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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce najnowsze wydanie Magazy-
nu „Polska Chemia” wydawnictwa realizowanego w ra-
mach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dla tak waż-
nego dla polskiej gospodarki sektora jakim jest przemysł 
chemiczny. 

Stały rozwój światowych trendów gospodarczych i cy-
wilizacyjnych powoduje nieustanne zmiany, wzrost i do-
skonalenie sektora chemicznego. W tym numerze Ma-
gazynu „Polska Chemia” przybliżymy Państwu projekt 
ChemCycling, nad którym pracują specjaliści z BASF, czy-
li przełom w gospodarce o obiegu zamkniętym, w któ-
rym odpadowe tworzywa sztuczne stają się źródłem su-
rowców. Poznacie Państwo etapy prac rozwojowych nad 
biopaliwami celulozowymi prowadzone przez firmę Cla-
riant, a także kluczowe regulacje dotyczące GOZ i Prawa 
Odpadowego w 2019 roku.

W najnowszym wydaniu nie zabraknie poradnika dla 
firm z branży chemicznej o tym jak zbudować skutecz-
ną strategię CSR. Zgodnie z trendami transformacji cy-
frowej poznacie Państwo kompetencje jakie powinien 
posiadać pracownik, aby Państwa firma osiągnęła suk-
ces w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Te-
mat innowacyjności i jego wpływu na siłę przedsiębior-
stwa poznacie Państwo w artykule dotyczącym nowego 
programu NCBR – Szybka Ścieżka. Temat wyzwań, przed 
którymi stoi Polska Chemia poruszył w swoim artykule 
dr. inż Tomasz Zieliński, Prezes PIPC.

Karolina Bajszczak 
Redaktor Naczelna 

@ PolskaChemia
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LOGISTYKA CHEMII POD ŚCISŁĄ 
KONTROLĄ

Obsługa logistyczna branży chemicznej to wyjątkowo odpowiedzialne za-
danie wymagające szczególnego przygotowania. Składowanie i przewóz to-
warów chemicznych często wymaga ściśle określonych zabezpieczeń. Dlate-
go tak ważne jest dokładne zaplanowanie i nadzorowanie łańcucha dostaw. 
Wykwalifikowany zespół, regularny rozwój i inwestowanie w specjalnie przy-
stosowane obiekty magazynowe oraz flotę to tylko część elementów pozwa-
lających na sprawną logistykę produktów chemicznych, a zwłaszcza towarów 
niebezpiecznych.

Ze względu na szereg przepisów i wymagań dotyczących 
przewozu chemii zadanie to nie należy do łatwych. Specy-
fika i ryzyko sprawiają, że powierzenie organizacji łańcucha 
dostaw wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie logistycz-
nej pozwala nie tylko zoptymalizować koszty, ale i zapew-
nić niezakłócony proces dostawy. DACHSER, globalny 
operator logistyczny, w ramach rozwiązania branżowego 
DACHSER Chem-Logistics, realizuje rocznie blisko 3,5 mln 
dostaw ładunków chemicznych. Dzięki rozległej sieci połą-
czeń i oddziałów operator umożliwia firmom z sektora che-
micznego skuteczne dotarcie do światowych rynków.

Obiekty specjalnie dla chemii

W ramach doskonalenia oferty dla branży chemicznej 
DACHSER systematycznie inwestuje w nowoczesne i właś-
ciwie przystosowane obiekty logistyczne. Przykładem jest 
rozbudowa centrum logistycznego w mieście Malsch, po-
łożonym niedaleko Karlsruhe w Niemczech, gdzie powsta-
je nowy magazyn chemiczny. DACHSER działa w Malsch od 
2012 roku. Niemieckie miasto stało się kluczową lokalizacją 
dla operatora ze względu na doskonałe połączenia z Fran-
cją, stanowiącą główny kierunek eksportu niemieckich 
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chemikaliów. Decyzja o rozbudowie tamtejszego centrum 
logistycznego została podjęta w odpowiedzi na rosnące 
zapotrzebowanie ze strony firm z branży chemicznej. Ope-
rator zainwestował w nowy obiekt dla branży chemicznej 
ponad 20 mln euro. Powierzchnia obiektu wynosi blisko 
22 tys. m kw., pozwalając na zmieszczenie ok. 43 tys. pa-
let. Magazyn podzielono na dziewięć sekcji odgrodzonych 
od siebie zaporami ogniowymi. Każda z poszczególnych 
części magazynu będzie wyposażona m.in. w automatycz-
ny system gaśniczy ze spryskiwaczami sufitowymi, a także 
w dodatkowe zraszacze wmontowane w półki. Większość 
sektorów będzie posiadać instalacje ostrzegające przed 
wyciekiem gazu oraz system przeciwpożarowy z wykorzy-
staniem piany gaśniczej.

System nadzoru

Czuwanie nad bezpieczeństwem i jakością usługi pod-
czas magazynowania oraz transportu chemii nie było-
by możliwe bez specjalistów znających specyfikę branży. 

W DACHSER przebieg dostaw znajduje się pod nadzorem 
zespołu blisko 200 ekspertów z certyfikatem poświadcza-
jącym przeszkolenie doradcy do spraw bezpieczeństwa 
w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecz-
nych. Część z nich działa także w Polsce. Dbają oni nie tyl-
ko o procedury właściwego zabezpieczenia ładunku na 
czas transportu, ale także o odpowiednie utrzymanie sta-
nu miejsc składowania materiałów niebezpiecznych. Dla 
zapewnienia najwyższych standardów ochrony przewożo-
nych ładunków niezbędne są też nowoczesne systemy IT. 
DACHSER to jeden z nielicznych operatorów na świecie, 
który daje dostęp do statusu przesyłek na każdym etapie 
łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym, niezależnie od 
liczby przekraczanych granic. Takie rozwiązanie pozwala na 
bieżąco, a nawet z wyprzedzeniem, reagować na ewentual-
ne przeszkody na trasie przesyłki. 

W przypadku sektora chemicznego, który cechuje mno-
gość przepisów oraz złożoność procesu dostawy, warto 
zdać się na doświadczonego operatora logistycznego. Taka 
współpraca z jednej strony daje 
spokój i bezpieczeństwo obsłu-
gi łańcucha dostaw, a z drugiej 
wspólnie wypracowane rozwią-
zania powodują, że logistyka 
przyczynia się do zwiększenia 
przewagi konkurencyjnej firmy.

Ewelina Staszewska 
kierownik rozwoju biznesu 

DACHSER Chem-Logistics
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POLSCY NAUKOWCY POMAGAJĄ 
ROZWIĄZAĆ PROBLEM ODPADÓW 
TWORZYW SZTUCZNYCH 
W GOSPODARCE O OBIEGU 
ZAMKNIĘTYM

W ostatnim czasie problem odpadów tworzyw sztucznych 
jest coraz wyraźniej piętnowany na arenie międzynarodo-
wej. Ma to odzwierciedlenie zarówno w pracach legislacyj-
nych, jak choćby poparcie w październiku 2019 roku przez 
Parlament Europejski zakazu sprzedaży przedmiotów jed-
norazowego użytku z tworzyw sztucznych, jak również 
w prowadzonych badaniach i innowacjach. Jednym z roz-
wiązań tego palącego problemu może być recykling che-
miczny. W przypadku polietylenu i polipropylenu, które 
stanowią prawie połowę strumienia tworzyw, polega on na 
krakingu termicznym lub termokatalitycznym do mieszani-
ny węglowodorów. Jest to proces dość znany, który docze-
kał się wielu prób komercjalizacji. Jednak niewiele osób wie, 
że jest technologia, w oparciu o polską myśl innowacyjną, 
która idzie o krok dalej i oferuje wyjątkowe produkty che-
miczne o wysokiej wartości.

Na początku XXI wieku, prof. dr hab. Andrzej Maria Byli-
cki, wybitny i zasłużony dla polskiej nauki chemik, zajmo-
wał się tematem recyklingu tworzyw sztucznych. W la-
tach 1988-1989 kierował on Zakładem Karbochemii PAN 
w Gliwicach. Z placówką tą był związany do końca swej 
aktywności naukowej. W latach 90-tych kierował Pra-
cownią Podstaw Technologii Chemicznej Paliw, w której 
prowadzono badania nad nowymi technologiami, pro-
cesami katalitycznymi oraz katalizatorami nowej gene-
racji dla procesów głębokiego hydroodsiarczania paliw. 
Jedną z jego współpracownic była dr inż. Grażyna Fabiś, 
która opracowywała proces dezaktywacji katalizatorów 
hydrokrakingu organicznymi związkami azotu, siarki i tle-
nu, nowymi technologiami odsiarczania paliw płynnych 
i usuwaniem organicznych związków siarki drogą selek-
tywnego utleniania. 

W tym czasie znano już technologie pirolizy i krakingu 
tworzyw, które były w stanie przyjąć tworzywa zmiesza-
ne, gorszej jakości i nienadające się do recyklingu mecha-
nicznego. Profesor sięgał jednak swoją myślą technolo-
giczną dalej i już wtedy przewidywał, że produkcja jedynie 
komponentów paliw, to jednak za mało. Wysoka zawar-
tość olefin powoduje bowiem powstawanie żywic, a linio-
we parafiny podnoszą znacząco temperatury mętnienia 

i płynięcia. Jego doświadczenie z procesami katalityczny-
mi zaowocowało pomysłem produkcji głęboko rafinowa-
nych produktów węglowodorowych. 

Realizacja projektu ruszyła. W 2002 roku profesor Bylicki 
złożył podanie o udzielenie patentu P-356875 „Sposób 
otrzymywania wysokowartościowych produktów z polio-
lefin lub odpadów poliolefinowych takich, jak nafty kos-
metycznej, białych olejów, wysokogatunkowych rodzajów 
parafiny, w tym parafiny kosmetycznej i uszlachetnionych 
paliw ciekłych”. Już w roku 2003 powołano do życia spół-
kę „Bylicki Laboratories”, która później zmieniła nazwę na 
„Clariter Poland”.

W 2005 roku w celu komercjalizacji technologii chemiczne-
go recyklingu tworzyw sztucznych do wysokowartościo-
wych produktów, powstała w Gliwicach Instalacja Pilotowa 
Clariter o wydajności około 4kg/h, prowadzona przez do-
świadczonych inżynierów. W 2008 roku dołączyła mgr inż. 
Daria Frączak, która współpracowała z profesorem Bylickim 
nad dalszym rozwojem technologii, a od 2015 roku kieruje 
zespołem i pracami badawczo-rozwojowymi.

 Na przestrzeni kolejnych lat technologia była rozwijana 
a instalacja modernizowana. Wykonano i przetestowano 
zarówno kilka wersji reaktora krakingu tworzyw, jak i kil-
kanaście różnych katalizatorów, w różnych warunkach. 
Laboratorium wyposażono w trzy chromatografy gazo-
we w celu dogłębnej analizy otrzymywanych produktów. 
W roku 2017 do zespołu znów dołączyła dr Fabiś. 

W efekcie wyspecyfikowano produkty końcowe w obrębie 
trzech grup: odaromatyzowanych rozpuszczalników alifa-
tycznych Solventra®, olejów białych Oilter® i rafinowanych 
wosków Clariwax®. Wyróżnia je zarówno wysoka czystość 
(brak olefin, związków aromatycznych i zanieczyszczeń he-
teroatomami), jak i wyjątkowa wartość rynkowa. Są odpo-
wiednikami istniejących na rynku produktów pochodze-
nia naftowego, z procesu Fischera-Tropsha lub GTL i mają 
bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Począwszy od pro-
stych, typu pasta do butów czy karoserii, poprzez emulsje, 
środki ochrony roślin czy płyny do obróbki metali, aż po 



Magazyn „Polska Chemia” 1 /2019 | 9

GOZ

środki smarowe dla przemysłu spożywczego czy kosmety-
ki. W 2017 roku rozpoczęto budowę instalacji Clariter o wy-
dajności 1000 t/rok w Republice Południowej Afryki a na 
koniec 2018 roku rozpoczęto jej uruchomienie. Technolo-
gia Clariter jest w finale tegorocznego konkursu Plastic Re-
cycling Awards Europe 2019 w kategorii „Product Techno-
logy Innovation of the Year” (zwycięzca zostanie wyłoniony 
w kwietniu tego roku). 

Niestety wynalazca, profesor Bylicki, nie doczekał tego 
wyróżnienia – zmarł w 2010 roku, w zaszczytnym wieku 
94 lat. Niemniej jednak prace nad pełną komercjalizacją 
jego pomysłu, czyli budową w Polsce fabryki w pełnej 
skali, w oparciu o technologię Clariter są kontynuowane. 

Dzięki temu zapoczątkowana prawie 20 lat temu reali-
zacja pomysłu zagospodarowania frakcji niechcianych 
w procesie recyklingu mechanicznego, ma szansę zre-
wolucjonizować gospodarkę odpadami. Pozwalając po-
zbyć się trudnych do utylizacji odpadów, oferując zara-
zem produkty o wysokiej wartości rynkowej, doskonale 
wpisuje się w ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. 
Frakcje te nie muszą być spalane lub składowane, dlatego 
technologia Clariter może stać się ważnym elementem 
w rozwiązaniu problemu rosnącej ilości odpadów z two-
rzyw sztucznych.

Daria Frączak
Clariter
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WYWIAD Z GIUSEPPE SANTORO, 
DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM 
DOW POLSKA

Czy w ubiegłym 2018 roku dostrzega Pan ja-
kiś czynnik, który znacząco wpłynął na po-
dejmowane decyzje w Dow?

W 2018 r. kluczowym czynnikiem mającym wpływ na de-
cyzje podejmowane przez Dow było zakończenie działań 
związanych z fuzją z firmą DuPont oraz przygotowaniem 
do utworzenia nowych spółek.

Transakcja połączenia DowDuPont zakończyła się 1 wrześ-
nia 2017 r. Jej celem było stworzenie trzech silnych dywi-
zji, które docelowo staną się niezależnymi spółkami dzia-
łających w branży rolniczej, chemicznej oraz produktów 
specjalistycznych. Oczekuje się, że pierwsza spółka zosta-
nie oddzielona od DowDuPont 1 kwietnia 2019 r. a dwie 
pozostałe będą utworzone do czerwca 2019 r. W chwili 
obecnej zakończyliśmy fuzję tworząc spółkę holdingową 
 Dow DuPont i jesteśmy pochłonięci przygotowaniem na-
szych aktywów, firm, stron oraz pracowników do zakoń-
czenia procesu utworzenia nowych spółek.

Czy dostrzega Pan na horyzoncie równie 
istotne wyzwania dla branży w roku 2019?

Działania Dow, podobnie jak wielu wiodących producen-
tów, zdecydowanie koncentrują się teraz na eliminacji od-
padów z tworzyw sztucznych jako jednego z kluczowych 
wyzwań stojących przed przemysłem chemicznym w 2019 
roku oraz w ciągu najbliższej dekady.

Niedawno ogłosiliśmy naszą rolę jako współtwórcy Sto-
warzyszenia „Alliance to End Plastic Waste” (AEPW), nowo 
utworzonej organizacji, której kapitał wynosi 1 miliard USD. 
Misją Stowarzyszenia jest opracowanie rozwiązań eliminu-
jących odpady z tworzyw sztucznych w środowisku oraz 
zebranie 1,5 miliarda USD w ciągu najbliższych 5 lat na ten 
cel. Sojusz, który obecnie tworzy blisko 30 globalnych firm, 
skupi się na opracowaniu i wprowadzeniu na szeroką ska-
lę rozwiązań, które zminimalizują ilość odpadów z tworzyw 
sztucznych, będą nimi zarządzać oraz, które będą promo-
wać gospodarkę obiegową. 

Dow jest zwolennikiem zrównoważonej gospodar-
ki obiegowej, która pozwala konsumentom zmniejszyć 
ilość odpadów. Jest to jeden z naszych najważniejszych 
celów dotyczących programu zrównoważonego rozwo-
ju 2025. 

 
 
Co powinien zrobić polski przemysł chemicz-
ny by być konkurencyjny na europejskim 
rynku?

Przemysł chemiczny jest niezwykle ważnym sekto-
rem w Europie, który zapewnia rozwój gospodarczy, 
dostarczając nowoczesne produkty i materiały oraz 
umożliwiając rozwiązania techniczne praktycznie we 
wszystkich branżach i łańcuchach wartości gospodarki 
produkcyjnej. 

Podczas, gdy europejska sprzedaż chemikaliów ro-
sła w ciągu ostatnich 20 lat, udział Europy w globalnej 
sprzedaży w tym samym okresie spadł z 32% do 15%. 
Spadek ten wynika przede wszystkim z malejącej konku-
rencyjności. 

Aby europejski przemysł chemiczny pozostał konkurencyj-
ny, organy regulacyjne powinny opracować strategię po-
lityki przemysłowej, która obiektywnie poszukuje rozsąd-
nych celów regulacyjnych i określa najbardziej realistyczny 
i opłacalny sposób ich osiągnięcia.

Do najważniejszych priorytetów branży należy przede 
wszystkim prowadzenie odpowiedniej polityki w obszarze 
rozwiązań energetycznych oraz klimatycznych, która po-
woduje, że surowce i energia stają się konkurencyjne ce-
nowo na poziomie globalnym. Konkurencyjne ceny energii 
powinny stanowić wyraźny cel polityki, a nie stawiać nasz 
rynek na niekorzystnej pozycji w porównaniu z USA i Bli-
skim Wschodem.

