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Szanowni Państwo,

oddaję na Państwa ręce pierwszy w 2023 roku numer Magazynu Polska Chemia, czyli publikacji wydawanej przez 
Polską Izbę Przemysłu Chemicznego dla jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce, 
czyli przemysłu chemicznego.
Premiera niniejszego numeru Magazynu odbywa się przy okazji Debaty inaugurującej tegoroczną Kampanię Polska Chemia, 
która zatytułowana została „Polska Chemia zrównoważona i konkurencyjna – biznes na nowych zasadach”. Jako PIPC 
zdajemy sobie sprawę, że przed Polską Chemią stoi wiele wyzwań, zwłaszcza w kontekście kryzysu energetycznego 
związanego z wojną w Ukrainie, zobowiązań wynikających z wdrażania celów zielonej transformacji i zrównoważonego 
rozwoju, jak również szeregu zmian regulacyjnych. Strategiczny sektor budujący narodową gospodarkę, którego produkcja 
sprzedana stanowi blisko 17% udziału w całym polskim przemyśle, musi sprostać tym wszystkim wyzwaniom przy 
jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności i zaspokojeniu potrzeb konsumentów. Dlatego tak istotny jest wzajemny 
dialog, współpraca i wsparcie w każdym obszarze działania, między wszystkimi interesariuszami w całym łańcuchu wartości.
Na początku tego wydania Magazynu przybliżamy Państwu nowe dokumenty wydane przez Komisję Europejską, czyli 
plan przemysłowy Zielonego Ładu (Green Deal Industrial Plan) oraz Ścieżka transformacji przemysłu chemicznego 
w UE (Transition pathway for chemical industry). To bardzo istotne pozycje mające stanowić mapę drogową dla sektora 
chemicznego w kierunku osiągnięcia zielonych celów unijnych.
Spółki zrzeszone w PIPC nie przechodzą obojętnie obok zielonej transformacji. W tym numerze Członkowie PIPC – PKN 
ORLEN, go&management i JWP Rzecznicy Patentowi – dzielą się trendami i wyzwaniami związanymi z wykorzystaniem 
wodoru w przemyśle. Nie jest to jednak jedyna nadzieja na zmiany energetyczne – szwajcarska firma CASALE zachęca 
do skierowania oczu w kierunku zielonego amoniaku. Swoimi dokonaniami w drodze ku zielonej chemii dzielą się z kolei 
przedstawiciele ORLEN Południe oraz laboratorium I2 Analytical. 
Coraz to nowsze zmiany prawne, które stale monitoruje dla Członków PIPC Pion Rzecznictwa i Legislacji w ramach Komisji 
i Forów tematycznych, są często powiązane z realizacją celów zielonej agendy. W tym zakresie swoją wiedzą dzielą również 
liczne podmioty zrzeszone w PIPC m.in. kancelarie prawne. Warto zajrzeć do działu „Legislacje”, aby przeczytać m.in. 
o nowelizacji dyrektywy EU ETS, podatkach od śladu węglowego (do czego niezbędne jest przecież także jego skuteczne 
obliczanie), rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), ograniczeniu PFAS czy wyzwaniach wynikających z sankcji 
nałożonych na Rosję i Białoruś przez UE, USA i Wielką Brytanię. 
Innym gorącym tematem prawnym jest nowelizacja Kodeksu Pracy, w myśl której pracodawca ma prawo kontrolować 
poczytalność pracownika. Gotowe rozwiązania oferuje firma Dräger, która zachęca do korzystania ze swojego doświadczenia 
w doborze odpowiednich produktów od lat znajdujących się w ich portfolio – m.in. alkomatów i narkotestów. 
Jeśli o pracownikach mowa, to do kolejnych wyzwań, z którymi mierzy się przemysł, należy zaliczyć potrzeby kadrowe 
i luki kompetencyjne. PIPC już od 10 lat realizuje autorski Program ChemHR, którego głównym celem jest wzmacnianie 
współpracy biznesu i nauki. W tym roku zaplanowane zostało wiele aktywności w ramach Programu, a więcej pisze o tym 
Senior Ekspert w PIPC, dr inż. Anna Zalewska. Warto również zapisać w kalendarzu datę 30 marca, kiedy odbędzie się 
Konferencja w ramach Projektu Chemia 4.0 pt. „Człowiek 3.0 w świecie przemysłu 5.0 – jak to ogarnąć?”. To spotkanie 
poświęcone zdiagnozowaniu wyzwań i braków kompetencyjnych potrzebnych do wdrażania rozwiązań cyfrowych 
oraz poszukiwania argumentów dla przedsiębiorców i ich kadr przemawiających za wartością korzystania z dóbr 
transformacji cyfrowej.
Warto także przeczytać o nowych wieściach z inwestycji Grupy Azoty – w Policach i Tarnowie, jak również o wielu 
ciekawych innowacyjnych rozwiązaniach i case-study, którymi dzielą się eksperci CIECH, Spetech czy Amargo.
Na koniec przedstawiliśmy podsumowania ostatnich w roku 2022 wydarzeń PIPC, co może stanowić zachętę do włączenia 
się w prace i projekty Izby w nowym roku. 
Rok 2023 jest szczególnym czasem także dla PIPC jako organizacji branżowej, ponieważ jest to rok kilku jubileuszy. 
Obchodzimy 35-lecie istnienia, a w czerwcu odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja Kongresu Polska Chemia, czyli 
największego i koronnego wydarzenia organizowanego przez naszą Izbę dla całego przemysłu chemicznego – Członków, 
partnerów krajowych i zagranicznych, administracji państwowej i europejskiej, przedstawicieli nauki i ekspertów. 
W tym miejscu chciałbym serdecznie zaprosić do współtworzenia tego wspaniałego wydarzenia 
wszystkich zainteresowanych i licznego potwierdzania udziału. Planujemy dla Państwa zupełnie 
nową formułę tego spotkania oraz wiele atrakcji. 
Rejestracja trwa: kongrespolskachemia.pl. 
Zapytania o współpracę: media@pipc.org.pl.
Tymczasem życzę udanej lektury i do zobaczenia 13–14 czerwca w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym na X Kongresie Polska Chemia i jubileuszu 35-lecia istnienia Polskiej Izby  
Przemysłu Chemicznego!

Marcin Przygudzki
Redaktor Naczelny Magazynu Polska Chemia 

Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji  
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

@ PolskaChemia
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Zielona transformacja

SZYBSZA  
TRANSFORMACJA  
PRZEMYSŁU –  
UNIJNY PLAN PRZEMYSŁOWY 
ZIELONEGO ŁADU

Komisja Europejska zaprezentowała plan przemysłowy Zielonego Ładu. Odchodzenie od gazu  
i węgla, rozwój fotowoltaiki, wiatraków, pomp ciepła i uniezależnienie się od Chin –
wszystko po to, aby zwiększyć konkurencyjność europejskiego – neutralnego emisyjnie 
– przemysłu.

Europejski Zielony Ład, który został przedstawiony 
przez Komisję Europejską (KE) już ponad 3 lata temu 
(w grudniu 2019 r.), to koncepcja, zgodnie z którą do 
2050 r. Europa ma stać się pierwszym kontynentem, 
który osiągnie neutralność klimatyczną. Wraz z nasta-
niem lutego br. KE przedstawiła Green Deal Industrial 
Plan – czyli plan przemysłowy Zielonego Ładu, który 
ma na celu wsparcie jak najszybszego przejścia na 
neutralność klimatyczną i jednocześnie zwiększenie 
konkurencyjności europejskiego przemysłu przy zało-
żeniu jego neutralności emisyjnej. Poprzez ów plan 
Komisja chce promować tworzenie środowiska bar-
dziej wspierającego rozwój zdolności produkcyjnych 
w zakresie czystych technologii, które są niezbędne 
do osiągnięcia ambitnych celów ekologicznych.

– Mamy jedyną w swoim rodzaju okazję, aby szyb-
ko, ambitnie i z poczuciem celu wskazać drogę do 
zapewnienia wiodącej pozycji przemysłu UE w szybko 
rozwijającym się sektorze technologii koniecznych do 
uzyskania neutralności emisyjnej. Europa jest zdecy-
dowana przewodzić rewolucji w dziedzinie czystych 
technologii. Dla naszych przedsiębiorstw i obywateli 
oznacza to przekształcanie umiejętności w wysokiej 
jakości miejsca pracy i innowacji w produkcję maso-
wą, dzięki prostszym i szybszym ramom prawnym. 
Lepszy dostęp do finansowania umożliwi szybki roz-
wój naszym kluczowym sektorom czystych techno-
logii – powiedziała podczas prezentowania założeń 
planu Przewodnicząca KE Ursula van der Leyen.

Cztery filary przemysłowego ładu

Green Deal Industrial Plan opiera się na wcześniej-
szych unijnych inicjatywach i jest uzupełnieniem 
działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
i oraz planu REPowerEU (który polega na jak naj-
szybszym uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw 
kopalnych w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę). 
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Plan przemysłowy bazuje na czterech filarach: 
przewidywalnym i uproszczonym otoczeniu 
regulacyjnym, przyspieszeniu dostępu do finan-
sowania, podnoszeniu umiejętności oraz otwar-
tym handlu zapewniającym odporne łańcuchy 
dostaw.

 Filar 1 – Przewidywalne  
i uproszczone  

otoczenie regulacyjne
 Pierwszy filar planu zakłada uproszczenie 
ram regulacyjnych. Komisja planuje wdrożenie aktu  
o przemyśle neutralnym klimatycznie (Net zero 
Industry Act), aby móc określić cele dotyczące zdol-
ności przemysłowych w zakresie neutralności emi-
syjnej i jednocześnie utworzyć ramy regulacyjne 
dostosowane do jego szybkiego wdrożenia. Ma być 
to możliwe poprzez zapewnienie uproszczonego  
i przyspieszonego wydawania zezwoleń, promowa-
nie strategicznych projektów europejskich oraz opra-
cowanie norm wspierających rozwój technologii na 
całym jednolitym rynku.

Wspomniane ramy zostaną uzupełnione europej-
skim aktem dotyczącym surowców krytycznych, 
aby zapewnić do nich wystarczający dostęp. Mowa 
tu np. o metalach ziem rzadkich, które mają klu-
czowe znaczenie dla najważniejszych technolo-
gii produkcyjnych, oraz reformie struktury rynku 
energii elektrycznej, tak, żeby odbiorcy mogli czer-
pać korzyści z niższych kosztów energii ze źródeł 
odnawialnych.

Filar 2 – Szybszy dostęp do finansowania

Drugi filar planu ma za zadanie przyspieszyć inwe-
stycje i finansowanie rozwoju czystych technologii  
w Unii Europejskiej. W ramach polityki konku-
rencji Komisja będzie dążyć do zagwarantowa-
nia równych warunków działania na jednolitym, 
europejskim rynku, ułatwiając równocześnie pań-
stwom członkowskim udzielanie pomocy niezbęd-
nej do przyspieszenia transformacji ekologicznej. 
W związku z tym Komisja przeprowadzi konsulta-
cje z państwami członkowskimi w sprawie zmienio-
nych ram przejściowych dotyczących pomocy pań-
stwa w sytuacjach kryzysowych i przejściowych, aby 
przyspieszyć i uprościć udzielanie pomocy. Doko-
na również przeglądu ogólnego rozporządzenia  
w sprawie wyłączeń grupowych w ramach Zielone-
go Ładu, podnosząc progi skutkujące obowiązkiem 
zgłoszenia w kontekście wsparcia dla zielonych inwe-
stycji. Przyczyni się to między innymi do dalszego 
usprawnienia i uproszczenia zatwierdzania projektów 
związanych z IPCEI (ang. Important Projects of Com-
mon European Interest – to jeden z najważniejszych 
instrumentów wspierających nową politykę gospo-
darczą oraz politykę konkurencji Unii Europejskiej).

Ponadto, Komisja ułatwi również wykorzystanie już 
istniejących funduszy unijnych w zakresie innowa-
cji, produkcji i wdrażania w obszarze czystych tech-
nologii. W oparciu o trwającą ocenę potrzeb inwe-
stycyjnych Komisja bada również sposoby uzyskania 
większej liczby wspólnych funduszy na szczeblu 
UE w celu wspierania inwestycji w rozwój tech-
nologii neutralnych pod względem emisji dwu-
tlenku węgla. W perspektywie krótkotermino-
wej Komisja będzie współpracować z państwami 
członkowskimi, koncentrując się na założeniach 
RE PowerEU, InvestEU i funduszu innowacyjnym, 
aby opracować rozwiązania pomostowe dla zapew-
nienia szybkiego i ukierunkowanego wsparcia.  
W perspektywie średnioterminowej Komisja planu-
je w sposób strukturalny odpowiedzieć na potrzeby 
inwestycyjne, proponując utworzenie Europejskiego 
Funduszu na rzecz Suwerenności w kontekście prze-
glądu wieloletnich ram finansowych do lata 2023 r.

Filar 3 – Podnoszenie umiejętności

Zielona transformacja prawdopodobnie dotknie 
35–40% wszystkich miejsc pracy, dlatego rozwi-
janie umiejętności potrzebnych do wykonywania 
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• Impreza wieczorna

PLAN ORGANIZACJI X KONGRESU POLSKA CHEMIA
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8 | Magazyn „Polska Chemia” 1/2023

Zielona transformacja

GIEŁDA WYMIANY INFORMACJI BIZNESOWEJ
CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Zachęcamy Państwa do komunikowania swoich treści za pomocą
naszej platformy na stronie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

publikacja treści na giełdzie wymiany informacji
biznesowej jest zupełnie bezpłatna dla Członków PIPC

każde ogłoszenie jest dodatkowo promowane zarówno w mediach
społecznościowych PIPC, jak również w regularnie wysyłanych
newsletterach PIPC

cztery kategorie treści: produkty, komunikaty, usługi, wydarzenia

materiały prosimy przesyłać na adres:
media@pipc.org.pl

DODAJ SWOJE OGŁOSZENIE!

więcej informacji na: www.pipc.org.pl/gielda

dobrze płatnych miejsc pracy wysokiej jakości będzie 
priorytetem Europejskiego Roku Umiejętności. To 
właśnie na tym obszarze skupi się trzeci filar planu 
przemysłowego.

Komisja zaproponuje utworzenie akademii prze-
mysłu neutralnego emisyjnie w celu wprowadze-
nia programów podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
w strategicznych sektorach przemysłu, po to aby 
rozwijać umiejętności w zakresie transformacji eko-
logicznej ukierunkowanej na ludzi. KE ma zasta-
nowić się także, w jaki sposób połączyć podejście 
„najpierw umiejętności”, oparte na rzeczywistych 
umiejętnościach, z podejściami opartymi na kwa-
lifikacjach. Ponadto zbadane zostaną sposoby uła-
twienia obywatelom państw trzecich dostępu do 
unijnego rynku pracy w kluczowych sektorach,  
a także środki wspierające i dopasowujące publicz-
ne i prywatne finansowanie rozwoju umiejętności.

Filar 4 – Otwarty handel zapewniający 
odporne łańcuchy dostaw

Czwartym filarem planu przemysłowego będzie glo-
balna współpraca i działania komercyjne na rzecz 
zielonej transformacji, zgodnie z zasadami uczci-
wej konkurencji i otwartego handlu, w oparciu  
o współpracę z partnerami z UE oraz pracę Świa-
towej Organizacji Handlu. W tym celu Komisja 
będzie nadal rozwijać unijną sieć FTA (umów o wol-
nym handlu) i inne formy współpracy z partnera-
mi, aby wspierać zieloną transformację. KE rozważy 
również utworzenie Klubu Surowców Krytycznych 
w celu połączenia „konsumentów” surowców z kra-
jami bogatymi w ich zasoby, aby zapewnić globalne 
bezpieczeństwo dostaw poprzez bazę przemysłową 
– różnorodną i konkurencyjną, a także partnerstwa 

branżowe na rzecz czystych technologii i neutralno-
ści pod względem emisji dwutlenku węgla. 

Komisja będzie też chronić jednolity rynek przed nie-
uczciwymi praktykami handlowymi w sektorze czy-
stych technologii i wykorzystywać swoje narzędzia, 
aby zagraniczne subsydia nie zakłócały konkurencji, 
w tym w dziedzinie czystych technologii. 

Chemia napędem zmian

Przemysł chemiczny jest jednym z filarów unijnej 
gospodarki. Podczas przechodzenia na gospodarkę 
neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla 
konkurencyjność Europy będzie w dużej mierze zale-
żała od jej zdolności do projektowania i rozwijania 
bezemisyjnych technologii, które ułatwią to przej-
ście. Warto podkreślić, iż kluczową rolę w realizacji 
europejskich założeń klimatycznych będzie odgry-
wać właśnie branża chemiczna, stanowiąc jeden 
z głównych napędów zielonej transformacji. 

Chemia, chcąc mieć swój udział osiąganiu neutral-
ności klimatycznej, do której dąży cała Europa, stale 
wdraża nowoczesne technologie i pracuje nad kolej-
nymi, jeszcze bardziej przyjaznymi środowisku, roz-
wiązaniami. Produkty chemiczne, jako kluczowe 
dla rozwoju nowych narzędzi, procesów, urządzeń, 
a także niezbędne do funkcjonowania szeregu innych 
branż, sprawiają, że sektor chemiczny będzie będzie 
jednym z głównym „graczy” w realizacji wszelkich 
„zielonych” przemian.

Artykuł Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Opracowano na podstawie komunikatów Komisji 

Europejskiej dostępnych pod adresem:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner 
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ŚCIEŻKA 
TRANSFORMACJI 
PRZEMYSŁU 
CHEMICZNEGO 
OPUBLIKOWANA

Realizacja zapisanych na tysiącach stron unijnych rozporządzeń i dyrektyw ambicji wyma-
ga postawienia diagnozy obecnej sytuacji i wykonalnego planu działania. Pod koniec stycz-
nia br. poznaliśmy pierwszy i wydaje się, że wreszcie realistyczny scenariusz na przyszłość.

1  EU Chemical Industry Transition Pathway (cefic.org) 

Gdy w marcu 2020 r. Unia Europejska prezentowała 
nową odsłonę swojej strategii przemysłowej nikt nie 
mógł jeszcze wiedzieć, że następne dwa lata wywró-
cą znany wtedy świat do góry nogami. Tymczasem 
pandemia COVID-19 i atak Rosji na Ukrainę sprawi-
ły, że do osiągnięcia planowanych w „starym świe-
cie” celów określić należało całkiem nowe narzędzia. 
Jednym z nich miało być wypracowanie tzw. ście-
żek transformacji, czyli dedykowanych kluczowym 
dla europejskiego przemysłu branżom planów rea-
lizacji celów środowiskowych i cyfrowych. Opubli-
kowana 27 stycznia br. Ścieżka Transformacji Prze-
mysłu Chemicznego1, choć podpisana przez Komisję 
Europejską, jest efektem ponad roku wspólnej pracy 
nie tylko unijnych urzędników, ale też przedstawi-
cieli administracji krajowych, organizacji pozarządo-
wych i branży. Już samo opracowanie dokumentu 
stanowi ważną formę uznania roli europejskiej chemii 
w budowaniu trwałej konkurencyjności przemysłu 
i wzmacniania odporności unijnej gospodarki. Ścież-
ka Transformacji jest kompasem, który może pomóc 
firmom chemicznym nie tylko „ogarnąć” rewolucję 
w której biorą udział, ale też odnaleźć swoje szan-
se i rynkowe nisze. Wreszcie, choć nie ma formalnie 
mocy wiążącej wydaje się, że jest jedynym znanym 
dziś publicznie scenariuszem po prostu wykonalnym. 
Pewne reformy trzeba będzie prawdopodobnie roz-
łożyć bowiem na etapy. Niektóre plany uda nam się 

zrealizować natychmiast, ale na efekty niektórych 
przyjdzie nam być może chwilę poczekać. 

Gdzie jesteśmy dziś?

Nie zaczynamy na szczęście od zera, ponieważ wiele 
udało się już osiągnąć. Europejska chemia od lat 
podejmuje działania, które wpisują się w unijne ambi-
cje. Pomimo wzrostu wolumenu produkcji o ponad 
27 proc. (względem roku 1990), emisja gazów cie-
plarnianych z naszego sektora spadła w tym samym 
czasie o ponad 54 proc. Spadło także zużycie ener-
gii (o ponad 21 proc.). Autorzy dostrzegają wyjątko-
wość rozległych łańcuchów dostaw naszych parte-
rów i klientów, co stało się później jedną z przyczyn 
problemów, jakie oznaczały dla nas koronawirusowe 
lockdowny i notujące kolejne rekordy ceny nośników 
energii. Unia Europejska nadal (jeszcze) jest drugim 
największym producentem chemikaliów na świecie 
(499 mld euro sprzedaży w 2020 r.), ale jej pozycja 
(w tym udział w produkcji chemicznej na świecie ogó-
łem) nieustannie się pogarsza. Chemia daje dziś bezpo-
średnie zatrudnienie 1.2 mln Europejczykom (w tym 
2/3 w sektorze MŚP) i wspiera ok. 3.6 mln miejsc pracy 
pośrednio. W rozległych łańcuchach dostaw, według 
raportu, możemy mówić nawet o 19 mln osób. Jed-
nocześnie branża jest trzecim największym emitentem 
CO2 (925Mt w 2021 r.), ustępując pod tym względem 

http://cefic.org
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tylko produkcji cementu i stali. Głównym tego powo-
dem jest konsumpcja nawet połowy nośników energii 
jako niezbędnego do dalszej produkcji surowca, o czym 
często zapomina się wspomnieć. Jak więc, w tak trud-
nych warunkach, dokonać wymaganej transformacji? 
Od czego wreszcie zacząć? 

Celowana rewizja rozporządzenia 
REACH

Kluczowym rozdziałem dokumentu jest dla wielu 
regulacyjna mapa drogowa, która przede wszystkim 
wymienia i przez to zbiera w jedno miejsce wdra-
żane aktualnie przez branżę chemiczną strategie, 
dyrektywy i rozporządzenia. Autorzy postanowi-
li pójść jednak o krok dalej. Podjęli próbę ich upo-
rządkowania poprzez nadanie inicjatywom legislacyj-
nym ich miejsca w czasie oraz określenia ich zakresu. 
Punktem wyjścia stało się bowiem założenie, że nie 
wszystko da się wdrożyć „na raz”, a niekiedy nie 
w kształcie, jaki mogłyby sugerować pierwsze pro-
jekty i zapowiedzi. I tak, za wykonalną uznano po 
raz pierwszy tzw. „celowaną” rewizję rozporządzenia 
REACH, obejmującą m.in. stopniowe i etapowe roz-
szerzanie ogólnego podejścia do zarządzania ryzy-
kiem (GRA) na kolejne klasy zagrożenia i zastoso-
wania. Koncepcja celowanej rewizji rozporządzenia 
jest jednak znacznie szersza i zakłada m.in. rozróż-
nienie na różne kategorie użytkowników profesjonal-
nych i ocenę stosowanych w ich środowisku pracy 
substancji w zależności od konkretnych scenariuszy 
narażenia. Nie bez znaczenia jest również poprzedze-
nie procesu finalnej rejestracji polimerów obowiąz-
kiem notyfikacji kluczowych informacji na ich temat. 
Jej elementem jest także próba naprawy dzisiejszych 

procedur: udzielania zezwoleń i stosowania ograni-
czeń poprzez ich przyspieszenie. Aby reforma stała 
się faktem ważne, aby odpowiednie zmiany prawne 
przyjąć teraz możliwie szybko.

Dobry przykład na przyszłość

Ścieżka Transformacji Przemysłu Chemicznego nie 
jest pozbawiona wad (choćby z uwagi na swój osta-
tecznie niewiążący prawnie charakter). Jej istnienie 
ma jednak głębokie uzasadnienie. Przede wszyst-
kim, otworzyło bardzo różnym interesariuszom 
drogę do dialogu i wzajemnego zrozumienia swo-
ich racji. W toku codziennych prac legislacyjnych 
i tempa zmian niestety nie zawsze jest na to prze-
strzeń. Wielu osobom pozwoli też miejmy nadzieję 
zrozumieć skalę wyzwania z jakim mierzy się euro-
pejska chemia. Wreszcie, jest dowodem na to, że nie 
ma łatwych sposobów na rozwiązanie skomplikowa-
nych kwestii. Publikacja dokumentu jest natomiast 
dopiero punktem wyjścia 
do faktycznego wdroże-
nia zarysowanego w nim 
planu. Nie można też 
wykluczyć, że kolejnym 
krokiem będzie np. opra-
cowanie krajowych ście-
żek transformacji, które 
określą wkład każdego 
państwa członkowskiego 
w osiągnięcie ogólnoeu-
ropejskiego celu.  

Kamil Szydłowski
Advocacy Manager, BASF Polska
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Komentarz PIPC:

Dokument ścieżki transformacji dla branży chemicznej (Transition Pathway for the Chemical Industry) 
obejmuje działania i warunki niezbędne do osiągnięcia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwięk-
szenia odporności przemysłu chemicznego, zwłaszcza w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. W doku-
mencie bardzo podkreśla się również znaczenie branży chemicznej dla innych sektorów, gospodarki oraz 
miejsc pracy.

Proces przygotowania dokumentu dla branży chemicznej rozpoczął się wiosną 2022 roku i jak sama 
Komisja Europejska wskazuje, brali w nim udział przedstawiciele m.in. przemysłu, państw członkow-
skich, partnerów społecznych, a także świata nauki. Również Izba w ramach współpracy z Europejską 
Radą Przemysłu Chemicznego (CEFIC), uczestniczyła w pracach roboczych związanych z powstaniem 
dokumentu. W praktyce dokument stanowi konkretny plan działania, który łączy wszystkie elementy 
dotychczas znanego programu legislacyjnego UE.

Dokument zawiera 8 obszarów blokowych:

1. Zrównoważona konkurencyjność 

2. Inwestycje i finansowanie 

3. Badania i innowacje, techniki i rozwiązania technologiczne 

4. Regulacje i zarządzanie publiczne (legislacja) 

5. Dostęp do energii i surowców 

6. Infrastruktura 

7. Umiejętności 

8. Aspekty społeczne 

W ramach poszczególnych bloków określono szereg tematów i działań wraz ze wskazaniem ogólnych 
ram czasowych ich realizacji i głównych podmiotów odpowiedzialnych za realizację. W sumie wśród 
8 bloków zidentyfikowano 26 tematów obejmujących ponad 150 działań. 

Na podstawie zgromadzonych w dokumencie tematów i działań, opracowano trzy różne mapy drogowe:

1. Mapa działań, gdzie pogrupowano tematy w ramach trzech obszarów: współpraca na rzecz 
innowacji, dostawy czystej energii oraz dywersyfikacja surowców. Oczekuje się, że działania te 
przyczynią się do skutecznej transformacji przemysłu i umieszczono je w harmonogramie według 
sugerowanej kolejności wdrażania.

2. Mapa technologiczna, gdzie przypisano poszczególne działania do inicjatyw związanych 
z elektryfikacją, wodorem, biomasą, odpadami, technologią CCU i CCS oraz efektywnością 
procesową jako kluczowe czynniki technologiczne przyczyniające się do skutecznej transformacji.

3. Mapa regulacyjna, która w sposób poglądowy wskazuje na regulacje i inicjatywy wpływające 
na cyfrowy i zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego.
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Podsumowując, dokument Transition Pathway for the Chemical Industry stanowi ramy i niejako „kom-
pas” dla transformacji przemysłu chemicznego w Europie, które zapewne będą nadawać kierunek dal-
szym działaniom, np. w obszarze przyszłych prac regulacyjnych czy preferowanych obszarów dofi-
nansowania w ramach programów unijnych. Istotna i podkreślana na forum unijnym jest konieczność 
analizy oraz opracowania krajowych dokumentów dla branży chemicznej, które będą zgodne co do celów 
transformacji przemysłu chemicznego określonych 
w opublikowanym dokumencie. Branże chemiczne 
państw członkowskich Unii Europejskiej znajdują 
się na różnych etapach rozwoju i dlatego nie nale-
ży traktować zaproponowanej ścieżki jako sztyw-
nej ramy dla przyszłych działań.

