezpiecznych i zrównoważonych 

chemikaliów, w szczególności dla przemysłu i funk-
cjonujących przedsiębiorstw.

Działania w ramach tej strategii powinny zatem 
zmierzać przede wszystkim do:
• zakazu stosowania najbardziej szkodliwych che-

mikaliów w produktach konsumenckich – pozo-
stawiając je tylko tam, gdzie to jest niezbędne,

• uwzględniania efektu koktajlu chemikaliów
podczas oceny ryzyka związanego
z chemikaliami,

• stopniowego wycofywania stosowania substancji
per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w UE, chyba
że ich stosowanie jest niezbędne,

• zwiększenia inwestycji i zdolności innowacyjnych
w zakresie produkcji i stosowania chemikaliów,
które są bezpieczne i zrównoważone z założenia
oraz przez cały ich cykl życia,

• promowania odporności UE na dostawy
i zrównoważony rozwój chemikaliów
o krytycznym znaczeniu,

• ustanowienia prostszego procesu „jedna
substancja, jedna ocena” dla oceny ryzyka
i zagrożeń związanych z chemikaliami;

• odgrywanie wiodącej roli na świecie poprzez
propagowanie i promowanie wysokich
standardów oraz nieeksportowanie chemikaliów
zakazanych w UE.

Strategia ta dzieli się na ponad 80 mniejszych zamie-
rzeń, obejmujących m.in.
• przejście na bezpieczne i zrównoważone

chemikalia i materiały, co jest pilną potrzebą
społeczną, ale i szansą gospodarczą,

• przyjęcie skutecznej ścieżki postępowania
z substancjami, które utrudniają przejście UE
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na gospodarkę o obiegu zamkniętym (Circular 
Economy), w szczególności z uwagi na to, że 
mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego 
lub środowiska, a także uniemożliwiać czysty 
recykling w tym m.in.:

 ➤ zapewnienie, że najbardziej szkodliwe 
substancje zostaną wyeliminowanie, 

 ➤ wspieranie badań i rozwoju innowacyjnych 
modeli biznesowych w celu zapewnienia 
bardziej efektywnego wykorzystania 
chemikaliów oraz minimalizacji odpadów 
i emisji,

 ➤ zagwarantowanie, że zezwolenia 
i odstępstwa od ograniczeń dotyczących 
materiałów pochodzących z recyklingu 
na mocy rozporządzenia REACH będą 
wyjątkowe i uzasadnione,

 ➤ skuteczniejsze egzekwowanie przepisów, 
w tym częstsze kontrole podmiotów 
i ofertowanych przez nich produktów,

 ➤ wzmocnienie zasady, że „zanieczyszczający 
płaci”,

 • wprowadzenie narzędzi do lepszej ochrony 
konsumentów, którzy mają kontakt 
z chemikaliami, poprzez stopniowe 
wycofywanie najbardziej szkodliwych, 
chyba że ich zastosowanie jest niezbędne, 
zapewniając jednocześnie przejrzystość działań 
organów, umożliwiając w miarę możliwości 
przedsiębiorcom przewidywanie (potencjalnych) 
ograniczeń,

 • stymulowanie rozwoju innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie chemikaliów i materiałów, zgodnie 
z celami Zielonego Ładu,

 • opracowanie wskaźników dotyczących 
pomiarów/monitorowania chemikaliów 
i skutków oceny zanieczyszczenia chemicznego 
dla zapewnienia efektywnego wykonywania 
wprowadzanych regulacji prawnych.

Lista zadań jest zatem bardzo ambitna, ale i koniecz-
na. Z pewnością wpływ na przyjęcie konkretnych 
rozwiązań będą miały też dążenia poszczegól-
nych instytucji, organizacji, ale i państw członkow-
skich. Warto przypomnieć, iż Niemcy, Holandia, 
Szwecja, Dania i Norwegia planują złożyć 13 stycz-
nia 2023 roku do Europejskiej Agencji Chemika-
liów (ECHA) propozycję zmierzającą do ogranicze-
nia produkcji, dopuszczenia do obrotu i stosowania 
około 6000 związków chemicznych. Koncentru-
je się ona głównie w obrębie PFAS. Inną kwestią są 

też konkretnie propozycje ECHA stosowania PFAS 
w pianach gaśniczych. Do dyskusji w odniesieniu 
do przeglądu REACH przyłączyła się też Europej-
ska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC), publiku-
jąc 10-punktowy plan ukierunkowanego i skutecz-
nego przeglądu Rozporządzenia REACH, jako głos 
branży chemicznej.

Powyższe dowodzi, że nowe regulacje powinny 
zatem z jednej strony spełniać swój cel, ale też balan-
sować różne grupy interesów i wartości. Dodatko-
wo, warto, aby stanowiły odpowiedź na praktyczne 
problemy pojawiające się na rynku, a ich wdrożenie 
być może określało pewne okresy przygotowawcze 
wraz z konkretnymi wskazówkami praktycznymi. 
Równolegle też powinny toczyć się prace nad narzę-
dziami, które od strony technicznej będą wspoma-
gały nie tylko innowacyjność, ale i rozwiązywały 
praktyczne problemy „życia codziennego”, w szcze-
gólności w zakresie pomiarów zawartości substancji. 

Nie jest jednak wykluczone, że niezależnie od wspo-
mnianych działań, trwającej rewizji REACH i jej 
wyników, widoczna będzie już teraz większa aktyw-
ność inspekcji środowiskowych w poszczególnych 
państwach członkowskich, zwłaszcza, jeżeli będzie 
zagrożone zdrowie i życie ludzi, a także stan środo-
wiska. Będzie to też dodatkowa furtka do weryfika-
cji podmiotów na rynku (w tym konkurencyjnych) 
w duchu nowych trendów, w szczególności w dobie 
Greenwashing. Co też istotne, wdrażane rozwiąza-
nia będą miały powszechny charakter, dotykając 
nie tylko przemysłu chemicznego jako takiego, ale 
i innych dziedzin, w których „chemia” jest obecna, 
co też podnosi rangę zbliżających się zmian.

Ewa Rutkowska-Subocz 
Radca prawny, partner 

kierująca Zespołem 
Ochrony Środowiska 

Kancelarii Dentons

Katarzyna  
Marczuk-Pieńkowska 

Adwokat, Senior 
Associate w Zespole 
Ochrony Środowiska 

Kancelarii Dentons
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STRATEGIA SZANS CZY ZAGROŻEŃ –  
JESTEŚMY GOTOWI NA ZMIANY?

Strategia CSS (ds. zrównoważonych chemikaliów) stawia przed branżą chemiczną oraz 
całym polskim przemysłem szereg wyzwań związanych z realizacją ambitnych celów KE. 
Chemikalia i produkty mają być bezpieczne i zrównoważone już na etapie ich projektowa-
nia, pozwalając osiągnąć nietoksyczne cykle materiałowe. Większa liczba substancji ma 
zostać objęta restrykcjami, emisje do środowiska mają zostać ograniczone, a innowacyj-
ne rozwiązana i produkty stać się znakiem rozpoznawczym UE. Najbardziej zaawansowa-
ne prace KE toczą się obecnie wokół rewizji rozporządzeń REACH i CLP, których przyjęcie 
zaplanowane zostało na 2023 r. Zmiany wprowadzane w ramach REACH mają na celu 
zebranie informacji na temat chemikaliów, których nie dotyczył do tej pory wymóg reje-
stracji (m.in. polimerów) oraz zwiększenie wymogów informacyjnych dla substancji nisko 
i średnio tonażowych, w celu identyfikacji substancji o szczególnie niebezpiecznych właś-
ciwościach, np. rakotwórczych. Komisja planuje również wdrożyć do wymogów rejestra-
cyjnych przepisy dotyczące śladu środowiskowego w całym cyklu życia substancji.

Polimery w REACH

W 2026 r. spodziewane jest włączenie do rozpo-
rządzenia REACH wymogów dotyczących rejestra-
cji polimerów. Jako pierwszy zacząłby funkcjono-
wać obowiązek zgłoszenia polimerów (od 2028 r.), 
a następnie obowiązek rejestracji wprowadzany 
etapowo lub po 2030 r. Planowana rejestracja nie 
obejmowałaby wszystkich polimerów, ale jedynie 
tych sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenia 
i/lub które zgodnie z przyjętymi kryteriami kwalifi-
kowałyby się do kategorii „Polimerów wymagających 
rejestracji” (PRR). Poza ogromnym obciążeniem, 
jakim będą nowe obowiązki związane z notyfikacją 
i rejestracją polimerów, problemem może okazać się 
konieczność wycofania wielu dodatków stosowanych 
w produkcji.

Efekt koktajlu

W Strategii zakłada się również stopniowe odej-
ście od oceniania i regulowania substancji poje-
dynczo na rzecz regulowania ich jako grupy sub-
stancji podobnych pod względem struktury lub 
funkcji. Każdego dnia mamy kontakt z pochodzą-
cymi z różnych źródeł substancjami chemicznymi 
wokół nas. Część kombinacji ma charakter celowy 

i wynika np. ze stosowania produktu zawierające-
go różne składniki. Producenci nie są jednak w sta-
nie przewidzieć każdej sytuacji i okoliczności użycia 
ich wyrobu, co może prowadzić do przypadkowe-
go i nieplanowanego kontaktu substancji ze sobą. 
Powstały w ten sposób koktajl (mieszanina) może 
w bardzo wąskich i szczególnych okolicznościach 
potęgować niepożądane skutki dla zdrowia lub śro-
dowiska. Proponowana przez Komisję Europejską 
w ramach rewizji rozporządzenia REACH koncep-
cja MAF (Współczynnika Oceny Mieszanin) zakła-
da więc wprowadzenie dodatkowego marginesu 
bezpieczeństwa i obniżenie dopuszczalnych progów 
stężeń substancji zawartych w produktach właśnie 
celem zaadresowania takiego ryzyka. W zależności 
od przyjętego mnożnika (a mówi się o obejmu-
jącym wszystkie substancje jednakowym współ-
czynniku 10, a nawet 100), dopuszczalne poziomy 
stężeń musiałyby zostać obniżone o odpowied-
ni rząd wielkości. Część branż (np. kosmetyczna) 
udowadnia, że już dziś stosuje szereg marginesów 
bezpieczeństwa i używa składników znacznie poni-
żej wyznaczonych dla nich bezpiecznych progów. 
Zasadność przyjęcia kolejnej poduszki bezpieczeń-
stwa będzie więc w najbliższych miesiącach przed-
miotem gorącej dyskusji pomiędzy państwami człon-
kowskimi UE. 
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Lepsze wrogiem dobrego

Strategia CSS przewiduje realizację ponad 80 dzia-
łań w perspektywie najbliższych 4-5 lat. W pierwszej 
kolejności zrealizowana zostanie obietnica wprowa-
dzenia do rozporządzenia CLP nowych klas zagro-
żeń, m.in. dla substancji zaburzających funkcjonowa-
nie układu hormonalnego (ED), substancji trwałych, 
wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycz-
nych (PBT/vPvB) i substancji trwałych w środowi-
sku, mobilnych w środowisku wodnym i toksycznych 
(PMT/vPvM). Zmiana zostanie zrealizowana w dro-
dze specyficznej procedury legislacyjnej, tj. poprzez 
wydanie tzw. aktu delegowanego. Taka ścieżka zna-
cząco przyspiesza bieg wydarzeń, ale odbędzie się 
kosztem ograniczenia roli Parlamentu Europejskie-
go i Rady. 18 października br. zakończyły się przy-
spieszone konsultacje publiczne w tej sprawie, a po 
przyjęciu nowego prawa przez Komisję ta już tylko 
zapyta współlegislatorów „tak” lub „nie”. Nowe 
klasy najprawdopodobniej zostaną więc przyjęte 
i jak twierdzi część obserwatorów – już teraz nale-
ży się na to przygotować. Skierowany do konsultacji 
projekt pozostawia jeszcze zdaniem branży pole do 
różnorodnych interpretacji (np. w zakresie definicji 
substancji ED), przez co prawdopodobnie zostanie 
w kolejnych miesiącach doprecyzowany wytycznymi 
unijnej agencji ECHA. Data takiej publikacji powinna 
następnie stać się punktem wyjścia dla rozpoczęcia 

biegu odpowiednich okresów przejściowych, które 
pozwolą przedsiębiorcom dostosować się do funk-
cjonowania na rynku nowych klas. 

PIPC w swoim stanowisku przekazanym do KE 
oprócz wskazania konieczności doprecyzowa-
nia proponowanych zapisów podkreśliła, iż doda-
nie nowych klas zagrożenia do CLP będzie miało 
wpływ nie tylko na przemysł chemiczny, ale rów-
nież na wiele sektorów stosujących chemikalia, 
ze względu na automatyczne powiązania między 
rozporządzeniem CLP a przepisami sektorowymi 
dotyczącymi produktów (np. biocydy, pestycydy, 
detergenty, kosmetyki, zabawki, wyroby medycz-
ne). Ponadto każda zmiana zasad klasyfikacji lub 
każde włączenie nowej klasy zagrożenia do CLP 
powinno być najpierw omówione i zatwierdzo-
ne na poziomie GHS ONZ. Pozwoliłoby to unik-
nąć rozbieżności z GHS i przyczyniło się do global-
nej harmonizacji klasyfikacji chemikaliów pomiędzy 
jurysdykcjami.

Okrągły Stół

Poza uczestnictwem w pracach na forum europej-
skim, Polska Izba Przemysłu Chemicznego prowa-
dzi także aktywny dialog z zainteresowanymi stro-
nami na szczeblu krajowym. To z jej inicjatywy, we 
współpracy z BASF Polska, 28 września br. odbył się 
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pierwszy tzw. Okrągły stół branży chemicznej 
na temat Strategii CSS. Uczestniczący w wydarze-
niu przedstawiciele administracji publicznej, insty-
tutów badawczych, uczelni, organizacji branżowych 
oraz firm mieli okazję szczegółowo omówić kluczo-
we zagadnienia Strategii i podjąć próbę wypracowa-
nia na ich temat wspólnego stanowiska. 

Okrągły Stół pokazał jak ważnym dla polskiego prze-
mysłu tematem jest Strategia ds. zrównoważonych 
chemikaliów i zaplanowane w niej działania regula-
cyjne. Niezmiennie jest i będzie ona ogromnym 
wyzwaniem dla krajowej i unijnej gospodarki i –
oprócz wielu szans na rozwój – budzi wiele ryzyk, 
obaw i obciążeń dla krajowych podmiotów. Dla-
tego rozpoczęta w formule Okrągłego stołu współ-
praca wszystkich stron i prowadzony w atmosferze 
wzajemnego zaufania dialog z administracją będą 
kontynuowane.

Potencjalne skutki

Można przypuszczać, że tak szerokie i daleko idące 
zmiany w funkcjonującym już od lat systemie praw-
nym dotyczącym wprowadzania do obrotu chemi-
kaliów będą ponownie, jak miało to miejsce przy 
wdrażaniu wyjściowych rozporządzeń ogromnym 
obciążeniem dla krajowych przedsiębiorstw. Pod-
stawowymi problemami z jakimi będą musiały zmie-
rzyć się przedsiębiorstwa branży chemicznej będą 
koszty związane z proponowanymi zmianami 
oraz konieczność wycofania z rynku wielu sub-
stancji chemicznych w wyniku ogólnych ograni-
czeń wprowadzanych dla kolejnych klas zagro-
żeń. Należy oczekiwać, że wprowadzenie procedury 

rejestracji polimerów będzie wiązało się z kosztami 
wynikającymi z konieczności przedłożenia doku-
mentacji rejestracyjnej do ECHA. Rozszerzenie 
wymogów informacyjnych dla substancji produko-
wanych lub importowanych w ilości 1–10 ton rocz-
nie będzie skutkowało koniecznością dokonania 
aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej. Rozszerze-
nie podejścia GRA również na użytkowników pro-
fesjonalnych spowoduje usunięcie z rynku wielu 
ważnych substancji i mieszanin, które przy zasto-
sowaniu odpowiednich środków zarządzania ryzy-
kiem były z powodzeniem wykorzystywane od lat 
przez użytkowników profesjonalnych. Dodatkowe 
koszty wygenerują również nowe klasy zagrożenia 
wprowadzone do rozporządzenia CLP, ze względu 
na konieczność ponownej oceny i klasyfikacji pro-
duktów, a tym samym wprowadzenie zmian w kar-
tach charakterystyk i na etykietach produktów.

Wprowadzenie opisanych zmian będzie miało bardzo 
duży wpływ na praktycznie wszystkie branże wyko-
rzystujące chemikalia.

dr inż. Anna Zalewska
Senior Ekspert, Polska Izba 

Przemysłu Chemicznego 

Kamil Szydłowski
Advocacy Manager  
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PROJEKT NOWELIZACJI DYREKTYWY 
IED: JEST AMBITNIE – BĘDZIE 
JESZCZE AMBITNIEJ

Publikując kolejne projekty legislacyjne, programy i komunikaty składające się na flagową 
inicjatywę Unii Europejskiej pn. Europejski Zielony Ład, Komisja Europejska nie zapomnia-
ła o jednym ze swoich ulubionych „dzieci” wśród aktów wspólnotowego prawa ochro-
ny środowiska, czyli o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanie-
czyszczeniom i ich kontrola), potocznie zwanej IED. Również ta dyrektywa doczekała się 
propozycji nowelizacji – stosowny projekt ujrzał światło dzienne 5 kwietnia 2022 r. 

Komisja od dłuższego czasu przygotowywała się do 
wyjścia z inicjatywą nowelizacji IED analizując i oce-
niając, jak dyrektywa ta wywiązała się z dotychczas 
postawionych przed nią zadań. Jak ustaliła Komisja, 
dyrektywa IED, mając szeroki zakres zastosowania 
obejmujący łącznie ok. 52 000 instalacji w przemyśle 
energetycznym, hutnictwie, przemyśle chemicznym, 
gospodarce odpadami oraz duże fermy hodowlane, 
odniosła pewne sukcesy. Jej stosowanie przyczyniło 
się do znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do powietrza oraz, choć w mniejszym stopniu, emisji 
ścieków do wód. Regulacje IED przyczyniły się też do 
lepszej ochrony powierzchni ziemi przed zanieczysz-
czeniami z przemysłu. Jednocześnie Komisja uzna-
ła wkład IED za dalece niezadowalający w zakresie 
pobudzania innowacyjności, ograniczania zużycia 
zasobów, podnoszenia efektywności i dekarboniza-
cji oraz polityki klimatycznej.

Mając na względzie wspomniane ustalenia, Komi-
sja opublikowała propozycję nowelizacji, która miała 
stanowić odpowiedź na wspomniane niedostatki 
IED. Wydawać by się mogło, że w tym celu wystar-
czy zaproponować pewne korekty lub uzupełnienia 
istniejących rozwiązań – żadnych rewolucji i zasad-
niczych zmian. Patrząc jednak na ambitne pomy-
sły Komisji, które znalazły się w propozycji nowe-
lizacji nie można oprzeć się wrażeniu, że Komisja 
postanowiła pójść zdecydowanie o krok dalej. Co 
więcej, przystępując do dyskusji o projekcie Komisji 
nie sposób uciec przed pytaniem, czy niektóre z jej 
pomysłów są w ogóle wykonalne – a jeżeli nawet 

wykonalne, to czy ich realizacja jest jeszcze opłacal-
na i racjonalna. 

Niewątpliwie na pierwszy plan wśród pomy-
słów Komisji wysuwa się propozycja zmiany sposo-
bu ustalania dopuszczalnej wielkości emisji z insta-
lacji w oparciu o wielkości emisji powiązane z BAT 
(tzw. BAT-AEL) określone w konkluzjach BAT. Na tle 
dotychczasowej praktyki stosowania przepisów IED 
propozycja Komisji prowadzi do odwrócenia przyjęte-
go porządku. BAT-AEL określane są bowiem w posta-
ci przedziałów wartości poziomów emisji do środo-
wiska, opartych na danych z instalacji uznanych za 
modelowe (ang. well performing plants). Komisja 
policzyła zaś, że ustalanie dopuszczalnej wielkości 
emisji na najłagodniejszym poziomie BAT-AEL doty-
czy 75–85 % przypadków, co w jej ocenie sprawia, iż 
instalacje nie wykorzystują całego swojego potencja-
łu w zakresie ograniczenia emisji. Stąd wzięła się pro-
pozycja, by punktem wyjścia przy określeniu dopusz-
czalnej wielkości emisji dla instalacji była najostrzejsza 
wartość w przedziale BAT-AEL. W świetle projek-
tu nowelizacji IED ustalenie wspomnianej wartości 
na łagodniejszym poziomie (nie licząc mechanizmu 
generalnego odstępstwa od BAT-AEL, wspomniane-
go dalej) byłoby możliwe tylko pod warunkiem, że 
prowadzący instalację wykaże, iż poziom najsurow-
szy jest w danym wypadku nieosiągalny. 

W praktyce powyższa zmiana oznaczałaby, że np. 
w sektorze LCP obejmującym m.in. duże elektrocie-
płownie, prowadzący instalacje musieliby obniżyć 
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poziom emisji niektórych substancji do powietrza 
co najmniej kilkukrotnie – taka jest bowiem różni-
ca pomiędzy dolnym a górnym przedziałem w nie-
których BAT-AEL. Co więcej, propozycja Komisji nie 
zawiera wyraźnych regulacji międzyczasowych roz-
strzygających, czy nowe zasady miałyby dotyczyć 
wszystkich instalacji czy np. tylko nowych, które 
uzyskają pierwsze pozwolenie po wejściu noweli-
zacji w życie. Trudno się więc dziwić, że wzmian-
kowana propozycja spotkała się z ożywioną kryty-
ką, w ramach której podniesiono m.in. naruszenie 
zasady proporcjonalności oraz brak analizy skut-
ków przyjęcia nowych regulacji (m.in. Republi-
ka Czeska zgłosiła tzw. uzasadnioną opinię wyra-
żającą zastrzeżenia do projektu nowelizacji). 
Najczęściej w tym kontekście podnoszono  pyta nie,  

czy w ogóle możliwym jest by większość instalacji 
podlegała wymogom dostępnym dla wąskiej grupy 
najbardziej wydajnych instalacji spośród wspomnia-
nych well performing plants. Mając za sobą doświad-
czenia praktyczne w zakresie wspierania instala-
cji podlegających wymogom IED zwracamy także 
uwagę na ryzyko znaczącego wydłużenia i tak już 
przewlekłych postępowań o wydanie lub zmianę 
pozwolenia zintegrowanego. Propozycja Komisji 
zakłada, że to prowadzący instalację będą za każ-
dym razem oceniali, czy wdrożenie najostrzejszych 
wartości BAT-AEL (w praktyce niemal nieosiągal-
nych dla większości instalacji) jest możliwe i w razie 
braku takiej możliwości – przekonywali organ właś-
ciwy do ustalenia dopuszczalnej wielkości emisji na 
innym poziomie. Sytuacji nie ułatwia również to, że 
propozycja Komisji nie obejmuje żadnych konkret-
niejszych kryteriów oceny możliwości wdrożenia 
najostrzejszych wartości BAT-AEL.

Z ostrożnym optymizmem należy natomiast przywi-
tać propozycję określenia przez Komisję ujednolico-
nych kryteriów udzielenia generalnych odstępstw od 
BAT-AEL, tj. instytucji znajdującej zastosowanie gdy 
osiągnięcie przez instalację poziomu emisji mieszczą-
cego się w przedziale BAT-AEL prowadziłoby do nie-
proporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do 
korzyści dla środowiska. Dotychczas przyznawanie 
wspomnianego odstępstwa niemal w pełni pozosta-
wało w gestii organów państw członkowskich, które 
w zakresie oceny zasadności udzielenia odstępstwa 
nierzadko polegać musiały na kryteriach wypracowa-
nych przez siebie. W efekcie, jak to nieraz bywa gdy 
brak jest klarownych reguł porządkujących złożone 
zagadnienia, wspomniane organy niechętnie udzie-
lały odstępstw bojąc się podjąć takie ryzyko wobec 
braku konkretnych kryteriów decyzyjnych.

W podobny sposób Komisja planuje także ujednolicić 
zasady uznawania BAT-AEL za dotrzymane na pozio-
mie instalacji. Dotyczyć ma to m.in. kwestii interpre-
tacji niepewności pomiarowej czy też dopuszczalnej 
liczby przekroczeń w przedziale czasu. Są to zagad-
nienia, które w kontekście stosowania konkluzji BAT 
dotychczas nie były w ogóle uregulowane w krajo-
wym porządku prawnym, co również w praktyce 
rodziło szereg wątpliwości i zmuszało m.in. do się-
gania, w drodze analogii, do zasad dotyczących stan-
dardów emisyjnych.

Niewątpliwie za rewolucyjną propozycję uznać nale-
ży wprowadzenie do systemu regulacji IED nowego 
wskaźnika w postaci dopuszczalnej wielkości efek-
tywności środowiskowej (BAT-AEPL), który na równi 
z BAT-AEL miałby się stać jedną z norm wiążących 
prowadzącego instalację podlegającą IED, ustalanych 
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w treści pozwolenia regulującego emisje do środo-
wiska. Wprowadzenie BAT-AEPL, tak jak wprowa-
dzenie BAT-AEL w kontekście emisji do środowiska, 
ma wymusić poprawę efektywności energetycznej 
i surowcowej w instalacjach objętych IED. Na dobrą 
sprawę BAT-AEPL stanowi rozwiązanie jeszcze surow-
sze niż BAT-AEL, ponieważ propozycja Komisji w ogóle 
nie przewiduje udzielania odstępstwa od BAT-AEPL.

Analiza propozycji wprowadzenia BAT-AEPL nasu-
wa pytanie, czy Komisja zdaje sobie sprawę, że stara 
się w ten sposób osiągnąć dwa praktycznie wyklu-
czające się cele. Jasnym jest bowiem, że osiągnięcie 
wyśrubowanych poziomów emisji do środowiska 
z reguły okupione będzie większym zużyciem ener-
gii i innych surowców. To zaś utrudni utrzymanie 
poziomu wydajności instalacji w granicach niemniej 
ambitnych BAT-AEPL. Oczywiście znalezienie złote-
go środka jest teoretycznie możliwe, ale w praktyce 
może to być kolejny obszar wymogów, które przy-
sporzą o ból głowy zarówno prowadzących instala-
cje, jak i organy wydające pozwolenia. Nie dziwi więc 
wcale, że wprowadzenia BAT-AEPL stanowi kolejny 
często krytykowany pomysł składający się na projekt 
nowelizacji IED.

Przedstawione wyżej zagadnienia nie wyczerpu-
ją listy propozycji przedstawionych przez Komi-
sję w ramach nowelizacji IED – ograniczone ramy 
niniejszej publikacji nie pozwalają na omówienie 
m.in. proponowanego obowiązku sporządzania 
planów transformacji i dekarbonizacji na poziomie 
samych instalacji, rozbudowania obowiązku wdraża-
nia systemu zarządzania środowiskowego, publikacji 
treści pozwoleń oraz ich streszczeń, czy powołania 
Ośrodka Innowacji w dziedzinie Transformacji Prze-
mysłowej i Emisji Przemysłowych. Niemniej ostat-
nia z propozycji, o jakiej warto wspomnieć, dotyczy 
wprowadzenia do IED nowych wymogów odno-
szących się do sankcji za jej nieprzestrzeganie oraz 
mechanizmów odszkodowawczych.

Komisja planuje bowiem, by w ramach znowelizo-
wanego brzmienia IED zobowiązać państwa człon-
kowskie do wprowadzenia sankcji, które skutecznie 
pozbawią osobę odpowiedzialną za naruszenie IED 
korzyści ekonomicznych uzyskanych z tego tytułu. 
Dlatego w przypadku osoby prawnej maksymalna 
wysokość grzywien przewidzianych w IED miałaby 
wynieść co najmniej 8% rocznego obrotu operatora 
w danym państwie członkowskim. Abstrahując od 

drakońskiego wymiaru proponowanych kar od razu 
nasuwa się pytanie o to, jak takie kary wpisałyby się 
w obowiązujący już w Polsce system sankcji opar-
tych na administracyjnych karach pieniężnych i pod-
wyższonych opłatach za korzystanie ze środowiska.