Nasza branża może poprawić swoją konkurencyjność, 
zwiększając nakłady inwestycjne w badania i innowacje, 
ponieważ sukces w przemyśle zależy w coraz większym 
stopniu od szybkiego przekształcania wiedzy w najnowo-
cześniejsze rozwiązania.

Wobec licznych wyzwań jakie stoją przed 
przedsiębiorcami jaka jest recepta na budo-
wanie przewagi konkurencyjnej?

Dla Dow najważniejsi są ludzie, którzy tworzą firmę. Zatrud-
niamy najlepszych i najbardziej kompetentnych specjali-
stów w branży oraz inwestujemy w ich rozwój. To właśnie 
odpowiedni personel jest źródłem sukcesu przewagi kon-
kurencyjnej naszej firmy. 
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Jestem dumny z dwóch filarów naszej strategii dotyczącej 
pracowników. Po pierwsze, stawiamy na różnorodność. 
W Dow jesteśmy zaangażowani w budowanie silnej, od-
danej i wielowymiarowej wspólnoty pracowników, któ-
ra wnosi w organizację różne doświadczenia, opinie oraz 
pomysły.

Drugim filarem jest niewątpliwie nasze podejścia do bez-
pieczeństwa. Nigdy nie ryzykujemy zdrowia ani życia na-
szych pracowników niezależnie od tego czy pracują oni 
przy produkcji, w naszych laboratoriach, biurach, czy są 
w podróży – zawsze utrzymujemy najwyższe standardy, 
sięgające daleko ponad przyjęty w naszej branży podsta-
wowy wymiar. Bez względu na to jak stresująca jest nasza 
praca, głównym celem firmy Dow jest zawsze zapewnienie 
naszym pracownikom bezpiecznego powrotu do domu.

Giuseppe Santoro jest Dyrektorem Zarządzającym Dow Polska 
od końca 2017 r. Zanim objął kierownictwo nad firmą w Pol-
sce, pełnił funkcję Global New Business Development Director 
w obszarze produktów konsumenckich w europejskiej centra-
li spółki Dow w Horgen, w Szwajcarii. Posiada ponad 18-let-
nie międzynarodowe doświadczenie w sprzedaży, marketin-
gu, zarządzaniu produktem, rozwoju strategii i pozyskiwaniu 

nowych partnerów bi-
znesowych, a swoją ka-
rierę zaczynał w oddzia-
le firmy we Włoszech. 
Od 2015 r. zajmował 
się opracowywaniem 
i wdrażaniem global-
nej strategii fuzji i prze-
jęć dla segmentu roz-
wiązań konsumenckich 
umożliwiając dalszy roz-
wój biznesu.   
   
Jako Dyrektor Zarzą-
dzajacy Dow w Polsce, 
Giuseppe Santoro jest 
odpowiedzialny za za-
rządzanie działalnością 
spółki na terenie całego kraju, skupiając się przede wszystkim na re-
lacjach z pracownikami, klientami i pozostałymi interesariuszami. 
Do zadań Dyrektora Zarządzającego należy również analizowa-
nie i wykorzystywanie nowych możliwości rozwoju Dow w Pol-
sce we ścisłej współpracy z poszczególnymi segmentami firmy.  
 
Giuseppe Santoro jest absolwentem inżynierii chemicznej 
na Uniwersytecie w Pizie oraz studiów MBA London Business 
School.
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ChemCycling, PRZEŁOM 
W RECYKLINGU ODPADOWYCH 
TWORZYW SZTUCZNYCH

BASF jest pierwszym przedsiębiorstwem gotowym do wytwarzania produk-
tów z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi chemicznemu. To przełom 
w gospodarce o obiegu zamkniętym: odpadowe tworzywa sztuczne stają się 
źródłem surowca. Produkty pilotażowe są produkowane i certyfikowane we 
współpracy z partnerami w całym łańcuchu wartości.

Projektem ChemCycling BASF dokonuje przełomu w re-
cyklingu odpadowych tworzyw sztucznych. Recykling 
chemiczny stanowi innowacyjny sposób ponownego wy-
korzystania odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są 
obecnie poddawane recyklingowi, np. mieszane czy nie-
oczyszczone tworzywa sztuczne. W zależności od regionu, 
tego rodzaju odpady są zwykle transportowane na skła-
dowisko lub spalane, dzięki czemu można odzyskać ener-
gię. Jednak recykling chemiczny oferuje inną alternatywę: 

stosując procesy termochemiczne, tworzywa sztuczne 
można wykorzystywać do produkcji gazu syntezowego 
lub olejów. Powstałe w drodze recyklingu surowce można 
użyć jako materiał wsadowy w produkcji produktów BASF – 
w ten sposób częściowo zastępują one zasoby kopalne. 

Po raz pierwszy BASF wytworzył produkty na bazie odpa-
dowych tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi che-
micznemu. Tym samym firma stała się światowym pionierem 
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w tej dziedzinie. Odpowiedzialne korzystanie z tworzyw 
sztucznych jest kluczowe dla rozwiązania problemu odpa-
dów na świecie. Dotyczy to zarówno przedsięborstw, insty-
tucji, jak i konsumentów. BASF ściśle współpracuje ze swoimi 
klientami i partnerami, od firm zajmujących się gospodarką 
odpadami po dostawców technologii i producentów opako-
wań, aby zamknąć obieg w łańcuchu wartości.

Od odpadów do opakowań serów i podze-
społów chłodziarek

BASF, we współpracy z 10 klientami z rozmaitych sektorów, 
rozwija już produkty pilotażowe, w tym opakowania serów, 
podzespoły do chłodziarek czy panale izolacyjne. Wytwa-
rzanie produktów spełniających wysokie standardy jakości 
i higieny – które są specjalnie wymagane na przykład do 
pakowania żywności – jest możliwe, ponieważ dostarcza-
ne przez BASF produkty pochodzące z ChemCycling mają 
dokładnie takie same właściwości, jak produkty wykona-
ne z zasobów kopalnych. W kolejnym kroku BASF planu-
je wprowadzić na rynek pierwsze produkty wytworzone 
w ramach projektu ChemCycling. 

Koncepcja Verbund firmy BASF oferuje ide-
alne warunki dla ChemCycling

Na początku łańcucha produkcyjnego olej pozyskany z od-
padowych tworzyw sztucznych w drodze procesów ter-
mochemicznych jest przekazywany do produkcji według 
koncepcji Verbund. BASF pozyskuje ten surowiec na potrze-
by projektów pilotażowych od swojego partnera, niemie-
ckiej firmy Recenso GmbH. Alternatywą może być również 
wykorzystanie gazu syntezowego z odpadowych tworzyw 
sztucznych. Pierwszą partię oleju popirolitycznego wpro-
wadzono do krakera parowego zakładu BASF w Ludwigs-
hafen w październiku. Kraker parowy to punkt początkowy 
produkcji według koncepcji Verbund. Rozbija on surowce – 
takie jak benzyna ciężka czy olej popirolityczny – w tem-
peraturze około 850 stopni Celsjusza. Podstawowymi 
produktami procesu są etylen i propylen. W koncepcji Ver-
bund te podstawowe substancje chemiczne są używane 
do wytworzenia licznych produktów chemicznych. Zgod-
nie z metodą bilansu masowego można matematycznie 
przypisać udział surowca pochodzącego z recyklingu do 
produktu końcowego z wykorzystaniem certyfikowanej 



14 | Magazyn „Polska Chemia” 1 /2019

metody. Każdy klient może wybrać procent materiału po-
chodzącego z recyklingu.

Wyzwania technologiczne i regulacyjne

Zarówno rynek, jak i społeczeństwo oczekują od przemy-
słu przedstawienia konstruktywnych rozwiązań w zakresie 
usuwania odpadów z tworzyw sztucznych. Recykling che-
miczny stanowi innowacyjne uzupełnienie innych proce-
sów recyklingu i gospodarowania odpadami. – Potrzebu-
jemy szerokiego zakresu możliwości odzysku odpadowych 
tworzyw sztucznych, gdyż nie każde rozwiązanie jest od-
powiednie dla każdego rodzaju odpadów lub dla każdego 
zastosowania produktu. Pierwszy wybór powinien zawsze 
padać na rozwiązanie, które sprawdza się najlepiej w zakre-
sie oceny cyklu życia – wyjaśnił Andreas Kicherer, ekspert 
ds. zrównoważonego rozwoju w BASF. 

Jednak zanim projekt będzie gotowy do wprowadzenia na 
rynek, muszą być spełnione warunki technologiczne i regu-
lacyjne. Z jednej strony istniejące technologie przekształca-
nia odpadów z tworzyw sztucznych w surowce pochodzące 
z recyklingu, takie jak olej popirolityczny czy gaz syntezowy, 
należy dalej rozwijać i dostosowywać, aby zapewnić im nie-
ustannie wysoką jakość. Z drugiej strony regionalne ramy re-
gulacyjne będą znacząco wpływać na zakres, w jakim takie 
podejście może zostać przyjęte na poszczególnych rynkach. 
Na przykład istotne jest, aby uznano recykling chemiczny 
i metodę bilansu masowego za elementy przyczyniające się 
do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu, specyficznych 
dla danego produktu i zastosowania. 

Znaczenie systemów gospodarowania odpa-
dami oraz odpowiedzialności konsumentów 

Tworzywa sztuczne oferują wiele korzyści w zakresie za-
stosowań technicznych, medycznych i zastosowań w ży-
ciu codziennym; są one często lepszą alternatywą dla in-
nych materiałów. Wyzwanie polega na odpowiedzialnej 
gospodarce tworzywami sztucznymi pochodzącymi od 
konsumentów. W kontekście rozwiązywania problemów, 
takich jak zanieczyszczenie zalegającymi warstwami od-
padowych tworzyw sztucznych, kluczowe znaczenie mają 
funkcjonujące systemy gospodarki odpadami oraz odpo-
wiedzialne zachowanie konsumentów w odniesieniu do 
tworzyw sztucznych. W tym celu BASF angażuje się w roz-
maite projekty na poziomie stowarzyszeń oraz na szczeblu 
międzynarodowym. W 2018 r. spółka przystąpiła do World 
Plastics Council (Światowej Rady ds. Tworzyw Sztucznych) 
i uczestniczy w dwóch programach fundacji Ellen MacArt-
hur Foundation. Ponadto, BASF wdrożyła Operation Clean 
Sweep®, międzynarodową inicjatywę przemysłu tworzyw 
sztucznych mającą zapobiegać przedostawaniu się granu-
latów, płatków i proszków z tworzyw sztucznych do środo-
wiska naturalnego. Nowy projekt ChemCycling firmy BASF 
stanowi kolejny kamień milowy w zakresie odpowiedzial-
nego wykorzystania zasobów; jest też przykładem w szcze-
gólności na to, jak BASF stawia czoło globalnym wyzwa-
niom, jednocześnie pomagając swoim klientom osiągać 
wyznaczone cele.

Magdalena Rangosz-Kalinowska
BASF Polska

1 Firmy zajmujące się utylizacją dostarczają odpady 
z tworzyw sztucznych firmom zajmującym się recyklingiem

26 Odpady z tworzyw 
sztucznych przekształca 
się w surowiec 

Odpady są gromadzone 
i segregowane przez firmy 

zajmujące się utylizacją 

35 Surowiec ten można 
wykorzystać do produkcji 
wszelkiego rodzaju 
chemikaliów i produktów,  
szczególnie tworzyw sztucznych

Klienci i firmy używają 
i pozbywają się produktów

4 Klienci wykorzystują je do tworzenia 
własnych produktów

ChemCycling
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AUDYT ENERGETYCZNY 
GENERUJE OSZCZĘDNOŚCI 
I PODNOSI KONKURENCYJNOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTW

Audyt energetyczny przez wielu przedsiębiorców jest z reguły traktowany jako 
obowiązek wynikający z ustawy o efektywności energetycznej. Często jest nie-
doceniany i mało kto wie, że dobrze wykonany pomaga generować gigantycz-
ne oszczędności, którymi można zasilić budżet zakładu, bądź przeznaczyć je na 
nowe inwestycje. Z kolei dla firm świadczących usługi ESCO jest nie tylko jed-
ną ze świadczonych usług, ale przede wszystkim punktem wyjścia do współ-
pracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej w firmie i budowania jej 
konkurencyjności.

1,8 mld złotych oszczędności – jak to zrobić? 

Najlepszym potwierdzeniem potencjału, jaki drzemie 
w audycie energetycznym, są liczby. Wedle danych przed-
stawionych przez Urząd Regulacji Energetyki, na podsta-
wie przeprowadzonego audytu około 3,5 tysiąca dużych 
przedsiębiorstw mogłoby w skali roku zaoszczędzić śred-
nio 1,8 mld złotych. Dodatkowo, zrealizowanie wskaza-
nych w audycie inwestycji dałoby prawo do ubiegania się 
o wsparcie w postaci sprzedaży białych certyfikatów, któ-
rych wartość oscylowałaby w okolicy 1 mld złotych. Teore-
tycznie to gotowy przepis na sukces. By go jednak zrealizo-
wać, przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia zewnętrznego 
w postaci profesjonalnej firmy świadczącej usługi ESCO, 
która począwszy od przeprowadzenia audytu, poprzez re-
alizację inwestycji wynikających z zaleceń oraz wsparcie 
w sfinansowaniu przedsięwzięć będzie w stanie zagwaran-
tować zamierzony efekt. Zmniejszenie energochłonności 
przedsiębiorstwa to jeden z najskuteczniejszych sposobów 
na podniesienie jego konkurencyjności i poprawę wyników 
finansowych. Właśnie dlatego audyt energetyczny to usłu-
ga skierowana do wszystkich przedsiębiorstw szukających 
oszczędności, nie tylko tych największych, których dotyczy 
obowiązek wynikający z ustawy. 

Analiza i rozpoznanie potrzeb klienta 

Punktem wyjścia jest analiza aktualnej konsumpcji energii, 
która zawiera szczegółowy przegląd danych dotyczących 
zużycia energii i zapotrzebowania na moc w budynkach, 
instalacjach przesyłowych oraz w transporcie przedsię-
biorstwa. Pomiary obejmują co najmniej 90% całkowitego 

zużycia energii w badanej firmie. Jednocześnie gruntownej 
analizie poddaje się stan techniczny obiektów, urządzeń 
i instalacji. W efekcie otrzymuje się kompleksową analizę 
potrzeb energetycznych firmy oraz identyfikację najbar-
dziej energochłonnych elementów infrastruktury. Wnikli-
we rozpoznanie potrzeb klienta i potencjalnych proble-
mów pozwala firmie ESCO przyjrzeć się także nietypowym 
zagadnieniom. Przykładem takiego podejścia jest przypa-
dek firmy ŠKO-ENERGO, spółki dostarczającej energię elek-
tryczną firmie Škoda Auto, która mierzyła się z problemem 
nagłych przerw w działaniu linii produkcyjnej. Firma ČEZ 
ESCO przeprowadziła badanie ukierunkowane na spadki 
napięcia, na podstawie którego zidentyfikowano przyczy-
nę występowania niepożądanych przejściowych zdarzeń 
w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej.

Opracowanie wyników oraz przedstawienie 
zalecanych rozwiązań 

Wynikiem audytu jest raport z diagnozą stanu aktualne-
go oraz wykazem możliwych rozwiązań, prowadzących 
do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zwiększenia efek-
tywności zużycia energii wraz z oceną ich opłacalności 
i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Dokument 
wskazuje kilka dopuszczalnych wariantów realizacji przed-
sięwzięcia z uwzględnieniem zastosowania różnych tech-
nologii, prognozowanych kosztów inwestycyjnych, cen pa-
liw lub energii oraz okresu zwrotu inwestycji. Do wyników 
obliczeń firma ESCO dołącza również rekomendacje doty-
czące wyboru optymalnego wariantu lub rodzaju przed-
sięwzięcia. Doradztwo energetyczne, które zapewnia firma 
ESCO, nie ogranicza się jedynie do wskazania, gdzie szukać 
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prostych oszczędności, np. poprzez termoizolację budyn-
ków czy modernizację oświetlenia, ale obejmuje również 
propozycję rozwiązań specjalistycznych – „szytych na mia-
rę” konkretnego klienta, aby w efekcie wskazać pakiet op-
tymalnych kosztowo opcji, pozwalających na uzyskanie 
znaczących oszczędności. Klient otrzymuje gwarancję za-
stosowania wiedzy i rozwiązań zgodnych z najnowszymi 
trendami. Firma ESCO w kolejnym etapie może też wes-
przeć klienta w koordynacji realizacji, a także pomóc w uzy-
skaniu dotacji.

Następne etapy realizacji projektu z zakresu efektywności 
energetycznej zostaną szczegółowo opisane na łamach 
kolejnego wydania. Dodatkowe informacje oraz najciekaw-
sze case study dostępne są na portalu poświęconym ESCO: 
www.escowpolsce.pl

REALIZACJA 

Firma CEZ ESCO Polska w 2017 r. wykonała audyt 
energetyczny jednej z elektrociepłowni, zlokalizo-
wanej na południu Polski. Analizie poddano 78,84% 
zużycia energii elektrycznej, 28% zużycia ciepła oraz 
100% zużycia energii zawartej w wykorzystywanym 
paliwie – łącznie 99% zużycia energii przez przed-
siębiorstwo w ujęciu całościowym. W audycie wska-
zano 2 obszary potencjalnej poprawy efektywności 
energetycznej, których realizacja przyniosłaby rocz-
ne oszczędności w wysokości około 135 000 złotych. 
Dodatkowo wykonanie zaleceń pozwoliłoby na uzy-
skanie ponad 100 białych certyfikatów o szacowanej 
wartości 160 000 złotych.