Samo opracowanie ścieżki transformacji nie jest 
jednak rozwiązaniem, które zagwarantuje pewny 
sukces w transformacji przemysłu. Ważne, a nawet 
najważniejsze jest pełne zaangażowanie we wdra-
żanie i ulepszanie proponowanych działań, a także 
wsparcie ze strony administracji. Jak słusznie 
określił to komisarz do spraw rynku wewnętrzne-
go Thierry Breton: „Strategia jest łatwa – trudna 
część leży w wykonaniu”.

Klaudia Kleps
Koordynator Pionu 

Rzecznictwa i Legislacji, 
Senior Ekspert,  

Polska Izba Przemysłu 
Chemicznego

Aleksandra Sutryk
 Młodsza Specjalistka, 

Pion Rzecznictwa 
i Legislacji,  

Polska Izba Przemysłu 
Chemicznego

MAPA DROGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII

6.2 Rozwój hubów
8.3 Rozwój mapy drogowej technologii przemysłowej
14. Przewidywanie długoterminowych potrzeb w zakresie dostaw energii i zasobów surowcowych
15.1 Ukierunkowanie inwestycji na czystą energię
15.2 Zapewnienie konkurencyjnych dostaw czystej energii
15.3 Ulepszenie umów PPA
18.1 Umożliwienie swobodnego przepływu energii między krajami
20.1 Zwiększenie dostępności i przepustowości terminali multimodalnych znajdujących się w pobliżu klastrów 
przemysłowych
20.2 Poprawa wykorzystania transportu kolejowego

• REPowerEU
• Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (RED) 
• Rozporządzenie TEN-E
• Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 

efektywności energetycznej (EED)

A) ELEKTRYFIKACJA

B) WODÓR

C) BIOMASA

D) ODPADY

E) TECHNOLOGIE  
CCU i CCS

F) EFEKTYWNOŚĆ 
PROCESOWA

• Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru
• Pakiet dotyczący rynku wodoru i gazu o obniżonej 

emisyjności

• Rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii 
(RED)

• Centrum Innowacji Przemian Przemysłowych i Emisji 
(INCITE)

• Hubs4Circularity
• Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów (WFD)
• Dyrektywa w sprawie składowania odpadów

• Hubs4Circularity
• Zrównoważony obieg węgla  

(ang. Sustainable Carbon Cycle)

• REPowerEU
• Symbioza przemysłowa
• Rewizja dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 

(IED)

6.2 Rozwój hubów
6.3 Zarządzanie i przekształcanie istniejących aktywów
15.1 Ukierunkowanie inwestycji na czystą energię
15.2 Zapewnienie konkurencyjnych dostaw czystej energii
18.2 Rozwój odrębnej infrastruktury wodorowej na poziomie UE

4.3 Wzmocnienie inicjatyw z MŚP w ramach Europejskiej Rady Innowacji (EIC)
8.1 Promowanie podejść do oceny bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju
9.1 Wspieranie współpracy i partnerstwa 
16.2 Biomasa jako alternatywny surowiec
19.1 Rozwój zakładów recyklingu i biorafinerii

3.2 Usprawnienie współpracy w łańcuchu wartości
3.3 Wspieranie projektowania i przeprojektowywania produktów
8.1 Promowanie podejść do oceny bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju
11.1 Definicje i pojęcia
11.2 Metody
16.3 Odpady jako alternatywny surowiec
22.1 Ustanowienie ram prawnych dla transportu odpadów
22.2 Poprawa zarządzania logistyką w zakresie odpadów surowcowych

6.3 Zarządzanie i przekształcanie istniejących aktywów
9.2 Wsparcie na rzecz rozwoju
16.4 CO2 jako alternatywny surowiec
22.2 Poprawa zarządzania logistyką w zakresie odpadów surowcowych

3.2 Usprawnienie współpracy w łańcuchu wartości
3.3 Wspieranie projektowania i przeprojektowywania produktów
5.1 Ułatwianie wymiany informacji
5.3 Wspieranie rozwoju partnerstw na rzecz innowacji
6.3 Zarządzanie i przekształcanie istniejących aktywów
17 Efektywność procesowa
19.1 Rozwój zakładów recyklingu i biorafinerii
20.1 Zwiększenie dostępności i przepustowości terminali multimodalnych znajdujących się w pobliżu klastrów 
przemysłowych
21.2 Wdrażanie technologii w celu poprawy procesów produkcji substancji chemicznych i gromadzenia danych
25.2 Bezpieczeństwo i zabezpieczenie społeczne pracowników

Działania Inicjatywy UE

Rys. Mapa drogowa dotycząca technologii
Źródło: European Commission „Transition pathway for the Chemical Industry”
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ORLEN MOCNO STAWIA NA WODÓR
Grupa ORLEN przygotowuje się do realizacji innowacyjnych projektów, które będą jednym 
z kamieni milowych w rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Koncern, który już teraz 
wytwarza znaczne ilości wodoru, chce wdrożyć technologie dekarbonizujące produkcję 
tego paliwa. Zaproponowane rozwiązania zostały wysoko ocenione w konkursach, czego 
efektem jest pozyskanie funduszy na ich realizację

Celem projektu o nazwie „MEGA-SOE” jest opra-
cowanie i wdrożenie wielkoskalowego systemu 
wytwarzania wodoru wysokiej czystości w opar-
ciu o stałotlenkowe ogniwa elektrochemiczne (ang. 
SOC – solid oxidecell). Będą mogły one pracować nie 
tylko w trybie elektrolizera (ang. SOE – solid oxide-
electrolyzer), ale także w trybie ogniwa paliwowego 
(ang. SOFC – solid oxide fuel cell). 

– Wodór nie od dziś nazywany jest paliwem przy-
szłości. Jego wszechstronność, nisko- lub nawet zero-
emisyjność, sprawiają, że może być on jednym z klu-
czowych elementów transformacji energetycznej. 
Uruchomiony wspólnie z Instytutem Energetyki pro-
jekt „MEGA-SOE” doskonale wpisuje się w naszą 
strategię wodorową do 2030 roku. Wspiera m.in. 
nasz cel, aby blisko połowa produkowanego w Gru-
pie ORLEN wodoru była nisko- i zeroemisyjna. Ma 
również potencjał badawczo-rozwojowy, a także 
może pomóc w wykorzystaniu wodoru jako maga-
zynu energii – mówi dr inż. Sylwia Pawlak, Dyrek-
tor ds. Innowacji w PKN ORLEN.

Koncepcja opracowana jeszcze w Grupie LOTOS 
wraz z Instytutem Energetyki, została bardzo wyso-
ko oceniona przez ekspertów Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Wniosek o dofinansowanie zło-
żony w ramach I edycji konkursu „Nowe technolo-
gie w zakresie energii” otrzymał pozytywną decy-
zję i najwyższą pozycję w rankingu. Łączny budżet 
projektu to ok. 107 mln zł, z czego dofinansowa-
nie wyniesie ok. 89 mln zł. W pierwszej kolejno-
ści powstanie prototyp, a następnie wielkoskalo-
wa instalacja demonstracyjna elektrolizy. Zgodnie 
z planami, realizacja projektu została rozpoczęta już 
w październiku 2022 r.

– „MEGA-SOE” to kolejny projekt wodorowy PKN 
ORLEN dofinansowany ze środków NCBR. To co 

go wyróżnia, to bezprecedensowa w Europie wiel-
kość układu oraz wykorzystanie w wielkoskalowej 
instalacji warstw ochronnych elementów stalowych 
stosu SOE na bazie tlenków pozbawionych toksycz-
nego kobaltu. Nowością jest również modułowość 
instalacji. Pojedynczy moduł instalacji to elektroli-
zer o mocy ok. 400 kW. Docelowy demonstrator 
klasy 5 MW stworzy 12 takich modułów, wytwa-
rzając wodór z bardzo niską energochłonnością, 
w przedziale 38–42 kWh/kg H2 – jest to ok. 30% 
wyższa sprawność, niż ta którą charakteryzują się 
obecnie stosowane elektrolizery. Warto nadmienić, 
iż będzie to jedna z pierwszych na świecie instalacji 
do produkcji niskoemisyjnego wodoru klasy powy-
żej 1 MW opierająca się na technologii SOE – pod-
kreśla Marek Laskowski, Szef Biura Innowacji 
w PKN ORLEN. 

Parametry techniczne pojedynczego modułu pozwo-
lą na produkcję ok. 9 kg wodoru na godzinę (będzie 
to wodór o czystości 99,999%, a więc taki, który 
może być wykorzystywany jako paliwo w trans-
porcie). Docelowa instalacja wielkoskalowa w ciągu 
godziny wytworzy zatem ok. 108 kg wodoru – tyle, 
aby zatankować ok. 20 samochodów osobowych 
wykorzystujących to paliwo. Modułowość zbudowa-
nego systemu umożliwi łatwe skalowanie rozwiąza-
nia do celów przemysłowych, w zależności od popy-
tu, jaki stworzy rynek w tym zakresie.

„MEGA-SOE” wpisuje się także w założenia „Poro-
zumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodar-
ki wodorowej”, zawartego przez administrację pub-
liczną oraz przedstawicieli przedsiębiorców, nauki 
i otoczenia biznesu. Porozumienie będzie stanowić 
kluczowy element „Polskiej Strategii Wodorowej do 
roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” określając listę 
długofalowych działań potrzebnych do dynamiczne-
go rozwoju rynku wodoru.
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– Realizowany wspólnie z PKN ORLEN projekt jest 
kolejnym elementem realizacji strategii rozwoju krajo-
wych technologii wodorowych, w której intensywnie 
uczestniczymy. „MEGA-SOE” bazuje na wieloletnich 
doświadczeniach Centrum Technologii Wodorowych 
Instytutu Energetyki w zakresie projektowania, budo-
wy i eksploatacji układów z ogniwami SOC. Klasa 
elektrolizera 5 MW jest odpowiedzią na wyzwania 
jakie stawia Polska Strategia Wodorowa, w szcze-
gólności w zakresie wdrażania instalacji polskich 
technologii. W projekcie wykorzystamy kilkanaście 
patentów Instytutu Energetyki oraz dodatkowo pla-
nujemy stworzyć innowacyjne rozwiązania materia-
łowe służące poprawie osiągów, wydłużeniu żywot-
ności i obniżeniu kosztów budowy elektrolizerów. 
W trakcie projektu będziemy optymalizować proce-
sy wytwórcze i zwiększać zdolności produkcyjne SOE 
Instytutu Energetyki – mówi prof. Jakub Kupecki, 
Dyrektor Instytutu Energetyki.

„MEGA-SOE” to nie jedyny innowacyjny projekt 
wodorowy Grupy ORLEN. Inny, o nazwie „Green H2” 
został doceniony przez Komisję Europejską i znalazł 
się w gronie 17 najlepszych niskoemisyjnych projek-
tów europejskich małej skali. To jedyna inwestycja 
z Polski w tym zestawieniu. Planowany budżet to 
7,5 mln EUR, z czego ok. 4,5 mln EUR (60%) ma 
zostać dofinansowane w ramach Funduszu Innowa-
cyjności. W tegorocznym naborze Funduszu Innowa-
cyjności dla projektów małej skali złożonych zostało 
66 wniosków. To jeden z największych programów 
finansowania technologii niskoemisyjnych. Dochody 
funduszu pochodzą z unijnego systemu handlu emi-
sjami (ETS) i do 2030 r. mają wynieść co najmniej 
38 mld euro.

Wybrany do dofinansowania projekt Green H2 jest 
pilotażowym wdrożeniem technologii produkcji 
wodoru z wykorzystaniem elektrolizy wody. Dzięki 
zastosowaniu bezemisyjnych źródeł energii inwesty-
cja pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla do 
atmosfery. Za realizację projektu odpowiada spółka 
LOTOS Green H2 z Grupy ORLEN.

– PKN ORLEN jest obecnie drugim największym 
producentem wodoru w Polsce, z roczną produk-
cją na poziomie 300 tys. ton. Regulacje środowisko-
we wymagają poszukiwania i wdrażania rozwiązań, 
które pozwolą zastąpić wodór wytwarzany obec-
nie z gazu ziemnego w procesie reformingu paro-
wego bardziej ekologicznymi rozwiązaniami. Nasze 
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projekty doskonale wpisują się w strategię dekarbo-
nizacji PKN ORLEN i działania, jakie prowadzi kon-
cern multienergetyczny, zmierzające do osiągnie-
cia neutralności klimatycznej w 2050 roku – mówi 
dr inż. Sylwia Pawlak.

Instalacja powstanie w Gdańsku. Będzie składać się 
z elektrolizera o mocy ok. 1 MW, farmy fotowolta-
icznej o mocy ok. 1 MW, zaawansowanego syste-
mu zarządzania energią oraz systemu odzysku ciepła 
odpadowego. Ma produkować ok. 140 ton wodoru 
rocznie i pozwoli uniknąć emisji ok. 9 tys. ton ekwi-
walentu CO2 w ciągu pierwszych 10 lat eksploata-
cji. Green H2 będzie ewoluował – w przyszłości ma 
również powstać wielkoskalowa instalacja do pro-
dukcji zielonego wodoru, w tym farma elektrolize-
rów o mocy 80-100 MW.  

Komisja Europejska doceniła projekt za jego poten-
cjał innowacyjny w szczególności w zakresie produk-
cji zielonego wodoru na cele rafineryjne, wykorzy-
stania ciepła odpadowego, optymalizacji kosztów 
energii oraz poprawy efektywności energetycznej 
instalacji. Do pozyskania środków wymagane jest 
przygotowanie i zawarcie indywidualnej umowy 
z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, 
Środowiska i Infrastruktury (CINEA). Formalności 
powinny zostać sfinalizowane w drugim kwartale 
2023 r., co umożliwi uruchomienie projektu i rozpo-
częcie wypłacania dotacji.

PKN ORLEN po zakończonych w zeszłym roku akwi-
zycjach, jako połączony koncern multienergetycz-
ny, przyśpiesza prace związane z rozwojem techno-
logii wodorowych. Grupa ORLEN prowadzi wiele 
zaawansowanych projektów, w których wodór sta-
nowi kluczowy element w realizacji celów zgodnych 
z założeniami Zielonego Ładu. Wpisuje się to w rea-
lizację strategii wodorowej Grupy ORLEN do 2030 
roku, której celem jest wytwarzanie i dostarczanie 
zero- i niskoemisyjnego wodoru jako paliwa alterna-
tywnego dla sektora transportu. 

Zgodnie z założeniami koncernu, Grupa ORLEN 
otworzy w Europie centralnej ponad 100 stacji tanko-
wania wodoru. W tę liczbę wchodzą stacje dla trans-
portu indywidualnego, publicznego, jak i towarowe-
go – drogowego oraz kolejowego (w Polsce takich 
stacji będzie ok. 57, w Czechach 28, a na Słowacji 
26). W czerwcu 2022 roku PKN ORLEN uruchomił 
w Krakowie pierwszą ogólnodostępną, mobilną sta-
cję tankowania wodoru w Polsce. W br. do użytku 
zostaną oddane ogólnodostępne obiekty stacjonarne 
w Poznaniu i Katowicach, a w kolejnym roku w Wał-
brzychu. Dostawy wodoru na stacje będą możliwe 
dzięki wybudowaniu do 2030 roku europejskiej sieci 
hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źród-
łami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwa-
rzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyj-
ny wodór. Do 2030 roku Grupa ORLEN na inwestycje 
w wodór przeznaczy ok. 7,4 mld zł.
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W DRODZE PO WODÓR
Jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie. Jednak o jego 
popularności decydują przede wszystkim wysoka kaloryczność oraz zeroemisyjność. Spa-
lanie wodoru prowadzi do powstania jedynie (i aż) energii cieplnej oraz pary wodnej. Emi-
sja szkodliwych substancji utrzymuje się stale i niezmiennie na poziomie zero, co określa 
jego wysoką atrakcyjność jako paliwa.

W 2014 roku wyprodukowany został pierwszy samo-
chód na wodór – Toyota Mirai. W ślad za Toyotą idą 
producenci autobusów, np. Solaris, wprowadzając 
na rynek pojazdy napędzane ogniwami paliwowy-
mi. Oczywiście, jak w przypadku samochodów elek-
trycznych, są to droższe maszyny, natomiast już sama 

eksploatacja wypada korzystniej niż 
standardowego benzyniaka.

Obecnie na rynku dominuje wodór szary i brązo-
wy, jednak w nadchodzących latach przewiduje 
się znaczący wzrost udziału wodoru z innych źró-
deł. Co istotne, zgodnie z dyrektywą RED II Unii Euro-
pejskiej, to zielony H2 będzie dominującym rodzajem 
wodoru na starym kontynencie, dzięki dynamicznemu 
rozwojowi technologii elektrolizy. Warto przygotować 
się na tę rewolucję. Wraz ze wzrostem podaży zielone-
go wodoru, jego cena będzie odpowiednio malała, przy-
puszczalnie od 2030 roku. Wówczas, według prognoz 
produkcja w Polsce ma osiągnąć 2 GW/rok, czyli 
40 ton/g. Porównawczo, produkcja zielonego wodo-

ru ma wynieść we Francji 6,5, w Niemczech 
i Włoszech 5,0, w Hiszpanii 4,0, 

w Holandii 3,5, w Portu-
galii 2,25 GW/rok.
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Krajowy rynek wodoru ma ogromny potencjał roz-
wojowy. Aktualnie jesteśmy trzecim pod względem 
wielkości produkcji graczem w Europie. Największym 
odbiorcą jest jednak przemysł nawozowy (produkcja 
amoniaku). Wytwórnię wodoru zazwyczaj umiesz-
cza się w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji, w któ-
rej gaz jest wykorzystywany jako surowiec. Ułamko-
wa ilość wodoru trafia „na handel”. Jest to efekt m.in. 
braku zaplecza logistycznego.

Udział wodoru przeznaczonego na cele paliwowe 
w sumarycznej produkcji ma rosnąć. Jedną z moty-
wacji stanowi aktualna potrzeba rozwoju lokalnej, 
krajowej produkcji i dostępności zarówno paliw jak 
i surowców. A sprawy się dzieją. W Polsce prężnie 
działa już niespełna 10 dolin wodorowych, tj. poli-
tyczno-społeczno-gospodarczych organizacji powo-
łanych ku tworzeniu kompletnych łańcuchów warto-
ści H2 dla rozwoju lokalnych rynków. A do rozwoju 
tychże rynków potrzebne będą rozwiązania logi-
styczne. Mamy już pierwsze stacje tankowania 
wodorem, w planach jest budowa hubów wodoro-
wych, a wyzwaniem będzie właśnie przetransporto-
wanie gazu z punktu A do B.

Zasadniczo, możliwości dystrybucji wodoru mamy 
dwie – rurociąg lub butle. Na dzień dzisiejszy, na 
świece jest 4543 km sieci wodorowych, w tym 
w Europie 1598 km. Rurociągi należą głownie do 
Air Liquide, Air Products, Linde Praxair, a znajdują 
się w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Szwajca-
rii, Włoszech, UK oraz w Szwecji. Polska pozostaje 
białą kartą na mapie. Koszt wytworzenia rury o śred-

nicy 500 mm i maksymalnym ciśnieniu roboczym 
>6,3 MPa dla wodoru jest średnio czterokrot-
nie wyższy niż dla gazu ziemnego. Intuicyjnym 
rozwiązaniem wydaje się być adaptacja istnie-
jącej, zaprojektowanej właśnie dla gazu ziem-
nego sieci. Taka konwersja kosztowałaby 3,15 
mln PLN/km. Bazując na długości rurociągów 
z 2018 roku na poziomie 21,2 tys. km, otrzymu-
jemy hipotetyczne 66,8 mld PLN. Sporo. Zdro-
worozsądkowo oraz według European Hydro-
gen Backbone, nie ma przesłanek, aby do roku 

2040 powstała w Polsce rozbudowana sieć rurocią-
gów do przesyłu wodoru.

Nie jesteśmy jednak zgubieni. Alternatywę stanowią 
wiązki butli przewożone osobno bądź w mobilnych 
kontenerach. Takie rozwiązanie jest znane, dopraco-
wane i dostępne na rynku. Butle, w zależności od 
budulca, dzieli się na typy od I do IV. Te najcięższe, 
znajdujące szerokie zastosowanie w magazynowa-
niu gazów, wykonane są ze stali. Natomiast, butle 
z włókna szkło/węgiel z wkładką z tworzywa sztucz-
nego osiągają wagę zaledwie 0,25 kg/L, co znacząco 
podnosi ich atrakcyjność w aspekcie wykorzystania 
w transporcie. O jakich ilościach mowa? Teoretyzu-
jąc, do 2030 roku przewiduje się osiągnięcie liczby 
1000 aktywnych autobusów wodorowych w kraju. 
Zapotrzebowanie takiej miejskiej floty w ujęciu 
dobowym wyniesie zatem 30 kg H2/pojazd, zatem 
sumarycznie 30 000 kg H2. Transport wodoru, nie-
zbędnego do dobowego zasilenia wspomnianej floty 
wymagałby wykorzystania około 24 kontenerów 45’, 
pod ciśnieniem 500 barów. Idąc dalej, przyjmijmy, na 
podstawie aktualnych danych, ilość 24 mln aktyw-
nych samochodów osobowych w Polsce, o średnim 
przebiegu 24 km dziennie per samochód. Wówczas, 
hipotetyczne zapotrzebowanie na wodór niezbęd-
ne do napędzenia floty krajowej wyniesie 5760 ton 
H2/dzień. W przeliczeniu na kontenery, otrzymamy 
4500 analogicznych sztuk.

Mając na względzie dobry interes transformacji 
wodorowej, zadbajmy w porę o zabezpieczenie odpo-
wiedniego zaplecza logistycznego. Aktualnie cały 
sektor mierzy się z para-
liżem łańcuchów dostaw, 
zatem warto ze szczegól-
ną uwagą przyjrzeć się 
planom produkcyjnym 
w odniesieniu do możli-
wości transportowych.

dr Anna Kondratowicz
Dyrektor ds. rozwoju 

go&management GmbH SK
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PRZYSZŁOŚĆ INNOWACJI 
WODOROWYCH – TRENDY PATENTOWE

Wydarzenia ostatniego roku pokazały, jak cennym zasobem ludzkości są źródła energii. 
Okazuje się, że relacje biznesowe to bardzo wrażliwy i kruchy fundament budowania bez-
pieczeństwa energetycznego. Geopolityczne sojusze nie zapewniają trwałej stabilizacji, 
a przeciwstawianie się szantażom ma swoją cenę, czego właśnie dotkliwie doświadczamy.

1  https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Hydrogen
2  https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57E3828C4D9EAF12C12589 

Do wyzwań ludzkości mających na celu powstrzymy-
wanie skutków globalnego ocieplenia nieoczekiwanie 
doszedł nowy element – budowanie systemów opar-
tych na niezależnych, rozproszonych źródłach ener-
gii, które będą zapewniać niezależność energetyczną.

Odpowiedzią na te wyzwania może być wodór, 
który jest paliwem dającym się wytworzyć w wielu 
różnych miejscach, produkowanym z surowców nie-
odnawialnych (paliwa kopalne) jak i odnawialnych 
(elektroliza wody) i, w przeciwieństwie do ropy naf-
towej czy gazu ziemnego, odpornym na geopoli-
tyczne wpływy.

Dostęp do tanich i czystych źródeł energii ma klu-
czowe znaczenie dla całej gospodarki. Ostatni kry-
zys energetyczny unaocznił, jak bardzo zależymy 
od energii. Gwałtowny wzrost cen energii spowo-
dował drastyczne zwiększenie kosztów wytwarza-
nia na przykład nawozów sztucznych, co dalej prze-
kłada się na koszty produkcji rolniczej, a w efekcie na 
ceny żywności. 

W publikacji Magazynu „Polska Chemia” wydanie 
3/2020, przedstawiałam różne „kolory” wodoru, 
w zależności od technologii ich wytwarzania. Choć 
w obecnie stosowanych technologiach wytwarzania 
wodoru nadal przeważają te, gdzie jako surowiec 
wykorzystuje się paliwa kopalne, to jedynym kolo-
rem wodoru na przyszłość, będzie zielony wodór, 
czyli taki, do którego wytwarzania stosuje się odna-
wialne źródła energii.

Transformacja technologii wodorowych wyma-
ga zmian i po stronie podaży i popytu. Obecnie 

głównymi konsumentami wodoru jest sektor che-
miczny (rafinacja ropy naftowej, produkcja amonia-
ku do nawozów). Z danych Międzynarodowej Agen-
cji Energii Odnawialnej IRENA1 wynika, że w 2021 r. 
tylko 4% światowej produkcji wodoru pochodzi-
ło z elektrolizy a pozostałe 96% wodoru wytwa-
rzano za pomocą technologii opartych na paliwach 
kopalnych (w 47% z gazu ziemnego, 27% z węgla, 
22% z ropy naftowej). Biorąc pod uwagę że produk-
cja wodoru wytwarzanego z zastosowaniem ener-
gii odnawialnej stanowi mniej niż 1% globalnej pro-
dukcji, osiągnięcie celów polityki klimatycznej UE do 
2050 roku (obniżenie temperatury o 1,5°C) wymaga 
znacznego przyśpieszenia rozwoju zeroemisyjnych 
technologii wytwarzania czystego wodoru. W scena-
riuszach IRENY do 2050 r. czysty wodór może zaspo-
kajać do 12% końcowego zużycia energii.

Czy rozwój technologii podąża 
za wyzwaniami 2050 roku?

Najlepszym źródłem aktualnej wiedzy o postępie 
technicznym w technologii wytwarzania wodoru są 
opisy wynalazków zgromadzone w bazach paten-
towych. W przypadku wartościowych technologii 
zgłaszający inwestują w globalną ochronę patento-
wą swoich rozwiązań, korzystając z dostępnych pro-
cedur zgłoszeń w trybie międzynarodowym (PCT). 

W styczniu 2023r. Międzynarodowa Agencja Ener-
getyczna (IEA) wraz z Europejskim Urzędem Paten-
towym (EPO) opublikowały raport2 pt.: „Hydro-
gen patents for a clean energy future. A global trend 
analysis of innovation along hydrogen value chains” 
(„Patenty wodorowe dla przyszłości czystej energii. 
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Globalna analiza trendów innowacji dot. łańcuchów 
wartości wodoru” – tłumaczenie własne), w którym 
przedstawiono aktualne trendy w zakresie wynalaz-
ków związanych z technologiami wodorowymi. 

Innowacje technologii wodorowych dotyczą nie 
tylko sposobów wytwarzania tego paliwa, ale też 
jego przechowywania i zastosowań, stąd często 
w odniesieniu do tych technologii stosuje się okreś-
lenie łańcuch wartości wodoru.

Z raportu wynika, że liczba międzynarodowych 
zgłoszeń patentowych dla technologii wytwarzania 
wodoru z paliw kopalnych, sukcesywnie od 2007 roku 
zmniejsza się. Podobnie niszowe są wynalazki doty-
czące dekarbonizacji wodoru wytwarzanego z udzia-
łem paliw kopalnych. Z kolei liczba opatentowanych 
technologii wytwarzania wodoru z odpadów albo 
biomasy po gwałtownym wzroście w latach 2007–
2011, zaczęła maleć, tak samo jak poziom zgłoszeń 
patentowych dotyczących wytwarzania wodoru na 
drodze nieelektrolitycznego rozszczepiania wody, 
których udział w całkowitej liczbie zgłoszeń z dzie-
dziny elektrolizy w 2020 r. wyniósł jedynie 12%.

Na kierunki rozwoju technologii związanych z wytwa-
rzaniem energii wodorowej wpływają w głównej 
mierze potrzeby i oczekiwania szeroko rozumianej 
polityki klimatycznej, które stanowią główną moty-
wację twórców wynalazków z tej dziedziny techniki. 
Zwiększający się stosunek liczby zgłoszeń patento-
wych dotyczących łańcucha wartości wodoru wyko-
rzystujących odnawialne źródła energii czy odpady 
jako surowiec do jego wytworzenia, to pochodna 
wyzwań związanych koniecznością ograniczenia emi-
sji CO2 i zwiększeniem dbałości o ekologię.

