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Kampania „Polska Chemia” 
 

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.  

 

Celem projektu jest promocja i umacnianie wizerunku polskiego przemysłu chemicznego  
na arenie międzynarodowej i w Polsce, a także wsparcie rozwoju eksportu polskich produktów 

chemicznych na rynki zagraniczne.  

 

Działania w programie: 

 

- utworzenie Godła „Polska Chemia”. Godło ma stać się znakiem jakości polskiego sektora che-
micznego. Prawo do posługiwania się godłem będą miały spółki sektora, które będą mogły uży-

wać znaku do celów promocyjnych. 

 

- nasilenie strumienia komunikacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego na kwestie związane z 

promocją marki Polskiej Chemii na rynkach eksportowych i rynku krajowym. 

 

- utworzenie i publikacja (dwa razy w roku) Magazynu „Polska Chemia”. W Magazynie znajdą 
się wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli sektora i instytucji powiązanych. Magazyn bę-
dzie rozsyłany m.in. do polskich placówek dyplomatycznych, w szczególności do działów odpo-

wiedzialnych za rozwój eksportu polskich produktów. 

 

- organizacja corocznej konferencji nt. najważniejszych kwestii dot. sektora chemicznego. 

 

Bądź z nami! 

 

www.polskachemia.org.pl 

 

@PolskaChemia 
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Z 
 przyjemnością prezentuję Państwu pierwsze, inauguracyjne 

wydanie Magazynu „Polska Chemia”. Magazyn jest jednym  

z elementów prowadzonej przez Polską Izbę Przemysłu Che-

micznego Kampanii „Polska Chemia”, która ma na celu budowę  

i umacnianie marki Polskiej Chemii w kraju i na rynkach eksportowych. 

Odbiorcami naszego Magazynu będą pracownicy polskich placówek dyplo-

matycznych, rządowych agend promujących eksport i Polskę jako miej-

sce przyjazne inwestorom, a także kadra zarządzająca spółek członkow-

skich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.  

W ten cel - promocję Polskiej Chemii w kraju i poza jego granicami - 

wpisuje się idea Magazynu. W pierwszym numerze „Polskiej Chemii” wy-

powiadają się eksperci, naukowcy i managerowie pracujący w naszej 

branży. Szczególnie polecam Państwu lekturę wywiadu z Tomaszem Zie-

lińskim, Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Prezes 

PIPC mówi o trudnościach, wyzwaniach i szansach, jakie stoją przed na-

mi w najbliższej przyszłości. Polecam również lekturę wywiadu  

z Januszem Wiśniewskim, wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej. 

Janusz Wiśniewski mówi o sposobach na umocnienie pozycji Polskiej 

Chemii, a także o pomysłach na inwestycje, które dobrze przyczyniłyby 

się polskiej gospodarce. 

Wywiady z Tomaszem Zielińskim i Januszem Wiśniewskim to niektóre  

z tekstów, które mam przyjemność Państwu zaprezentować. Inne artyku-

ły i wywiady obracają się wokół ważnych kwestii związanych z funkcjo-

nowaniem sektora: innowacjami, badaniami i rozwojem, nowymi techno-

logiami. 

 

Zapraszam do lektury! 

 

Paweł Kwiecień 

Redaktor Magazynu „Polska Chemia” 

Specjalista ds. Komunikacji 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
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Trudności, wyzwania, szanse 

Innowacje to dobra odpowiedź na obecne wyzwania 

Paweł Kwiecień: Czy zgodziłby się Pan, że ze względu na kwestie su-

rowcowe i obciążenia związane np. z polityką klimatyczną polskie 

firmy mają trudniej niż ich zagraniczni konkurenci? 

Tomasz Zieliński: To od nas zależy, czy sytuację, w której przyszło nam 

żyć i prowadzić biznes będziemy traktować jako trudność czy jako wy-

zwanie. Polskie przedsiębiorstwa chemiczne utrzymują pozycję konku-

rencyjną mimo czynników, które pan wymienił. Do kwestii związanych  

z surowcami i regulacjami klimatycznymi podchodzimy bez zbędnego 

pesymizmu. Mamy w ręku wiele atutów, których nie mają zagraniczne 

firmy. 

Nie jest odkryciem, że słabym punktem naszej branży jest uzależnienie 

od dostaw surowców. Przemysł chemiczny jest bardzo energochłonny,  

a do tego jednym z najistotniejszych czynników kosztowych w produkcji 

jest cena gazu ziemnego. Na tle Europy mamy bardzo drogi gaz i prak-

tyczny brak alternatywy dla obecnego źródła dostaw.  

To wyzwanie jest jednocześnie zagrożeniem? 

Na otoczenie makroekonomiczne polskiego sektora chemicznego propo-

nuję spojrzeć z szerszej perspektywy. Nasza branża istnieje i działa na 

krajowym i zagranicznym rynku od wielu dekad, natomiast wyzwania,  

o których pan mówi to kwestia kilku, góra kilkunastu lat. Ceny surowców 

oprócz uwarunkować geopolitycznych są w coraz większym stopniu 

kształtowane przez rynek i ich wahania dotyczą nas tak samo jak zagra-

nicznych konkurentów.  

Na otoczenie 

makroekonomiczne 

polskiego sektora 

chemicznego proponuję 

spojrzeć z szerszej 

perspektywy. Nasza branża 

istnieje i działa na 

krajowym i zagranicznym 

rynku od wielu dekad, 

natomiast obecne 

wyzwania to kwestia kilku, 

góra kilkunastu lat. 

Fot. PIPC 

Z Tomaszem Zielińskim, Prezesem Zarządu 

Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego  

rozmawia Paweł Kwiecień. 



 

Magazyn Polska Chemia 7 

Perspektywy 

A regulacje zw. z polityką klimatyczną? 

Powiem otwarcie - propozycja reformy ETS nie jest korzystna  

dla europejskiej chemii. Władze unijne w kwestiach związanych z 

polityką klimatyczną, ale też w innych sprawach powinny brać pod 

uwagę uwarunkowania i postulaty przemysłu ze wszystkich regionów 

Wspólnoty. Przecież racjonalnie poprowadzona polityka klimatyczna 

może pozytywnie wpłynąć na branżę, na przykład stymulując zacie-

śnienie współpracy z nauką i wdrażanie projektów badawczo-

rozwojowych. 

Czy do takich pozytywnych zmian przyczyni się również Program 

INNOCHEM? 

Jestem przekonany, że zainicjowany przez PIPC i uruchamiany przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program INNOCHEM jest dla 

polskich przedsiębiorstw chemicznych szansą na zwiększenie konku-

rencyjności poprzez wdrażanie projektów innowacyjnych. INNOCHEM 

to pierwszy w historii Polskiej Chemii program sektorowy prowadzony 

na taką skalę. Mam nadzieję, że nasze firmy skorzystają z oferowane-

go wsparcia. 

Mocne strony Polskiej Chemii 

Powiedział Pan, że Polska Chemia ma atuty, których nie mają za-

graniczne firmy. Jakie to atuty? 

Proszę spojrzeć na statystyki. Mocne strony polskiego przemysłu che-

micznego łatwo wymienić: około 70 proc. produkcji trafia do odbior-

ców końcowych – to imponujący wynik. Dodatkowo, kanały sprzedaży 

rzadko zawodzą - wypracowane przez lata zaufanie klientów jest 

kapitałem, z którego Polska Chemia umie korzystać. Naszym atutem 

są też ludzie – polscy inżynierowie są doceniani na całym świecie. 

Mocną stroną Polskiej Chemii bez wątpienia była również wiarygod-

ność naszej branży i reprezentującej jej Polskiej Izby Przemysłu Che-

micznego na arenie unijnej, gdzie wypracowuje się obecnie większość 

przepisów gospodarczych dotyczących państw członkowskich UE. 

Te przepisy to na przykład TTIP - Transatlantyckie Partnerstwo  

w dziedzinie Handlu i Inwestycji? 

Tak. Na forum unijnym wielokrotnie podkreślaliśmy, że idea porozu-

mienia o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjedno-

czonymi jest szansą nie tylko dla unijnego przemysłu, ale również – 

nie tylko w sensie gospodarczym – dla Polski. Na naszym rynku che-

micznym są jednak firmy, które w porozumieniu dostrzegają ryzyko 

pojawienia się nierównej konkurencji – ze względu na niskie ceny 

energii elektrycznej i gazu w USA i przenoszenie tam części produkcji 

przez firmy z Europy zachodniej. Pojawiają się głosy, że KE powinna 

brać pod uwagę głos każdego, a nie tylko wybranych grup. 

Niektórzy mówią, że mocną stroną Polskiej Chemii jest Polska Izba 

Przemysłu Chemicznego. 

Nie ja powinienem to oceniać, chociaż słyszałem taką opinię od me-

nadżerów największych spółek sektora. Powiem za to, że jeszcze 

wiele pracy pozostało nam do wykonania. Prowadzone przez nas pro-

gramy, takie jak „Bezpieczna Chemia”, „ChemHR”, „Energia dla Che-

mii”, Kongres „Polska Chemia” i wiele innych są odpowiedzią  

na obecne potrzeby branży. Cały czas staramy się być aktywni i słu-

chać naszych członków.  

To znaczy, że Izba planuje poszerzenie swoich działań? 

Właśnie uruchamiamy kolejny projekt, Kampanię „Polska Chemia”, 

który będzie pomagał budować markę sektora oraz polskich produk-

tów chemicznych na rynkach eksportowych i rynku krajowym. Stara-

my się, żeby nasza aktywność była coraz bardziej skuteczna i coraz 

celniejsza. Proszę zauważyć, że nasza praca to nie tylko projekty, to 

również bieżąca aktywność działających przy Izbie Komisji Problemo-

wych, których liczba w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyła się  

z kilku do kilkunastu. Mamy wiele pomysłów na to, jak umocnić pozy-

cję branży i – jak widać – systematycznie je realizujemy, chociaż 

jeszcze wiele przed nami. 

Rozmawiał Paweł Kwiecień 

„ To od nas zależy, czy sytu-

ację, w której przyszło 

nam żyć i prowadzić biznes bę-

dziemy traktować jako trudność 

czy jako wyzwanie 

„ Mocną stroną Polskiej 

Chemii są ludzie – polscy 

inżynierowie są doceniani na ca-

łym świecie 
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LOTOS wykorzystuje dobrą koniunkturę 

Doskonalenie działania i nowe inwestycje muszą być standardem roz-

woju nowoczesnego przedsiębiorstwa. Szczególnie, gdy działa ono  

w warunkach coraz silniej oddziałującej konkurencji. Grupa LOTOS  

w wyniku dobrze zdefiniowanych celów strategicznych i konsekwent-

nej ich realizacji osiąga dziś satysfakcjonujący poziom działania ope-

racyjnego. Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafine-

rii w Gdańsku ukształtowało się w drugim kwartale 2015 r. na pozio-

mie 100,3 proc., wyjątkowo wysokim powodowanym przez dobrą ko-

niunkturę, wynikającą z wyższej konsumpcji przy niższych cenach 

produktów i z niskiego poziomu cen ropy naftowej. Dziś z punktu wi-

dzenia Grupy LOTOS, kluczowa jest opłacalność przerobu surowca, 

mierzona poziomem osiąganej marży przerobowej. Marża ta od wielu 

miesięcy jest bardzo wysoka i kształtowała się na poziomie nawet 

około 9 dolarów na baryłce. Cena ropy bardzo spadła, a ceny produk-

tów mniej, dlatego rafineria w Gdańsku skutecznie wykorzystuje ten 

okres zwiększając zapotrzebowanie na ropę, której na rynku jest nad-

miar i co ważne - jej cena nie rośnie. Z całą pewnością sfera przerobu 

ropy w LOTOSIE, zaawansowana technologicznie dzięki inwestycjom w 

ramach Programu 10+, dziś jest beneficjentem tych zmian na rynku. 

Obecny czas to potwierdzenie, że rafineria jest w pełni zdolna do 

maksymalizacji produkcji i w efekcie także sprzedaży. Instalacje mo-

gły także wcześniej nominalnie przerabiać 10,5 mln ton rocznie,  

ale nie robiono tego, gdyż przy niskich marżach nie było to opłacalne. 

Dziś korzystamy z bardzo dobrej koniunktury i wysokich marż rafine-

ryjnych, wykorzystując pełne możliwości przeróbcze rafinerii, które 

znacznie wzrosły dzięki zakończonemu pięć lat temu Programowi 10+. 

Ale gdy rozpoczynaliśmy Program 10+ i koniunktura na produkty pali-

wowe była dużo gorsza, powstawały wątpliwości co do jego racjonal-

ności. Czas pokazał, że była to trafna decyzja i nie podzieliliśmy losu 

kilkunastu europejskich rafinerii zamkniętych w ciągu ostatnich kilku 

lat w Europie - powiedział Marek Sokołowski, wiceprezes, dyrektor  

ds. strategii i rozwoju Grupy LOTOS S.A. 