Chem HR to:

więcej
informacji

• Rozwój kadr dostosowany do potrzeb Twojego 

przedsiębiorstwa

• Współpraca z uczelniami wyższymi

• Zaangażowanie w rozwój kadr

Zostań partnerem programu ChemHR. 
www.chemhr.pl
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ROZWÓJ KOMPETENCJI 
SPECJALISTYCZNYCH 
I WSPÓŁPRACA BIZNESU Z NAUKĄ 
PRZEPISEM NA BUDOWANIE 
ZAPLECZA KADROWEGO

PKN ORLEN jako jedna z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej i li-
der w branży chemicznej czuje odpowiedzialność za rozwój i wprowadzenie in-
nowacji. Dla lidera produkcji petrochemikaliów innowacje to droga do rozwoju 
oraz budowa przewagi konkurencyjnej, tak ważne inwestycje rozwojowe jak 
Program Rozwoju Petrochemii nie byłby możliwe gdyby nie odpowiednie za-
plecze kadrowe oraz ścisła współpraca biznesu z nauką. 

W Koncernie stawiamy na rozwój kompetencji specjali-
stycznych naszych pracowników. Z jednej strony te specja-
listyczne kompetencje wykorzystujemy do popularyzacji 
wiedzy i edukacji związanych z naukami ścisłymi. Chce-
my by w Orlenie pracowali najlepsi specjaliści i by nie było 

problemów z ich pozyskaniem. Z drugiej strony mamy 
świadomość, że aby sprostać aktualnym i przyszłym wy-
zwaniom w ciągle zmieniającym się otoczeniu, budować 
potencjał wiedzy oraz rozwijać własne innowacyjne tech-
nologie niezbędna jest synergia przemysłu z uczelniami.
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Jesteśmy w stałym kontakcie z instytucjami badawczymi 
oraz specjalistycznymi uczelniami technicznymi. Wspól-
nie z ośrodkami akademickimi realizujemy wiele inicjatyw 
i projektów badawczych. Nasi pracownicy prowadzą dok-
toraty wdrożeniowe, są obecni na uczelniach prowadząc 
wizyty studyjne, wykłady merytoryczne. Ostatnią naszą 
wspólną inicjatywą są Seminaria z Przemysłem organizo-
wane wespół z Politechniką Warszawską.

Seminaria z Przemysłem to cykl spotkań na Wydziale Che-
micznym Politechniki Warszawskiej, w której udział biorą 
studenci wydziału oraz wiodące firmy przemysłu chemicz-
nego. Celem spotkań jest przekazanie studentom wiedzy 
praktycznej opartej na konkretnych przykładach bizneso-
wych, przybliżenie realiów pracy w przedsiębiorstwach 
przemysłu chemicznego, wskazywanie najlepszych praktyk 
rynkowych w branży chemicznej oraz zainspirowanie do 
wyboru ścieżki rozwoju w kierunku, który umożliwia zatrud-
nienie w danym przedsiębiorstwie. Seminaria to również 
doskonała okazja do nawiązania kontaktu z przyszłym pra-
codawcą, poznania oferty praktyk, staży oraz zatrudnienia. 

Przedstawiciel uczelni, dr inż. Piotr Wieciński Pełnomocnik 
Dziekana ds. Praktyk wskazuje, że „Seminaria z Przemysłem” 
to dodatkowa cegiełka w budowie systemu kształcenia 
kadr dla przemysłu chemicznego. Chcemy inspirować na-
szych studentów, pokazywać im możliwości oraz potrzeby 
rynkowe. Organizując spotkania z przedstawicielami firm 
niejednokrotnie trafiamy na absolwentów naszej uczel-
ni – to najlepszy przykład osiągnięcia sukcesu. Dlatego tym 
bardziej doceniamy zaangażowanie Grupy ORLEN, której 
reprezentanci spotkali się z nami aż 4 razy. Łącznie w spot-
kaniach uczestniczyło ok. 175 studentów, co jest wynikiem 
bardzo dobrym, zważywszy, że są to zajęcia nieobowiązko-
we – podsumowuje.

Przygotowując program zdecydowaliśmy, że kładziemy 
nacisk na wykorzystanie wszechstronności Grupy ORLEN 
i to realizujemy. Zdecydowaliśmy się przedstawić obszary 
i specjalizacje zawodowe w Koncernie w sposób przekro-
jowy. Połączyliśmy siłę Grupy, powołaliśmy zespół eksper-
tów z PKN ORLEN, ORLEN Laboratorium oraz Spółki ANWIL, 
Opracowaliśmy listę tematów interesujących dla studen-
tów. Poprzez nasze autorskie przykłady rozwiązań, praktykę 
zawodową oraz wieloletnie doświadczenie chcemy poka-
zywać studentom jak wiele możliwości rozwoju daje praca 
w Grupie ORLEN i jak wiele innowacyjnych, ciekawych roz-
wiązań jest prowadzonych. 

Dotychczas, łącznie w ciągu 12 godzin odbytych war-
sztatów i multimedialnych wykładów pokazaliśmy stu-
dentom różnice pomiędzy zarządzaniem projektowym 
a zarządzaniem procesowym oraz ryzyka związane z reali-
zacją inwestycji w przemyśle chemicznym. Uczestnicy se-
minarium poznali od strony technicznej rozwój produk-
tów asfaltowych i jego wpływ na otoczenie produkcyjne 
oraz wyzwania jakie stoją przed sektorem rafineryjnym. 
W panelu poświęconym Circular Economy podzieliliśmy 
się swoją praktyką w temacie obowiązujących trendów 

w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym oraz przedstawili-
śmy perspektywę europejskiego rynku tworzyw sztucz-
nych. Z kolei eksperci z Działu Technicznego omówili rolę 
przetwórstwa PCW w procesie produkcji. 

Dodatkowo podczas każdego spotkania organizujemy Stre-
fę Konsultacji HR, w której studenci zarówno przed wykła-
dami jak i bezpośrednio po nich mogą skorzystać z po-
mocy naszych specjalistów z obszaru kadr w napisaniu 
atrakcyjnego CV i przygotowaniu się do rozmowy rekruta-
cyjnej. Podpowiadamy jak wykorzystać wiedzę akademicką 
w praktyce oraz jak mądrze pokierować swoją karierą. 

Chcemy być pracodawcą świadomie budującym swo-
je przyszłe kadry. Jako obszar HR wsłuchujemy się w po-
trzeby biznesu i uczelni, dlatego chętnie pojawiamy się 
na uczelniach, aby nie tylko dzielić się wiedzą i doświad-
czeniem, ale podejmujemy również szereg inicjatyw, dzia-
łań i wspólnych projektów. Nasze aktywności spotykają się 
z dużą otwartością zarówno środowiska studenckiego jak 
i władz uczelni. Widzimy nie tylko potrzebę, ale i ogrom ko-
rzyści płynących dla obydwu stron. Zdajemy sobie sprawę, 
że tak wymagająca branża nie mogłaby dobrze funkcjono-
wać bez dobrze wykształconej kadry, dlatego dostrzegamy 
ogromny potencjał wynikający z uczestnictwa w tego typu 
spotkaniach, by inspirować, podpowiadać, ale także same-
mu zostać zainspirowanym.

Edyta Wątor
Dyrektor Biura Zarządzania Kompetencjami  

i Rozwojem Pracowników, PKN ORLEN



Czujnik może być wyposażony w nowoczesną 
- będącą efektem trzyletnich prac rozwojo-
wych - głowicę pomiarową o znacznie polep-
szonych właściwościach pomiarowych. Dzięki 
temu czujnik współpracujący z sensorem 
pelistorowym uzyskuje czasy reakcji (T90) dla 
metanu na poziomie ok. 13s.

Ultraszybka głowica pomiarowa

Zaimplementowany mechanizm dodatkowe-
go zabezpieczenia elementów pomiarowych 
przed wpływami środowiska (woda, pył) za 
pomocą membrany te�onowej pozwala na 
osiągnięcie poziomu IP o wartości IP67.

Odporność na zachlapania i pył

Mechanizm podgrzewania sensora pozwala 
na uniknięcie negatywnych zjawisk związa-
nych z wykraplaniem się na nim pary wodnej. 

Odporność na wilgoć i rosę

Czujnik SmArtGas 4 może zostać wyposażony 
w czterokolorowy optyczny sygnalizator typu 
FLED - rozwiązanie te pozwala na jednoznacz-
ną i szybką ocenę stanu atmosfery gazowej w 
otoczeniu czujnika, nawet z bardzo dużej 
odległości. Istnieje także możliwość wyposa-
żenia czujnika w wyświetlacz LCD.

Bezpieczeństwo Personelu

Czujnik uzyskał całkowicie nową platformę 
sprzętową, opartą o nowoczesny i wydajny 32- 
bitowy mikrokontroler. Pozwoliło to na 
zaimplementowanie szeregu nowych, 
korzystnych dla użytkownika funkcjonalności 
m.in. inteligentny system korekty długotermi-
nowych dryftów sensorów "IDCs".

Nowa platforma sprzętowa 

Bezprzewodowa komunikacja pozwala na 
niezwykle łatwe serwisowanie oraz kalibrowa-
nie urządzeń na obiekcie.

Bezprzewodowa komunikacja

Czujnik Gazu SmArtGas 4 Przeznaczony jest do pracy w strefach zagrożonych wybuchem 
oraz w trudnych warunkach przemysłowych - może pracować zarówno jako część Systemu 
Bezpieczeństwa Gazowego Sigma Gas jak też jako urządzenie samodzielne,  integrowane 
niezależnie z nadrzędnym systemem automatyki (np. poprzez sygnał 4..20mA, RS-485).

Szeroki zakres napięć zasilania (15..50V)  
pozwala na wygodną instalację niezależnie od 
warunków obiektowych

Komfortowe zasilanie

SmArtGas 4
...nowy Lider
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KADM – CHWILA ODDECHU 
DLA UNIJNYCH PRODUCENTÓW?

W okresie ostatnich trzech lat metale ciężkie, a w szczególności kadm i jego 
zawartość w nawozach sprzedawanych w Unii Europejskiej, jest bardzo gorą-
cym tematem. Odpowiedź na pytanie dlaczego – jest dość jasna, większość 
producentów bazuje na fosforytach zawierających takie metale ciężkie, a za-
tem wprowadzenie limitów zawartości kadmu może uderzyć w europejskich 
producentów nawozów, w tym również rynek polski. Należy zaznaczyć, że do-
tychczasowe regulacje w tym zakresie w szczególności Rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 – COM (2016) 157, nie wprowadzały takich 
ograniczeń. 

Dość intensywna dyskusja toczy się od marca 2016 roku, 
kiedy to Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporzą-
dzenia, zgodnie z którym w ciągu trzech lat od jego wej-
ścia w życie limit kadmu miał wynieść 60 mg/kg, następnie 
miał zostać obniżony do 40 mg/kg, a docelowo wynieść 
20 mg/kg w perspektywie roku 2030. Jego przyjęcie na-
stępuje w zwykłej procedurze legislacyjnej. Rozwiązania 
zaproponowane przez Komisję Europejską spotkały się 
z aprobatą Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodar-
czego. Do tej pory, projekt przeszedł już częściowo drogę 
legislacyjną w strukturach unijnych. W Parlamencie Euro-
pejskim, propozycja była analizowana przez Komisję Ryn-
ku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). Swoje 
opinie przedstawiły również Komisja Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisja Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Raport przygotowany przez Ko-
misję IMCO z dnia 13 lipca 2017 roku zawierał kilka propo-
zycji, co do których Parlament Europejski ustosunkował się 
w dniu 24 października 2017 roku. 

Producenci europejscy wskazywali, że w tak krótkiej per-
spektywie trudno dostosować się do narzuconych przez 
Komisję wymogów. Oczywiście możliwe jest bazowanie na 
fosforytach nieobciążonych kadmem, ale takie złoża wy-
stępują głównie w rejonach Rosji, a zatem mogłoby to do-
prowadzić do uzależnienia rynku europejskiego od dostaw 
surowca z Rosji. Natomiast cel Komisji był zupełnie inny – 
podjęte kroki przez Komisję w zakresie kadmu związane są 
z kompleksowym podejściem do proekologicznej gospo-
darki obiegu zamkniętego. Obecnie Unia Europejska im-
portuje rocznie ponad 6 milionów ton fosforytów, a celem 
Komisji jest odzyskiwanie nawet 2 milionów ton fosforu 
z osadów ściekowych, odpadów ulegających biodegradacji 
czy też mączki mięsno-kostnej. Zatem celem samym w so-
bie nie jest umocnienie dostawców rosyjskich, a rozwinię-
cie rynku recyklingu odpadów organicznych. 

Pierwsze efekty Trilogu pojawiły się w listopadzie 2018 
roku i zostały przedstawione na stronie internetowej Par-
lamentu Europejskiego (http://www.europarl.europa.eu/
news/pl/press-room/20181119IPR19407/fertilisers-cad-
mium-parliament-and-council-negotiators-reach-pro-
visional-deal). Parlament Europejski, Komisja Europejska 
i Rada Unii Europejskiej porozumiały się w trakcie nego-
cjacji co do projektu regulacji w zakresie produktów na-
wozowych. W wyniku kompromisu osiągniętego pod-
czas negocjacji, które zakończyły się z dniem 20 listopada 
2018 roku, limit zawartości kadmu przyjęto na poziomie 
60 mg/kg na okres trzech lat po wejściu w życie regulacji. 
Kolejno, siedem lat po wejściu w życie nowych regulacji 
Komisja Europejska przeanalizuje, czy proponowane roz-
wiązania pozwalają na osiągniecie zakładanych skutków 
oraz czy możliwe będzie dalsze ograniczenie limitów do 
20 mg/kg. 

Wstępne porozumienie musiało zostać jeszcze potwier-
dzone przez przedstawicieli państw członkowskich UE, 
tzw. Komitet Stałych Przedstawicieli Państw Członkow-
skich oraz przez Komisję IMCO. Nastąpiło to w połowie 
grudnia 2018 roku, kiedy to projekt rozporządzenia na-
wozowego został przyjęty przez Komitet Stałych Przed-
stawicieli UE ( COREPER). To oznacza zbliżające się za-
kończenie prac nad projektem i jego wejście w życie. 
Należy podkreślić, że przedmiotowe rozporządzenie nie 
będzie wymagać przyjmowania przez państwa człon-
kowskie UE regulacji implementujących założenia, co 
w praktyce oznacza, że przepisy rozporządzenia wejdą 
do porządku prawnego z chwilą publikacji w Dzienniku 
Urzędowym. 

Z puntu widzenia rynku nawozowego, kluczowe jest, iż 
efekt Trilogu przedstawiony 20 listopada 2018 roku, został 
jeszcze bardziej złagodzony w projekcie rozporządzenia. 
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Przede wszystkim wydłużono vacatio legis do sześciu lat 
(z proponowanych wstępnie trzech lat), a limity wskazane 
w projekcie to jedynie zawartość maksymalna na poziomie 
60 mg kadmu na każdy kilogram. 

Jest to rozwiązanie kompromisowe i wydaje się być akcep-
towalne dla rynku, choć początkowo część producentów 
wnioskowało o ustalenie normy na poziomie 80 mg/kg. 
Jednak i obecny obrót wydarzeń jest satysfakcjonujący, 
choć jednocześnie rozwiązanie to jest najbardziej ambitne 
ze spotykanych na świecie. 

Dalsze losy projektu mogą Państwo śledzić na stronach Par-
lamentu Europejskiego w zakładce obserwator legislacyjny: 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/fiche-
procedure.do?reference=2016/0084(COD)&l=en 

Iga Lis, adwokat 
Partner, Lider Zespołu 

ds. Sektora Chemicznego  
w kancelarii CMS 

Hubert Wiśniewski
radca prawny 

w kancelarii CMS



• Edukacja
    Od początku trwania Programu przeszkoliliśmy blisko 1200 osób.

• Wymiana najlepszych praktyk
    W kwestii bezpieczeństwa nie ma konkurencji.
    Komisja BHP i Bezpieczeństwa Procesowego gromadzi ponad 40 członków. 

• Promocja
    Stawiamy na promocję bezpieczeństwa. Od 2014 roku wydajemy Biuletyn 
     „Bezpieczna Chemia”. Jesteśmy na najważniejszych wydarzeniach branży 
    chemicznej.

więcej 
informacji

PROGRAM
BEZPIECZNA
CHEMIA
Jedyny w Polsce program poświęcony kwestiom szeroko rozumianego  
bezpieczeństwa skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego. 
Program koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpie czeństwem 
procesowym, znaczeniem BHP, legislacją, cyberbezpieczeństwem, 
współpracą z organami kontroli oraz promocją dobrych praktyk. 

Dołącz  do Programu „Bezpieczna Chemia”

www.programbez p iecz nach emia. p l
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POLSKA CHEMIA W ROZWOJU 
GOSPODARKI – WYZWANIA 
STOJĄCE PRZED SEKTOREM 

Każdego roku polski, europejski i globalny przemysł chemiczny odczuwa zmia-
ny wynikające z zmienności sytuacji w danym regionie świata a także z poja-
wiających się światowych trendów, które należy dynamicznie implementować. 
Dziś to one nakreślają zachowania przedsiębiorstw i to one zaczynają istotnie 
wpływać na strategię sektora.