Ze statystyk przedstawionych w raporcie3, wynika, 
że w okresie ostatnich 19 lat (2001–2020) innowacje 
dotyczące produkcji wodoru za pomocą elektrolizy, 
z biomasy lub  związków nieorganicznych stanowiły 
ponad dwukrotnie większą liczbę względem techno-
logii wodorowych opartych na paliwach kopalnych. 
Dla wynalazków dotyczących końcowych zastoso-
wań wodoru, ponad 90% rozwiązań odnosi się do 
wykorzystania wodoru jako paliwa w transporcie, 
źródła energii dla wysokochłonnych gałęzi przemy-
słu tj. produkcja stali czy ogrzewania budynków.

3  ibidem

Ciekawą obserwacją z analizy międzynarodowych 
zgłoszeń patentowych dokonanych w okresie 2001–
2020 jest fakt, że w przypadku technologii magazy-
nowania czy transportu wodoru większą motywacją 
do powstawania wynalazków w tym obszarze była 
chęć wykorzystania bądź dostosowania istniejącej 
infrastruktury do nowego paliwa jakim jest wodór, 
aniżeli troska o klimat, gdzie liczba zgłoszeń paten-
towych w zakresie niskoemisyjnych paliw opartych 
na wodorze czy wykorzystanie wodoru w produk-
cji biopaliw po osiągnięciu szczytu w 2012 r., gwał-
townie spadła. Wyjątkiem w tym zakresie są wyna-
lazki dotyczące zastosowań wodoru jako surowca do 
wytwarzania amoniaku, który będzie wykorzystany 
jako nośnik energii, a nie jako nawóz. Liczba zgło-
szeń wynalazków dla takiego zastosowania wodoru 
znacznie wzrosła od 2008 r. 

Podsumowanie

Obserwacja danych statystycznych i analiza trendów 
patentowych stanowi cenne źródło informacji, które 
wskazują kierunki rozwoju sektora energetycznego. 
Odchodzenie od tradycyjnych źródeł energii wyma-
ga nie tylko wdrożenia zgłaszanych wynalazków, ale 
też przemyślanej strategii tworzenia nowych zachęt 
do kreowania rozwiązań integrujących różne dziedzi-
ny techniki, które zapewnią dostęp do taniej i czy-
stej energii.

Przedstawione w raporcie trendy patentowe w dzie-
dzinie innowacji wodorowych dają nadzieję na roz-
wiązanie problemów z dostępnością do alterna-
tywnych źródeł energii, istotnych zwłaszcza dla 
wysokoemisyjnych sektorów, dla których wodór 
może być nie tylko ekologicznym paliwem, ale też 
szansą na uodpornienie się na przyszłe kryzysy.

Opracowała:
Iwona Płodzich-Hennig

rzecznik patentowy 
Kancelaria JWP  

Rzecznicy Patentowi 



20 | Magazyn „Polska Chemia” 1/2023

Zielona transformacja

ZIELONY AMONIAK – NOWA 
NADZIEJA TRANSFORMACJI 
ENERGETYCZNEJ 

Produkcja amoniaku z udziałem energii odnawialnej to potencjalna metoda na 
znaczące obniżenie śladu węglowego. Jednocześnie to proces wymagający adap-
tacji pętli syntezy i optymalnego doboru wielkości elektrolizy i magazynu wodo-
ru. Dzielimy się z Państwem analizą, jak ważna jest dla ekonomii procesu elastycz-
na praca reaktora i jego właściwe zintegrowanie z resztą układu, aby zapewnić 
minimalizacje kosztów inwestycyjnych i zmaksymalizować wykorzystanie dostęp-
nego profilu zielonej energii.

Nowa odsłona amoniaku 

Amoniak jako „chemiczny magazyn energii” lub jako 
nośnik wodoru staje się, obok tradycyjnego wykorzy-
stania w przemyśle nawozowym, dominującym kie-
runkiem w uzyskaniu zerowej emisji. Proces synte-
zy amoniaku z H2 wytarzanego z elektrolizy wody 
zasilanej energią odnawialną oraz azotu uzyskiwane-
go z powierza, również przy użyciu zielonej energii, 
umożliwia otrzymanie produktu o śladzie węglowym 
bliskim zeru. Proces syntezy zielonego amoniaku jest 
zmodyfikowanym procesem Haber-Bosch pozbawio-
nym klasycznej części reformingu, który zastąpio-
ny jest przez elektrolizę wody, która eliminuje ślad 
węglowy związany z metanem. Obecnie realizowa-
nych i przygotowywanych jest prawie 90 projektów 
produkcji zielonego amoniaku z wodoru elektroli-
tycznego, których przewidywana roczna produkcja 
to prawie 130 milionów ton. W sporej części pod-
mioty zaangażowane w te projekty nie są związane 
z przemysłem chemicznym, ale z branżą produkcji 
zielonej energii, transportem morskim czy inwe-
storami z sektora power-to-X. Poniższy artykuł jest 

pierwszym w serii, w której firma CASALE omawia 
proces, który – mimo że swoimi podstawami sięga 
do lat 20. zeszłego wieku – w swojej nowej odsło-
nie posiada sporo nowych elementów procesowych 
wpływających na cenę zielonego amoniaku.

Znany proces z nowymi wyzwaniami

Przytłaczająca ilość dotychczasowych projektów 
zielonego amoniaku opera się na energii pochodzą-
cej ze zmiennego źródła zielonej energii. Niezależ-
nie, czy źródłem jest dedykowana instalacja off-grid 
czy ogólna sieć, proces syntezy może doświadczać 
zmiennego dopływu H2 z elektrolizy. Zastosowa-
nie zbiorników buforujących H2, dodatkowe źród-
ła energii, mogą stabilizować syntezę, zmniejszając 
fluktuacje obciążenia, jednak zawsze będą pogarszać 
koszt ważony produktu. Synteza zielonego amoniaku 
wymusza następujące zmiany procesowe:  
 • Elastyczność systemu potrzebna do radzenia 

sobie z wahaniami zielonej energii;
 • Potrzebę nieciągłej syntezy wymuszonej prze-

rwami w dostawie energii elektrycznej, co może 
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skutkować m.in. wyłączeniem reaktora i jed-
noczesnym utrzymaniem nadciśnienia w pętli 
syntezy.

Proces, któremu brakuje powyższych cech, będzie 
szczególnie wrażliwy na negatywny wpływ wahań 
dostępnej elektryczności na ważoną cenę amonia-
ku. Na podstawie analizy dziesiątków realnych pro-
fili zielonej energii wnioskujemy, że większość zop-
tymalizowanych instalacji wymaga specyficznego 
i indywidualnego konceptu procesu. Skutkuje to 
dobraniem nowatorskiego rozwiązania syntezy mini-
malizującym nieciągłą prace wynikającą z fluktua-
cji energii.

Elementy procesu

Rysunek 1. przedstawia podstawowe elementy funk-
cyjne procesu zielonego amoniaku zasilanego głów-
nie zielona energią z opcja poboru „niezielonej” elek-
tryczności oraz przesyłem zwrotnym do sieci. Prócz 
bloku syntezy i wytwarzania azotu, każdy z elemen-
tów procesu, w porównaniu z klasyczną produkcja 
amoniaku posiada nowe cechy, a także jest specy-
ficznie zintegrowany i sterowany. Każdy z elemen-
tów podlega nadrzędnej kontroli wyznaczonej przez 
zmiany profilu zielonej energii, elastycznością pętli 
syntezy oraz właściwościami katalizatora.

Najefektywniejszy proces zielonego amoniaku to 
taki, którego cechuje wysoka elastyczność, głębokie 
minimalne obciążenie, możliwość prowadzenia pro-
cesu znacząco powyżej obciążenia projektowane-
go oraz nie posiadający lub posiadający najmniejszy 
bufor wodoru lub zapasowe źródło energii. 

Wpływ elastyczności pętli 

Klasyczny proces Haber-Bosch prowadzony jest bez 
większych zmian w obciążeniu, stąd elastyczność 
procesu nie była dotychczas cechą wymaganą. Kla-
syczne procesy wykorzystują, tzw. „sztywne” pętle 
syntezowe. W przypadku użycia klasycznej pętli zasi-
lanej zmiennym źródłem H2 (wynikające ze zmien-
nego profilu energii zielonej) takowe wahania są 
kompensowane przez duży i drogi magazyn H2 lub 
droższe nieodnawialne źródło energii lub jego maga-
zyn. Rysunek 2. porównuje koszt ważony zielonego 
amoniaku dla dwóch pętli syntezy: klasycznej i opra-
cowanej przez CASALE „elastycznej”. Ta ostatnia 
umożliwia absorbowanie fluktuacji energii zielonej 
częściowo przez mniejszy magazyn H2, a częściowo 

Rysunek 1. Schemat funkcjonalny procesu zielonego amoniaku.

Rysunek 2. Koszty zielonego amoniaku dla procesów o różnej 
elastyczności pętli syntezy.

88 Dynamic Analysis of Casale Green Ammonia Process | Bialkowski, Ostuni, Corbetta | 20-23 September 2021

Casale Flexible Green Ammonia with slim storage delivers a cost advantage over a «rigid» 
synthesis: -35% for PV US
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przez samą pętlę. Elastyczna pętla działa w zakresie 
od 10% do 110% obciążenia nominalnego i została 
osiągnięta dzięki unikalnej konstrukcji reaktora, jego 
sterowaniu oraz zastosowaniu odpowiedniego katali-
zatora. Oba układy (rysunek 2.) produkują ok. 45 ton 
metrycznych NH3 na dobę i zostały zaprojektowane 
dla istniejącego profilu mocy pochodzącego z PV ze 
średnią ceną US$40/MWh i US$100/MWh dla ener-
gii elektrycznej zapasowej z sieci. Rozmiar układu 
magazynującego H2 i praca pętli są ściśle zoptymali-
zowane dla użytego profilu elektryczności. W ukła-
dzie z pętla elastyczną optymalizacja skutkuje niż-
szym kosztem zielonego amoniaku sięgającym 35%.  
Otrzymany koszt zielonego amoniaku został wyli-
czony przy użyciu narzędzia do optymalizacji kosz-
tów inwestycyjnych oraz operacyjnych przy najefek-
tywniejszym wykorzystaniu profilu elektryczności.

Podsumowanie

Zmienny charakter odnawialnej energii może skutko-
wać zmiennym profilem produkcja zielonego amonia-
ku, a zatem jego wysokimi kosztami produkcji. Proces 

syntezy może zostać znacząco obniżony przy zasto-
sowaniu elastycznej pętli syntezy, która znacząco 
redukuje koszty kapitałowe przez obniżenie kosztu 
inwestycyjnego i operacyjnego magazynu wodoru.

Michele Corbetta 
Starszy specjalista procesowy  

na Wydziale Procesowym  
Badań i Rozwoju  
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Raffaele Ostuni 
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BIO GLIKOL PROPYLENOWY TO 
NOWY, EKOLOGICZNY PRODUKT 
W OFERCIE ORLEN POŁUDNIE

Otrzymywany jest w procesie uwodornienia gliceryny pochodzącej ze zrównoważonej 
produkcji biodiesla wytwarzanego z olejów roślinnych. Dzięki temu, że jest produktem 
ekologicznym, możliwe jest jego zastosowanie do wytwarzania substancji chemicznych 
ze źródeł odnawialnych. 
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Znajomość śladu węglowego produktu prowadzi do 
podejmowania trafniejszych decyzji w ramach pro-
jektowania i rozwoju produktu finalnego oraz jego 
optymalizacji kosztowej.

Normy odniesienia: ISO 14064 oraz GHG Protocol.

Korzyści w zastosowaniu BIO Glikolu propylenowe-
go w produkcji:
 • sprostanie wymaganiom kontrahentów,
 • optymalizacja procesów oraz zużycia 

materiałów i energii, 
 • element opracowania zrównoważonych 

strategii rozwoju,
 • wdrażanie systemów zarządzania 

środowiskiem, 
 • ekoinnowacje,
 • zielone strategie marketingowe, 
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej, 
 • wzmocnienie wizerunku organizacji i budowa 

kapitału społecznego.

Kluczową korzyścią dla odbiorców BIO Glikolu pro-
pylenowego jest jego pochodzenie biologiczne, 
zaspokajające ich potrzeby w zakresie zwiększo-
nej intensywności wykorzystania surowców ze źró-
deł odnawialnych i w efekcie zmniejszenia nega-
tywnego oddziaływania na środowisko. Wśród 
konsumentów produktów ze źródeł odnawialnych 

rośnie świadomość ekologiczna. Jednocześnie BIO 
Glikol propylenowy zaspokoi potrzebę zachowania 
wysokich standardów jakościowych powszechnie 
wyrażanych wobec bioproduktów, będących sub-
stytutami produktów ropopochodnych.

Niższy „ślad węglowy” – wykorzystanie główne-
go surowca pochodzenia odnawialnego oraz szereg 
usprawnień technologicznych we wdrożonej tech-
nologii produkcji glikolu propylenowego pozwala na 
znaczne ograniczenie ogólnej emisji gazów cieplarnia-
nych (CO2) na jednostkę produkcji glikolu propyleno-
wego w stosunku do konwencjonalnych technologii. 
Cecha ta ma znaczenie dla większości odbiorców, jaki-
mi są duże przedsiębiorstwa dbające o swój proeko-
logiczny wizerunek i realizujące w swojej działalności 
politykę zrównoważonego rozwoju.

Porównując sposób produkcji glikolu propylenowego 
metodą opartą na surowcu odnawialnym z metodą 
petrochemiczną, BIO Glikol propylenowy generuje 
od 60 do 80% niższą emisję CO2 w stosunku do pro-
dukcji petrochemicznej.
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EKOLOGIA W LABORATORIUM 
– CZY TO JEST MOŻLIWE?

Współczesny świat dość dużo uwagi poświęca działaniom pro-ekologicznym, dbałości 
o środowisko i znajdowaniu równowagi pomiędzy doświadczeniami zawodowymi i pry-
watnymi. Z jednej strony skupiamy się na ochronie przyrody, wykonywaniu szeregu badań 
i pomiarów, służących do monitorowania stanu jakości środowiska, dążymy do myślenia 
związanego ze zrównoważonym podejściem do wykonywanych czynności, a z drugiej – 
przemysł chemiczny, w jakimkolwiek wydaniu – nie kojarzy się z możliwościami ograni-
czenia chemikaliów i całkowitej z nich rezygnacji.

Może się wydawać swoistym dysonansem mówie-
nie o zielonej chemii, o ekologii w odniesieniu do 
działań prowadzonych w przemyśle chemicznym, 
ale doświadczenia wielu firm – zarówno tych, które 
działają na rynkach międzynarodowych, jak i na 
rynku polskim pokazują, że możliwe jest stosowa-
nie zasad 4R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) oraz 
zrównoważonego zarządzania chemikaliami. Takie 
postępowanie jest również konieczne i niezbędne 
w obszarze badań laboratoryjnych. Ekologia w labo-
ratorium, a zwłaszcza w laboratorium zajmującym 
się badaniami elementów środowiska nie może być 
pustym hasłem.

Laboratorium i2 Analytical Limited Sp. z o.o., mające 
swój oddział w Polsce w Rudzie Śląskiej – na własnym 
przykładzie pokazuje, jak ważne jest zharmonizowa-
ne podejście do zagadnienia ochrony środowiska, 
przejawiające się w małych i drobnych kwestiach. 
Wychodząc z założenia, że „każda wielka podróż 
zaczyna się od małego kroku”, tymi – pozornie mały-
mi działaniami – budujemy świadomość ekologiczną.

Praca w laboratorium rozpoczyna się od pobrania 
odpowiedniej próbki oraz jej przetransportowa-
nia do miejsca wykonania badań, dlatego też trans-
port próbek odgrywa istotną rolę w całym proce-
sie analitycznym. Wychodząc naprzeciw kwestiom 
związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz 
ograniczaniem śladu węglowego, część floty 
samochodowej, transportującej próbki, zosta-
ła wymieniona na ekologiczne samochody 
elektryczne. Zgodnie z dostępnymi dany-
mi – pojazdy elektryczne emitują mniejsze 

ilości gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powie-
trza, co z kolei przyczynia się do poprawy jakości 
powietrza w miastach.

Działania proekologiczne w i2 Analytical to nie 
tylko flota samochodowa, ale również dedykowany 
sposób pobierania próbek, pozwalający na zmniej-
szenie wielkości próbki przy jednoczesnym zacho-
waniu wymagań jakości i zgodności z obowiązują-
cymi wytycznymi obszarów regulowanych prawnie. 
Odpowiednie opakowania transportowe umożli-
wiają zmniejszenie objętości przewożonego ładun-
ku, a tym samym – oprócz około 30% oszczędno-
ści miejsca w transporcie – również zmniejszenie 
ilości odpadów, generowanych jako pozostałości po 
badaniach.

Same prace laboratoryjne cechuje wykorzystywanie 
w większości nowoczesnych, bezpośrednich tech-
nik analitycznych oraz ograniczenie zużycia odczyn-
ników chemicznych, a w przypadku gdy metodyki 
badawcze na to pozwalają – eliminacja z toku analizy 
odczynników o wysokiej toksyczności 
i/lub ekotoksyczności. 
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Tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystywane są 
systemy zautomatyzowane, nie tylko pozwalają-
ce na zmniejszenie emisji par i gazów oraz ścieków 
i odpadów stałych, ale również na zmniejszenie pra-
cochłonności i energochłonności postępowania ana-
litycznego. Wszystkie te działania są prowadzone 
w odpowiednim reżimie kontroli jakości i zapewnie-
nia jakości (co potwierdzone jest również stosow-
nym uznaniem kompetencji – certyfikatem akre-
dytacji, wydanym przez UKAS1, o numerze 4041). 
Dodatkowo laboratorium na bieżąco dokonuje moni-
torowania skuteczności i poprawności zastosowane-
go podejścia, biorąc regularnie udział w badaniach 
biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, 
potwierdzając poprawność i prawidłowość innowa-
cyjnych rozwiązań.

Oprócz prowadzenia samych badań w duchu zielo-
nej chemii, podejście pro-ekologiczne w i2 Analyti-
cal jest widoczne na wielu poziomach. Począwszy 
od codziennych czynności, związanych z ograni-
czeniem zużywania ręczników do osuszania rąk 
(z hasłem na podajniku, że wystarczą tylko 2 chłon-
ne ręczniki, a mniejsza ilość zużytych ręczników to 
mniej odpadów, co pomaga chronić środowisko), 
a przy zatrudnionych ponad 300 osobach w labora-
torium w Rudzie Śląskiej nawet takie drobne kwestie 
znacząco wpływają na środowisko. Innym działa-
niem, pozwalającym na zmniejszenie śladu węglo-
wego jest promowanie dojazdu do pracy rowerem 
(okazało się, że akcja rowerowa prowadzona w okre-
sie wiosenno-letnio-jesiennym trwa również zimą), 

1  UKAS - United Kingdom Accreditation Service – jest brytyjską krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniają-
cych zgodność, czyli między innymi laboratoriów badawczych. W Polsce taką funkcję pełni Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Dzięki międzyna-

rodowym porozumieniom wielostronnym – akredytacje wydawane przez 
odpowiednie jednostki akredytujące są sobie rów-

noważne, a wyniki akredytowanych 
badań są jednakowo wiarygodne.

a w przypadku, gdy taki dojazd nie jest możliwy 
do realizacji – dbałość o planetę realizowana jest 
poprzez wspólne dojazdy. Bo skoro jedziemy w tym 
samym kierunku, to pojedźmy razem! I nie jest to 
tylko hasło na tablicy ogłoszeń, ale rzeczywiste 
działania.

Oddolna inicjatywa, związana z działaniami na rzecz 
środowiska przejawia się nie tylko w wyłączaniu 
monitorów komputerowych po zakończonej pracy, 
celem oszczędzania energii, ale także w zaplano-
wanej akcji sadzenia wspólnie drzew. Warto wspo-
mnieć, że ten ostatni pomysł został wybrany przez 
Pracowników jako najistotniejszy do realizacji w pro-
gramie sugestii. A to świadczy o tym, że hasła dba-
nia o środowisko w i2 Analytical nie są tylko pusty-
mi sloganami, ale faktyczną codziennością. Ochrona 
zasobów powinna być 
naturalnymi czynnościa-
mi, jakie towarzyszą każ-
demu, bo nasza planeta 
jest tylko jedna. Innej nie 
mamy.

Monika Partyka 
Dyrektor Badań i Rozwoju,  

i2 Analytical Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
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CSRD, LKSG, EKOPROJEKT 
I EPD – CZYLI JAK NIE ZGUBIĆ SIĘ 
W ŚWIECIE REGULACJI I UTRZYMAĆ 
ZGODNOŚĆ DZIĘKI JEDNEMU 
NARZĘDZIU

Rynek przemysłu chemicznego stoi w obliczu trudnych wyzwań w związku z mnogoś-
cią regulacji, którym podlega. Znane już w branży „ekoprojektowanie”, niemiecka usta-
wa Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) obowiązująca od początku tego roku, czy 
nadciągająca dyrektywa CSRD to kropla w morzu środowiskowych regulacji, z którymi 
firmy chemiczne muszą być zgodne. To wszystko i wiele więcej zapewnia intuicyjna plat-
forma do zarządzania śladem węglowym Envirly.

Ekoprojekt to podejście, które bierze pod uwagę 
wpływ produktu na środowisko i społeczeństwo 
przez cały jego okres użytkowania. Celem tego 
podejścia jest stworzenie produktów, które będą 
mieć jak najmniejszy wpływ na środowisko, a także 
będą zgodne z zasadami zamkniętego obiegu mate-
rii, takimi jak te występujące w przyrodzie. Obliguje 
do tego dyrektywa obowiązująca od kilku lat.

Nowością jest jednak, że w celu spełnienia wyma-
gań firmy muszą zebrać informacje na temat wpływu 
na środowisko, związanego nie tylko z wewnętrzną 

działalnością organizacji, ale także tego, który gene-
rują ich kontrahenci. Tu pojawia się największy prob-
lem, który zapoczątkowała już niemiecka ustawa 
LkSG, a który od 2024 roku będzie pogłębiać unijna 
dyrektywa CSRD. Niemieckie firmy już zaczęły pytać 
swoich polskich dostawców o ślad węglowy ich pro-
duktów. Jest to bowiem konieczne do raportu, który 
muszą przedstawić regulatorowi. 

Jeśli dostawcy nie dostarczą takich danych, mogą 
zostać wykluczeni z łańcucha wartości takiej firmy. 
To realne zagrożenie dla rynku. Wiele firm nie zdaje 
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sobie sprawy z konieczności raportowania śladu 
węglowego, nawet jeśli nie są bezpośrednio objęte 
regulacjami i w tej chwili szukają sposobów na jak 
najszybsze wyliczenie śladu węglowego, co okazuje 
się nie być dla firm takie proste. Wymaga to odpo-
wiedniego przygotowania i zaplecza eksperckie-
go stale kontrolującego m.in ślad węglowy działań 
firmy. Budowanie specjalistycznego działu w firmie 
jest często kosztowne, czasochłonne i mało efek-
tywne. Z tego powodu coraz więcej przedsiębior-
ców korzysta z automatycznego rozwiązania Envirly.

Envirly to platforma wspierająca kompleksowe zarzą-
dzanie śladem węglowym zarówno całej organizacji 
jak i produktu. Jest partnerem dla przedsiębiorstw 
w spełnieniu regulacji środowiskowych. Envirly to 
jedna z niewielu firm posiadających certyfikaty ISO 
14064-1 i GHG Protocol zapewniających zgodność 
regulacyjną metodologii liczenia emisji.

Funkcjonalność narzędzia opiera się na trzech kro-
kach: estymacji śladu węglowego, monitorowaniu 
zmian emisji gazów cieplarnianych w czasie rzeczy-
wistym oraz śledzeniu celów redukcji. Użytkownik 
w każdej chwili może wygenerować w platformie 
rozbudowany raport, który może przekazać kontra-
hentowi lub wykorzystać jako pełnoprawny raport 
ESG. Przejrzysty i intuicyjny interfejs pozwala użyt-
kownikom na samodzielną obsługę bez konieczno-
ści posiadania specjalistycznej wiedzy lub konsulta-
cji z ekspertem.

Ważną, z punktu widzenia branży chemicznej, częś-
cią platformy jest moduł do zapytań dostawców. 
W tym zakresie firmy chemiczne generują najwyższe 
emisje, a zbieranie danych jest przy pomocy formula-
rzy jest proste i intuicyjne, nawet przy rozbudowanej 
siatce dostaw. Dzięki temu informacje od kontrahen-
tów można zebrać szybko i w sposób zgodny z obo-
wiązującymi regulacjami. 

Branża chemiczna jest jednym z najważniejszych 
i najbardziej rozwijających się sektorów przemy-
słu na świecie. Produkcja wielu chemikaliów i two-
rzyw sztucznych często wiąże się jednak z negatyw-
nym wpływem na środowisko. W odpowiedzi na te 
obawy, coraz więcej firm chemicznych wprowadza 
dobrowolne deklaracje środowiskowe EPD (Environ-
mental Product Declarations) jako sposób na ujaw-
nianie swojego wpływu na środowisko. Deklaracje 
środowiskowe EPD są jednym ze sposobów udo-
kumentowania wpływu produktów na środowisko 
i świadomego podejścia do zrównoważonego rozwo-
ju. W branży chemicznej są one szczególnie ważne, 
ponieważ produkty tego sektora mają bezpośredni 
wpływ na środowisko, a niektóre z nich są uznawane 
za potencjalne zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

Deklaracje EPD zawierają informacje o emisji zanie-
czyszczeń, użyciu energii i surowców oraz odpa-
dach powstałych w trakcie produkcji. W branży che-
micznej, gdzie produkty często są używane w wielu 
gałęziach przemysłu, ważne jest, aby firmy udostęp-
niały te informacje. Dzięki temu konsumenci i part-
nerzy biznesowi mają jasny obraz wpływu produk-
tu na środowisko i mogą podjąć świadome decyzje 
zakupowe. Wielu konsumentów bowiem chce mieć 
możliwość weryfikacji wpływu danego produktu na 
środowisko przed dokonaniem zakupu i coraz częś-
ciej na tej podstawie opierają swoje wybory. Jed-
nocześnie dzięki takiemu porównaniu, firmy mogą 
identyfikować obszary, w których ich produkty 
wymagają poprawy, a także podejmować konkretne 
działania, aby zmniejszyć swój ślad węglowy i emi-
sję zanieczyszczeń.

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu: 
www.envirly.pl 
+48 698 759 206 
contact@envirly.com

Zespół Envirly
www.envirly.pl

http://www.envirly.pl
mailto:contact@envirly.com
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WPŁYW NOWELIZACJI DYREKTYWY 
EU ETS NA PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Po zakończeniu trilogów (tzn. nieformalnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim a Radą z udziałem Komisji) proces legislacyjny dotyczący reformy dyrektywy 
2003/87 regulującej funkcjonowanie systemu EU ETS zmierza do końca. Obecnie pozo-
stało jedynie oficjalne przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę zaproponowanych 
w systemie zmian.

Podstawowym celem reformy systemu jest dopa-
sowanie unijnych instrumentów polityki klimatycz-
nej do celu redukcji emisji gazów cieplarnianych 
określonych w Europejskim Prawie Klimatycznym, 
czyli redukcji emisji względem poziomów z 1990 r. 
o 55% do 2030 r. (de facto 57%) i osiągniecie neu-
tralności klimatycznej do końca 2050 r., a następ-
nie ujemnych emisji. W systemie EU ETS ambicje te 
mają przełożyć się na redukcję emisji o ok. 62 % do 
2030 r. W ramach proponowanych zmian Komisja 
dążyła, również do zwiększenia wsparcia dla pod-
miotów, które mają szansę funkcjonować w warun-
kach gospodarki zeroemisyjnej przy jednoczesnym 
zwiększeniu presji na niewydajne instalacje. Stanowi 
to między innymi implementacje zaleceń ze sprawo-
zdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
z września 2020 r. dotyczącego przydziału bezpłat-
nych uprawnień w systemie EU ETS. 

W niniejszym artykule omówiono zmiany, które 
w krótko i długoterminowej perspektywie będą 
miały największy wpływ na funkcjonowanie prze-
mysłu chemicznego. 