Aktywność non stop 

Założeniem Spółki w podejściu do procesu produkcji jest ciągłe jego 

modernizowanie i doskonalenie. Efektem takich działań jest wysoka, 

stabilna i elastyczna produkcja. Realizacja inwestycji związanych  

z wybudowaniem w rafinerii najnowocześniejszych instalacji pracują-

cych z zastosowaniem zaawansowanych technologii w ramach Progra-

mu 10+ wpłynęła na rozszerzenie kompetencji własnych kadry inży-

nierskiej i technicznej w Spółce. Dlatego już na etapie uruchamiania 

oddawanych do użytku instalacji wprowadzano własne udoskonalenia, 

które zwiększyły efektywność procesu technologicznego.  

Dziś korzystamy z bardzo dobrej koniunktury i wysokich marż rafineryjnych, 

wykorzystując pełne możliwości przeróbcze rafinerii, które znacznie wzrosły 

dzięki zakończonemu pięć lat temu Programowi 10+ - mówi Marek Sokołowski, 

wiceprezes, dyrektor ds. strategii i rozwoju Grupy LOTOS S.A. 

Nowoczesność to ciągły rozwój rafinerii 
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Perspektywy 

Stały proces podnoszenia efektywności przerobu ropy naftowej doty-

czy zarówno instalacji budowanych w Programie 10+, jak i zbudowa-

nych przed nim. Polityka mniejszych inwestycji i modernizacji przyno-

si wyraźne profity. Racjonalizatorskie zmiany i ulepszenia dotyczą 

min. instalacji Hydrokrakingu 150, obu reformingów czy instalacji 

produkujących wodór. Także Hydrokraking MHC, powstały w ramach 

Programu 10+, pracuje znacznie wydajniej niż zakładano. Hydrowaks, 

półprodukt pozostałościowy tej instalacji, stał się elementem istotnie 

zwiększającym opłacalność produkcji baz na Bloku Olejowym rafinerii. 

To ewidentna zasługa inżynierów z LOTOSU, którzy wprowadzili roz-

wiązania rozszerzające elastyczność procesów produkcyjnych.  

Elastyczność odpowiedzią na potrzeby rynku 

Jeszcze niedawno najbardziej zyskowna dla rafinerii była sprzedaż 

oleju napędowego, obecnie znakomicie sprzedają się też benzyny. 

Marże na benzynie są wysokie, choć jeszcze niedawno wydawało się, 

że zapotrzebowanie świata na benzyny jest już zaspokojone i przez 

wiele lat na rynku występowały nadwyżki benzyny, które trudno było 

sprzedać. Dlatego od kilkunastu lat główne rafinerie, w tym szczegól-

nie europejskie realizują strategię pro-dieslową. To był i jest trend 

światowy. Tymczasem 2015 rok niespodziewanie przyniósł bardzo 

wysoką opłacalność produkcji benzyn gotowych. W odpowiedzi  

na zaobserwowane potrzeby rynku LOTOS szybko rozpoczął maksymali-

zację ich produkcji.  

EFRA polisą na przyszłość 

W ramach rozpoczętego Projektu EFRA, docelowo w 2018 roku w rafi-

nerii w Gdańsku powstanie kompleks nowoczesnych instalacji pogłę-

biających przerób surowca i eliminujących w ten sposób ciężką pozo-

stałość po przerobie ropy, a w konsekwencji produkty obarczone dziś 

ujemną marżą.  

- EFRA to kolejny krok i naturalne domknięcie struktury technologicz-

nej Programu 10+. To dla naszej rafinerii polisa na przyszłość  

na okres gorszej koniunktury poprzez uzyskiwanie maksymalnie wyso-

kich marż rafineryjnych i wielką elastyczność w wyborze struktury 

produkcji i rodzajów przerabianej ropy - powiedział Marek Sokołow-

ski. 

Projekt zakłada w sferze inwestycyjnej wybudowanie kilku głównych, 

powiązanych ze sobą instalacji. Te najważniejsze to - Instalacja Opóź-

nionego Koksowania (DCU), Instalacja Produkcji Wodoru (HGU), Insta-

lacja Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), Instalacja 

mycia LPG (LPGTU), Instalacja logistyki i magazynowania koksu (CS-

LF) oraz Instalacja Destylacji Hydrowaxu (HVDU). Docelowy układ 

procesu przetwórczego kompleksu rafineryjnego będzie pozwalał  

na jeszcze bardziej elastyczne optymalizowanie produkcji w zależno-

ści od bieżących cen rynkowych surowców i produktów.  

- Technologia EFRA to światowa ekstraklasa pod względem głębokości 

przerobu. Jednak odpowiada ona też na wyzwania związane z ochroną 

środowiska naturalnego. Istotnym czynnikiem decydującym o wyborze 

technologii wykorzystywanej w projekcie EFRA była najniższa wielkość 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery spośród podobnych rozwiązań,  

a w konsekwencji niższe koszty emisji – zaznaczył wiceprezes Soko-

łowski.  

EFRA to potwierdzenie aktywnego działania Spółki w procesie dążenia 

do bycia liderem w branży. Skalą LOTOS nie rywalizuje ze światowymi 

koncernami, ale poziomem doskonałości operacyjnej i zaawansowania 

technologicznego będzie mógł mierzyć się z najlepszymi.  

Wprowadzając najnowocześniejsze technologie w powiązaniu z syste-

mem działających już instalacji rafineryjnych, LOTOS uzyskuje głębszy 

niż obecnie przerób ropy naftowej, co przyniesie skutek w postaci 

zwiększenia wolumenu produktów wysokomarżowych m.in. oleju na-

pędowego i paliwa lotniczego.  

– Po zakończeniu inwestycji w EFRA rafineria LOTOSU nie będzie już 

produkować ciężkiego oleju opałowego, a z każdej tony pozostałości 

powstanie ok. 700 kg paliw oraz 300 kg koksu – przypomina prezes 

Sokołowski. 

Robert Stępniak 
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„ Istotnym czynnikiem de-

cydującym o wyborze 

technologii wykorzystywanej  

w projekcie EFRA była najniższa 

wielkość emisji dwutlenku węgla 

do atmosfery spośród podobnych 

rozwiązań, a w konsekwencji 

niższe koszty emisji 
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Paweł Kwiecień: Czy polskie sposoby wspierania działań B+R 

i innowacyjności są skuteczne? 

Janusz Wiśniewski: Obecne statystyki innowacyjności w Euro-

pie mówią same za siebie – spośród państw członkowskich UE 

Polska wyprzedza jedynie Rumunię. Brak skutecznej i przemy-

ślanej polityki wspierania działań badawczo-rozwojowych  

i – szerzej – konsekwentnej polityki gospodarczej doskwiera 

nam coraz bardziej. W dziedzinach B+R i innowacyjności musi-

my przyspieszyć, bo zmarnujemy fundusze z obecnej perspek-

tywy finansowej UE. 

Jaki wariant wspierania działań B+R i innowacyjności po-

winni przyjąć managerowie polskich firm chemicznych?  

Czy mogliby korzystać z gotowych rozwiązań, stosowanych 

już w innych krajach? 

Wróciłem właśnie z posiedzenia World Petroleum Council  

w New Delhi i z coraz większą fascynacją obserwuję indyjski 

program wspierania B+R i stymulowania innowacyjności. Wy-

daje mi się, że obecnie trudno o bardziej spektakularne roz-

wiązania i zachęty dla rozwoju przemysłu w ramach rządo-

wych programów sektorowych. Tworzenie regionów inwesty-

cyjnych nafta-petrochemia-chemia o powierzchni minimum 

250 km2 według rządowych map drogowych innowacji, zakła-

danie funduszy B+R czy rekomendacje realizacji projektów 

innowacyjnych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego  

z coraz szerszym dopuszczaniem małych i średnich przedsię-

biorstw do inwestowania daje ogromną szansę na jeszcze bar-

dziej dynamiczny rozwój sektora. Ponadto ulgi podatkowe  

w wysokości 200 proc. wydatków poniesionych przez przemy-

słowych lub prywatnych inwestorów na zatwierdzone przez 

rząd programy ulokowane w państwowych laboratoriach, uni-

wersytetach czy instytutach technologicznych dają solidną 

podstawę dla trwałego rozwoju innowacyjności. Indie zakłada-

ją też rozwój światowych klastrów przemysłowych i tworzywo-

wych.  

Oczywiste zmiany,  

nieoczywiste decyzje 
Brak skutecznej i przemyślanej polityki wspierania działań badawczo-

rozwojowych i – szerzej – konsekwentnej polityki gospodarczej 

doskwiera nam coraz bardziej.  

Z Januszem Wiśniewskim, Wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej rozmawia Paweł Kwiecień. 
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Czy w Polsce sprawdziłby się projektowany na wzór indyjski 

pomysł stworzenia kompleksu nafta-petrochemia-chemia? 

W Polsce taki projekt musiałby oznaczać potężną konsolidację. 

Powodzenie takiego procesu zależałoby od tego, czy w pań-

stwie jest wystarczająco dużo wyobraźni, wiedzy rynkowej, 

umiejętności przewidywania i zarządzania zespołami ludzkimi. 

Te cechy powinni mieć przede wszystkim akcjonariusze,  

a więc w przypadku naszego kraju urzędnicy Ministerstwa 

Skarbu Państwa. 

Proszę o przykład konsolidacji, którą powinno rozważyć 

MSP. 

Uważam, że budowa Grupy Azoty nie została dokończona. Mo-

im zdaniem efekt synergii mogłaby przynieść wymiana przez 

Grupę Azoty kompleksu w Kędzierzynie-Koźlu na aktywa nawo-

zowe Orlenu we Włocławku. Wiadomo przecież, że kędzierzyń-

ska produkcja alkoholi oxo i plastyfikatorów opiera się na pro-

pylenie i PTA z Orlenu, a największym konsumentem plastyfi-

katorów jest kompleks PCW w Anwilu. Taka zamiana wymaga 

jednak rozsądnej i konsekwentnej decyzji politycznej, a z tym 

bywa różnie. 

Dlaczego? 

Brak konsekwencji widać na przykład w niewielkim stopniu 

realizacji uchwalonej w 2009 roku Polityki Energetycznej Pol-

ski do roku 2030. Skutkiem zaniechań były wprowadzone  

w sierpniu 2015 r. ograniczenia w dostawach energii. Gdyby – 

tak jak założono w Polityce… –budowano infrastrukturę przesy-

łową, zmniejszano straty na przesyle energii i budowano połą-

czenia transgraniczne, .być może ograniczeń by nie było  

lub byłyby one mniejsze. Dzisiaj trzeba uczciwie powiedzieć: 

przyszłość energetyczna Polski to raczej programy oszczędza-

nia energii, poprawy efektywności energetycznej i połączenia 

z zagranicą, a nie energetyka jądrowa i hasła typu elektrownia 

w każdej wsi i zagrodzie.  

Wymienia Pan niezrealizowane decyzje: budowę infrastruk-

tury, połączeń transgranicznych… 

Zapomniałem o gazoporcie! Uruchomienie terminala w Świno-

ujściu już niebawem uświadomi nam ułomność tej inwestycji 

w porównaniu z budową interkonektorów, zwłaszcza gdy przyj-

dzie nam odbierać bardzo drogi , politycznie zakontraktowany 

gaz.  

Gazoport jednak istnieje i zmniejsza – choć kosztownie – 

uzależnienie od gazu z Rosji. 

Proszę pamiętać, że w Polsce dużym politycznym i ekonomicz-

nym wyzwaniem jest wykorzystanie węgla. Pamiętam, jak 

podczas Kongresu „Polska Chemia” (2015) Paul Booth, szef 

SABIC UK krytykował brak polskiej polityki rozwoju chemii 

węgla. 

Europa powoli odchodzi od węgla na rzecz bardziej ekolo-

gicznych surowców. 

We wrześniu 2015 r. przewodniczyłem polskiej misji gospodar-

czej do RPA. Tamtejszy SASOL, który zużywa 40 mln ton węgla 

rocznie właśnie rozpoczął rewitalizację swoich kopalń – mimo 

trwałej tendencji spadku cen ropy i swoich już 23 mld USD 

inwestycji w niekonwencjonalne nośniki energetyczne w USA. 

Od wielu lat ta firma udowadnia jak wspaniałym surowcem 

chemicznym może być węgiel. Tego typu inwestycje są możli-

we w Polsce, na przykład w Bogdance – moim zdaniem Grupa 

Azoty byłaby tu lepszym inwestorem niż Enea, ponieważ mo-

głaby pokazać sensowność wykorzystania polskiego węgla  

do produkcji metanolu i olefin. Inaczej jest z kędzierzyńskim 

projektem zgazowania węgla, który nigdy nie miał cech bizne-

sowej realności. 

Podczas Konferencji „Nafta-Gaz Chemia” we wrześniu 2015 

r. powiedział Pan, że wkrótce będziemy mieli gazu „po ko-

kardę”. Co to znaczy dla naszej gospodarki? 