Na trendy możemy spojrzeć z dwóch perspektyw. Jed-
ną z nich jest pryzmat twardych gospodarczo-przemy-
słowych zmian. Przykład mogą stanowić przekształce-
nia w polityce surowcowej Stanów Zjednoczonych m.in. 
w kontekście gazu łupkowego, które istotnie wpłynęły 
na kierunki inwestycyjne m.in. w petrochemii na świe-
cie. Inna tendencja, dość kluczowa w ostatnich latach, to 
dostęp do taniej energii, a nie, jak w przeszłości, przede 
wszystkim do taniej siły roboczej. Drugą perspektywą są 
trendy miękkie na które składają się m.in. zachowania kon-
sumenckie, postawy proekologiczne oraz potrzeby pro-
duktowe. To te trendy ulegają najczęstszym zmianom 
lub modyfikacjom. Można długo wymieniać typy i rodza-
je kierunków zmian, które wpływają na sektor chemicz-
ny. Wiemy jedno – zachowania rynkowe, w tym trendy, 
mogą istotnie wpływać na funkcjonowanie branży che-
micznej, której produkty obecne są w każdej dziedzinie 
życia i gospodarki. Zaczynamy w ten sposób dotykać 
chyba najważniejszego z wyzwań jakie stoi przed che-
mią, szczególnie europejską, a w tym polską – konkuren-
cyjności. Należy pamiętać, że konkurencyjność zawsze 
była jednym z kluczowych elementów składowych roz-
wijającej się i rozwiniętej gospodarki, a głównie każdego 
typu przemysłu i przedsiębiorczości. Utrzymanie odpo-
wiedniego poziomu konkurencyjności niewątpliwie jest 
wyzwaniem. W chemii, przy tak licznych zmianach w jej 
otoczeniu, to nieprzerwana praca. Bycie konkurencyjnym 
wymaga wielu nieustannych starań. Trzeba stale praco-
wać nad utrzymaniem najwyższego poziomu a także 
prowadzić działania, które ten stan umocnią . Ma to zna-
czenie dla branży chemicznej, która jest znacznie wrażliw-
sza niż inne gałęzie przemysłu na wiele czynników wpły-
wających na jej konkurencyjność. Mowa tu o regulacjach, 
dostępie do tanich surowców czy energii. Dodatkowe 
wyzwanie i potrzebę angażowania większej ilości pracy 
wśród przedsiębiorstw reprezentujących przemysł che-
miczny w Polsce powoduje brak wpływu na poszczegól-
ne czynniki kształtujący konkurencyjność w tym na wy-
mieniony dostęp do tanich surowców. Ale to nie wszystko. 
Wiele czynników codziennej działalności przedsiębiorstw 

w różnym stopniu buduje konkurencyjność lub pomaga 
ją umacniać.

Polska Chemia jest w zdecydowanie trudniejszej sytua-
cji niż ta, z krajów w innych regionach świata. Brak tanich 
surowców i taniej energii oraz koszt twórczość regulacji 
unijnych i krajowych powodują konieczność bezustan-
nego poszukiwania innych obszarów umacniających na-
sze przewagi. Szukamy rozwiązań w technice, efektywno-
ści energetycznej i procesowej oraz współpracy. Im więcej 
konieczności wzmocnienia konkurencyjności, tym więcej 
wykorzystywanych i udoskonalanych obszarów. Świado-
mość negatywnych skutków pochodzących z innych ob-
szarów wzmacnia odpowiedzialność branży. Bezpieczeń-
stwo w chemii zaczęło przybierać zdecydowanie inne 
znaczenie. Najwyższy poziom zachowania bezpieczeń-
stwa to brak awarii, ciągłość produkcji i zachowanie mar-
ży. Przedsiębiorstwa chemiczne wiedzą, że ma to realny 
wpływ na konkurencyjność.

Jednym z najważniejszych obszarów mających wpływ na 
konkurencyjność Polskiej Chemii jest kapitał ludzki. Prze-
waga doskonałej myśli technicznej i inżynierskiej jaką dys-
ponujemy pozwala sektorowi w Polsce przezwyciężyć 
wiele trudności w tym tych związanych z wdrażaniem re-
gulacji i ich późniejszym skutkami. Brak dostępności do 
tanich surowców przez lata wymuszał na przedsiębior-
stwach opracowywanie coraz to nowszych usprawnień 
w zakresie szeroko rozumianej efektywności. Tą drogą szli-
śmy dotąd. W dzisiejszej, globalnej rzeczywistości to już za 
mało. Teraźniejszość stawia przed nami nowe wyzwania 
i wprowadza element zastanowienia – co dalej z kadrami? 
Branża chemiczna w Europie, szczególnie w Europie Cen-
tralnej, zaczyna borykać się z problemem rozwoju kadr dla 
sektora, co stanowić będzie ważny czynnik umacniający 
konkurencyjność, szczególnie w czasach transformacji ku 
gospodarce 4.0. 

Stoimy także przed narastającym testem dla naszej sku-
teczności jakim są regulacje. Istotnym wsparciem dla 
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konkurencyjności, szczególnie w obszarze regulacji, jest 
wsparcie organizacji branżowych współpracujących z ad-
ministracją publiczną, ale i z innymi grupami interesariuszy, 
których działalność może wpływać na sektor. 

Pojawia się tu potrzeba kooperacji i współpracy. To współ-
praca, zarówno pomiędzy przedsiębiorstwami, przemy-
słem i nauką, przemysłem i organizacjami, sektora z ad-
ministracją publiczną stanowi kluczowe fundamenty 
powodzenia w kształtowaniu stabilnego poziomu konku-
rencyjności.

Sprawność funkcjonowania organizacji branżowych, 
w tym Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, jest jednym 
z kluczowych elementów wsparcia sektora. Organizacje 
jak PIPC tworzą płaszczyzny do wzajemnej współpracy 
wewnątrz sektora – pomiędzy przedsiębiorcami i na ze-
wnątrz sektora z administracją, która jest regulatorem dla 
tej branży. PIPC robi to m.in. wewnątrz swoich jedenastu 
Komisji tematycznych, które tworzy grupa ponad 400 eks-
pertów – przedstawicieli firm i instytucji członkowskich, 
którzy wspólnie uczestniczą w procesach rzecznictwa 
i legislacji. Przez ostatnie niespełna 6 lat w PIPC powsta-
ło 6 nowych Komisji i 4 nowe Podkomisje. które odbyły 
w tym czasie ponad 200 spotkań. 

W obszarze regulacyjnym może znaleźć się wiele dodatko-
wych elementów, które wpłyną na plany strategiczne i roz-
wojowe sektora. Tanie surowce to doskonała przewaga 
konkurencyjna, ale obostrzenia regulacyjne np. środowi-
skowe mogą uniemożliwić pełne wykorzystanie tego za-
sobów. I tu pojawia się dodatkowy element wspomniana 
wcześniej – współpraca z administracją publiczną i to już 
na etapie tworzenia regulacji i na etapie ich implementacji 
i późniejszego dostosowywania. PIPC, będąca częścią ta-
kiego dialogu, przez ostatnie niespełna 6 lat wzięła udział 
w ponad 200 spotkaniach z administracją polską i unijną, 
przedstawiając w tym czasie prawie 300 stanowisk. 

Umacnianie konkurencyjności sektora to także inne licz-
ne działania przedsiębiorstw. Konkurencyjność może być 
budowana poprzez wiele czynników, z którymi przedsię-
biorstwo ma bezpośredni kontakt oraz przez te do których 
można uzyskać dostęp poprzez nawiązywanie współpra-
cy z innymi podmiotami czy instytucjami. Wymiana naj-
lepszych praktyk i doświadczeń, podczas realizacji projek-
tów dedykowanych sektorowi chemicznemu, to skuteczna 
płaszczyzna do nawiązywania współpracy, tworzenia na-
rzędzi i aktywności budujących konkurencyjność. I tu jest 
też pole do działań dla organizacji branżowych wspierają-
cych rodzimy przemysł. W ciągu ostatnich 6 lata PIPC stwo-
rzyła liczne projekty i przedsięwzięcia, dzięki którym mo-
żemy wspierać naszych Członków i prowadzić działania 
dające szanse na rozwój, przybliżające najważniejsze tren-
dy, tworzące przestrzeń do budowania sieci relacji i finalnie 
wpływające na umacnianie konkurencyjności całego sek-
tora. W tym czasie dzięki projektom PIPC miało miejsce po-
nad 70 spotkań, konferencji i warsztatów, w których wzięło 
udział ponad 6000 uczestników. Skala ta pokazuje jak waż-
nym elementem w całym procesie budowania i umacnia-
nia konkurencyjności są tematyczne spotkania branżowe.

Programy badawcze z instytutami czy uczelniami to tak-
że jeden z wielu ważnych elementów udoskonalania do-
tychczasowej działalności, jak również poszukiwania inno-
wacyjnych rozwiązań produktowych i technologicznych. 
To jakże istotny obszar nawiązujący do niektórych global-
nych trendów: przemysłu 4.0, innowacji proekologicznych, 
regulacji jak GOZ wymuszających tworzenie nowych pro-
duktów i czasami ich nowych zastosowań. Można powie-
dzieć, że koło się zamyka. Lub też stwierdzić, że praca nad 
tworzeniem, umacnianiem i ochroną konkurencyjności jest 
procesem ciągłym i powinna skupiać się na każdym obsza-
rze funkcjonowania przemysłu chemicznego, mogącego tą 
konkurencyjność wzmocnić. 

O konkurencyjności można długo dyskutować. Szczególnie 
konkurencyjności przemysłu chemicznego którego wielo-
wątkowość i wielopłaszczyznowość powoduje, że jest on 
podatny na ogromną liczbę czynników wpływających na 
jego pozycję i możliwości konkurowania na różnych ryn-
kach. Dziś konkurencyjność chemii jest uzależniona od spe-
cyfiki danego regionu, regulacji prawnych, dostępności do 
surowców, potrzeb konsumentów ale też od wielu czynni-
ków wewnętrznych każdego przedsiębiorstwa. Pewnym 
jest jedno – Polska Chemia, której konkurencyjność musi być 
bezustannie chroniona i umac-
niana szczególnie potrzebuje 
współpracy wewnątrzsektoro-
wej jak i wsparcia administracji 
publicznej, ponieważ ze wzglę-
du na zakres i skalę jej konkuren-
cyjność ma kluczowe znaczenie 
dla konkurencyjności całej go-
spodarki Polski. 

dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes PIPC

Komisje PIPC
 � ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego

 � ds. Ekologii

 � ds. Energetyki i Klimatu

 � ds. Innowacji

 � ds. Materiałów Polimerowych

 � ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej

 � ds. Paliw Alternatywnych

 � ds. Podatków

 � ds. Techniki

 � ds. Transportu i Dystrybucji

 � ds. Zrównoważonego Rozwoju
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WYZWANIA DLA BRANŻY 
NAWOZOWEJ W EUROPIE

Rynek nawozowy w Polsce ma za sobą bardzo trudny rok. Przyczyniły się do tego 
głównie rosnące ceny surowców, wzrost cen pozwoleń na emisję CO2 i energii 
elektrycznej. Sytuacji nie polepszały bardzo niekorzystne warunki pogodowe, 
które odbiły się na sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Co więcej, na pro-
ducentów nawozów nakładane są kolejne regulacje unijne, które coraz częściej 
ograniczają konkurencyjność firm ze startego kontynentu. Jak sobie z tymi wy-
zwaniami radzi Grupa Azoty, największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej 
producent nawozów mineralnych? 

Na kondycję finansową Grupy Azoty w ubiegłym roku mia-
ła wpływ niespotykana w historii firmy zmienność otocze-
nia rynkowego w segmencie nawozowym, w tym wzrost 
cen gazu, surowców energetycznych i pozwoleń do emisji 
CO

2
. W przypadku Grupy Azoty gaz stanowi ponad połowę 

kosztów produkcji nawozów i dostępny jest w Polsce w ce-
nach dużo wyższych niż na rynku wewnętrznym w Rosji, 
krajach MENA czy USA, co ma bezpośrednie przełożenie na 
biznes nawozowy.

Sytuację komplikował również bardzo duży import nawo-
zów, często niewiadomego pochodzenia, który powodował 

spadek cen, a co za tym idzie obniżenie marż na sprzedaży 
oraz rosnąca liczba regulacji wewnątrz Unii. Przykładem jest 
chociażby nowa dyrektywa azotanowa, w której w naszym 
kraju pojawił się m.in. zapis zakazujący wysiewu przez rolni-
ków nawozów przed 1 marca.

Wobec tak wielu wyzwań, Grupa Azoty kontynuuje dzia-
łania na rzecz wydłużania łańcucha wartości w kierun-
ku produktów specjalistycznych, dedykowanych konkret-
nym uprawom i odbiorcom. Firma rozszerza także ofertę 
o specjalistyczne usługi w zakresie rolnictwa precyzyjne-
go. Jedną z nich jest innowacyjna aplikacja SatAgro, która 

Branża nawozowa

W ubiegłym roku w Tarnowie uruchomiono 
nowoczesne Centrum Badawczo- Rozwojowe, które 

wpisuje się w strategię Grupy Azoty w zakresie 
generowania i wdrażania innowacji.
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Branża nawozowa

na podstawie zdjęć satelitarnych pozwala ocenić stan roślin 
na polu i dokonać obliczeń dotyczących zastosowania od-
powiedniej ilości i składu nawozów. Kluczowym obszarem 
działań firmy jest również bliska współpraca z dystrybuto-
rami. Obecnie sieć Autoryzowanych Dystrybutorów liczy 80 
podmiotów na terenie całego kraju, które oferują stałe do-
radztwo i bogaty program szkoleniowy dla gospodarstw 
rolnych. 

Dla Grupy Azoty strategicznym rynkiem dla rozwoju w seg-
mencie nawozów jest oczywiście rynek polski, ale firmę kusi 
także perspektywa rozwoju poza granicami kraju. Istotnym 
krokiem w tym kierunku było przejęcie w ubiegłym roku 
Grupy COMPO EXPERT, jednego z czołowych podmiotów 
światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbior-
ców profesjonalnych. Warto przy tym dodać, że to właśnie 
produkcja nawozów specjalistycznych, a nie zwiększanie 
wolumenów nawozów prostych, staje się powoli koniecz-
nością. Rolnictwo zmierza bowiem w kierunku modelu 
zrównoważonego, m.in. poprzez wykorzystanie w jak naj-
lepszy sposób składników pokarmowych.

Dzięki tej akwizycji, Grupa Azoty zyskała dostęp do wyso-
ce innowacyjnej technologii i know-how oraz rozwiniętej 
sieci dystrybucji. W kontekście zmienności otoczenia rynko-
wego w segmencie nawozowym, która tak bardzo odbiła 
na zeszłorocznych wynikach Spółki, zdywersyfikowana pro-
duktowo i geograficznie struktura sprzedaży Grupy COM-
PO EXPERT ograniczy ekspozycję firmy na zmienne warunki 
pogodowe i światowe cykle koniunkturalne. 

Nie byłoby jednak mowy o tak odważnych decyzjach, gdy-
by nie prowadzony intensywnie w ramach Grupy Azoty pro-
ces konsolidacji potencjału kluczowych spółek chemicznych 
z Tarnowa, Puław, Kędzierzyna-Koźla i Polic. Jego efektem 
jest między innymi zintegrowanie sił sprzedażowych i po-
wstanie w październiku ubiegłego roku Departamentu Kor-
poracyjnego Handlu Segmentu Agro, który ma zwiększyć 
efektywność działań sprzedażowo-marketingowych firmy.

Obowiązująca strategia Grupy Azoty zakłada koncentra-
cję na projektach badawczych i poszukiwaniu innowacyj-
nych rozwiązań zarówno w zakresie podstawowej działal-
ności, jak i nowych obszarów biznesowych. Przybliżyć do 
nowoczesnych rozwiązań ma ją między innymi urucho-
miony ponad rok temu program akceleracyjny Idea4Azoty, 
rozbudowywane zaplecze badawczo- rozwojowe w posta-
ci uruchomionego w ubiegłym roku w Tarnowie centrum 
B+R czy Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwojowych 
w Kędzierzynie-Koźlu. Z kolei do Grupy Azoty Puławy trafi 
20,5 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój na budo-
wę i wyposażenie laboratorium półtechnik, które powsta-
nie na terenie puławskiego zakładu.

Wszystko wskazuje więc na to, że Grupa Azoty ma solidne 
fundamenty, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi 
branża nawozowa w kolejnych latach. Pozostaje tylko czekać 
na efekty realizowanych inwestycji, które mają duży poten-
cjał, aby nie tylko wzmocnić pozycję firmy na europejskim 
i światowym rynku nawozów ale nadać nowe tempo rozwo-
ju polskiego przemysłu chemicznego i krajowej gospodarki. 