Proponując natomiast wprowadzenie szczególnych 
reguł dotyczących dochodzenia przez indywidu-
alne osoby odszkodowań od prowadzących insta-
lacje podlegające IED, tytułem szkód związanych 
z nieprzestrzeganiem przepisów dyrektywy, Komi-
sja wkracza w obszar, do którego nie tylko IED, ale 
także inne akty wspólnotowego prawa ochrony śro-
dowiska jak dotąd praktycznie się nie zbliżały. Komi-
sja proponuje bowiem nie tylko kompleksowe ure-
gulowanie wzmiankowanego zagadnienia w ramach 
IED, włączając w to choćby kwestię przedawnie-
nia roszczeń, ale zakłada także znaczące ułatwienie 
poszkodowanemu dochodzenia odpowiedzialno-
ści poprzez przerzucenie ciężaru dowodu na pro-
wadzącego instalację. Zgodnie z propozycją Komi-
sji, do uznania odpowiedzialności prowadzącego 
instalację wystarczy, aby poszkodowany uprawdo-
podobnił zaistnienie związku pomiędzy poniesioną 
przez siebie szkodą a naruszeniem zasad eksploata-
cji instalacji – w takiej sytuacji to prowadzący insta-
lację, aby uwolnić się od odpowiedzialności, będzie 
musiał udowodnić brak związku pomiędzy poniesio-
ną szkodą a prowadzoną przez siebie działalnością.

Propozycja nowelizacji IED zgłoszona przez Komisję 
jest bez wątpienia bardzo ambitna w zakresie co naj-
mniej kilku kwestii, jakkolwiek zasadniczo nie prze-
widuje wprowadzania zupełnie nowych instytucji. 
Wciąż bowiem źródłem szczegółowych norm emi-
sji miałyby być konkluzje BAT i pozwolenia określa-
jące ich stosowanie na poziomie instalacji, zaś propo-
nowanych BAT-AEPL nie sposób nie uznać za proste 
powielenie instytucji BAT-AEL, natomiast sposób 
określania dopuszczalnej wielkości emisji w pozwo-
leniu stanowi tylko modyfikację aktualnych rozwią-
zań. Z drugiej strony, nawet w ramach polegania na 
obecnych rozwiązaniach, Komisja zdaje się iść tak 
daleko w swych propozycjach, że należy sobie zadać 
pytanie, czy sprostanie im będzie w ogóle realistycz-
ne – wystarczającym przykładem niech będzie obli-
gatoryjne sięganie do najsurowszych krańców BAT-
-AEL, co może oznaczać drastyczne zaostrzenie 
warunków emisji nawet bez konieczności aktualiza-
cji konkluzji BAT. Również wprowadzenie liberalnych 
zasad dochodzenia odpowiedzialności może narazić 
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przemysł na zalew powództw, których zasadność 
może być dyskusyjna. 

Dyrektywa IED to z całą pewnością ważny i sku-
teczny instrument służący ograniczaniu negatyw-
nego wpływu wywieranego przez przemysł na śro-
dowisko naturalne i z tej perspektywy dążenie do jej 
poprawy jest w pełni zrozumiałe i celowe. Niemniej, 
być może właśnie dla dobra zachowania jej skutecz-
ności i poszanowania składających się na nią instytu-
cji warto, by osoby zaangażowane w proces legisla-
cyjny zastanowiły się, czy aby niektóre z propozycji 
Komisji nie idą zbyt daleko.

Zbigniew Kozłowski 
Adwokat  

Managing Partner  
Kancelaria Kozłowski 

Tomasik Oszczak

Miłosz Tomasik 
Radca prawny  

Partner  
Kancelaria Kozłowski 

Tomasik Oszczak

Komentarz PIPC:

Przedstawiona przez Komisję Europejską propozycja rewizji dyrektywy IED zawiera szeroki katalog 
zmian  – począwszy od kwestii dotyczących procedury wydawania pozwoleń, przyznawania odstępstw, 
nowych obowiązków operatorów, aż po rozszerzenie zakresu dyrektywy czy zmiany dotyczące pouf-
ności informacji. Nowelizacja niewątpliwie będzie miała istotny wpływ na sektory przemysłowe obję-
te dyrektywą IED, w tym zakłady przemysłowe przemysłu chemicznego. W ramach działalności PIPC, 
tematyka zmiany dyrektywy IED jest na bieżąco monitorowana i jest przedmiotem prac w ramach Komi-
sji Środowiska PIPC, czyli grupy roboczej złożonej z Członków PIPC poświęconej tematyce środowisko-
wej, w tym zmianom regulacji w tym obszarze. Przykładowo, w ramach posiedzenia Komisji Środowiska 
przez mec. r. pr. Miłosz Tomasik, Partnera z kancelarii Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k. została prze-
prowadzona prelekcja dotycząca omówienia wybranych, kluczowych zmian zawartych w rewizji dyrek-
tywy IED i ich wpływu na przemysł. Również w ramach prac Komisji, zostało wypracowane szczegó-
łowe stanowisko Izby. To na co szczególnie zwracamy uwagę to wpływ zmian na praktykę wydawania 
pozwoleń  - przyjęcie zmian dyrektywy IED w obecnie proponowanej formie może przede wszystkim 
spowodować wydłużenie i skomplikowanie procedur wydawania pozwoleń dla instalacji. Nie sposób jest 
krótko opisać wszystkich ważnych, proponowanych zmian i ich konsekwencji dla branży chemicznej, ale 
ogólnie, jako jedne z istotniejszych kwestii można wskazać zmianę zapisów odnośnie określania dopusz-
czalnych wielkości emisji czy nowych, obowiązkowych składowych związanych z pozwoleniami.  Jako 
PIPC nieustannie podkreślamy i wskazujemy, że dyrektywa IED powinna zapewnić właściwym organom 
elastyczność w zakresie wydawania pozwoleń umożliwiającą pogodzenie największej, osiągalnej efek-
tywności środowiskowej z konkurencyjnością przemysłu. Należy również ograniczyć ryzyko wydłużenia 
procesu wydawania pozwoleń - proces powinien zostać możliwie uproszczony i skrócony, co z pewnoś-
cią również usprawniłoby realizację celu szybkiej transformacji przemysłowej. Niemniej ważne jest rów-
nież niedublowanie regulacji, które są już obecne w europejskim porządku prawnym – zmiany powinno 
się opracowywać kompleksowo uwzględniając obowiązujące i planowane zmia-
ny innych aktów prawnych UE, na przykład wchodzących w ramach pakietu Fit 
for 55, strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów, planu działania UE doty-
czącego gospodarki o obiegu zamkniętym i innych dyrektyw oraz rozporządzeń 
realizujących cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Klaudia Kleps
Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji,  

Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
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OCHRONA SYGNALISTÓW W BRANŻY 
CHEMICZNEJ – DLACZEGO JEST TAK 
WAŻNA?

O co chodzi z sygnalistami?

Wiadomości o nieprawidłowościach wewnątrz orga-
nizacji (na przykład korupcji, naruszeniu ochrony 
danych osobowych czy środowiska) pochodzą z róż-
nych źródeł. Wykrywają je audyty wewnętrzne/
zewnętrzne, organy ścigania czy dziennikarze. Sta-
tystyki wskazują jednak, że najlepszym źródłem wie-
dzy na temat nadużyć są… sygnaliści.

Sygnalista to osoba, która w dobrej wierze zgła-
sza naruszenie prawa w swoim środowisku zawo-
dowym. Takie zgłoszenie jest niezwykle pomocne 
dla organizacji. Dzięki niemu każdy podmiot praw-
ny może skuteczniej zarządzić ryzykiem braku zgod-
ności i odpowiednio zareagować, zanim przysłowio-
we mleko (naruszenie) się rozleje (nie będzie można 
odwrócić skutku naruszenia, media nagłośnią spra-
wę, naruszenie zwróci uwagę organów ścigania…).

Działalność sygnalisty zawsze jest obarczona ryzy-
kiem działań odwetowych. Mogą one pochodzić 
z różnych stron – czy to przełożonego, którego 
dotyczyło zgłoszenie, czy kolegów, którzy wytyka-
ją sygnaliście „donosicielstwo” – i, w skrajnych przy-
padkach, skończyć się nawet zastraszaniem, mobbin-
giem czy zwolnieniem.

Żeby zapobiec takim negatywnym zdarzeniom 
i podkreślić pozytywną rolę, jaką pełnią sygnaliści 
w organizacji, prawodawca postanowił unormować 
kwestię ich ochrony. W ten sposób doczekaliśmy się 
dyrektywy o ochronie osób zgłaszających narusze-
nia prawa oraz projektu polskiej ustawy, który ma 
ją implementować i kompleksowo uregulować sytu-
ację prawną sygnalistów w Polsce. Oznacza to sze-
reg obowiązków dla przedsiębiorców, które muszą 
oni spełnić.

Co muszę zrobić jako przedsiębiorca?

Należy m.in.:
 • ustanowić procedurę zgłoszeń wewnętrznych 

zgodną z ustawą, w tym przeprowadzić 
konsultacje z organizacjami pracowników 
przed jej ustaleniem,

 • zapewnić kanały zgłaszania,
 • prowadzić rejestr zgłoszeń,
 • zachować wymagania dot. poufności 

i ew. anonimowości,
 • wyznaczyć i upoważnić odpowiednie osoby 

do obsługi zgłoszeń, w tym do prowadzenia 
postępowań wyjaśniających i wdrażania działań 
naprawczych, oraz przeszkolić je w tym celu,

 • edukować wszystkich zatrudnionych w obszarze 
zgłaszania naruszeń – co, gdzie, w jaki sposób 
i do kogo mogą się zwrócić, gdy dowiedzą się 
o naruszeniu.

Spełnienie tych obowiązków powinno być prioryte-
tem, ponieważ sankcje karne za poszczególne naru-
szenia (np. brak ustanowienia procedury, utrudnianie 
dokonania zgłoszenia, ujawnienie tożsamości sygna-
listy, podejmowanie działań odwetowych…) wahają 
się od kary grzywny aż do kary pozbawienia wol-
ności do lat 3. Mają one kluczowe znaczenie zwłasz-
cza dla zarządu oraz kadry menadżerskiej, która 
może się narazić w ten sposób na osobistą odpos-
wiedzialność karną.
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Dlaczego kwestia sygnalistów jest tak 
istotna dla branży chemicznej?

Powodów jest kilka. Przede wszystkim wiele firm 
z branży zatrudnia powyżej 50 osób, a przekrocze-
nie tego progu oznacza, że są zobowiązane spełnić 
wymogi narzucone przez polską ustawę o ochronie 
sygnalistów. Po drugie, katalog osób, które mogą 
dokonać zgłoszenia, jest niezwykle szeroki. Obej-
muje on osoby zatrudnione niezależnie od podsta-
wy prawnej, w tym te, które już zakończyły z nami 
współpracę oraz te, które dopiero rekrutujemy, przez 
wolontariuszy, praktykantów, akcjonariuszy czy 
wspólników aż wręcz osoby świadczące pracę pod 
nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwyko-
nawcy czy dostawcy. Przedsiębiorcy z branży che-
micznej współpracują często z wieloma podmio-
tami zewnętrznymi, a projekt wymusza stworzenie 
takich kanałów zgłaszania, które będą dla nich łatwo 
dostępne. Wreszcie, żeby zostać sygnalistą, należy 
zgłosić naruszenie prawa we wskazanych w ustawie 
obszarach. Wiele z nich ma związek z działalnoś-
cią branży chemicznej. Są to m.in. bezpieczeństwo 
produktów, ochrona środowiska, bezpieczeństwo 
żywności i pasz, zdrowie publiczne, ochrona pry-
watności i danych osobowych. Dodatkowo możli-
we jest rozszerzenie katalogu naruszeń o te wynika-
jące z zasad etycznych czy procedur wewnętrznych, 
na przykład dotyczących zasad BHP.

Kiedy przepisy zaczną obowiązywać 
i co mam zrobić?

Mimo że termin implementacji dyrektywy o ochro-
nie sygnalistów minął 17.12.2021 r., polska ustawa 
jeszcze nie trafiła do wykazu prac sejmowych. Jed-
nak obecny, czwarty projekt z 22 lipca 2022 r. jest bar-
dzo zbliżony do jego drugiej i trzeciej wersji. Pozwala 
to na stwierdzenie, że jesteśmy blisko ostateczne-
go brzmienia ustawy, a tym samym – należy myśleć 
już co najmniej nad kształtem systemu whistleb-
lowing. Praktyka wskazuje, że budowanie syste-
mu whistleblowing jest czasochłonnym procesem, 
w których zaangażowanych jest decyzyjnie wiele ról 

w organizacji (np. HR, zarząd, prawnicy). Wyzwanie 
na skalę całej organizacji stanowi zarówno stworze-
nie systemu zgłaszania naruszeń jak i jego dostosowa-
nie do nowych regulacji, zwłaszcza w kontekście grup 
kapitałowych. I dyrektywa, i polska ustawa wymu-
szają na organizacjach przyjęcie lokalnej perspektywy. 
Obowiązki wynikające z przepisów mają wykonywać 
osoby z tej samej spółki, z którą jest powiązany syg-
nalista (na przykład jest w niej zatrudniony).

Korzystając z tego, że ustawa jeszcze nie weszła 
w życie, a przewidziane w niej 2 miesiące od dnia 
wejścia w życie dla podmiotów zatrudniających 
powyżej 250 osób na ustanowienie procedury zgło-
szeń wewnętrznych wbrew pozorom nie pozostawia 
wiele czasu na podjęcie działań. Dlatego warto zain-
teresować się tym tematem już teraz, szczególnie ze 
względu na sankcje karne czy konieczność konsulta-
cji z przedstawicielami pracowników. 

Jak możemy pomóc?

Jako kancelaria pomagamy na każdym etapie two-
rzenia/aktualizacji systemu ochrony sygnalistów 
wewnątrz organizacji – od rozmów na temat jego 
kształtu przez propozycję zmian aż po samo wdro-
żenie. W odpowiedzi na potrzeby rynkowe stwo-
rzyliśmy też wspólnie z Microsoft proste w użyciu 
narzędzie do obsługi zgłoszeń, które zapewnia mak-
symalne bezpieczeństwo prawno-techniczne i speł-
nia wszystkie wymogi ustawowe, tj. platformę 
NOT!FY Zgłaszam.to

Julia Besz
Associate DZP

Maria Papis
Paralegal DZP

Przedsiębiorcy z branży chemicznej współpracują często z wieloma podmiotami 
zewnętrznymi, a projekt wymusza stworzenie takich kanałów zgłaszania, które będą dla 
nich łatwo dostępne. Wreszcie, żeby zostać sygnalistą, należy zgłosić naruszenie prawa 

we wskazanych w ustawie obszarach. Wiele z nich ma związek z działalnością branży 
chemicznej. Są to m.in. bezpieczeństwo produktów, ochrona środowiska, bezpieczeństwo 

żywności i pasz, zdrowie publiczne, ochrona prywatności i danych osobowych.

http://zglaszam.to
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POLSKI ŁAD – KARUZELI ZMIAN 
CIĄG DALSZY… 

W październiku b.r. Sejm uchwalił i przekazał do podpisu Prezydenta1 kolejny pakiet zmian, 
nowelizujących przepisy podatkowe wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Mają 
one za zadanie zliberalizować regulacje wprowadzone z początkiem roku. Część zmian 
może mieć znaczenie również dla spółek z branży chemicznej. 

1  W chwili oddania tego artykułu ustawa nowelizująca Polski Ład oczekiwała na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. 

Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza szereg 
zmian do podatku dochodowego od osób prawnych, 
podatku od towarów i usług oraz innych ustaw. Poni-
żej przedstawiamy najważniejsze zmiany z punktu 
widzenia sektora chemicznego oraz ich potencjalne 
skutki dla podatników. 

Mniejsze koszty nabycia wyrobów 
energetycznych

Nowelizacja ustawy przedłuża obowiązywanie obni-
żonych stawek akcyzowych oraz VAT na określone 
wyroby do 31 grudnia 2022 r. Towary opodatkowane 

obniżonymi stawkami to m.in. gaz ziemny (0%), 
energia elektryczna i energia cieplna (5%), jak rów-
nież paliwa przeznaczone do napędu silników spali-
nowych, w tym także mokry gaz ziemny i pozostałe 
węglowodory gazowe (8%).

Z kolei w przypadku akcyzy, z obniżonej staw-
ki skorzystają nabywcy m.in. energii elektrycz-
nej (obniżka z 5 zł na 4,60 zł za MWh) oraz ben-
zyn silnikowych, olejów napędowych, jak również 
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa 
i skroplonego gazu ziemnego do napędu silników 
spalinowych.
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Minimalny podatek dochodowy 
dopiero od 2024 r.

Nowelizacja ustawy zwalnia podatników z obowiąz-
ku zapłaty minimalnego podatku dochodowego do 
dnia 31 grudnia 2023 r. oraz modyfikuje zasady jego 
kalkulacji. 

Z jednej strony, ustawodawca zwiększył współczyn-
nik rentowności (tj. stosunek dochodów do osiąga-
nych przychodów – innych niż zyski kapitałowe) 
z 1% do 2%, którego przekroczenie wyłącza dane-
go podatnika spod jego reżimu. Zmiana ta zwięk-
szy potencjalną liczbę podatników obowiązanych do 
zapłaty tego podatku.  

Z drugiej strony ustawodawca zmienił sposób kalkula-
cji współczynnika rentowności, wyłączając z jego kal-
kulacji m.in. 20% wartości kosztów zatrudnienia oraz 
wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej 
lub gazu przewodowego w stosunku do poprzednie-
go roku podatkowego, czy kwoty zapłaconego podat-
ku akcyzowego, opłaty paliwowej, czy emisyjnej.

W przypadku podstawy opodatkowania, ustawo-
dawca zmniejszył do 1,5% wartość przychodów 
(innych niż zyski kapitałowe) oraz wyłączył z kal-
kulacji uwzględnianą dotychczas wartość podat-
ku odroczonego. Wprowadzono też alternatywną 
metodę podstawy opodatkowania obejmującą 3% 
wartości przychodów innych niż zyski kapitałowe.

Nowelizacja rozszerza także katalog pomniejszeń 
o przychody osiągnięte z transakcji objętych cenami 
regulowanymi, czy przychody uwzględnione w kal-
kulacji współczynnika rentowności.

Powiększono także listę zwolnień podmiotowych, 
m.in. o grupy spółek nieprzekraczających łącznie 
progu 2% rentowności, podmioty, które w jednym 
z  trzech ostatnich lat podatkowych osiągnęły mini-
malny próg rentowności, czy podatników będących 
stroną tzw. umowy o współdziałanie.

Powyższe zmiany wydają się łagodzić potencjalne 
skutki podatkowe nowego podatku, a przyjęte zwol-
nienie powinno pozwolić spółkom z branży chemicz-
nej na odpowiednie przygotowanie się do stosowa-
nia nowych przepisów.

Mniejsze formalności przy wyłączeniu 
z „Pay & Refund” 

Obecnie, w przypadku wypłaty zagranicznym 
podmiotom powiązanym m.in. dywidend i odse-
tek, możliwe jest zwolnienie z podatku „u źród-
ła” poprzez złożenie przez podmiot wypłacają-
cy ww. należności oświadczenia, o weryfikacji 
warunków zastosowania tego zwolnienia. Ważność 
oświadczenia ograniczona jest do dwóch miesię-
cy, licząc od końca miesiąca w którym złożono to 
oświadczenie.

Nowelizacja liberalizuje powyższe wymagania, 
pozwalając na zastosowanie zwolnienia do końca 
roku podatkowego w którym złożono oświadczenie. 
Jest to zatem istotne ułatwienie dla krajowych spółek 
dokonujących wypłat należności objętych podatkiem 
„u źródła”, pozwalające na niepobieranie podatku do 
końca roku podatkowego płatnika. Zmiana likwidu-
je więc konieczność monitorowania w trakcie całe-
go roku, czy złożone oświadczenia wciąż upraw-
niają do zastosowania zwolnienia, a także złożenia 
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kilku oświadczeń dot. danej transakcji w trakcie całe-
go roku podatkowego. 

Ułatwienia w transakcjach rajowych

Obowiązujące przepisy nakazują podatnikom spo-
rządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych 
w przypadku transakcji pow. 500 000 zł, w których 
ostatecznym beneficjentem są podmioty z tzw. rajów 
podatkowych, niezależnie od tego, czy podmioty te 
są z danym podatnikiem powiązane, czy też nie. Jed-
nocześnie, ustawodawca wprowadził domniemanie, 
nakazujące traktowanie transakcji jako „rajowej”, już 
w przypadku, gdy druga strona transakcji dokonuje 
w roku podatkowym rozliczenia z podmiotem z raju 
podatkowego. 

W praktyce, oznacza to obowiązek odrębnej wery-
fikacji, czy w przypadku nabycia danych towarów 
lub usług od kontrahenta, których kwota przekra-
cza 500 000 zł, kontrahent dokonuje rozliczeń z pod-
miotami z rajów podatkowych. 

Planowana nowelizacja uchyla obowiązek dokumen-
tacyjny pośrednich transakcji rajowych oraz usuwa 
ww. domniemanie. 

Znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie 
do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 
dniem 1 stycznia 2021 r. – w części, w jakiej transak-
cje realizowane są po 31 grudnia 2021 r., lub rozpo-
czętych po dniu 31 grudnia 2021 r. 

Powyższe rozwiązania powinny zmniejszyć obowiąz-
ki administracyjne związane z weryfikacją transakcji 
z punktu widzenia cen transferowych. W związku 
z ich wprowadzeniem, należy rozważyć odpowied-
nią aktualizację procedur podatkowych związanych 
z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych. 

Świadczenia na rzecz udziałowców 
nadal kosztem podatkowym

Nowelizacja uchyla przepisy o tzw. ukrytej dywiden-
dzie, które wyłączają z kosztów podatkowych niektóre 
świadczenia na rzecz wspólników, w tym m.in. wydat-
ki, których wysokość lub termin poniesienia uzależnio-
ne są od osiągnięcia zysku przez podatnika lub jego 
wysokości, wynagrodzenie za korzystanie z aktywów 
stanowiących wcześniej własność lub współwłasność 
wspólnika lub podmiotu z nim powiązanego. 

Powyższe przepisy istotnie ograniczałyby możli-
wość zaliczenia do kosztów podatkowych wydat-
ków wynikających z transakcji między podmiotami 
powiązanymi, w szczególności związanych z użyt-
kowaniem znaków towarowych, patentów i innych 
wartości niematerialnych i prawnych, w których 
wynagrodzenie często uzależniane jest od wysoko-
ści osiąganego przez podatnika zysku. 

Finansowanie akwizycji 

Obecne regulacje wyłączają z kosztów uzyskania 
przychodów koszty finansowania dłużnego prze-
znaczonego bezpośrednio lub pośrednio na transak-
cje kapitałowe, m.in. na nabycie udziałów lub akcji 
w innych spółkach. 

Proponowane zmiany wprowadzają wyjątek 
w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są 
podmioty niepowiązane. W konsekwencji, w przy-
padku uzyskania finansowania dłużnego na nabycie 
udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w pod-
miocie niepowiązanym, koszty finansowania dłużne-
go będą mogły zostać w całości zaliczone do kosz-
tów podatkowych. 

Dodatkowo, projektowane przepisy doprecyzowu-
ją, że wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów 
mają podlegać koszty finansowania dłużnego prze-
wyższające wyższą z kwot: 3.000.000 zł albo 30% 
EBITDA.

Zgodnie z przepisem przejściowym zmienione prze-
pisy będą miały zastosowanie do kosztów finansowa-
nia dłużnego poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r 
(w przypadku podatników, których rok podatkowy 
pokrywa się z kalendarzowym).

dr Tomasz Grabka
Starszy prawnik  

Doradca podatkowy 
 Kancelaria Sołtysiński 

Kawęcki Szlęzak
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PROGRAM PRAC KOMISJI 
EUROPEJSKIEJ – CO NAS CZEKA 
W 2023 ROKU?

Każdego roku Komisja przyjmuje program prac, w którym określa listę działań, jakie 
zamierza podjąć w kolejnym, nadchodzącym roku. Program dotyczy m.in. nowych inicja-
tyw ustawodawczych, przeglądu istniejącego prawodawstwa UE czy planowanego wyco-
fania wniosków dotychczas oczekujących na przyjęcie. 

Wobec tego, 18 października br. pod hasłem Unia 
zdecydowana i zjednoczona Komisja Europejska 
przyjęła program prac na 2023 rok. 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula 
von der Leyen wskazała, że: W ciągu ostatniego 
roku doświadczyliśmy kumulacji kryzysów spowo-
dowanych barbarzyńską agresją Rosji na Ukrainę. 
W 2023 r. będziemy kontynuować ambitny program 
dla obywateli – zajmiemy się problemem wysokich 
cen energii w celu zmniejszenia obciążeń dla rodzin 
i przedsiębiorstw w całej Europie, a jednocześnie 
przyspieszymy transformację ekologiczną. Nato-
miast Maroš Šefčovič, Wiceprzewodniczący odpo-
wiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i pro-
gnozowanie: W programie prac Komisji na następny 
rok określiliśmy nasze działania na rzecz sprostania 
najpilniejszym wyzwaniom, takim jak kryzys energe-
tyczny, a także wzmożone wysiłki, jakie należy pod-
jąć w kontekście wyzwań pokoleniowych. W tym 
samym duchu zobowiązujemy się również do zapro-
ponowania środków UE, które zwiększą strategiczną 
autonomię Europy w zakresie surowców krytycznych, 
bowiem bez tych materiałów transformacja ekolo-
giczna i cyfrowa po prostu nie będzie możliwa. 

Program opracowano na podstawie priorytetów poli-
tyki UE ogłoszonych przez Przewodniczącą Komisji 
Europejskiej podczas orędzia o stanie Unii Europej-
skiej z 2022 r. oraz związanego z tym listu intencyj-
nego. Dlatego wskazane w programie prac inicjaty-
wy polityczne opierają się na realizacji sześciu celów:
1. Europejski Zielony Ład,
2. Europa na miarę ery cyfrowej,
3. Gospodarka służąca ludziom,

4. Silniejsza pozycja Europy na świecie,
5. Promowanie naszego europejskiego stylu życia, 
6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej.

W nadchodzącym roku Komisja zamierza przedsta-
wić łącznie 51 inicjatyw – 43 nowe inicjatywy, z któ-
rych większość bezpośrednio lub pośrednio wynika 
z propozycji Konferencji w sprawie przyszłości Euro-
py, oraz 8 inicjatyw REFIT (ang. Regulatory Fitness 
and Performance Program, część programu Komi-
sji dotyczącego lepszego stanowienia prawa) w tym 
przegląd REACH (spadek z 23 w 2022 r.). Stanowi to 
niewiele mniejszą liczbę w porównaniu z 68 inicjaty-
wami w 2022 r. 

W załącznikach do programu prac możemy rów-
nież znaleźć 116 priorytetowych wniosków oczeku-
jących na przyjęcie (istotnie więcej w porównaniu 
z 76 wnioskami w 2022 r.), nad których zakończe-
niem Komisja będzie pracować wraz ze współpra-
wodawcami w Parlamencie i Radzie przed następną 
kadencją ustawodawczą. Komisja wymieniła rów-
nież jeden dokument, który ma zostać wycofany 
w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwoś-
ci, oraz jeden dokument, który ma zostać uchylony.

To, co pojawia się w programie prac na 2023 rok, być 
może nie jest zaskakującą czy zupełnie nową tema-
tyką, jednakże warto monitorować i mieć na uwadze 
prowadzone przez Komisję prace. 

Wśród inicjatyw, które będą ważne dla branży 
chemicznej należy wskazać m.in. rewizję REACH 
w ramach programu REFIT, dla której Komisja 
wskazała przewidywany termin publikacji wniosku 
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legislacyjnego na IV kwartał 2023 r. Komisja przed-
stawi również inicjatywę ustawodawczą dotyczącą 
poprawy dostępu do danych chemicznych oraz ich 
dostępności, wymiany i ponownego wykorzystywa-
nia do celów oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Oprócz wielu prac, wniosków ustawodawczych 
i przygotowywanych poprawek opublikowanych 
w 2022 r. związanych z kryzysem energetycznym 
i wojną w Ukrainie, w programie prac na 2023 rok 

wskazano dwie kluczowe inicjatywy w obszarze kli-
matu i energii:
 • w I kwartale 2023 r. Komisja zaproponuje 

kompleksową zmianę przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej UE, 
w tym oddzielenie cen energii od cen gazu;

 • w III kwartale 2023 r. zostanie przedstawiony 
projekt Europejskiego Banku Wodoru, którego 
celem będzie zainwestowanie 3 miliardów euro 
w utworzenie i rozwój rynku wodoru w UE.