Polska sytuacja jest specyficzna, bo w Europie widać rewolu-

cję gazową i towarzyszący jej spadek cen, za którym nie nadą-

ża polski proces liberalizacji rynku i handlu gazem. Nasze zo-

bowiązania w kontrakcie jamalskim, rozbudowa połączeń 

transgranicznych i uruchomienie gazoportu sprawią, że w połą-

czeniu z rosnącym wydobyciem krajowym możemy mieć nad-

miar gazu ziemnego przy braku pomysłów na jego efektywne 

wykorzystanie. Podobnie było w październiku 2014 r. w Austra-

lii. Tam przed trzy dni cena gazu ziemnego na giełdzie w Bris-

bane wynosiła zero. Opóźniające się uruchomienie terminala 

skraplającego gaz wytworzyło wtedy nadzwyczajną szansę dla 

na przykład dla producentów amoniaku. Niestety w Polsce nie 

możemy przekonać się do budowy nowej instalacji amoniaku. 

Taki projekt, stworzony jako joint venture PGNiG i Grupy Azo-

ty z udziałem Polskich Inwestycji Rozwojowych wydaje mi się 

tak oczywisty, że aż nie mogę uwierzyć, że jeszcze nie jest 

realizowany.  

Czy gazu może być jeszcze więcej wz. z TTIP i uruchomie-

niem dostaw LNG z USA? 

Zadziwiają mnie analizy polskich menadżerów, które przewi-

dują, że USA rozpocznie eksport LNG i ropy naftowej do UE. 

Natomiast możemy spodziewać się sporych ilości LPGs, czyli 

głownie etanu dla modernizowanych rafinerii nadmorskich  

w Europie. Moim zdaniem administracji amerykańskiej w ogóle 

przestanie zależeć na negocjowaniu TTIP, bo osiągnęła inny 

cel – po 7 latach wynegocjowała TPP (Partnerstwo Transpacy-

ficzne). Poza tym w żadnych znanych mi prognozach rozwoju 

światowego rynku chemicznego nie ma ekspertyz na temat 

najmniejszego wpływu TTIP na wzrost obrotów USA-UE. Ozna-

cza to, że nikt poważnie nie bierze pod uwagę możliwości 

osiągnięcia porozumienia w prowadzonych negocjacjach.  

Rozmawiał Paweł Kwiecień 

Perspektywy „ Projekt budowy nowej in-

stalacji amoniaku, stworzo-

ny jako joint venture PGNiG i Gru-

py Azoty z udziałem Polskich Inwe-

stycji Rozwojowych wydaje mi się 

tak oczywisty, że aż nie mogę 

uwierzyć, że jeszcze nie jest reali-

zowany. 
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Biznes prowadzony odpowiedzialnie 

Patrząc na to, jak potężne, wielomiliardowe 

programy inwestycyjne realizują obecnie polskie 

firmy chemiczne, myślę, że Polska w ciągu 10 

lat znajdzie się w pierwszej dziesiątce 

najbardziej innowacyjnych gospodarek Unii 

Europejskiej. 

Z Pawłem Jarczewskim, Prezesem Zarządu 

Grupy Azoty S.A. rozmawia Paweł Kwiecień. 
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Paweł Kwiecień: Panie Prezesie, jak określiłby Pan drogę 

jaką przeszła polska branża chemiczna w ostatniej deka-

dzie? Jak wygląda obecna sytuacja całego sektora chemicz-

nego na tle polskiej gospodarki? 

Konsolidacja polskiej branży chemicznej, która trwa już pięć 

lat jest konsekwencją analogicznych procesów które zachodzą 

na świecie już od ponad dwóch dekad. Żyjemy w czasach po-

stępującej globalizacji i tylko stosunkowe duże podmioty mają 

szanse na samodzielne działanie na światowych rynkach. Dla 

polskiej chemii to właśnie ostatnie kilka lat było czasem 

ogromnej skali wyzwań i tworzenia nowego rodzaju wartości  

w polskiej gospodarce. W spółkach chemicznych w ostatniej 

dekadzie nastąpiło szereg procesów transformacyjnych; zmia-

ny właścicielskie, upublicznienia na Giełdzie Papierów Warto-

ściowych w Warszawie, które przyniosły niezbędne środki  

na realizację inwestycji. W taki również sposób na drodze kon-

solidacji polskiego przemysłu chemicznego powstała Grupa 

Azoty, która składa się obecnie z kilkadziesiąt podmiotów, z 

czterema wiodącymi filarami w Tarnowie, Kędzierzynie, Poli-

cach i Puławach. Mamy również swoje spółki w Niemczech  

i Senegalu. Jako tak potężny organizm jesteśmy drugą w Unii 

Europejskiej firmą nawozową i za chwilę taką pozycję będzie-

my mieli również w tworzywach. Taka skala działania pozwala 

nam nie tylko być uczestnikiem rynku ale także kreować go.  

Grupa Azoty - nasz narodowy champion zatrudnia łącznie bli-

sko 14 tys. pracowników. Jeśli dodamy to tego jeszcze fakt,  

że jedno miejsce pracy w chemii średnio generuje około  

6 miejsc w branżach pokrewnych to widzimy, że nasza rola 

jest nie do przecenienia. Oczywiście dochodzą do tego kwestie 

związane z bezpieczeństwem energetycznym (konsumujemy 

około 20 proc. gazu sprowadzanego do kraju) i żywnościowego 

(produkując nawozy dla polskiego rolnictwa). Nasza wartość 

dostrzeżona jest też przez stabilny akcjonariat a Grupa Azoty 

uznana jest za strategiczną firmę na mapie polskiej gospodar-

ki.  

Jak zatem wygląda przyszłość branży w Polsce? Czy Grupa 

Azoty będzie inwestować w zwiększanie zdolności produk-

cyjnych czy raczej w innowacje i efektywność? 

Patrząc na to, jak potężne, wielomiliardowe programy inwe-

stycyjne realizują obecnie polskie firmy chemiczne, myślę,  

że Polska w ciągu 10 lat znajdzie się w pierwszej dziesiątce 

najbardziej innowacyjnych gospodarek Unii Europejskiej.  

Z perspektywy Grupy Azoty mogę powiedzieć, że dzięki na-

szym działaniom do 2020 r., chcemy utrzymać pozycję euro-

pejskiego lidera w produkcji nawozów i jednego z europej-

skich liderów wśród producentów tworzyw. Do 2020 r. na 68 

zadań inwestycyjnych zamierzamy przeznaczyć ponad 7 mld 

zł. Nasz dalszy rozwój realizujemy w sposób zrównoważony 

rozumiejąc to wyrażenie wieloaspektowo. Po pierwsze, nasze 

inwestycje dotyczą zarówno zwiększania zdolności produkcyj-

nych, nowych produktów, dostępu do własnych surowców, jak 

i inwestycji w efektywność instalacji. Po drugie kompleksowe 

programy inwestycyjne realizujemy we wszystkich kluczowych 

lokalizacjach naszych fabryk, bo tylko w ten sposób będą one 

miały szansę z sukcesem konkurować w przyszłości na rynkach. 

Budujemy Tarnów 3, Police 2, Nowy Kompleks Nawozowy  

i Zintegrowany Projekt Energetyczny w Puławach – to hasła 

może mało mówiące przeciętnemu czytelnikowi, ale niosące 

nadzieję na stałą i bezpieczną pracę dla tysięcy naszych pra-

cowników i ich rodzin. Po trzecie wreszcie rozwój zrównowa-

żony to umiejętna redystrybucja dóbr. Wiemy, jak potężną 

rolę odgrywają wszystkie nasze firmy w swoich społeczno-

ściach lokalnych dlatego współpracujemy z nimi stanowiąc 

koło zamachowe rozwoju nie tylko w aspekcie gospodarczym 

ale i edukacyjnym, społecznym, kulturalnym czy sportowym. 

Wiemy, że inwestowanie w kadry, dzielenie się wiedzą  

i wspólna praca to najlepsza motywacja pracowników. Mamy 

również świadomość korzystania ze środowiska naturalnego, 

dlatego też wszystkie realizowane przez nas inwestycje muszą 

zarazem w minimalny sposób wpływać na nie i w najbardziej 

efektywny sposób wykorzystywać surowce naturalne. To pro-

ces transformacji z firmy typowo nawozowej w firmę techno-

logiczno-nawozową. Chodzi w tym głównie o zwiększanie efek-

tywności, np. przy produkcji amoniaku. Jeśli światowa średnia 

zużycia gazu przy produkcji tony amoniaku to 1100 m3, to my 

wykorzystujemy go o 20 proc. mniej. Dzięki takim działaniom 

możemy budować naszą silną pozycję na konkurencyjnym ryn-

ku. Mam na myśli tu nie tylko pozycję Grupy Azoty, ale też 

pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Konsekwentna 

realizacja naszego programu inwestycyjnego to szansa nie 

tylko dla nas, dla przemysłu chemicznego, ale to także szansa 

dla całego polskiego przemysłu i polskiej gospodarki. Szansa  

na stanie się prawdziwym europejskim benchmarkiem innowa-

cyjności i nowoczesności. 

Tak ambitne plany inwestycyjne oznaczają jednak, że Gru-

pa Azoty potrzebuje na ich realizacje pieniędzy. W jaki 

sposób je pozyskujecie? 

To prawda. Kluczowym zadaniem dla Grupy w ostatnich mie-

siącach było zapewnienie finansowania dla realizacji programu 

inwestycyjnego. Przygotowaliśmy kompleksowy program finan-

sowania zadań inwestycyjnych, z których część jest już w fa-

zie realizacji. W kwietniu 2015 r. wynegocjowaliśmy i podpisa-

liśmy z konsorcjum banków, w skład którego weszły PKO BP, 

Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK, ING Bank 

Śląski, umowę kredytu odnawialnego. Dzięki niej pozyskaliśmy 

1,5 mld zł, na realizację programu inwestycyjnego. Na tym 

jednak nie koniec. Pod koniec maja w Londynie podpisaliśmy 

kolejne umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz 

Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju gwarantujące dłu-

goterminowe finansowanie na kwotę 700 mln zł. Europejskie 

inwestycje finansowe są pod ogromnym wrażeniem naszego 

śmiałego programu inwestycyjnego, który realizujemy w Pol-

sce. Tyle w Unii Europejskiej mówi się o reindustrializacji Eu-

ropy a my już to robimy. Jesteśmy obecnie jedynym miejscem 

na mapie Europy, w którym inwestuje się miliardy w nowocze-

sne instalacje, w nowe miejsca pracy w przemyśle. 

 
Rynek „ Nasza firma, jak wynika  

z samej nazwy, definiuje 

się poprzez nawozy. 
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Jesteście w tej chwili największym w kraju i drugim w Eu-

ropie producentem nawozów. Szereg inwestycji, które Gru-

pa Azoty podjęła w ostatnich miesiącach to właśnie inwesty-

cje dotyczące tego obszaru działań. Czy w kolejnych latach 

to właśnie ten sektor będzie nadal traktowany prioryteto-

wo? 

Nasza firma, jak wynika z samej nazwy, definiuje się poprzez 

nawozy, bo to one generują lwią część naszych przychodów. 

Oczywiście atutami jakie posiadamy są potężne zdolności pro-

dukcyjne, szeroka paleta produktów i usytuowanie na trzecim 

co do wielkości rynku rolnym w Unii Europejskiej. Produkcja 

nawozów ma stałe podstawy rozwoju niemniej jednak zakresie 

produktów masowych widzimy pewne zmiany ma globalnym 

rynku jak chociażby bardziej ekspansywna polityka handlowa 

Chin. Dlatego musimy dalej dążyć do poprawy efektywności 

produkcyjnej i równolegle, śledząc zmiany jakie zachodzą  

w uprawach dalej koncentrować się na przygotowywaniu no-

woczesnych formuł nawozowych, przystosowanych do konkret-

nych upraw. Stąd nasze kierunkowe działania rozpoczęte kilka 

lat temu. Inwestycje w najnowsze produkty nawozowe zostały 

dokładnie zaplanowane, zgodnie z oczekiwaniami klientów, 

dlatego teraz zauważamy znaczący wzrost konsumpcji nawo-

zów płynnych z dodatkami mineralnymi czy granulowanych 

nawozów saletrzanych. Mamy satysfakcję z tamtych decyzji  

i czekają nas kolejne tego typu projekty rozwojowe. Nie zale-

ży nam przy tym na znaczącym wzroście zdolności produkcyj-

nych, ale na specjalizacji w nowoczesnych formułach nawozo-

wych. Jako Grupa Azoty jesteśmy istotnym ogniwem w łańcu-

chu produkcji żywności. Jesteśmy dostawcą produktów i usług 

dla polskiego rolnictwa, które jest obecnie czwartym najwięk-

szym sektorem gospodarki w Polsce i jednym z ośmiu najważ-

niejszych eksporterów żywności w UE.  

Polska odniosła zatem ogromny sukces jeśli chodzi o moderni-

zację rolnictwa: od rozdrobnionego, do opartego na dużych 

gospodarstwach, efektywnych, nowoczesnych, z dużym prze-

twórstwem. Na koniec roku mieliśmy nadwyżkę eksportową 

żywności prawie 6 mld euro! Rolnictwo to dziś branża wyko-

rzystująca nowoczesne technologie, techniki zarządzania. 