Ambicje redukcyjne 

W zw. z tym, iż EU ETS sta-
nowi system „cap and trade” 
ilość uprawnień w systemie 

jest co roku redukowana zgodnie z linowym współ-
czynnikiem redukcji (tzw. LRF). Obecnie ilość 
uprawnień w systemie ulega redukcji o 2.2%. Po 
wejściu w życie procedowanych zmian nowy LRF 
będzie wynosił 4,3 % od 2024 r. do 2027 r. i 4,4% 
od 2028 r. Jest to bardziej ambitna propozycja niż 
przedstawiał Komisja w lipcu 2021 r. i doprowadzi 
ona do wyczerpania się puli uprawnień w systemie 
do 2039 r. (zgodnie z opracowaniem Greenfact). 
Z punktu widzenia uczestników systemu pozytyw-
nym rozwiązaniem jest finalne rozłożenie rebasin-
gu (pojedynczej redukcji uprawnień w systemie) 
na dwa lata, tj. w 2024 r. obniżona zostanie ilości 
uprawnień w EU ETS o 90 mln, a w 2026 r. o 27 mln. 
Pozwoli to potencjalnie uniknąć skokowego wzrostu 
cen uprawnień. 

Analitycy co do zasady wskazują, iż już obecnie 
uczestnicy rynku dyskontują w cenie uprawnień 
zmiany wynikające z reformy dyrektywy 2003/87. 
Obecne przewidywania co do kształtowania się ceny 
uprawnień przedstawiają się następująco: 
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Źródło: M. Pahle, J. Sitarz, 
S. Osorio, B. Görlach, “The EU-ETS 
price through 2030 and beyond: 
A closer look at drivers, models 
and assumptions. Input material 
and take-aways from the Ariadne 
Workshop in Brussels, 30 November 
2022”, grudzień 2022.
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Co do zasady, większość ośrodków analitycznych 
jest zgodna co do tego, iż cena uprawnień w 2030 r. 
będzie znajdowała się w okolicach 130 - 150 EUR. Na 
krótkoterminowe kształtowanie się cen uprawnień 
wpływ może mieć przyjęcie finansowych rozwiązań 
w ramach programu „RePowerEU”, które finalnie 
zakładają frontloading uprawnień z późniejszych lat 
IV okresu EU ETS oraz sprzedaż na rzecz „RePowe-
rEU” części uprawnień z Funduszu Innowacyjnego. 
Jakkolwiek w początkowych latach działanie to przy-
czyni się do większej podaży uprawnień, to w dłuż-
szej perspektywie, wz. z modalnościami regulują-
cymi funkcjonowanie rezerwy stabilności rynkowej 
(tzw. MSR), netto będzie mniej uprawnień w syste-
mie niż w przypadku business as usual. 

Zasady bezpłatnych przydziałów 

Dla przemysłu chemicznego w ramach procedowa-
nej nowelizacji przede wszystkim będą miały zna-
czenie zmiany w zakresie bezpłatnego przydzia-
łu uprawnień. Co do zasady celem tych zmian jest 
zmuszenie sektora przemysłowego do bardziej dyna-
micznej redukcji emisji przy jednoczesnym przekie-
rowaniu środków na rzecz najbardziej wydajnych 
instalacji. 

Najczęściej omawianą zmianą jest wprowadzenie 
tzw. współczynnika CBAM’owego (CBAM od car-
bon border adjustment mechanism). Dla sektorów 
objętych CBAM’em (cześć sektora chemicznego) 
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ilość bezpłatnych przydziałów będzie stopniowo 
ograniczana, tj. do 97,5% w 2026 r., 95% w 2027 r., 
90% w 2028 r., 77,5% w 2029 r., 51,5% w 2030r., 
39% w 2031 r., 26,5% w 2032 r. i 14% w 2033 r. 
Od 2034 r. darmowe uprawnienia zostaną zupełnie 
wycofane dla tych sektorów. Ostateczną trajekto-
rię wycofania darmowych uprawnień należy ocenić 
pozytywnie względem tego, co na początku zapro-
ponowała Komisja, gdyż jest ona łagodniejsza do 
2030 r. co pozwala operatorom instalacji na wdro-
żenie rozwiązań dekarbonizacyjnych. Obecnie pro-
cedowane zmiany nie przewidują w ramach syste-
mu EU ETS rzeczywistego wsparcia dla eksportu 
towarów CBAM’owych. W mojej ocenie, biorąc mię-
dzy pod uwagę coraz bardziej postępujący rozkład 
systemu prawnego WTO, który wydaje się przy-
pieczętować przyjęcie w USA Inflation Reduction 
Act, przy następnej reformie systemu będzie więk-
sza otwartość w tym zakresie. Przy tym należy pod-
kreślić, iż tzw. zewnętrzny CBAM niekoniecznie 
musi być sprzeczny z międzynarodowym prawem 
handlowym. 

Ponadto, obecne zmiany procedowane w ramach 
dyrektyw 2003/87 zakładają, iż przydział bezpłat-
nych uprawnień w przypadku instalacji objętych 
obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycz-
nego lub implementacji certyfikowanego systemu 
zarządzania energią będą co do zasady (wyjątki 
dotyczą ekonomicznej nieopłacalności lub wprowa-
dzenia środków równorzędnych) zależne od wpro-
wadzenia zaleceń audytu lub rzeczywistego wdro-
żenia systemu. W przeciwnym razie ich przydział 
bezpłatnych uprawnień zostanie zmniejszony o 20%. 

Ponadto na skutek zmian zaproponowanych przez 
Parlament najmniej wydajne instalacje będą zobo-
wiązane do przyjęcia planu dekarbonizacji, który 
będzie zawierał 5-letnie cele oraz zobowiązanie do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej na poziomie 
instalacji lub przedsiębiorstwa do 2050 r. Brak osiąg-
niecia celów przyjętych w planie będzie przekładać 
się na zmniejszenie darmowych przydziałów. Istot-
ne w tym zakresie będzie to, jak system zostanie 
zoperacjonalizowany. Jednocześnie w ramach obec-
nych zmian dyrektywy 2003/87, najbardziej wydajne 

instalacje nie będą objęte międzysektorowym współ-
czynnikiem korekcyjny (w uproszczeniu tzw. CSCF 
ma zastosowanie, jeśli w systemie jest zbyt mało dar-
mowych uprawnień).

Przeciwdziałanie wysokim cenom 
uprawnień oraz dostęp do rynku 
uprawnień 
Zmiana dyrektywy 2003/87 zakłada również nowe 
parametry funkcjonowania mechanizmu przeciw-
działania nadmiernemu wzrostowi cen uprawnień, 
który reguluje art. 29a dyrektywy. Obecne parame-
try były tak skalibrowane, iż pomimo dynamicznie 
obserwowanych wzrostów cen uprawnień nie było 
możliwości interwencji na rynku emisji. 

W kontekście cen uprawnień należy przede wszyst-
kim podkreślić, iż na skutek procedowanej reformy 
de facto zmianom nie uległy zasady działania MSR, 
który w znacznym stopniu ogranicza podaż upraw-
nień aukcyjnych i jest odpowiedzialny za wysoki 
poziom cen. 

Bardzo pozytywnie należy ocenić odrzucenie 
poprawki Parlamentu Europejskiego zakładają-
cej ograniczenie dostępu instytucji finansowych 
do aukcji uprawnień. Wejście w życie tego rozwią-
zania miałoby destrukcyjny wpływ na rynek oraz 
skutkowałoby dla operatorów instalacji znacznym 
wzrostem kosztów funkcjonowania w systemie. 
Oznaczałoby to też brak możliwości hedgingowania 
ryzyka wzrostu cen uprawnień. Na marginesie należy 
podkreślić, iż brak jest przekonywujących dowodów 
na destabilizującą rolę podmiotów finansowych na 
rynku uprawnień. Przede wszystkim w opinii przy-
tłaczającej większości anality-
ków i ośrodków eksperckich, 
działalność funduszy inwesty-
cyjnych nie była czynnikiem 
powodującym istotne wzro-
sty cen na rynku uprawnień. 

Jakub Bednarek, LL. M.
Prawnik 

Kancelaria Maruszkin
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NADCHODZI PODATEK OD ŚLADU 
WĘGLOWEGO (CBAM). NOWA DANINA 
DOTKNIE RÓWNIEŻ PRZEMYSŁ CHEMICZNY 

W lipcu 2021 r. na stronie Komisji Europejskiej (KE) opublikowany został projekt rozpo-
rządzenia ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnie-
niem emisji CO2, mający na celu nałożenie na importerów przywożących na obszar UE 
określone rodzaje towarów, przy produkcji których generowane są emisje gazów cieplar-
nianych, nowej daniny tj. podatku od śladu węglowego (CBAM). Obowiązki związane 
z CBAM dotkną m.in. przemysł chemiczny. 

Projekt rozporządzenia dot. CBAM wpisuje się w szer-
szy pakiet planowanych przez KE zmian, znany pod 
nazwą „Fit for 55”, którego główny cel stanowi ogra-
niczenie poziomu emisji CO2 w UE o 55% w stosunku 
do poziomu z 1990 r., a w dalszej perspektywie, osiąg-
nięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej rozumianej 
jako zeroemisyjna gospodarka. 

Jako wynik negocjacji prowadzonych przez Radę UE 
(Radę) oraz Parlament Europejski (PE) z udziałem KE, 
pod koniec stycznia tego roku opublikowany został tekst 
rozporządzenia dot. CBAM stanowiący kompromis mię-
dzy wymienionymi instytucjami w zakresie ostatecznego 
kształtu wdrażanych regulacji. Przed wejściem w życie, 
uzgodniona wersja projektu rozporządzenia musi 
zostać jeszcze odrębnie przyjęta przez Radę oraz PE, 
co w świetle m.in. doniesień prasowych oraz wypowie-
dzi unijnych decydentów, wydaje się już przesądzone.

W pierwszym okresie funkcjonowania nowej daniny, 
obowiązki CBAM mają zostać nałożone na importerów 
przywożących do UE takie rodzaje towarów jak: nawo-
zy, wodór, cement, energię elektryczną oraz szeroką 
grupę wyrobów z żelaza, stali i aluminium. Dla usta-
lenia, czy dany towar będzie podlegał pod CBAM istot-
ne znaczenie będzie miała jego klasyfikacja do odpo-
wiedniego kodu CN. Co ciekawe, CBAM nie będzie 
dotyczyć wyrobów gotowych, które choć składają się 
z komponentów ujętych w wykazie towarów objętych 
CBAM, same na takiej liście nie zostały wymienione. 

Docelowo, swym zakresem, CBAM ma objąć te 
wszystkie sektory przemysłu, które obecnie podlega-
ją pod unijny system handlu uprawnieniami do emisji 
CO2 (system EU ETS), a więc m.in. rafinerie, przemysł 
szklarski, ceramiczny, produkcję wapna oraz papieru.

Pierwsze obowiązki związane z CBAM polegające 
na składaniu przez importerów kwartalnych sprawo-
zdań zawierających szczegółowe informacje o przywo-
żonych do UE towarach, w tym dot. wielkości emisji 
gazów cieplarnianych powstałych podczas ich pro-
dukcji, mają wejść w życie od 1 października 2023 r.

To jednak nie koniec nowych obowiązków, które cze-
kają importerów. Od 31 grudnia 2024 r. unijni przed-
siębiorcy, którzy będą chcieli przywozić na teren UE 
towary objęte CBAM, bądź agencje celne działają-
ce na ich rzecz w formie przedstawicielstwa pośred-
niego, będą musieli uzyskać status „upoważnione-
go zgłaszającego CBAM” nadawany przez właściwe 
organy w państwie członkowskim siedziby wniosko-
dawcy. Uzyskanie statusu upoważnionego zgłaszają-
cego będzie wymagać spełnienia szeregu warunków, 
w tym wykazania zdolności finansowej i operacyjnej 
do wypełniania obowiązków dot. CBAM, a w nie-
których przypadkach również złożenia gwarancji. 
Co istotne, nieuzyskanie statusu upoważnione-
go zgłaszającego oznaczać będzie brak możliwo-
ści dokonywania przywozu na teren UE towarów 
objętych CBAM. 

Po zakończeniu okresu przejściowego dla CBAM tj. 
od 1 stycznia 2026 r. wygaśnie obowiązek składa-
nia kwartalnych sprawozdań. Na importerów zostanie 
nałożony jednak szereg innych obowiązków, z którymi 
będą musieli się zmierzyć. Przede wszystkim, zostaną 
oni zobowiązani do kalkulowania wielkości tzw. emisji 
wbudowanych, powstałych podczas produkcji impor-
towanych towarów oraz prowadzenia rejestru infor-
macji, które będą w tym zakresie wykorzystywać. 
W tym celu, co do zasady importerzy będą zmusze-
ni pozyskiwać dane źródłowe o wielkości emisji od 
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producentów spoza UE, co może stanowić dla nich 
duże wyzwanie – w szczególności wtedy, gdy impor-
towanych towarów nie będą nabywać bezpośrednio 
od podmiotów, które je wytworzyły.

Kalkulacja wielkości emisji ma umożliwić importe-
rom wypełnianie kolejnego obowiązku dot. CBAM 
tj. nabywania certyfikatów CBAM, które będą słu-
żyły pokrywaniu wielkości emisji wyliczonych przez 
importera w związku z przywozem danych towarów 
na obszar celny UE. Jeden certyfikat CBAM, ma odpo-
wiadać 1 tonie emisji gazów cieplarnianych, a jego 
cena ma być uzależniona od średnich cen uprawnień 
do emisji CO2 wynikających z aukcyjnego systemu EU 
ETS, co może stanowić dla importerów istotny koszt. 
Dla przykładu w 2022 r. średnia cena uprawnień do 
emisji CO2 wyniosła ok. 84 euro. 

Zwrócić należy uwagę, iż system EU ETS podatny 
jest na działania spekulacyjne. Co więcej, na skutek 
spadku opłacalności importu towarów z państw trze-
cich wzrosnąć może zainteresowanie nabywaniem 
tych samych produktów od unijnych producentów, 
co przełoży się na zwiększenie zapotrzebowania na 
zakup uprawnień do emisji CO2. Z uwagi zaś na to, iż 
podaż uprawnień na rynku EU ETS ma sukcesywnie 
ulegać zmniejszeniu, można się spodziewać, iż dopro-
wadzi to do jeszcze większego niż obecnie wzrostu 
cen uprawnień do emisji CO2.

Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w ter-
minie do 31 maja kolejnego roku, zgłaszający zobo-
wiązani będą do umorzenia nabytych certyfikatów 
CBAM w ilości pokrywającej rzeczywistą i zweryfi-
kowaną wielkość emisji związanych z przywozem 
danych towarów objętych CBAM na obszar celny UE. 
Umorzenie zbyt małej ilości certyfikatów przez zgła-
szającego będzie skutkować poniesieniem przez niego 
dotkliwej sankcji pieniężnej. Z drugiej zaś strony, cer-
tyfikatów CBAM nie będzie można odsprzedawać 
na wolnym rynku. W określonej ilości będą mogły 
one zostać odkupione przez państwo członkowskie, 
w którym importer ma siedzibę. Reszta nadwyżko-
wych certyfikatów będzie zaś podlegać anulowaniu. 

Wobec powyższego, niezwykle istotnym będzie aby 
zgłaszający na bieżąco monitorowali wielkość emisji 
z tytułu przywożonych do EU towarów. Może to jed-
nak nie okazać się wystarczające, gdy pomimo pod-
jętych starań, okaże się, iż otrzymywane przez nich 
dane spoza UE są nieprawidłowe. 

Zgłaszający zostaną zobowiązani również do składa-
nia rocznych deklaracji, w których będą musieli rozli-
czyć wielkość emisji związanych z produkcją zaimpor-
towanych przez nich towarów oraz ilość certyfikatów 
przekazanych do umorzenia. Ostatni z obowiązków, 
który zostanie nałożony na zgłaszających związany 
będzie natomiast z koniecznością zapewniania przez 
nich, iż zadeklarowane w deklaracjach CBAM wielko-
ści emisji oraz metodyka ich obliczenia zostały uprzed-
nio zweryfikowane przez akredytowany w tym 
zakresie podmiot.

Co do zasady, w ramach przeprowadzanej weryfika-
cji, akredytowane podmioty będą zobowiązane udać 
się na miejsce instalacji, w której wyprodukowane 
zostały przywiezione do UE towary. To może wiązać 
się zaś z istotnymi kosztami dla unijnych importerów. 
Nie trudno również wyobrazić sobie sytuacji, w któ-
rej pomimo udania się na miejsce instalacji, akredyto-
wany weryfikator nie zostanie do niej dopuszczony, 
przez co nie będzie w stanie zweryfikować zadeklaro-
wanych danych dot. wielkości emisji.

Mając na uwadze powyższe, dostosowanie się do 
nowych realiów związanych z przywozem towarów 
objętych CBAM może w praktyce rodzić po stro-
nie importerów wiele trudności i wiązać się dla nich 
z szeregiem ryzyk. Biorąc zaś pod uwagę, iż pierw-
sze obowiązki związane z CBAM mają wejść w życie 
od 1 października 2023 r., to już ostatni moment aby 
w sposób sprawny i efektywny przygotować się do 
nadchodzących zmian oraz w miarę możliwości ogra-
niczyć wszelkie związane z tym ryzyka. 

KDCP, Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego 
 Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o.

Aleksandra Andrzejewska
doradca podatkowy,  

Tax manager w KDCP

Magdalena  
Chmielewska-Cholewa

doradca podatkowy, 
Partner w KDCP
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NOWE OBOWIĄZKI 
KRAJOWYCH PRODUCENTÓW 
I WPROWADZAJĄCYCH DO OBROTU 
PRODUKTY Z WYROBÓW SZTUCZNYCH

Do Sejmu trafił wreszcie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produkto-
wej. Głównym celem tego projektu, wdrażającego  dyrektywę 2019/904 z 5 czerwca 
2019 r., jest stopniowe zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów jednora-
zowego użytku. 

Nowelizacja ma dość szeroki zakres stosowania, 
który przekracza zakres niniejszego opracowania. 
Przyjrzymy się w nim więc tylko kluczowym zmia-
nom dotyczącym polskich podmiotów produku-
jących oraz wprowadzających do obrotu wyroby 
zawierające plastik. 

Komu ustawa dołoży nowych 
obowiązków?

Dla odpowiedzi na to pytanie konieczne jest przyto-
czenie kilku definicji.

Na początek, definicja przedsiębiorcy. W przypadku 
producentów krajowych podmiot ten wytwarza ana-
lizowane produkty i wprowadza je do obrotu. Jeśli 
wprowadzenie do obrotu następuje pod marką włas-
ną to przedsiębiorcą jest podmiot wprowadzający 

pod tą marką, nawet jeśli produkcję zlecił innemu 
wytwórcy. 

Interesującymi nas produktami są wyroby z tworzyw 
sztucznych (wymienione w nowych załącznikach 
6–10 do ustawy), oleje i preparaty smarowe, prze-
ciwoblodzeniowe, przeciwstukowe i podobne oraz 
opony (obecny załącznik 4a do ustawy) i narzędzia 
połowowe zawierające tworzywa sztuczne. Defini-
cje te odwołują się również do pojęć podstawowych 
dotyczących tworzyw sztucznych i po etapie konsul-
tacji społecznych widać, że będą one powodowały 
szereg dyskusji i wątpliwości praktycznych. 

Nowelizacja określa też w dwojaki sposób pojęcie 
producenta. Po pierwsze, jest to producent z innego 
niż Polska państwa UE sprzedający produkty z two-
rzyw sztucznych w Polsce. Dla realizacji ustawy 
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może on ustanowić w formie umowy pisemnej 
autoryzowanego przedstawiciela w Polsce. Po dru-
gie, jest to analogiczny producent polski sprzedający 
produkty na innych rynkach UE. Jest on obowiąza-
ny do wyznaczenia w formie umowy pisemnej auto-
ryzowanego przedstawiciela innym państwie UE dla 
wykonania w tym państwie obowiązków wynikają-
cych z dyrektywy 2019/904. 

Ostatnim z kluczowych pojęć jest wprowadzaniu 
do obrotu. Jest to pierwsze dostarczenie produktu 
w Polsce w ramach działalności do celów dystrybu-
cji, konsumpcji, stosowania lub użytkowania, w tym 
na potrzeby własne. W przypadku wprowadzenie 
do obrotu produktu krajowego następuje to w dniu 
wydania produktu z magazynu albo przekazania go 
osobie trzeciej. W razie wątpliwości decyduje naj-
wcześniejszy możliwy termin wprowadzenia, a ciężar 
dowodu w tym zakresie obciąża wprowadzającego. 
Pojęcie to z pewnością będzie budziło szereg wątpli-
wości praktycznych, które uwidoczniły się na etapie 
konsultacji społecznych.  

Jakie produkty są objęte zakazem 
obrotu a jakie specjalnym 
oznaczeniom?
Ustawa praktycznie replikuje wskazany w dyrekty-
wie zakres wyrobów, które są objęte zakazem obrotu. 
Zaliczają się do nich wytworzone z tworzyw sztucz-
nych patyczki higieniczne i słomki, z wyjątkiem wyro-
bów medycznych, sztućce, talerze, mieszadełka do 
napojów oraz patyczki mocowane do balonów. 

Zakaz wprowadzania do obrotu obejmuje również 
pojemniki na żywność i napoje oraz kubki wykona-
ne z polistyrenu ekspandowanego. Zakazem obję-
te są również wyroby wykonane z oksydegradowal-
nych tworzyw sztucznych. Już na tym etapie prac 
widoczne są wątpliwości co do objęcia tym zakre-
sem wszystkich opakowań z polistyrenu, w szcze-
gólności przez brak odniesienia się do plastiku 
ekstrudowanego.

Wprowadzenie zaś do obrotu produktów zawie-
rających plastik takich jak podpaski higieniczne, 
tampony oraz aplikatory do tamponów, chustecz-
ki nawilżane, kubki na napoje czy niektórych wyro-
bów tytoniowych będzie wymagać ich szczegól-
nego oznaczenia. Oznaczenie to będzie dokonane 
zgodnie z wytycznymi zawartymi rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2020/2151 z 18 grud-
nia 2020 r. i wskazywało ono będzie w graficzno-
-słowny sposób, że wyrób zawiera w sobie plastik. 
Z uwagi na bezpośrednie działanie przepisów tego 
rozporządzenia brak będzie możliwości indywidua-
lizowania tych oznaczeń, pomimo sugestii wytwór-
ców w tym zakresie. 

Czego będzie dotyczyć rozszerzona 
odpowiedzialność producenta (ROP)?

Dla produktów jednorazowych z tworzyw sztucz-
nych wprowadzona zostanie rozszerzona odpowie-
dzialność producenta. Przedsiębiorca wprowadzający 
do obrotu te produkty będą ponosić coroczną opłatę 
na pokrycie kosztów zbierania, uprzątania oraz trans-
portu i przetwarzania odpadów powstałych z pro-
duktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe 
z produktów, które wprowadził do obrotu.

Opłaty te będą stanowiły iloczyn stawki oraz odpo-
wiednio masy albo liczby wprowadzonych do obro-
tu w danym roku produktów. Maksymalne stawki 
przewiduje nowelizacja zaś uszczegółowi je rozpo-
rządzenie Ministra Klimatu i Środowiska. W toku 
prac nad ustawą zwracano uwagę, że taki sposób 
określenia tej opłaty może odrywać ją od celu wpro-
wadzenia ROP, skutkując nałożeniem dodatkowego 
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para-podatku na wprowadzających produkty do 
obrotu, dublującego w niektórych obszarach już 
dotychczasowe obciążenia.

Opłaty dotyczą wyrobów określonych w załączniku 9  
do ustawy, podzielonych na trzy grupy:
 • Produkty jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych takie jak pojemniki na żywność, 
paczki i owijki wykonane z elastycznych 
materiałów zawierające żywność, pojemniki na 
napoje o pojemności do trzech litrów, kubki na 
napoje oraz lekkie plastikowe torby na zakupy.

 • Produkty jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych w postaci chusteczek nawilżanych 
oraz balonów.

 • Wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi 
tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa 
sztuczne sprzedawane do używania łącznie 
z wyrobami tytoniowymi.

Również producenci wprowadzający do obrotu 
narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne 
są obowiązani do finansowania kosztów selektyw-
nego zbierania odpadów zawierających tworzywa 
sztuczne. Ustawa stawia przed nimi również ambit-
ne cele rocznego recyklingu. 

W stosunku do jakich produktów 
wprowadzone będą kampanie 
informacyjne?
Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takie 
jak wyroby tytoniowe, chusteczki nawilżane, balo-
ny, lekkie plastikowe torby na zakupy oraz podpaski 
higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów 
są zobowiązani do finansowania publicznych kampa-
nii edukacyjnych.

Wykonanie tego obowiązku następuje poprzez kal-
kulację specjalnej opłaty i wniesienie środków jej 
odpowiadających na publiczne kampanie edukacyj-
ne lub na odrębny rachunek bankowy właściwego 
urzędu marszałkowskiego. Biorąc pod uwagę kumu-
latywne nakładanie podatków i opłat na niektóre 
kategorie produktów kalkulacja i ponoszenie tej opła-
ty może być przedmiotem szeregu dyskusji w toku 
stosowania przepisów.  

Analogiczny obowiązek nałożony będzie na produ-
centów wprowadzających do obrotu narzędzia poło-
wowe zawierające tworzywa sztuczne. Rozszerzony 
zostanie również obowiązek finansowania kampanii 
w przypadku producentów pojemników na żywność, 
paczek i owijek oraz pojemników na napoje o pojem-
ności do trzech litrów i kubków – w tym ostatnim 
przypadku na zasadach określonych w noweliza-
cji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi.

Jakie zmiany wynikają z analizowanych 
przepisów?

Projektowane przepisy istotnie wpływają na 
wytwórcy produktów z tworzyw sztucznych obję-
tych. W przypadku niektórych wyrobów objętych 
zakazem wprowadzania do obrotu, konieczne jest 
zaprzestanie ich produkcji. W przypadku części ana-
lizowanych produktów dojdzie do ograniczenia ich 
wytwarzania. Konieczne będzie również dostosowa-
nie się do regulacji w zakresie oznakowania, kampanii 
informacyjnych oraz odzysku i recyklingu odpadów. 
Podobne obciążenia czekają producentów wyrobów 
tytoniowych oraz podmioty wprowadzające do 
obrotu napoje w opakowaniach plastikowych. Zyskać 
za to mogą producenci biodegradowalnych produk-
tów – zwłaszcza zaś odpowiedników wyrobów zaka-
zanych dyrektywą. 

Z uwagi na otwartość części definicji ustawa może 
być przedmiotem wątpliwości praktycznych, dla 
analizy których niezbędne może być sięgnięcie do 
wytycznych sformułowanych na poziomie UE.  
Jednocześnie, długi czas oczekiwania na wdroże-
nie dyrektywy połączony z brakiem wprowadze-
nia innych regulacji dopełniających system kaucyj-
ny i rozszerzoną odpowiedzialność producentów 
powoduje, że wytwór-
cy muszą się przygotować 
przynajmniej na kilka lat 
dalszych nowelizacji prze-
pisów w tych zakresach. 

Szymon Czerwiński
adwokat, doradca 

podatkowy w kancelarii 
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 
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SANKCJE NA ROSJĘ I BIAŁORUŚ 
– DLACZEGO WCIĄŻ NIE WIEMY, 
JAK POPRAWNIE I KOMPLEKSOWO 
WERYFIKOWAĆ KONTRAHENTÓW?

Wszyscy o nich słyszeliśmy i wszyscy uważamy, że to słuszne rozwiązanie – ale wielu 
wciąż nie wie, jakie obowiązki za sobą niosą. Sankcje międzynarodowe na Rosję i Bia-
łoruś, bo o nich mowa, to wciąż teren nierozpoznany prawidłowo przez wielu przedsię-
biorców. Najczęściej wypowiadane „nie współpracuję z podmiotami z Rosji, więc jestem 
bezpieczny” to bardzo zgubne spłycenie tematu, a nieprzestrzeganie zasad poprawnej 
weryfikacji kontrahentów i, w konsekwencji, naruszenie reżimów sankcyjnych może kosz-
tować firmę aż 20 milionów zł kary. Dodatkowo obciążony odpowiedzialnością może być 
menadżer prowadzący niedozwoloną współpracę – dotkliwa kara, jaką przewidują prze-
pisy, to pozbawienie wolności od 3 lat wzwyż.

O co chodzi z sankcjami?