Dzięki akwizycji COMPO EXPERT, jednego 
z czołowych podmiotów rynku nawozów 

specjalistycznych na świecie, Grupa Azoty zyskała 
dostęp do wysoce innowacyjnej technologii 

i    know-how oraz rozwiniętej sieci dystrybucji.



więcej  
informacji

Projekt „Energia dla Chemii” koncentruje się wokół kluczowych dla sektora rozwiązań  
regulacyjnych dotyczących m.in. krajowej i unijnej polityki energetycznej. Jest to  
przestrzeń debaty, wypracowywania wspólnych stanowisk i wymiany doświadczeń. 
Kluczowymi obszarami tematycznymi są rynek mocy, Ustawa o efektywności energetycznej 

i system wsparcia kogeneracji. 

D o ł ą c z  d o  P r o g ra m u

w w w. e n e r g i a d l a c h e m i i . p l
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DOM KONTENEROWY
SPEŁNIAĆ MARZENIA, CZYLI ZAMIESZKAĆ WE WŁASNYM 
DOMU

Na rynku coraz bardziej popularne stają się domy kontenerowe. Zaletą jest nie 
tylko cena, ale i czas realizacji. Od pomysłu do zamieszkania wystarczy zale-
dwie kilka miesięcy. Od niedawna ich produkcją zajmuje się spółka chemiczna 
PCC Rokita. 

– Początkowo miały służyć jako pomieszczenia zastępcze 
podczas remontu budynków biurowych. Szybko jednak 
okazało się, że można z nich zrobić naprawdę komforto-
wy mobilny dom – mówi Mariola Cisowska, Prezes Zarządu 
spółki distripark.com odpowiadającej w grupie PCC za dys-
trybucję Internetową.

MagaHomes to nowa marka całorocznych i sezono-
wych budynków mieszkalnych wykonanych z kontene-
rów morskich. Domy modułowe są w pełni wyposażone, 
zapewniają komfort i bezpieczeństwo. Sprawdzają się 
również jako mieszkania socjalne, domki letniskowe, ca-
łoroczne domki wypoczynkowe czy biura. Pomieszcze-
nia są jasne i przestronne. Elewacje można samemu za-
projektować według własnego gustu i indywidualnych 

potrzeb, wykorzystując drewno, łupek czy płyty włókno-
-cementowe. 

Dodatkowe docieplanie nie jest konieczne. Wysokowydaj-
na, zaawansowana technologicznie poliuretanowa izola-
cja cieplna, produkowana przez PCC Therm, zabezpiecza 
je przed stratami ciepła. Jest to ekonomiczne i ekologiczne 
rozwiązanie. Warto dodać, że podobna sytuacja występu-
je w przypadku wysokich temperatur. Izolacje poliuretano-
we zapewniają nie tylko ciepło podczas mroźnych, zimo-
wych dni, ale również przyjemny chłód podczas upalnego 
lata. Tego typu izolacje oprócz doskonałych właściwości 
termicznych, świetnie sprawdzają się też jako izolacje aku-
styczne. Ich dodatkową zaletą jest odporność na patogeny 
do których należą grzyby.

więcej  
informacji

Projekt „Energia dla Chemii” koncentruje się wokół kluczowych dla sektora rozwiązań  
regulacyjnych dotyczących m.in. krajowej i unijnej polityki energetycznej. Jest to  
przestrzeń debaty, wypracowywania wspólnych stanowisk i wymiany doświadczeń. 
Kluczowymi obszarami tematycznymi są rynek mocy, Ustawa o efektywności energetycznej 

i system wsparcia kogeneracji. 

D o ł ą c z  d o  P r o g ra m u

w w w. e n e r g i a d l a c h e m i i . p l
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Jedną z zalet domów kontenerowych jest ła-
twa zmiana lokalizacji. 

– Każdy dom ma indywidualne przyłącze wody, wyjście ka-
nalizacji oraz zewnętrzne przyłącze elektryczne. Umożliwia 
to łatwe rozłączenie mediów i przetransportowanie konte-
nera w inne miejsce tłumaczy Mariola Cisowska.

Dzięki szybkiemu montażowi domek w każdym momencie 
można przetransportować na specjalnej platformie. Ważne, 
że mogą one być stawiane na różnych podłożach. Konte-
ner jest wyposażony w odpowiednie uchwyty ułatwiające 
mocowanie i przeładunek. Transport kontenerów odbywa 
się samochodami ciężarowymi. Jego załadunek na samo-
chód odbywa się przez podwieszenie go za dolne, naroż-
ne kostki, przy użyciu dźwigu. Do przesuwania kontenera 
po podłożu można użyć wózka widłowego, kontener jest 
wyposażony w specjalnie do tego przystosowane kiesze-
nie umiejscowione w dolnej części ramy. Montaż jest szybki 
i łatwy, a w domu można zamieszkać w zasadzie już w tym 
samym dniu.

Domki są różnej wielkości, od 25 m2 do 50 m2. Można je 
dowolnie łączyć stawiając w różnej konfiguracji ścian-
ki działowe. Wymiary zewnętrzne kontenera to długość: 
12,2 m; szerokość: 2,4 m; wysokość: 2,9 m. Są eleganckie 
i wygodne, wyposażone w kuchnię i łazienkę. Niewątpli-
wie stanowią alternatywną formę dla budownictwa tra-
dycyjnego. 

PCC Rokita SA

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapi-
tałowej PCC SE, której działalność skupia się wokół trzech branż: 
chemia, energia i logistyka. PCC Rokita SA, wraz ze spółkami za-
leżnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane 
między innymi w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kos-
metycznym, papierniczym i wielu innych. Przez 70 lat działalno-
ści firma efektywnie działa na rynku jako godny zaufania produ-
cent i dystrybutor. W strukturze przedsiębiorstwa wyodrębnione 
są trzy wyspecjalizowane kompleksy: polioli, chloru i chemii fo-
sforu. Posiadają one własne laboratoria opracowujące produkty 
dostosowane do potrzeb klientów. W portfolio spółki znajduje się 
ponad 250 różnych produktów chemicznych. Od czerwca 2014 r. 
akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie.

 



• Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk
• Prezentacja najlepszych usług, produktów  

i rozwiązań technicznych
• Budowanie relacji biznesowych 
• Promocja firm członkowskich

Projekt „Przemysł 4.0 – Chemia 
4.0” to forum networkingowe, 
pozwalające na prezentację 
innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie funkcji wsparcia tak 
ważnej gałęzi przemysłu, jaką 
jest sektor chemiczny. Wymiana 
doświadczeń praktyków z ob-
szarów technicznych, które są
istotnym elementem wpływają- 
cym na funkcjonowanie i rozwój 

Polskiej Chemii, jest jednym  
z ważniejszych wyzwań rozwo-
jowych stojących przed całym 
sektorem. 

Projekt, jest pierwszą w Polsce 
platformą twórców i odbior-
ców nowoczesnych rozwiązań 
stanowiących kluczowe elementy 
wsparcia przemysłu chemiczne-
go, które warunkują jego rozwój 
i konkurencyjność.

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

Ponaj PIPC!



34 | Magazyn „Polska Chemia” 1 /2019

EU ETS

NOWY ROK – NOWA PERSPEKTYWA 
Na przełomie 2018 i 2019 roku pojawiły się dokumenty i opracowania z obsza-
ru polityki energetyczno-klimatycznej, o strategicznym znaczeniu dla sektora 
przemysłu chemicznego w Unii Europejskiej (UE). Perspektywa i uwaga sekto-
ra powinna, oprócz bieżących spraw, poszerzyć się o średnio- i długotermino-
wy horyzont czasu.

Bieżące tematy dotyczą implementacji 4 fazy systemu EU 
ETS, która toczy się według założonego harmonogramu. 
Znamy listę sektorów narażonych na ucieczkę emisji i zmie-
nione zasady dotyczące bezpłatnych przydziałów upraw-
nień. Treść decyzji dotyczącej dynamicznej alokacji zostanie 
przyjęta w 3 kwartale 2019 roku, a nowe poziomy bench-
marków poznamy w pierwszej połowie 2020 roku. Ryzyko 
znaczącego wzrostu kosztów dla przemysłu chemicznego 
może przynieść aktualizacja benchmarku cieplnego, który 
obecnie wyznacza kocioł gazowy o 90% sprawności. Komi-
sja Europejska zakłada zmianę metodologii - redukcja ma 
być oparta na danych zebranych z bieżącego okresu, z wy-
łączeniem przypadków w całości opartych na biomasie. 

Istotne znaczenie z perspektywy wdrażanych w kraju roz-
wiązań w ramach programu „Pakiet dla małych ośrodków 
przemysłowych” mają prace Komisji Europejskiej nad zmia-
ną wytycznych w sprawie pomocy państwa w kontekście 
rekompensat kosztów pośrednich. Dążymy, by jak najwięcej 
sektorów i podsektorów przemysłu chemicznego kwalifiko-
wało się do rekompensat po 2021 roku. Z kolei zmiany war-
tości regionalnych współczynników emisyjności i intensyw-
ności pomocy wpłyną na wysokość potencjalnych wypłat. 

Toczą się ważne prace nad zdefiniowaniem na forum krajo-
wym obszarów i sposobów wykorzystania mechanizmów 
finansowych, przewidzianych w dyrektywie EU ETS w la-
tach 2021–2030. Polska będzie dysponowała liczbą co naj-
mniej 411 mln uprawnień do emisji (w ramach derogacji 
i Funduszu Modernizacyjnego), które będzie mogła prze-
znaczyć na działania modernizacyjne w sektorze energe-
tycznym i na rozwój OZE, poprawę efektywności energe-
tycznej, magazynowanie energii oraz modernizację sektora 
energetycznego w kierunku niskoemisyjnej gospodarki po-
przez m.in. zastępowanie technologii i paliw wysokoemi-
syjnych, modernizację sieci przesyłowych. Obszarów i po-
trzeb finansowania jest wiele, a do 30 września br. Bruksela 
musi otrzymać informację o sposobie wykorzystania me-
chanizmów finansowych.

Perspektywę średnio - i długoterminową w kraju wyzna-
czają przedstawione do konsultacji społecznych projek-
ty „Polityki Energetycznej Państwa do 2040” (PEP2040) 
oraz „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–
2030” (KPEiK). Autorzy wskazują szereg polityk i działań 

we wszystkich sektorach gospodarki, które mają doprowa-
dzić do realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycz-
nych w 2030 roku. Oba dokumenty należy postrzegać jako 
wkład Polski w rozpoczynającą się debatę na temat unij-
nych celów na 2050 rok. 

Przedstawiona przez Komisję Europejską strategia „Czysta 
Planeta dla Wszystkich” zakłada, że do połowy tego stu-
lecia UE stanie się neutralna pod względem emisji gazów 
cieplarnianych. Ambitna wizja rozwoju Unii przewiduje 
negatywne emisje w sektorze energetycznym i prawie 
zerowe emisje w sektorze przemysłu. Cefic prioryteto-
wo traktuje długoterminową strategię klimatyczną, nie 
tylko ze względu na znaczący wpływ na przemysł che-
miczny, ale realną możliwość wywarcia wpływu na jej 
kształt. Przede wszystkim postulujemy utrzymanie kon-
kurencyjności - od nacisku na wdrożenie globalnych dzia-
łań proklimatycznych, analizy alternatywnych mechani-
zmów cenowych dla emisji i zasad rozliczania CO2, po 
rozwój rynków niskoemisyjnych produktów czy cyrkular-
nych łańcuchów wartości. Podkreślamy kwestie ogrom-
nego wysiłku finansowego, jaki niesie ze sobą transfor-
macja i wdrożenie na skalę przemysłową OZE, CCU/CCS 
czy technologii przemysłowych. Dodatkowo sukces uza-
leżniamy od dostępu do szeroko rozumianych zasobów 
(m.in. taniej niskoemisyjnej energii elektrycznej) oraz bu-
dowy silnego poparcia społecznego.

Rok 2019 jest kluczowy ze względu na wielowymiarowy 
wpływ, jaki długoterminowa strategia polityki klimatycznej 
i energetycznej wywrze na wszystkie sfery działania przed-
siębiorstw chemicznych. Kluczowy będzie aktywny udział 
w toczonej w kraju dyskusji, jednak to Bruksela zdecyduje 
o kształcie szczegółowej mapy 
drogowej dla przyszłej polity-
ki przemysłowej UE. Racjonalne 
rozwiązania może zapewnić je-
dynie silny głos polskiego prze-
mysłu z uwagi na duży na tle 
innych państw UE udział sekto-
rów energochłonnych w struk-
turze polskiego PKB.

Renata Auchimik
Senior Ekspert PIPC
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Konkurencyjność
Troska o środowisko
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Najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania 

społeczna, której celem jest wskazywanie 

znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej 

gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku 

sektora chemicznego jako dbającego o środo-

wisko, promującego innowacyjność, tworzą-

cego miejsca pracy, respektującego zasady 

 zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego 

społecznie.

Kampania „Polska Chemia” to jedyny projekt 

promujący tak istotny dla polskiej gospodarki 

sektor przemysłu. 

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

JAK ZBUDOWAĆ STRATEGIĘ CSR? 
– KRÓTKI PORADNIK DLA FIRM Z BRANŻY CHEMICZNEJ 

1  Więcej informacji na temat Kampanii 17 Celów zachęcającej przedsiębiorstwa w Polsce do zaangażowania się w realizację Celów 
Zrównoważonego Rozwoju znajduje się na stronie www.kampania17celow.pl 

2 Diagnoza Rady 17 dostępna jest on-line na stronie www.kampania17celow.pl/diagnoza-rady-17 
3 Mapa drogowa dostępna jest w języku angielskim na stronie https://sdgroadmaps.wbcsd.org/ 

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. 
CSR  – corporate social responsibility) to kompleksowy 
i spójny z wizją biznesową firmy sposób prowadzenia dzia-
łalności, oparty o misję i wartości organizacji. Cechą stra-
tegii CSR jest jej biznesowy charakter z określonymi klu-
czowymi wskaźnikami efektywności, a integralną częścią 
wywieranie przez firmę pozytywnego wpływu społeczne-
go obejmującego aspekty etyki, dbałości o pracowników, 
uczciwe relacje rynkowe i zaangażowanie społeczne oraz 
minimalizacja negatywnego wpływu środowiskowego 
prowadzonej działalności. 

Proces wdrażania strategii CSR należy zacząć od zrozumie-
nia istoty społecznej odpowiedzialności biznesu zarów-
no przez kadrę zarządzającą, jak i pracowników niższego 
szczebla organizacji. Zaproszenie kluczowych pracowni-
ków (m.in. z działów HR, BHP, produkcji, zakupów, środowi-
ska, marketingu, R&D, zarządzania ryzykiem) do prac nad 
kształtem strategii CSR jest podstawą do stworzenia do-
kumentu, który będzie odpowiadał na potrzeby bizneso-
we organizacji oraz będzie rozumiany i realizowany przez 
wszystkie działy firmy. 

Drugim istotnym elementem w procesie tworzenia stra-
tegii CSR jest prowadzenie dialogu z najważniejszymi gru-
pami interesariuszy. Dialog ten powinien być prowadzony 
w sposób systematyczny, za pomocą różnych narzędzi i ka-
nałów komunikacji. Poznanie oczekiwań zewnętrznych in-
teresariuszy wpływa nie tylko na utrzymanie dobrych re-
lacji, ale również pomaga poszerzyć horyzonty i dostrzec 
nowe możliwości biznesowe. Znając oczekiwania swoich 
interesariuszy, przedsiębiorstwo może w racjonalny spo-
sób odpowiedzieć na te potrzeby. 

Trzecim, ważnym etapem w tworzeniu strategii CSR jest 
odniesienie do globalnych wyzwań i trendów. Obecnie 
najważniejszym dokumentem wspierającym zrównowa-
żony rozwój przedsiębiorstw jest Agenda 2030 – 17 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przyjętych przez pań-
stwa członkowskie ONZ w 2015 roku. Dokument ten za-
wiera 169 zadań szczegółowych w 17 obszarach, których 
realizacja w dużej mierze wymaga strategicznego i prze-
myślanego zaangażowania biznesu. 

By włączyć działające w Polsce przedsiębiorstwa w reali-
zację Agendy powstał ogólnopolski program – Kampania 

17 Celów1. Powołana przy Kampanii Rada 17 ekspertów 
i ekspertek zarekomendowała Cele2, w których realizację 
powinny zaangażować się przedsiębiorstwa w Polsce, tak 
aby skutecznie rozwiązywać najbardziej palące problemy 
społeczne i środowiskowe a jednocześnie osiągać korzyści 
biznesowe. 

Tworząc strategię CSR warto odnieść się do wyzwań bran-
żowych. Pomocnym dokumentem dla firm z branży che-
micznej jest opracowana przez WBCSD (Światową Radę 
Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju) „Mapa drogowa 
SDGs dla sektora chemicznego”3. W tym opracowaniu fir-
my znajdą unikalną wizję dla sektora oraz inspiracje, w jaki 
sposób wykorzystać Cele Zrównoważonego Rozwoju do 
tworzenia innowacyjnych produktów i doskonalenia proce-
sów poprzez innowacyjne partnerstwa publiczno-prywat-
ne. Dokument nakreśla przykładowe działania, które sektor 
chemiczny może podjąć w krótkim, średnim i długim okre-
sie w perspektywie do 2030 roku. Mapa drogowa przedsta-
wia szereg możliwości pogrupowanych w pięć kluczowych 
tematów: żywność, woda, ludzie i zdrowie, energia oraz in-
frastruktura i miasta. Zgodnie z wnioskami płynącymi z do-
kumentu, wykorzystanie tych możliwości będzie wyma-
gało większego zaangażowania w innowacyjne tworzenie 
produktów w celu sprostania wyzwaniom, które obecnie 
nie mają realnego rozwiązania, udoskonalenie procesów 
w celu poprawy funkcjonowania sektora oraz nawiązywa-
nie partnerstw. W publikacji eksperci zachęcają również do 
podejmowania współpracy i zaangażowania dostawców, 
klientów oraz innych interesariuszy.