Szansa dla Polski to między innymi mocne przetwórstwo, pro-

dukcja mięsa, drobiu – w tej ostatniej branży jesteśmy naj-

większym producentem w UE. A możemy dokonać tu jeszcze 

więcej ekspansji. Firmy na pewno będą miały większe aspira-

cje, jeśli dzisiaj już są największe na europejskim rynku. Zale-

ży nam aby dale ściśle współpracować z producentami rolnymi 

oraz światem nauki dla dalszego rozwoju tego strategicznego 

dla polskiej gospodarki sektora.  

„ Szansa dla Polski to między 

innymi mocne przetwór-

stwo, produkcja mięsa, drobiu –  

w tej ostatniej branży jesteśmy 

największym producentem w UE. 
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Bezpieczeństwo żywnościowe to również jeden priorytetów 

działań Grupy Azoty? 

Są regiony świata, gdzie panuje głód, również dlatego, że nie 

używa się nawozów azotowych. W niektórych krajach afrykań-

skich, używa się tylko 2 kg na hektar podczas gdy w UE używa 

się do 225 kg na hektar! Są też miejsca w Azji, gdzie nie wyko-

nuje się badań gleby i stosuje się o wiele za duże dawki nawo-

zów, a to konsekwencji prowadzi do przedostawania się azota-

nów do środowiska. Trzeba uświadamiać klientów, że tylko 

mądre i zrównoważone nawożenie ma sens, jeśli chcemy mini-

malizować jego wpływ na środowisko. W obecnych czasach 

znaczenie ułatwia to postęp technologiczny – drony wyposażo-

ne w narzędzia GPS badające plony i dostosowujące odpowied-

ni skład nawozów do dobrze zmapowanych gleb to kwintesen-

cja nowoczesnego rolnictwa. Tego typu praktyki należy wska-

zywać i promować. Dobrym tego typu przykładem jest nasza 

współpraca bankiem PKO BP nad programem „Grunt to wie-

dza!”, w wyniku którego ponad 28 tys. próbek gleby zostanie 

poddanych dogłębnej analizie w celu lepszego dopasowania 

nawozów dla tysięcy polskich gospodarstw. Rolnikom i środo-

wisku pomaga właśnie nie największe, ale najmądrzejsze wy-

korzystanie nowoczesnej chemii. 

Światowe organizacje związane z żywnością, jak FAO przy 

ONZ, ale też te zrzeszające rolników czy producentów nawo-

zów, idą dokładnie w takim samym kierunku, by sposób nawo-

żenia w Afryce i Azji był zrównoważony i mądry. My w promu-

jemy swoją inicjatywę rolniczego tink-tanku powołanego  

w 2011r. pod nazwą Centrum Kompetencji, które skupia  

w sobie trzy różne punkty widzenia: wrażliwość i doświadcze-

nie przedsiębiorców rolnych, know - how producentów środ-

ków produkcji oraz wiedzę i wizję instytucji naukowych zaj-

mujących się tematyką agrarną. Celem jest dostarczanie wy-

miernych korzyści wszystkim uczestnikom rynku rolnego. To 

nowoczesny ośrodek współpracy, a przede wszystkim wymiany 

informacji, doświadczeń i na tej podstawie realizacji wspól-

nych projektów. Moje marzenie, ambicja, to sprawienie,  

by dobre polskie praktyki rolnicze mogły być wzorem dla in-

nych krajów. Jak je organizować, ale i jak współpracować  

na wszystkich szczeblach: przedsiębiorców, nauki itd. 

Konieczny jest dalszy rozwój technik agrarnych i kultury agrar-

nej, także przez przygotowanie specjalnych programów eduka-

cyjnych, które uzupełniają braki pozostawione przez tradycyj-

ne kursy i studia. Uzupełnienie tych niedostatków wiedzy po-

zwoliłoby na dalszy, zrównoważony rozwój przedsiębiorstw 

sektora rolno-spożywczego i w efekcie na zapewnienie w więk-

szym stopniu bezpieczeństwa żywności. Pracujemy nad tym  

z kilkudziesięcioma partnerami instytucjonalnymi, uczelniami  

i indywidualnymi rolnikami. Spotykamy się przy jednym stole  

i dyskutujemy o przyszłości polskiego rolnictwa. Wypracowuje-

my w ten sposób model, który możemy z dumą pokazywać, 

kiedy uczestniczymy w najważniejszych forach dyskusyjnych 

na całym świecie.  

Rozmawiał Paweł Kwiecień 

„ Polska odniosła ogromny 

sukces jeśli chodzi o mo-

dernizację rolnictwa 

Rynek 
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Przykładem godnym naśladowania jest współdziałanie  

ICSO „Blachownia” z Grupą Azoty ZAK S.A. w zakresie 

opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania 

nieftalanowego plastyfikatora do tworzyw sztucznych, 

głównie PCV. 

Działalność ICSO „Blachownia” 

na rzecz przemysłu chemicznego 

Andrzej Krueger 

Dyrektor  

Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej 

„Blachownia” 
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Tab.1 Zgłoszenia wynalazków i uzyskane patenty w latach 2010-2014 

 

  Zgłoszenia  
patentowe 

Udzielone  
patenty 

w tym  
zagraniczne 

Liczba  
wdrożeń 

Liczba skomercjalizo-
wanych patentów 

2010 27 17 0 3 5 

2011 28 56 0 8 21 

2012 26 39 2 7 10 

2013 23 28 3 7 4 

2014 23 15 1 8 3 

Jednym z bardziej efektywnych modeli współdziałania Instytutu  

z przedsiębiorcą jest szybkie opracowywanie nowych asortymentów 

produktów i wdrażanie technologii ich wytwarzania na podstawie prób 

przemysłowych w istniejących instalacjach. Trwająca ponad 30 lat 

współpraca z firmą LERG SA zaowocowała wdrożeniem ok. 60 techno-

logii i uzyskaniem ok. 70 patentów. W ciągu ostatnich 5 lat  

Urząd Patentowy RP udzielił 28 patentów, a kolejne 21 zostało zgło-

szonych do ochrony (w ramach współpracy z LERG SA). 

Przykładem godnym naśladowania jest współdziałanie  

ICSO „Blachownia” z Grupą Azoty ZAK S.A. w zakresie opracowania  

i wdrożenia technologii wytwarzania nieftalanowego plastyfikatora  

do tworzyw sztucznych, głównie PCV. Opracowanie technologii i zało-

żeń projektowych zakończono po roku od podjęcia decyzji o produkcji 

tereftalanu dioktylu, a próby przemysłowe na instalacji periodycznej  

i uruchomienie produkcji doświadczalnej w ciągu kolejnych 6 miesię-

cy. Zastosowano procedurę przyspieszenia udzielenia patentu,  

aby uzyskanie praw ochronnych nastąpiło przed uruchomieniem inwe-

stycji (budowa instalacji do ciągłej produkcji o zdolności  

50 tys. ton/rok). Projektowanie i budowa nowej wytwórni tereftalanu 

dioktylu o nazwie handlowej Oxoviflex trwały zaledwie 2 lata,  

a w 2015r. nowa wytwórnia plastyfikatora została uruchomiona z suk-

cesem. Technologia ta uzyskała wiele nagród i wyróżnień,  

m.in. w 2014 r. nagrodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

w konkursie Polski Produkt Przyszłości i w 2015 r. Grand Prix  

na XIII Międzynarodowej Konferencji Nafta-Gaz-Chemia. 

W ostatnim czasie w ICSO „Blachownia” została zbudowana i urucho-

miona instalacja ¼ techniczna procesów wodorowych prowadzonych 

pod zwiększonym ciśnieniem. Technologia, która została sprawdzona 

w tej skali i jest oferowana do komercjalizacji w skali przemysłowej 

to proces uwodornienia gliceryny do glikolu propylenowego. Technolo-

gia ta została w 2010 r. wyróżniona w konkursie Polski Produkt Przy-

szłości. W tym samym roku uzyskała srebrny medal na Międzynarodo-

wej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2010, a w 2011 r. Grand 

Prix na targach Expochem w Katowicach. Zastosowane w niej rozwią-

zania technologiczne są przedmiotem 4 zgłoszeń patentowych w UP 

RP, dążymy również do rozszerzenia ochrony na obszarze Unii Euro-

pejskiej. 

Instytut prowadzi działania w obszarze licencjonowania w kraju  

i zagranicą kilku innowacyjnych technologii wytwarzania produktów 

chemicznych w skali wielkotonażowej. Najważniejsza z nich to tech-

nologia wytwarzania bisfenolu A o jakości odpowiedniej do syntezy 

poliwęglanów o zastosowaniach optycznych metodą bezfosgenową, 

oferowana pod nazwą ISOBIS razem ze szwajcarską firmą Sulzer 

ChemTech. Technologia ta ma wiele innowacyjnych rozwiązań, gwa-

rantuje uzyskanie produktu o niezwykle wysokiej jakości, m.in. po-

przez zastosowanie frakcjonowanej krystalizacji. Ponadto charaktery-

zuje się niską energochłonnością, bardzo korzystnymi wskaźnikami 

surowcowymi i zapewnia bezpieczeństwo środowiska, dzięki zagospo-

darowaniu produktów ubocznych. Licencjonowanie technologii jest 

uzależnione od możliwości wykazania zalet innowacyjnej technologii 

w praktycznym zastosowaniu. W tym celu w ICSO „Blachownia” wybu-

dowano modelową instalację dla procesu ISOBIS, która spełniać  

będzie funkcję instalacji referencyjnej. Proces ten po raz pierwszy 

zaprezentowano na międzynarodowej arenie na wystawie wynalazków  

w Suzhou (Chiny) w 2008 r., następnie w Brukseli (2008 r.),  

Seulu (2010 r.) i Genewie (2012 r.), uzyskując 4 złote medale  

i 1 srebrny. Technologia jest chroniona patentami w kraju, a poprzez 

międzynarodowe zgłoszenie patentowe w trybie PCT został udzielony 

patent w Rosji i w Chinach.  

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” świadczy także  

na rzecz przemysłu specjalistyczne usługi analityczne i inżynieryjno-

projektowe oraz usługi w zakresie oceny środków chemii gospodar-

czej. Posiadamy duże możliwości w zakresie identyfikacji substancji 

chemicznych oraz oryginalną metodykę oznaczania SVHC (Substance 

of Very High Concern). Zakład Analityczny działa zgodnie z zasadami 

Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Instytut posiada Certyfikat Systemu 

Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. 

Andrzej Krueger 

C elem działalności Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej 

„Blachownia” (ICSO) jest prowadzenie prac badawczo-

rozwojowych na rzecz przedsiębiorców i przekształcanie wyników 

badań w nowoczesne i innowacyjne technologie przemysłowe. Rezul-

tatem tak prowadzonej przez wiele lat działalności jest blisko dzie-

więćset wdrożonych technologii, co potwierdza ukierunkowanie Insty-

tutu na komercjalizowanie wyników badań i skuteczność w tym zakre-

sie. Badania i prace rozwojowe są dla Instytutu formą biznesu polega-

jącego na spełnianiu coraz wyższych wymagań partnerów przemysło-

wych co do rozwoju technologicznego i zapewnienia konkurencyjności 

ich produktów na rynku, uzyskując z tej działalności korzyści finanso-

we. Jest to współdziałanie oparte na wzajemnym zaufaniu, które 

tworzy się w wyniku wieloletniej współpracy. Liczy się przede wszyst-

kim skuteczność komercjalizacji wyników prac badawczych i projek-

tów badawczo-rozwojowych, bo to skłania partnerów przemysłowych 

do realizowania wspólnie z Instytutem kolejnych przedsięwzięć pole-

gających na opracowaniu i wdrożeniu nowych produktów i technologii 

ich wytwarzania. W gronie naszych partnerów przemysłowych znajdu-

ją się czołowi przedstawiciele przemysłu chemicznego w Polsce  

tj. grupy chemiczne (Grupa Azoty, CIECH, PKN Orlen, PCC), duże 

spółki (np. Synthos, LERG, Alwernia) oraz liczne grono małych i śred-

nich przedsiębiorstw. 

ICSO „Blachownia” jest w stanie zapewnić przedsiębiorcom ochronę 

patentową na nowe rozwiązania techniczne zastosowane w opracowy-

wanych procesach technologicznych (według danych Urzędu Patento-

wego RP w okresie 2009-2013 uzyskaliśmy 142 patenty, tj. najwięcej 

spośród 50 instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo 

Gospodarki). Obecnie uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku 

produktów chemicznych, po etapie konsolidacji spółek, jest możliwe 

tylko poprzez zwiększanie asortymentu produktów, lepszą jakość  

i poprawę efektywności ich wytwarzania, czyli innowacyjne technolo-

gie prawnie chronione. Corocznie wdrażamy do 10 technologii wytwa-

rzania nowych produktów (tab.1). 

Innowacyjność 
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Kierunki rozwoju  

innowacji w urządzeniach do obróbki ciała stałego 

w cieczy dla przemysłu chemicznego 

Jedna z podstawowych operacji w przemyśle chemicznym - obróbka ciała stałego w cieczy -  

ma charakter wysoce specjalistyczny w wielu gałęziach przemysłu chemicznego. Operacje polega-

jące na homogenizacji, dyspergowaniu lub deaglomeryzacji (także mieleniu w fazie mokrej) są nie-

odzownym etapem procesu produkcji w szczególności w branży farb i lakierów, przemyśle spożyw-

czym i farmaceutycznym. 

dr Radosław Adamek – Prezes Zarządu, Krzysztof Danek – Członek Zarządu, ICHEMAD-Profarb sp. z o.o. 