Brak świadomości to największy problem. Dlate-
go wyjaśniamy: sankcje gospodarcze (czyli praw-
ne środki ograniczające) to instrument oddziaływa-
nia państw lub organizacji międzynarodowych na 

państwa i osoby, których działalność stanowi naru-
szenia prawa międzynarodowego lub zagrożenie 
dla pokoju i bezpieczeństwa. Z perspektywy przed-
siębiorców działających na polskim rynku kluczo-
we znaczenie mają sankcje nałożone na Rosję oraz 
Białoruś.
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Rosyjska agresja na Ukrainę spotkała się z odpo-
wiedzią w postaci rozbudowanego i systematycz-
nie poszerzanego pakietu sankcji. W konsekwen-
cji przedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę reżimy 
sankcyjne co najmniej Polski i Unii Europejskiej, 
a w wybranych przypadkach także Wielkiej Bry-
tanii lub Stanów Zjednoczonych. Podstawowymi 
rodzajami sankcji są te nakładane na:
 • osoby lub podmioty (np. zakaz udostępniania 

zasobów gospodarczych jednostkom wpisanym 
na listy sankcyjne), 

 • towary (np. zakaz eksportu lub importu) oraz 
 • finansowe (np. zakaz świadczenia określonych 

usług finansowych).

Dlaczego sankcje stanowią ogromne 
wyzwanie dla polskich firm?

Systemy sankcyjne to element polityki zagranicznej, 
który istniał długo przed wybuchem wojny w Ukra-
inie. Natomiast to właśnie sankcje nałożone w 2022 
roku rodzą najwięcej problemów w polskich firmach. 
Choć z tematem sankcji mierzymy się od prawie roku, 
wciąż wiele polskich przedsiębiorców nie ma dobrego 
rozpoznania w ciążących na nich obowiązkach i ryzy-
kach związanych z możliwym naruszeniem sankcji.

Obecna sytuacja wymusza na przedsiębiorcach zaad-
resowanie tematu środków ograniczających w ramach 
codziennej relacji ze wszystkimi kontrahentami – nie 

tylko tymi, którzy prowadzą działalność na tery-
torium Rosji oraz Białorusi. Zasadniczą trudnością, 
jako napotykają firmy, jest określenie, czy kontra-
hent, z którym współpracują, jest objęty sankcja-
mi oraz w jaki sposób weryfikować jego potencjalną 
obecność na listach sankcyjnych. Dodatkowe prob-
lemy sprawia fakt, że sankcje nakładane na konkret-
ne osoby i organizacje rozciągają się także na osoby 
fizyczne i prawne z nimi powiązane. Może to spra-
wić, że podmiotem objętym sankcjami może być 
także polski kontrahent.

Czego zwykle brakuje w organizacjach?

Wprowadzone przepisy sankcyjne sprawiają, że 
konieczność ich znajomości oraz uwzględniania 
w ramach codziennej działalności staje się obecnie 
obligatoryjnym elementem dla każdego przedsiębior-
stwa. Temat sankcji musi przestać być bagatelizowa-
ny lub w ogóle pomijany.

Wielu firmom brakuje świadomości, zasobów oraz 
kompetencji. Dotychczasowa weryfikacja kontra-
hentów w większości organizacji najczęściej w ogóle 
nie obejmowała ryzyk sankcyjnych, a firmy nie 
uwzględniały w umowach zawieranych z podmiota-
mi zewnętrznymi żadnych klauzul, które pozwoliły-
by im zawiesić lub zerwać współpracę w razie objęcia 
kontrahenta środkami ograniczającymi. Organizacje 
najczęściej nie dysponują także narzędziami, które 
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mogłyby zautomatyzować proces weryfikacji kon-
trahentów, w tym pod kątem sankcji.

Zapewnienie pracownikom odpowiedniej wiedzy 
oraz wdrożenie procesów weryfikacji jest niezbęd-
ne w celu minimalizacji ryzyka naruszenia reżimów 
sankcyjnych. Największą trudnością, jaką napotyka-
ją organizacje przy realizacji tych założeń, jest usta-
lenie poziomu należytej staranności, który jest 
w dużym stopniu zależny od skali i rodzaju działalno-
ści danej organizacji. Organizacje, które nie przepro-
wadzają oceny ryzyka w obszarze środków ogra-
niczających, nie są w stanie go określić – a bez tego 
nie mogą wypracować modelu poprawnej i komplek-
sowej weryfikacji kontrahentów.

Co grozi przedsiębiorcom za brak 
zgodności?

Przedsiębiorcy nie mogą sobie pozwolić na brak zgod-
ności z przepisami dotyczącymi środków ograniczają-
cych, ponieważ polska ustawa sankcyjna wprowadza 
dotkliwe kary za ich naruszenie – zarówno tych polskich 
jak i unijnych. Przewidziana jest odpowiedzialność:
 • administracyjna – w postaci kary 

administracyjnej w wysokości aż do 20 mln zł,
 • karna – w postaci kary pozbawienia wolności 

od 3 lat wzwyż dla osób odpowiedzialnych za 
zawarcie niedozwolonej transakcji handlowej 
z podmiotem objętym sankcjami.

Polscy przedsiębiorcy muszą przestać działać w prze-
konaniu, że skoro nie współpracują z podmiotami 
bezpośrednio pochodzącymi z Rosji czy Białorusi, to 
ryzyko naruszenia sankcji ich nie dotyczy. Sprawdze-
nie, czy kontrahent nie widnieje na listach sankcyj-
nych, to dopiero połowa zadania. 

Jak zachować zgodność?

Spełnienie nowych wymogów prawnych wyma-
ga wdrożenia szeregu dodatkowych czynności. Aby 
zabezpieczyć podmiot przed ryzykiem naruszenia 
przepisów należy m.in.:
 • zweryfikować, którym reżimom sankcyjnym 

podlega dana organizacja,
 • przeprowadzić ocenę ryzyka sankcyjnego,
 • zbadać cały swój łańcuch dostaw,
 • zadbać o aktualizację lub stworzenie 

wewnętrznych procedur z zakresu sankcji 
(np. aktualizacja procesu zakupowego, 

wdrożenie procedury weryfikacji podmiotów 
współpracujących),

 • przypisać konkretnym pracownikom 
odpowiedzialność za realizację procesów, 
przeszkolić ich oraz zaimplementować 
zasady dokumentacji oraz archiwizacji 
przeprowadzanych weryfikacji,

 • wprowadzić do umów odpowiednie klauzule 
sankcyjne.

Kluczowe jest także prowadzenie monitoringu legis-
lacyjnego, śledzenie zmian na listach sankcyjnych 
oraz budowanie świadomości wewnątrz organizacji.

Czy możesz skorzystać ze wsparcia 
zewnętrznego?

Outsourcing weryfikacji kontrahentów nie jest zaka-
zany. W DZP Compliance prowadzimy takie działa-
nia dla wielu naszych klientów, a dodatkowo dora-
dzamy kompleksowo w obszarze sankcji, co jest 
elementem doskonalenia wewnętrznych syste-
mów compliance. Proces dostosowania rozwiązań 
wewnętrznych do wymogów prawnych przepisów 
sankcyjnych warto rozpocząć od oceny ryzyka naru-
szenia sankcji wraz z ustaleniem właściwego pozio-
mu należytej staranności. Dzięki temu poznajemy 
właściwy mechanizm działania, który maksymalnie 
zabezpiecza działania firmy, ale nie jest nadmiernie 
przeregulowany. Warto zadbać też o to, aby pro-
cedury weryfikacji kontrahentów oraz przygoto-
wane klauzule sankcyjne do umów były nie tylko 
kompleksowe, ale też napisane prostym i zrozumia-
łym językiem, co zapewni ich pewniejszą egzekwo-
walność. Z kolei szkolenia dla pracowników odpo-
wiedzialnych za realizację procesów dotyczących 
weryfikacji kontrahentów najlepiej przeprowadzić, 
unikając narracji straszenia oraz z akcentem na war-
tości etyczne, jakimi kieruje się organizacja.

Julia Besz
Associate DZP

Maria Papis
Associate DZP
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OGRANICZENIE PFAS ZBLIŻA SIĘ 
WIELKIMI KROKAMI

Od dłuższego czasu na całym świecie trwa dyskusja obejmująca substancje per- i polifluo-
roalkilowe (tzw. PFAS). Prezentowane są w niej fakty, co do ich negatywnego wpływu na 
środowisko i zdrowie ludzi, przy jednoczesnym podkreślaniu ich wszechstronnego wyko-
rzystania, a także trudnego, czy wręcz niemożliwego zastąpienia.

Inicjatywa grupy pięciu państw

Punktem przełomowym w tej dyskusji w UE oka-
zał się wniosek Niemiec, Holandii, Danii, Szwe-
cji i Norwegii, który zgodnie z zapowiedzią został 
w styczniu tego roku złożony do ECHA (tj. Euro-
pejskiej Agencji do spraw Chemikaliów), a zapre-
zentowany szerszej publiczności 7 lutego 2023 
roku. Nastąpiło to w formie Raportu w sprawie 
ograniczeń według Aneksu XV, zgodnie z REACH 
(tj. Rozporządzeniem 1907/2006 w sprawie reje-
stracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowa-
nych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów). 

Choć wniosek będzie jeszcze dokładnie badany i pod-
dany konsultacjom, już dziś wiadomo, że skierowany 
jest co do zasady przeciwko wszystkim PFAS (obej-
mując około 10 000 substancji). Jest to jedno z naj-
szerszych ograniczeń proponowanych w historii Unii 
Europejskiej w zakresie produkcji, wprowadzania do 
obrotu i stosowania tzw. forever chemicals.

PFAS i ich zastosowanie

Zgodnie z wnioskiem PFAS to każda substan-
cja, która zawiera co najmniej jeden całkowi-
cie fluorowany atom węgla metylu (CF3-) lub 
metylenu (-CF2-) (bez przyłączonego wodoru/

chloru/bromu/jodu), z pewnymi wyjątkami. Jest 
to zgodne z definicją opublikowaną przez OECD 
w 2021 roku. 

Wspólnym mianownikiem PFAS jest silne połącze-
nie pomiędzy fluorem i węglem, zapewniające wyso-
ką izolację termiczną i energetyczną, odporność na 
wodę, tłuszcze czy brud, a także trwałość w odnie-
sieniu do oddziaływania termicznego, chemiczne-
go, czy też nawet promieniowania. Są one stosowa-
ne jako substancje samodzielne (niepolimeryczne lub 
polimeryczne) oraz jako składniki mieszanin i (złożo-
nych) wyrobów do zastosowań konsumenckich, pro-
fesjonalnych i przemysłowych. 

Dzięki wskazanym cechom, PFAS na dobre zadomo-
wiły się nie tylko w prawie wszystkich branżach, ale 
i w codziennym życiu każdego przeciętnego kon-
sumenta, nie wspominając o obecności w środowi-
sku, w tym wodzie oraz organizmach żywych. Sub-
stancje te są uwalniane w całym cyklu życia, od 
produkcji do ich zastosowania w produktach i uży-
wania, aż po moment, gdy stają się odpadami. We 
wniosku bliżej omówiono czternaście sektorów i/lub 
zastosowań.

W rezultacie, całkowite wyeliminowanie PFAS będzie 
stanowiło niemałe wyzwanie. Jak jednak przekonu-
ją zwolennicy restrykcji, warto podjąć ten wysiłek, 

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE PFAS

 • Procesy przemysłowe
 • Piany gaśnicze
 • Tekstylia
 • Materiały do kontaktu 

z żywnością, w tym 
opakowania

 • Produkty metalowe 
i galwanizacja

 • Gazy fluorowane (np. sprzęt 
chłodniczy, pompy ciepła, 
klimatyzacja)

 • Transport, motoryzacja, 
lotnictwo

 • Elektronika i półprzewodniki
 • Sektor energetyczny
 • Produkty budowlane
 • Ropa naftowa i górnictwo 
 • Smary

 • Sprzęt medyczny
 • Kosmetyki
 • Mieszanki konsumenckie
 • Wosk narciarski
 • Inne
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gdyż w przeciwnym wypadku w ciągu najbliższych 
30 lat do środowiska trafi ponad 4,4 mln ton PFAS 
(bez uwzględniania emisji w postaci odpadów, która 
jest trudna do oszacowania). 

Rozwiązania regulacyjne

Wnioskodawcy podkreślają, że podczas pracy nad 
aplikacją rozważano różne opcje w podejściu regu-
lacyjnym do PFAS (np. zezwolenia). Wadą tych roz-
wiązań było jednak to, że opierały się na podejściu 
do poszczególnych substancji, a nie grupy jako cało-
ści. Obecne rozwiązanie daje zaś możliwość okreś-
lenia szerokiego zakresu ograniczenia, co pozwala 
uniknąć obserwowanego dotychczas zastępowania 
jednego PFAS przez inny. Jednocześnie takie podej-
ście umożliwia rozwiązanie problemu ciągłych, nie-
kontrolowanych emisji u źródła, ponieważ można 
zakazać produkcji, jak i stosowania PFAS jako takich, 
jak i poprzez ich obecność powyżej określonego stę-
żenia w innych substancjach, mieszaninach i produk-
tach, także importowanych spoza UE. Zapropono-
wano przy tym, aby niektóre PFAS (niespełniające 
kryterium wysokiej trwałości) zostały wyłączone 
z zakresu wniosku, gdyż ulegają one całkowitemu 
rozkładowi. 

Dwa warianty ograniczeń

Zgodnie z wnioskiem pięciu państw, przyjęto dwa 
warianty ograniczeń.

Zarówno wariant 1 (RO1), jak wariant 2 (RO2) bazu-
ją na 18-miesięcznym okresie przejściowym. Pierw-
szy z nich nie przewiduje jednak odstępstw. Drugi 
zaś wprowadza możliwość czasowych derogacji 
w zakresie określonych zastosowań. Ten wariant 
zawiera również kilka nieograniczonych czasowo, 
bardziej ogólnych odstępstw, np. dla PFAS stoso-
wanych jako substancje czynne w środkach ochrony 
roślin, produktach biobójczych oraz produktach lecz-
niczych stosowanych u ludzi i w weterynarii, ponie-
waż są to produkty, objęte odpowiednimi regulacja-
mi. W tym przypadku konieczne jest zbadanie, jak 
zminimalizować wykorzystanie PFAS w ramach prze-
pisów sektorowych.

Oprócz proponowanych odstępstw, podmioty skła-
dające dokumentację określiły również zastosowania, 
dla których odstępstwo mogłoby być uzasadnione, 
ale podstawa dowodowa jest słaba. Zastosowania te 
zostały oznaczone we wniosku nawiasami, co ozna-
cza, że potrzebne są dodatkowe informacje, które 
powinny zostać przedstawione podczas konsultacji 
przez podmioty trzecie. Dzięki temu będzie można 
uznać, czy odstępstwo jest uzasadnione. Jest to 
zapewne dodatkowa przestrzeń do rozmowy o kie-
runku projektowanych zmian.

Mimo że oba warianty ograniczeń uznaje się za pro-
porcjonalne do ryzyka, państwa wnioskodawcy 
zaproponowały skorzystanie z wariantu 2 (RO2) jako 
opcji najbardziej zrównoważonej. Daje on możliwość 

WARIANT 
OGRANICZENIA

ZAKRES WEJŚCIE W ŻYCIE 
I ODSTĘPSTWA

Wariant 1 (RO1) Całkowity zakaz  • 18-miesięczny okres przejściowy
 • Brak odstępstw

Wariant 2 (RO2) PFAS jako samodzielna 
substancja

Całkowity zakaz  • 18-miesięczny okres przejściowy
 • Możliwość zastosowania odstępstw 

(po zakończeniu okresu przejściowego)
 ➤ 5 lat (alternatywy dla PFAS są 

zasadniczo dostępne, ale co do 
zasady nie zostały opracowane 
na skalę przemysłową) np. odzież 
ochronna, niektóre specjalistyczne 
zastosowania chłodnicze, materiały 
mające kontakt z żywnością (przy 
produkcji)

 ➤ 12 lat (alternatywy dla PFAS 
co do zasady zostaną dopiero 
opracowane) np. niektóre 
urządzenia medyczne do 
implantacji, płyny hydrauliczne 
w samolotach

 • Możliwe odstępstwa nieograniczone 
czasowo dla specjalnych zastosowań

PFAS jako składnik 
innej substancji, 
mieszaniny lub 
produktu

 • ≤ 25 ppb dla każdego PFAS 
(polimerowe PFAS są 
wyłączone)

 • ≤ 250 ppb dla sumy docelowych 
PFAS (polimerowe PFAS są 
wyłączone)

 • ≤ 50 ppm dla PFAS, w tym 
polimerowych PFAS (przy 
czym, jeżeli całkowita zawartość 
fluoru przekracza 50 mg/kg, 
wymagane jest przedstawienie 
dowodu na zawartość fluoru 
mierzonego jako PFAS 
lub nie-PFAS (na żądanie 
właściwego organu)



Magazyn „Polska Chemia” 1/2023 | 43

Legislacja

złagodzenia niepożądanych skutków dla przemysłu, 
jak i społeczeństwa, wynikających z nagłej niedo-
stępności produktów, dla których nie istnieją jesz-
cze rozwiązania alternatywne. Umożliwia też przy-
gotowanie się do płynnego przejścia na „zamienniki”. 
Koszt takiego „odroczenia” zostanie w tym przypad-
ku przeniesiony na przyszłe pokolenia.

Możliwość skorzystania z derogacji będzie jednak 
wiązała się z dodatkowymi obowiązkami informa-
cyjnymi. Producenci i importerzy artykułów oraz 
mieszanin zawierających PFAS, będą musieli skła-
dać roczne sprawozdania wyjaśniające podstawę 
ich odstępstw oraz identyfikujące rodzaje i ilości 
PFAS wprowadzone do obrotu w poprzednim roku. 
Dodatkowo, importerzy i dalsi użytkownicy substan-
cji objętych odstępstwem byliby zobowiązani do 
przygotowania planów zarządzania dla konkretnych 
miejsc, szczegółowo określających substancje i pro-
dukty, w których są one stosowane, wraz z uzasad-
nieniem dalszego stosowania PFAS oraz szczegóło-
wymi informacjami na temat warunków stosowania 
i praktyk bezpiecznego usuwania. W praktyce wyko-
nanie tego obowiązku może być nie lada wyzwaniem 
praktycznym, a zatem warto wyczerpująco wyjaśnić 
wszelkie wątpliwości.

Ścieżka dalszego postępowania

Komitety naukowe ECHA ds. oceny ryzyka (RAC) 
i ds. analizy społeczno-ekonomicznej (SEAC) spraw-
dzą, czy wniosek spełnia wymogi prawne rozporzą-
dzenia REACH na swoich posiedzeniach w marcu 
2023 roku. Jeśli tak, komitety rozpoczną naukową 

ocenę wniosku. Rozpoczęcie sześciomiesięcznych 
konsultacji planowane jest na 22 marca 2023 roku.

RAC sformułuje opinię na temat tego, czy propono-
wane ograniczenie jest odpowiednie w zmniejszaniu 
ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska, natomiast opi-
nia SEAC będzie dotyczyć skutków społeczno-ekono-
micznych, tj. korzyści i kosztów dla społeczeństwa, 
związanych z wnioskiem. Oba komitety sformułu-
ją swoje opinie na podstawie informacji zawartych 
we wniosku w sprawie ograniczeń oraz uwag otrzy-
manych w trakcie konsultacji. Komitety uwzględnią 
również porady w sprawie możliwości egzekwowa-
nia proponowanego ograniczenia. Po przyjęciu opinii 
zostaną one przesłane do Komisji Europejskiej, która 
wraz z państwami członkowskimi UE podejmie decy-
zję w sprawie potencjalnego ograniczenia, co miałoby 
nastąpić w 2025 roku. Przy takim scenariuszu, ogra-
niczenie byłoby już wykonalne w 2026/2027 roku.

W dniu 5 kwietnia 2023 r. zostanie zorganizowana 
internetowa sesja informacyjna, która wyjaśni proces 
wprowadzania ograniczeń i pomoże osobom zainte-
resowanym udziałem w konsultacjach.

Liczy się każdy głos w dyskusji

Warto zatem, aby każdy głos wybrzmiał w trak-
cie tych konsultacji i wypracowano rozwiązanie, 
które z jednej strony pozwoli ograniczyć negatywny 
wpływ PFAS na środowisko i zdrowie ludzi, z dru-
giej też uwzględni konieczność przygotowania się 
do tych zmian, zwłaszcza w branżach i produktach 
o priorytetowym znaczeniu.

13 stycznia 2023 r.
Propozycja

ograniczenia
złożona do ECHA

7 lutego 2023 r.
 Wniosek jest udostępniony

na stronie internetowej ECHA

22 marca 2023 r.
Początek sześciomiesięcznych

otwartych konsultacji

5 kwietnia 2023 r.
Sesja informacyjna online

Ewaluacja
komitetów ECHA

Komitety ECHA
przyjmują swoje opinie

Opinie komitetów ECHA są
przesłane do Komisji

Europejskiej

1 2 3 4 5 76

Opracowano na podstawie informacji ECHA zawartej na stronie: https://echa.europa.eu/pl/-/echa-publishes-pfas-restriction-proposal
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Istotne jest zatem, aby wszystkie zainteresowane 
podmioty aktywnie włączyły się w proces konsultacji 
i przedstawiły swoje stanowisko w tej sprawie. Wyda-
je się, że ograniczenia są konieczne, warto natomiast, 
żeby ich wprowadzenie nie było nieprzemyślaną rewo-
lucją, ale ewolucją, która umożliwi przygotowanie na 
zmiany. Choć regulacje obejmują co do zasady UE, to 
jednak ich oddziaływanie będzie wykraczać poza gra-
nice wspólnoty (m.in. dotykając produktów importo-
wanych). Z drugiej strony, proponowane działania 
w powiązaniu z już wprowadzanymi ograniczeniami 
w innych państwach (np. w wybranych stanach USA, 
w tym Kalifornii, Nowym Jorku, czy Maine), a także 
rozwijającą się litygacja, będą wymuszały przemode-
lowanie wielu linii biznesowych o zasięgu globalnym, 
w dobie ESG oraz Greenwashing. Co istotne, zmiany 
w strategiach biznesowych niektórych międzynarodo-
wych koncernów w odniesieniu do PFAS już zostały 
publicznie zapowiedziane, szczególnie, gdy w prze-
szłości korzystanie z tych substancji okazało się dla 
nich trudną i kosztowną lekcją. 

Proponowane ograniczenie spowoduje dodatkowo 
konieczność wprowadzenia wielu rozwiązań prak-
tycznych, chociażby w zakresie pomiarów zawar-
tości tych substancji. Dodatkowo powstanie prob-
lem otrzymania pełnej i transparentnej informacji od 
dostawcy, co do składu produktu czy wykorzystania 
przy jego produkcji PFAS i pytań dotyczących ich 
rzetelnej weryfikacji.

Choć PFAS nie zostaną formalnie dodane do listy 
substancji ograniczonych na podstawie REACH 
z dnia na dzień, wydaje się, że pociąg zmian już 
ruszył i w najbliższym czasie będzie się tylko roz-
pędzał. Wiedzą o tym doskonale przedsiębiorstwa 
z branży chemicznej, w tym te, które wchodzą 

w skład grupy sektorowej (FPP4EU) przy Euro-
pejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego (CEFIC). 
Z własnej inicjatywy opracowały one drzewo decy-
zyjne celem wsparcia procesu podejmowania decy-
zji co do odstępstw, a ich głos już od jakiegoś czasu 
słyszany jest w opinii publicznej. Nie bez racji są też 
obawy wielu podmiotów, które koncentrują się na 
możliwych zakłóceniach w łańcuchu dostaw czy 
wartości i zagrożeń z wyeliminowania PFAS w klu-
czowych zastosowaniach. 

Warto jednak, aby udział w dyskusji wzięły też inne 
podmioty i były gotowe na nadchodzące zmiany. 
Zapewne PFAS jeszcze długo będą nosiły miano 
„forever chemicals”, jednak ich wykorzystanie zosta-
nie znacząco ograniczone. Co istotne, opisane ogra-
niczenie jest proponowane na gruncie REACH, jed-
nak eliminowanie tych substancji przejawia się też 
w innych aktach, w szczególności w odniesieniu do 
wody pitnej, co nie tylko potwierdza istniejące tren-
dy, ale zmiany które stają się faktem.

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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POLITYKA  
BADAŃ NA OBECNOŚĆ ALKOHOLU 
I NARKOTYKÓW – CZY MOŻNA 
SOBIE POZWOLIĆ NA JEJ BRAK?

Nadużywanie alkoholu i narkotyków to gorący temat, który może być kosztowny dla 
pracodawcy. Nie od dziś wiadomo, że nadużywanie substancji odurzających drastycz-
nie obniża produktywność, a tym samym powoduje straty zarówno dla pracodawcy jak 
i całej gospodarki.

Pogłębienie świadomości następstw nadużywania 
alkoholu i narkotyków w pracy jest istotnym ele-
mentem solidnej i opłacalnej strategii rozwiązywa-
nia problemów, które mogą wynikać z takich zacho-
wań. Wczesne wykrycie problemów może również 
zapobiec wystąpieniu poważniejszych komplikacji 
i obniżyć koszty w dłuższej perspektywie.

Konsumpcja narkotyków i alkoholu może poważnie 
pogorszyć efektywność i produktywność, a wpły-
nąć na bezpieczeństwo pracowników, ale i bezpie-
czeństwo innych osób. Obecnie polityka antynarko-
tykowa i antyalkoholowa staje się ważnym filarem 
w różnych gałęziach przemysłu, pozwalającym speł-
nić wymogi prawne, chronić pracowników i społe-
czeństwo oraz dbać o ogólne zdrowie i kondycję 
zatrudnionych.

Poza potencjalnie katastrofalnymi konsekwencjami 
dla bezpieczeństwa związanymi z nadużywaniem 
substancji odurzających, we wszystkich gałęziach 

przemysłu występuje szereg kluczowych, choć czę-
sto ukrytych czynników (opisanych poniżej), które 
mogą bezpośrednio wpłynąć na wyniki finansowe 
bez wdrożenia skutecznej polityki antynarkotykowej 
i antyalkoholowej.

Absencja pracownicza 

Pracodawcy mogą osiągnąć znaczne oszczędności, 
ponieważ osoby bez problemów z alkoholem czy 
narkotykami rzadziej przebywają na zwolnieniach 
lekarskich. 

Produktywność

Skuteczna strategia może zwiększyć produktywność 
i wydajność o około jedną trzecią – według badań 
Narodowego Instytutu ds. Nadużywania Środków 
Odurzających (USA) pracownicy zażywający narko-
tyki są jedynie w dwóch trzecich tak produktywni, 
jak ich współpracownicy.
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Rotacja personelu

Zdecydowana polityka oznacza oszczędności na 
kosztach rekrutacji i szkolenia nowych pracowni-
ków przejmujących obowiązki osób odchodzących, 
jak również redukcję wysokich kosztów personelu 
tymczasowego.

Koszty zarządzania personelem

W dłuższej perspektywie, przyjęcie odpowiedniej 
polityki oznacza redukcję kosztów zarządzania per-
sonelem i kosztów ukrytych, np. zniszczeń czy wręcz 
kradzieży mienia firmowego czy też kosztów związa-
nych z ochroną zdrowia.

Wyższe morale zespołu

Efekt domina nadużywania narkotyków i alkoholu 
może wpłynąć na kondycję i produktywność całego 
zespołu, a skuteczny program doprowadzi do pod-
niesienia morale. 

Potencjalne pozwy

Przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić znaczne sumy 
dzięki redukcji liczby wypadków i często koniecz-
ności wypłat kosztownych odszkodowań z tytu-
łu szkód, strat czy innych zdarzeń spowodowanych 
przez pracownika będącego pod wpływem alkoholu 
czy substancji odurzających. 

Reputacja

Reputacja firmy jest bezcenna. Lepsze postrzeganie 
przedsiębiorstwa przez opinię publiczną jako odpo-
wiedzialnego i troskliwego pracodawcy stanowi 
jedną z niewymiernych korzyści płynących z realiza-
cji starannie przemyślanej polityki.

Zmiany w polskim prawie

W ostatnim czasie dokonano nowelizacji Kodek-
su pracy, w której wprowadzono zakaz dopuszcza-
nia do pracy pracownika nietrzeźwego lub będące-
go pod wpływem substancji działających podobnie 
do alkoholu.