Program prac Komisji w 2023 r. Wybrane inicjatywy: nowe lub w ramach REFIT

I kwartał  • Rewizja przepisów dotyczących wewnętrznego rynku energii elektrycznej UE
 • Europejski akt w sprawie surowców krytycznych
 • Dyrektywa w sprawie dalszego rozszerzania i udoskonalania wykorzystania narzędzi 

i procesów cyfrowych w prawie spółek
 • 30 lat jednolitego rynku
 • Przegląd zarządzania gospodarczego

II kwartał  • Rewizja unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów w aspektach dotyczących 
odpadów żywnościowych i tekstylnych

 • Inicjatywa na rzecz ochrony gleb w UE, zrównoważonego zarządzania nimi i ich 
odtwarzania

 • Pakiet dotyczący ekologizacji transportu towarowego:
- międzynarodowy transport towarowy i pasażerski – zwiększenie udziału ruchu 

kolejowego
- rewizja dyrektywy w sprawie obciążeń i wymiarów
- rewizja dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego

 • Pakiet dotyczący licencji patentowych: licencje przymusowe na patenty oraz patenty 
niezbędne do spełnienia norm

 • Wspólna europejska przestrzeń danych dotyczących mobilności
 • Przegląd funkcjonowania wieloletnich ram finansowych, który może obejmować ich rewizję

III kwartał  • Bank Wodoru UE
 • Ramy legislacyjne dotyczące zrównoważonych systemów żywnościowych
 • Inicjatywa na rzecz ekologizacji flot pojazdów korporacyjnych
 • Rewizja dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach
 • Ramy regulacyjne UE dotyczące hiperpętli (ang. hyperloop)
 • Drugi zestaw nowych zasobów własnych 
 • Działalność gospodarcza w Europie: ramy opodatkowania dochodu (BEFIT)
 • Rewizja pakietu dotyczącego zdatności do ruchu drogowego

IV kwartał  • Rewizja REACH: ukierunkowane zmiany rozporządzenia WE/1907/2006 w sprawie 
rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów

 • Rewizja przepisów UE – poprawa dostępu do danych chemicznych oraz ich dostępności, 
wymiany i ponownego wykorzystywania do celów oceny bezpieczeństwa chemicznego

 • Rewizja ram dotyczących modyfikacji produktów leczniczych

● Europejski Zielony Ład  ● Europa na miarę ery cyfrowej  ● Gospodarka służąca ludziom
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Natomiast w ramach realizacji założeń Planu dzia-
łania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, Komisja 
przedstawi dwie nowe inicjatywy dotyczące obsza-
ru gospodarki cyrkularnej i środowiska:
 • Pomimo powszechnie oczekiwanej rewizji ramowej 

dyrektywy o odpadach, która usprawniłaby 
wytwarzanie i zbieranie odpadów lub ustalałaby 
wiążące zasady dotyczące ograniczania ilości 
odpadów, plan wskazuje, że Komisja przedstawi 
nowelizację o węższym zakresie, skoncentrowaną 
na odpadach żywnościowych i tekstylnych, 
planowaną na II kwartał 2023 r. 

 • Zostanie również przedstawiona inicjatywa 
ustawodawcza na rzecz ochrony gleb 
w UE, zrównoważonego zarządzania nimi i ich 
odtwarzania, czyli tzw. “Soil Health Law”, która 
z pewnością będzie miała istotne znaczenie, 
zarówno dla sektorów przemysłowych, jak 
i innych interesariuszy.

Inne inicjatywy na które warto zwrócić uwagę to m.in.:
 • Europejski akt w sprawie surowców krytycznych; 
 • Ramy legislacyjne dotyczące zrównoważonych 

systemów żywnościowych; 

 • Przegląd funkcjonowania wieloletnich ram 
finansowych, który może obejmować ich rewizję;

 • Działalność gospodarcza w Europie: ramy 
opodatkowania dochodu (BEFIT);

 • Pakiet dotyczący ekologizacji transportu 
towarowego;

 • Inicjatywy w ramach pakietu dotyczącego 
mobilności;

 • Pakiet dotyczący licencji patentowych: licencje 
przymusowe na patenty oraz patenty niezbędne 
do spełnienia norm. 

Opracowano na podstawie: materiały i publikacje Komisji 
Europejskiej, materiały CEFIC

Klaudia Kleps
Koordynator Pionu  

Rzecznictwa i Legislacji  
Senior Ekspert 

Polska Izba Przemysłu 
Chemicznego
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DRZWI DO WSPÓŁPRACY 
Z KATAREM SĄ OTWARTE 

Rozmowa z Januszem Janke, Ambasadorem Pełnomocnym i Nadzwyczajnym Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Państwie Katar i Pawłem Kułagą, Wiceprezesem Qatar-Poland Business 
Council (Katarsko-Polskiej Rady Biznesu).

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC:
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na roz-
mowach o chemii – Polskiej Chemii, ale tym razem 
w ujęciu globalnym. Globalnym, bo w zasadzie 
– tak, jak cała branża chemiczna – Polska Chemia 
funkcjonuje już na całym świecie w wielowymiaro-
wych obszarach swojej działalności. To, o czym chce-
my porozmawiać, to tak naprawdę pewne perspek-
tywy, które stoją przed branżą chemiczną właśnie 
w ujęciu „ogólnoświatowym”, w kontekście poszuki-
wania ciekawych partnerów, zupełnie już poza Euro-
pę wychodząc. Mówimy o wychodzeniu poza pewne 
możliwości logistyczne, lecz także o szukaniu cieka-
wych rozwiązań, zarówno w obszarze surowcowym, 
wymiany handlowej, jak i w obszarze naukowym czy 
badawczym. 

O tym porozmawiamy z dzisiejszymi gośćmi. A są 
nimi: Pan Janusz Janke, Ambasador Pełnomocny 
i Nadzwyczajny Rzeczypospolitej Polskiej w Pań-
stwie Katar oraz Pan Paweł Kułaga, Wiceprezes 
Qatar-Poland Business Council (Katarsko-Polska 
Rada Biznesu).

Dlaczego Katar? Czasy, w których żyjemy obecnie 
związane są przede wszystkim z sytuacją kryzyso-
wą, wywołaną inwazją Rosji na Ukrainę, która prze-
kłada się m.in. na wysokie ceny energii, wysokie ceny 
gazu, tym samym na potężny skok cen produktów, 
także chemicznych. Właśnie te produkty chemicz-
ne stanowią obecnie podstawę naszego codzienne-
go funkcjonowania. Ostatnie tygodnie pokazały, jak 
wiele w gospodarce od nich zależy. 

Spójrzmy na to, co dzisiaj Polska Chemia może zro-
bić, jakie ma przed sobą możliwości. Patrzymy na 
Katar, usytuowany stosunkowo dość daleko od Pol-
ski: Zatoka Perska, trzecie na świecie złoża gazu 
ziemnego, globalnie jego czwarty producent, bardzo 

blisko depcze Iranowi „po piętach” i bardzo prężnie 
rozwija swoją produkcję gazową, jakże podstawo-
wą dla branży chemicznej. To prawie 180 mld m3 
gazu rocznie. W zakresie bilansu handlowego Polski 
z Katarem, gdzie dominują kwestie eksportu gazu 
LNG z Kataru, eksport z Polski jeszcze mocno odsta-
je, ale mimo wszystko tkwi tu potężny potencjał. 
Poszukiwanie partnera handlowego właśnie tam ma 
znaczenie, zwłaszcza w tych trudnych „energetycz-
nie” czasach.

Janusz Janke, Ambasador Pełnomocny 
i Nadzwyczajny Rzeczypospolitej Polskiej 
w Państwie Katar:
Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość podzie-
lenia się refleksjami na temat możliwej współpracy 
z Katarem między sektorem chemicznym z naszego 
kraju i tamtejszymi firmami. 

Patrząc na historię, to, co jest ciekawe, to fakt, iż 
tamten obszar, czyli Katar i sąsiednie kraje, to były 
obszary, gdzie główny przemysł stanowiło poła-
wianie pereł. Potwierdza to stosunkowo niska głę-
bokość wody w tamtym rejonie, która jest zupeł-
nie inna niż np. na Morzu Północnym czy w Zatoce 
Meksykańskiej. Jeżeli złożymy te dwa fakty, czyli 
małą głębokość, z której eksploatuje się te złoża, oraz 
powierzchniowo duże złoże, czyli złoże jednolite, to 
katarski North Field staje się największym złożem na 
świecie. W związku z tym mówimy o bardzo dużych 
przewagach. 

Wracając jeszcze do wspomnianych pereł – tak się 
historycznie złożyło, że przemysł poszukiwawczo-
-wydobywczy pereł rozwijał się do lat 30. ubiegłego 
wieku. Natomiast dwa czynniki: czyli kryzys świato-
wy oraz rozwinięcie hodowli pereł naturalnych spo-
wodowały, że ten region bardzo podupadł. W tym 
samym czasie duże koncerny zainteresowały się 
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wydobyciem i eksploatacją węglowodorów na tam-
tym obszarze. Zatem można uznać, że regionowi 
sprzyja szczęście i - mimo pewnych zawirowań - jed-
nak można wrócić na rynki. Teraz, w najbliższym cza-
sie, będziemy żyli nie perłami, nie węglowodorami, 
ale mundialem - jednak o tym za chwilę. Teraz roz-
mawiamy o partnerstwie gospodarczym.

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC:
Partnerstwo, które bez branży chemicznej nie mog-
łoby funkcjonować. Największe koncerny świata 
inwestują w Katarze od wielu lat. Dla przykładu, 
potężne miasto przemysłowe Ras Laffan, to miejsce, 
w którym w zasadzie obecny jest każdy duży, liczą-
cy się koncern - to jedno. Ale z drugiej strony Katar 
cały czas poszukuje ciekawych partnerstw, rozwią-
zań - nie tylko w samym państwie Katar, lecz także 
do inwestowania poza Katarem, z czego mogłaby 
np. skorzystać Polska i polski przemysł chemiczny. 
Czy ten obszar zainteresowania dla naszych firm sta-
nowi dobry kierunek?

Janusz Janke, Ambasador Pełnomocny 
i Nadzwyczajny Rzeczypospolitej Polskiej 
w Państwie Katar:
Zdecydowanie tak. Katar oprócz dużych zasobów, 
jeśli chodzi o surowce naturalne, choćby wspomnia-
ne węglowodory, w ostatnim czasie rozwinął się od 
strony instytucjonalnej i jest do tego przygotowa-
ny. Przykładowo, w ramach kompleksu Qatar Fou-
ndation znajduje się Qatar Science and Technology 
Park, gdzie rozmaite koncerny zaczynały współpracę 
od lokowania swoich Centrów Badań i Rozwoju, i to - 
jeszcze bez dużych nakładów na poważne inwestycje 

- pozwalało na budowanie relacji. My w Polsce dzia-
łaliśmy bardziej „tradycyjnie”, jednak budowali-
śmy swoją renomę. Nie wiem, na ile wiedzą o tym 
w Katarze, że np. lampa naftowa została wynaleziona 
przez Łukasiewicza i proces rafinacji ropy „wywodzi 
się” z Podkarpacia, jednak nasi inżynierowie znani są 
w Katarze jako wspaniali eksperci, choćby w obsza-
rach związanych z ropą, gazem, ale też petroche-
mią. Zatem znaczenie ma nie tylko rynek jako taki, 
nie tylko zawężenie handlu do jednego obszaru, lecz 
również współpraca naukowo-techniczna.

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC:
Panie Prezesie, Qatar-Poland Business Council, która 
od niedawna jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego, zwraca się bezpośrednio do polskich 
producentów, zapraszając do współpracy i możliwo-
ści poszukiwania ciekawych partnerstw z firmami 
katarskimi. Proszę nam powiedzieć, jak polskie firmy, 
zwłaszcza z branży chemicznej, mogłyby skorzystać 
z tej współpracy? Jaka perspektywa jest przed nami, 
poza tym, że - mówiąc dosłownie - dosyć odległa – 
patrząc na faktyczny dystans „kilometrowy” dzielą-
cy nas od Bliskiego Wschodu. Z czego moglibyśmy 
skorzystać np. w zakresie wypełniania celów trans-
formacji energetycznej, czyli poszukując technologii 
i procesów inwestycyjnych, które wzmocniłyby kon-
kurencyjność polskich firm lub też pomogłyby fir-
mom katarskim w rozwoju?

Paweł Kułaga, Wiceprezes Qatar-Poland 
Business Council: 
Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do 
rozmowy, dziękuję także za przyjęcie Qatar-Poland 

Business Council w szeregi Pol-
skiej Izby Przemysłu Chemiczne-
go. Nasza decyzja o przystąpie-
niu do Izby była podyktowana 
także tym, że dostrzegamy obec-
nie ogromny potencjał pomiędzy 
oboma rynkami. Potencjał do tej 
pory niewykorzystany, gdyż dla 
Kataru sektor chemiczny jest, 
podobnie jak też dla innych kra-
jów regionu, drugim najważ-
niejszym sektorem gospodar-
ki. Obecna sytuacja na rynku 
polskim, zarówno w produk-
cji, jak i perspektywa przerwa-
nych dostaw energii z uwagi 
na jej koszty, skłaniają nas do 

Prezydent RP otwiera 2. Poland
Qatar Economic Roundtable
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stwierdzenia, że ta współpraca właśnie na tym wspo-
mnianym polu mogłaby się nawiązać na dużą skalę 
i rzeczywiście być korzystna dla obu stron. Po pierw-
sze, sięgając do historii lat 60. i 70., największe katar-
skie firmy to holdingi, będące efektem współpracy 
technologicznej partnerów zachodnich w ramach 
joint venture w Katarze. Tak jest także w przypad-
ku przemysłu chemicznego – dla przykładu spół-
ka produkująca nawozy, Qatar Fertiliser Company, 
w latach 60. pozyskała takich właśnie partnerów. 
Obecnie jest ogromnym konglomeratem, który tego 
typu produkcję prowadzi właśnie w Katarze – energia 
jest bardzo tania, mówimy o największych i najpłyt-
szych złożach gazu, a dodatkowo sytuacja polityczna 
i gospodarcza jest stabilna. Można także powiedzieć, 
że przez ostatnich kilka lat wiele zmieniło się na lep-
sze w zakresie regulacji, otwartości rynku, także na 
inwestycje zagraniczne. Dlatego, tak jak Pan Amba-
sador wspomniał, mamy nadzieję na liczne współpra-
ce po mistrzostwach świata, na których teraz skupio-
ny jest cały katarski naród, całe państwo.

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC:
To prawda, za chwilę tym tematem będzie żył cały 
świat.

Paweł Kułaga, wiceprezes Qatar-Poland 
Business Council:
Zapraszamy do Kataru. Po mundialu będzie tu 
naprawdę świetny grunt do rozmów, np. podczas 
4 edycji Qatar-Poland New Tech Forum, do udzia-
łu w którym zapraszamy 17 maja 2023 polskie firmy 

chemiczne. Niestety w Europie musimy być przygoto-
wani na problemy, które – jak myślę – nie miną przez 
następnych kilka lat, jak to wynika z naszej analizy.

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC:
Nie sposób przejść obojętnie obok kwestii gazowych 
– dzisiaj sprawami gazowymi żyją wszyscy. Katar sły-
nie z gazu i zamierza przeznaczyć potężne środki na 
inwestycje zwiększające przede wszystkim przerób 
gazu, zwłaszcza w obszarze LNG, ale także konwen-
cjonalnego gazu, zatem można tu mówić o podwo-
jeniu mocy produkcyjnych. A czy z punktu widzenia 
rynku lokalnego, czyli katarskiego, jest to obszar dla 
polskich firm, które mogłyby zaistnieć tam z polską 
technologią, z polskimi produktami?

Janusz Janke, Ambasador Pełnomocny 
i Nadzwyczajny Rzeczypospolitej Polskiej 
w Państwie Katar:
Chciałbym powiedzieć, że jako Ambasada Polski 
w Katarze bardzo doceniamy współpracę z Qatar-
-Poland Business Council, która wspiera nas w bar-
dzo efektywnym organizowaniu relacji w obszarze 
B2B. Ambasada w pierwszej kolejności ma oczywi-
ście „cele” rządowe, strategiczne, natomiast rozpo-
znanie poszczególnych sektorów, w tym przypad-
ku sektora chemicznego, zdecydowanie zostało już 
w jakiś sposób dokonane. Udało nam się na przykład 
– również we współpracy z Radą – wysłać pierw-
szych katarskich przedsiębiorców z branży produk-
cji polimerów na targi PLASTPOL w Kielcach. To, co 
mogę powiedzieć ze swojej strony, to to, że Katar 

się rozwija, ma odpowiednie zaple-
cze. Dodatkowo należy pamiętać, 
że od zeszłego roku została zniesio-
na blokada, którą stosowały czte-
ry „podstawowe” państwa regionu: 
Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emi-
raty Arabskie, Bahrajn i Egipt. Sytu-
acja bardzo się normuje, stronom 
zależy na porozumieniu się, co jed-
nocześnie stwarza perspektywę eks-
pansji regionalnej w Zatoce. Ponad-
to, Katar tradycyjnie podkreśla, że 
ma świetne powiązania z innymi 
gospodarkami…

dr inż. Tomasz Zieliński,  
Prezes Zarządu PIPC:
Czyli można powiedzieć – drzwi 
otwarte?Ambasador RP i QPBC w Qatar Chamber of Commerce and Industry
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Janusz Janke, Ambasador Pełnomocny 
i Nadzwyczajny Rzeczypospolitej Polskiej 
w Państwie Katar:
Drzwi otwarte i to jest też jedna z ofert, którą przed-
stawia rząd katarski. Mając dobrą „część instytucjo-
nalną” w kontekście prowadzenia działalności pro-
dukcyjnej w przemyśle chemicznym – mamy też 
odpowiednie środki w Katarze, do dyspozycji Qatar 
Free Zones Authority, które mogą być wsparciem od 
strony inwestycyjnej, jeśli chodzi o projekty lokowane 
w Katarze. Natomiast my ze swojej strony, jako Amba-
sada i Rada Biznesu, możemy typować pewnych katar-
skich partnerów z sektora rafineryjnego, czyli posia-
dających infrastrukturę, dostęp do portów, dostęp do 
jakichś mediów, którzy już zgłaszali nam zainteresowa-
nie nawiązaniem współpracy. Mówimy tu o zakresie 
kooperacji produkcyjnej bądź handlowej, a wspomnia-
ni partnerzy chcieliby również funkcjonować podobnie 
jak Dubaj, który zbudował swoją potęgę jako swego 
rodzaju hub logistyczno-produkcyjny, rozwojowy i ma 
środki na wspieranie takiego partnerstwa.

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC:
Zatem Ambasada zapewnia wsparcie dla polskich 
przedsiębiorców, a od strony stricte operacyjnej 
można się zwrócić do Qatar-Poland Business Council. 
Początek porozumienia Polski z Katarem w wymia-
nie gospodarczej to rok 2017, zatem mowa o całkiem 
młodym porozumieniu, jednak mimo wszystko roz-
wija się ono całkiem prężnie. Import towarów pol-
skich i wymiana handlowa poprawia się z roku na 
rok. Powiedział Pan, że to już prawie 200 mln dola-
rów i kwota ta nadal rośnie, więc jest to wynik cał-
kiem imponujący. Katarczycy pewnie liczą na wię-
cej, zresztą polscy przedsiębiorcy również. Jak zatem 
mógłby Pan zachęcić polskie przedsiębiorstwa che-
miczne do nawiązania wspomnianych relacji?

Paweł Kułaga, Wiceprezes Qatar-Poland 
Business Council:
Sądzę, że będzie można dzięki temu uzyskać pewne 
przewagi lub wręcz, że będą to warunki przetrwa-
nia dla niektórych na rynku. Katar to dostęp do taniej 
energii – czyli można tu ulokować część produkcji 
np. podstawowych produktów, które później można 
by przetwarzać już np. w Europie. Daje to dodatko-
wo dostęp do nowych rynków, zarówno katarskiego, 
który nie jest duży, ale nie tylko. Katar posiada roz-
winiętą logistykę, jeden z największych portów cargo 
na świecie, lotnisko, zatem myśląc o Katarze można 
myśleć o wielu krajach w regionie np. południowej 

Azji, dla przykładu o Pakistanie. To ponad 100-miliono-
wy rynek, gdzie Katar rzeczywiście ma mocne powią-
zania gospodarcze. Mówiąc dalej - Wschodnia Afry-
ka, kraje Maghrebu, chociażby w kontekście nawozów, 
które tam – pośród produkcji chemicznej - stanowią 
jedną z głównych kategorii handlowych. Oprócz tego 
są to również polimery, polietyleny, huty aluminium, 
ponadto wszystko, co związane z procesem odsalania 
wody, który jest istotny dla lokalnej populacji. I to rów-
nież jest zachęta dla katarskich partnerów, żeby z euro-
pejskim partnerem w sektorze, na którym obie strony 
się znają, zrobić coś wspólnie, w Katarze. Dodatkowo 
mamy zachęty od katarskiego rządu. Wspomniana 
została Qatar Free Zone, czyli katarska strefa przemy-
słowa, gdzie oczekiwane są inwestycje właśnie w sek-
torze chemii. Mamy tereny uzbrojone, dostęp do biur, 
do pomocy w kwestiach rejestracji działalności i prze-
de wszystkim wakacje podatkowe na 20 lat, zwolnie-
nie ze wszystkich ceł – po to, żeby w Katarze produkcja 
się zwiększała, a gospodarka dywersyfikowała. Na to 
m.in. QDB Qatar Development Bank stworzył niedaw-
no program kredytów na przedsięwzięcia joint ventu-
re z zagranicznymi partnerami. Zatem zapraszamy do 
kontaktu – wiemy, jak zainicjować proces, żeby myśleć 
o współpracy z Katarem.

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC:
Przed nami bardzo ciekawe perspektywy – przed Polską 
Chemią drzwi do Kataru są otwarte i – można powie-
dzieć – że prawie na cały Bliski Wschód, właśnie przez 
ten kraj. Być może właśnie obecne, trudne czasy, to 
także możliwości, które stoją przed polskimi przedsię-
biorcami, po to, by nawiązywać nowe relacje biznesowe 
z partnerami z tak odległych miejsc. Wszystko z myślą 
o konkurencyjności polskiej branży, o jej rozwoju i wpły-
wie na polską gospodarkę. Moimi i Państwa gośćmi byli: 
Pan Janusz Janke, Ambasador RP w Państwie Katar i Pan 
Paweł Kułaga, Wiceprezes Qatar-Poland Business Coun-
cil. Dziękuję Panom bardzo za rozmowę.

Od lewej siedzą:  
Paweł Kułaga, Janusz Janke, Tomasz Zieliński
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GRUPA AZOTY POSZUKUJE 
INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ WSPÓLNIE 
Z EUROPEJSKĄ RADĄ DS. INNOWACYJNOŚCI

W dniach 12–13 października odbyły się „EIC Procurers Days with 
Grupa Azoty” – wydarzenie organizowane przez Europejską Radę 
ds. Innowacyjności dla Grupy Azoty. W trakcie dwudniowych spo-
tkań, przedstawiciele Grupy Azoty spotkali się z europejskimi fir-
mami, które przedstawiły innowacyjne rozwiązania z potencjałem 
do wdrożenia w Grupie.

EIC Procurers Day otworzył Grzegorz Kądzielaw-
ski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. wspól-
nie z Viorel Peca, szefem działu – EIC Transition Acti-
vities and Business Acceleration Services (EISMEA) 
Komisji Europejskiej.

Pierwszego dnia przed ekspertami Grupy Azoty 
10 europejskich firm i startupów zaprezentowa-
ło swoje innowacyjne technologie odpowiadające 
m.in. na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu. 
Drugi dzień wydarzenia był okazją do spotkań 
z poszczególnymi startupami w formule „one to 
one” w celu szczegółowego przedstawienia wybra-
nych projektów.

EIC Procurers Days with Grupa Azoty to szansa na 
kontakt z europejskimi firmami, które na co dzień 
wdrażają innowacyjne rozwiązania w największych 
koncernach na całym świecie. Podczas dwudniowych 

spotkań poznaliśmy 
dziesięć konkretnych 
projektów odpowiadają-
cych na potrzeby Grupy 
Azoty. To przede wszyst-
kim rozwiązania z obsza-
ru GOZ, zielonej transformacji, ale również proekolo-
gicznych tworzyw i nawozów. Na kolejnym etapie 
będziemy podejmować decyzję w zakresie tego, które 
projekty i na jaką skalę mają szansę wspomóc nasz 
biznes, przede wszystkim w kontekście transformacji 
klimatyczno-energetycznej – mówi Grzegorz Kądzie-
lawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Udana współpraca pomiędzy Grupą Azoty i EIC 
potwierdza, że w Europie drzemie talent, inspiracja 
i możliwości rozwoju dla innowacyjnych firm tworzą-
cych skuteczne rozwiązania, które mają pozytywny 
wpływ na życie milionów ludzi każdego dnia. Wierzy-

my, że EIC Innovation 
Procurement stano-
wi szansę dla wszyst-
kich zaangażowanych 
stron, stwarza nowe 
możliwości bizneso-
we i jest jednocześnie 
punktem zwrotnym 
we współpracy z Grupą 
Azoty – mówi Jean 
David Malo, Dyrek-
tor Agencji Wyko-
nawczej Komisji Euro-
pejskiej ds. EIC i MŚP 
(EISMEA).

Grzegorz Kądzielawski
Wiceprezes Zarządu  
Grupy Azoty



http://grupaazoty.com
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GRUPA CIECH AKTYWNA 
WE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM 
STARTUPOWYM I NAUKOWYM 

Zainicjowanie projektów z naukowcami, którzy 
badają metody służące ograniczeniu odpadów przy 
produkcji sody, nawiązanie współpracy z łotewskim 
startupem rozwijającym technologię separacji CO2, 
a także pierwsze inicjatywy ze startupami działa-
jącymi w segmencie rolnictwa – to efekty pierw-
szych miesięcy funkcjonowania CIECH Ventures, 
specjalistycznej spółki utworzonej w ramach Grupy 
CIECH. Działalność spółki, której powstanie ogłoszo-
no w maju 2022 r., i jej wciąż nowe aktywności są 
wynikiem kierunku obranego przez Grupę w strategii 
2019–2021 i obecnej 2022–2024 dotyczącego wzro-
stu innowacyjności.

Celem spółki CIECH Ventures jest monitorowanie 
rynku startupów technologicznych i inicjowanie 
współpracy Grupy CIECH z najbardziej obiecujący-
mi firmami (w formie inwestycji, partnerstw bizne-
sowych czy pilotaży). Działania te mają na celu 
zwiększanie efektywności i konkurencyjności istnie-
jących biznesów, redukcję wpływu na środowisko, 
a także poszukiwania ciekawych nisz rynkowych 
i nowych biznesów dla Grupy. Zakres aktywności 
spółki wykracza zatem poza inwestowanie, a od 
typowego funduszu venture capital (VC) odróżnia 
ją m.in. posiadanie tylko jednego inwestora, którym 
jest CIECH S.A. oraz fakt, że w zespole CIECH Ven-
tures znajdziemy wewnętrznych ekspertów Grupy 
CIECH – zarówno chemików jak i osóby z doświad-
czeniem w transakcjach oraz inwestycjach typu VC. 
Jeśli chodzi o obszary inwestycyjne, CIECH Ventu-
res zakłada działania w ramach trójkąta technolo-
gie chemiczne, zrównoważony przemysł i rolnictwo 
– czyli podejmuje aktywności w obszarach, w któ-
rych specjalizuje się Grupa CIECH. To, co wyróż-
nia wśród wielu inwestorów CIECH Ventures, któ-
rzy często skupiają się na innowacjach w modelach 
biznesowych, to z pewnością zorientowanie na pro-
jekty, które są innowacyjne przede wszystkim pod 
względem technologicznym.

W ramach konsekwentnie realizowanej strategii ESG 
i w celu optymalizacji kosztów, CIECH koncentruje 

się na sposobach ograniczania emisji CO2 w proce-
sach produkcyjnych. Oprócz autorskich rozwią-
zań funkcjonujących już w zakładzie produkcyjnym 
w Inowrocławiu (zawracanie CO2 w procesie produk-
cji sody), poprzez spółkę CIECH Ventures nawiąza-
na została współpraca z łotewskim startupem OBF 
Technology rozwijającym technologię separacji CO2 
z mieszanin gazów. CIECH Ventures udzieliła spółce 
pożyczki konwertowalnej na udziały i w ten sposób 
umożliwiła dalsze prace (we współpracy z lokalnym 
uniwersytetem) nad nowatorską metodą ogranicza-
nia emisji dwutlenku węgla, która potencjalnie mog-
łaby mieć w przyszłości zastosowanie w zakładach 
sodowych CIECH.