Minimalizacja zużycia energii urządzeń przy jedoczesnej intensyfi-

kacji procesu 

Te jednostkowe operacje realizowane są w oparciu o szeroką gamę 

dedykowanych im urządzeń. Urządzenia różnego typu do obróbki ciała 

stałego w cieczy posiadają często funkcje komplementarne na różnych 

etapach procesu produkcji, jak również mogą przedstawiać konkurują-

ce rozwiązania inżynieryjne i technologii procesowej dla realizacji 

podobnych zadań (np. disolwer i dyspergator przepływowy). Nieustan-

nie trwa rozwój urządzeń dążący do minimalizacji zużycia energii, 

przy równoczesnej intensyfikacji procesu. Tworzenie innowacyjnych 

rozwiązań inżynierii chemicznej realizowane jest w oparciu o współ-

pracę z jednostkami naukowo-badawczymi, również uczelniami. Dyna-

miczny rozwój profesjonalnego oprogramowania inżynieryjnego, rów-

nież o potencjale badawczym, daje możliwości precyzyjnej symulacji 

procesów, co znacznie skraca czas projektowania i konstrukcji nowych 

rozwiązań technicznych. Korzystanie z modelowania kształtu organów 

aparatów pozwala na ich optymalizację dla danego procesu.  

Modelowanie procesu i symulacja przepływów jako środki 

optymalizacji techniki urządzeń 

Modelowanie procesu jest dziś najbardziej rozwijająca się 

dziedziną pomocniczą służąca opracowaniu innowacji inżynieryjnych  

w przemyśle chemicznym. Daleko idąca optymalizacja konstrukcji jest 

osiągana dzięki zastosowaniu metod obliczeniowej mechaniki płynów 

(metody CFD, ang. Computational Fluid Mechanics). Pozwalają one  

na precyzyjne matematyczne opisanie procesów i modelowanie zja-

wisk zachodzących w aparatach. Dzięki prowadzeniu symulacji dla 

zmiennych parametrów procesu bada się i wybiera najkorzystniejsze 

warunki jego prowadzenia. Poznajemy w ten sposób efekt moderniza-

cji urządzenia bez konieczności jej uprzedniego wykonywania. Możli-

wość i umiejętność wykorzystania nowoczesnego oprogramowania  

w połączeniu z potencjałem wieloletniego specjalistycznego doświad-

czenia wykwalifikowanych projektantów i konstruktorów buduje moc-

ną przewagę konkurencyjną na rynku. 
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Systemy produkcyjne oparte na zaawansowanych rozwiązaniach 

ICHEMAD-Profarb sp. z o.o. od ponad 30 lat rozwija zaawan-

sowane techniki mieszania, w tym przede wszystkim obróbki ciała 

stałego w cieczy polegającej na jego dyspergowaniu, deaglomeryzacji, 

w tym mieleniu w fazie mokrej. Dostarczamy rozwiązania inżynierii 

chemicznej, w szczególności złożone zautomatyzowane systemy pro-

dukcyjne dla wiodących światowych producentów farb i lakierów,  

jak również stale wzmacniamy naszą obecność w innych gałęziach 

przemysłu chemicznego. Ponad 50 proc. naszej sprzedaży to eksport – 

w pierwszym rzędzie do państw członkowskich Unii Europejskiej, obej-

mujący również budowę kompletnych instalacji pod klucz i fabryk.  

W rozwoju urządzeń do realizacji operacji specjalistycznej 

obróbki ciała stałego w cieczy ICHEMAD-Profarb zorientowany jest  

na stałe podnoszenie ich innowacyjności. Nowoczesne systemy produk-

cji powinny wspierać zrównoważony rozwój i przedstawiać rozwiąza-

nia przyjazne dla środowiska. Obecnie niemal wszystkie działania 

badawcze i rozwojowe w inżynierii chemicznej skupione są wokół 

obniżenia kosztów przeprowadzenia procesu produkcji, przy jednocze-

snym zwiększeniu jej intensyfikacji i osiągania wyższych parametrów 

jakościowych produktu.  

Disolwery – innowacje w zakresie układów mieszających 

Dla nowoczesnych disolwerów do projektowania i konstrukcji 

wykorzystuje się bardzo zaawansowane modelowanie organów miesza-

jących z zastosowaniem metod CFD tak by wymusić intensywny proces 

mieszania zarówno poziomego jak i pionowego. W celu tej intensyfika-

cji stosujemy również systemy unoszenia i opadania tarczy dyspergu-

jącej (oscylacja), co wspomaga proces. Disolwery kadziowe oraz sta-

cjonarne mogą być zawsze indywidualnie optymalizowane pod kątem 

danego procesu. Poza obniżeniem energochłonności, podstawowa 

optymalizacja dotyczy w szczególności kształtu organów mieszających 

– również gdy operacja wykonywana jest w warunkach próżni. Modelo-

wanie i symulacje procesu oparte są na rozwoju i wykorzystaniu nowo-

czesnego oprogramowania. 

Dyspergator przepływowy jako nowoczesna alternatywa dla disol-

werów 

Powstaje również nowa gama urządzeń stanowiących alternatywę  

dla disolwerów – dyspergatory przepływowe. Zachodzi w nich proces 

zasysania surowców sypkich do cieczy wewnątrz komory przy równo-

czesnym prowadzeniu operacji zwilżania i dyspergowania. Ta technika 

jest obecnie mocno rozwijana i znajduje bardzo szerokie zastosowanie 

w wielu aplikacjach w przemyśle chemicznym. Podstawowymi zaleta-

mi są tu możliwość zwilżania, efektywność i czystość procesu, w tym 

brak konieczności użycia urządzeń odpylających, ponieważ surowiec 

sypki zasysany jest bezpośrednio do cieczy. Proces dyspergowania 

następuje w warunkach próżni.  

Młyny perełkowe – optymalizacja techniczna 

Kolejnym przykładem rozwoju urządzeń, odnoszącym się do mielenia 

w fazie mokrej, są coraz nowocześniejsze rozwiązania dotyczące mły-

nów perełkowych zmierzające w kierunku obniżenia wielkości komory 

mielącej przy równoczesnej intensyfikacji procesu. Towarzyszy temu 

zmniejszenie energochłonności, bardziej oszczędne wykorzystanie 

surowców oraz znaczna redukcja ilości odpadów poprodukcyjnych. 

Zmniejszenie wielkości komory mielącej jest możliwe dzięki zastąpie-

niu typowych tarcz służących do wprowadzenia w ruch medium mielą-

cego (najczęściej stosowane: perełki stabilizowane cyrkonem) wysoko-

efektywnymi turbinami wprowadzającymi ten ośrodek w intensywny 

ruch. Operacja mielenia na morko oparta jest obecnie o rozwój tech-

niki młynów wysokiej energii. 

Egalizatory – modelowanie organów mieszających  

Rozwój kształtu aparatu i kształtu organu mieszającego to podstawo-

we pola optymalizacji egalizatorów. Mieszanie, operacja powszechna 

we wszystkich branżach przemysłu chemicznego, dla niektórych pro-

duktów wymaga urządzeń szeroko dostosowanych do specyfiki procesu 

i używanych surowców. W produkcji na dużą skalę energochłonność 

mieszalników staje się dziś kluczowym parametrem ich innowacyjno-

ści. Jej redukcji dokonuje się właśnie w oparciu o zaawansowane mo-

delowanie kształtu aparatu i kształtu organu mieszającego i symulacje 

konkretnego procesu. Doświadczenie konstrukcyjne jest istotne  

dla osiągnięcia rzeczywistych rezultatów. 

Precyzyjne dozowanie surowców 

Stacje dozujące służą do precyzyjnego dozowania surowców do proce-

su, powodując powtarzalność produkcji, skrócenie jej czasu oraz skut-

kując wzrostem jakości produktu. Przedmiotem ciągłych udoskonaleń 

są powtarzalność i dokładność dozowania zapewniające najwyższą 

jakość produktów specjalistycznych. W obszarze projektowania  

widoczne jest dążenie do jak największej ergonomii urządzeń. 

Innowacje w urządzeniach realizujących procesy obróbki ciała stałego 

w cieczy będą nieustannie rozwijane w sektorze urządzeń produkcyj-

nych dla przemysłu chemicznego wraz z rosnącym zorientowaniem  

na oszczędność energii i zrównoważony rozwój, przy wymaganiach 

zapewnienia najwyższej jakości produktu. Nacisk na te wartości jest 

wyjątkowo istotny przy opracowaniu zindywidualizowanych rozwiązań 

dla potrzeb produkcji masowej na rynku światowym. 

Innowacyjność 

Krzysztof 

Danek 

Członek 

Zarządu 

Radosław 

Adamek 

Prezes  

Zarządu 
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Paweł Kwiecień: Kieruje Pani Instytutem Chemii Przemysłowej  

od trzech lat. Jak w tym czasie kształtowała się współpraca Instytu-

tu z przemysłem? 

Regina Jeziórska: Działania podejmowane przez Instytut w ostatnich 

latach są ściśle związane z podstawową misją Instytutu sformułowaną 

przez głównego inicjatora profesora Ignacego Moościckiego i zapisaną 

niemal 100 lat temu przez jego założycieli w Statucie Chemicznego 

Instytutu Badawczego jako główny cel jego działania: działalność pio-

nierska w kierunku pracy naukowo-twórczej nad budową przemysłu 

chemicznego w Polsce. Jak wiemy, wynikiem działalności Instytutu 

było opracowanie wielu technologii o podstawowym znaczeniu  

dla rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce.  

W ostatnich latach odnotowano ponad trzykrotny wzrost wartości 

umów zawartych z przemysłem w porównaniu do 2011 r. Należy pod-

kreślić, że jest to wynik konsekwentnie realizowanych działań dyrekcji 

Instytutu w latach 2013─2015 polegających na wypracowaniu robo-

czych kontaktów z zarządami przedsiębiorstw z branży chemicznej  

w celu lepszego określenia potrzeb przemysłu i nawiązania współpra-

cy, co było zresztą jednym z głównych założeń strategii zarządzania 

Instytutem przyjętych przez dyrekcję na początku kadencji pod koniec 

2012 r. Przykładowo w 2014 r. Instytut realizował 10 projektów zle-

conych przez Grupę Azoty współpracując ze wszystkimi zakładami 

wchodzącymi w skład tej Grupy: Puławy, Tarnów, Kędzierzyn i Police, 

a część z tych projektów będzie kontynuowana w latach następnych. 

Należy podkreślić, że są to duże projekty dotyczące kompleksowych 

zagadnień finansowane w systemie zaliczek wpłacanych przez partne-

ra przemysłowego na realizację poszczególnych etapów, a nie drobne 

zlecenia jakie realizowano w latach poprzednich. Intensyfikowana  

jest również współpraca z innymi przedsiębiorstwami krajowymi  

i zagranicznymi, w tym MŚP, o czym świadczy fakt, że w 2014 r.  

w Instytucie realizowano ponad 100 umów z przemysłem krajowym 

i zagranicznym, a przychody z tych umów stanowiły około 20 proc. 

w strukturze przychodów Instytutu w 2014 r.  

W I półroczu 2015 r. w Instytucie realizowano 98 umów z przemy-

słem, 6 umów licencyjnych i o przeniesienie praw oraz 11 umów  

z kontrahentami zagranicznymi. 

Komercjalizacja jako element 

projektów innowacyjnych  

Wynikiem działalności 

Instytutu było opracowanie 

wielu technologii  

o podstawowym znaczeniu  

dla rozwoju przemysłu 

chemicznego w Polsce – mówi 

dr hab. inż. Regina Jeziórska, 

Dyrektor Instytutu Chemii 

Przemysłowej  

im. prof. Ignacego Mościckiego. 
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Innowacyjność 

Wspomniała Pani o opracowanych i wdrożonych przez Instytut waż-

nych technologiach, a nad jakimi technologiami pracuje Instytut 

obecnie? 

Zespoły badawcze Instytutu, wspierane od 2013 r. nowoczesnym syste-

mem motywacyjnym, aktywnie wykorzystują możliwości pozyskiwanie 

środków na badania z funduszy strukturalnych UE. W ramach zakoń-

czonej już perspektywy finansowej 2007-2013 Instytut odniósł duże 

sukcesy w realizacji projektów POIG. W 2015 r. zakończone zostały 

m.in. dwa duże projekty: 

- Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce 

odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylo-

wych kwasów tłuszczowych 

 „Kompleksowa technologia wytwarzania polimerów konstruk-

cyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu)"  

Należy podkreślić, że technologie opracowane w ramach tych projek-

tów zostały w pełni potwierdzone w próbach w skali pilotowej prze-

prowadzonych w instalacjach modelowych wybudowanych w Zakładzie 

Produkcji Doświadczalnej Instytutu. Mamy nadzieję, że wyniki prób  

na tych instalacjach w pełni potwierdzające założenia opracowanych 

technologii przyczynią się do zainteresowania ich wdrożeniem ze stro-

ny przemysłu. 