W myśli nowych przepisów, pracodawca będzie miał 
możliwość kontroli trzeźwości pracowników:
 • w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik 

stawił się do pracy pod wpływem alkoholu 
albo pił alkohol w pracy – badanie trzeźwości 
będzie mogła przeprowadzić policja (dotyczy to 
wszystkich pracowników),

 • w przypadku określonych w przepisach 
wewnątrzzakładowych kategorii pracowników 
pracodawca będzie mógł przeprowadzić 
samodzielną, prewencyjną kontrolę trzeźwości 
nawet, gdy pracownik nie okazuje oznak bycia 
pod wpływem alkoholu.

Kontrolą trzeźwości przeprowadzaną samodzielnie 
pracodawca będzie mógł objąć tylko takich pracow-
ników, których praca stwarza zagrożenie dla życia 
i zdrowia pracowników lub innych osób lub dla mie-
nia (jakiegokolwiek, nie tylko mienia pracodaw-
cy). Będzie ona również mogła być przeprowadza-
na samodzielnie przez pracodawcę, w przypadku 
gdy pracownicy objęci tą kontrolą będą wykazywali 
oznaki nietrzeźwości.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika będzie 
mogła być wezwana policja, aby przeprowadziła 
badanie stanu trzeźwości pracownika.

Analogiczne zasady postępowania będą obowiązy-
wały w przypadku kontroli na obecność w organi-
zmach pracowników środków działających podobnie 
do alkoholu (narkotyków).

Przepisy weszły w życie 21 lutego 2023.

Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z tej moż-
liwości i samodzielnie kontrolować pracowników 
muszą się do tego przygotować. W szczególności 
muszą zdefiniować grupę lub grupy pracowników 
objętych kontrolą trzeźwości oraz sposób przepro-
wadzania kontroli trzeźwości, a także rodzaj urzą-
dzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i czę-
stotliwość jej przeprowadzania. Ustaleń tych muszą 
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dokonać w układzie zbiorowym pracy lub w regula-
minie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca 
nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest 
obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Rozwiązania dla pracodawców

Polityka antynarkotykowa i antyalkoholowa łącząca 
działania edukacyjne i uświadamiające z badaniami 
wyrywkowymi może stanowić skuteczne rozwiąza-
nie chroniące pracodawcę przed odpowiedzialnością, 
obniżające koszty i zwiększające bezpieczeństwo. 
Aby działania były najskuteczniejsze, pracownicy 
muszą rozumieć i popierać motywację pracodawcy 
– równolegle należy w pełni wyjaśnić średnio- i dłu-
goterminowe korzyści oraz skutki polityki w wymia-
rze indywidualnym. Kompleksowy program stanowi 
także ważny krok ku zmianie kultury firmy i gwaran-
tuje, że sięganie po narkotyki i alkohol będzie nale-
żało do rzadkości.

PODSUMOWANIE

Nadużywanie narkotyków i alkoholu jest związa-
ne z szeregiem czynników, które mogą wywierać 
bezpośredni wpływ na wyniki finansowe przedsię-
biorstwa. Niewłaściwe stosowanie substancji psy-
choaktywnych i alkoholu może również negatyw-
nie odbijać się na zdrowiu i kondycji pracowników, 
a także wpływać na ich życie osobiste i zawodowe.

Choć wszystkie przedsiębiorstwa i sytuacje są różne, 
ryzyko związane z bezpieczeństwem, absencjami 
pracowniczymi i produktywnością posiada poten-
cjał negatywnego oddziaływania na pojedynczego 
pracownika, pozostałych zatrudnionych, przedsię-
biorstwo i społeczeństwo.

Wprowadzenie szczegółowej polityki antynarko-
tykowej i antyalkoholowej pomoże zapewnić, że 
wszyscy pracownicy będą świadomi ryzyka, kon-
sekwencji i kosztów prawnych swoich działań. Jed-
nym z priorytetów każdego przedsiębiorstwa jest 
przecież zagwarantowanie, że pracownicy są zdol-
ni do bezpiecznego wykonywania swoich obowiąz-
ków. Bezpieczeństwo, efektywność i produktyw-
ność to kwestie kluczowe – inwestując już dziś 
we wspomaganie procesu zarządzania ryzykiem 
można osiągnąć znaczące korzyści w perspektywie 
długoterminowej.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych urządzeń 
służących do kontroli prewencyjnych zarówno 
zawartości alkoholu, jak i narkotyków w organizmie 
człowieka; od najprostszych, do bardziej skompli-
kowanych. Przy dokonywaniu wyboru rozwiąza-
nia dla swojego przedsiębiorstwa nie należy pomijać 
możliwości urządzeń pomiarowych oraz testowych, 
ponieważ błędne wyniki mogą prowadzić do fał-
szywych oskarżeń, a te z kolei mogą mieć bardzo 
negatywne skutki zarówno dla badanego, jaki i dla 
przedsiębiorstwa. 

Należy zwrócić w tym miejscu także uwagę, iż bada-
nia substancji działających podobnie do alkoholu 
niosą ze sobą o wiele większe wyzwania, niż testy na 
zawartość alkoholu. Z tego powodu niezwykle istot-
nym jest dobranie odpowiednich urządzeń pomiaro-
wych i prawidłowa ich obsługa. 

Przez wiele dziesięcioleci firma Dräger zdobywała 
doświadczenie w zakresie testów alkoholu w wydy-
chanym powietrzu i na obecność narkotyków - 
i wiemy, że użytkownicy muszą mieć pełne zaufa-
nie do naszego sprzętu. Wypróbowane i sprawdzone 
w najróżniejszych warunkach na całym świecie alko-
maty i narkotesty Dräger są nieinwazyjne, higienicz-
ne i łatwe w użyciu. 

Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli chcesz zwięk-
szyć bezpieczeństwo swoich pracowników i majątku. 

Umów się z nami na spotkanie informacyjne. Przyje-
dziemy z dogodnym terminie, zaprezentujemy nasze 
rozwiązania i doradzimy w przypadku wątpliwości.

Dräger Polska Sp. z. o.o.
Tel. 22 243 06 58

e-mail: bok-sd@draeger.com 
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#LUDZIEDLACHEMII – ZIELONE 
KOMPETENCJE W BRANŻY 
CHEMICZNEJ

Przemysł chemiczny jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego. W Polsce 
stanowi on jeden z istotnych elementów systemu gospodarczego, został wpisany do Poli-
tyki Przemysłowej Polski – jako jedna z branż strategicznych dla dalszego rozwoju krajowej 
gospodarki – oraz silnie oddziałuje na inne gałęzie przemysłu. Jest fundamentem  istnienia 
wielu branż, procesów, produkcji urządzeń czy narzędzi. Polska Chemia1 to jeden z klu-
czowych pracodawców dla polskiej gospodarki, tworzący ponad 343 tys. miejsc pracy. 

1  Pisownia wyrażenia „Polska Chemia” wielkimi literami to celowo stosowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego zabieg jako synonim dla 
polskiego przemysłu chemicznego i polskiej branży chemicznej. Sformułowanie „Polska Chemia” stanowi także element wielu kluczowych pro-
jektów realizowanych przez PIPC, np. Kampania Polska Chemia, Godło Polska Chemia (znak zastrzeżony), Magazyn Polska Chemia, Kongres Pol-
ska Chemia.

Zielone kompetencje

Wraz ze zmianami zachodzącymi w branży w wyni-
ku postępu technologicznego i organizacyjnego, jak 
również w obliczu wielu wyzwań związanych z zie-
loną transformacją zmianie ulegają potrzeby i wyma-
gania wobec pracowników. Polska Chemia popiera 
cele Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), jednakże 
stoimy w obliczu największej transformacji w histo-
rii naszej branży. Musimy zmienić nasz sposób funk-
cjonowania, to jak i co produkujemy, ale jednocześ-
nie zachować swoją konkurencyjność i efektywność. 
Mamy zmniejszyć swój wpływ na środowisko ogra-
niczając emisje do powietrza, wody i gleby, reali-
zować koncepcję gospodarki obiegu zamknięte-
go zmniejszając jednocześnie ilość odpadów oraz 
zadbać o życie i zdrowie ludzkie poprzez bezpieczne 
i zrównoważone chemikalia. Wszystkie te działania 
potrzebują ludzi - bez nich tak ogromna przemiana 
nie będzie możliwa. Nowe technologie, liczne inwe-
stycje, postępująca digitalizacja to również nowe 
kompetencje i stanowiska pracy. 

Przedstawiciele branży chemicznej wielokrotnie 
podkreślali konieczność posiadania przez pracow-
ników umiejętności miękkich, przekrojowych, ukie-
runkowanych na umiejętność pracy i współpracy 
w grupie. Gotowość do zdobywania wiedzy, szkoleń, 

wykazywania inicjatywy, odnajdywanie się w róż-
nych złożonych sytuacjach, jak również umiejętność 
rozwiązywania nieoczekiwanych problemów oraz 
posiadanie podstawowej wiedzy inżynierskiej wyda-
ją się kluczowe w dzisiejszych czasach. 

Nie należy jednak zapominać o twardych aspektach, 
odnoszących się do zdobywanej w procesie kształ-
cenia wiedzy. I tu pojawia się pytanie co zrobić, aby 
młodzi ludzie wybierali studia inżynierskie i kształcili 
się pod kątem nowych, zielonych technologii. 

Współpraca 

Pewnym jest, że współpraca nauka-biznes zyskuje 
na znaczeniu jeszcze bardziej, umożliwiając dosto-
sowanie kształcenia do realnych potrzeb przemy-
słu, tak aby potencjalni przyszli pracownicy posia-
dali wiedzę, cechy i umiejętności pożądane przez 
pracodawców. Zmiany w systemie kształcenia  
i otwartość na to, co może ofiarować branża (prak-
tyki, staże, doktoraty wdrożeniowe, wykłady eks-
perckie, szeroko pojęta współpraca) może jedno-
cześnie zwiększyć atrakcyjność kierunków studiów 
inżynierskich przynosząc obopólną korzyść. Uczel-
nie dostrzegają potrzebę zmian i nowych rozwią-
zań - powstają nowe kierunki studiów czy specjali-
zacje, jak chociażby te związane z gospodarką obiegu 
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zamkniętego, czy zrównoważonym rozwojem. Ist-
nieje jednak potrzeba przekazywania wiedzy nt. 
zmian, które musi wprowadzić przemysł chemiczny 
m.in. w związku z „zieloną transformacją”. Innowacje 
prowadzące do realizacji licznych strategii EZŁ mają 
m.in. opierać się na współpracy B+R pomiędzy róż-
nymi ośrodkami -  aby miały one szansę zaistnieć stu-
denci, doktoranci, kadra naukowa, przyszli pracow-
nicy powinni mieć możliwość poznania przemysłu, 
zasad jego funkcjonowania, kwestii dot. zarządza-
nia chemikaliami i finalnie, nowych „zielonych” reguł, 
które bezsprzecznie zmodyfikują potrzeby kadrowe 
w Polskiej Chemii.

Program ChemHR

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, obserwując 
zmieniającą się sytuację w sektorze, od 10 lat realizuje 
autorski Program ChemHR, którego głównym celem 
jest wzmocnienie systemu kształcenia kadr dla prze-
mysłu chemicznego poprzez bezpośrednią współpra-
cę uczelni z przedsiębiorstwami z branży oraz insty-
tucjami partnerskimi. Dodatkowo jego realizacja 
może przyczynić się do lepszego dostosowania wie-
dzy i umiejętności studentów kierunków chemicz-
nych, biotechnologicznych i pokrewnych do potrzeb 
rynku pracy oraz umożliwić zdobycie im doświad-
czenia zawodowego. Z drugiej strony ChemHR 

stanowi wsparcie dla przedsiębiorstw w przygoto-
waniu kandydatów na wykwalifikowanych pracow-
ników z grona studentów.  Dodatkowo ma za zada-
nie uświadomić młodym ludziom możliwości, jakie 
daje wykształcenie w tym obszarze, a jednocześ-
nie sprecyzować oczekiwania i ukierunkować dal-
szy tok nauki i własnego rozwoju. Różnorodność 
partnerów programu pod względem branży, spo-
sobu organizacji prowadzenia działalności, jak rów-
nież wymagań pozwoli studentom, a później absol-
wentom podejmować świadome decyzje dotyczące 
ich kariery zawodowej. W 2023 roku Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego planuje wiele aktywności 
mających na celu rozszerzenie możliwości wymia-
ny dobrych praktyk, informacji o ofertach studiów, 
staży i praktyk pomiędzy Partnerami biznesowymi 
i naukowymi Programu. PIPC będzie kontynuowa-
ła dialog z przedstawicielami uczelni i branży oraz 
promowała prace badawcze 
młodych naukowców pod-
czas wybranych wydarzeń 
PIPC. Szczegółowe informa-
cje nt. Programu dostępne 
są na stronie PIPC.

dr inż. Anna Zalewska
Senior Ekspert, Polska Izba 
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BUDOWA NOWEJ FABRYKI 
GRUPY AZOTY NA FINISZU
POLIMERY POLICE – JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH INWESTYCJI 
EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO OSIĄGNĘŁA 
JUŻ PONAD 99% ZAAWANSOWANIA

Ogólny postęp rzeczowy prac realizowanych w ramach flagowej inwestycji Grupy Azoty, 
tj. Polimerów Police wynosił na koniec stycznia 99,01%. Tym samym jedna z największych 
inwestycji europejskiego przemysłu chemicznego jest już w ostatniej fazie realizacji. Pro-
jekt ma znaczenie strategiczne dla krajowej gospodarki i zwiększy dynamikę rozwoju pol-
skiego segmentu tworzyw sztucznych. Będą to największe zakłady przemysłowe do pro-
dukcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Co istotne, finalny produkt Polimerów Police, czyli 
polipropylen pod nazwą Gryfilen® będzie charaktery-
zował się bardzo niską zawartością substancji lotnych 
a przede wszystkim nie będzie zawierać ftalanów, 
bisfenolu A, czyli tzw. BPA. Nowy produkt charak-
teryzuje się również niskim przekazywaniem smaków 
i zapachów jako cechą szczególnie istotną w zastoso-
waniach w przemyśle spożywczym.

Finalny etap prac na projekcie rozpoczął się pod 
koniec grudnia ub. roku wraz z pierwszą dosta-
wą propanu do nowego gazoportu w Policach. Na 
obecnym etapie realizacji projektu, Grupa Azoty 
Polyolefins S.A. – spółka celowa realizująca inwesty-
cję – zakończyła już proces rejestracji propanu i pro-
pylenu zgodnie  z unijnymi wymaganiami Europej-
skiej Agencji Chemikaliów. Wymagania te dotyczą 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowa-
nych ograniczeń w zakresie chemikaliów. W ostat-
nich dniach sfinalizowana została rejestracja propa-
nu (20.01.2023) i propylenu (07.02.2023) w zgodnie 
z rozporządzeniem REACH. Tym samym, Grupa 
Azoty Polyolefins ma pozwolenie na stosowanie 
wspomnianych substancji w instalacjach technolo-
gicznych na projekcie Polimery Police.

W przypadku propylenu rejestracja była konieczna 
ze względu na produkowanie i stosowanie tej sub-
stancji do wytwarzania polipropylenu. W kontekście 

propanu, rejestracja pozwoliła na dywersyfikację 
dostaw wymaganego surowca od różnorodnych 
dostawców, z wielu destynacji.

Zarówno zrealizowana ostatnio dostawa propa-
nu, jak również wszystkie uzyskane decyzje admi-
nistracyjne i procesy rejestracyjne potwierdzają, że 
nowa fabryka Grupy Azoty, czyli Polimery Police 
wkrótce rozpocznie produkcję. Całościowy postęp 
prac w budowie wynosi już ponad 99%, a rozładu-
nek propanu do zbiorników 
w nowym polickim gazo-
porcie Grupy Azoty można 
traktować jako symbolicz-
ny początek finiszu czte-
roletniej budowy nowego 
kompleksu chemicznego – 
mówi Tomasz Hinc, Prezes 
Zarządu Grupy Azoty S.A.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy na potrze-
by prowadzonej inwestycji, uzyskane zostały kolej-
ne decyzje administracyjne w tym m.in. pozwolenie 
na użytkowanie nabrzeża wraz z m.in. umocnioną 
skarpą podwodną oraz pozwolenie zintegrowane 
(IPPC) na prowadzenie instalacji do produkcji pro-
pylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) i pro-
dukcji polipropylenu metodą polimeryzacji w fazie 
gazowej.
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W ubiegłym miesiącu na podprojekcie PPL (Plat-
forma Logistyczna Polipropylenu) rozpoczęto reali-
zację projektu pre-marketingu. Dostawa polipropy-
lenu w ramach projektu pre-marketingu umożliwi 
praktyczne sprawdzenie efektu szkoleń i przyspie-
szy przejście w fazę operacyjną. W trwającej fazie 
prób i testów przyjęto do silosów magazynowych 
pierwszy towar zakupiony u dostawcy zewnętrz-
nego na potrzeby realizacji projektu pre-marketin-
gu. Na koniec stycznia br. przeprowadzonych zosta-
ło 100% odbiorów prac budowlano-montażowych 
w systemach procesowych i nieprocesowych insta-
lacji pomocniczych.

Celem projektu Polimery Police, którego całkowity 
budżet to ok. 1,8 mld dolarów, jest zbudowanie zin-
tegrowanego kompleksu petrochemicznego, w któ-
rego zakres wchodzą instalacja do produkcji propy-
lenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja 

do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyj-
nej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje 
zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych technologii, umożliwiających wysoką 
elastyczność produkcji i możliwość dostarczania sze-
rokiej gamy rodzajów polipropylenu. W zakres pro-
jektu wchodzi również gazoport – terminal przeła-
dunkowo-magazynowy, zapewniający możliwość 
pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji 
surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.

Ze względu na unikalne właściwości produktu i zróż-
nicowany asortyment Gryfilen® znajdzie zastosowa-
nie w różnych gałęziach przemysłu, m.in.: produkcji 
opakowań i towarów konsumpcyjnych (folie spożyw-
cze, opakowania sztywne, pojemniki na żywność) 
artykułach gospodarstwa domowego, budownic-
twie (rury, włókna) czy przemyśle motoryzacyjnym 
i farmaceutycznym.
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GRUPA AZOTY URUCHOMIŁA 
W TARNOWIE DRUGĄ INSTALACJĘ 
STĘŻONEGO KWASU AZOTOWEGO

Grupa Azoty uruchomiła nową instalację kwasu azotowego stężonego o zdolności pro-
dukcyjnej 40 tys. ton/rok, która zwiększa dotychczasowe moce produkcyjne o 100%. 
To już druga linia produkcyjna kwasu stężonego o stężeniu powyżej 98 proc. w Tarno-
wie. Łączne moce produkcyjne w tarnowskiej spółce wynoszą już 80 tys. ton/rok. Grupa 
Azoty jest jedynym producentem kwasu azotowego stężonego w Polsce, stąd inwesty-
cja ma duże znaczenie dla zabezpieczenia dostaw do produkcji wysokowartościowych 
chemikaliów.

Uruchomienie instalacji umacnia pozycję rynko-
wą Grupy Azoty S.A. jako europejskiego lidera 
w segmencie dostawców surowców dla producen-
tów nitrocelulozy, dodatków do paliw, oraz branży 
syntezy substancji organicznych mających szerokie 
zastosowanie jako półprodukty do wysokowartoś-
ciowych chemikaliów.

Pozwolenie na budowę drugiej linii produkcyjnej 
uzyskano w kwietniu 2020 roku. Budowa trwała 
2,5 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły 57,1 mln zł, 
a ruch testowy instalacji potwierdzający uzyska-
nie projektowej zdolności produkcyjnej odbył się 
w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku.
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Nowa linia kwasu azotowe-
go stężonego umacnia silną 
pozycję Grupy Azoty jako 
kluczowego dostawcy surow-
ców m.in. w obszarze mate-
riałów nitrujących. Nasz pro-
dukt dostarczany jest obecnie 
do ponad 30 odbiorców, w 20 

krajach europejskich, a podwojenie mocy produkcyj-
nych istotnie zwiększa potencjał Grupy Kapitałowej 

w tym zakresie – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarzą-
du Grupy Azoty S.A.

Stężony kwas azotowy wytwarzany jest w procesie 
zatężania kwasu azotowego 60,0% metodą rektyfi-
kacji ekstrakcyjnej. Kwas azotowy stężony kierowa-
ny jest w Europie do produkcji między innymi do pia-
nek poliuretanowych, barwników, środków ochrony 
roślin, dodatków do paliw, które zmniejszają emisje 
spalin oraz do innych syntez organicznych.
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JAK CIECH SARZYNA KSZTAŁTUJE 
NOWOCZESNE, INNOWACYJNE 
I ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej biznesu AGRO. 
W ostatnich latach spółka umocniła pozycję na krajowym rynku, stając się największym 
polskim producentem środków ochrony roślin. Dynamiczny rozwój nie byłby możliwy 
bez inwestycji w nowe produkty i udziału innowacyjnych, zrównoważonych technolo-
gii w rozwoju środków ochrony roślin. To właśnie między innymi one umożliwią sprosta-
nie wyzwaniom, przed którymi stoją rolnicy oraz producenci na całym świecie. Jak działa 
CIECH Sarzyna, by stale podtrzymać swoje przewagi?

Innowacje zgodne z wymaganiami zrównoważo-
nego rolnictwa, a zarazem wpisujące się w potrze-
by globalnych konsumentów, to nie lada wyzwa-
nie dla obecnych producentów środków ochrony 
roślin, zwłaszcza w kontekście Europejskiego Zielo-
nego Ładu i założeń unijnej strategii „Od pola do 
stołu”, polegającej na ograniczeniu stosowania środ-
ków ochrony roślin o 50 proc. do 2030 roku. Obec-
nie stosowane substancje potrzebują przełomowe-
go podejścia, które pozwoli na optymalizację dawek 
z uwzględnieniem takich czynników, jak wpływ na 
środowisko, skuteczność, kompatybilność z innymi 
produktami oraz koszt. 

Globalne wyzwania na rynku środków 
ochrony roślin

Wyzwaniem dla producentów herbicydów są rów-
nież wysokie koszty transportu oraz produkcji ze 
względu na rosnące ceny m.in. energii i paliw. Nie-
którzy producenci stoją również w obliczu wyzwań 
technologicznych, które mogą dodatkowo wpły-
nąć na dostawy produktów na jego bazie. Rośnie 
zatem znaczenie badań w kierunku ulepszania pro-
cesu produkcji środków ochrony roślin. Dlatego, 
w ostatnim czasie CIECH Sarzyna, spółka wchodzą-
ca w skład Grupy CIECH, jednego z liderów przemy-
słu chemicznego w Europie Środkowej, opracowa-
ła innowacyjny produkt, który jest gotowy sprostać 
wyzwaniom w sposób efektywny, a z drugiej bez-
pieczny – zarówno dla uprawianych roślin, jak i dla 
środowiska. 

O innowacyjnej formule Halvetic

Halvetic to jeden z najnowszych produktów z port-
folio CIECH Sarzyna. Produkt jest przeznaczony 
do nieselektywnego zwalczania chwastów jedno- 
i dwuliściennych i został oparty na przełomowej 
technologii BGT („Better Glyphosate Technolo-
gy”®), która pozwala na utrzymanie dotychczaso-
wej, wysokiej skuteczności substancji aktywnej, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu jej dawki na 
hektar o połowę (w porównaniu do istniejących 
standardów).
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To pierwsza tak przełomowa innowacja na świato-
wym rynku formulacji glifosatu od 45 lat, a także 
bezkompromisowy krok Grupy CIECH w stronę 
wsparcia rozwoju zrównoważonego rolnictwa oraz 
minimalizacji wpływu środków ochrony roślin na 
środowisko.

Wysoka skuteczność preparatu, utrzymana mimo 
użycia mniejszej dawki glifosatu, stanowi przewa-
gę konkurencyjną w obliczu wskazanych wcześniej 
wyzwań (w tym: rosnących cen). CIECH Sarzyna 
jest w stanie wyprodukować relatywnie więcej pro-
duktu przy mniejszych ilościach dostępnej substancji 
aktywnej w porównaniu do innych produktów obec-
nych na rynku. Produkt skutecznie walczy z wieloma 
chwastami, może być stosowany na ścierniskach, do 
przedwschodowego zwalczania chwastów w kuku-
rydzy, w sadach oraz na terenach nieużytkowanych 
rolniczo. 

Rolnicy cenią szybką i trwałą skuteczność chwasto-
bójczą. Do tej pory rolnicy stosujący produkty oparte 
na glifosacie, aby prawidłowo przygotować oprysk, 
musieli podjąć wiele kroków – sprawdzić pH wody 
i jej twardość, wybrać i kupić odpowiedni adiuwant, 
produkt zakwaszający oraz antypienny, a następnie 
wszystko odpowiednio skalkulować do parametrów 
jego wody. Dzięki Halvetic i technologii BGT użyt-
kownik pomija te wszystkie etapy. 

– Jesteśmy pierwszą firmą na świecie, która zastoso-
wała technologię BGT w skali przemysłowej i wpro-
wadziła ją na rynek. Jednocześnie, jest to pierwsza 
tak znacząca innowacja w obszarze formulacji gli-
fosatu od 45 lat. Efektem wieloletnich prac i badań 
jest nasz nowy produkt Halvetic, który wpisuje się 
nie tylko w nasz ambitny rozwój portfolio produkto-
wego, ale również łączy troskę o środowisko natural-
ne z potrzebami nowoczesnego i zrównoważonego 
rolnictwa – mówi Wojciech Babski, Prezes Zarzą-
du CIECH Sarzyna i szef biznesu AGRO w Grupie 
CIECH.

Halvetic jest bowiem stworzony w duchu zasad 
zrównoważonego rolnictwa oraz zgodny z zasada-
mi i celami określonymi w unijnej strategii Zielone-
go Ładu. Według szacunków CIECH, jeżeli produkt 
byłby stosowany na wszystkich rynkach Wspólnoty, 

1  Szacunki CIECH dla całego rynku pestycydów (środków ochrony roślin) w UE. 

to w całym segmencie środków ochrony roślin przy-
czyniłby się do zmniejszenia użycia substancji aktyw-
nych o 6% (w herbicydach o nawet 20%1). Halvetic 
przybliżyłby więc Unię Europejską do spełnienia zało-
żeń wspomnianej strategii, mówiącej m.in. o 50% 
redukcji stosowania substancji aktywnych używa-
nych w pestycydach.

Rynkowa ekspansja produktu Halvetic

Produkt wykazuje wysoką efektywność w działaniu 
niezależnie od twardości wody czy opadów desz-
czu, a jego skuteczność została potwierdzona przez 
ponad pół tysiąca badań uwzględniających specyfi-
kę różnych warunków atmosferycznych przy testach 
polowych w Europie, Ameryce Północnej i Południo-
wej oraz Australii i Oceanii. 

Efektywność technologii innowacyjnego prepara-
tu pozwoliła na skuteczną ekspansję międzynaro-
dową. Dlatego rok po satysfakcjonującym debiu-
cie,  produkt został zarejestrowany na 13 rynkach, 
m.in. na Słowacji, w Rumunii, Grecji, Portugalii, Buł-
garii, Czechach, a także w Hiszpanii, gdzie za dys-
trybucję odpowiada siostrzana spółka Proplan, nale-
żąca do Grupy CIECH od 2018 roku. Globalny zasięg 
hiszpańskiej spółki pozwoli na dalszą ekspansję mię-
dzynarodową preparatu w północnej Afryce i Ame-
ryce Południowej.

Grupa CIECH panuje docelowo zwiększyć udział 
sprzedaży segmentu Agro poza Polską do ok. 
50 proc. w kolejnych latach, a procesy rejestracji pro-
duktu są już uruchomione na innych rynkach euro-
pejskich i międzynarodowych. CIECH Sarzyna zapo-
wiada, że w 2023 roku Halvetic będzie dostępny 
dla rolników również w Wielkiej Brytanii oraz we 
Włoszech.