Spółka CIECH Ventures wspólnie z zespołem R&D, 
działającym w ramach CIECH S.A., nawiązała także 
współpracę z naukowcami specjalizującymi się w pio-
nierskich rozwiązaniach, które mogą znaleźć zasto-
sowanie do ograniczania ilości odpadów w procesie 
produkcji sody kalcynowanej metodą Solvaya. CIECH 
zainicjował wspólne projekty badawcze w tym 
obszarze z zespołami z trzech ośrodków (z Ameryki 
Północnej, Bliskiego Wschodu i Europy). 

– CIECH Ventures łączy dostęp do rozległej wiedzy 
zespołu R&D, ogromne doświadczenie technologów, 
inżynierów i praktyków produkcji sody wynikające 
z bogatej tradycji zakładów Grupy CIECH z nowo-
czesnym podejściem do ekosystemu startupów. 
Przyspieszamy prace po to, by udoskonalić procesy 
produkcyjne. Nie ograniczamy się jednak do poszuki-
wania innowacyjnych rozwiązań jedynie w biznesie 
sodowym. Dostrzegamy szansę na to, by rynek star-
tupów okazał się również cennym źródłem rozwią-
zań i współpracy dla dynamicznie rozwijającego się 
biznesu AGRO – podkreśla Kamil Majczak, członek 
zarządu CIECH S.A. 

W ramach biznesu AGRO perspektywicznym obsza-
rem potencjalnej współpracy jest rolnictwo pre-
cyzyjne, wykorzystujące nowe technologie do 
zwiększania wydajności produkcji rolnej. Chodzi 
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m.in.o wykorzystanie zdjęć satelitarnych w celu 
określenia rekomendacji co do częstotliwości i inten-
sywności zabiegów niezbędnych dla upraw. W tym 
celu CIECH Sarzyna ze wsparciem zespołu CIECH 
Ventures nawiązała współpracę ze start-upem 
SatAgro.

Innym obszarem zaangażowania biznesu AGRO 
w ekosystem startupów jest współpraca przy 
usprawnianiu badań laboratoryjnych, a w jej ramach 
testowe wykorzystanie metod obliczeniowych roz-
wijanych przez skandynawski startup. Jego celem jest 
skrócenie prac nad formulacjami, a tym samym szyb-
sze rozwijanie nowych produktów. Kolejny aspekt 
kooperacji stanowią testy produktów bio, wykorzy-
stujących mikroorganizmy do zwalczania patoge-
nicznych grzybów. Współpraca innowacyjnych start-
-upów z biznesem AGRO Grupy CIECH to również 
implementacja nowoczesnych rozwiązań ze świata 
digital marketingu, w ramach których spółka CIECH 
Sarzyna aktywnie rozwija narzędzia wspierające 

m.in. obsługę sprzedaży online oraz stale unowo-
cześnia metody kontaktu z klientami.

Aktywność spółki CIECH Ventures doskonale uzu-
pełnia działania profesjonalnego zespołu R&D 
funkcjonującego w ramach Grupy i odpowiedzial-
nego m.in. za innowacyjne technologie wdrażane 
w biznesie sodowym. Równolegle, w maju tego roku 
spółka CIECH S.A. dołączyła do grona inwestorów 
funduszu venture capital Emerald Industrial Innova-
tion Fund ze Szwajcarii, od lat specjalizującego się 
w inwestycjach w start-upy, które rozwijają inno-
wacje wspierające ideę zrównoważonego przemy-
słu. Atutem zespołu CIECH są specjaliści na co dzień 
pracujący w zakładach produkcyjnych Grupy oraz 
naukowcy z zespołu R&D w CIECH S.A. Wśród nich 
znajdują się chemicy legitymujący się doktoratami 
Politechniki w Akwizgranie czy Uniwersytetu Yale. 

Więcej informacji o współpracy o działaniu CIECH 
Ventures pod adresem www.ciech.ventures.
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KTO WYGRA WYŚCIG PO TYTUŁ 
NASTĘPCY PLASTIKU? PRZEGLĄD 
INNOWACYJNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa sztuczne stanowią integralną i ważną część światowej gospodarki, a ich pro-
dukcja, w ciągu ostatnich 50 lat, wzrosła z 15 milionów ton w latach 60. do 311 mln ton 
w 2014 roku. Prognozuje się, że liczba ta potroi się do 2050 roku, kiedy produkcja pla-
stiku może stanowić 20% światowego rocznego zużycia ropy. Jednocześnie dynamiczny 
wzrost produkcji i zwiększenie skali zastosowania wyrobów z tworzyw sztucznych spo-
wodowały wzrost ich niewłaściwego zagospodarowania i w konsekwencji negatywne-
go oddziaływania na środowisko. Aktualnie już chyba nikt nie ma wątpliwości, że istnieje 
wyraźna potrzeba zaprojektowania tworzyw sztucznych w taki sposób, by można je było 
wykorzystać w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz by móc je poddawać recyklingowi 
na dużą większą skalę niż dzisiaj.

Jednym z rozwiązań, na którym koncentruje się uwaga 
naukowców z całego świata, są „bioplasitki”. To dość 
ogólny termin, pod którym mogą się kryć zarówno 
materiały powstałe na bazie biologicznej (roślinnej), jak 
i materiały łatwo biodegradowalne. Znajomość różnic 
między tymi pojęciami jest konieczna dla świadomo-
ści konsumenckiej oraz opracowania bardziej czytelne-
go oznakowania produktów, na co wskazuje Europej-
ska Agencja Środowiska, która ocenia jednocześnie, że 
tylko około 1 proc. produktów pochodzących z two-
rzyw sztucznych na rynku światowym można uznać 
za kompostowalne lub biodegradowalne.

Bioplastik stwarza dobre… pozory

Biodegradowalne lub kompostowalne tworzywa 
sztuczne mogą być produkowane zarówno z surow-
ców biopochodnych (np. kukurydza, trzcina cukro-
wa), jak i z surowców kopalnych (ropa naftowa). Za 
biodegradowalne uznaje się zarówno naturalne poli-
mery modyfikowane w warunkach laboratoryjnych 
(np. celuloza, lignina), jak i polimery syntetyczne, 
które bez większych trudności mogą powstać z natu-
ralnych poprzez ich „przeprojektowane”, tj. zmianę 
ich podstawowych właściwości fizyko-chemicznych. 
Jednakże sam fakt modyfikacji naturalnych polime-
rów nie sprawia, że stają się biodegradowalne w takim 
samym lub porównywalnym stopniu co naturalne. 

Bardzo często w przypadku biodegradowalnych lub 
kompostowalnych tworzyw sztucznych proces degra-
dacji jest możliwy jedynie w określonych warunkach 
przemysłowych lub w profesjonalnych kompostow-
niach. Ponadto, szybkość biodegradacji uzależniona 
jest od warunków prowadzenia tego procesu, tj. tem-
peratury, czasu trwania, obecności mikroorganizmów, 
dostępności składników odżywczych, tlenu i wilgo-
ci. W konsekwencji, zagadnienie to wymaga szeregu 
badań, począwszy od wytworzenia nowego mate-
riału do zbadania pełnego cyklu biodegradowalno-
ści, tak by ocenić czy jest korzystniejszy od popular-
nych tworzyw sztucznych. Szczególnym problemem 
biodegradowalności okazuje się mikroplastik, które-
go negatywny efekt jest przedmiotem wielu debat 
i bardzo niekorzystnych raportów. Co więcej, biopla-
stiki powstałe poprzez modyfikacje naturalnych poli-
merów nie stają się automatycznie mniej toksyczne 
i bezpieczne dla organizmów żywych. Liczne bada-
nia pokazują, że mogą zawierać szereg substancji che-
micznych, stanowiących zagrożenie i być toksyczne 
dla organizmów żywych tak samo jak klasyczne two-
rzywa sztuczne, zaburzając tym samym rytm działa-
nia organizmu.

Przyrost opatentowanych biotworzyw w porówna-
niu z klasycznymi tworzywami sztucznymi jest nie-
zmiennie stały i porównywalny od wczesnych lat 
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80. ubiegłego wieku. Obecnie, najbardziej obszer-
ną grupę stanowią biopolimery modyfikowane che-
micznie, tj. modyfikowana celuloza, polisacharydy, 
skrobia i inne. Bio-PE, Bio-PET, Bio-PA to polime-
ry, w których znaczny procent (np. 30%) składa się 
z surowca roślinnego. Wbrew oczekiwaniom, two-
rzywa te nie są biodegradowalne. Jednak udział 
surowca roślinnego sprawia, że produkcja tego mate-
riału jest mniej zależna od ropy naftowej. Dzięki 
temu proces produkcji charakteryzuje się zmniejszo-
ną emisją CO2, co przekłada się na mniej negatywny 
wpływ na środowisko. Jednakże biotworzywa wpły-
wają negatywnie na środowisko, w takich aspek-
tach jak: eutrofizacja gleb i wód, zwiększenie emisji 
zawieszonych w powietrzu cząstek stałych nie więk-
szych niż 10 µm, wykorzystanie ziemi uprawnej do 
ich wytwarzania czy też dodatkowe zapotrzebowa-
nie na wodę.  

Czy mamy już lidera? 

Ciekawym, alternatywnym rozwiązaniem do 
powyższych może być materiał o nazwie PEF – 
plastik na bazie skrobi. Obecnie, produkcja tego 
tworzywa wymaga o 70% energii mniej, jak rów-
nież prowadzi do wytworzenia jedynie 1/3 CO2 
w porównaniu do tradycyjnych tworzyw PET. To 
jednak nie koniec zalet tego materiału. Jest on 
bardziej wytrzymały, co w konsekwencji ozna-
cza znacznie mniejszą ilość surowca potrzebnego 
do wytworzenia danego przedmiotu np. butelki, 
o takiej samej wytrzymałości. Ponadto, materiał 
ten posiada lepsze właściwości związane z migra-
cją tlenu i dwutlenku węgla przez swoją barierę, 
co oznacza, że napój w butelce może dłużej zacho-
wywać świeżość. W dodatku w całości podlega 
recyklingowi. Wszystko to sprawia, że PEF wzbu-
dza nie lada zainteresowanie. Nic więc dziwnego, 
że Avantium ze swoją technologią szybko stało się 
liderem w tym segmencie, wzbudzając ciekawość 
i apetyt takich firm jak Coca-Cola, Danone, czy 
Carlsberg. Czy materiał tego typu wyeliminuje PET 
z rynku? Czas pokaże, jednak wszystko wskazuje, 
że jest to bardzo prawdopodobne. 

Siła często tkwi w elastyczności

Inną bardzo ciekawą koncepcją nowego rodzaju 
polimerów, na którą warto zwrócić uwagę są witry-
mery (ang. vitrimers). Charakteryzują się tym, że 
ich sieć polimerowa nie jest permanentna, dzięki 

czemu w odpowiednich warunkach (np. podwyż-
szonej temperatury), podlega ciągłej reorganizacji. 
Można powiedzieć, że wiązania chemiczne w tego 
typu materiale znajdują się w pewnego rodza-
ju „dynamicznej równowadze”, zachowując jedno-
cześnie właściwości tworzyw usieciowanych, takie 
jak sztywność, stabilność kształtu czy odporność 
chemiczna. Materiał ten jest zarówno wytrzymały, 
jak i w odpowiednich warunkach plastyczny, także 
w razie uszkodzeń witrymer może się zregenerować. 
Kolejną jego istotną zaletą jest to, że pozwala na 
łatwy i pełny recykling, gdyż w podwyższonej tem-
peraturze można go przetworzyć do dowolnej posta-
ci, bez utraty właściwości materiału pierwotnego. 
Trwałe opakowania np. obudowy telefonów, zasto-
sowanie w przemyśle motoryzacyjnym, transporcie, 
to tylko kilka z możliwych obszarów jego zastosowa-
nia, a to wszystko za sprawą Ludwika Leiblera, Fran-
cuza polskiego pochodzenia. Czyżby koniec pękają-
cych tworzyw sztucznych, które nadają się jedynie 
do wyrzucenia był bliski?

Rynek gospodarowania odpadami z tworzyw sztucz-
nych, to rynek pełen wyzwań, jak również niebaga-
telnych możliwości. Wszystko wskazuje na to, że 
przyszłość tego segmentu rysuje się w bardzo cieka-
wych barwach. Więcej informacji na temat trendu 
na rynku patentów można uzyskać na blogu Funda-
cji JWP Pomysł Patent Zysk lub pod bezpośrednim 
kontaktem. 

Bez wątpienia, opakowania pozostają obszernym 
sektorem docelowym rynku tworzyw sztucznych. 
Bez względu jednak na to, co przyniesie przyszłość, 
warto ograniczyć ich ilość w swoim otoczeniu, 
można redukować ją robiąc przemyślane zakupy 
i zmniejszając tym samym ilość zużywanych i zbęd-
nych odpadów. 

dr Maciej Stodulski
Specjalista ds. chemii 

Aplikant rzecznikowski JWP 
Rzecznicy Patentowi
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PRODUKTY Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH PRZYJAZNE NATURZE

Zagadnienia ekologii w skali globalnej mają ścisły związek z działaniami w skali lokal-
nej, jednostkowej, na poziomie pojedynczych firm, a nawet osób. To one, wspierane 
przez organizacje międzynarodowe, państwa i uregulowania na tych szczeblach, mogą 
powstrzymać dramatyczne zmiany klimatu, których skutki będą nieprzewidywalne.

Grupa Marma, którą tworzą przedsiębiorstwa o róż-
nych profilach, od wielu już lat prowadzi działania 
sprzyjające ochronie środowiska. Na bazie własnych 
laboratoriów, a także we współpracy z ośrodkami 
naukowymi, np. Politechniką Rzeszowską, prowa-
dzi badania i prace wdrożeniowe nad technologia-
mi umożliwiającymi pełny recykling produkowanych 
wyrobów z tworzyw sztucznych. Dziś naukowcy 
są zgodni, że to nie biodegradowalność tworzyw 
jest właściwą drogą, ale wielokrotne przetwarza-
nie materiałów – dawanie im drugiego i trzeciego 
życia. Marma pracuje nad jednorodnością materiało-
wą produktów pod względem składu, co umożliwia 
ich ponowne przetworzenie. 

Firma szuka alternatywy dla folii PET, aby laminaty 
były monowarstwowe i dzięki temu łatwe do recyk-
lingu. Rozwiązaniem tego tematu może być folia 

MDO (MACHINE DIRECTION ORIENTATION), 
czyli poddana procesowi jednoosiowego rozciągania 
w kierunku maszynowym. Takie działanie porządku-
je łańcuchy polimerowe nadając nieosiągalne dla folii 
nieorientowanych właściwości:
 • większą sztywność,
 • większą przezroczystość,
 • większą wytrzymałość,
 • mniejszą przenikalność pary wodnej i gazów,
 • większą podatność na głębokie tłoczenie.

Dzięki swoim właściwościom folie MDO pozwalają 
na zastosowanie znacznie cieńszych grubości niż do 
tej pory, co powoduje mniejsze zużycie materiału, 
a w konsekwencji oszczędności dla klientów. Spółka 
produkuje również kompostowalne laminaty, które 
rozkładają się w naturalnych warunkach kompostu. 
Ponadto została opracowana metoda regranulacji 
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folii z EVOH, którą do tej pory oddawano do spalar-
ni. Obecnie za pomocą kompatybilizatorów można 
zawracać regranulat w procesie wytłaczania folii PE, 
co przede wszystkim ograniczy zużycie pierwotne-
go granulatu. 

Marma Polskie Folie pracuje nad kompleksowym 
zamykaniem obiegów we wszystkich zakładach, 
poprzez rozwijanie własnego przetwórstwa odpa-
dów tworzywowych, pochodzących z procesów 
produkcyjnych, w kierunku produkcji wysokowar-
tościowych regranulatów. Dzięki temu zmniejsza się 
zużycie surowców pierwotnych, a odpady są lepiej 
zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposo-
bów postępowania z odpadami – „Recykling zamiast 
unieszkodliwiania”.

Grupa Marma włączając się w obecne trendy opty-
malnego wykorzystywania energii, w swoich labo-
ratoriach opracowuje wyroby dla budownictwa, 
czyli membrany i folie izolacyjne tak, aby uzyskiwa-
na dzięki nim ochrona budynków pozwalała mak-
symalnie oszczędzać energię i minimalizować straty 

ciepła. Najnowszym produktem z tego segmen-
tu jest Ekran Dachowy IDEA 175, wyjątkowy pro-
dukt o niespotykanej dotąd paroprzepuszczalności, 
przy zachowaniu optymalnej gramatury i wysokich 
parametrów wytrzymałościowych. Innowacyjny film 
funkcyjny zawarty między dwoma mocnymi, bikom-
ponentowymi włókninami przepuszcza parę wodną 
na całej swojej powierzchni, wzdłuż wszystkich jego 
molekuł. W momencie pojawienia się pary wodnej 
pod membraną, jest ona błyskawicznie przekazy-
wana na zewnątrz, nawet jeżeli różnica ciśnień nad 
i pod membraną jest minimalna, co oznacza, że Ekran 
IDEA 175 pracuje bardzo wydajnie.

Warto podkreślić, że nowoczesne wyroby z tworzyw 
sztucznych, są bardzo ważne dla cywilizacji, zastoso-
wane w przemyśle medycznym niejednokrotnie ratują 
zdrowie, są podstawą branży IT, budownictwa i wielu 
innych dziedzin. Z pewnością nie da się z nich zre-
zygnować, ale powinniśmy mądrze z nich korzystać 
– wielokrotnie przetwarzać dając im drugie i trzecie 
życie. W tym celu niezbędna jest edukacja społeczeń-
stwa i świadomość poszczególnych obywateli.
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ORLEN POŁUDNIE – W KIERUNKU 
BIORAFINERII

Zielone ożywienie, gospodarka obiegu zamknięte-
go, niskoemisyjne paliwa – to nie tylko modne hasła, 
to kierunki rozwoju ORLEN Południe. W myśl eko-
trendów, które dziś towarzyszą każdej rozwijają-
cej się firmie, spółka konsekwentnie realizuje swoją 
strategię transformacji w kierunku biorafinerii. Stwo-
rzenie na południu Polski nowoczesnych zakładów 
wymaga jednak dużych inwestycji. Te zakończyły się 
w ostatnim czasie lub są w trakcie realizacji w rafine-
riach ORLEN Południe w Trzebini i Jedliczu. Jednym 
ze zrealizowanych projektów jest budowa kompleksu 
do produkcji bioglikolu propylenowego o wydajności 
30 tys. ton rocznie. W odniesieniu do tej inwestycji 
nie przypadkiem mówimy o kompleksie produkcyj-
nym, gdyż w celu uruchomienia produkcji glikolu pro-
pylenowego konieczne było wybudowanie trzech 
powiązanych ze sobą jednostek: instalacji oczyszcza-
nia gliceryny, instalacji produkującej wodór i insta-
lacji konwersji gliceryny do glikolu propylenowego. 
Inwestycja zakończyła się w IV kwartale 2021 roku 
i od tego czasu ORLEN Południe posiada w swoim 
portfolio bioglikol propylenowy. Dlaczego bio? Gli-
kol wytwarzany w Trzebini powstaje z gliceryny, 
która jest produktem ubocznym w procesie wytwa-
rzania estrów metylowych kwasów tłuszczowych. 
Zrealizowana w Trzebini inwestycja jest jedyną insta-
lacją wytwarzającą bioglikol propylenowy w Polsce 
i największą w Europie opartą właśnie na technolo-
gii konwersji biomasy. Glikol produkowany w ORLEN 
Południe może być wykorzystywany zarówno do 
produkcji płynów funkcyjnych, płynów chłodniczych, 
przeciwoblodzeniowych, jak i w produkcji żywic.

Z tym projektem wiąże się też bezpośrednio kolej-
na inwestycja ORLEN Południe, uruchomiona 
w grudniu 2021 r., czyli produkcja wodoru jako-
ści auto motive. Co tak naprawdę oznacza wodór 
 auto  motive?  Jest to wodór, który spełnia wymagania 
normy ISO 14687, dzięki czemu może zasilać ogniwa 
paliwowe pojazdów wodorowych. W Trzebini wodór 
o czystości 99,999% jest wytwarzany ze strumienia 
nadmiarowego z instalacji wchodzącej w skład kom-
pleksu glikolu. Produkcja wodoru odbywa się w opar-
ciu o znany proces reformingu parowego gazu ziem-
nego, gdzie w wyniku reakcji katalitycznej otrzymuje 
się gaz syntezowy i kolejno – po procesie oczyszcza-
nia – wodór techniczny. W kolejnym etapie celem 
otrzymania pożądanej jakości wodoru automotive, 
konieczne było dobudowanie dodatkowej jednost-
ki doczyszczania, tzw. PSA+ (adsorpcja zmienno-
ciśnieniowa). Dzięki temu zabiegowi ORLEN Połu-
dnie  może produkować 50 kg na godzinę paliwa 
wodorowego najwyższej czystości. Wodór ten aktu-
alnie zasila autobus wodorowy krakowskiej komuni-
kacji miejskiej, co jest  istotnym kamieniem milowym 
w całym łańcuchu produkcji paliwa.

Wśród realizowanych przez ORLEN Południe inwe-
stycji trzeba  wspomnieć o projektach produkcji paliw 
zaawansowanych. Są to paliwa wytwarzane z surow-
ców niekopalnych i niebędących żywnością. W myśl 
tej idei, w strategii rozwoju ORLEN Południe prze-
widziano aż trzy znaczące inwestycje: budowę insta-
lacji do produkcji UCO FAME, budowę kompleksu 
bioetanolu zaawansowanego oraz produkcję biome-
tanu z biogazu. Inwestycja UCO FAME to instala-
cja wytwarzająca estry metylowe z olejów posma-
żalniczych (UCO = used cooking oil). Wydajność 
budowanej w Trzebini instalacji to 30 tys. ton rocz-
nie, a jej uruchomienie planowane jest w II kwarta-
le 2023 r. Zakończenie inwestycji pozytywnie wpły-
nie na wprowadzenie biopaliw zawansowanych oraz 
realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego przez 
PKN ORLEN. Powyższe podejście wynika z unijnej 
Dyrektywy RED II i jest niekwestionowaną zachętą 
dla przemysłu, w kierunku poszukiwania i wdrażania 
technologii zgodnych z definicją gospodarki obiegu 
zamkniętego.
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Budowa kompleksu do wytwarzania bioetanolu jest 
realizowana w rafinerii w Jedliczu i zakłada produk-
cję 25 tys. ton rocznie bioetanolu drugiej generacji. 
Bioetanol będzie produkowany ze słomy, pozyski-
wanej od lokalnych producentów rolnych. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku, bioetanol produko-
wany tą ścieżką będzie biokomponentem zaawan-
sowanym, co pozytywnie wpłynie na  realizację 
Narodowego Celu Wskaźnikowego. Inwestycja jest 
realizowana w formule EPC, a planowane uruchomie-
nie produkcji bioetanolu zaawansowanego odbędzie 
się na przełomie 2024 i 2025 r. Proces produkcji bio-
etanolu w Jedliczu będzie składał się z kilku etapów: 
pretreatmentu, fermentacji i destylacji. Rozpoczę-
cie jego produkcji będzie znaczącą innowacją w skali 
Polski i Europy.

Strategia rozwoju ORLEN Południe uwzględnia rów-
nież produkcję biometanu z biogazu. Jest to technolo-
gia oparta na procesie fermentacji surowców rolnych, 
poubojowych lub odpadowych z przemysłu spożyw-
czego. Proces jest prowadzony w obecności mikroor-
ganizmów, w środowisku beztlenowym. W wyniku 
fermentacji powstaje biogaz, który w swoim skła-
dzie zawiera ok. 50% biometanu. Po oczyszczeniu 
biogazu otrzymuje się biometan, który jest dosko-
nałym biosubstytutem gazu ziemnego. Rozwój linii 
produkcyjnej dla biogazu i biometanu wpłynie pozy-
tywnie na przemysł rolno-spożywczy i jest istotnym 
jego uzupełnieniem – zamyka cykl życia produktów 
rolno-spożywczych poprzez utylizację problema-
tycznych odpadów w kierunku produkcji biometanu. 
Drugim istotnym aspektem inwestycji jest wytwa-
rzanie biosubstratu do dalszych procesów, szczegól-
nie istotnego z punktu widzenia aktualnej, niepew-
nej sytuacji na rynku gazu ziemnego.

ORLEN Południe angażuje się również w projekty 
badawczo-rozwojowe, których celem jest rozwija-
nie własnych kompetencji w zakresie innowacyjnych 
technologii. Dobrym przykładem takiego działania 
jest realizowany projekt ,,Opracowanie biotechno-
logicznej konwersji surowców pochodzenia orga-
nicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem 
mikroorganizmów”. Jest to projekt biotechnologicz-
ny, którego celem jest opatentowanie i wdrożenie 
własnej metody produkcji kwasu mlekowego w skali 
przemysłowej. W roku 2021 uruchomiona została 
instalacja pilotażowa, produkująca 5 ton kwasu rocz-
nie. Aktualnie trwa etap optymalizacji i weryfikacji 
założeń projektu, a kolejno planowane jest przeska-
lowanie procesu do wydajności do 5 tys. ton rocznie. 
Produkowany w Trzebini kwas mlekowy stanie się 
doskonałym surowcem do produkcji polilaktydu czy 
też będzie wykorzystywany jako składnik produktów 
kosmetycznych, spożywczych i farmaceutycznych.

Realizowane przez ORLEN Południe inwestycje wpi-
sują się  w strategię całej Grupy ORLEN oraz ogól-
noeuropejską transformację w kierunku produkcji 
niskoemisyjnych biopaliw. Budowana przez ORLEN 
Południe ścieżka rozwoju jest w pełni zgodna z obo-
wiązującymi makrotrendami oraz legislacją krajową 
i unijną. Wskazane projekty są fundamentem w rea-
lizacji gospodarki obiegu 
zamkniętego, gospodar-
ki niskoemisyjnej, efek-
tywności wykorzystania 
zasobów, reindustrializa-
cji i zielonego ożywienia 
biorafinerii XXI wieku.

Karolina Koziarz 
Project Manager 

Technologia i Rozwój (R&D)  
ORLEN Południe
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INSTALACJA MODELOWA NA MIARĘ 
ŚWIATOWYCH STANDARDÓW

Jednym z zadań wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych sektora chemicz-
nego jest prowadzenie prób technologicznych w zwiększonej skali. Jednostki badawcze 
zwykle w momencie planowania tego typu badań napotykają problemy związane z bra-
kiem odpowiedniej infrastruktury. Naprzeciw tego typu zapotrzebowaniu wychodzi Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” z Kędzie-
rzyna-Koźla, dysponujący w pełni wyposażoną i zautomatyzowaną instalacją modelową 
mogącą wykonywać tego typy testy.

Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia” posiada w swym 
zapleczu aparaturowym unikatową w skali świato-
wej doświadczalną instalację półtechniczną, zapro-
jektowaną do prowadzenia procesów chemicznych 
z wykorzystaniem złoża katalizatora stacjonarne-
go w fazie ciekłej. Zaprojektowano ją i wykonano 
celem prowadzenia badań modelowych nad tech-
nologią otrzymywania bisfenolu A, którą Grupa 
Badawcza Procesy Katalityczne zajmuje się od lat. 
Instalacja pozwala na symulowanie warunków 
zachodzących w procesach w skali przemysłowej. 
Uniwersalność i funkcjonalność zarówno całej apa-
ratury, jak i poszczególnych jej elementów pozwala 

z całą śmiałością stwierdzić, że nadaje się ona także 
do wykorzystania w badaniach innych procesów 
chemicznych.

Instalacja składa się z pięciu modułów (syntezy, kry-
stalizacji, zatężania, filtracji i granulacji), mogących 
pracować zarówno razem jak i oddzielnie. Instalacja 
liczy sobie łącznie ponad 80 aparatów i urządzeń. 
Wśród nich możemy wyróżnić:
 • sekcję syntezy,
 • sekcję krystalizacji zawiesinowej,
 • sekcję rozkładu wysokotemperaturowego 

połączoną z krystalizacją frakcjonowaną
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W skład sekcji syntezy wchodzą reaktory, zbior-
niki operacyjne o pojemnościach od 100dm3 do 
500 dm3 wykonane ze stali kwasoodpornej, pompy 
operacyjne i wyparka cienkowarstwowa z opadają-
cym filmem cieczy. Możliwe jest przeprowadzanie 
wszelkich syntez chemicznych wykorzystujących 
kontaktowanie mieszaniny reakcyjnej ze stacjonar-
nym złożem katalizatora. Układ posiada możliwość 
cyrkulacji, tzn. wielokrotnego kontaktowania miesza-
niny z katalizatorem. 