Jakie działania ukierunkowane na komercjalizacje technologii po-

dejmuje kierowany przez Panią Instytut? 

W strukturach organizacyjnych Instytutu sprawnie działają komórki 

wyspecjalizowane w obszarach transferu technologii, zabezpiecza-

nia praw własności i zarządzania projektami, w których zatrudnieni 

są specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje w tym zakresie. Aktu-

alnie Instytut realizuje projekt pt. ChemSpin - Komercjalizacja wyni-

ków prac badawczo-rozwojowych Instytutu Chemii Przemysłowej doty-

czący zwiększenia potencjału komercjalizacyjnego wyników prac  

badawczo-rozwojowych. W wyniku realizacji pierwszego etapu tego 

projektu w 2014 r. za zgodą Ministerstwa Gospodarki Instytut utworzył 

spółkę celową ChemSpin sp. z o.o w której 100 proc. udziałów należy 

do IChP. Misją ChemSpin sp. z o.o. jest wspieranie innowacyjności  

i podnoszenie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy poprzez 

efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego i naukowego IChP 

w procesie transferu technologii.  

ChemSpin sp. z o.o. jest beneficjentem Programu SPIN-TECH faza B 

NCBiR, będącego programem wsparcia działalności operacyjnej spółek 

celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze, w tym 

instytuty badawcze i od 1 kwietnia 2015 r (planowane zakończenie 

30.09.2016) realizuje Projekt pt. Rozwój działalności ChemSpin  

sp. z o.o. w celu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych powsta-

łych w IChP. W ramach realizacji Projektu wdrożono system zarządza-

nia jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie komercjalizacji 

prac B+R oraz innowacyjności oraz doradztwa i szkoleń w zakresie 

m.in. ochrony własności intelektualnej, zarządzania projektem wyna-

lazczym, aportu, udzielania licencji, sprzedaży praw do patentu, 

tworzeniu spółek spin-off, wyceny technologii, opracowywaniu opinii 

o innowacyjności rozwiązania; opracowano biznesplan Spółki, stworzo-

no stronę internetową Spółki (chemspin.ichp.pl) oraz zainaugurowano 

cykl warsztatów dla pracowników naukowych IChP związanych  

z aspektami komercjalizacji.  

Największym sukcesem dotychczasowej działalności Spółki jest dopro-

wadzenie do podpisania przez IChP umowy na komercjalizację bezpo-

średnią technologii opracowanej w IChP (przeniesienie prawa z paten-

tu na rzecz podmiotu zagranicznego), objętej zarządem przez Chem-

Spin sp. z o.o. i wycenionej w ramach Projektu oraz dalszy rozwój 

technologii z wykorzystaniem zasobów IChP w ramach umowy o wyko-

nanie pracy badawczej. 

Instytut aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz budowy  

i wzmacniania potencjału przedsiębiorstw i jednostek naukowych 

ukierunkowanego na realizację projektów ważnych dla gospodarki – 

proszę opowiedzieć o tych działaniach. 

W ostatnich latach dyrekcja Instytutu prowadzi aktywne działania 

ukierunkowane na efektywne współdziałanie przedsiębiorstw i jedno-

stek badawczych w celu wygenerowania i realizacji projektów waż-

nych dla gospodarki, co jest również bardzo istotne w aspekcie uzyski-

wania finansowania projektów w perspektywie finansowej 2014─2020, 

gdzie jak wiadomo wiodącą rolę będą miały przedsiębiorstwa przemy-

słowe. Należy tu zaliczyć następujące działania: 

- Aktywny udział Instytutu w tworzeniu Programu Sektorowego INNO-

CHEM przygotowywanego przez PIPC we współpracy z PwC. Pierwsze 

konkursy w ramach tego Programu zostaną wkrótce ogłoszone. 

- Zainicjowanie i utworzenie we współpracy z Instytutem Biopolime-

rów i Włókien Chemicznych oraz Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicz-

nej centrum pod nazwą: Ponadregionalne Centrum Naukowo-

Przemysłowe (BIO)-Polimery-Materiały-Technologie dla Gospodarki 

POLINTEGRA. Jest to pierwsza w Polsce platforma współpracy nauki  

i biznesu na rzecz rozwoju i komercjalizacji nowoczesnych technologii 

polimerowych i biopolimerowych. Centrum to aktualnie zrzesza  

62 instytucje w tym 33 jednostki naukowe i 29 firm przemysłowych. 

Rozmawiał Paweł Kwiecień 

„ Mamy nadzieję, że wyniki prób 

na tych instalacjach w pełni po-

twierdzające założenia opracowanych 

technologii przyczynią się do zaintere-

sowania ich wdrożeniem ze strony 

przemysłu. 

http://www.ichp.pl/strukturalne-synteza-kwasu-akrylowego
http://www.ichp.pl/strukturalne-synteza-kwasu-akrylowego
http://www.ichp.pl/strukturalne-synteza-kwasu-akrylowego
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Potrzeba matką wynalazków 

Co zrobić, żeby bezpiecznie przewieźć 24 tony niebezpiecznego ładunku? 

My to wiemy. Transport chemii stanowi fundamentalną działalność fir-

my. Solidaris zajmuje się transportem materiałów niebezpiecznych klasy 

3; 5.1; 6.1; 8 i 9, a także towarów neutralnych. W chwili obecnej dyspo-

nujemy blisko 250 ciągnikami siodłowymi oraz niespełna 150 cysternami. 

Jednak tabor nie ogranicza się do pojazdów przeznaczonych do transpor-

tu chemii, mimo że stanowi ponad 60 proc. floty. Posiadamy również 

zestawy kubaturowe, plandeki typu mega oraz standardowe naczepy.  

A jak było na początku? Odkąd pamiętam, mojej rodzinie towarzyszył 

transport ciężarowy. Już mój dziadek, ojciec i najstarszy brat zajmowali 

się transportem węgla z pobliskich kopalń. Z czasem w biznes zaangażo-

wała się cała rodzina. Jako nastolatek, w latach 90-tych, wspierałem 

rodzeństwo jak mogłem. Pomagałem rozwijać firmę przez pozyskiwanie 

nowych Klientów. Brak doświadczenia i ograniczenia technologiczne 

wymuszały na mnie wykorzystywanie niekonwencjonalnych, często pio-

nierskich rozwiązań. Telefon był luksusem. Determinacja i wiara w reali-

zację założonych celów sprawiły jednak, że nigdy się nie poddawałem.  

A ciężkich momentów było wiele. 

W następnych latach sam zasiadałem za kierownicą ciężarówki, zajmo-

wałem się spedycją i logistyką. Nasza działalność początkowo miała 

charakter rodzinny. Mimo, iż wiele się zmieniło (kilku członków rodziny 

zrezygnowało z pracy w transporcie), z pozostałymi nadal tworzymy 

zgrany zespół. Jesteśmy praktykami – wiemy, czego możemy oczekiwać 

od naszych pracowników. Sami przecież kiedyś to robiliśmy. To niezwy-

kle istotne w zarządzaniu.  

Liczy się interes firmy 

Stale podnosimy standardy bezpieczeństwa i kontroli naszego taboru. 

Posiadamy liczne Certyfikaty. Najważniejsze to ISO i SQAS, które dają 

pewność wysokiej jakości naszym Kontrahentom. Sami również narzuca-

my sobie system jakości. Wprowadziliśmy, między innymi, system kwar-

talnej kontroli technicznej samochodów ciężarowych. Dzięki niemu je-

steśmy w stanie ograniczyć częstotliwość awarii w naszym taborze  

i na bieżąco kontrolować jego stan.  

Stałej wymianie podlega cała flota. Dbamy o to, żeby nasze pojazdy 

spełniały wyśrubowane standardy ekologiczne. 80 proc. ciężarówek Soli-

daris spełnia normy EURO V, pozostałe 20 proc. spełnia już EURO VI. 

Standardy te są aktualnie najbardziej przyjazne dla środowiska.  

Ponadto dzięki nowoczesnym pojazdom możemy zapewnić niższe spala-

nie i redukcję kosztów poniesionych na opłaty drogowe, co pozwala nam 

być konkurencyjnymi cenowo na rynku transportu ciężkiego. Z tyłu gło-

wy mam cały czas, że najważniejszy jest interes firmy. Nie, nie boję się 

tego tak nazwać. Bo czym jest interes firmy?  

Chemia na osi 
Piotr Groeger  

Prezes Zarządu  

Solidaris Sp. z o. o. 

Sam zasiadałem za kierownicą ciężarówki.  

W zarządzaniu niezwykle istotne jest, żeby 

wiedzieć, czego można oczekiwać od 

pracowników. 



 

Magazyn Polska Chemia 23 

To wypadkowa zadowolonego Klienta, dla którego przecież pracujemy  

i Pracownika, który czerpie satysfakcję z wykonywanej pracy. Niezwykle 

ważny w naszej działalności jest Pracownik, który czuje się u nas  

dobrze. Dbamy o to, żeby rozwijać zainteresowania oraz podnosić kwali-

fikacje naszego personelu.  

Nasi Spedytorzy posiadają stanowiska pracy wyposażone w nowinki tech-

nologiczne nie tylko po to, by ułatwić im pracę, ale także po to, żeby 

ładunek przewożony z naszym udziałem docierał zawsze na czas. Jeździ-

my po całej Europie. Nasze główne kierunki przewozowe to Niemcy, 

Włochy, kraje Benelux, Francja, Szwecja, Węgry, Rumunia oraz Hiszpa-

nia. Dystanse, jakie pokonujemy, determinują nas do wprowadzania 

innowacyjnych rozwiązań. Nic nie zastąpi doświadczonego Spedytora, 

ale dziś musi być on wyposażony w odpowiednie narzędzia. Nad flotą 

czuwają nowoczesne systemy TELEMATYCZNE oraz TMS, zapewniające 

stały nadzór nad pojazdami. W sytuacjach awaryjnych pozwalają nam  

na szybką reakcję i pomoc.  

 

Trasy, jakimi jeżdżą ciężarówki Solidaris są przemyślane, optymalizowa-

ne i opracowywane przez Zespół Specjalistów. Zawsze wybieramy bez-

pieczne drogi. Praca Logistyków zapewnia rentowność przejazdów po-

przez planowanie ładunków zgodnie z wyznaczoną trasą, jednocześnie 

zapewniając bezpieczeństwo. Używamy specjalistycznych myjni che-

micznych, które bardzo skrupulatnie oczyszczają zbiorniki naszych cy-

stern po każdym rozładunku.  

Mamy na uwadze charakter i zagrożenie płynące z przewożonego 

przez nas ładunku. To w naszej gestii leży dbanie o odpowiedni  

dobór taboru do charakteru przewożonych ładunków, czuwanie nad 

ekonomiką jazdy kierowców, a także zapewnienie im bezpieczeń-

stwa przez odpowiednie wyposażenie. To szczegóły, które przekła-

dają się na jakość usługi i profesjonalne wykonywanie transportu 

chemii.  

 „ Odkąd pamiętam, mojej rodzinie towarzyszył 

transport ciężarowy. Już mój dziadek, ojciec  

i najstarszy brat zajmowali się transportem węgla  

z pobliskich kopalń. 

 

Cały czas się zmieniamy, niezmiennie szukamy nowych rozwiązań, 

dążąc do wciąż niedoścignionej doskonałości. Połączenie nowocze-

sności Solidaris i tradycji AUTOZAK, który w 2012 r. stał się integral-

ną częścią firmy w wyniku fuzji obu spółek, pozwala zapewnić na-

szym Klientom bezpieczeństwo i najwyższą jakość świadczonych 

usług w konkurencyjnej cenie.  

W lutym 2015 r. po raz kolejny zostaliśmy laureatami prestiżowych 

Diamentów Forbes’a. To dla nas ogromny zaszczyt i kolejne wyzwa-

nie. Poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko, a naszym celem 

jest podążanie w kierunku stałego jej podnoszenia. Dlatego stosuje-

my dywersyfikację działalności firmy poprzez zastosowanie komple-

mentarności usług, jakie możemy zaoferować naszym Kontrahen-

tom.  

Biznes trzeba rozwijać 

W chwili obecnej, oprócz transportu międzynarodowego, prowadzi-

my Okręgową Stację Kontroli Pojazdów przystosowaną do obsługi 

samochodów ciężarowych, jak i osobowych. Nasi diagności sprawują 

nadzór nad naszym taborem, jak również świadczą usługi firmom 

transportowym. Nieodłącznym elementem naszej działalności  

jest serwis pojazdów ciężarowych. Dzięki zapleczu warsztatowemu 

oraz doświadczeniu zatrudnianych mechaników, możemy obsługiwać 

zewnętrzne floty w zakresie mechaniki samochodowej, klimatyzacji, 

a także świadczyć usługi wulkanizacyjne.  