Jednocześnie w ramach strategii Grupy CIECH na 
lata 2022–2024, spółki CIECH Sarzyna i hiszpański 
Proplan prowadzą intensywne działania w obsza-
rze R&D. CIECH Sarzyna realizuje obecnie najwięk-
szy w historii firmy plan inwestycji w nowe produk-
ty. Zadanie to wspiera nowoczesne laboratorium 
badawczo-rozwojowe spółki, wyróżnione prestiżową 
certyfikacją „GLP” (ang. Good Laboratory  Practice) – 
„Dobra Praktyka Laboratoryjna”. 
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STUDIUM PRZYPADKU: ROZWIĄZANIE 
PROBLEMU ROZSZCZELNIANIA GŁÓWNEGO 
POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWEGO 
W ZAKŁADZIE AZOTOWYM

Rozwój techniczny urządzeń ciśnieniowych związany jest z podnoszeniem temperatury 
pracy, zwiększaniem wymiarów średnicowych oraz z coraz wyższymi ciśnieniami. Jedno-
cześnie użytkownicy oczekują coraz wyższej niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji 
tych urządzeń. Obserwowaną tendencją jest także wydłużanie okresów między rewizja-
mi i okresów międzyremontowych. Koresponduje to z oczywistym dążeniem do obniżenia 
kosztów eksploatacji, a także podniesienia produktywności poprzez wzrost dyspozycyjno-
ści instalacji.

Równoczesne spełnienie wyżej wymienionych ocze-
kiwań stawia przed wytwórcami i operatorami urzą-
dzeń wyzwania związane z ulepszeniem metod 
projektowania, stosowania lepszych materiałów, 
upowszechnienia metod diagnostycznych, czy lep-
szych technologii produkcji i eksploatacji. Towarzy-
szy temu także rachunek ekonomiczny nakazujący 
eliminować w pierwszej kolejności zagrożenia naj-
bardziej wpływające na ciągłość produkcji i bezpie-
czeństwo, a równocześnie dające się minimalizować 
możliwie niskimi nakładami. Oczywistym jest, że 
o ile identyfikacja tych zagrożeń jest trudna, wyma-
ga bowiem zaangażowania zaawansowanych metod, 
to koszty ich minimalizacji pozwalają się najczęściej 
określać z dużą dokładnością.

W przypadku instalacji procesowych jednym 
z najwyższych kosztów i zagrożeń są rozszczelnie-
nia powstające na skutek zarówno pęknięć spoin spa-
walniczych, jak i rozszczelnień rozłącznych połączeń 
kołnierzowo-śrubowych. Obecnie połączenia kołnie-
rzowe instalacji procesowych można aranżować jako 
niezwykle niezawodne dzięki współczesnym meto-
dom obliczeń (EN 1591-1, MES) oraz wysokojakoś-
ciowym materiałom uszczelniającym. Wyzwaniem 
w dalszym ciągu pozostają połączenia kołnierzo-
we znacznych średnic, na wysokie temperatury, 
czy na wysokie ciśnienia.

Co stanowi przedmiot wyzwania?

Przy dużych średnicach i podniesionych temperatu-
rach często rozkład temperatury zarówno w cza-
sie, jak i w przestrzeni połączenia kołnierzowo-
-śrubowego może być radykalnie niejednorodny. 
Mają na niego wpływ warunki izolacji termicz-
nej aparatu, przestrzeń w której jest umiejscowio-
ny (w tym np. dodatkowe źródła ciepła w pobliżu), 
pozycja pionowa czy pozioma połączenia, a w przy-
padku umiejscowienia na wolnym powietrzu tem-
peratura powietrza, wiatr, opady, oraz sąsiedztwo 
innych urządzeń.

Rys 1. Nierównomierny rozkład temperatury na obwodzie połączenia 
kołnierzowego poziomego wymiennika ciepła (przykład)
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Różnice temperatur w pojedynczym połączeniu 
kołnierzowym aparatu wynikają także z ich roz-
kładu wewnątrz samego aparatu. Temperatura 
będzie przykładowo inna w pobliżu króćca wloto-
wego w porównaniu do króćca wylotowego medium 
grzewczego w wymienniku ciepła.

Analizując wynikające stąd rozszerzalności cieplne 
poszczególnych elementów połączenia kołnierzo-
wo-śrubowego, a w następstwie tego pojawiają-
ce się naprężenia i odkształcenia cieplne odsłania-
my całą złożoność pracy połączenia. Składa się na 
nią stan obciążenia-odkształcenia śrub, deforma-
cja kołnierzy, obciążenia i odkształcenia uszczelki. 
W przypadku uszczelki zawsze należy uwzględnić 
zarówno jej sprężysty, jak i plastyczny charakter 
odkształceń.

W rezultacie powstaje obraz naprężeń, z którego dla 
osób zajmujących się techniką uszczelnień najbardziej 
interesujące są naciski kontaktowe na uszczelkę na 
całej jej powierzchni, przemieszczenia poprzecz-
ne między kołnierzami oraz trwałe odkształcenie 
uszczelki. Dla konstruktorów ważne są oczywiście 
naprężenia w śrubach i kołnierzach.

Sprawa komplikuje się w sytuacji stanów nieustalo-
nych, gdy należy uwzględnić gradienty i różnice 
temperatur wynikające z dynamiki uruchamiania 
lub zatrzymania instalacji. Zarówno szczegółowe 
analizy, jak i doświadczenia eksploatacyjne pokazują, 
że właśnie wówczas zarówno naprężenia, odkształ-
cenia, jak i przemieszczenia pomiędzy elementami 
układu mogą osiągnąć poziomy krytyczne.

W przypadku połączeń wykorzystujących uszczel-
ki płaskie w tradycyjnym procesie projektowa-
nia projektant koncentruje się na minimalnych 
i dopuszczalnych naciskach kontaktowych oddzia-
ływujących na uszczelkę. W bardzo nielicznych 
wypadkach analizuje wielkość wygięcia kątowe-
go kryz kołnierza i wpływ tego wygięcia na lokal-
ne spiętrzenie naprężeń na zewnętrznym obwodzie 
uszczelki.

Autorzy niniejszego artykułu nie spotkali się nato-
miast z analizą prowadzoną na etapie projektowania, 
a dotyczącą wzajemnego przemieszczenia kołnierzy 
wynikającego z odmiennych rozszerzalności termicz-
nych kołnierzy, czy też z odkształceń promieniowych 
wynikających z oddziaływania ciśnienia.

Uszczelki płaskie są wprawdzie badane (od 2014 roku 
wg EN 13555) pod kątem odporności na obciążenia 
równoległe do przylgi (wyznaczany jest tzw. współ-
czynnik tarcia uszczelki), natomiast nie ma kodyfiko-
wanych zasad opisu zachowania uszczelek podda-
nych wymuszonemu przemieszczeniu stykających 
się z nimi kołnierzy. Obrazowo mówiąc, przemiesz-
czające się po uszczelce, dociśnięte dużymi naciskami 
kołnierze, powodują efekt „rozcierania” uszczelki na 
przylgach. Towarzyszy temu powstawanie obwodo-
wych pęknięć prostopadłych do powierzchni uszczel-
ki, zmiana jej szerokości i w konsekwencji grubości. 
Tego rodzaju procesy nasilają się po kilkukrotnym roz-
ruchu i wybiegu, czego ostatecznym następstwem 
jest rozszczelnienie połączenia kołnierzowego.

Obserwacje eksploatacyjne pokazują, że najlepiej 
spośród uszczelek płaskich z sytuacją opisaną wyżej 
„radzą” sobie uszczelki wielokrawędziowe. Uszczel-
ki spiralne i miękkomateriałowe są na opisane obcią-
żenia dużo mniej odporne. Niestety także uszczelki 
wielokrawędziowe nie w każdym urządzeniu zapew-
niają oczekiwaną przez użytkownika niezawodność. 

Rys 2. Uszczelka spiralna zniszczona na skutek dużych różnic  
w ekspansji termicznej współpracujących kołnierzy 

Rozwiązanie problemu rozszczelnienia 
głównego połączenia kołnierzowego 
poziomego przegrzewacza pary w zakładzie 
azotowym
Problem dotyczył połączenia o średnicy wewnętrz-
nej rzędu 2600 mm, pracującego pod ciśnieniem 
3,8 MPa przy temperaturze 450°C.
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Omawiany przypadek to wymiennik poziomy, sto-
jący na wolnym powietrzu i historycznie stwarza-
jący problemy właśnie w obszarze głównego połą-
czenia kołnierzowego pomimo, że już w wykonaniu 
fabrycznym był on dostosowany i wyposażony 
w prostą uszczelkę membranową spawaną.

Analiza naprężeń dokonana została zarówno ana-
litycznie wg EN1591-1 jak i metodą MES. Dyspo-
nowano kompletnymi danymi o materiałach i geo-
metrii oraz niekompletnymi danymi pochodzącymi 
z pomiaru rzeczywistej temperatury wymiennika. 

Wymiennik był wyposażony w kołnierze dosto-
sowane do uszczelek spawanych, oryginalnie był 
wyposażony w uszczelkę typu RM-2, która jednak 
nie spełniała oczekiwań niezawodności. W związku 
z powyższym dokonano optymalizacji.

Wykonano obliczenia naprężeń w profilu RM-4 
metodą MES, a następnie zoptymalizowano grubość 
części toroidalnej, obniżając maksymalny poziom 
naprężeń zredukowanych do ok. 35 MPa dla różni-
cy temperatur śruby – kołnierze 50°C. 

Rys. 3. Różnica postaci konstrukcyjnej RM-2 (z lewej) i RM-4 (z prawej)

Oczywiście każdy model, także ten wykorzystywa-
ny w MES, jest pewnym uproszczeniem w stosunku 
do rzeczywistego obiektu, uwzględniającym czynni-
ki uważane za najbardziej istotne.

W wyżej opisanym przypadku nie uwzględnio-
no przykładowo kształtu, niedokładności wykona-
nia, zmian wytrzymałościowych w obrębie spoiny 
spawalniczej, zmiennej obwodowo i promienio-
wo temperatury na kołnierzu i stanów nieustalo-
nych. Czynniki te mogą wpływać na lokalne spię-
trzenie naprężeń i w rezultacie utratę spójności. 

Obserwowane pęknięcia uszczelniającej spoiny spa-
walniczej w pierwotnym rozwiązaniu mogły mieć 
swe źródło właśnie w takich spiętrzeniach. Inną 
przyczyną, którą w tej chwili trudno zweryfikować, 
mógł być także problem spawalniczy wynikający 
zarówno z trudności wykonania stosunkowo deli-
katnej spoiny z trudnym dostępem do miejsca spa-
jania, poprzez głęboką na 90 mm szczelinę pomię-
dzy kołnierzami.

Na skutek zużycia wymiennika dokonano jego 
wymiany na nowe urządzenie. Wykorzystując 
wyżej opisane doświadczenia nowy wymiennik 
od początku został wyposażony w uszczelkę spa-
waną typu RM-4 o zoptymalizowanej konstrukcji. 
Dodatkowo 32 śruby M80 na połączeniu zastąpio-
no 104 śrubami M42, co skróciło szczelinę między 
kołnierzami o około 20 mm, ułatwiając spawanie 
spoiny uszczelniającej łączącej połówki uszczelnie-
nia. Uszczelkę spawaną wykonano z tego samego 
materiału co kołnierze, aby nie wprowadzać naprę-
żeń w spoiny mocujące połówki uszczelnienia do 
kołnierzy wynikających z odmiennych współczyn-
ników rozszerzalności.

Na chwilę obecną, po półrocznej eksploatacji, 
podgrzewacz nie wykazuje problemów na tym 
połączeniu.

Jan Kasprzyk
Prezes Zarządu SPETECH

dr inż. Radosław 
Sieczkowski

Kierownik Działu 
Technicznego SPETECH
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INTELIGENTNY ZBIORNIK 
CHEMOODPORNY JAKO ODPOWIEDŹ 
NA ZMIENIAJĄCĄ SIĘ RZECZYWISTOŚĆ

Według najnowszych, zweryfikowanych przez Eurostat danych (Manufacturing Statistics) 
dla Unii Europejskiej, przemysł wytwórczy na terenie UE reprezentuje ponad 2 miliony pod-
miotów. W związku z tym, że przemysł pozostaje w fazie wzrostu i rozwoju, to z uwagi 
na jego energochłonność i generowanie dużego obciążenia dla środowiska wymagane 
jest odpowiedzialne zarządzanie infrastrukturą produkcyjną.

W obecnych czasach wiele zakładów produkcyjnych 
dąży do tego, by zwiększyć konkurencyjność i utrzy-
mać dobre wyniki finansowe. Model przemysłu 4.0 
generuje więc takie wyzwania jak nowe inwestycje, 
umiejętności, technologie i bezpieczeństwo. Z kolei 
przemysł 5.0 stawia człowieka w centrum procesu 
produkcyjnego. Istotne stają się rozwiązania tech-
nologiczne w zakresie współdziałania ludzi z maszy-
nami, tworzenia cyfrowych bliźniaków, transmi-
sji, przechowywania i analizy danych czy sztucznej 
inteligencji. Dlatego też bardzo potrzebne i poszu-
kiwane na tym rynku są innowacyjne rozwiązania 
odpowiadające na postępującą cyfryzację i roboty-
zację przemysłu – przestarzałe rozwiązania stają się 
już niewystarczające.

Pełna kontrola nad zbiornikiem – czy to 
możliwe?

Wyzwania przemysłu 4.0 nie ominą także produ-
centów i użytkowników zbiorników służących do 
przechowywania czynników niebezpiecznych lub 
energii, stosowanych w wielu gałęziach przemysłu. 
Obecnie na rynku europejskim nie istnieje zbiornik, 
który pozwalałby jednocześnie na magazynowanie 
mediów niebezpiecznych oraz ciepła/chłodu przy 
jego ciągłej cyfrowej kontroli bez angażowania w to 
czynnika ludzkiego. 

Obecnie Zespół Amargo TANK Think Tank wraz 
z zewnętrznymi specjalistami z Politechniki War-
szawskiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej, eks-
pertami z zakresu metodologii MES / FEM – Final 
Elements Method, a także przy konsultacji i uzgod-
nieniu ze specjalistami Urzędu Dozoru Techniczne-
go, opracowuje projekt dedykowanych systemów 
monitoringu zbiorników oraz magazynu energii. 

To innowacyjne przedsięwzięcie o niezwykłym 
potencjale jest reakcją na zindywidualizowane 
potrzeby branży i odpowiada na trendy przemysłu 
4.0, a nawet 5.0: sztuczną inteligencję, samodiagno-
zujące się urządzenia czy uczące się algorytmy. 

Głównym rynkiem docelowym inteligentnego roz-
wiązania jest przemysł wytwórczy (zakłady produk-
cyjne i przetwórcze różnej wielkości oraz obiekty 
publiczne). Istniejące na rynku zbiorniki przemysło-
we zazwyczaj wykorzystywane są do magazynowa-
nia związków stosowanych bezpośrednio w samym 
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cyklu produkcyjnym lub w celu uzdatniania wody 
oraz oczyszczania ścieków. Nie są one jednak przy-
stosowane do magazynowania energii ani nie zapew-
niają pełnego bezpieczeństwa i wydłużonego czasu 
eksploatacji w przypadku przechowywania mediów 
niebezpiecznych. 

Nowa konstrukcja odegra szczególną rolę w zakre-
sie bezpiecznego magazynowania substancji żrących 
takich jak kwas solny, zasada sodowa, podchloryn 
sodu, koagulanty PIX i PAX, zanieczyszczone ścieki 
oraz inne silnie trujące związki wywołujące korozję. 
Przyczyni się również do rozwoju magazynowania 
energii. Ten rynek także się rozwija i rośnie w szyb-
kim tempie z uwagi na znaczny wzrost cen energii, 
braki surowców, niestabilne dostawy, nowe regulacje 
co do niskiego zapotrzebowania na energię budyn-
ków, obniżanie śladu węglowego.

Cyfrowy zbiornik – niedaleka 
przyszłość, która zaspokoi potrzeby 
przemysłu
Inteligentne rozwiązanie zaspokoi trzy zbadane 
potrzeby odbiorców przemysłowych. Pierwszą z nich 
jest uzyskanie pełnej kontroli nad zbiornikiem prze-
chowującym media niebezpieczne oraz zapewnie-
nie bezpiecznego i niezawodnego magazynowania. 
Zastosowanie innowacyjnego systemu czujników 
i dozoru zapobiegnie wystąpieniu niebezpiecznych 
zarówno dla obsługi, jak i środowiska sytuacji zwią-
zanych np. z wyciekiem powstałym z uwagi na 
uszkodzenie zbiornika, a precyzyjniej mówiąc zapo-
biegnie tego typu uszkodzeniom. 

Kolejną kwestią jest kompleksowe podejście do pla-
nowania konserwacji, serwisu czy wymiany zbior-
nika. Ciągła weryfikacja stanu zbiornika umożli-
wi lepsze planowanie w zakresie konieczności jego 
wymiany lub wszelkich napraw. Zapewni to także 
efektywność finansową (obecnie po pewnym cza-
sie na ogół konieczna jest wymiana zbiornika, ponie-
waż nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile czasu jesz-
cze będzie on bezpieczny dla otoczenia). 

Rozwiązanie odegra także rolę w skutecznym maga-
zynowaniu energii np. z odnawialnych źródeł. 
Powstające nadwyżki energii np. ze słońca czy wia-
tru w głównej mierze są obecnie marnowane (brak 
możliwości przechowywania i jedynie niewielkie 
możliwości nieopłacalnej sprzedaży). Nowy zbiornik 

dzięki zastosowaniu wysoce efektywnej warstwy 
izolacyjnej pozwoli na magazynowanie i tym samym 
oszczędność energii.

Konstrukcja inteligentnego zbiornika

Innowacyjny zbiornik będzie wykonywany w trzech 
technologiach (ze zgrzewanych arkuszy płyt termo-
plastów, beznaprężeniową metodą koekstruzji upla-
stycznionej wstęgi tworzywa, metodą nawojową 
z użyciem kompozytu oraz wzmocnienia włóknem 
szklanym lub innym materiałem), co pozwoli na bez-
pieczne magazynowanie zarówno mediów żrących 
czy trujących, jak i energii. 

W produkcie zostanie zaimplementowany system, 
którego elementem składowym będą czujni-
ki (np. światłowodowe, piezoelektryczne, tenso-
metry, temperatury, ciśnienia, poziomu), które 
to poprzez swoje przeznaczenie, zasięg i właści-
wości pomiarowe będą się wzajemnie uzupełnia-
ły, a pozyskane dane zasilą algorytmy generują-
ce raporty, decyzje, wskazówki eksploatacyjne. 
Możliwe będzie zbieranie danych w całym cyklu 
życia zbiornika w środowisku rzeczywistym (bada-
nie poziomu wyeksploatowania), przewidywanie 
uszkodzeń, deformacji, pęknięć itp. Częste rapor-
ty cykliczne i zapis danych pozwoli na dalsze anali-
zy mające na celu poprawę parametrów kolejnych 
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urządzeń oraz wprowadzanie zmian konstrukcyj-
nych pod kątem optymalizacji.

Produktem powstałym w wyniku realizacji prac 
badawczych i komercjalizacji będzie łatwoprojek-
towalny, inteligentny (oczujnikowany), elastycz-
ny (modulowany, tailored made), cyfrowy (chmu-
ra, aplikacja), zrównoważony i dbający o środowisko 
zbiornik wyposażony w system doboru, diagnozy 
oraz oceny kondycji zbiorników i magazynów energii.  

Rozwiązania decydujące 
o funkcjonalności produktu

Na cechy funkcjonalne produktu będą miały wpływ 
wspomniane technologie produkcji: zgrzewanych 
czołowo płyt tworzywa, beznaprężeniowa meto-
da koekstruzji uplastycznionej wstęgi tworzywa – 
zarówno dla formy płaskiej, jak i z profilowaniem 
usztywniającym – oraz technologia nawojowa z uży-
ciem kompozytu i innych materiałów (o odmiennych 
właściwościach fizyko-chemicznych).

Zastosowany system cyfrowego monitoringu stanu 
ścianek zbiornika umożliwi kontrolę występujących 
naprężeń, odkształceń, wyznaczonej krzywej relak-
sacji, a w konsekwencji reakcję na agresywne środo-
wisko pracy, co jest szczególnie istotne dla dozoro-
wych chemoodpornych zbiorników procesowych 
i magazynowych.

Ponadto możliwe będzie ułatwione, łatwo dostępne 
projektowanie w technologii BIM z wykorzystaniem 
modeli udostępnionych w bibliotekach Revit i zaim-
plementowanymi funkcjami na bazie wieloobszaro-
wych kompetencji. 

Korzyści technologii inteligentnego 
zbiornika

Inteligentna konstrukcja zbiorników realizuje koncep-
cję Zielonego Ładu UE i wpisuje się w jego założe-
nia o przekształceniu UE w sprawiedliwe i dostatnie 
społeczeństwo o nowoczesnej oraz konkurencyjnej 
gospodarce. 

Zbieranie danych w środowisku rzeczywistym pozwo-
li na precyzyjne określenie kondycji zbiornika w całym 
cyklu życia. Przewidywanie uszkodzeń, deformacji 
czy pęknięć pozwoli na podejmowanie świadomych 
decyzji o dalszej eksploatacji obiektu lub o wycofaniu 

go z eksploatacji. Pozwoli także na poprawę parame-
trów projektowanych zbiorników oraz stworzenie 
dokładnego cyfrowego bliźniaka zbiornika.

Jednoczesne zastosowanie trzech technologii 
wytwarzania zbiornika wraz z implementacją syste-
mu czujników przełoży się bezpośrednio na wydłu-
żenie cyklu życia produktu, bezpieczeństwo obsługi 
i brak zagrożeń dla środowiska.

Wśród korzyści społeczno-gospodarczych należy 
wymienić:
 • likwidację barier i zwiększenie dostępności – 

w formie rozwiązań cyfrowych – dostępnych 
on-line – poprzez metody ułatwiające dobór 
i projektowanie rozwiązań zbiorników i instalacji 
do profesjonalnych zastosowań,

 • oszczędności ekonomiczne (magazynowanie 
energii, rzadsze awarie zbiorników, wydłużony 
cykl życia produktu).

Korzyści środowiskowe/klimatyczne to w szczególności:
 • zmniejszenie negatywnego wpływu przemysłu 

na środowisko (ograniczenie lub zerowa 
emisja szkodliwych gazów ulatniających się, 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 
z powodu np. wycieku),

 • zapewnienie przedłużonego czasu eksploatacji 
urządzeń (większa wytrzymałość, monitoring 
stanu zużycia), a także ograniczenie śladu 
węglowego, 

 • bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii (magazynowanie).

Precyzyjna analiza zbiornika w całym cyklu życia 
dzięki systemom monitoringu ma szansę stać się nie-
ocenionym wsparciem dla projektantów, wytwór-
cy i użytkowników zbiorników przemysłowych, jak 
również instytucji dozorujących badających zbiorniki 
i decydujących o wydłuże-
niu okresu ich eksploatacji.

Szczepan Gorbacz
Prezes Zarządu Amargo
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PRZEMYSŁ OPAKOWANIOWY 
W MARMA POLSKIE FOLIE

Zastosowanie folii do pakowania różnych produktów daje niemal nieograniczone możli-
wości ze względu na ogromny potencjał technologiczny w tej dziedzinie. Z produktów 
Marma Polskie Folie korzysta przemysł chemiczny (np. worki otwarte, worki wentylowe), 
przemysł materiałów budowlanych (np. rękawy foliowe, taśmy), przemysł spożywczy (np. 
atestowane folie barierowe) i wiele innych. Z tą grupą produktów ściśle związany jest dział 
nadruku i przetwórstwa folii na różnego rodzaju opakowania. Marma Polskie Folie ofe-
ruje pełne możliwości nadruku na swoich produktach oraz świadczy pełną usługę w tym 
zakresie. Druk wykonywany jest w technice flexodruku przy wykorzystaniu najnowszych 
rozwiązań technologicznych. Daje to możliwości wykonywania od prostych wzorów, aż 
po skomplikowane wzory graficzne zawierające motywy rastrowe (zdjęciowe).

Opakowania przemysłowe Marma Polskie Folie to 
szeroki wachlarz produktów posiadających spraw-
dzoną pozycję na rynku światowym. Obejmuje 
m.in. worki polipropylenowe, polietylenowe, lamina-
ty i folie kompostowalne mające zastosowanie jako 
opakowania dla wielu towarów w różnych branżach 
przemysłu. 

Marma Polskie Folie w swojej ofercie ma różne 
rodzaje opakowań, takie jak worek otwarty z dnem 
krzyżowym z klejonym dnem sześciokątnym, który 
dzięki swojej konstrukcji sprawia, że pojedyncze opa-
kowania mogą być składowane na stojąco. Daje to 
też możliwość wykonania nadruku na denku worka 
w celach reklamowych lub informacyjnych.

Kolejnym rozwiązaniem jest worek wentylowy 
z dnem krzyżowym, który może być napełniany 
poprzez wentyl w górnej części opakowania. Po 
napełnieniu przyjmuje kształt prostopadłościanu, co 
pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni na 
paletach ładunkowych.

Ciekawym produktem jest także worek zgrzewany 
z fałdą boczną  posiadający funkcję napełniania przez 
wentyl umieszczony w górnej części opakowania. 
W odróżnieniu od konwencjonalnych worków wen-
tylowych wykonany jest bez użycia klejów, co powo-
duje , że w całości nadaje się do recyclingu. W połą-
czeniu z folią o obniżonej temperaturze topnienia 
znajduje zastosowanie do produktów, gdzie worek 
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wraz z zawartością jest używany w dalszym procesie 
technologicznym, np. dla farb drogowych. Występu-
je w wersji z dwóch folii z mikroperforacją offsetową, 
dzięki czemu można uzyskać odpowietrzenie podczas 
pakowania, bez wypylania się pakowanego produktu.

Dalszą wariacją są worki otwarte płaskie z fałdą bocz-
ną wykonywane z rękawa lub taśmy polietylenowej 
trzywarstwowej. W zależności od wymagań pako-
wanego produktu oraz sposobu pakowania, wytwa-
rzane są w postaci płaskiej lub z fałdami bocznymi. 
Zamykane najczęściej poprzez zgrzew górnej części, 
lub na życzenie klienta dostosowane do zaszywania.

Worki z laminatów to technologia pozwalająca na 
wykonanie worków flat bottom, nowoczesnego opa-
kowania, posiadającego jednocześnie fałdy bocz-
ne jak również całkowicie płaskie dno. Dzięki temu 
powierzchnia informacyjna i  marketingowa opako-
wania to aż 5 paneli, jak również doskonała prezencja 
produktu na półce i nie tylko. Ten kształt występu-
je w wielkościach mogących pomieścić od 150 g do 
12 kg produktu. Wykonane są z laminatów, z moż-
liwością różnych rozwiązań materiałowych między 
frontem i fałdą boczną. Cechują się różnymi rodzaja-
mi zamknięć takich jak struna, rzep, slider oraz opcją 
rączki górnej lub bocznej.

Worki Stabilo wykonane również z laminatów, posia-
dają fałdę boczną oraz 4 zgrzewy przy krawędziach, 
które stabilizują i nadają kształt dla zapakowanego 
produktu. Mogą posiadać fałdowane dno ulepsza-
jące prezencję worka podczas składowania na pła-
sko. Opcjonalnie występują z różnymi rodzajami 
zamknięć, z rączką górną lub boczną. Dostosowane 
do zapakowania od 500 g do 25 kg produktu. 

Popularne worki typu Doypack, nazywane też 
„stand up pouch” są przystosowane do zapakowa-
nia od 100 g do 10 kg produktu. Rodzaj materiału 
dobierany jest do wymagań  pakowanego produk-
tu, jak również walorów estetycznych według ocze-
kiwań Klientów.

Natomiast worki laminowane z fałdą boczną wyko-
nane z laminatu PE/PE są odpowiednie do zapako-
wania do 25 kg produktu, a prostszą wersją tego 
opakowania są worki oraz saszetki wykonane z lami-
natów z trzystronnym zgrzewem.