Patrząc na powyższe wydaje się, że obecnie firmy chcąc 
opracować skuteczną strategię CSR, przyczyniającą się do 
odniesienia korzyści bi-
znesowych i poprawy po-
zycji rynkowej muszą być 
otwarte na dialog i współ-
pracę zarówno wewnątrz 
organizacji, z zewnętrzny-
mi interesariuszami, a tak-
że współpracę branżową 
i międzysektorową. 

Lidia Kwiatkowska
Starszy konsultant 
w CSR Consulting
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GOZ

GOZ I PRAWO ODPADOWE – 
KLUCZOWE REGULACJE  
W 2019 ROKU

W 2018 roku Komisja Europejska (KE) przyjęła pakiet odpadowy dotyczący go-
spodarki o obiegu zamkniętym oraz europejską Strategię ds. tworzyw sztucz-
nych. Skutkuje to transpozycją pakietu dyrektyw do praw krajowych do 5 lipca 
2020 r., z wyjątkiem zapisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności pro-
ducenta (ROP), dla których ostatecznym terminem będzie 5 stycznia 2023 r. Pa-
kiet odpadowy obejmuje 6 dyrektyw, które nakreślają nowe cele dla recyklin-
gu odpadów i ograniczenia ich składowania, co w rezultacie ma prowadzić do 
zamknięcia obiegu i dotyczy całego cyklu życia produktów. Państwa członkow-
skie będą zatem w najbliższym czasie wypracowywać właściwe zmiany w regu-
lacjach krajowych. 

SUP i mikroplastiki

W Strategii ds. tworzyw sztucznych KE zaproponowała sze-
roki zakres dobrowolnych i obowiązkowych instrumentów 
zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym, przy tym od-
niosła się do konkretnych tematów tj. jednorazowe two-
rzywa sztuczne czy mikroplastiki. W maju 2018 r. KE wyszła 
z propozycją dyrektywy ws. produktów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych (ang. Single-use plastics, SUP), 
której głównym celem jest zapobieganie powstawaniu 
i ograniczanie odpadów morskich z produktów jednora-
zowego użytku z tworzyw sztucznych. Propozycja dotyczy 
10 najczęściej znajdowanych na plażach Europy produktów 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które pod 
względem ilościowym stanowią około 70% odpadów mor-
skich, a proponowane działania obejmują ograniczenie sto-
sowania, ograniczenia rynkowe (zakazy, limity), wymogi do-
tyczące projektowania i oznakowania, rozszerzenie zakresu 
ROP, upowszechnianie wiedzy i edukację. W sytuacji gdy 
będą istniały łatwo dostępne produkty zastępcze, wówczas 
produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zo-
staną objęte zakazem wprowadzania do obrotu, który obej-
mie: plastikowe patyczki kosmetyczne, sztućce, talerzyki, 
słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pro-
dukty z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych oraz po-
jemniki na żywność i napoje, wykonane z ekspandowane-
go polistyrenu. Dodatkowo w przypadku innych produktów 
wymagane będzie ograniczenie ich stosowania, wprowa-
dzone zostaną odpowiednie wymagania dotyczące projek-
towania i oznakowania, a na producentów nałożony zosta-
nie obowiązek dotyczący gospodarowania odpadami i ich 
likwidacji. Wstępne porozumienie ws. propozycji dyrektywy 

SUP, będące rezultatem przeprowadzonego trilogu, musi 
formalnie zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 
Unii Europejskiej i po jej zatwierdzeniu i opublikowaniu, 
państwa członkowskie będą miały dwa lata na dokonanie jej 
transpozycji. Przyjęcie dyrektywy SUP planowane jest w bie-
żącej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Komisja Europejska zastanawia się również nad regulacją 
dotyczącą mikroplastików dodawanych w sposób celowy 
do produktów, przede wszystkim pod kątem wymagań dla 
eko-projektowania i oznakowania oraz systemów wychwy-
tywania mikrocząstek ze ścieków miejskich i ich usuwania. 
W tym zakresie Europejska Agencja Chemikaliów prowa-
dzi obecnie prace nad wprowadzeniem ograniczeń w ra-
mach Załącznika XV odnośnie mikroplastików dodawanych 
w sposób celowy. Początek konsultacji publicznych plano-
wany jest na marzec 2019 r., a opinie komitetów naukowych 
ECHA spodziewane są w marcu 2020 r.

Droga do GOZ

Należy pamiętać, iż GOZ jest elementem wielu stra-
tegicznych dokumentów, takich jak np. Strategia Na 
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategia Produk-
tywności, Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) więc 
aby ułatwić implementację w Polsce założeń GOZ  
i przejście na model gospodarki cyrkularnej Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii opracowało projekt Mapy 
Drogowej Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Pokazuje on konieczność szerokiego ukierun-
kowania działań w szczególności obejmując: zrównoważo-
ną produkcję przemysłową, zrównoważoną konsumpcję, 
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biogospodarkę, nowe modele biznesowe, wdrażanie i mo-
nitorowanie GOZ. Prowadzone są również prace przez ad-
ministrację krajową nad zaprojektowaniem i opracowa-
niem „narzędzi” umożliwiających realizację celów i założeń 
Mapy Drogowej, takie jak wytyczenie nowych modeli bi-
znesowych, nowego otoczenia gospodarczego dla przed-
siębiorców. Realizowane będą również projekty mające 
na celu ocenę postępu transformacji w kierunku GOZ i jej 
wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy. 

Rewolucja w odpadach

Proces zmian regulacji krajowych związanych z gospodarką 
odpadami już się rozpoczął i w ostatnim czasie został zin-
tensyfikowany, nie tylko ze względu na wymagania unijne, 
ale również z powodu konieczności uszczelnienia systemu 
krajowego.

W związku z nasilającym się niewłaściwym zagospodaro-
waniem odpadów oraz zjawiskiem pożarów miejsc nagro-
madzonych odpadów, w 2018 roku zmieniono regulacje 
w zakresie gospodarki odpadami. Efektem bardzo inten-
sywnych i szybkich prac jest uchwalenie przez Sejm RP 
w dniu 20 lipca 2018 roku zmiany ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw. Równolegle dokonano również 
nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zno-
welizowana ustawa o odpadach weszła w życie 5 wrześ-
nia 2018 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących wizyjnego 
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowa-
nia odpadów (wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od 
dnia ogłoszenia: 22 lutego 2019 r.) oraz wymagań w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej (wchodzą w życie po upły-
wie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia: 22 sierpnia 2019 r.).

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza szereg no-
wych obowiązków dla prowadzących działalność związaną 
z gospodarką odpadami, w szczególności w zakresie maga-
zynowania, przetwarzania i składowania odpadów. Wśród 
najważniejszych zmian należy wymienić wprowadzenie:
• przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej – 

w tym obowiązek dopuszczenia obiektu i innych miejsc 
magazynowania odpadów, do użytkowania na pod-
stawie opinii Państwowej Straży Pożarowej przez roz-
poczęciem działalności w zakresie gospodarki odpada-
mi, konieczność sporządzania i przedkładania operatów 
przeciwpożarowych miejsc magazynowania,

• obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli 
miejsc magazynowania lub składowania odpadów,

• obowiązku posiadania zabezpieczenia roszczeń dla 
podmiotów prowadzących zbieranie i przetwarzanie 
odpadów, 

• zakazu przywozu wszystkich rodzajów odpadów prze-
znaczonych do procesów unieszkodliwiania. 

Co istotne, aktualny kształt ustawy oraz jej projektowane 
akty wykonawcze przewidują nowe obowiązki nie tylko dla 
podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami, 
ale również dla podmiotów, które produkują i magazynu-
ją odpady (co jest konsekwencją ich podstawowej działal-
ności) i dalej ewentualnie je przetwarzają. Tak więc regula-
cja będzie miała bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw branży chemicznej.

Rok 2019 będzie czasem wdrażania przepisów ustawy – 
wejściem w życie przepisów dotyczących wizyjnego syste-
mu kontroli oraz wymagań w zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej oraz szeregu aktów wykonawczych ustawy:

Projektowane akty wykonawcze do ustawy o odpadach*

Akt wykonawczy Stan prac Wejście w życie przepisów

projekt rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie wysokości 
stawek zabezpieczenia roszczeń

• prace nad rozporządzeniem dobiegły 
końca

• w dniu 11.02.2019 r. rozporządzenie zosta-
ło ogłoszone w Dzienniku Ustaw

rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia

projekt rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie wizyjnego 
systemu kontroli miejsca magazy-
nowania lub składowania odpa-
dów

• końcowy etap prac
• projekt został skierowany do rozpatrzenia 

przez Komisję Prawniczą
• w dniu 25 stycznia br. odbyło się posie-

dzenie Komisji Prawniczej, na której roz-
patrzono projekt

rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
przepisów § 5 ust. 4–6 (przepisy dotyczące 
pomieszczenia, w którym przechowywany 
jest nośnik informacji), które wchodzą w ży-
cie 22 lutego 2021 r.

projekt rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie szczegóło-
wych wymagań dla magazynowa-
nia odpadów

• projekt został skierowany do konsultacji 
publicznych, opiniowania i uzgodnień 
międzyresortowych

rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem § 6 
ust. 4 i 5 (przepisy dotyczące etykiety), które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

projekt rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w sprawie wymagań w za-
kresie ochrony przeciwpożarowej

• trwają prace międzyresortowe, przewiduje się, że w lutym 2019 roku projekt powinien zo-
stać przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych

• termin do wydania rozporządzenia to 22 sierpnia 2019 r.

*  informacje opracowano na podstawie dostępnych, oficjalnych informacji oraz dostępnych treści projektów rozporządzeń na dzień 
13.02.2019 r.

GOZ
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Część aktów wykonawczych do ustawy jest obecnie na 
końcowym etapie prac. Nowe przepisy i obowiązki jakie 
wprowadza ustawa i jej akty wykonawcze bez wątpienia 
będą jednymi z kluczowych regulacji, do których przedsię-
biorstwa będą musiały się dostosować. 
Warto również zwrócić uwagę, że równolegle procedowa-
ne są inne, istotne zmiany regulacji, takie jak: 
• zmiana ustawy o odpadach dotycząca Bazy danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpa-
dami (BDO) - nowelizacja doprecyzowuje przepisy od-
noszące się do funkcjonowania BDO, nad której utwo-
rzeniem obecnie toczą się prace;

• zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach – gdzie z perspektywy przemysłu jednym 
z najważniejszych jest zapis dotyczący odpowiedzial-
ności wytwórcy odpadów niebezpiecznych, określający 
kiedy następuje zwolnienie z odpowiedzialności za zbie-
ranie lub przetwarzanie tych odpadów.

Biorąc pod uwagę skalę zmian i wątpliwości interpretacyj-
ne, jakie wzbudzają przepisy dotyczące gospodarki odpa-
dami, bez wątpienia będą to najtrudniejsze i najbardziej 
wymagające zmiany regulacyjne. 

Podsumowując, rok 2019 będzie rokiem pierwszych re-
alnych kroków ku transformacji w kierunku gospodar-
ki cyrkularnej. Związane z tym będą zatem liczne zmiany 

regulacyjne, zarówno na gruncie unijnym, jak i krajowym. 
Ponadto, nasilające się presje społeczne i środowisko-
we, będą skutkowały intensyfikacją działań i prac legisla-
cyjnych w zakresie tworzyw sztucznych, mikroplastików, 
recyklingu i zagospodarowania odpadów. Przedsiębior-
cy będą nie tylko zmuszeni do śledzenia nowych propo-
zycji i rozwiązań regulacyjnych, ale również coraz częściej 
będą zobowiązani do ich wdrożenia w swojej działalności. 
W związku z powyższym, opisana problematyka w dal-
szym ciągu będzie jednym z kluczowych obszarów pracy 
w zakresie rzecznictwa i legislacji Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego. 

GOZ

Klaudia Kleps 
Senior Ekspert PIPC

dr inż. Anna Zalewska
Główny Specjalista PIPC
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Odpowiedzialność i Troska

PROGRAM  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA

Światowy Program Responsible Care, znany w Polsce pod nazwą „Odpowie-
dzialność i Troska” jest wyjątkową międzynarodową inicjatywą przemysłu che-
micznego, której celem jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarze ochrony śro-
dowiska, bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. 

Program ten funkcjonuje w Polsce już od ponad 25 lat, bę-
dąc tym samym jednym z najstarszych i najbardziej pre-
stiżowych Programów branżowych działających w Polsce. 
Nadzór nad nim od początku sprawuje Polska Izba Przemy-
słu Chemicznego (PIPC).

Polski Program oprócz bogatego zaplecza merytoryczne-
go (szkolenia i seminaria, konferencje, wymiana doświad-
czeń między realizatorami m.in. w ramach akcji Dbam 
o środowisko, możliwość udziału w autorskich projektach 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego) daje dodatkowe 
okazje do rozwoju inicjatyw kierowanych do swoich pra-
cowników oraz społeczności lokalnych. 

Prowadzone od wielu lat własne projekty, tj. akcja „Drzew-
ko za butelkę”, konkursy fotograficzne „Złap zająca”, cieszą 
się dużym powodzeniem, a co istotniejsze budują świado-
mość ekologiczną najmłodszych i tych starszych „użytkow-
ników” środowiska naturalnego. Akcja „Drzewko za butelkę” 
to również wymierne efekty – w ciągu 17 lat trwania akcji 
zebraliśmy blisko 30 mln sztuk butelek oraz 17 ton innych 
śmieci, w zamian których posadziliśmy ponad 30 tys. sztuk 
drzewek.

Wymagania stawiane Realizatorom przez założenia Progra-
mu są konsekwentnie, okresowo monitorowane i spraw-
dzane. Dzięki tej konsekwencji logo Programu „Odpowie-
dzialność 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 Realizatorzy 
Programu jest wiele, a do najważniejszych z nich można 
zaliczyć:
• dołączenie do grona największych firm branży che-

micznej w Polsce i na świecie,
• weryfikacja wdrożonych systemów zarządzania i ewen-

tualne ich usprawnienie,
• nowe możliwości komunikacji wewnątrz firmy i w rela-

cjach z interesariuszami zewnętrznymi,
• rozwój inicjatyw CSR w przedsiębiorstwie, dostęp do 

nowych, sprawdzonych akcji,
• dostęp do szkoleń i konferencji oraz autorskich pro-

jektów przygotowywanych przez PIPC,
• promocja swojej działalności w Europie i na świecie – 

możliwość zgłoszenia udziału w europejskim konkursie 
RC AWARDS.

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” 
tel. 24 286 93 28 
redakcja@rc.com.pl 
www.rc.com.pl
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Szybka Ścieżka

SZYBKĄ ŚCIEŻKĄ DO INNOWACJI

1 Udział przyznanego dofinansowania na podstawie podpisanych umów w 2017 roku.

Niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie czy branży działa dane przedsiębior-
stwo, o jego sile w dużej mierze decyduje niezwykle ważny czynnik, którym 
jest potencjał do innowacyjności. To spojrzenie w przyszłość, stałe poszuki-
wanie nowych, lepszych rozwiązań i technologii, zamiast oparcia się na prze-
starzałych, choć nieraz sprawdzonych i stosowanych przez lata rozwiązaniach. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera właśnie takich przedsiębiorców, 
którzy swoje plany układają z myślą o kolejnych latach, inwestując w zespoły 
badawcze i poszerzając tym know-how własnego przedsiębiorstwa. Dla nich 
też powstał flagowy program NCBR – Szybka Ścieżka, na który w 2019 roku, 
w czterech konkursach, Centrum przeznaczy łącznie 2,25 miliarda złotych. 

Spektrum działań Narodowego Centrum Badań i Rozwo-
ju jest szerokie. Jako agencja wykonawcza ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego, realizuje zadania z zakresu polity-
ki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. 
Od momentu powstania, czyli przez ponad dekadę, jako 
platforma skutecznego dialogu między środowiskiem na-
uki i biznesu, Centrum przeznaczyło 50 miliardów złotych 
na wsparcie prac badawczo-rozwojowych polskich przed-
siębiorstw, uczelni oraz instytutów badawczych. W tym 
czasie podpisano ponad 10 tysięcy umów na realizację no-
watorskich projektów, które mają szansę przynieść korzyść 
polskiej gospodarce. 

Branża chemiczna ma w tej kwocie swój duży udział – 
w samym roku 2017 udział segmentu skonsumował 23% 
przyznanego dofinansowania1. Oferta dedykowana bran-
ży chemicznej obejmowała program sektorowy Inno-
Chem, Wspólne Przedsięwzięcie SynChem oraz programy 

horyzontalne. Obecnie, rekomendowany dla podmiotów 
z branży chemicznej jest program Szybka Ścieżka, dający 
przedsiębiorcom duże możliwości na rozwój innowacyjno-
ści w firmach.