Od listopada 2014 r. firma Solidaris jest również właścicielem Hotelu 

Solidaris. To trzygwiazdkowy obiekt, który powstał w miejsce Hotelu 

Centralnego – jednego z symboli Kędzierzyna-Koźla. Położony  

w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej miasta, stanowi 

idealną lokalizację dla szkoleń, spotkań biznesowych, czy konferen-

cji. Zdecydowaliśmy się na tę inwestycję, ponieważ wiemy, jak 

ważne są relacje w biznesie. Swoją działalność hotel rozpoczął od 

organizacji Balu Biznesu, który zgromadził blisko 200 przedstawicieli 

opolskiego przemysłu. Takie eventy nie tylko zbliżają, ale również 

pozwalają zrozumieć wzajemne potrzeby, co przekłada się bezpo-

średnio na powodzenie w prowadzonych rozmowach. Imprezę  

tę mamy zamiar organizować cyklicznie – wiemy, że korzyści płynące 

z umiejętności rozmowy to wartość, której nie da się wyliczyć  

przy użyciu żadnych wzorów ekonomicznych. „ Cały czas mam z tyłu głowy, że najważniejszy 

jest interes firmy. Nie boję się tego tak na-

zwać. Przecież to wypadkowa zadowolonego Klienta, 

dla którego pracujemy i Pracownika, który czerpie 

satysfakcję z wykonywanej pracy. 

 

Dziś rozumiemy, że to co inni postrzegają jako sukces, jest drogą  

do czegoś więcej. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie swojej 

działalności. Misja, jaka nami kieruje, wskazuje nam drogę naprzód 

w dążeniu do uzyskania optymalnych wyników finansowych przy 

utrzymaniu zadowolenia naszych Klientów oraz rosnącej satysfakcji, 

z wykonywanej pracy naszego zespołu. Realizacją zamierzonych 

planów niech będzie radość z wykonywanych przez nas usług.  
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Przemysł tworzyw sztucznych to dość młody dział sektora chemicznego. 

Masowa produkcja tworzyw rozpoczęła się dopiero w latach 50-tych  

XX wieku. Od tego czasu średnioroczny wzrost produkcji tworzyw wy-

niósł 8,6 proc., a wielkość światowej produkcji w roku 2014 wyniosła 

blisko 311 mln ton. Innowacyjne tworzywa zrewolucjonizowały współ-

czesny sposób życia i dostarczają rozwiązań, które nie byłyby możliwe 

jeszcze kilka lat temu. Nowe materiały i technologie oznaczają nie 

tylko podwyższanie jakości i bezpieczeństwa życia, ale także mają po-

zytywny wkład w zrównoważony rozwój, zwiększając efektywne wyko-

rzystanie zasobów naturalnych i oszczędności energii. To wszystko sta-

nowi siłę napędową przemysłu tworzyw sztucznych zarówno w skali 

globalnej, jak i naszego kraju. Polska od wielu lat wyróżnia się szybkim 

wzrostem zużycia tworzyw do produkcji wyrobów. W okresie 2002 - 

2014 r. wyniósł on 75 proc., co oznacza średnioroczny wzrost na pozio-

mie 4,8 proc. Zapotrzebowaie na tworzywa w roku 2014 wzrosło  

o ponad 4,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego i przekroczyło  

3 mln ton. Ta wielkość stanowi ok. 6,3 proc. zużycia tworzyw w Europie 

|i stawia Polskę na szóstej pozycji po Niemczech, Włoszech, Francji, 

Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Największe ilości tworzyw trafiły do prze-

mysłu produkującego opakowania (ok. 33 proc.) oraz do budownictwa  

(27 proc.), natomiast 8,5 proc. tworzyw zostało przetworzone na po-

trzeby przemysłu motoryzacyjnego (rys. 1). Struktura zużycia ze wzglę-

du na rodzaj polimeru wskazuje największe udziały dla polietylenu 

(LDPE, LLDPE, HDPE) – ok. 30 proc., polipropylenu (18 proc.) oraz poli-

chlorku winylu (14 proc.) i polistyrenu – łącznie PS i EPS (14 proc.). 

Produkcja tworzyw sztucznych w Polsce obejmuje: poliolefiny (Basell 

Orlen Polyolefins), polichlorek winylu (Anwil), polistyren (Synthos), 

politereftalan etylenu PET (Indorama), poliamid 6 (Grupa Azoty, 

Solvay), POM (Grupa Azoty), systemy poliuretanowe (BASF, PCC Rokita) 

oraz poliestry i żywice epoksydowe (Lerg, ZCh Organika Sarzyna).  

Poprzez lokalnych przedstawicieli na rynku polskim obecni są także 

wszyscy wiodący światowi producenci tworzyw sztucznych. Ze względu 

na niedobory krajowego potencjału produkcyjnego tworzyw Polska musi 

importować duże ilości tworzyw sztucznych do przetwórstwa. Nadwyżka 

importu nad eksportem w roku 2014 wyniosła blisko 1,6 mln ton. Impor-

tujemy także wyroby z tworzyw sztucznych, a łączny deficyt handlu 

zagranicznego systematycznie się pogłębia i wynosi obecnie ponad  

3,6 mld €. Głównym partnerem handlowym Polski w wymianie we-

wnątrzunijnej tworzyw w formach podstawowych oraz w wyrobach  

są od wielu lat Niemcy. W krajach poza UE nasze największe rynki eks-

portowe to Rosja - w zakresie tworzyw w formach podstawowych  

i Ukraina - w zakresie wyrobów (rys. 2). 

Innowacje i rozwój  
w przemyśle tworzyw 

sztucznych 

Wprowadzane w Polsce technologie przetwórstwa 
często należą do czołowych rozwiązań w skali 
światowej. Polska musi szerzej wejść w etap 
rozwoju gospodarki opartej na innowacjach,  

aby utrzymać dynamikę rozwoju. 

dr inż. Kazimierz Borkowski, Dyrektor Zarządzający  
Fundacja PlasticsEurope Polska  „ Zapotrzebowanie na two-

rzywa w roku 2014 wzrosło  

o ponad 4,1 proc. w porównaniu  

do roku poprzedniego  

i przekroczyło 3 mln ton.  

Rys. 1. Segmenty zastosowań tworzyw sztucznych w Polsce (2014) 
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Branża tworzyw sztucznych w Polsce to producenci tworzyw sztucznych 

w formie podstawowej, producenci mieszanek i kompozytów 

(kompounderzy) oraz przetwórcy tworzyw (wytwórcy wyrobów rynko-

wych z tworzyw sztucznych). Firmy te zatrudniają łącznie ponad 140 tys. 

pracowników, co stanowi 10 proc. zatrudnienia całej europejskiej bran-

ży tworzyw sztucznych. Łączne obroty tych segmentów (produkcja two-

rzyw w formach podstawowych oraz przetwórstwo) w Polsce szacowane 

są na około 15,6 mld € (rys. 3). Do branży tworzyw sztucznych zaliczyć 

również należy producentów maszyn i oprzyrządowania do przetwórstwa 

tworzyw oraz przedstawicieli łańcucha dostaw (importerzy, dystrybuto-

rzy, hurtownicy), a także recyklerów tworzyw sztucznych. Przetwórcy 

tworzyw sztucznych stanowią najliczniejszą podgrupę branży tworzywo-

wej w Polsce. Największe znaczenie mają producenci opakowań sztyw-

nych i elastycznych oraz rur i profili (do zastosowań w budownictwie),  

a także producenci kabli. Mimo, że wśród przetwórców przeważają firmy 

małe i bardzo małe, to ta część branży tworzywowej rozwija się naj-

szybciej, zwłaszcza w grupie wyrobów dla przemysłu opakowaniowego, 

samochodowego, sprzętu AGD i RTV. Wg GUS wskaźniki produkcji  

w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce wzrosły  

w 2014 roku o 7,8 proc.  

Wprowadzane technologie przetwórstwa często należą do czołowych 

rozwiązań w skali światowej. Jednak aby utrzymać dynamikę rozwoju, 

Polska musi szerzej wejść w etap rozwoju gospodarki opartej na innowa-

cjach. We wszystkich statystykach dotyczących nakładów na badania  

i rozwój nasz kraj zajmuje końcowe pozycje. Konieczne jest szybkie 

zwiększenie środków na te cele, dotyczy to również branży tworzyw 

sztucznych. Wg analiz sektorowych, spośród wszystkich działów przemy-

słu chemicznego, to właśnie w przypadku produkcji tworzyw i wyrobów  

z tworzyw długoterminowe innowacje i nakłady na R&D najbardziej 

zwiększają konkurencyjność przemysłu. Według GUS nakłady na tego 

typu działalność w przemyśle tworzyw sztucznych wynoszą 1,14 proc. 

obrotów i na tle innych branż są to nakłady dość niskie. Jednocześnie 

wszystkie nakłady inwestycyjne w branży przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych i gumy utrzymują się na dość wysokim poziomie (ok. 4 proc. obro-

tów branży), a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ostatnich kilku 

latach sięgały ok. 300 mln € rocznie. Należy zatem z nadzieją patrzeć  

na nową perspektywę finansową 2014-2020, gdzie do wykorzystania 

będzie ponad 80 mld €, a ważnym kryterium wyboru będzie innowacyj-

ność proponowanych projektów. Pewnym wskaźnikiem pokazującym 

dalsze możliwości i potencjał branży w Polsce może być także zapotrze-

bowanie na tworzywa sztuczne w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wynosi 

ono obecnie ok. 80 kg, podczas gdy średnia unijna to ponad 95 kg,  

a w niektórych państwach zużycie tworzyw sięga 200 kg/mieszkańca.  

Tworzywa sztuczne 

Rys. 3. Struktura branży tworzyw sztucznych w Polsce (2014) 

„ Mimo, że wśród przetwórców 

przeważają firmy małe i bar-

dzo małe, to ta część branży two-

rzywowej rozwija się najszybciej, 

zwłaszcza w grupie wyrobów  

dla przemysłu opakowaniowego,  

samochodowego, sprzętu AGD i RTV. 

Rys. 2 Wymiana handlowa Polski w zakresie polimerów i wyrobów z tworzyw sztucznych (2014)  



 

Magazyn Polska Chemia 26 

Radioliza 

Maria Skłodowska – Curie zauważyła, że w kontakcie soli radu z wodą 

wydzielają się wodór oraz tlen i przez analogię do elektrolizy nazwała to 

zjawisko radiolizą. Termin przyjął się w nauce, chociaż współcześnie 

oznacza ogół procesów chemicznych towarzyszących oddziaływaniu pro-

mieniowania jonizującego na materię. Warto dodać, że chemia radiacyj-

na jest formalnie traktowana, jako dział chemii jądrowej a nie fotoche-

mii. Jednak w odróżnieniu od radiochemii nie ogranicza się jedynie  

do promieniowań emitowanych przez radionuklidy, ale zajmuje również 

wiązkami elektronów i promieniowaniem hamowania. 

Wprowadzenie 

W roku 1929 Maria Skłodowska – Curie opublikowała pierwszą pracę  

na temat oddziaływania promieniowania X na bakterie. Dała w ten spo-

sób początek sterylizacji radiacyjnej. Na skalę przemysłową metody 

tzw. zimnego wyjaławiania zaczęto stosować dopiero 50 lat później  

w momencie upowszechnienia się w praktyce szpitalnej wyrobów me-

dycznych jednorazowego użytku. Było to możliwe dzięki postępowi  

w chemii i technologii tworzyw polimerowych. Przez wiele lat rynek 

utensyliów medycznych stymulował postęp w chemii radiacyjnej polime-

rów a w zasadzie technologii radiacyjnych w ogóle. Kolejnym przełomem 

było, przypadkowe zresztą odkrycie zjawiska radiacyjnego sieciowania 

polietylenu. Okazało się, że poprzez traktowanie tworzywa polimerowe-

go promieniowaniem jonizującym uzyskujemy nie tylko efekt pękania 

łańcuchów, ale możemy również tworzyć wiązania poprzecznych. Siecio-

wanie w ogólnym bilansie zachodzących zjawisk poprawia właściwości 

użytkowe polimeru. Unikatowość technologii radiacyjnych polega  

na tym, że makrorodniki inicjujące wtórne procesy chemiczne powstają 

w temperaturze pokojowej a nawet ujemnej. W tzw. gniazdach jonizacji 

uzyskujemy efekty, które w klasycznej chemii przebiegają przy skrajnie 

wysokich parametrach technologicznych. Przykładowo procesy radiacyj-

nego sieciowania elastomerów można prowadzić bez stosowania siarki 

lub nadtlenków, co wpływa na obniżenie toksyczności (alergiczności) 

wyrobów medycznych np. lateksowych rękawic chirurgicznych.  