Sekcja krystalizacji składa się ze zbiorników operacyj-
nych o podobnych pojemnościach, co sekcja syntezy; 
każdy ze zbiorników wyposażony jest w pompę ope-
racyjną dokładnie tego typu, jaki stosuje się w skali 
przemysłowej. Ponadto w tej sekcji znajduje się ter-
mostatowany krystalizator z mieszadłem mecha-
nicznym o dużej mocy mieszania, filtr ciśnieniowy, 
oraz zbiornik z mieszadłem. Posiadany krystalizator 
umożliwia bardzo dokładne kontrolowanie gradientu 
temperatury, możliwe więc jest prowadzenie opera-
cji krystalizacji nawet bardzo wymagających związ-
ków chemicznych, bądź rozdział skomplikowanych 
mieszanin. Uniwersalność układu pozwala na wyko-
rzystanie wspomnianego krystalizatora z mieszad-
łem, a także dodatkowego zbiornika z mieszadłem 
jako naczyń reakcyjnych do prowadzenia reakcji che-
micznych, gdzie nie jest konieczne stosowanie kata-
lizatora w formie stałej. Możliwe jest ponadto pozy-
skiwanie w większej skali różnych mieszanin do 
zastosowań praktycznych.

W skład sekcji rozkładu temperaturowego wchodzą 
zbiorniki operacyjne wraz z dopasowanymi pompa-
mi, ogrzewane olejowym nośnikiem ciepła wypar-
ki cienkowarstwowe z opadającym filmem cieczy, 
skraplacze i separatory, termostatowany krystalizator 
frakcjonowany i taśma granulacyjna. Wyparki cienko-
warstwowe, będące częścią instalacji, działające wraz 
z mocną przemysłową pompą próżniową, pozwala-
ją na efektywne i szybkie odparowanie dużej ilości 
nadmiarowego surowca lub rozpuszczalnika z mie-
szaniny poreakcyjnej. Możliwe jest też wykorzysta-
nie ich jako oddzielnych układów do separacji lotnych 
związków bądź oczyszczania pożądanych składników 
z lotnych zanieczyszczeń. Posiadany układ do kry-
stalizacji frakcjonowanej umożliwia przeprowadze-
nie procesów oczyszczania związków chemicznych, 
różniących się między sobą nawet w niewielkim stop-
niu temperaturami topnienia. Jest to możliwe dzięki 
wysokiej jakości termostatom kontrolującym wzrost 

lub spadek temperatury nawet o dziesiętne części 
stopnia Celsjusza. Krystalizacja frakcjonowana wyko-
rzystuje bowiem różnice w temperaturach topnienia 
związków chemicznych, bez konieczności stosowa-
nia dodatkowego rozpuszczalnika. 

Całość aparatury wykonana jest ze stali kwasoodpor-
nej i pracuje w atmosferze gazu obojętnego (azot), 
posiada doprowadzenie wody chłodzącej z sieci 
wodociągowej, wody termostatowanej pozyskiwa-
nej w podgrzewaczu oraz pary wodnej. 

Wielofunkcyjność i uniwersalność całej instala-
cji pozwala na wykorzystywanie jej do różnora-
kich zastosowań, od badań procesów chemicznych, 
poprzez prace badawczo-rozwojowe, aż po produk-
cję testową lub małotonażową dla produktów mają-
cych szansę na wdrożenie w skali technicznej. Spoj-
rzenie na zastosowaną skalę instalacji uświadamia, że 
jest to „park miniatur”, gdyż na próżno szukać profe-
sjonalnych urządzeń technologicznych w tak małych 
rozmiarach nie tylko w Europie, ale i na świecie. Jest to 
więc idealne połączenie mię-
dzy skalą laboratoryjną a tech-
niczną skalą przemysłową.

dr inż. Katarzyna Zielińska 
Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytut Ciężkiej Syntezy 
Organicznej ”Blachownia” 

Lider Grupy Badawczej  
Procesy Katalityczne
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BIURO PROJEKTOWE W CZASACH 
TRANSFORMACJI

PROZAP, jako nowoczesne i stale rozwijające się przedsiębiorstwo sektora chemiczne-
go, zwraca uwagę na dywersyfikację źródeł energii, transformację energetyczną, w tym 
odejście od węgla na rzecz OZE oraz gazu ziemnego, a także na kwestię synergii pomię-
dzy energetyką oraz instalacjami, które projektuje. Nasza Spółka obecnie bardzo mocno 
angażuje się w rozwój odnawialnych źródeł energii. Podejmujemy działania mające na 
celu wyspecjalizowanie się w zakresie usług projektowych dla nowoczesnych technologii, 
zbliżających nas do zero emisyjnej energetyki i przemysłu w ogóle. Kierunek ten jest zbież-
ny ze strategiami naszych najważniejszych klientów, przede wszystkim ze strategią Grupy 
Azoty na lata 2021–2030.

OZE – oszczędność i optymalizacja

Branża chemiczna jest jedną z najbardziej energo-
chłonnych. Wraz z powstawaniem nowych inwesty-
cji popyt na energię zwiększa się, a jej cena niestety 
stale rośnie. Dziś, ze względu na niezwykle złożoną 
i trudną sytuację geopolityczną, musimy dodatkowo 
mierzyć się również z problemem potencjalnych nie-
doborów zasilania. Dlatego istotne jest dla podmiotów 

takich jak PROZAP, by dostarczać klientom projek-
ty instalacji jak najbardziej zoptymalizowanych pod 
kątem zużycia energii, co przekłada się na niższe kosz-
ty utrzymania. Użycie źródeł alternatywnych znaczą-
co wpływa na zmniejszenie zależności kosztów dzia-
łalności od kosztów zakupu energii z sieci, co ma 
wpływ nie tylko na koszt produkcji, a w konsekwencji 
cenę towaru dla klienta końcowego, ale także zmniej-
sza uciążliwość dla środowiska naturalnego.
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Innymi słowy, kluczowe jest dla nas stworzenie roz-
wiązań optymalnych pod względem kosztów i czasu 
zwrotu poniesionych nakładów, wykorzystania oto-
czenia inwestycji oraz wyboru takich rozwiązań, 
które będą zmniejszały zużycie energii i w jak naj-
szerszy sposób korzystały z OZE. 

Chciałbym podkreślić, że temat odnawialnych źródeł 
energii, zielonych technologii instalacji chemicznych, 
w tym technologii wodorowych, są obecnie prioryte-
towe w kontekście samowystarczalności energetycz-
nej Grupy Azoty jako naszego właściciela.

Przyszłość napędzana wodorem

Poszukiwanie i znajdowanie rozwiązań z obszaru 
technologii wodorowych daje nam przewagę, bo bie-
rzemy udział w przygotowaniach koncepcji inwesty-
cji wodorowych nie tylko dla potrzeb nowoczesne-
go transportu, ale także w celu wykorzystania tego 
cennego surowca w szerszym zakresie, np. w rodzi-
mej produkcji chemicznej. Obecne wyzwania są 
także szansą na zdobycie nowych kompetencji. Jeże-
li, jako polscy przedsiębiorcy, wykorzystamy tę szan-
sę i będziemy znani w tej branży, coraz częściej będą 
zwracać się do nas w tym obszarze biznesowym 
podmioty zagraniczne. Rozpoczęliśmy już prace 
nad koncepcjami nie tylko w zakresie wykorzysta-
nia elektrolizerów, które dzięki energii elektrycznej 
wytwarzają wodór z wody, ale także innych, nowa-
torskich technologii, znanych do tej pory w syntezie 
chemicznej. Pozyskujemy także wiedzę w zakresie 
projektów zbiorników i całych systemów magazy-
nowania i dystrybucji wodoru o wymaganych para-
metrach czystości i ciśnienia. To ogromna szansa dla 
nas, gdyż chcemy się włączyć w proces powstawa-
nia infrastruktury wodorowej i odnawialnych źródeł 
energii, szczególnie naszej Grupy Azoty i innych spó-
łek Skarbu Państwa. 

Otwarci na długofalową współpracę

Szczególna sytuacja na rynku inwestycji i szybko 
zmieniające się warunki w tym sektorze wymuszają 
dywersyfikację strategii i modeli biznesowych. Prze-
de wszystkim dbamy o naszych kluczowych klien-
tów z Grupy Azoty i pozostałe Spółki Skarbu Pań-
stwa, z którymi mamy podpisane ramowe umowy 
o współpracy. Obsługujemy także inne podmioty 
z sektora Polskiej Chemii i energetyki z Polski oraz 

z zagranicy. Nasze projekty cieszą się renomą nawet 
na Bliskim Wschodzie. 

Inwestycje w ludzi

Dostrzegamy i stawiamy czoła także wyzwaniom 
stojącym przed nami w obliczu zmian na rynku 
pracy. Duża liczba inwestycji - szczególnie w błyska-
wicznie rozwijającej się branży odnawialnych źródeł 
energii – sprawia, że potrzebna jest coraz większa 
liczba wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo 
ważne jest, aby w spółce przybywało także staży-
stów czy młodych inżynierów, podejmujących pierw-
szą pracę. Niestety tutaj demografia działa na naszą 
niekorzyść – rokrocznie studia w Polsce opuszcza 
coraz mniej absolwentów (spadek o 41% w latach 
2011–2021). Z tego powodu podmioty takie jak 
nasza spółka coraz intensywniej rywalizują o staży-
stów, oferując im niezwykle atrakcyjne oferty. Powo-
łaliśmy specjalny zespół, który pracuje nad tym, aby 
budować relację z młodymi inżynierami jeszcze na 
studiach (m.in. pojawiamy się w tym celu na uczel-
niach w ramach targów i wykładów). Równolegle 
rozwijamy też strategię employer brandingową i EVP 
(Employer Value Proposition) naszej spółki. Opiera-
my się w tym procesie o atrakcyjne, szczególnie dla 
tej wymagającej młodej grupy, sposoby motywacji 
pracowników – m.in. o narzędzia grywalizacyjne.

Przyszłość rysuje się zielono

Mimo wielu wyzwań, z którymi na co dzień musimy 
się mierzyć z nadzieją patrzymy w przyszłość. Obec-
ny, bogaty portfel zamówień i pojawiające się już na 
horyzoncie nowe inwestycje, które mamy nadzieję 
realizować stanowią solidną bazę do rozwoju. Dodat-
kowo poszczególne zespoły w Spółce monitorują 
możliwości realizacji zupełnie nowych przedsięwzięć, 
jak np. w sektorze energetyki jądrowej, opartej 
w dużej mierze na rodzimej myśli technicznej, która 
może wzbogacić portfel zie-
lonych technologii, na które 
czeka polski przemysł.

 

dr Arkadiusz Sułek
Prezes Zarządu PROZAP
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TECHNOLOGIE BEZEMISYJNE 
NA POTRZEBY TRANSFORMACJI 
RYNKOWEJ

Zmniejszenie śladu węglowego i zużycia gazu ziemnego w syntezie chemicznej jest 
nowym wyzwaniem dla światowego i polskiego przemysłu. Planowane zmiany na euro-
pejskim rynku emisji oraz obecne wysokie ceny gazu ziemnego związane z konfliktem na 
Ukrainie wymagają wdrożenia nowych, niskoemisyjnych i zrównoważonych procesów. 
Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, stosuje się dwie podstawowe drogi: częściowe 
lub całkowite wychwytywanie CO2 i sekwestrację przed lub po spalaniu lub półspalaniu 
gazu ziemnego, która nazywana jest „niebieskim” procesem lub zastąpienie gazu ziem-
nego energią odnawialna i biogenicznym źródłem węgla, który jest podstawą „zielonych” 
procesów. Niniejszy artykuł przedstawia dostępne na rynku, innowacyjne niskoemisyj-
ne technologie CASALE SA umożliwiające dekarbonizacje produkcji wodoru, amoniaku 
i metanolu oraz opisuje rozwiązania włączenia zielonej energii w produkcje. 

Znaczenie amoniaku i wodoru 
w transformacji energetycznej

Szybko spadające koszty wytwarzania energii odna-
wialnej, stawiają „zielony” wodór wytwarzany 
w wyniku elektrolizy zasilanej energią odnawial-
ną, w centrum uwagi jako alternatywę dla wodoru 
z gazu ziemnego, a także jako niskoemisyjny nośnik 
energii. Wodór po sprężeniu lub skropleniu może być 
przechowywany i transportowany, jednak wyma-
ga to wysokich nakładów inwestycyjnych (CAPEX) 
i (OPEX). Sposobem transportu wodoru jest jego 
chemiczne przekształcenie w amoniak lub metanol.  
Istnieją różne metody syntezy amoniaku z azotu 
i wodoru, ale proces Haber-Bosch jest obecnie jedy-
nym procesem stosowanym na skalę komercyjną. 
Wodór w tym schemacie procesowym jest wytwa-
rzany podczas reformingu gazu ziemnego i otrzymy-
wany amoniak nazywa się „szarym” (grey).  Amoniak 
można być łatwo transportowany, przechowywa-
ny, a termiczny proces rozkładu i separacji amonia-
ku umożliwia ponowne otrzymanie z niego wodo-
ru. Kluczowymi cechami, dzięki którym amoniak jest 
wygodnym i efektywnym nośnikiem wodoru są:
 • Łatwość przechowywania i transportu: 

Właściwości składowania amoniaku są podobne 
do właściwości metanu. Objętościowa gęstość 

energetyczna amoniaku wynosi 150% ciekłego 
wodoru i taka gęstości wodoru można osiągnąć 
w warunkach bliskich warunkom otoczenia. 
Kontrastuje to z wysokimi ciśnieniami lub niskimi 
temperaturami potrzebnymi do osiągnięcia 
użytecznej gęstości objętościowej w przypadku 
czystego wodoru. Amoniak ma również niższe 
granice wybuchowości w powietrzu niż czysty 
wodór. 

 • Ugruntowane logistyka i infrastruktura: 
Dzięki ogólnoświatowemu zastosowaniu 
amoniaku jako surowca do nawozów 
nieorganicznych lub innych produktów 
chemicznych, istnieje rozbudowana 
infrastruktura do transportu i składowania 
amoniaku oraz dziesięciolecia doświadczeń 
w magazynowaniu i transporcie amoniaku. 

 • Wysoka gęstość wodoru w porównaniu 
z innymi potencjalnymi nośnikami wodoru. 

 • Zastosowanie jako paliwo: Amoniak może być 
paliwem stosowanym bezpośrednio w turbinach 
i silnikach lub jako paliwo zmieszane z gazem 
ziemnym lub węglem.

W procesie przechodzenia na całkowicie zdekarboni-
zowane nośniki energii, „niebieski” wodór i amoniak 
stanowią więc atrakcyjną alternatywę.  
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A6000CC: proces produkcji 
niebieskiego amoniaku

CASALE wprowadziło na rynek nowy proces do pro-
dukcji amoniaku – A6000CC. Został on opracowany 
z myślą o dużych wydajnościach – do 6000 MTD lub 
większych [1]. A6000CC nie jest obciążony zwięk-
szeniem kosztów inwestycyjnych (CAPEX) i ope-
racyjnych (OPEX) związanych z dodaniem procesu 

wychwytywania CO2. A6000CC jest oparty na tech-
nologii ATR pracującej pod wysokim ciśnieniem 
(60 bar) z niskim stosunkiem pary do węgla (S/C) 
wynoszącym 1,5, oraz poprzedzonym wstępnym 
układem reformingu. A6000CC pozwala zmniej-
szyć wytwarzanie ciepła wysokotemperaturowe-
go.  Wychwycony CO2 jest w procesie oczyszczony, 
a następnie sprężany do 200 barg i może być bezpo-
średnio sekwestrowany.

Rysunek 1: Schemat procesowy A6000CC.

Proces A6000CC zużywa tylko 7,2 Gcal gazu ziem-
nego (LHV) na tonę metryczną produktu (tabela 1), 
oferując sprawność cieplną procesu na poziomie 62%, 
która również obejmuje wychwytywanie dwutlenku 
węgla i jego sprężanie. Schemat procesu może być 

zastosowany do modernizacji istniejącego procesu 
w celu zwiększenia produkcji i sprawności. Istniejąca 
sekcja reformingu jest częściowo modyfikowana nato-
miast sekcje poprzedzające reforming jak i pętla syn-
tezy amoniaku mogą zostać ponownie wykorzystana.

Tabela 1: Kluczowe wskaźniki procesu A6000CC 

 Właściwy poziom emisji CO2 @200barg tCO2/tNH3 1,51

Całkowite zużycie gazu ziemnego (na podstawie LHV), na tonę NH3 [1] Gcal/MT NH3 7,2

Sprawność cieplna instalacji LHV (gaz ziemny do amoniaku) [2] %  62%

Całkowity wskaźnik usunięcia CO2 % 90%

Całkowita emisja CO2 do atmosfery na tonę amoniaku [3] tCO2/tNH3 0,17

Ślad węglowy na wartość energetyczna produktu paliwowego, w oparciu o LHV kgCO2/MWh 32 

[1] W tym media i bez żadnego kredytu na eksport pary i energii ani żadnego importu pary i energii
[2] Całkowita uwzględniając ASU
[3] Uwzględnienie emisji spalin z reformatora pierwotnego + emisje z produkcji elektryczności

H10000CC: proces produkcji 
niebieskiego wodoru

Jest to schemat oparty o reforming w układzie ATR 
zasilany tlenem i pracującym pod wysokim ciś-
nieniem (zwykle 60 bar) z niskim S/C (około 2,0), 
poprzedzonym ciągiem pre-reformingu. System 

ten osiąga wysoką wydajność, wysoką sprawność 
i zmniejsza wytwarzanie ciepła wysokotemperatu-
rowego ze spalania gazu ziemnego. Wytwarzanie 
ciepła jest zoptymalizowane na potrzeby wstęp-
nego ogrzewania gazu i stąd drastycznie zmniej-
sza emisje CO2 do ciągu kominowego (tabela 2). 
Wytworzony gaz syntezowy jest przetwarzany 
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w sekcji „shift” i następnie oczyszczany w sekcji 
usuwania CO2 w stopniu >90%. CO2 jest następnie 
sprężany do sekwestracji lub innego wykorzystania. 
Instalacja prereformatora pozwala na pracę refor-
mingu przy niskim stosunku pary do węgla, co ma 
znaczący wpływ na sprawność procesu. Niewielki 

pobór mocy grzewczej i ogólna wydajność instalacji 
są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi osiąg-
nięcie znacznej redukcji emisji CO2 w porównaniu 
z konwencjonalnym procesem. Otrzymany „nie-
bieski” wodór opuszcza proces pod ciśnieniem do 
55 barów. 

Tabela 2: Kluczowe wskaźniki wydajności H10000CC

• Zużycie gazu ziemnego brutto MJ/Nm3H2 15,5-16,0 (*)

•  Efektywność konwersji energii 
Wartość opałowa strumienia produktu wodorowego / wartość opałowa otrzymanego strumienia 
gazu zasilającego

MW/MW 0,7

•  Skuteczność usuwania CO2

przepływ molowy jednostki sekwestracji CO2 do CO2 / przepływ molowy atomów węgla w gazie 
zasilającym 

molCO2/ molCO2 >0,9

•  Intensywność emisji dwutlenku węgla w wytwarzanym wodorze 
kgCO2 do atmosfery / kgH2 strumień produktu kgCO2/kgH2 <0,2

(*) Liczby te, podobnie jak wszystkie inne w tabeli, obejmują sprężanie CO2 do 200 barów. Bez sprężania CO2 i biorąc pod uwagę równowartość 
8,372 MJ/kW-h, zużycie gazu ziemnego brutto zmniejsza się o 0,7 MJ/Nm3H2

A6000CC i H10000CC posiadają następujące zalety: skalowalność, redukcje zapotrzebowania na ciepło i wyso-
ki poziom wychwytywania dwutlenku węgla.

Proces produkcji zielonego amoniaku

CASALE jest najstarszym licencjodawcą oferują-
cym technologie zielonego amoniaku. Około 100 
lat temu, firma zbudowała pierwszą w pełni zieloną 
fabrykę amoniaku, w której elektrolizery były zasi-
lane energią hydroelektryczną wytwarzającą wodór 
dostarczany do pętli syntezy. Dziś CASALE posia-
da szeroką gamę nowoczesnych technologii skupiają-
cych się, ale nie ograniczonych do syntezy amoniaku. 

CASALE jest również dostawcą technologii i rozwią-
zań inżynierskich dla innych sekcji instalacji zielone-
go amoniaku, takich jak magazynowanie wodoru, 
magazynowanie amoniaku, sterowanie zdalne, opty-
malizacja zielonych instalacji oraz kraking amoniaku 
do wodoru. Firma opracowała narzędzie do optyma-
lizacji kosztów inwestycyjnych oraz operacyjnych tak 
aby osiągnąć najniższy koszt produktu przy najwyż-
szym wykorzystaniu profilu mocy dla zadanych kosz-
tów inwestycyjnych.

W przypadku tzw. konwencjonalnej „sztywnej” pętli 
syntezy amoniaku wahania źródła zielonej energii 
są kompensowane przez duży i drogi magazyn H2. 
Opracowana przez CASALE „elastyczna” pętla amo-
niakalna umożliwia absorbowanie fluktuacji mocy 
częściowo przez mniejszy magazyn H2, a częścio-
wo przez samą pętlę działającą w zakresie 10–110% 

obciążenia nominalnego. Rozmiar układu magazy-
nującego H2 i pętli jest ściśle zoptymalizowany dla 
danego profilu mocy. Taka optymalizacja skutkuje co 
najmniej 15% niższym kosztem amoniaku. Elastycz-
ność pętli osiąga się dzięki opatentowanej konstruk-
cji i sterowaniu konwerterem syntezy amoniaku oraz 
zastosowaniu katalizatora syntezy Amomax-Casale.

Zielony H2 z elektrolizy lub zgazowania biomasy 
możne również zostać zintegrowany ze standardową 
instalacją amoniaku dzięki modernizacji (revamp) tra-
dycyjnej instalacja amoniaku (szarego) co prowadzi 
do zmniejszenie zużycia gazu ziemnego i emisji CO2. 
Wytwarzany z gazu ziemnego wodór jest częściowo 
zastąpiony stałym lub zmiennym dopływem wodoru 
wytwarzanego w elektrolizie wody lub biomasy. Taki 
rodzaj modernizacji – zwany hybrydyzacją – pozwala 
klientom osiągnąć częściową redukcję śladu węglo-
wego produktu (dekarbonizację produkcji amonia-
ku), która wymaga znacznie mniejszych inwestycji 
w porównaniu z całkowitym przejściem na system 
produkcji zielonego amoniaku. Rozwiązanie hybry-
dowe CASALE pozwala zminimalizować ingerencję 
w istniejącą strukturę produkcji.

Niskoemisyjny metanol

Metanol jest czystym, wysokooktanowym paliwem 
lub półproduktem chemicznym, jeśli jest wytwarzany 
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z alternatywnych źródeł energii innych niż ropa naf-
towa, gaz ziemny lub węgiel. Produkowane z gazu 
ziemnego lub biomasy paliwo metanolowe ma niższą 
emisję dwutlenku węgla (ślad węglowy) niż benzy-
na.  „Zielony” metanol (lub bio-metanol) może być 
wytwarzany w procesach biologicznych (fermenta-
cja beztlenowa), termochemicznych (zgazowanie) 
lub w procesach typu „power-to-gas” z „zielonego 
wodoru” i CO2. Jeśli surowcem do produkcji meta-
nolu jest gaz syntezowy z biomasy, proces synte-
zy jest podobny do układu ze zgazowaniem węgla, 
gdzie CASALE posiada 20 referencji [2]. Niezależnie 
od pochodzenia surowca reaktor metanolu odgrywa 
kluczową rolę i od niego zależy stabilna praca proce-
su szczególnie kiedy przepływ strumieni zasilającego 
nie jest stały np. w przypadku syntezy z „zielonego 
wodoru” i importowanego CO2 lub ze zgazowania 
biomasy. Budowa izotermicznego konwertera meta-
nolu (IMC) CASALE oparta jest na wymianie cie-
pła za pomocą płyt wymiennikowych oraz przepły-
wie promieniowo-wzdłużnym gazów. Konwertery 
IMC są uniwersalnym i sprawdzonym rozwiązaniem 

niezależnie od pochodzenia surowca. Płyty nie posia-
dają wady związanych z układem rurowym, a głów-
nymi zaletami konstrukcji IMC są:
 • Wysoka wydajność i optymalny profil 

temperatury katalizatora
 • Najwyższa niezawodność dzięki sprawdzonemu 

i zautomatyzowanemu procesowi produkcji 
wewnętrznych elementów reaktora

 • Łatwiejsza wymiana katalizatora i konserwacja 
elementów wewnętrznych

 • Łatwiejsza konstrukcja mechaniczna potwier-
dzona wieloletnim doświadczeniem CASALE.   

Obecnie pracuje 25 reaktorów metanolu chłodzo-
nych płytami izotermicznymi CASALE, a kolejne są 
w budowie. Są to instalacje o pojemnościach od 1’350 
MTD do 7’000 MTD. Produkcja metanolu przy uży-
ciu konwerterów CASALE wynosi około 15 MMT/
rok, co stanowi 39% całkowitej światowej produk-
cji.  W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki wydajności 
procesu produkcji metanolu ze zgazowania biomasy 
oraz z zielonego wodoru i CO2.

Tabela 3: Kluczowe wskaźniki procesu zielonego metanolu

 Gaz syntezowy z biomasy  Surowiec: H2 z elektrolizy + CO2

Ciśnienie w pętli MPa/g 7–9 5–8

Różnica CH3OH % 6–10 4–8

Produkcja pary MT/MT 1,0–1,3 0,5–1,0

Strumień surowca (MUG) H2/COx mol/mol 2–2,5 2,5–3

Cyrkulacja/Strumień surowca mol/mol 2,5–3,5 3–4

Podsumowanie

CASALE SA oferuje dwa wydajne procesy do pro-
dukcji niebieskiego amoniaku (A6000CC) i niebie-
skiego wodoru (H10000CC) będące zmodyfikowa-
nymi technologiami opartymi na rozwiązaniu ATR. 
A6000CC i H10000CC oferują wyjątkową wydaj-
ność energetyczną przy niskim zużyciu gazu ziem-
nego. W portfelu produktów CASALE dostępny jest 
również proces „zielonego” amoniaku, który znaczą-
co redukuje koszty kapitałowe i obniża kosz inwe-
stycyjny i operacyjny związany z magazynowaniem 
wodoru. CASALE SA posiada rozwiązania i referen-
cje procesów produkcji metanolu z węgla, biomasy 
oraz gazu.

[1] Zielone i niebieskie technologie, CASALE (https://www.casale.ch/green-and-blue-solutions/green-and-blue-technologies#Green-Methanol)
[2] Technologia metanolu, CASALE (https://www.casale.ch/markets/methanol)
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ENVIRLY – PLATFORMA 
DO ZARZĄDZANIA ŚLADEM 
WĘGLOWYM ORGANIZACJI

W ostatnich latach pojawiają się liczne regulacje dotyczące emisyjności gazów cieplar-
nianych, w tym dyrektywa CSRD, nakładająca obowiązek raportowania działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Kryteria ESG zyskują coraz większe znaczenie w oczach part-
nerów biznesowych, klientów, a nawet inwestorów. Monitorowanie śladu węglowego 
firm staje się więc nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również warunkiem zachowania 
przewagi konkurencyjnej. Szczególnie branża chemiczna ma bardzo dużo do powiedze-
nia w kwestii budowania zrównoważonej gospodarki. Z pomocą przybywa polska firma 
technologiczna Envirly, oferująca innowacyjną platformę do zarządzania śladem węglo-
wym organizacji.

Ślad węglowy organizacji to całkowita ilość gazów 
cieplarnianych (GHG) wyemitowanych bezpośred-
nio lub pośrednio w wyniku jej działalności. Mierzo-
ny jest zazwyczaj w ujęciu rocznym, uwzględniając 
emisję gazów generowane w wyniku funkcjonowa-
nia całej firmy. Zgodnie z dyrektywą CSRD, od 2024 
roku zostanie nałożony obowiązek szczegółowego 
raportowania postępowania na rzecz ekorozwoju na 
wszystkie duże spółki, grupy kapitałowe oraz spółki 
giełdowe. Wiele przedsiębiorstw z branży chemicz-
nej i ich kontrahentów będzie zmuszonych do dosto-
sowania się do nowych standardów – pośrednim 
skutkiem nowych przepisów jest groźba wypadnię-
cia z łańcucha dostaw mniejszych podmiotów, które 
nie ujawnią śladu węglowego. Firmy z branży che-
micznej szczególnie będą dotknięte nadchodzącymi 
regulacjami ze względu na ich obecność w łańcuchu 
dostaw. Według badań Deloitte aż 96% wszystkich 
wytwarzanych towarów jest związana bezpośred-
nio lub pośrednio z branżą chemiczną. Jednak trans-
formacja nakierowana na raportowanie i obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych jest tylko wyzwaniem, 
ale także szansą do optymalizacji kosztów i pozyska-
niem nowych grup odbiorców. 