Flagowy program

Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na Szybką 
Ścieżkę? Program ten jest skierowany do mikro, małych, 
średnich oraz dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (rów-
nież naukowo-przemysłowych). Jest on również większą 
szansą dla przedsiębiorców z branży chemicznej na uzy-
skanie dofinansowania, ze względu na tak istotne kwestie, 
jak chociażby brak ograniczeń zakresu tematycznego dla 
wnioskowanego projektu, większa wartość kosztów kwa-
lifikowanych (w porównaniu z programem sektorowym), 
ale także szybsza informacja zwrotna do przedsiębior-
cy o przyznaniu dofinansowania oraz znacznie częstsze 
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nabory połączone z oceną wniosków w odcięciach mie-
sięcznych. 

To, co wyróżnia Szybką Ścieżkę to przede wszystkim wspo-
mniany brak zakresu tematycznego. Wymagania ogólne 
odnośnie tematyki projektu zostały zapisane w wykazie 
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które swym zakre-
sem obejmują również branżę chemiczną, ale w szerszym 
zakresie niż w przypadku InnoChem. Pozwala to na udział 
projektów o zróżnicowanej tematyce, co jest szczególnie 
istotne w zmieniających się warunkach rynkowych i tech-
nologicznych, gdzie czynnikiem decydującym o przewa-
dze konkurencyjnej jest nieraz szybkość wdrożenia projek-
tu, a dostęp do finansowania warunkuje „być albo nie być” 
całego przedsięwzięcia. Dzięki szerszemu spojrzeniu na 
dany problem można go rozwiązać na różne sposoby, co 
było niemożliwe z uwagi na szereg ograniczeń, które były 
narzucone w agendzie badawczej wyżej wymienionego 
konkursu. Przedsiębiorcy muszą jednak wziąć pod uwagę, 
że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju narzuca na bene-
ficjentów bezwzględny wymóg wdrożenia projektu. Tak 
więc każdy, kto przedstawi projekt, który będzie innowa-
cyjny przynajmniej w skali Polski i który w sposób szczegól-
ny poprawi poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, dzię-
ki wykorzystaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych, 
ma szansę na uzyskanie dofinansowania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i dążąc do 
zwiększenia efektywności programu, NCBR od nowego, 
2019 roku, wprowadził w nim kolejne udogodnienia. O do-
finansowanie w konkursach Szybkiej Ścieżki będą mogły 
się ubiegać nie tylko firmy – MŚP lub duże przedsiębior-
stwa  – ale także konsorcja z udziałem jednostek nauko-
wych. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, 
przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojo-
wych. Przedsiębiorcy, tak jak do tej pory, będą mogli rów-
nież złożyć wniosek o dofinansowanie samodzielnie. Nie-
zmiennie dopuszczalne będzie także podwykonawstwo 
prac zlecone jednostkom naukowym lub innym, wyspecja-
lizowanym firmom. 

Pierwszy z konkursów – dla MŚP z certyfikatem Komi-
sji Europejskiej „Seal of Excellence” – Centrum ogłosiło już 

15 lutego. Kolejny, z budżetem 1,05 mld zł, został ogłoszony 
28 lutego, a wnioski można składać od 1 kwietnia do 1 lip-
ca. Dokładne w tym samym terminie zostanie przeprowa-
dzony nowy, dedykowany projektom B+R na rzecz zwięk-
szania dostępności dla osób niepełnosprawnych konkurs 
Szybkiej Ścieżki z budżetem 50 mln zł.

Poprzez przekierowanie uwagi podmiotów z branży na 
programy horyzontalne, NCBR liczy na zwiększenie liczby 
i wartości współfinansowanych projektów. Z pewnością 
pozytywne doświadczenia przedsiębiorców z sektora che-
micznego, realizujących już swoje projekty w ramach pro-
gramów horyzontalnych NCBR, z czasem staną się udzia-
łem jeszcze szerszego grona firm i jednostek naukowych, 
przyczyniając się do dalszego rozwoju branży.

Informacja to podstawa

Wszyscy przedsiębiorcy i naukowcy zainteresowani ofertą 
konkursową NCBR lub rozważający realizację projektu B+R, 
mogą skorzystać z usług specjalnie uruchomionego w sie-
dzibie NCBR Punktu informacyjnego. Pracownicy Centrum 
- telefonicznie, mailowo lub osobiście - udzielają w nim nie-
zbędnych informacji, przedstawiają propozycje konkursów, 
w których można wnioskować o dofinansowanie, a w razie 
potrzeby skierują do innych instytucji, które mogą wesprzeć 
realizację danego projektu. Spotkania z pracownikami NCBR 
na temat zasad i warunków obowiązujących w wybranych 
konkursach, ze szczególnym naciskiem na Szybką Ścież-
kę, będą organizowane także w poszczególnych miastach. 
W 2019 roku Centrum będzie kontynuowało cykl „NCBR dla 
firm”, w ramach którego eksperci NCBR zaprezentują ofertę 
podczas spotkań z przedsiębiorcami w całej Polsce.

Materiał NCBR

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju





Magazyn „Polska Chemia” 1 /2019 | 47

Biopaliwa

CLARIANT NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z EXXONMOBIL 
I RENEWABLE ENERGY GROUP W CELU ROZWOJU 
BADAŃ NAD BIOPALIWAMI CELULOZOWYMI

Jest to współpraca partnerska mająca na celu rozszerzenie prowadzonych 
wspólnie przez ExxonMobil i REG badań nad paliwami celulozowymi biodiesel. 
Technologia sunliquid® firmy Clariant ma ułatwić stworzenie kompatybilnych 
cukrów celulozowych. Celem współpracy jest połączenie dostępnych technolo-
gii w jeden zintegrowany proces produkcji paliw typu biodiesel.

Firma Clariant, światowy lider w branży chemii specjalistycz-
nej z siedzibą w Szwajcarii, w dniu 23 stycznia 2019 r. ogło-
siła, że podpisała z ExxonMobil z Teksasu oraz Renewable 
Energy Group (REG) z Iowa umowę o wspólnym prowadze-
niu badań, mających na celu ocenę możliwości wykorzysta-
nia cukrów celulozowych pochodzących np. z odpadów 
rolniczych, w produkcji biopaliw. Potencjalnie może się to 
przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Umowa zawarta między tymi trzema firmami, pozwoli 
ExxonMobil i REG jeszcze bardziej zoptymalizować opraco-
wany przez REG proces biokonwersji, dzięki wykorzystaniu 
wcześniej przetestowanych i poddanych analizie wzorco-
wej cukrów celulozowych, wytworzonych w opracowanym 
przez Clariant procesie pod nazwą sunliquid. Ostatecznym 
celem współpracujących firm jest połączenie procesów 
opracowanych przez Clariant i REG’s w ramach jednej jed-
nolitej technologii konwersji biomasy celulozowej w paliwo 
biodiesel.

– W ciągu ostatnich trzech lat nasza współpraca z REG 
umożliwiła poczynienie istotnych postępów w zakresie ge-
netycznego udoskonalenia opracowanych przez REG mi-
koorganizów w celu jak najlepszego ich wykorzystania do 
przyspieszenia konwersji cukrów celulozowych w paliwo 
biodiesel – mówi Vijay Swarup, wiceprezes ds. badań i roz-
woju w firmie ExxonMobil Research and Engineering Com-
pany. – Wykorzystanie doświadczenia i wiedzy fachowej 
naszych partnerów z Clariant pozwoli nam lepiej zrozumieć 
i rozwinąć kluczową fazę całościowego procesu konwersji 
celulozowej. Mamy nadzieję, że doprowadzi to do rozwoju 
skalowalnej technologii biodiesel.

Clariant to wiodąca firma oferująca zintegrowane techno-
logie i rozwiązania służące przetwarzaniu odpadów rolni-
czych, takich jak słoma pszeniczna, słoma ryżowa, odpady 
kukurydziane i wytłoki trzciny cukrowej. Opracowany przez 
Clariant proces sunliquid, obejmuje obróbkę wstępną bez 
użycia środków chemicznych, zintegrowaną produkcję 
surowca oraz wykorzystanie specyficznych dla danego 
procesu enzymów, dzięki czemu zapewnia wysoki uzysk 

ulegających fermentacji cukrów C5 i C6. Clariant prowa-
dzić będzie testy w swoim zakładzie w Straubing, w Niem-
czech, z wykorzystaniem różnych rodzajów surowców ce-
lulozowych, które będą przetwarzane w cukry, a następnie 
konwertowane przez REG i ExxonMobil w wysokiej jakości 
niskoemisyjne paliwo biodiesel.

– Stawiamy na innowacyjność oraz badania i rozwój, a jed-
nocześnie zaangażowani we wspieranie zrównoważonego 
rozwoju – to główne filary naszej strategii w Clariant. Na-
sza platforma technologiczna sunliquid stanowi kluczowe 
osiągnięcie w powyższym zakresie. Jesteśmy dumni z tego, 
że dwóch tak silnych sojuszników w branży biopaliw wy-
brało właśnie Clariant na swojego partnera. Niezmiernie 
cieszy nas perspektywa współpracy z nimi w zakresie dal-
szego wykorzystania tej wyjątkowej technologii na potrze-
by konwersji biomasy celulozowej na paliwo i substancje 
chemiczne, w tym biodiesel – stwierdził Christian Kohlpa-
intner, członek komitetu wykonawczego Clariant.

Wykazano już w praktyce szeroki wachlarz zastosowań 
technologii REG Life Sciences w branżach tak różnorod-
nych, jak dodatki smakowo-zapachowe, specjalistycz-
ne wyroby chemiczne oraz paliwa transportowe. Dzięki 
współpracy z ExxonMobil firma REG opracowała prawnie 
zastrzeżoną technologię wykorzystująca mikroorganizmy 
przemysłowe do konwersji złożonych cukrów celulozowych 
w niskoemisyjne paliwo biodiesel w jednoetapowym pro-
cesie fermentacji.

Clariant będzie także współpracować z ExxonMobil i REG 
w ramach badania z zakresu inżynierii koncepcyjnej, mają-
cego na celu potwierdzenie możliwości opracowania zinte-
growanego procesu, obejmującego technologie oferowa-
ne przez wszystkie strony umowy.

Thijs Bouwens
Clariant

Sunliquid® – znak towarowy firmy Clariant zarejestrowany w wie-
lu krajach na świecie. 
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Przemysł 4.0

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW 
KLUCZEM DO SUKCESU FIRMY 
W TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw produkcyjnych stawia przed nimi wiele 
wyzwań powodując reorganizację procesów, redefinicję celów strategicznych, 
a także wpływa na kulturę organizacji. Aby móc zmierzyć się z narastającą pre-
sją zmian powodowanych upowszechnianiem nowych cyfrowych technologii, 
należy zadać sobie pytanie: jak osiągnąć sukces w tak dynamicznie zmieniają-
cym się otoczeniu?

Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej w czwartej rewolu-
cji przemysłowej wymaga między innymi zmiany sposobu 
postrzegania roli organizacji w ekosystemie biznesowym 
oraz zdiagnozowania, które z kluczowych zasobów i kom-
petencji organizacji, wzmocnione przez zastosowanie roz-
wiązań cyfrowych, umożliwią jej dalszy rozwój.

Oczywiście nie ma uniwersalnego sposobu na sukces. Jed-
nak bez wątpienia można stwierdzić, że sukces budują lu-
dzie. Organizacja to ludzie, ich wiedza, kompetencje, do-
świadczenia – te elementy tworzą kluczowy zasób firmy 
i podstawę do wprowadzania zmian. Między innymi od 
kompetencji pracowników i liderów firmy zależy jej doj-
rzałość cyfrowa, czyli zdolność organizacji do osiągania 
przewagi konkurencyjnej poprzez zastosowanie rozwią-
zań wykorzystujących nowe cyfrowe technologie. Zatem, 
świadomość wartości zasobu jakim są pracownicy jest dla 
przedsiębiorstw pierwszym krokiem do realizacji planów 
transformacji cyfrowej. 

Jakie kompetencje powinien posiadać pracownik, aby po-
móc firmie stać się bardziej dojrzałą cyfrowo? Niestety 
w kontekście tak złożonego pojęcia jakim jest Przemysł 4.0 
trudno powiedzieć, że jest to krótka lista umiejętności. Two-
rzą ją cztery główne kategorie:
• kompetencje techniczne – obejmujące umiejętności 

i wiedzę powiązaną bezpośrednio z rodzajem wykony-
wanej pracy, 

• kompetencje metodyczne, tj. zdolności podejmowania 
decyzji i rozwiązywania problemów, 

• kompetencje społeczne, czyli umiejętności współpracy 
i komunikowania się z ludźmi oraz 

• kompetencje osobiste, np. postawy i motywacje. 

Pomimo iż Przemysł 4.0 kojarzy się z technologiami 
i produkcją, to nie technologiczne kompetencje i spe-
cjalizacja będą tworzyć najważniejsze wymagania dla 

Pracowników 4.0. Badania i analizy ekspertów biorących 
udział w międzynarodowym dyskursie dotyczącym cyfro-
wych kompetencji wskazują, że umiejętności psycho-spo-
łeczne (tzw. kompetencje miękkie) będą gruntem do budo-
wania kariery przyszłych pracowników przemysłu. Możemy 
wymienić tutaj takie cechy Pracowników 4.0 jak: 
• elastyczność oraz otwarta postawa w stosunku do 

zmian,
• umiejętność szybkiego reagowania w oparciu o analizę 

danych,
• komunikatywność (pojmowana nie tylko jako dialog po-

między ludźmi, ale również w kontekście interakcji czło-
wieka z maszyną),

• umiejętność etycznego działania, budującego zaufanie 
w relacjach ze współpracownikami i partnerami,

• szeroki i interdyscyplinarny horyzont myślenia.

Powyżej prezentowane kompetencje znajdują potwierdze-
nie w badaniach dot. Inżynierów 4.0 przeprowadzonych 
w Polsce przez firmę Astor (Astor, 2017).

Pracownicy fabryki przyszłości powinni umieć wykorzysty-
wać nowe technologie cyfrowe w procesach produkcyj-
nych, zarządzania firmą i traktować je jako narzędzia od-
działujące na całą organizację oraz jej otoczenie biznesowe, 
np. dostawców, partnerów, klientów. Aby skutecznie reali-
zować powierzane im odpowiedzialności, pracownicy po-
winni rozumieć rolę ich firmy w globalnej sieci tworzonej 
wartość. Zaangażowanie pracowników w proces transfor-
macji oraz jasne komunikowanie im kierunków i wizji zmian 
oraz zadań jakie się im powierza w celu osiągania celów 
strategicznych, znacząco ułatwia proces zmian i wpływa 
na jego efekty. 

Jeśli chodzi o umiejętności techniczne wymagane w fa-
bryce przyszłości, można wymienić kilka kluczowych wy-
magań, które zależą m.in. od charakteru wykonywania 



Magazyn „Polska Chemia” 1 /2019 | 49

Przemysł 4.0

pracy. Najbardziej uniwersalne cechy to: umiejętność pra-
cy z danymi, analizowania i przetwarzania informacji, rozu-
mienie jaki rodzaj technologii może zostać wykorzystany 
do poprawy wskaźników efektywnościowych, postępo-
wanie wg zasad cyberbezpieczeństwa, czy też wykorzy-
stywanie technologii mobilnych. Pracownicy produkcji 
będą musieli umieć np. wykorzystywać rozwiązania roz-
szerzonej rzeczywistości w procesie diagnostyki maszyn, 
utrzymania ruchu, w szkoleniach, kategoryzować informa-
cje w procesie wdrażania algorytmów sztucznej inteligen-
cji, np. predictive maintanace, czy też programować robo-
ty i współpracować z nimi ramię w ramię. Inżynierowie 4.0 
będą musieli rozumieć normy standaryzacji dla Przemysłu 
4.0, np. standardy RAMI4.0 w celu budowania systemów 
automatyzacji, cyfryzacji i robotyzacji, umieć wykorzysty-
wać narzędzia do symulacji procesów i projektowania oraz 
kreatywnie poszukiwać sposobów wykorzystania techno-
logii cyfrowych do projektowanych przez nich rozwiązań. 
W związku z postępującą integracją danych pracownicy 
posiądą konieczne umiejętności wykorzystywania podsta-
wowych narzędzi oprogramowania systemów zarządzania 

danymi, np. ERP, Business Intelligence, CRM, co umożliwi 
im elastyczność powierzanych im zadań. Managerowie 4.0 
również stoją przed dużym wyzwaniem zmiany kierunków 
rozwoju swoich talentów, lecz ze względu na niezwykle 
istotną rolę kadry zarządzającej w procesie zmian, temat 
ten będzie przeanalizowany w kolejnej części artykułu. 

Zatem, efekty wprowadzanych zmian związanych z trans-
formacją cyfrową zależą od wysiłku jaki firma włoży w roz-
wój talentów i kompetencji własnych pracowników. Na-
leży jednak pamiętać, że opis wymagań kadr przemysłu 
przyszłości odnosi się do współczesnych wizji Przemy-
słu 4.0, natomiast przyszłość zweryfikuje jakie nowe zawo-
dy powstaną i jak naprawdę będą brzmieć ogłoszenia re-
krutacyjne.

*) Astor. (2017). Inżynierowie Przemysłu 4.0 (Nie)gotowi do zmian? 
2017. 