Innowacyjnym i coraz bardziej popularnym rozwią-
zaniem są laminaty i folie kompostowalne oraz goto-
we worki  wykonane z odnawialnych biopolimerów, 
które mogą zmniejszyć zależność od zasobów kopal-
nych i poprawić ślad węglowy opakowań. Zastoso-
wanie takich biopolimerów nie zmienia właściwo-
ści folii opakowaniowej lub laminatu w stosunku do 
konwencjonalnych folii na bazie surowców pozy-
skiwanych z ropy naftowej. Marma Polskie Folie 
ma również możliwości tworzenia gotowych wor-
ków wykonanych z surowców kompostowanych 
oraz takich wykonanych z częściową zawartością 
surowców wtórnych zgodnych z polityką obiegu 
zamkniętego. Daje to prawie nieograniczone moż-
liwości produkcji opakowań przyjaznych środowisku 
naturalnemu.

Z opakowaniami Marma Polskie Folie jako konsu-
menci spotykamy się na co dzień, nawet nie zda-
jąc sobie sprawy z procesu ich wytwarzania, który 
jest dopracowany w naszych fabrykach i laborato-
riach, tak aby jak najbardziej ułatwić nam codzienne 
funkcjonowanie.
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PROGRAM  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA
WIELE ZMIAN – JEDEN PROGRAM

Międzynarodowy Program Responsible Care już od ponad 30 lat prowadzony jest w Polsce, 
gdzie znany jest pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”. Sama idea jest skierowana do 
firm branży chemicznej i branż pokrewnych, dla których dbałość o środowisko, bezpieczeń-
stwo oraz dobry wizerunek przemysłu chemicznego jest priorytetem. Od początku funk-
cjonowania, nadzór nad Programem sprawuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Program realizowany jest przez największe firmy 
chemiczne w ponad 60 krajach na całym świecie. 
W Polsce założenia tej inicjatywy realizuje obecnie 
20 wiodących przedsiębiorstw branży chemicznej. 

„Odpowiedzialność i Troska” promuje zarówno etykę 
prowadzenia działalności wytwórczej, jak również 
zobowiązuje budowę zaufania do przemysłu, który 
jest niezbędny w poprawie standardów życia oraz 
jego jakości, włączając w to zrównoważony rozwój. 
Prowadzenie stałego dialogu ze swoimi Klientami, 
dostawcami oraz ze społecznością lokalną, jest jed-
nym z najważniejszych obszarów przynależności firm 
do naszej inicjatywy. 

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

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

 • z możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy 
między realizatorami, chociażby poprzez 
konferencję pn. TECHCO Forum;

 • udziału w autorskich projektach Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego;

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

 • promocji postaw ekologicznych, 
prośrodowiskowych zarówno wewnątrz swojej 
firmy jak i wśród społeczności lokalnych. 
W ramach akcji „Drzewko za butelkę” 
zebraliśmy ponad 33 miliony butelek PET 
oraz 43,5 tony innych uciążliwych odpadów, 

posadziliśmy blisko 50 tysięcy drzew i krzewów 
oraz zaangażowaliśmy prawie ćwierć miliona 
ludzi w działania realnie poprawiające lokalne 
środowisko naturalne. 

Wymagania stawiane Realizatorom przez założenia 
Programu, są konsekwentnie okresowo monitorowa-
ne i sprawdzane. Dzięki tej konsekwencji logo Pro-
gramu „Odpowiedzialność i Troska”, zielone dłonie 
okalające chemiczne molekuły, które przyznawane 
jest po zakończeniu procesu certyfikacji, ma faktyczną 
wartość wizerunkową. Wartość, która jasno sugeruje, 
że firma posługująca się tym znakiem działa zgodnie 
z obowiązującymi wytycznymi, wykazuje ciągłą 
i publiczną chęć do poprawy swoich struktur, tak by 
jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo i środowisko.

Korzyści jakie z tej przynależności otrzymują Reali-
zatorzy Programu jest wiele, 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.

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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III TECHCO FORUM JUŻ ZA NAMI! 
PODSUMOWANIE WYDARZENIA

W dniach 29–30 listopada 2022 r., w formule stacjonarnej, w niezwykłych wnętrzach 
Orientarium ZOO w Łodzi odbyło się wyjątkowe spotkanie branży chemicznej, organizo-
wane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) – III TECHCO Forum. Wydarzenie 
– łączące w sobie trzy fora tematyczne: Forum Rozwoju Przemysłu, Środowiskowe i Bez-
pieczeństwa – stanowiło niezwykłą okazję do dyskusji, prezentacji, omawiania case stu-
dies i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego polskiego przemysłu.

TECHCO Forum zostało zorganizowane już po 
raz trzeci. Wspomniane połączenie trzech bloków 
zagadnień sprawiło, że agenda wydarzenia była 
wieloaspektowa i niezwykle interesująca, zwłasz-
cza w kontekście obecnie otaczającej nas, niestabil-
nej rzeczywistości.

– Dobiegający ku końcowi 2022 rok nie był dla chemii 
łatwy. Sytuacja wojenna, której jesteśmy świadkami 
od lutego br., wpłynęła na zachowania całej gospo-
darki, w tym oczywiście przemysłu chemicznego, ale 

nie tylko, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. 
Mierzymy się jako branża po raz kolejny – po trudach 
związanych z pandemią COVID-19 – z nową rzeczy-
wistością. Wojna w Ukrainie pozycjonuje potrzeby 
branży w sposób oczywisty, jednak musimy również, 
jako sektor, sprostać szeregowi wyzwań związanych 
z ambitnymi unijnymi celami klimatycznymi, które 
pozostają aktualne. Należy pamiętać i podkreślić, że 
Polska Chemia stoi w centrum zielonej transforma-
cji i bez udziału naszej branży te przemiany nie będą 
możliwe. W Polsce skutki agresji Rosji na suwerenne 



państwo ukraińskie odczuły zwłaszcza energochłon-
ne gałęzie przemysłu. Wojna za naszą wschodnią gra-
nicą w dobitny sposób pokazała, jak ważne staje się 
uniezależnienie od rosyjskich surowców. Transforma-
cja ekologiczna, przed którą stoi cała Europa, w bie-
żących okolicznościach zyskała na znaczeniu jeszcze 
bardziej. Trwający konflikt zbrojny uświadomił nam, 
że „zielone przemiany” to nie tylko konieczna odpo-
wiedź na zmiany klimatu i zapewnienie lepszej jakości 
życia, lecz także inwestycja w bezpieczeństwo i nie-
zależność energetyczną. O tym wszystkim rozmawia-
liśmy podczas naszego wydarzenia w ramach trzech 
forów tematycznych – Forum Rozwoju Przemysłu, 
Środowiska i Bezpieczeństwa, chcąc pokazać, jak bar-
dzo te obszary się wzajemnie przenikają – tymi sło-
wami dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Pol-
skiej Izby Przemysłu Chemicznego podsumowuje 
zakończoną konferencję.

TECHCO Forum stanowiło doskonałą okazję do 
wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy zapro-
szonymi prelegentami oraz uczestnikami. W pane-
lach dyskusyjnych, rozmowach eksperckich i licz-
nych prezentacjach uczestniczyli przedstawiciele 
różnych firm i organizacji reprezentujących bran-
żę chemiczną – lecz nie tylko, a także reprezentanci 

sektora bankowego, świata akademickiego, jak rów-
nież administracji. Część rozmów wydarzenia mode-
rowali eksperci PIPC: Marcin Przygudzki – Koor-
dynator Pionu Projektów i Komunikacji, dr inż. 
Anna Zalewska – Senior Ekspert, Pion Rzeczni-
ctwa i Legislacji, Klaudia Kleps – Koordynator 
Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert. 
W ramach konferencji, na specjalne przygotowanej 
antresoli – z której na bieżąco można było obserwo-
wać to, co działo się na scenie głównej – zorganizo-
wano również przestrzeń meeting pointów, w któ-
rej firmy mogły zaprezentować produkty i usługi, 
materiały promocyjne i gadżety, a także dyskuto-
wać, budować relacje i wymieniać się dobrymi prak-
tykami. Przestrzeń ta stanowiła również tło krót-
kich wywiadów przeprowadzanych z wybranymi 
Prelegentami.

Program trzeciej edycji konferencji był niezwykle 
obszerny i uwzględniał aktualne trendy oraz wyzwa-
nia, przed którymi stoi cały polski przemysł, w tym 
chemiczny. W trakcie wydarzenia zorganizowano 
cztery panele dyskusyjne, dwa warsztaty, rozmowy 
z ekspertami, a przedstawiciele firm oraz organizacji 
branżowych przedstawili łącznie blisko dwadzieścia 
unikalnych prezentacji. 
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Forum Rozwoju Przemysłu

Po oficjalnym otwarciu konferencji przez Preze-
sa Zarządu PIPC, pierwszym punktem w agendzie 
był przygotowany przez eksperta Deloitte – Piotra 
Hałonia, Senior Managera – Risk Advisory – spe-
cjalnie na tę okazję forecast „Prognozy i przewidy-
wane trendy dla przemysłu w obecnej rzeczywisto-
ści”. W prezentacji kompleksowo omówiona została 
bieżąca sytuacja rynkowa z perspektywy całego sek-
tora przemysłowego, m.in. w kontekście rynku gazu 
i rynku energii elektrycznej, a także stanowiła ona 
analizę trendów i rozwiązań w najbliższej przyszłości.

Kolejnym punktem konferencji był pierwszy panel 
dyskusyjny pt. „Kondycja przemysłu – diagnoza na 
dziś, prognoza na jutro”, podczas którego zaproszeni 
goście dyskutowali o tym, jak bieżąca sytuacja wpły-
wa na kondycję przedsiębiorstw, jak również czego 
potrzebuje przemysł, by przetrwać. Zastanawiali się 
także, jak uwarunkowania geopolityczne wpłyną na 
tempo zielonej transformacji. W ramach Forum Roz-
woju Przemysłu odbyła się także prezentacja doty-
cząca finansowania innowacji, które – zwłaszcza 
w trudnej, niestabilnej rzeczywistości – mogą sta-
nowić „koło ratunkowe” dla sektora przemysłowego. 

Następnie miało miejsce uroczyste wręczenie tytu-
łu Ambasadora Polskiej Chemii, który w 2022 r. 
zdobył Urząd Dozoru Technicznego, jako instytucja 
będąca partnerem dla wielu przedsiębiorstw branży 

chemicznej, stojąca na straży bezpieczeństwa i słu-
żąca swoim doświadczeniem oraz merytorycznym 
wsparciem. Tę część TECHCO Forum zamknął drugi 
z paneli dyskusyjnych – „Plan awaryjny przemysłu. 
Konsekwencje, priorytety, rozwiązania”, podczas 
którego prelegenci zwracali uwagę, iż przemysł to 
system naczyń połączonych, a destabilizacja jedne-
go elementu może wywołać efekt domina w całym 
łańcuchu dostaw. Debatowali również o tym, jak 
utrzymać produkcję w obliczu kryzysu, analizowali 
strategie działania i reagowania w trudnych czasach, 
wskazywali, że przemysł – by przetrwać – potrzebu-
je stabilnego otoczenia regulacyjnego i odpowied-
niego wsparcia.

Forum Środowiskowe

Drugi z bloków tematycznych stanowiło – podzielo-
ne na dwa dni wydarzenia – Forum Środowiskowe, 
na początku którego odbyła się prezentacja doty-
cząca ogólnych trendów i kierunków zmian z obsza-
ru środowiska. Bezpośrednio po niej miały miej-
sce prezentacje konkretnych rozwiązań i narzędzi 
w zakresie energetyki. Eksperci omawiali m.in.: śro-
dowiskowe aspekty REpowerEU, czyli planu Komisji 
Europejskiej polegającego na uniezależnieniu Europy 
od rosyjskich paliw kopalnych; innowacje w zakresie 
zrównoważonej energii; zastanawiali się również nad 
opłacalnością mierzenia śladu węglowego. Prezen-
towali zagadnienia dotyczące obiegu zamkniętego 
tworzyw sztucznych oraz digitalizacji w kontekście 
podnoszenia efektywności energetycznej w przemy-
śle chemicznym.

W ramach części środowiskowej odbyła się rów-
nież rozmowa ekspercka na temat 30-lecia Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” w Polsce, który działa 
w naszym kraju od 1992 r. pod auspicjami PIPC. Rea-
lizacja Programu wymaga wdrożenia, ewidencji i śle-
dzenia kluczowych wskaźników, odnoszących się do 
takich obszarów jak ochrona środowiska, ochrona zdro-
wia, bezpieczeństwo procesowego i bezpieczeństwo 
pracy, o czym – z perspektywy Realizatora Progra-
mu – opowiadali Bożena Cichocka, Prezes Zarządu, 
Fundacja ANWIL oraz Adam Tworkowski, Dyrektor 
Biura Ochrony Środowiska, PKN ORLEN. Ważnym 
punktem tegorocznej edycji TECHCO Forum, w czę-
ści poświęconej środowisku, było wręczenie certyfi-
katów Ramowego Systemu Zarządzania Respon-
sible Care, które otrzymały Spółki: ANWIL S.A. oraz 
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.
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Istotny element bloku poświęconego środowisku sta-
nowił trzeci panel dyskusyjny – „ESG – jak skutecz-
nie zmierzyć się z zieloną rewolucją?”. Zaproszeni do 
niego eksperci omawiali m.in. wpływ ESG na łańcu-
chy dostaw i związane z tym zmiany w relacjach B2B 
i B2C, dyskutowali o wpływie światowych kryzysów 
– takich jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie 
– na „zielone regulacje” oraz o podejściu sektora ban-
kowego do finansowania rozwiązań w zakresie zrów-
noważonego rozwoju i ESG. 

Pierwszy dzień części środowiskowej zwieńczył spe-
cjalnie przygotowany warsztat na temat ESG w prak-
tyce, który poprowadził Paweł Dudojc, Counsel, Kan-
celaria DWF. Ekspert opowiedział, co stanowi „klucz 
do ESG”, omówił rolę i znaczenie aspektu „Gover-
nance” (dotyczącego ładu korporacyjnego przedsię-
biorstw), tłumaczył, jak ustrukturyzować proces budo-
wania systemu ESG, czym jest „audyt otwarcia” ESG 
i co dokładnie składa się na jego wdrożenie, a także jak 
duże znaczenie ma wsparcie powdrożeniowe.

W drugim dniu TECHCO Forum na blok środowisko-
wy składały się prezentacje dotyczące rozwiązań IT 
w służbie klimatu, ukazujące cyfryzację, cyfrowego 
bliźniaka i sztuczną inteligencję jako środki wspiera-
jące cele dekarbonizacyjne. Eksperci omówili również 
rozwiązania pro-ekologiczne w nowoczesnym labo-
ratorium analitycznym, a także zastosowanie zin-
tegrowanego układu membranowego do odzysku 
wody ze ścieków powstających w zakładach prze-
mysłowych. Forum środowiskowe zwieńczył drugi 
z warsztatów – „Policz ślad węglowy swojej organi-
zacji – warsztat z monitorowania i zarządzania emisją 
gazów cieplarnianych”. Poprowadziła go Weronika 
Czaplewska, Chief Strategy Officer, Envirly, która 
opowiedziała o tym, jak liczyć, monitorować, ogra-
niczać i zarządzać emisjami gazów cieplarnianych. 
Wskazała, na co należy zwrócić szczególną uwagę 
przy wyliczeniach śladu węglowego w branży che-
micznej, na koniec zaś zaprezentowała narzędzie do 
zarządzania śladem węglowym organizacji.

Forum Bezpieczeństwa

Trzeci z bloków tematycznych dotyczył obsza-
ru bezpieczeństwa, który otworzył czwarty panel 
dyskusyjny w ramach TECHCO Forum – „Inwe-
stycje w bezpieczeństwo – jak zapobiegać kryzy-
som?”. Zaproszeni goście omawiali wpływ obecnych 
zagrożeń i wyzwań na bezpieczeństwo procesowe 

i technologiczne, dyskutowali na temat projektowa-
nia instalacji w obecnym czasie, a także o tym, czy 
możliwe jest uwzględnienie wszystkich potencjal-
nych ryzyk i zagrożeń. Rozmowy toczyły się rów-
nież wokół wyzwań i możliwości związanych z pro-
dukcją chemikaliów. 

W ramach części o bezpieczeństwie odbyła się także 
rozmowa na temat unijnej Strategii ds. zrównowa-
żonych chemikaliów, według której chemikalia mają 
być bezpieczne i zrównoważone już na etapie projek-
towania. Kolejny element stanowiły prezentacje roz-
wiązań z zakresu bezpieczeństwa – przedstawiano 
m.in. możliwości dzisiejszej techniki w zdalnym nad-
zorowaniu miejsc pracy podczas przestoju techno-
logicznego, omawiano kwestie zapewnienia bezpie-
czeństwa personelu podczas serwisowania systemów 
detekcji gazów. Na zakończenie Forum Bezpieczeń-
stwa goście prezentowali tematykę badań mate-
riałów niebezpiecznych w myśl przepisów Umowy 
ADR oraz Rozporządzenia CLP, a także wyjaśniali, 
jak sprostać wyzwaniom z zakresu odpowiedzialne-
go zarządzania infrastrukturą produkcyjną, ochrony 
zdrowia personelu i środowiska naturalnego w zgo-
dzie z trendami i zmieniającą się rzeczywistością. 

Podczas III TECHCO Forum w licznych panelach 
dyskusyjnych, rozmowach eksperckich i prezenta-
cjach wzięło udział blisko pięćdziesięciu ekspertów 
– przedstawicieli świata biznesu, nauki, organizacji 
branżowych, administracji, a także największych firm 
polskiego sektora chemicznego. Ogromnym zainte-
resowaniem podczas wydarzenia cieszyła się wcześ-
niej wspomniana strefa meeting pointów. Specjal-
nie zaaranżowana przestrzeń stworzyła możliwość 
do prezentacji konkretnych, najlepszych rozwiązań 
i technologii, a także rozmów pomiędzy przedstawi-
cielami firm i uczestnikami konferencji.
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ZRÓWNOWAŻONA CHEMIA – CZY 
SPROSTAMY UNIJNYM WYMAGANIOM?
PODSUMOWANIE OSTATNIEJ W 2022 R. DEBATY KAMPANII POLSKA CHEMIA 

„Zrównoważona chemia – czy sprostamy unijnym wymaganiom?” – pod takim hasłem, 
8 grudnia br. odbyła się trzecia, ostatnia w 2022 roku, Debata w ramach Kampanii Polska 
Chemia, zorganizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC). Zaproszeni eks-
perci dyskutowali na temat wdrożenia Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS) 
i jej potencjalnym wpływie na europejski, w tym polski, sektor chemiczny.

Tematem przewodnim ostatniej tegorocznej debaty 
PIPC była Strategia UE ds. zrównoważonych chemi-
kaliów (CSS), która stanowi jeden z filarów Europej-
skiego Zielonego Ładu. Przedmiotowa Strategia ma 
na celu minimalizowanie negatywnego wpływu che-
mikaliów na ludzi i środowisko, a więc zwiększenie 
bezpieczeństwa produktów, zmniejszenie ryzyka dla 
zdrowia ludzkiego i wyeliminowanie zanieczyszcze-
nia środowiska. W ramach Strategii CSS przewidy-
wanych jest łącznie ponad 80 działań (w większości 
legislacyjnych) w perspektywie najbliższych 4–5 lat.

Debatę, której gospodarzami byli dr inż. Anna 
Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemy-
słu Chemicznego oraz Kamil Szydłowski, Advo-
cacy Manager, BASF Polska, rozpoczęło krótkie 
wprowadzenie. – Strategia CSS stawia przed bran-
żą chemiczną oraz całym polskim przemysłem sze-
reg wyzwań związanych z realizacją ambitnych 
celów Komisji Europejskiej. Chemikalia i produkty 
mają być bezpieczne i zrównoważone już na etapie 
ich projektowania, pozwalając osiągnąć nietoksycz-
ne cykle materiałowe. Większa liczba substancji ma 
zostać objęta restrykcjami, emisje do środowiska mają 
zostać ograniczone, a innowacyjne rozwiązana i pro-
dukty stać się znakiem rozpoznawczym UE. Zaplano-
wane w ramach pięciu filarów Strategii i licznych jej 
inicjatyw zmiany regulacyjne niezmiennie pokazują, 

jak wiele wyzwań, ryzyk i obciążeń czeka krajową 
i unijną gospodarkę. Możemy śmiało powiedzieć, że 
jest ona cały czas dla nas w dużej mierze wyzwa-
niem. Mamy świadomość, że mnogość inicjatyw, ich 
brak dookreślenia i szczegółowych zapisów może być 
problematyczny dla branży – powiedziała na wstę-
pie dr inż. Zalewska.

Następnie rozpoczął się pierwszy panel ekspercki, 
w którym udział wzięli przedstawiciele Komisji Euro-
pejskiej, ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) 
oraz Cefic (Europejska Rada Przemysłu Chemiczne-
go). Jako pierwszy głos zabrał Otto Linher, Senior 
Expert, REACH Unit, DG Grow, Komisja Europej-
ska, który opowiedział o planach i kluczowych inicja-
tywach Komisji na pierwsze półrocze 2023 r. w zakre-
sie zrównoważonych chemikaliów, w tym rewizji 
REACH, czyli rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady, które reguluje kwestie stosowania che-
mikaliów. Ekspert wskazał, że z punktu widzenia KE 
najważniejsza jest kwestia transparentności danych. 
Przedstawił również możliwy wpływ Strategii ds. 
zrównoważonych chemikaliów na przemysł chemicz-
ny, wskazując na potencjalne koszty. W dalszej czę-
ści debaty Peter van der Zandt, Director of Risk 
Management, ECHA, wskazywał, które z inicjatyw 
CSS są – z punktu widzenia Agencji – najważniejsze 
dla osiągnięcia zapisanych w Strategii celów. Podkreś-
lił także, iż działaniom ECHA kierunek nadają regula-
cje wspólnotowe. Ekspert opowiadał także o współ-
działaniu ECHA z przemysłem – zauważył on, że 
branża chemiczna to sektor, który zapewnia bezpie-
czeństwo, a kooperacja Agencji z przedsiębiorstwami 
chemicznymi przebiega bardzo dobrze – zaczyna się 
ona zawsze od obopólnych ustaleń i przedstawienia 
bazowych informacji w danej kwestii. Jako trzeci w tej 
części wydarzenia głos zabrał Steven Van De Broeck, 
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Director REACH & Chemicals policy, Cefic. Pyta-
ny o rewizję REACH z perspektywy europejskiego 
przemysłu chemicznego, podkreślił, że dla branży 
najważniejsze są przede wszystkim jasne wytycz-
ne, gdyż przemysł musi wiedzieć, jak do wdrożenia 
wszelkich założeń ma się przygotować. Ponadto opo-
wiadał także, jak – zdaniem Cefic – strategia wpłynie 
na międzynarodową konkurencyjność całego europej-
skiego sektora chemicznego.

Kolejną część debaty stanowiła rozmowa z dr inż. 
Agnieszką Dudrą, Prezes, Biuro do spraw Substan-
cji Chemicznych, która zaakcentowała znaczącą rolę 
dialogu różnych interesariuszy w związku z planowa-
nym wdrożeniem CSS. Przykład takich rozmów sta-
nowił zorganizowany pod koniec września br. przez 
PIPC we współpracy z BASF Polska okrągły stół bran-
ży chemicznej na temat strategii ds. zrównoważo-
nych chemikaliów. Jak podkreśliła Prezes Dudra, dzia-
łania administracji będą skuteczne tylko i wyłącznie 
przy wsparciu sektora przemysłowego, dlatego tak 
ważne jest, aby przemysł reagował i zabierał głos. 

Ostatnią część trzeciej w tym roku debaty PIPC 
stanowił panel z przedstawicielami firm człon-
kowskich, Partnerów Kampanii Polska Chemia: 
ANWIL S.A. i Grupa Azoty S.A. Grupę Azoty repre-
zentowała ekspertka z Grupy Azoty Zakłady Azo-
towe Kędzierzyn S.A. – Joanna Pokora, Kierownik 
Biura Monitoringu Strategii i REACH, która opo-
wiedziała o przygotowaniach Spółki do wdrażania 
strategii ds. zrównoważonych chemikaliów. Wskaza-
ła, że CSS stanowi przełom, nowe ramy i wytyczne 
w kwestii zarządzania chemikaliami w sposób zrów-
noważony. Nadmieniła, że Grupa Azoty już przygo-
towuje się wdrożenia jej zapisów, a „zielona” stra-
tegia Grupy (Nowa Strategia Grupy Azoty na lata 
2021–2030) mówi także o tym aspekcie. Prelegent-
ka wskazała, że wszystkie produkty – w myśl CSS – 
muszą być projektowane w sposób zrównoważony 
już od samego początku, jednak, żeby wszystko to 
stało się możliwe potrzebne jest odpowiednie wspar-
cie z zewnątrz, gdyż wszystkie zmiany dla całego 
przemysłu będą bardzo kosztowne. W dalszej części 
wypowiedzi Joanna Pokora opowiadała o obawach 
i wyzwaniach związanych z rewizją rozporządzenia 
REACH z perspektywy Spółki. Wskazała, że zarów-
no rewizja REACH, jak i cała Strategia ogółem, rodzi 
wiele wyzwań: braki kadrowe, zwiększone wymo-
gi rejestracyjne. Podkreśliła, że wiele chemikaliów 
może wypaść z rynku, a niektórych z nich nie da się 

zastąpić w prosty i szybki sposób. Na koniec ekspert-
ka wyraziła nadzieję na podanie szybkich i jasnych 
wytycznych, z uwagi na fakt, iż zmian będzie bar-
dzo wiele, a przemysł potrzebuje stabilności, by móc 
sprawnie funkcjonować. 

Piotr Majdański, Kierownik w Biurze Zarządza-
nia Chemikaliami, ANWIL S.A., zapytany o przy-
gotowania do wdrażania CSS z perspektywy Spółki, 
wskazał, że będą to dla przemysłu zmiany rewolu-
cyjne, a nie ewolucyjne. Nadmienił, że ANWIL śle-
dzi na bieżąco legislację, opiniuje dokumenty, anali-
zuje zagrożenia, a kluczową kwestią jest konieczność 
aktualizacji różnych zapisów w zakresie interpreta-
cyjnym. Wskazał, że obecnie rozmowa nt. CSS czę-
sto toczy się w oparciu o ogólne hasła, górnolotne 
sformułowania, natomiast należy patrzeć na to, co 
dzieje się wewnątrz danej organizacji. Dodał, iż kadry 
muszą umieć analizować kwestie związane z zapisami 
Strategii i odpowiednio zarządzać tym tematem na 
poziomie operacyjnym w firmie. Podkreślił, że dobrą 
praktyką są interdyscyplinarne zespoły zajmujące się 
danym zagadnieniem – to daje pełny obraz sytua-
cji, możliwość analizy braków i pozyskania wspar-
cia. Ponadto opowiadał o roli narzędzi IT, które są 
bardzo pomocne w filtrowaniu substancji, ustalaniu, 
gdzie w zakładzie dana substancja występuje i jakie 
jest jej zastosowanie. Podsumowując dodał, że bardzo 
ważna jest także współpraca z branżowymi organiza-
cjami i dialog na temat CSS – za jedno z większych 
wyzwań uznał uczynienie głosu przemysłu słyszal-
nym tak, by jego uwagi trafiały do administracji.

Podsumowując ostatnią w 2022 r. debatę, dr inż. 
Anna Zalewska z PIPC przedstawiła przygotowa-
ną przez Izbę broszurę „CSS w pigułce – obowiązki, 
szanse i ryzyka wynikające ze Strategii ds. zrówno-
ważonych chemikaliów”, która zawiera najważniejsze 
informacje nt. CSS, ujęte w syntetycznej i przystęp-
nej formie. – Życzę nam wszystkim, aby Strategia 
CSS była źródłem wielu szans na rozwój i aby wdra-
żanie jej założeń odbywało się w atmosferze wza-
jemnego zaufania i dialogu – dodała na zakończenie, 
dziękując wszystkim.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z III Debaty Kam-
panii Polska Chemia dostępnego na kanale You Tube 
PIPC.

Broszura na temat CSS jest dostępna do pobrania na 
www.pipc.org.pl.



Widok na Kompleks Olefin – mat. prasowe PKN ORLEN
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 Najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania społeczna;

 Dialog branży chemicznej z administracją krajową i europejską;

 Współpraca na rzecz rozwoju konkurencyjności przemysłu chemicznego;

 Liczne publikacje i raporty - od branży i dla branży;

 Wzmacnianie wizerunku sektora chemicznego w Polsce.
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