Niewiele jest dostępnych na rynku nowoczesnych 
narzędzi, które ułatwiają proces zbierania danych, 
estymacji i redukcji śladu węglowego oraz raporto-
wania. Większość tego typu rozwiązań opiera się 

na konsultacjach i szkoleniach – brakuje technologii, 
która uwolniłaby firmy od potrzeby zatrudniania eks-
pertów i pozwoliła na automatyzację działań.

Z rozwiązaniem tego problemu przybywa polska 
marka technologiczna Envirly (firma Quantifier), 
która stworzyła nowoczesną platformę służącą do 
monitorowania śladu węglowego produktu, wyda-
rzenia, usługi czy całej organizacji. Poprzez tę plat-
formę, można stale monitorować ślad, ustalić cele 
redukcyjne oraz otrzymywać inteligentne rekomen-
dacje dotyczące obniżania jego poziomu. Dzięki niej 
przedsiębiorcy mogą spełnić wymagania regulacyj-
ne, zabezpieczyć się przed wypadnięciem z łańcu-
cha dostaw oraz postawić pierwszy krok w kierunku 
ekorozwoju, który na Zachodzie staje się już normą 
– bez potrzeby zatrudniania konsultantów. 

Platforma służy do śledzenia czynników wpływa-
jących na generowanie śladu węglowego, skutecz-
nie pomagając polskim firmom mierzyć go i obniżać 
zgodnie z międzynarodowymi standardami. Na pod-
stawie dostarczonych informacji, Envirly prowadzi 
przez cały proces, analizując indywidualnie potrze-
by każdego klienta. Oferuje wsparcie w dekarbo-
nizacji organizacji, wysoce intuicyjny interfejs oraz 
inteligentne rekomendacje redukcji emisji z wyko-
rzystaniem algorytmów AI (ang. Artificial Intelli-
gence). Kolejną funkcjonalnością, niezwykle istotną 
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z punktu widzenia przedsiębiorców jest obsługa 
1,2 oraz 3 zakresu Protokołu GHG (Protokół Gazów 
Cieplarnianych), którego głównym założeniem jest 
redukcja emisji gazów cieplarnianych przez państwa 
uprzemysłowione. Większość przedsiębiorstw sku-
pia się na dwóch pierwszych zakresach, ponieważ 
trzeci wymaga odpowiednich narzędzi do wykona-
nia skomplikowanych obliczeń. Z pomocą przychodzi 
Envirly, oferując obsługę wszystkich trzech zakresów 
protokołu w jednym miejscu. 

Zależy nam na tym, by ułatwić procesy analizy 
śladu węglowego w polskich firmach. Nasza plat-
forma umożliwia świadome podejmowanie działań 
w kierunku zrównoważonego rozwoju praktycznie 
bez wysiłku i specjalistycznego know-how. Envir-
ly pozwala przedsiębiorcom na budowanie wartości 
swoich firm dzięki zielonej strategii, co prowadzi do 

wzmocnienia konkurencyjności – jak trendy pokazu-
ją oprócz ceny, w niedalekiej przyszłości będzie liczyć 
się także ślad węglowy – mówi Weronika Czaplew-
ska, Chief Strategy Officer w Envirly. 

Platforma Envirly została wyróżniona licznymi nagro-
dami. Między innymi zdobyła tytuł Orłów Innowa-
cji w kategorii „Rozwiązanie dla dobra wspólnego” 
przyznawanych przez gazetę Rzeczpospolita. Envir-
ly jest także polskim reprezentantem do nagrody naj-
bardziej innowacyjnych rozwiązań World Summit 
Award w kategorii środowisko i zielona energia oraz 
finalistą konkursów organizowanych przez bank ING, 
sieć Żabka i Akademię Leona Koźmińskiego.

Więcej informacji o start-upie można znaleźć na stro-
nie www.envirly.pl oraz w mediach społecznościo-
wych start-upu (Linkedin).
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URBAN DATA PLATFORM – 
PLATFORMA INTEGRACJI DANYCH 
NA POTRZEBY INTEGRACJI 
I WIZUALIZACJI DANYCH IOT

W dzisiejszych czasach, gdy praktycznie wszystkie systemy i urządzenia są połączo-
ne, generując ogromne ilości danych, trend cyfryzacji instytucji publicznych zmierza ku 
umieszczaniu danych w centrum rozwiązań cyfrowych.

Zarządzanie oparte na danych zapewnia dostarcza-
nie lepiej skalibrowanych usług obywatelom i umoż-
liwia podmiotom publicznym podejmowanie decyzji 
w bardziej zrównoważony sposób i przy zoptymali-
zowanych kosztach. 

Budowanie bezpiecznego, zaufanego i trwałego śro-
dowiska cyfrowego w społeczeństwie oraz zapew-
nienie należytej ochrony danych wymaga podjęcia 
szeregu zagadnień, m.in.:
 • Jak udostępniać powiązane dane?
 • Jak agregować dane pochodzące z kilku źródeł 

w celu realizacji zaawansowanych usług?
 • Jak dokonać monetyzacji danych w celu ustalenia 

ich odpowiedniej wartości?

Platforma cyfrowa dla inteligentnego zakładu produk-
cyjnego powinna spełniać następujące wymagania:
 • Dostarczać usługi cyfrowe związane np. 

z monitoringiem transportu, temperaturą 
pomieszczeń lub obsługą czujników IoT oraz 
Digital Twinning i nadzorowanie struktur 
budynku;

 • Być zgodną z przepisami prawa i posiadać 
wbudowane elementy bezpieczeństwa w celu 
ochrony danych użytkownika;

 • Być rozszerzalną i elastyczną, aby przyspieszyć 
innowacje;

 • Być responsywną i zwinną (agile), aby 
dopasować się do zmiennych wymagań 
użytkowników;
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 • Działać zgodnie 
ze standardami, aby 
przyswajać, analizować 
i prezentować 
różnorodne dane;

 • Koncentrować się na 
tworzeniu wartości, 
a nie tylko na samych 
operacjach czy integracji 
systemów.

Atos proponuje wdroże-
nie Urban Data Platform 
(UDP), otwartej, bez-
piecznej i interoperacyjnej platformy danych opar-
tej o otwartą technologię oraz standard FIWA-
RE. Umożliwia ona integrację i zbieranie informacji 
z czujników i innych źródeł danych, standaryzację 
i przetwarzanie tych informacji w celu tworzenia 
zagregowanych i inteligentnych widoków nieprze-
tworzonych danych.

Rozwiązanie integruje wszystkie możliwe bran-
że, takie jak inteligentna mobilność, która spełnia 
potrzeby współdzielenia samochodów, dozór, zarzą-
dzanie budynkami, zarządzanie zużyciem energii, 
transport miejski, pojazdy autonomiczne, parkowa-
nie, jakość powietrza itp.

Urban Data Platform jest:
 • Platformą do integracji wszystkich przepływów 

danych
 • Platformą IoT do zarządzania połączonymi 

obiektami
 • Skalowalnym rozwiązaniem skonteneryzowanej 

chmury hybrydowej (Kubernetes)
 • Otwartym portalem danych
 • Portalem monitoringu i administracji
 • Wizualizacją wszystkich danych dostępnych na 

Platformie
 • Platformą do wymiany i konsolidacji danych
 • Silnikiem reguł do generowania akcji i alertów
 • Zarządcą incydentami i silnikiem przepływu 

pracy do ich rozwiązywania
 • Platformą do wdrażania algorytmów 

predykcyjnych

Architektura UDP została przedstawiona na poniż-
szym rysunku. Niebieskie skrzynki reprezentują moż-
liwość integracji różnych źródeł danych: urządzeń, 
innych platform IoT, aplikacji, otwartych danych, 

danych Copernicus, historycznych, sieci społecznoś-
ciowych etc. Platforma poprzez NGSI API zapewnia 
łączność z dowolną usługą lub systemem. Rysunek 
po lewej stronie pokazuje możliwą zaawansowaną 
wizualizację za pomoc pulpitów nawigacyjnych, map 
i grafik. Zebrane dane można również przesłać do 
otwartego portalu danych (opartego na CKAN) lub 
przechowywać jako dane historyczne. 

UDP wykorzystuje standardowe modele danych 
i mechanizmy interoperacyjności (NGSI, MIM) do 
normalizacji wszystkich danych we wspólnym for-
macie, tworząc tzw. jezioro danych (Data Lake), 
w którym można uruchomić modele analityczne 
i algorytmy sztucznej inteligencji do wizualizacji 
i prognozowania.

Celem wdrożenia Platformy jest zapewnienie skon-
solidowanego widoku informacji pozyskiwanych na 
platformie Atos Urban Data Platform pochodzących 
z różnych źródeł oraz umożliwienie użytkownikom 
wykonania takich zadań, jak:

Konfigurowanie alertów na podstawie reguł zdefinio-
wanych w celu rozwiązania określonego zdarzenia.

Konfiguracja określonych 
pulpitów nawigacyjnych 
wspierających procesy 
podejmowania decyzji dla 
konkretnych zagadnień 
i zdarzeń w mieście.

Paweł Sokołowski
Dyrektor Sprzedaży  

dla Sektora Publicznego
Atos Polska
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CHMURA DLA PRZEMYSŁU:  
DLACZEGO JEJ CZAS NADSZEDŁ TERAZ?

Nowa rola chmury dla przemysłu

„Chmura przemysłowa” to szeroki termin dla zasto-
sowania tej technologii w takich branżach, jak: ener-
getyka, górnictwo, metale, chemia i inne sektory 
produkcyjne. Rola chmury w przemyśle rozpoczęła 
się od obietnicy zmniejszenia kosztów infrastruktu-
ry i zwiększenia wydajności IT poprzez przeniesienie 
obciążeń obliczeniowych z lokalnych centrów prze-
twarzania danych do dostawców usług w chmurze.

Obecnie, oprócz pożytków związanych z infrastruk-
turą, przeniesienie obliczeń do chmury odblokowu-
je również nowe korzyści, takie jak zapewnienie 
bardziej produktywnych, wydajnych i opłacalnych 
zasobów technologicznych. Umożliwia to przepro-
jektowanie i modernizację zarówno danych przemy-
słowych, jak i aplikacji. Dzięki nowym możliwościom 
zwiększa się szybkość wdrożeń i skraca czas uzyska-
nia wartości oprogramowania przemysłowego, które 
odpowiada na nowe realia biznesowe.

Nowe realia branżowe przyspieszają 
przejście do chmury

Przemysł reaguje na bezprecedensowy poziom zmian 
w świecie, który jest napędzany przez takie czynni-
ki, jak: zwiększony nacisk na poprawę zrównoważo-
nego rozwoju, reagowanie na rzeczywistość gospo-
darczą wywołaną kolejnymi obostrzeniami oraz 
dostosowanie do zmieniającego się krajobrazu spo-
łecznego, politycznego i demograficznego. Te czyn-
niki przyczyniły się do konieczności innego spojrze-
nia na transformacje biznesowe oparte o technologie 
cyfrowe.

Rozwiązanie tych wyzwań wymaga od przemysłu 
spojrzenia poza granice swojego zakładu, organiza-
cji i kraju. Takie problemy muszą być rozwiązywane 
wspólnie z klientami i partnerami z wielu branż. Te 
czynniki sprawiają, że teraz jest najodpowiedniejszy 
czas dla przemysłu, aby zwiększyć adaptację techno-
logii chmurowych. Spojrzenie na niektóre z wyzwań 
pokazuje, dlaczego chmura jest bardziej niż kiedykol-
wiek istotna dla przemysłu.

1.  Rozwiązywanie wyzwań, takich jak 
zrównoważenie rozwoju i wzmocnienie 
łańcucha dostaw

Zrównoważenie rozwoju wymaga podjęcia takich 
wyzwań, jak redukcja emisji i zarządzanie odpadami. 
Wyzwania te mają charakter globalny. Jeśli np. przyj-
rzymy się całemu łańcuchowi dostaw, zauważymy, 
że tam jest generowana większość emisji dwutlen-
ku węgla, od pozyskiwania surowców przez dystry-
bucję produkcji lub poprzez wykorzystanie sprze-
danych produktów, takich jak paliwa. Jeśli przemysł 
musi przestawić się na mniejszy ślad węglowy i opra-
cować produkty o niższej zawartości węgla, wysił-
ki w zakresie monitorowania emisji obejmują granice 
geograficzne i organizacyjne, zapewniając przejrzy-
stość, opracowując innowacyjne produkty i wspólnie 
tworząc nowe modele biznesowe.

Jeśli spojrzymy na łańcuchy dostaw, to wymaga-
ją one płynnego przepływu informacji zarówno 
w górę, jak i w dół procesów. Wydajność bizneso-
wa branży jest bezpośrednio związana z tym, jak 
dobrze funkcjonuje łańcuch dostaw i jak szybko rea-
guje na zmiany. Współpraca w zakresie planowa-
nia przewidywanego popytu lub zakłóceń w dosta-
wach oraz szybszy dostęp do informacji, poprawia 
widoczność całego procesu. Globalna dostępność 
aplikacji w chmurze pozwala na większą integra-
cję procesów biznesowych w całej sieci łańcucha. 
Może to umożliwić pełną widoczność (end-to-end) 
dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw, przy 
czym chmura zapewnia niezbędne fundamenty 
techniczne.

2.  Adaptacja cyfrowych rozwiązań dla 
pracowników przemysłowych – od terenu 
zakładu do sali posiedzeń zarządu

Restrykcje pandemiczne uwypukliły znaczenie tech-
nologii cyfrowych dla pracy zdalnej i zapewnienia 
ciągłości działania. Umożliwiło to wielu milionom 
ludzi natychmiastowy, zdalny udział w gospodar-
ce, ale również pogłębiło przepaść cyfrową dla tych, 
którzy nie mieli dostępu do takich rozwiązań. Świa-
towe Forum Ekonomiczne podaje, że ponad 47% 
światowej populacji pozostaje niepodłączona do 
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sieci. Zaistniała pilna potrzeba poprawy integra-
cji cyfrowej ludzi ponad granicami geograficznymi 
i kulturowymi oraz włączenia osób o różnych typach 
umiejętności i grupach wiekowych.

W kontekście przemysłu oznacza to konieczność 
sprostania takim wyzwaniom, jak: odpowiednie 
budowanie kompetencji, umożliwienie wydajnej 
pracy i zapewnienie bezpieczeństwa. Możliwości 
takie, jak zarządzanie zdalną siłą roboczą i zdalne 
operacje pomagają w sprostaniu tym problemom 
przez wytyczanie procesów i umożliwienie ciągłości 
biznesowej. Dzięki tym technologiom można pozy-
skać zintegrowaną cyfrową siłę roboczą, która może 
stosować w praktyce nowe modele operacyjne.

Innym aspektem włączenia cyfrowego jest możli-
wość zapewnienia szkoleń dla operatorów na całym 
świecie. W związku z poważnymi zmianami demo-
graficznymi, zaistniała pilna potrzeba zwiększenia 
dostępności specjalistycznych szkoleń dla operato-
rów.Technologie chmurowe stanowią fundament 
umożliwiający dostarczanie globalnych programów 
kompetencyjnych, które skracają czas szkolenia 
i umożliwiają uruchomienie operacji z niemal dowol-
nego miejsca.

3.  Zwiększenie odporności biznesu w wysoce 
niestabilnym i zmieniającym się świecie

Ostatnie wydarzenia ponownie pokazują, że naj-
ważniejsze jest, aby zapewnić ludziom bezpieczeń-
stwo. Wydarzenia takie, jak: wojna, pandemia, kry-
zys łańcuchów dostaw i zmieniający się krajobraz 
geopolityczny nakładają na biznes dodatkowy stres 
związany z koniecznością szybkiego reagowania. 
Pomimo tych wyzwań firmy i operacje muszą dzia-
łać dalej.

Branże, które rozwijają możliwości w chmurze, korzy-
stają z szybkości i elastyczności w dostosowywaniu 
swojej działalności, dzięki możliwościom takim, jak 
operacje zdalne, wgląd w produkcję oraz w łańcuch 
dostaw na poziomie globalnym. Chmura zapewnia 
elastyczność, która umożliwia przemysłowi łatwe 
skalowanie w górę i w dół, przy jednoczesnym zuży-
ciu tylko tych zasobów obliczeniowych, które są im 
potrzebne. W okresach niepewności chmura umoż-
liwia ludziom dalsze funkcjonowanie i sprawia, że 
branże produkcyjne w razie potrzeby nie tracą moż-
liwości wprowadzania innowacji poprzez szybkie 
skalowanie.

Trendy technologiczne również 
przyspieszają zmianę

W ostatniej dekadzie technologia chmury dojrza-
ła dzięki kilku dostępnym usługom, które ułatwia-
ją zwiększenie adopcji chmury dla przemysłu. Przy-
czyniło się to do zwiększenia gotowości do przyjęcia 
technologii chmury.

1.  Oprogramowanie korporacyjne jest teraz 
dostępne w chmurze i rozciąga się na brzegi

Wraz z pojawieniem się hiperskalerów chmurowych, 
możliwość obsługi dużej organizacji lub globalnie 
rozproszonej jest teraz łatwiejsza, przy niższych 
kosztach niż wcześniej. Te możliwości rozciąga-
ją się teraz na własne CPD (centrum przetwarzania 
danych) i przetwarzanie brzegowe, co zwiększa moż-
liwość przeniesienia krytycznych usług biznesowych 
do chmury, zapewniając jednocześnie najmniejsze 
zakłócenia.

2. Kategorie oprogramowania są zbieżne, 
co upraszcza migrację do chmury
Jest teraz mniejsze zapotrzebowanie na oddzielne 
rozwiązania punktowe, ponieważ główne katego-
rie oprogramowania zaczęły być w coraz większym 
stopniu zintegrowane i dostępne jako bezproblemo-
we rozwiązania w chmurze, a często jako usługa. Na 
przykład zarządzanie wydajnością zasobów staje się 
coraz bardziej zintegrowane, dzięki produktom inte-
grującym rejestry urządzeń, biblioteki strategii, moni-
toring wydajności w czasie rzeczywistym, narzędzia 
ryzyka integralności, jak również konserwację pre-
dykcyjną. Podobnie systemy realizacji produkcji stają 
się o wiele bardziej zintegrowane. Za pomocą jedne-
go oprogramowania możemy korzystać z harmono-
gramów, możliwości planowania, zarządzania ope-
racjami produkcyjnymi i rozszerzeniami na wysyłkę 
i łańcuchy dostaw. Te trendy ułatwiają przemysło-
wi przyjęcie specjalnie skonstruowanych technologii 
chmurowych.

3.  Osadzanie możliwości sztucznej inteligencji 
i uczenia maszynowego (AI/ML) 
w aplikacjach jest łatwiejsze

W miarę jak analityka staje się przeważającym 
nurtem w przemyśle, jest coraz częściej osadzana 
w głównych produktach oprogramowania na rynku. 
Chmura umożliwia budowanie i skalowanie możli-
wości analitycznych specyficznych dla danej bran-
ży. Zmniejsza to bariery związane z dostępnością do 
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wiedzy i koniecznością tworzenia przypadków uży-
cia AI/ML specyficznych dla każdej lokalizacji oraz 
umożliwia zarządzanie rozbieżnymi zbiorami danych.

4.  Możliwości cyberbezpieczeństwa 
w chmurze znacznie się poprawiły

Zgodność z bezpieczeństwem cybernetycznym staje 
się coraz bardziej uproszczona, dzięki zwiększonemu 
przyjęciu norm takich jak IEC 62443 dla cyberbez-
pieczeństwa systemów automatyki przemysłowej 
i kontroli, ISO-27001/270002 dla zarządzania bezpie-
czeństwem informacji, ISO-27017 dla kontroli bez-
pieczeństwa informacji dla usług w chmurze oraz 
ISO-27018 dla ochrony danych osobowych w chmu-
rach publicznych. Dostępność raportów z audytu 
AICPA SOC 2 pomaga również, gdy firmy rozważają 
wdrożenie oprogramowania jako usługi.

5.  Dostępność przemysłowych aplikacji typu 
software-as-a-service

Firmy przemysłowe są często postrzegane jako spóź-
nieni użytkownicy technologii cyfrowych. Większość 
przemysłu wolała pozostać przy rozwiązaniach zain-
stalowanych w siedzibie firmy, głównie ze względu 
na brak dla wielu z nich odpowiednich opcji oprogra-
mowania jako usługi, w cenie, która byłaby opłacal-
na. To się szybko zmienia dzięki kilku możliwościom 
oprogramowania przemysłowego dostarczanego jako 
usługa. Możliwości te obejmują podstawową infra-
strukturę, taką jak: dane, analityka i wgląd w produk-
cję, a także główne aplikacje, takie jak systemy rea-
lizacji produkcji, zarządzanie wydajnością zasobów 
i zdalne szkolenie operatorów.

Pięć możliwości dla chmury 
przemysłowej

Strategiczne myślenie o roli chmury dla przemysłu 
wymaga myślenia nie tylko o technologii. Większość 
branż zainicjowała już jakąś formę programów trans-
formacji biznesowej opartej na technologiach cyfro-
wych. Przyrostowe i zwinne podejście do transfor-
macji w chmurze zmniejsza ryzyko i pozwala uniknąć 
zakłóceń działalności w porównaniu z rozległą i kosz-
towną wymianą istniejących systemów.

Ułatwienie wdrożenia chmury w całej organizacji 
wymaga dostosowania możliwości do długotermino-
wych potrzeb branży. Chmury muszą łączyć wspól-
ne modele danych przemysłowych, standardy bran-
żowe, procesy biznesowe, interfejsy programowania 

aplikacji i interoperacyjność z wieloma innymi chmu-
rami. Istnieje pięć możliwości, które organizacje prze-
mysłowe adoptujące chmurę mogą wykorzystać:

1.  Specyficzne dla przemysłu bloki 
konstrukcyjne

Każda organizacja musi opracować wspólne możli-
wości, które skalują się ponad granicami przedsię-
biorstwa, aby odpowiedzieć na potrzeby przemy-
słowe. Są to modułowe bloki konstrukcyjne, które 
przyspieszają rozwój rozwiązań cyfrowych specyficz-
nych dla danej branży. Przykładem mogą być wspól-
ne bloki konstrukcyjne, takie jak: modele maszyn 
i urządzeń, schematy procesów, silniki symulacyjne 
i/lub modele planowania i harmonogramów, które 
umożliwiają aplikacjom korzystanie ze wspólnych 
zasobów w chmurze.

2. Schemat architektury międzyaplikacyjnej
Architektura przemysłowa, która obejmuje wszystkie 
aspekty, począwszy od danych, sieci, infrastruktury 
obliczeniowej i zakresu aplikacji, będzie służyć jako 
wzór umożliwiający transformację do chmury prze-
mysłowej. Chmury przemysłowe potrzebują branżo-
wego planu, na podstawie którego organizacje mogą 
modernizować i wprowadzać innowacyjne możliwo-
ści, które są najbardziej istotne dla ich działalności.

3. Otwartość i interoperacyjność
Aplikacje chmurowe dla przemysłu muszą być 
postrzegane jako wysoce interoperacyjny ekosy-
stem aplikacji, który jest w stanie zmaksymalizo-
wać istniejące inwestycje w oprogramowanie, takie 
jak używane lokalnie (on-premise) obecne środowi-
sko. Udana chmura przemysłowa będzie napędzać 
zwiększony poziom otwartości i interoperacyjności, 
promując jednocześnie jednolite standardy w całym 
przedsiębiorstwie.

4.  Cyberbezpieczny fundament dla łączności, 
danych i dostępu

Zbudowanie modelu danych, analityki i łączności 
w skali całego przedsiębiorstwa jest krytyczne dla 
funkcjonowania w nowym, chmurowym świecie. 
Zagrożenia cybernetyczne to ryzyka, którymi należy 
zarządzać zarówno w przypadku aplikacji informa-
tycznych, jak i technologii operacyjnych. Zagrożenia te 
ulegają ciągłym zmianom. Aby w pełni wykorzystać 
korzyści płynące z chmury, należy zbudować funda-
menty do zarządzania cyberbezpieczeństwem, zaczy-
nając od łączności i rozszerzając się na dane i dostęp.  
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5. Bezpieczna integracja dla partnerów
Znajdujemy się obecnie w świecie wielu środowisk 
chmurowych pochodzących od różnych dostaw-
ców. Krajobraz jest jeszcze bardziej złożony, jeśli 
weźmiemy pod uwagę nakładanie się wielu dostaw-
ców usług oprogramowania i infrastruktury (SaaS 
i IaaS). Wydaje się, że większość firm, które roz-
poczęły swoją podróż w chmurze, skupiła się na 
udowodnieniu swojego sukcesu z jednym dostaw-
cą usług. Z czasem, aby wraz z partnerami w pełni 
wykorzystać otwarty ekosystem, zdolność do inte-
gracji i działania w wielu systemach chmurowych sta-
nie się fundamentalnie ważna.

Od czego zacząć?

Jednym z najważniejszych pytań, na które próbu-
je odpowiedzieć przemysł jest to, od czego zacząć? 
Ogólnie rzecz biorąc, liderzy biznesowi albo rozsze-
rzają swoje wysiłki w zakresie transformacji chmury, 
aby objąć technologie operacyjne i aplikacje przemy-
słowe, albo rozpoczynają od nowej podróży w chmu-
rze przemysłowej. Aby opracować etapowy plan 
z odpowiednim zarządzaniem, należy przestrzegać 
pięciu zasad.

1.  Zacznij od kontekstu biznesowego 
i problemu do rozwiązania

Droga związana z transformacją do chmury musi być 
dostosowana do celów biznesowych i mieć wspól-
ny kontekst z ogólną strategią organizacji. Pierw-
szym krokiem jest wybranie problemu do rozwiąza-
nia, z wartością biznesową możliwą do osiągnięcia 
w chmurze, co pomoże określić etap przyszłej trans-
formacji. Na przykład wgląd w produkcję na pozio-
mie przedsiębiorstwa, w celu poprawy planowania 
ekonomicznego w wielu zakładach produkcyjnych, 
będzie stanowił podstawę do rozpoczęcia dodawa-
nia nowych możliwości.

2.  Zbudowanie fundamentu danych 
i ustanowienie interoperacyjności

Aplikacje technologii operacyjnych i oprogramo-
wania przemysłowego są w dużej mierze instalo-
wane lokalnie (on-premise), gdzie są używane od 
lat. Rozszerzenie ich dostępności przy użyciu chmu-
ry wymaga rozmontowania informacyjnych silosów 
i stworzenia szerokiej dostępności danych prze-
mysłowych do konsumpcji przez nowe aplikacje 
i użytkowników oprogramowania. Należy ustalić 
jasną strategię łączenia się z różnymi urządzeniami 

i aplikacjami w celu gromadzenia, kontekstualizo-
wania, przechowywania i skalowania danych. Tam, 
gdzie jest to możliwe aplikacje muszą wykorzysty-
wać wspólne dane podstawowe ze wspólnymi zaso-
bami (urządzeniami i maszynami) i modelami pro-
cesów wykorzystywanymi poprzez rozszerzalne 
interfejsy aplikacji. Umożliwi to zwiększenie pozio-
mu interoperacyjności.

3.  Wybierz nowe możliwości budowania 
w chmurze, takie jak cyberbezpieczeństwo

Dodaj do chmury nowe możliwości technologicz-
ne, które mogą być współdzielone w całej organi-
zacji. Są to takie możliwości, jak: narzędzia nauki 
o danych (data science), wspólne aplikacje korpora-
cyjne, szablony wizualizacji danych i modele ucze-
nia maszynowego. Pomaga to w przyszłościowych 
inwestycjach poprzez udostępnienie nowych możli-
wości, które można wykorzystać za pomocą chmury 
w skali, która wcześniej nie była możliwa.

4.  Przeniesienie obciążeń i plan okresu 
przejściowego

Przejście do chmury nie musi być masowe. W czasie 
gdy obciążenia robocze są przenoszone z infrastruk-
tury lokalnie (on-premise) do chmury, powinno się 
zaplanować okres hybrydowy, w którym będzie ist-
nieć nakładanie się obecnej i nowej infrastruktury. 
Cel udanego przejścia obejmuje uruchomienie nowej 
infrastruktury i procesów zarządzania oprogramowa-
niem, takich jak: wysoka dostępność, odzyskiwanie 
po awarii i testowanie w chmurze, aby zminimalizo-
wać zakłócenia.