Katarzyna Nosalska
Projekt Platforma Przemysłu Przyszłości
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ISTOTA SYMULACJI W DOBIE 
PRZEMYSŁU 4.0

W jaki sposób gromadzimy, analizujemy i przetwarzamy dane dotyczące reali-
zowanych przez nas procesów? Czy nowoczesne rozwiązania z pogranicza auto-
matyki, elektroniki i informatyki pozwalają nam uzyskać pewność w podejmo-
waniu decyzji? Wreszcie, czy jesteśmy świadomi skutków tychże decyzji? Zanim 
postaramy się odpowiedzieć na postawione powyżej pytania przeanalizujemy 
standardowy wycinek linii produkcyjnej i spróbujemy zrozumieć stany jakie 
w nim występują.

Rozważmy prosty system produkcyjny, w którym w pew-
nym momencie detal jest przetwarzany na trzech kolej-
nych maszynach. Z informacji uzyskanych od pracowników 
linii produkcyjnej wynika, że każdy z detali jest przetwarza-
ny 10 sekund na każdej z maszyn. Rachunek wydaje się try-
wialny i prosty – w ciągu godziny zostanie przetworzonych 
360 detali. Czy oby na pewno? Chwila zastanowienia po-
zwala nam dojść do wniosku, że detali ukończonych będzie 
jednak o 3 sztuki mniej, gdyż pozostaną one w tym czasie 
jeszcze na stacjach roboczych. Czy jednak mamy pewność, 
że zawsze każdy z tych detali będzie przetwarzany dokład-
nie 10 sekund? Co się stanie jeżeli zastąpimy ten parametr 
średnią równą 10? I podstawowe pytanie – jak taką zmianę 
sprawdzić?

W sytuacji, gdy zawodzą podstawowe, dostępne narzę-
dzia analityczne z pomocą w analizie przychodzi narzę-
dzie jakim jest symulacja. Korzystając z oprogramowania 
do symulacji procesów FlexSim 3D Simulation Software 
sprawdzimy jak zachowa się nasz proces w sytuacji, gdy 
zastąpimy czas przetwarzania równy 10 sekund wartością 
generowaną z rozkładu wykładniczego o parametrze skali 
równym 10. Na rysunku 1 zamieszczono widok utworzone-
go modelu symulacyjnego.

Uruchomienie modelu symulacyjnego na czas 1 godzi-
ny pozwoliło na uzyskanie informacji o liczbie detali, jakie 
zostały przetworzone na wszystkich trzech stacjach robo-
czych oraz o poziomie zapasów jakie występowały przed 
tymi stacjami. W tabeli 1 zestawiliśmy uzyskane wyniki 
z wynikami, jakie otrzymaliśmy w modelu wyjściowym.

Łatwo zauważyć, że naturalną zmienność danego procesu 
można w stosunkowo prosty sposób odwzorować korzy-
stając z odpowiedniego narzędzia, a takim bez wątpienia 
jest oprogramowanie FlexSim. Już sama nazwa oprogra-
mowania sugeruje jego ogromną elastyczność, co w po-
łączeniu z rozbudowaną warstwą numeryczną plasuje go 
w czołówce pakietów symulacyjnych. Zastanówmy się 

jednak, czy uzyskane rozwiązanie nadal może posłużyć jako 
źródło do podjęcia odpowiedniej decyzji.

Analiza danych wyjściowych uzyskanych z modeli symula-
cyjnych musi być przeprowadzona przy wykorzystaniu od-
powiednich technik walidacyjnych i statystycznych, tak aby 
w oparciu o uzyskane rezultaty można było podejmować 
odpowiednie decyzje. Eksperyment symulacyjny powi-
nien zatem zostać powtórzony określoną liczbę razy. Licz-
ba powtórzeń powinna zostać ustalona w taki sposób, aby 
zapewnić wymagany przez modelującego poziom wiary-
godności modelu. W naszym przypadku powtórzyliśmy 
eksperyment symulacyjny 1000 razy. Efektem było uzyska-
nie nie pojedynczej wartości liczbowej dla każdej zmiennej, 
a rozrzutu wyników. Na rysunku 2 zamieszczono rozrzut 
liczby detali, jakie są możliwe do przetworzenia w anali-
zowanej linii produkcyjnej. Wyniki w podobnym formacie 
uzyskano dla zmiennych odnoszących się do poziomów 
zapasów na poszczególnych stacjach przetwarzania.

Rysunek 1 Widok modelu symulacyjnego analizowanego wycin-
ka linii produkcyjnej utworzonego w FlexSim 3D Simulation Soft-
ware [opracowanie własne] 
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Rozbudowana warstwa numeryczna pozwala jak wi-
dać uzyskiwać niejednokrotnie zaskakujące rezultaty za-
równo poprzez analizę wybranych scenariuszy, jak i peł-
ny przegląd przestrzeni możliwych rozwiązań. Decydent 
otrzymując informację, że z prawdopodobieństwem 90% 
możliwe jest do wyprodukowania 315 detali w ciągu go-
dziny może dopiero teraz na tej podstawie odpowiednio 
sterować harmonogramem produkcji. Z całą pewnością 
rozwiązanie takiej postaci jest bardziej miarodajne, aniże-
li wcześniej przeprowadzone obliczenia nie zakładające 
w żadnym stopniu naturalnej zmienności analizowanego 
procesu.

Kończąc rozważania dotyczące symulacji oraz jej istoty 
w podejmowaniu decyzji spróbujmy odpowiedzieć na po-
stawione na wstępie pytania.

Odpowiemy nie-wprost. Każdy z nasz wsiadając do sa-
mochodu nieważne jaki dystans ma do pokonania włą-
cza nawigację GPS celem znalezienia krótszej i/lub szyb-
szej trasy. Każdy z nas korzysta ze sklepów internetowych, 
które często darmowo są w stanie dostarczyć nam za-
mówiony towar w dużo niższej cenie, niż ta którą znamy 
z naszego sklepu osiedlowego. Każdy z nas jest w stanie 
zarządzać swoimi finansami poprzez telefon komórko-
wy. Dlaczego zatem w większości przypadków w znako-
mitej większości przedsiębiorstw stosuje się przestarzałe 
rozwiązania kojarzone z latami 50-tymi i drogą Toyoty na 
szczyt? Dowiedz się więcej odwiedzając naszą stronę in-
ternetową www.flexsim.pl. 

Krzysztof Jurczyk
Dyrektor Operacyjny FlexSim InterMarium

Zmienna wynikowa

Zapas przed stacją 
nr 1 [szt.]

Zapas przed stacją 
nr 2 [szt.]

Zapas przed stacją 
nr 3 [szt.]

Liczba 
wyprodukowanych 

detali [szt.]

Wariant 1 – czas przetwarzania 
jako wartość stała

0 0 0 357

Wariant 2 – czas przetwarzania 
jako wartość generowana 
z rozkładu statystycznego

36 0 19 289

Rysunek 2 Widok okna z wynikami modelu symulacyjnego analizowanego wycinka linii produkcyjnej utworzonego w FlexSim 3D Si-
mulation Software [opracowanie własne]

Tabela 1
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OPŁATA EMISYJNA – NAJWAŻNIEJSZE 
ZASADY POBORU I ROZLICZANIA

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące tzw. opłaty emisyj-
nej. Jest to kolejny podatek nakładany na paliwa ciekłe, który przełoży się na 
poziom cen tych paliw oferowanych końcowym odbiorcom. Chociaż konstruk-
cja opłaty emisyjnej jest dość zbliżona do opłaty paliwowej – miedzy daninami 
tymi występują istotne różnice, które mogą być źródłem wątpliwości interpre-
tacyjnych. Publikacja przedstawia poglądy autora na temat najczęściej podno-
szonych wątpliwości dotyczących nowych regulacji.

Uwagi wstępne

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 r. na mocy 
ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1356). Przepisy te jeszcze 
przed wejściem w życie musiały zostać nowelizowane, po-
przez wskazanie nowych kodów CN paliw objętych opła-
tą. Aktualizacja ta została wprowadzona „spec-nowelizacją” 
z 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2533). Doprecyzo-
wano, iż opłatą tą objęte będą oleje napędowe (zamiast 
kodu CN 2710 1941 wskazano kody CN 2710 1943 oraz 
CN 2710 2011, a więc zarówno tzw. B-0 jak i B-7), a w za-
kresie benzyn silnikowych zamiast kodów CN 2710 1145 
oraz CN 2710 1149 wskazano kody CN 2710 1245 oraz 
CN 2710 1249. Co istotne same regulacje dotyczące opła-
ty emisyjnej umiejscowiono w art. 321a–321j ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 799, dalej określanej jako „POŚ”).

Jakie wyroby podlegają opłacie emisyjnej?

Zgodnie ze znowelizowanym art. 321a ust. 3 POŚ, paliwami 
silnikowymi, których wprowadzanie na rynek krajowy pod-
lega opłacie paliwowej są:
• benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45, CN 2710 12 49;
• oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11.

W przypadku zatem „standardowych” paliw silnikowych 
używanych do napędu silników ON i benzyn Pb 95 oraz 
Pb 98 nie powinno budzić wątpliwości, iż podlegają one 
nowej opłacie. Niemniej jednak pod tymi samymi kodami 
CN klasyfikowane są również produkty o innym przezna-
czeniu, a więc przede wszystkim popularny olej napędo-
wy używany do celów grzewczych (tzw. ONG) oraz oleje 
napędowe o nie paliwowym przeznaczeniu (np. stosowa-
ne jako środki smarne, najczęściej nie spełniające wyma-
gań jakościowych dla oleju napędowego przewidzianych 
w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw). 

W ocenie autora, wyroby takie nie powinny być traktowane 
jako podlegające opodatkowaniu opłatą emisyjną, ponie-
waż pojęcie paliw silnikowych w rozumieniu art. 321a POŚ 
powinno być rozumiane zgodnie z ich definicją zawartą 
w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, a więc jako 
wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowa-
ne na sprzedaż lub używane do napędu silników spalino-
wych. W ocenie autora, w powyższym rozumieniu ani ONG 
ani środki smarne nie stanowią paliw silnikowych, zatem nie 
powinny być objęte nową opłatą. 

Niemniej jednak staranny prawodawca mógłby powyższe 
wątpliwości przeciąć stanowiąc precyzyjne regulacje, aby 
nie stawiać przedsiębiorców w warunkach pewnej nie-
pewności prawnej. Pomimo bowiem, iż w analogicznych 
sprawach dotyczących stawki akcyzy i opłaty paliwowej 
organy podatkowe potwierdzają proponowane stano-
wisko (m.in. Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 1 czerwca 
2018 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.90.2018.1.MK), to jednak 
zdarzają się również przypadki zajmowania przez orga-
ny stanowiska niekorzystnego dla przedsiębiorców (ten 
sam organ w interpretacji z dnia 14 czerwca 2016 r. sygn. 
IPPP3/4513-29/16-2/SM).

Odmiennie zatem niż opłata paliwowa, opłata emisyjna nie 
dotyczy ani paliw gazowych (CNG ani LPG), ani również ot-
wartego zbioru pozostałych paliw silnikowych, niezależnie 
od ich kodu CN. W sytuacji zatem, kiedy z jakichkolwiek po-
wodów wyroby inne niż ON oraz Pb zostałyby przeznaczo-
ne do celów napędowych, o ile podlegałyby one akcyzie 
oraz opłacie paliwowej – nie byłyby już objęte nową opłatą 
emisyjną. Opłata ta nie dotyczy również dodatków do pa-
liw, o ile nie zostały one dodane do paliw objętych tą opłatą.

Kto i kiedy ma obowiązek rozliczenia opłaty 
emisyjnej?

Sama konstrukcja mechanizmu naliczania opłaty emisyjnej 
jest podobna do mechanizmu opłaty paliwowej, tj. zgod-
nie z art. 321a ust. 1 oraz ust. 2 POŚ, opłacie tej podlega 
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wprowadzanie paliw silnikowych na rynek krajowy, przez co 
rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podat-
kiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe.

Innymi słowy, w celu uproszczenia zasad poboru nowej opła-
ty oparto się na prostym mechanizmie: jeśli powstał obowią-
zek zapłaty akcyzy, powstał również obowiązek rozliczenia 
opłaty emisyjnej. Zgodnie bowiem z art. 321d POŚ, obowią-
zek zapłaty opłaty emisyjnej powstaje z dniem powstania zo-
bowiązania podatkowego w podatku akcyzowym. W ocenie 
autora, powyższa konstrukcja oznacza, iż opłacie emisyjnej 
nie powinny podlegać paliwa silnikowe korzystające ze zwol-
nienia z akcyzy (np. w razie ich wykorzystania w lotnictwie 
lub żegludze). Pewne wątpliwości mogłyby dotyczyć m.in. 
wyrobów o klasyfikacji CN olejów napędowych, ale o zasto-
sowaniu smarnym (które podlegają tzw. zerowej stawce ak-
cyzy), bowiem w ich przypadku można rozważać, czy przy 
stosowaniu stawki zerowej obowiązek zapłaty akcyzy nie 
powstaje w ogóle, czy powstaje, ale dotyczy kwoty zerowej. 
W ocenie autora, ze względu na konstrukcję akcyzy wyroby 
takie nie stanowią paliw silnikowych i z tego już powodu nie 
powinny podlegać opłacie emisyjnej (niezależnie od argu-
mentacji opartej na „braku obowiązku zapłaty akcyzy”).

Dla tzw. uszlachetniania paliw przewidziano szczególną regu-
lację, zgodnie z którą w razie poddania danej ilości paliwa sil-
nikowego, od której zapłacono opłatę emisyjną, dalszym pro-
cesom, w wyniku których nastąpiło zwiększenie ilości tego 
paliwa, opłacie emisyjnej podlega uzyskana nadwyżka tego 
paliwa. Innymi słowy, od dodatków do paliw opłata emisyj-
na jest rozliczana dopiero w momencie ich dodania do paliw, 
chyba że proces ten realizowany jest w procedurze zawiesze-
nia poboru akcyzy (wówczas opłata emisyjna zostanie naliczo-
na od całości paliwa w momencie zakończenia tej procedury, 
np. przy wyprowadzeniu wyrobów ze składu podatkowego).

Obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciąży na:
• producencie paliw silnikowych albo
• importerze paliw silnikowych, albo podmiocie dokonu-

jącym WNT tych paliw, albo
• innym podmiocie podlegającym na podstawie przepi-

sów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu 
w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Wprowadzenie do przepisów ostatniej kategorii „każdo-
czesnego” podatnika oznacza, iż z obowiązkiem zapłaty 
opłaty emisyjnej powinien liczyć się również każdy pod-
miot występujący w roli nietypowego podatnika akcyzy, 
a więc m.in. posiadacz paliwa niewiadomego pochodzenia 
oraz podmiot, u którego opodatkowaniu podlegają ubytki 
takich paliw albo ich zużycie.

U podmiotów korzystających z tzw. usługowych składów 
podatkowych opłata emisyjna będzie należna przy wy-
prowadzaniu paliw silnikowych (Pb lub ON) z takiego usłu-
gowego składu podatkowego w ramach tzw. zezwolenia 
wyprowadzenia (art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzo-
wym) – gdzie obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej dotyczy 
całej ilości wyprowadzanego paliwa silnikowego (w tym 

ewentualnego dodatku uszlachetniającego lub biokompo-
nentu). Przy działalności polegającej na dokonywaniu nabyć 
wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych z wykorzysta-
niem instytucji zarejestrowanego odbiorcy – obowiązek za-
płaty opłaty emisyjnej dotyczy całej ilości nabywanego we-
wnątrzwspólnotowo paliwa silnikowego (w tym zawartego 
w nich dodatku uszlachetniającego lub biokomponentu).

Podstawą obliczenia wysokości opłaty emisyjnej jest ilość 
paliw silnikowych, od jakich dany podmiot jest obowiązany 
zapłacić podatek akcyzowy.

Sprawozdawczość dotycząca opłaty emisyjnej

Wpłata opłaty emisyjnej i złożenie informacji o opłacie emi-
syjnej powinno być realizowane za dany miesiąc do 25 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 
obowiązek zapłaty tej opłaty. Wzór takiej informacji okre-
ślono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 grud-
nia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie 
opłaty emisyjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2331) 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= 
WDU20180002331

Informacja o opłacie emisyjnej składana do Naczelni-
ka Urzędu Skarbowego właściwego w sprawach akcyzy, 
a sama wpłata opłaty emisyjnej powinna być realizowana 
na rachunek US właściwego dla wpłat akcyzy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów 
skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcy-
zy, urzędem tym jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu. Nu-
mery rachunków bankowych tego urzędu dostępne są pod 
poniższymi adresami:
https://www.mf.gov.pl/documents/764034/5878323/Dz
.+Urz.+Min.+Roz.+i+Fin.+z+dnia+22+czerwca+2017+r.+-
-+poz.+123+-
oraz na stronie BIP:
http://www.malopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-no-
wym-targu/organizacja/numery-rachunkow-bankowych

Opisy przelewów dot. poszczególnych wpłat powinny być 
zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty 
gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek banko-
wy urzędu skarbowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 391): 
h t t p : // i s a p . s e j m . g o v . p l / i s a p . n s f / D o c D e t a i l s .
xsp?id=WDU20170000391

Stawka opłaty emisyjnej zarówno dla benzyn silnikowych 
jak i dla olejów napędowych – wynosi 80 zł za 1000 litrów. 
Do opłaty tej stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji 
podatkowej, co dotyczyć będzie przede wszystkim odse-
tek, zaokrągleń itp. 

Krzysztof Rutkowski
radca prawny i doradca podatkowy 
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