Trzeba określić funkcjonalności, które należy posia-
dać w chmurze, aby zbudować plan migracji. Przed-
siębiorstwa, które korzystają z oprogramowania, 
muszą przejść od skupienia się na aplikacjach do sku-
pienia się na wynikach. Koncentrując się na wyni-
kach, organizacje muszą wybrać, które aplikacje 
przekształcić na chmurowe, które po prostu zmigro-
wać, a które zachować w obecnym stanie. Niektóre 
starsze systemy mogą nigdy nie zostać zmigrowane 
do chmury z powodów technologicznych, handlo-
wych lub zastrzeżeń w umowach. Różnice regionalne 
dotyczące ochrony danych lub wymogów regulacyj-
nych muszą być oceniane dla każdej branży i wytwa-
rzanych produktów. Należy zbudować plan, który 
określa sposób sekwencjonowania tych możliwo-
ści i ograniczeń. W okresie przejściowym wdroże-
nia w istniejących centrach przetwarzania danych 
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muszą być wyjątkiem, a wszystkie nowe inwestycje 
muszą mieć priorytet uruchomienia w chmurze lub 
być gotowe do uruchomienia tamże (cloud-first lub 
cloud-ready).

5.  Budować organizację wokół nowych 
możliwości

Nowe możliwości stworzone w chmurze będą 
wymagały zmian w obecnej organizacji, aby umożli-
wić ich przyjęcie w celu realizacji wartości. Na przy-
kład przyjęcie otwartego i interoperacyjnego eko-
systemu obejmującego wielu interesariuszy, będzie 
wymagało ustanowienia procesów biznesowych 
ułatwiających współpracę z klientami i organizacja-
mi partnerskimi. Będzie to również wymagało zarzą-
dzania takimi aspektami, jak bezpieczeństwo cyber-
netyczne, aby zapobiegać włamaniom, wykrywać 
zagrożenia i na nie reagować. Struktura organizacyj-
na musi być zbudowana w oparciu o właściwe bodź-
ce, aby zapewnić wykorzystanie nowych możliwości 
oferowanych przez chmurę.

Dlaczego właśnie teraz?

Znajdujemy się obecnie w fazie powszechnej adap-
tacji chmury w przemyśle. Większa dojrzałość 

technologiczna chmury przemysłowej ułatwia jej 
wdrożenie i zapewnia szybszy czas zwrotu z inwesty-
cji. Przygotowanie się na światową zmienność i nie-
pewność wymaga również przyjęcia przez przemysł 
nowych możliwości opartych na chmurze, takich 
jak operacje zdalne i wgląd w produkcję, przy jed-
noczesnym zwiększeniu cyfrowego włączenia pra-
cowników. Wszystkie te czynniki sprawiają, że teraz 
jest najbardziej odpowiedni czas transformacji do 
chmury. Transformacje te umożliwiają przemysło-
wi osiągnięcie doskonałości operacyjnej, poprawę 
zrównoważonego rozwoju, optymalizację procesów 
end-to-end, poprawę niezawodności i lepszą wydaj-
ność pracowników. Wykorzystując chmurę, prze-
mysł może przyjąć śmia-
łe strategie, które stworzą 
bardziej wydajną, bez-
pieczną i zrównoważo-
ną przyszłość z korzyścią 
dla pracowników i całego 
społeczeństwa.

Piotr Błażewicz
Regional Manager

Honeywell
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SYSTEM ELEKTRONICZNYCH 
ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE 
PRAC W PKN ORLEN

Jedną z wdrożonych wartości korporacyjnych w PKN ORLEN są ludzie. Priorytetem dla 
koncernu jest bezpieczeństwo pracowników własnych, a także pracowników wykonaw-
ców zewnętrznych współpracujących z PKN ORLEN.

Wewnętrzne analizy bezpieczeństwa w PKN 
ORLEN pokazały, że pomimo zdecydowanej popra-
wy w dziedzinie techniki, technologii, organizacji, 
a także prewencji wypadkowej występują zdarzenia 
kryzysowe (wypadki, pożary, awarie). Dlatego też 
uznaliśmy, że należy zastosować dodatkowe rozwią-
zanie informatyczne, które uszczelniłoby działania 
prewencyjne, co przyczyniłoby się do wzrostu bez-
pieczeństwa pracowników oraz kontraktorów. 

Bezpieczeństwo prowadzenia wszystkich prac, zale-
ży w dużej mierze od prawidłowego rozpoznania 
zagrożeń związanych z jej wykonaniem, właściwe-
go doboru środków zapobiegawczych i asekuracyj-
nych, organizacji pracy oraz prawidłowej postawy 
osób związanych z realizacją zezwolenia. Dlatego 
też tak ważne jest nowoczesne zarządzanie wyda-
waniem zezwoleń, na podstawie których są wyko-
nywane prace. 

W Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku 
prace prowadzone są w oparciu o między innymi 
zezwolenia jednorazowe. Zezwolenie na prace jest 
podstawowym dokumentem dopuszczającym do 
pracy pracowników firm zewnętrznych świadczą-
cych pracę na rzecz PKN ORLEN. Wdrożony w kon-
cernie system elektronicznego wydawania zezwoleń 
(e-PTW) pozwala na sprawne zarządzanie procesem 
cyklu życia zezwolenia na prace w sposób w pełni 
scentralizowany. 

Jednym z głównych powodów wdrożenia systemu 
e-zezwoleń była pomoc osobom zaangażowanym 
w proces przygotowania i wykonania pracy, do któ-
rych wymagane jest  zezwolenie, a podstawowym 
zadaniem systemu jest organizacja stanowiska pracy 

i jego zabezpieczenie przed pojawieniem się zagro-
żeń dla wykonujących czynności, w tym: 
 • rodzaj i zakres prowadzonych prac, 
 • środki ochrony indywidualnej, 
 • środki ochrony zbiorowej, 
 • dane dotyczące wykonawcy (liczba 

pracowników, dane kierującego zespołem) 
 • informacje o zagrożeniach w miejscu 

wykonywania prac, 
 • zastosowane środki zabezpieczające, 
 • uzgodnienia (pracownicy dedykowani 

z odpowiednimi uprawnieniami), 
 • dodatkowe zabezpieczenia i wyłączenia 

(wyłączenie zasilania elektrycznego, analizy 
stężeń substancji niebezpiecznych). 

Dostęp do systemu realizowany jest głównie przez 
przeglądarkę internetową. Z każdego miejsca, w któ-
rym wykonywane są czynności związane z wydawa-
niem ezezwoleń możliwy jest dostęp do centralnego 
serwera. System wspierany jest również przez aplika-
cję mobilną, dostępną na smartfonach przeznaczo-
nych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem (Ex). 

Daje to dużą elastyczność i poprawę organizacji 
pracy. Pozwala uniknąć sytuacji, kiedy zezwolenie 
przed wydaniem musi fizycznie pokonać odległości 
rzędu kilku kilometrów w celu uzyskania niezbęd-
nych uzgodnień i akceptacji - Zakład Produkcyjny 
w Płocku należący do PKN ORLEN zajmuje około 
780 ha powierzchni, a drogi wewnętrzne na jego 
terenie mają blisko 100 km.

System e-PTW pozwala na zarządzanie procesem 
cyklu życia zezwolenia na prace w sposób w pełni 
scentralizowany. 
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Przygotowanie Akceptacje 
i uzgodnienia Wykonanie pracy Zakończenie pracy 

i zezwolenia Archiwizacja

Cykl życia zezwolenia

System elektronicznego wydawania zezwoleń 
e-PTW został wyposażony w zintegrowane mapy 
zakładów należących do Grupy ORLEN, a usytuo-
wanych w różnych miejscach w Polsce. Dzięki temu 
można dokonywać przeglądu sytuacyjnego realiza-
cji prowadzanych prac w różnych obszarach w cza-
sie rzeczywistym, w całej Polsce.

System ułatwia też prowadzenie kontroli BHP, 
ponieważ umożliwia selekcję realizowanych prac 
z uwzględnieniem skali zagrożeń realizowanych 
w danym miejscu.

System e-zezwoleń integruje proces wystawienia 
zezwolenia z procesem odcięcia mediów (LOTO), 

co stanowi dodatkowe zabezpieczenie procesowe 
tj. system nie pozwoli na potwierdzenie zdjęcia blo-
kad odcinających energię niebezpieczną w przypad-
ku kiedy na danym aparacie/urządzeniu/rurociągu/
itp. trwają prace. 

Podczas pandemii zaobserwowaliśmy dodatko-
wą zaletę systemu wynikającą z przygotowania 
pomieszczeń do wydawania zezwoleń – pomieszcze-
nia te pozwalają na odbiór zezwoleń niemalże bez 
kontaktu, co przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka 
zakażenia zarówno dla wykonawców zewnętrznych 
jak i pracowników PKN ORLEN.

Przykład ogólnego rzutu na ZP w Płocku
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System e-zezwoleń ma zastosowanie do pracowni-
ków PKN ORLEN w całym obszarze produkcji i swoim 
zasięgiem obejmuje pracowników własnych oraz pra-
cowników wykonawców zewnętrznych realizujących 
zadania remontowe. Uniwersalność Systemu daje 
możliwość jego wdrożenia w Spółkach Grupy ORLEN 
zarówno w polskich jak i spółkach zagranicznych.

Zespół wdrożeniowy składał się z przedstawicie-
li wszystkich interesariuszy: IT, BHP, przedsta-
wicieli produkcji. Po zakończeniu pilotażu zespół 
wdrożeniowy zebrał informacje od bezpośrednich 
użytkowników i wykorzystał zdobyte doświadcze-
nie oraz wiedzę w rolloucie systemu w całej Polsce.

Projekt może zostać wdrożony w każdym przed-
siębiorstwie (po jego niewielkim dostosowaniu 

do specyfikacji danej firmy), niezależnie od działu 
gospodarki czy działalności gospodarczej.

Główna zaleta z wdrożenia systemu to poprawa bez-
pieczeństwa wykonywanych prac, która jest realizo-
wana m.in. poprzez:
 • ułatwienie przeprowadzania oceny ryzyka zadania,
 • redukowanie popełnianych błędów,
 • wspomaganie funkcjonowania systemu LOTO 

(Lock Out Tag Out), który jest elementem 
systemu e-zezwoleń,

 • wspomaganie w wystawianiu i zarządzaniu 
zezwoleniami (np.: raportowanie, podgląd online 
na mapie zakładu),

 • możliwość wydania zezwolenia na wjazd pojaz-
du i pracę pojazdu automatycznie dołączonego 
do zezwolenia, na których są wykorzystywane,

 • w przypadku prac w zbiornikach i przestrzeniach 
zamkniętych Karta wejścia do aparatu jest 
automatycznie dołączona do zezwolenia,

 • poprzez organicznie kontaktu wykonawców 
zewnętrznych z obsługą instalacji zapewnia 
większą ochroną przed zakażeniem np. Covid-19, 

 • dzięki archiwizacji w systemie elektronicznym 
oraz wydruku tylko w jednym egzemplarzu 
(dla Wykonawcy robót) system zapewnia 
oszczędność papieru, tuszu i czasu, 

 • w niektórych przypadkach skrócenie czasu 
wydawania zezwolenia (np. w przypadku robót 
liniowych, rozległych instalacji takich jak park 
zbiorników), 

 • oszczędność w wykorzystaniu powierzchni 
biurowej poprzez archiwizowanie w systemie 
elektronicznym.

W trosce o bezpieczeń-
stwo pracowników po-
dejmujemy innowacyjne 
działania wspierane 
przez naukę i technikę. 
Dobrym przykładem 
jest opracowanie i wdro-
żenie systemu elektro-
nicznych zezwoleń – 

e-PTW. System opiera się na zaangażowaniu 
pracowników obszaru produkcji, informatyki oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wpływa on real-
nie na poprawę bezpieczeństwa środowiska pra-
cy. Podnoszenie kultury bezpieczeństwa pracy 
przez bezpieczne środowisko motywuje nas do 
ciągłego doskonalenia obszaru bhp, w którym 
chcemy być liderem – podkreśla Tomasz Gości-
niak, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higie-
ny Pracy, PKN ORLEN.

Przykład stanowiska do wydawania elektronicznych zezwoleń na pracę

Natalia 
Grądzka-Grabowska

Specjalista,  
Dział BHP i Koordynacji 

Prewencji w GK, Biuro 
Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy, PKN ORLEN

Jarosław Szpejna
Ekspert  

Obszar Produkcji 
Petrochemicznej 

PKN ORLEN



Światowy lider cyfrowych rozwiązań 
zielonej transformacji
Wyzwanie klimatyczne jest szansą dla firm, aby wytyczyć drogę do zrównoważonego 
rozwoju, jednocześnie budując reputację i przewagę konkurencyjną. Redukcja emisji 
dwutlenku węgla poprawia wydajność, obniża koszty i napędza innowacje w celu 
osiągnięcia sukcesu. Mówiąc prościej, działania na rzecz klimatu mają sens komercyjny.

Skontaktuj się z nami, aby wspólnie sprawdzić czy Twoja firma ma szczegółowy plan 
transformacji w celu osiągnięcia zeroemisyjności.

Kontakt:
Tomasz Radomski
Head of Manufacturing
Atos Polska
tomasz.radomski@atos.net
atos.net/pl/polska

tomasz.radomski@atos.net
http://atos.net/pl/polska
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INTELIGENTNA ELEKTRONIKA 
I INTUICYJNA OBSŁUGA, CZYLI WYSOKI 
POZIOM KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA 
PRACOWNIKÓW Z DRÄGER XPLORE 8000

Dräger X-plore® 8000 to aparat filtrujący z wymuszonym obiegiem zaprojektowany 
przez użytkowników. 

„Technika dla Życia.” – to nie kolejny slogan marke-
tingowy. To fundament naszej działalności. Ludzkie 
życie i zdrowie są dla nas wartościami nadrzędnymi, 
dlatego nieustannie ulepszamy nasze produkty tak, 
by korzystanie z nich było jak najbardziej intuicyjne, 
a komfort użycia możliwie najwyższy.

Idealnym przykładem obrazującym naszą filozo-
fię jest historia aparatu filtrującego z wymuszo-
nym obiegiem. Wiedzieliśmy, że możemy chronić 
drogi oddechowe lepiej. Bez oporów oddechowych, 
bez ciasnych i kłopotliwych w użyciu masek pełno-
twarzowych, które z braku alternatywy niejedno-
krotnie stosowane były na wyrost. Zaprojektowa-
liśmy urządzenie, które ma wykonać całą pracę za 
nas – od przefiltrowania powietrza, po jego poda-
nie w możliwie najbardziej komfortowy sposób, tak 

by pozostawić nam jedyną, naturalną czynność – 
swobodne oddychanie. Wykorzystaliśmy dostępną 
technikę, by jak najlepiej zrealizować to założenie. 
W ten sposób powstał aparat Dräger X-plore 7000 
– wersja pierwsza, która pozwoliła nam zebrać bez-
cenne informacje zwrotne od profesjonalnego grona 
użytkowników.

Poziom ochrony okazał się być zgodny z założeniami 
na najwyższym poziomie, jednak w obszarze „user 
experience” pozostało wiele do poprawy. Zebraliśmy 
wszystkie wskazania i zastrzeżenia, by przy współ-
pracy działu R&D zaprojektować dokładnie to, czego 
oczekiwał od nas rynek.

Tak powstał aparat filtrujący Dräger X-plore® 8000- 
stworzony do trudnych warunków pracy, oferujący 
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sprawdzone rozwiązania wraz z nowym intuicyjnym 
poziomem obsługi, z inteligentną elektroniką zapew-
niającą najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Usprawnienia i modyfikacje wprowadzone zostały 
w pięciu obszarach. 

Niezawodność:  
zaprojektowany do codziennego użytku 
w trudnych warunkach otoczenia, także 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Dräger X-plore® 8000 posiada wzmocnioną konstrukcję 
z gumowymi osłonami. Charakteryzuje się wysokim 
stopniem odporności (IP65) na zapylenie i zamocze-
nie. Dodatkowo wyposażony jest w dwie wersje naj-
nowocześniejszych akumulatorów litowo-jonowych, 
zapewniające zasilanie przez pełne osiem godzin pracy. 
W obszarach wymagających ochrony przed wybu-
chem optymalne wsparcie użytkownika zapewnia wer-
sja X-plore 8700 z dopuszczeniem Ex. Można ją uży-
wać w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21 i 22.

Wygoda:  
pełne skupienie na wykonywanej pracy.
Dräger X-plore® 8000 pozwala pracownikom wyko-
nywać swoją pracę i zapomnieć o tym, że korzy-
stają z aparatu filtrującego. Zaawansowany system 
nośny składający się z pasa i szelek zapewnia opty-
malne rozłożenie wagi. Opcjonalnie dostępna 
jest również komfortowa wyściółka. Złącze węża 
ma adapter z szybkozłączem 360°. Nowe części 
nagłowne zapewniają optymalny przepływ powie-
trza i maksymalny komfort, chroniąc oczy przed 
podrażnieniem. 

Bezpieczeństwo:  
intuicyjna obsługa pozwala zminimalizować 
ryzyko błędów użytkownika.
Urządzenie rozpoznaje podłączoną część nagłow-
ną i automatycznie wybiera prawidłową, minimal-
ną prędkość przepływu powietrza, co zapobiega 
nieszczelnościom. Złącze węża zapobiega jego nie-
prawidłowemu podłączeniu. Czujnik optyczny blo-
kuje działanie urządzenia w przypadku braku filtra 
oraz umożliwia prawidłowe wskazanie stopnia nasy-
cenia cząstkami. Wymiana filtra odbywa się w intui-
cyjnym systemie plug-and-go. Poza alarmem optycz-
nym i akustycznym urządzenie wyposażone jest 
również w alarm wibracyjny. W systemie zastoso-
wano ujednoliconą kolorystykę dla wszystkich czę-
ści wymiennych.

Łatwe serwisowanie:  
dokładne czyszczenie i bezpieczna obsługa.
Aparat Dräger X-plore® 8000 praktycznie nie wyma-
ga serwisowania, co oznacza niższe koszty eksplo-
atacji. Systemy autotestu i autoregulacji zostały 
wyposażone w zaawansowane czujniki temperatury 
i ciśnienia, co zapewnia właściwą prędkość przepły-
wu w każdych warunkach. Prosty i skuteczny system 
umożliwia szybkie ładowanie (poniżej 4 godzin 
w przypadku całkowicie rozładowanego akumulato-
ra). Urządzenie można szybko i łatwo rozłożyć do 
czyszczenia.

Modułowość:  
szeroka oferta komponentów do wszystkich 
zastosowań. 
Dräger X-plore® 8000 oferuje szereg przyjaznych 
użytkownikowi podstawowych i wyspecjalizowa-
nych systemów nośnych do zadań standardowych 
i związanych z dekontaminacją. Firma Dräger opra-
cowała również szeroką ofertę dopasowanych i luź-
nych części nagłownych, np. półmasek i masek peł-
notwarzowych, krótkich i długich kapturów, hełmów 
z wizjerami i wizjerów ochronnych. Dostępne są 
kompatybilne węże standardowe, a także o zwięk-
szonej elastyczności. Elementy i akcesoria mogą 
być łączone tak, aby jak najlepiej dopasować je do 
danego zadania, a sam system można rozszerzyć 
w dowolnym momencie.

Dräger Xplore® 8000  
– BO TRUDNE WARUNKI PRACY 
WYMAGAJĄ SPRAWDZONYCH 

ROZWIĄZAŃ.
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USZCZELNIENIA GAZU ZIEMNEGO 
I JEGO MIESZANINY Z WODOREM

Uszczelnienie instalacji przemysłowych gazu ziemne-
go, jego mieszaniny z wodorem oraz samego wodo-
ru jako paliwa przyszłości niosą określone wymaga-
nia, których wspólnym mianownikiem powinny być:
 • odporność na korozję,
 • odpowiednio wysoka gazoszczelność,
 • ogniobezpieczeństwo,
 • przewodnictwo elektryczne w przypadku 

instalacji uziemianych,
 • brak gromadzenia ładunków elektrostatycznych 

w strefach zagrożenia wybuchem.

Gaz ziemny, zarówno wysokometanowy jak zaazo-
towany jest na tyle poznanym medium, że nawet 
z dodatkową domieszką zanieczyszczeń nie powodu-
je problemów korozyjnych dla większości współcześ-
nie produkowanych materiałów uszczelniających na 
bazie stali, grafitu elastycznego, PTFE czy niektórych 

elastomerów. Wyzwanie stanowi wodór, który może 
powodować problemy z tzw. korozją wodorową 
znaną także jako kruchość wodorowa.

Korozja wodorowa wynika między innymi z reakcji 
wodoru (H2) z węglem (C) zawartym w stali. Dobrze 
znanym zjawiskiem jest proces odwęglania stali 
w rejonie warstwy przypowierzchniowej. W wyni-
ku reakcji odwęglania stali powstają cząsteczki meta-
nu (CH4) o stosunkowo dużych rozmiarach, które 
w zwartej fazie metalicznej nie mogą dyfundować, 
dlatego też metan gromadzi się tam, gdzie powstaje 
– zwłaszcza na granicach ziaren, w mikroporach lub 
miejscach z innymi wadami struktury. W wyniku ciś-
nienia wywołanego przez powstający i gromadzący 
się metan powstają naprężenia, które po osiągnię-
ciu odpowiednio dużej wartości powodują pęknię-
cia widoczne na rys. 1a i 1b.

Rys. 1a i 1b. Pękanie wywołane oddziaływaniem wodoru.  
Autor: Artur Jasiński – Zakład Chemii i Diagnostyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Często stosowanymi materiałami odpornymi na 
powyższe zjawisko są stale austenityczne (kwa-
soodporne) z rodziny AISI 304 i AISI 316. Stale te 
są standardowo używane przy produkcji uszczel-
nień metalowych SPETORING® oraz metalowo-
-miękkomateriałowych, takich jak uszczelki spiralne 
SPETOSPIR® (rys. 2a) i wielokrawędziowe SPETO-
MET® MWK® (rys. 2b), które od lat są stosowane 
w gazownictwie i górnictwie naftowym. Innymi 
słowy, domieszkowanie wodoru w celu współspa-
lania z gazem ziemnym zasadniczo nie wymaga 

zmiany rodzaju materiałów uszczelniających. Także 
czysty wodór nie stanowi większego wyzwania dla 
stosowanych obecnie rozwiązań.

Większe wymagania wodór stawia pod względem 
gazoszczelności. Gazoszczelność dla uszczelnień spo-
czynkowych badana jest m.in. wg EN13555 z wyko-
rzystaniem helu jako medium testowego. Zakłada 
się, że szczelność wodorowa nie powinna znacząco 
odbiegać od szczelności helowej, przy czym trwa-
ją prace nad implementacją wodoru jako medium 
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testowego w ramach procedur zgodnych z normą 
EN13555. Dotychczasowe badania potwierdzają, że 
wysokojakościowe uszczelnienia spiralne i wielokra-
wędziowe pozwalają na osiągnięcie bardzo wyso-
kich klas szczelności o rzędy wielkości większych od 
uznawanych jako technicznie wystarczający standard 
wynoszący 0,01 mg/(m·s). 

Kolejnym wyzwaniem dla uszczelnień na media 
palne i wybuchowe jest ogniobezpieczeństwo. 
Zalecenia dot. ogniobezpieczeństwa znajdzie-
my w punkcie 2.12 zasadniczych wymagań bez-
pieczeństwa Dyrektywy 2014/68/UE dot. urzą-
dzeń ciśnieniowych jak również w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Dz.U. 2014 poz. 1853, para-
graf 169.

Ogniobezpieczeństwo powinno być rozumiane jako 
zapewnienie braku wycieku podczas pożaru, jak rów-
nież po ustaniu zagrożenia. Uszczelnienie nie tylko 
musi być niepalne, ale posiadać własności gwarantu-
jące zachowanie szczelności podczas ekspozycji ognia 
jak również po ochłodzeniu połączenia. Istnieje szereg 
norm badawczych pozwalających oszacować ognio-
bezpieczeństwo armatury z uszczelnieniem spoczynko-
wym lub połączenia kołnierzowego do których należą 
m.in.: BS 6755-2, ISO 10497, API 607, API 6FA, API 6FB.

Z punktu widzenia uszczelnień spoczynkowych najbar-
dziej odpowiednią wydaje się norma API 6FB, gdzie pró-
bie poddaje się uszczelkę w kołnierzach zaślepiających 
wg ASME B16.5 o rozmiarze NPS 6” class 300. Stano-
wisko testowe podczas próby pokazano na rysunku 3. 

Rys. 2a Uszczelka SPETOSPIR SWZ, rys. 2b Uszczelka SPETOMET MWK 60

Rys. 3 Stanowisko firmy AMTEC Messtechnischer Service GmbH podczas próby ogniowej wg API 6FB
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Z ogniobezpieczeństwem wiąże się przewodność 
elektryczna uszczelek (wymagana ustawą Dz.U. 
2014 poz. 1853, paragraf 169), która ma zapewnić 
odprowadzenie do uziemienia ładunków elektrycz-
nych pochodzących od wyładowań atmosferycz-
nych. Uszczelnienia metalowe i metalowo-grafito-
we wykazują bardzo niski opór właściwy wynoszący:
 • dla elementów stalowych 0,07÷0,1·10–6 Ωm
 • dla wypełnienia z grafitu ekspandowanego 

6÷8·10–6 Ωm

Takie wartości gwarantują ciągłość przewodzenia 
instalacji.

Ostatnim wymogiem bezpieczeństwa są własności 
antystatyczne, mające znaczenie w strefach zagro-
żonych wybuchem. Uszczelnienia dobrze przewo-
dzące prąd elektryczny jednocześnie nie gromadzą 
ładunków elektrostatycznych, co potwierdzają bada-
nia rezystancji i rezystywności. Do wyznaczania tych 

parametrów dla materiałów uszczelniających można 
stosować normę EN 61340-2-3. Stanowisko testowe 
pokazano na rysunku 4. Bada się rezystancję oraz 
rezystywność powierzchniową i skrośną materia-
łów, przy czym norma określa maksymalne wartości 
zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa.

Podsumowując, uszczelnienia metalowe SPETO-
RING® a także metalowo-grafitowe SPETOSPIR® 
i SPETOMET® MWK® w wykonaniu materiałowym 
ze stali 316L i grafitu ozn. 
FG-C spełniają najwyższe 
wymagania pod względem 
szczelności i bezpieczeństwa 
w instalacjach gazu ziemnego 
i jego mieszaniny z wodorem. 

 dr inż. Radosław Sieczkowski
Kierownik Działu Technicznego 

SPETECH®

Rys. 4. Stanowisko do badań rezystancji i rezystywności wg EN 6134023.
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IZOLACJA ZBIORNIKÓW Z TWORZYW 
TERMOPLASTYCZNYCH

Konstrukcje zbiorników bezciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych należy odpo-
wiednio izolować termicznie w celu utrzymania prawidłowych właściwości fizyczno-che-
micznych magazynowanego czynnika oraz zapewnienia wymaganych parametrów pracy 
w warunkach otoczenia, jakie panują w jego miejscu posadowienia.

Etapem poprzedzającym produkcję zbiornika bez-
ciśnieniowego jest zawsze zebranie wyczerpujących 
informacji na temat warunków pracy. Te dane mają 
krytyczny wpływ na zastosowane materiały, prze-
widziane technologie wytwarzania, jak i żywot-
ność zbiornika. W kolejnym etapie przeprowadzane 
są obliczenia wytrzymałościowe (inaczej obliczenia 
statyki) dla założonych parametrów. Izolację zbior-
nika dopiera się na etapie projektowania konstrukcji.

Izolacja termiczna zbiorników 
wełną mineralną

W codziennej praktyce – zależnie od wyniku obli-
czeń strat ciepła – stosuje się wełnę mineralną 

o grubości 50 mm lub 100 mm. Zawsze dąży się 
do tego, by straty były jak najmniejsze. Ociepleniu 
podlega głównie cylinder (ściany zbiornika), który 
ze względu na największą powierzchnię konstrukcji 
oddaje najwięcej ciepła, jak również jego dach. Dla 
zbiorników zewnętrznych, które pracują w warun-
kach, w których mogą występować temperatury 
skrajne np. –20°C ociepla się także dno. Izolowa-
ne powinny być szczególnie konstrukcje z polipro-
pylenu PP lub PVC – materiału bardziej kruchego 
i podatnego na uszkodzenia w przypadkach spad-
ków temperatury. W niektórych przypadkach izo-
lacją obejmuje się także rurociągi przesyłowe trans-
portujące medium ze zbiornika na dalszą część 
instalacji.

Wyliczając grubość wełny mineralnej do izolacji zbiornika może się okazać, że zastosowanie 
100 mm materiału będzie wiązało się ze stosunkowo niewielkim kosztem, ale pozwoli uzyskać 

zdecydowanie lepszą izolacyjność i oszczędzić energię potrzebą do podgrzewania medium.

W przypadku zastosowania wełny mineralnej 
mamy do czynienia z tzw. konstrukcją dwupłasz-
czową zbiornika. Od wewnątrz znajduje się cylin-
der właściwy, następnie montowana jest izolacja 
i całość „zamyka się” płaszczem ochronnym. Płaszcz 
zewnętrzny może być wykonany zarówno z płyty 
polietylenowej PE, polipropylenowej PP czy blachy 

aluminiowej – wszystko w zależności od potrzeb 
Inwestora.

W przypadku zbiorników magazynowych podlegających 
pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego UDT wyposa-
żonych w wannę wychwytową, ocieplenie stosuje się na 
zbiornik główny przechowujący medium, nie na wannę.

W ostatnim czasie w Amargo przeprowadzono interesujące analizy pod kątem konstrukcji zbiornika o średnicy 4 m, 
wysokości 13 m (pojemność rzędu 150 m3), produkowanego metodą nawojową. Do założeń przyjęto, że wewnątrz 

zbiornika należy zapewnić temperaturę 50°C, natomiast na zewnątrz – okresowo może się pojawiać –20°C. Okazało się, 
że w takim przypadku w przekroju ścianki występują miejsca, gdzie spada temperatura, co niekorzystnie wpływa na 

tworzywo. Skutkiem tego będzie ryzyko występowania naprężeń wewnątrzmateriałowych. Dla takich założeń należy 
więc zwrócić uwagę na ocieplenie także dna zbiornika. Tego typu naprężenia w płycie dennej zbiornika w dłuższej 

perspektywie czasu mogłyby powodować pęknięcia (tworzywo mogłoby „wariować w swojej strukturze”) i awarie. 
Do ocieplenia dna zbiornika należy w takich przypadkach zastosować materiał odporny na ściskanie, np. styrodur.
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Montaż wełny mineralnej na zbiorniku

Wełnę mineralną do izolowania zbiornika z tworzy-
wa sztucznego montuje się na kilka sposobów:
 • Wykonanie konstrukcji wsporczej wokół 

zbiornika, która będzie podtrzymywała 
materiał izolacyjny. Rozwiązanie stosuje się 
zwłaszcza dla wysokich zbiorników (np. rzędu 
8 m). Dodatkowo jako elementy pośrednie 
montuje się bednarki, które utrzymują wełnę 
na poszczególnych wysokościach zbiornika. 
Stanowią one podparcia dla materiału 
izolacyjnego, który pod wpływem ciężaru 
mógłby się zgniatać.

 • Stosowanie wełny mineralnej połączonej 
z jednostronną okładziną z siatki 
galwanizowanej przyszytej galwanizowanym 
drutem do warstwy wełny, która nadaje jej 
sztywność. W takim przypadku nie potrzebne są 
elementy do wspierania materiału. W zależności 
od wielkości zbiornika montuje się listwy 
z tworzywa do których zamocowany jest cienki 
drucik połączony z wełną. Dzięki temu izolacja 
pozostanie na swoim miejscu i nie przemieści 
się niezależnie od manewrowania zbiornikiem 
podczas transportu czy posadowienia.

Ocieplenie zbiornika pianką 
natryskową PUR

Pomimo że najczęściej stosowanym materiałem do 
izolacji zbiorników z tworzyw sztucznych jest wełna 
mineralna, warto w tym miejscu wspomnieć o możli-
wości ocieplenia za pomocą pianki natryskowej PUR. 
O ile montaż wełny jest realizowany samodzielnie 
przez ekipę producenta, o tyle w przypadku pian-
ki PUR na ogół zachodzi konieczność zaangażowa-
nia firmy zewnętrznej, dodatkowych zabezpieczeń 
na hali i przycinania powierzchni z pianki. W chwili 
obecnej jest to rzadko stosowane rozwiązanie.

Dodatkowa instalacja grzewcza 
dla zbiorników z tworzyw sztucznych

Warto podkreślić, że zastosowanie wełny mineralnej 
będzie wystarczające pod kątem uniknięcia strat cie-
pła, ale nie ochroni niektórych czynników roboczych 
przed utratą właściwości fizyczno-chemicznych, co 
może w znaczący sposób przysporzyć problemów 
w realizowanym procesie produkcyjnym. W przy-
padku, gdy w zbiorniku zewnętrznym znajduje się 
np. woda, prawdopodobnie zajdzie konieczność 
zastosowania instalacji grzewczej w postaci kabli 

Montaż wełny mineralnej na posadowionym zbiorniku NaOH, na którym 
dodatkowo zostanie zamontowana obudowa z blachy aluminiowej

Montaż izolacji na zbiorniku magazynowym – wełna mineralna połączona 
jednostronną okładziną siatki galwanizowanej
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(1, 2 lub 3 obwody). W codziennej praktyce nazy-
wa się ją „instalacją grzejną +5°C”. Takie rozwiązanie 
stosuje się także w sytuacjach, w których tempera-
tura medium nie może spaść poniżej określonej tem-
peratury np. 20°C (np. ług sodowy o stężeniu 50%).

W całej analizie funkcja ogrzewania zbiornika jest 
wynikowa. Po drodze należy odpowiedzieć sobie 
na pytania nie tylko w zakresie warunków posado-
wienia zbiornika, ale także warunków pracy. Ważną 
kwestią jest to, w jakiej temperaturze będzie dostar-
czane medium, a jaka ma być docelowa temperatu-
ra medium w zbiorniku.

Dla przykładu w warunkach zimowych dostarcza-
ne medium może być nieco wychłodzone i mieć 
temperaturę np. 30°C, a wedle procesu wymagane 
jest, by „normalnie” było to 50°C. Wtedy mówimy 

o dogrzewaniu czynnika roboczego. Jeśli nawet taka 
substancja zostanie przywieziona w temperaturze 
50°C, to należy przeanalizować (głównie w kontekście 
zbiornika magazynowego), ile czasu medium będzie 
przebywało w zbiorniku zanim zostanie zużyte. Jeśli 
będzie to np. okres 1 miesiąca, to występuje ryzyko, 
że może ono stracić swoją temperaturę. Wtedy – ana-
logicznie jak we wcześniejszych przykładach – należy 
przeanalizować jakie mogą być straty ciepła w ciągu 
1 miesiąca. Jeśli będą zbyt duże – należy uwzględ-
nić dodatkową izolację i zweryfikować możliwe straty. 
W sytuacjach, gdy nadal będą one wysokie, stosuje się 
elementy grzejne. Ich główną funkcją jest utrzymanie 
zadanej temperatury oraz dogrzanie medium w przy-
padku przywiezienia go w niższej temperaturze. Zna-
jąc wspomniane informacje możliwy będzie dobór 
elementów grzejnych i ich mocy (może być wystar-
czająca np. grzałka 2 kW, 3 kW, 6 kW.

Jeden z Inwestorów posiada zbiornik magazynowy ługu sodowego, który z uwagi na posadowienie zewnętrzne 
jest narażony na minusowe temperatury. W opinii przedsiębiorstwa rurociągi transportujące medium ze 

zbiornika na instalację o długości 50 m były zbyt mało ocieplone. W celu wyeliminowania zagrożenia krystalizacją 
płynącego rurociągiem ługu i zapewnienia odpowiedniej temperatury na końcu drogi przesyłu, zamierzano 

podnieść temperaturę w zbiorniku. W naszej ocenie bardziej racjonalne aniżeli sztuczne podbijanie temperatury 
w zbiorniku byłoby zastosowanie układu ogrzewania rurociągów, co zaproponowaliśmy Inwestorowi.

Widok w przybliżeniu na wełnę z siatką galwanizowaną,  
która nadaje materiałowi izolacyjnemu sztywność

Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego kablem grzewczym za pomocą 
samoprzylepnej taśmy aluminiowej na zbiorniku z tworzywa
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Przewody grzewcze montuje się do zbiornika spi-
ralnie za pomocą samoprzylepnej taśmy alumi-
niowej. Pomiar temperatury zachodzi na płaszczu 
zbiornika. Sterowanie układem grzewczym jest rea-
lizowane poprzez stycznik za pomocą termostatu 
elektronicznego. Układ sterujący jest wyposażony 
w dodatkowy termostat mechaniczny ograniczają-
cy temperaturę instalacji do zadanej temperatury 
granicznej.

Instalacja grzewcza w środku zbiornika 
w rurkach PEX

Inną z możliwości jest zastosowanie długiej, zwinię-
tej rurki PEX, w której umieszczony jest kabel grzej-
ny. Rurkę wprowadza się do wnętrza zbiornika, nato-
miast jej obydwa końce wyprowadza się przez dach. 
Zaletą rozwiązania jest to, że jeśli instalacja ulegnie 
po latach uszkodzeniu, do jej naprawy (wymiany) nie 
ma potrzeby ingerowania w konstrukcję zbiornika.

Jeśli wymiana przewodu nie będzie trwała zbyt 
długo (zazwyczaj jest to maksymalnie 1 godzi-
na, a nie kilka dni), to nie ma potrzeby opróżniania 
zbiornika, a medium nie zdąży wystygnąć. To wyraź-
na zaleta w odróżnieniu do grzałki zamontowanej 
na stałe na dnie zbiornika. Do jej wymiany należy 
wówczas opróżnić zbiornik, zneutralizować, wejść do 
środka, odkręcić / zdemontować zniszczoną grzałkę 
i zamontować nową (czasami stosuje się też grzałki 
na lince chemoodpornej). W przypadku, gdy prze-
wody ułożone są na ścianie zewnętrznej zbiornika, 
pod izolacją np. z wełny, do naprawy zbiornik należy 
„rozebrać” z ocieplenia, zdemontować kable i zało-
żyć nowe.

Warto podkreślić, że zastosowanie instalacji grzew-
czej w środku zbiornika w rurkach PEX jest możliwe 
głównie dla zbiorników magazynowych. Rozwiąza-
nie nie dotyczy zbiorników procesowych, w których 
wnętrzu znajduje się np. mieszadło.

Systemy redundantne jako dobra 
praktyka

Dobrą praktyką zapewniającą ciągłość procesu jest 
wyposażenie zbiorników magazynowych w systemy 
redundantne (zdublowane). Dzięki temu zwiększo-
ne jest bezpieczeństwo układu ogrzewania. W sytu-
acji, gdy jeden z nich ulegnie awarii, drugi pracuje 

ograniczając przestoje produkcyjne. Dodatkowe 
zastosowanie systemu sterowania w razie usterki 
wywoła alarm w obrębie zbiornika oraz w miejscu, 
w którym przebywają osoby odpowiedzialne za kon-
trolę pracy układu.

Okresowe przeglądy izolacji termicznej 
zbiornika oraz instalacji ogrzewania 
rurociągów
Na koniec warto wspomnieć o przeglądach instalacji 
ogrzewania zbiornika w okresie jesiennym oraz wio-
sennym, które mogą obejmować swoim zakresem:
 • sprawdzenie poprawności połączeń,
 • sprawdzenie układu sterowania,
 • sprawdzenie stanu aparatury łączeniowej,
 • pomiar stanu izolacji dla obwodów,
 • sprawdzenie kamerą termowizyjną 

(wychwycenie słabych punktów izolacji 
np. wskutek wycieków),

 • pomiary prądów przewodów grzewczych,
 • drobne naprawy materiałowe (np. wymiana 

zacisku, listwy, dławika),
 • kontrolę stanu izolacji i ewentualne drobne 

naprawy.

Właściwe podejście do kwestii izolacji termicznej 
naziemnych zbiorników z tworzyw termoplastycz-
nych pozwala zachować stabilność procesów pro-
dukcyjnych i bez wątpienia wpływa na bezpie-
czeństwo oraz żywotność układu. Warto zatem 
dokładnie przeanalizować proces i dobrać takie roz-
wiązania z zakresu izolacji, które będą ekonomiczne 
i pozwolą zapewnić odpowiednie parametry pracy 
zbiornika.

Szczepan Gorbacz
Prezes Zarządu Amargo
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JUBILEUSZ 30LECIA 
PROGRAMU 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
I TROSKA

Międzynarodowy Program Responsible Care obchodzi w tym roku 30-lecie funkcjonowa-
nia w Polsce. Jest to doskonała okazja, by przybliżyć Państwu ideę samego Programu oraz 
działania jakie w jego ramach są przeprowadzane. 

Jak już wspominaliśmy we wszystkich tegorocznych 
Magazynach Polska Chemia, Program „Odpowie-
dzialność i Troska” pojawił się w Polsce w 1992 roku. 
Światowy Program Responsible Care, znany w Polsce 
pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska” jest wyjąt-
kową międzynarodową inicjatywą przemysłu che-
micznego, której celem jest ciągłe dążenie do popra-
wy w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa oraz 
ochrony środowiska. 

Program ten promuje zarówno etykę prowadzenia 
działalności wytwórczej, jak również buduje zaufa-
nie do przemysłu, które jest niezbędne w poprawie 
standardów życia oraz jego jakości, włączając w to 

zrównoważony rozwój. Prowadzenie stałego dialo-
gu ze swoimi Klientami, dostawcami oraz ze spo-
łecznością lokalną jest jednym z najważniejszych 
obszarów przynależności firm do Programu „Odpo-
wiedzialność i Troska”. Kluczowa w realizacji Progra-
mu jest tu więc rola przedsiębiorstw. Uczestnictwo 
w Responsible Care pozwala im odnosić korzyści 
z udziału w globalnej inicjatywie branży chemicz-
nej na rzecz bezpiecznego zarządzania substancja-
mi chemicznymi oraz ich bezpiecznego wykorzysta-
nia i przewozu. Sukces inicjatywy i marki RC byłby 
niemożliwy bez uwzględnienia praktycznych aspek-
tów codziennej realizacji idei Programu na poziomie 
przedsiębiorstw.

http://www.rc.com.pl/
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W ramach Programu dla naszych Realizatorów 
ich społeczności lokalnych realizowane są licz-
ne wszechstronne akcje i inicjatywy. W latach 
wcześniejszych organizowana była duża branżo-
wa konferencja pod nazwą Forum Ekologiczne 
Branży Chemicznej, która w ostatnim czasie stała 
się widoczną częścią wydarzenia organizowane-
go przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego pod 
nazwą TECHCO Forum. Od zawsze celem wio-
dącym tych spotkań było dążenie do przekazania 
najaktualniejszych informacji na temat wyzwań, 
przed którymi stoi cała branża chemiczna, a także 
stworzenie możliwości jak najbardziej swobodnej 
wymiany wiedzy i doświadczeń między Uczest-
nikami. Na bazie tego projektu powstał cykl bez-
płatnych szkoleń dla Realizatorów, pod nazwą 
„Spotkanie z ekspertem”. W trakcie trzech lat 
funkcjonowania „Spotkania z ekspertem” udało 
nam się poruszyć ponad 21 tematów istotnych dla 
branży oraz zaangażować w dyskusję dziesiątki 
Uczestników tych spotkań. 

Mimo dużego nacisku na aspekty merytorycz-
ne, staramy się również poprzez akcje edukacyjne 
i promocyjne rozszerzać poziom wiedzy ekologicz-
nej, jak i wiedzy o samych założeniach Programu. 
Do naszych czołowych działań proekologicznych 
należy akcja „Drzewko za butelkę”, która to w tym 
roku została przeprowadzona już przez BASF Pol-
ska Sp. z o.o. oraz PKN ORLEN S.A. Inicjatywa ta 
jest skierowana do dzieci i polega na promowaniu 
postawy proekologicznej poprzez zbieranie nie-
potrzebnych, zaśmiecających otoczenie plastiko-
wych butelek PET oraz innych odpadów uciążli-
wych dla środowiska. Sukces akcji, dzięki dużej 
aktywności Realizatorów, spowodował, że pod-
czas wszystkich dotychczasowych edycji zebra-
no ponad 33 miliony butelek PET oraz 43,3 tony 
innych odpadów za które posadzono ponad 
38 tysięcy drzewek. 

Na zakończenie warto nadmienić korzyści dla Rea-
lizatorów w ramach udziału w Programie „Odpo-
wiedzialność i Troska”, a do najważniejszych z nich 
można zaliczyć:
 • dołączenie do grona największych firm branży 

chemicznej w Polsce i na świecie,
 • weryfikacja wdrożonych systemów zarządzania 

i ewentualne ich usprawnienie,
 • nowe możliwości komunikacji wewnątrz firmy 

i w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi,

 • rozwój inicjatyw CSR w przedsiębiorstwie, 
dostęp do nowych, sprawdzonych akcji,

 • dostęp do szkoleń i konferencji oraz autorskich 
projektów przygotowywanych przez PIPC.

30 lat nieprzerwanego funkcjonowania Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” w Polsce, pokazuje 
jak potrzebne są takie inicjatywy zrzeszające firmy 
chemiczne oraz umożliwiające wymianę posiadanej 
wiedzy.

W przypadku dalszego zainteresowania naszą inicja-
tywą, zapraszamy do kontaktu.

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

www.rc.com.pl

mailto:redakcja@rc.com.pl
http://www.rc.com.pl
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„KOBIETY W CHEMII” – 
PIONIERSKIE BADANIE O KOBIETACH 
W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

11 października br. w Elektrowni Powiśle w Warszawie zaprezentowano wyjątkowy raport 
„Kobiety w chemii”, przygotowany przez pracownię badawczą Kantar Polska z inicjatywy 
BASF Polska i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Badanie – pionierskie dla sektora chemiczne-
go – miało na celu lepsze zrozumienie sytuacji 
i postrzeganie kobiet zatrudnionych w branży. 
Kluczowym zadaniem było ustalenie, jakie zjawi-
ska dotyczące płci mogą być istotne dla sytuacji 
kobiet zatrudnionych, bądź chcących podjąć pracę 
w tym sektorze.

W marcu 2021 roku BASF Polska rozpoczęła kam-
panię społeczną „Chemia jest kobietą”, która ma 
być zachętą dla wszystkich kobiet, zarówno tych 
z dużym doświadczeniem, jak i tych, które dopiero 
zaczynają studia czy ścieżkę kariery, by podejmować 

odważne decyzje zawodowe, bazując na tym, co nas 
interesuje. Ta inicjatywa promuje także różnorodność 
w zatrudnieniu i techniczne kompetencje kobiet. Pol-
ska Izba Przemysłu Chemicznego wspiera tę inicjaty-
wę od samego początku.

Podczas prowadzenia dwóch edycji kampanii i poszu-
kiwaniu informacji nt. sytuacji kobiet w branży che-
micznej okazało się, że takich materiałów brakuje. To 
było inspiracją do przeprowadzenia własnego bada-
nia. Wynikiem tego jest raport przygotowany przez 
Kantar Polska z inicjatywy BASF Polska i Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego.
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Na początku zorganizowanego spotkania eksper-
ci Kantar Polska zaprezentowali główne wnioski 
z przeprowadzonego badania. 

Dlaczego kobiety wybierają branżę 
chemiczną i dlaczego w niej pozostają?

Wśród kobiet (33% respondentek) taki sam wpływ 
na wybór pracy w branży chemicznej miała pasja, jak 
i przypadek. Trzecim najczęściej wybieranym (27%) 
czynnikiem była możliwość rozwoju. Z kolei wśród 
mężczyzn jest to bardziej świadomy wybór. Najczęś-
ciej, bo aż 42% badanych wskazywało zainteresowa-
nie i pasję jako motywatory.

Można postawić hipotezę, że praca w branży che-
micznej nie zawsze jest wynikiem przemyślanego 
wyboru i efektem poszukiwań. Jednakże choć jako 
przyczynę wejścia do branży najczęściej wybiera-
no pasję lub przypadek, tak czynniki wskazywane 
jako powód do pozostania w branży są już zgoła 
inne. Wśród osób pracujących zmienia się perspek-
tywa i korzyści z pracy w tej branży. Wśród bada-
nych aż 47% kobiet wybrało stabilność zatrudnienia 
jako korzyść, która sprawia, że pozostają w branży 
chemicznej. Na drugim miejscu wśród wybieranych 
odpowiedzi znalazła się możliwość rozwoju, która 
wskazało 43% badanych kobiet. Na trzecim miejscu 
uplasowały się dobre zarobki (39%).

Mimo tego, że dobre zarobki są ex aquo z drugą naj-
częściej wskazywaną korzyścią związaną z pracą 
w tym konkretnym sektorze, respondentki bada-
nia jakościowego, pracujące na niższych szczeblach 
zatrudnienia, wspominając o wysokość swoich płac 
i osób współzatrudnionych, opisywały je jako niskie.

Sektor otwarty na różnorodność 

Dla 50% respondentów jest obojętne jaki będzie 
skład płci w zespole (50%). Liczba osób w sekto-
rze chemicznym deklarująca obojętność względem 
składu zespołu i preferencję grup mieszanych pod 
kątem płci wskazuje na wysoki potencjał otwartości 
tej grupy na kobiety w porównaniu z innymi, które 
poddano takim badaniom.

To łączy się również z brakiem wyraźnych preferencji 
wśród badanych w zakresie pracy z liderem płci żeń-
skiej bądź męskiej, co zgadza się z wynikami badań 
o tej tematyce przeprowadzanych na innych grupach 
docelowych.

Stereotypy – jak kobiety i mężczyźni 
postrzegają siebie nawzajem?

W celu zbadania funkcjonujących stereotypów 
i barier funkcjonujących w środowisku branży che-
micznej, zapytaliśmy respondentów w jakim stopniu 
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zgadzają się z podanymi w kwestionariuszu treścia-
mi. Stwierdzenia były skonstruowane tak, aby defi-
niowały przewagę jednej płci w zakresie pojedyn-
czych cech wskazywanych w innych badaniach jako 
atrybuty dobrego lidera.

Zbadana opinia na temat stereotypów wyraża 
w dominującej części otwartość kobiet i mężczyzn 
na siebie nawzajem, żadna z płci nie zdyskredyto-
wała drugiej jako potencjalnego dobrego przełożo-
nego. Najbardziej podzielone odpowiedzi dotyczyły 
stereotypów dotyczących umiejętności interperso-
nalnych, zdolności do podejmowania ryzyka oraz 
wspierania podwładnych.

O ile w większości spolaryzowanych opinii odpowie-
dzi obu płci były podobnie rozłożone na skali, o tyle 
w przypadku dwóch stwierdzeń wystąpiła zdecydo-
wana sprzeczność wyrażanego zdania. „Mężczyźni 
działają bardziej zdecydowanie” i „mężczyźni mają 
bardziej ścisły umysł” w opinii Panów były praw-
dziwe, a w opinii Pań nie. Taka różnica odpowiedzi 
wskazuje na obszar myślenia, który warto zrewido-
wać wewnątrz branży.

„Zazwyczaj mężczyźni na podobnych stanowiskach 
zarabiają więcej od kobiet” i „kobietom trudniej roz-
wijać się zawodowo”: to dwa stwierdzenia dotyczą-
ce barier rozwoju kobiet i jedyne, w których odpo-
wiedzi którejkolwiek z płci osiągnęły tak zgodny 
wynik. Ponad 80% badanych kobiet potwierdziło 
swoją obserwację różnicy w płacach i trudniejszej 
ścieżki rozwoju zawodowego. W przypadku oceny 
drugiego wskaźnika większość badanych mężczyzn 
wyraziła podobną opinię, o tyle w przypadku róż-
nicy w zarobkach wyniki były bardziej spolaryzo-
wane, a 45% Panów nie wyraziło swojej opinii na 
ten temat.

Nierówność płac wciąż problemem

Środowisko pracownicze obserwuje wzrost ilości 
kobiet zarówno na stanowiskach naukowo technicz-
nych, jak i kierowniczych. Branża w oczach pracow-
ników jest również pozytywnie oceniana pod kątem 
dbania o środowisko i innowacyjności technologicz-
nej. Mimo pozytywnych wyników branży w zakre-
sie odpowiedzialności społecznej, nadal istnieją zja-
wiska wymagające poprawy.

Istotna różnica jest widoczna w pytaniu o zarob-
ki. Kobiety nie tylko rzadziej określały branżę jako 
dobrze płatną - w zdecydowanej większości zadekla-
rowały odczuwalną różnicę, podczas gdy 50% męż-
czyzn nie wyraziło zdania w kwestii różnicy w pła-
cach. Na stwierdzenie, że branża chemiczna jest 
rozwinięta pod kątem polityki równych szans 33% 
kobiet uznało to stwierdzenie za zgodne z ich opinią, 
gdzie aż 55% mężczyzn również zgodziło się z tym 
zdaniem.

Jakie wnioski płyną 
z przeprowadzonego raportu? 

Respondenci biorący udział w badaniach jakościo-
wych i ilościowych potwierdzili istnienie różnic mię-
dzypłciowych w zarobkach, a także w możliwoś-
ciach rozwoju kobiet w branży chemicznej. Wyniki 
badania jakościowego ukazały przyczyny trudno-
ści w awansowaniu kobiet. Problem leży w obecnej 
strukturze przedsiębiorstw. Podział zaczyna się na 
najniższych stanowiskach. Niektóre posady specja-
listyczne są wciąż kojarzone z wysiłkiem fizycznym 
przez co dyskwalifikuje się kobiety jako potencjal-
nych pracowników np. na stanowiskach produkcyj-
nych. Większe możliwości rozwoju, w tym w zakre-
sie zarządzania ludźmi są często powiązane właśnie 
z tymi stanowiskami.
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W kolejnej części spotkania odbyła się dysku-
sja, którą moderował redaktor Piotr Zieliński, dzien-
nikarz biznesowy i lifestylowy. Podkreślił, że bran-
ża chemiczna jest jednym z największych sektorów 
zatrudnienia, a przedsiębiorstwa działające w tym 
sektorze są mocno rozwinięte w zakresie innowacji, 
jednak branża stereotypowo wciąż postrzegana jest 
jako „mało kobieca”.

Jak pokazują dane, zróżnicowanie płci wpływa pozy-
tywnie na wydajność zespołów oraz potencjał inno-
wacyjny firm. By takie efekty wywołać, konieczne 
jest jednak wzmacnianie obecności kobiet w sferze 
nowych technologii i innowacji.

Jak to zrobić? Jak przekonać kobiety do wyboru 
kierunków technicznych? Jakie możliwości 
rozwoju daje branża chemiczna? O tym właśnie 
dyskutowali zaproszeni eksperci:
• Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca

BASF Polska;
• Elisabeth Luerenbaum, Prezeska Solvachem sp.

z o. o.;
• Anna Potocka-Domin, Global Compact Network

Poland;
• Marta Półtorak, Prezeska Marma Polskie Folie;
• dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska

Izba Przemysłu Chemicznego.

Głos w dyskusji zabrała również Elżbieta Opiła, Pre-
zeska/CEO w Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.

Prezes Zarządu PIPC wskazywał, że w przyszłości 
branża chemiczna będzie bardziej zrównoważona pod 
kątem płci. Nadmienił, że postrzeganie branży che-
micznej jako „typowo męskiej” dla całości sprawy 
z pewnością ma znaczenie, jednak widać, że odchodzi-
my już od takiego rozumienia sektora. Dodał, że już na 
poziomie przedsiębiorstw obserwowane są pozytywne 
przemiany w branży. Wskazał na ogromne znaczenie 
cyfryzacji, nowoczesnych technologii w dzisiejszym, 
zmieniającym się, nowoczesnym świecie – przemiany 
w tym zakresie i potrzeba rozwoju nowych kompe-
tencji pozwolą na wyrównanie szans kobiet na rynku 
pracy, w tym także w sektorze chemicznym.

Podsumowując spotkanie red. Piotr Zieliński pod-
kreślił, że kobiety w branży chemicznej mogą realizo-
wać się na różnych stanowiskach i w różnych obsza-
rach, a decydując się na zatrudnienie w „chemii” na 
pewno mogą liczyć na bardzo ciekawą i przyszłoś-
ciową pracę.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele 
zaproszonych mediów.

Zachęcamy do zapoznania się z całym Raportem 
„Kobiety w chemii” dostępnym na: www.pipc.org.pl, 
www.basf.pl oraz na www.chemiajestkobieta.pl 

Artykuł przygotowany we współpracy BASF Polska 
i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 
Zdjęcia dzięki uprzejmości BASF Polska
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Kampania
„Polska Chemia”

Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność

Najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania 

społeczna, której celem jest wskazywanie 

znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej 

gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora 

chemicznego jako dbającego o środowisko, 

promującego innowacyjność, tworzącego miejsca 

pracy, respektującego zasady zrównoważonego 

rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Kampania „Polska Chemia” to jedyny projekt 

promujący tak istotny dla polskiej gospodarki  

sektor przemysłu. 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
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