Chemia radiacyjna polimerów 

Chemia radiacyjna zajmuje się zjawiskami wywołanymi przez działanie 

na materię promieniowania o energii wystarczającej do wybicia elektro-

nu z atomu lub cząsteczki, które nazywamy promieniowaniem jonizują-

cym. Oddziaływanie wysokoenergetycznego promieniowania z cząstecz-

kami organicznymi i polimerami indukuje różnorodne fizyczne i chemicz-

ne procesy ważne zarówno z naukowego jak i praktycznego punktu wi-

dzenia. Są to wspomniane już sieciowanie i degradacja, ale również 

szczepienie radiacyjne monomerów, utwardzanie powłok, aktywacja 

chemiczna materiałów organicznych poprzez ich utlenianie, konsolidacja 

radiacyjna, modyfikacja kompozytów. Nadal prowadzi się badania no-

wych materiałów polimerowych z punktu widzenia zastosowania ich  

w produkcji wyrobów sterylizowanych radiacyjnie (sprzęt medyczny, 

implanty, opakowania) oraz możliwości wykorzystania technik radiacyj-

nych do konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym (radiacyjna 

konsolidacja). Należy podkreślić, że chociaż pierwsze etapy oddziaływa-

nia promieniowania mogą zachodzić według odmiennych mechanizmów, 

w zależności od charakteru makrocząsteczek, to makroskopowe zmiany 

właściwości polimerów są wyłącznie wynikiem różnorodnych procesów 

rodnikowych. Analizując zmiany chemiczne w polimerach zwykle rozpa-

truje się dwa etapy. W pierwszej fazie reakcje przebiegają bezpośrednio 

podczas napromieniania, w drugiej po jego ustaniu, w wyniku procesów 

następczych (tzw. post efektu). 

Radiacyjna modyfikacja polimerów 

W artykule krótko przedstawiono polskie osiągnięcia  

w dziedzinie chemii i fizyki radiacyjnej polimerów, 

zarówno w zakresie nauk podstawowych,  

jak i zastosowań. Zwróciliśmy uwagę na najnowsze 

kierunki rozwoju radiacyjnych technologii polimerów 

oraz innowacyjne produkty powstające w wyniku ich 

stosowania. W Polsce prowadzi się aktualnie  

z wykorzystaniem promieniowania jonizującego prace  

w zakresie: badań podstawowych, polimeryzacji, 

modyfikacji polimerów, nanomateriałów  

i nanotechnologii, otrzymywania "inteligentnych" 

zaawansowanych polimerów i produktów, obróbki 

powierzchniowej, zastosowań przemysłowych, 

zastosowań biomedyczne, polimerów naturalnych, 

ochrony dziedzictwa kulturowego, historii chemii.  

dr inż. Zbigniew Zimek, prof. dr hab. Grażyna Przybytniak, dr inż. Wojciech Głuszewski 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 
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Technologie 

Technologie radiacyjne 

W praktyce przemysłowej do radiacyjnej modyfikacji materiałów wyko-

rzystuje się obecnie trzy rodzaje promieniowań jonizujących: promienio-

wanie gamma (γ), wiązkę elektronów (EB) oraz promieniowanie hamo-

wania (X). Dodać należy, że postęp w zakresie przystosowania akcelera-

torów do warunków przemysłowych, jaki dokonał się w minionych latach 

uczynił te urządzenia w pełni konkurencyjnymi w stosunku do bardziej 

rozpowszechnionych instalacji wyposażonych w źródła izotopowe. Para-

doksem jest, że dopiero w ostatnich latach rozpoczęła pracę pierwsza 

instalacja wykorzystująca do sterylizacji wyłącznie wysokoenergetyczne 

promieniowanie hamowania. Powód jest dosyć prozaiczny. Promieniowa-

nie X ze względu na stosunkowo niską wydajność konwersji wiązki elek-

tronów na promieniowanie elektromagnetyczne jest najkosztowniejszym 

rodzajem przemysłowego promieniowania jonizującego. Można, więc 

powiedzieć, że praca Skłodowskiej – Curie z 1929 roku przedstawiona  

w kontekście najnowszych rozwiązań technologii radiacyjnych ma nawet 

dzisiaj znamiona nowości. 

Radiacyjna modyfikacja polimerów jest interesującą ofertą dla chemii  

i technologii tworzyw sztucznych. Sieciowanie inicjowane wiązka elek-

tronów jest atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod produkcji 

np. taśm i rur termokurczliwych oraz wyrobów gumowych. Radiacyjna 

technologia produkcji materiałów z tzw. pamięciom kształtu została 

opracowana w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej i wdrożona w prze-

myśle. Znalazła również zainteresowanie kontrahentów zagranicznych. 

Prowadzone od wielu lat badania nad wykorzystaniem promieniowania 

jonizującego do modyfikacji tworzyw polimerowych owocują kolejnymi 

przemysłowymi aplikacjami. Podstawową wiedzę, jaką zdobyto badając 

relatywnie proste polimery można na ogół wykorzystać do modyfikacji 

nowych tworzyw sztucznych. Obawy przed skutkami działanie promie-

niowania jonizującego zmuszają do poszukiwania nisz technologicznych, 

w których korzyści uzyskane za pomocą promieniowania trudno zastąpić 

tradycyjną chemią. Uznanie znajdują, więc procesy, w których technika 

radiacyjna jest unikatowa lub wyraźnie góruje nad alternatywnymi spo-

sobami. Można powiedzieć, że chemia radiacyjna stała się synonimem 

dobrej jakości i to w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze obróbce radia-

cyjnej zwykle opłaca się poddawać wyroby drogie (delikatesowe). Po 

drugie wiadomo, że jeżeli stosuje się promieniowanie jonizujące to na 

ogół nie ma metody tańszej lub bardziej wydajnej. Unikatowe cechy 

obróbki radiacyjnej wynikają ze stosunkowo prostego, wydajnego i ła-

twego w kontroli sposobu tworzenia wolnych rodników. Najważniejsze 

jej zastosowania to: polimeryzacja monomerów niemożliwa innymi me-

todami i to w dowolnym stanie skupienia (ciecz, gaz, ciało stałe), pro-

wadzenie polimeryzacji w dowolnej temperaturze (najczęściej otocze-

nia), otrzymywanie czystych polimerów bez dodatków np. katalizatorów 

lub innych domieszek, możliwość polimeryzacji w trudnych technologicz-

nie warunkach (np. wewnątrz części maszyn), sieciowanie tworzywa po  

jego uformowaniu, modyfikacja powierzchni poprzez naszczepianie, 

łączenie sterylizacji radiacyjnej z korzystną modyfikacją klejów samo-

przylepnych itd. Bardzo interesujące są badania możliwość szczepienia 

radiacyjnego z wykorzystaniem kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 

z udziałem odwracalnego przeniesienia addycyjno-fragmentacyjnego 

łańcucha - RAFT (ang. reversible addition - fragmentation chain transfer 

polymerization). Szczepienie metodą RAFT w odróżnieniu od stosowa-

nych aktualnie metod tradycyjnych, umożliwia kontrolę długości za-

szczepionych łańcuchów, prowadząc do uzyskania nowych materiałów  

o różnej topologii i określonych właściwościach powierzchniowych. 

Napromieniowany ale nie promieniotwórczy 

Coraz mniej jest przypadków, kiedy myli się napromieniowanie z radio-

aktywnością. Należy jednak przypomnieć, że stosowane przemysłowo 

promieniowania (gamma, hamowania, wiązki elektronów), nie są fizycz-

nie w stanie wywołać zjawisk fotojądrowych. Innymi słowy poddany 

obróbce radiacyjnej materiał nie staje się radioaktywny. Krajowy prze-

mysł tworzyw sztucznych ma niewielkie jeszcze doświadczenie z techno-

logiami radiacyjnymi natomiast często wykorzystywane są efekty foto-

chemiczne. Dlatego nie od rzeczy jest przypomnieć zasadniczą różnicę 

między oboma rodzajami zjawisk. W procesach fotochemicznych promie-

niowanie jest pochłaniane selektywnie przez określone grupy atomów 

(grupy chromoforowe). W konsekwencji prowadzi to podobnie  

jak w chemii radiacyjnej do powstania makrorodnika, który zapoczątko-

wuje dalszą sekwencję reakcji. Promieniowanie jonizujące natomiast 

oddziałuje na wszystkie składniki materiału w sposób proporcjonalnych 

do ich udziału masowego (ściślej mówiąc udziałów elektronowych). Naj-

prościej mówiąc niewielki ilości inicjatorów lub fotostabilizatorów nie są 

widoczne dla promieniowania jonizującego. Energia w obróbce radiacyj-

nej odkładana jest głównie w składniku będącym w przewadze ilościo-

wej, czyli matrycy. 

PE zdobył szybko dominującą pozycję wśród grupy modyfikowanych 

radiacyjnie polimerów i już w latach pięćdziesiątych zaczął być z powo-

dzeniem napromieniany komercyjnie głównie wiązką elektronów. Jednak 

na liście znajdują się również inne polimery w szczególności elastomery, 

które mogły być sieciowane na skale przemysłową. Dlaczego właśnie PE 

został wybrany, jako pierwszy? Wytłumaczyć można to tym, że nie było 

po prostu innej wygodniejszej metody jego sieciowania. Naturalny kau-

czuk w latach pięćdziesiątych z powodzeniem sieciowano siarką w pod-

wyższonej temperaturze. Nie było, więc potrzeby uciekania się do sto-

sunkowo kosztownej obróbki radiacyjnej. Tak, więc prowadzono działa-

nia komercyjne związane z sieciowaniem polietylenu a elastomery wciąż 

pozostawały w sferze badań. Dopiero upowszechnienie się technologii 

akceleratorowych pozwoliło realnie myśleć o wykorzystaniu wiązki elek-

tronów w przemyśle gumowym. Przykładowo technologie radiacyjnego 

sieciowania elastomerów w produkcji opon samochodowych są unikato-

wym rozwiązaniami dużej skali z umiarkowanymi dawkami pochłonięty-

mi promieniowania. Unikatowość oznacza w tym przypadku, że kontrolo-

wanego podsieciowania gumy przed właściwą wulkanizacją nie uzyskamy 

żadną inną metodą. Podobnie jest zresztą ze sterylizacją radiacyjną 

wyrobów polimerowych, która wyjaławia materiał w całej objętości. 

Metody chemiczne z użyciem najczęściej tlenku etylenu sterylizują jedy-

nie powierzchnię i nie dają gwarancji całkowitego usunięcia toksycznego 

tlenku etylenu i jego produktów. 

Podsumowanie 

Od wielu lat w krajach zaawansowanych technologicznie obserwuje się 

szybki rozwój technik radiacyjnych w przetwórstwie tworzyw sztucz-

nych, głównie w celu poprawy, jakości wytwarzanych produktów 

(polepszenia właściwości mechanicznych i termicznych, odporności che-

micznej, wydłużenia czasu użytkowania produktów, itp.). W Instytucie 

Chemii i Techniki Jądrowej pracuje 6 badawczych i przemysłowych ak-

celeratorów elektronów oraz 3 laboratoryjne źródła promieniowania 

gamma. Pozwala to w praktyce podejmować dowolne tematy w zakresie 

chemii radiacyjnej polimerów. Obecnie w Polsce wiązki wysokoenerge-

tycznych elektronów znajdują zastosowanie wyłącznie w procesach wy-

twarzania wyrobów z pamięcią kształtu (rury i taśmy termokurczliwe)  

i wstępnej wulkanizacji opon samochodowych. Jednak coraz silniej zary-

sowuje się potrzeba wykorzystania technik radiacyjnych w innych gałę-

ziach przemysłu. Aby utrzymać dynamikę rozwoju, Polska musi wejść 

w etap rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. Dlatego warto zain-

teresować krajowe środowisku naukowców i producentów związanych  

z tworzywami polimerowymi możliwościami techniki radiacyjnej  

oraz spodziewanymi korzyściami związanymi z wykorzystaniem tego typu 

technologii. 

Literatura: 
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Zagórski Z.P, Rajkiewicz M, Głuszewski W, Radiacyjna modyfikacja 

elastomerów, Przemysł Chemiczny 2011, 6, 1191-1194 
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W  przemyśle chemicznym stosuje się sita molekularne do odwadnia-

nia lub oddzielania zanieczyszczeń od gazu ziemnego. W procesie 

tym pojawiają się silne obciążenia mechaniczne zaworów z możliwością 

potencjalnych uszkodzeń z upływem czasu i wynikających z tego zakłó-

ceń w pracy. Dzięki swojej konstrukcji i zdolności działania w ekstremal-

nych warunkach, zawory potrójnie mimośrodowe stanowią innowacyjne 

rozwiązanie dla przesiewania molekularnego. Stosowanie zaworów po-

trójnie mimośrodowych minimalizuje koszty utrzymania, oferując jedno-

cześnie znaczną oszczędność miejsca w porównaniu z zaworami kulowy-

mi. 

Krytyczne problemy z istniejącymi konstrukcjami zaworów 

Procesy filtrowania za pomocą sit molekularnych stanowią poważne 

wyzwanie dla armatury przemysłowej. W tej aplikacji zawory wykonują 

dużą liczbę cykli „zamknij-otwórz” i są jednocześnie poddane cyklicznie 

zmieniającej się temperaturze. Ponadto, w gazach wylotowych często 

występują pozostałości, które mogą przechodzić przez sita, a przepływa-

jąc przez zawory powodują ścieranie elementów uszczelniających i za-

grażają integralności zaworu. Te ekstremalne warunki mają znaczący 

wpływ na trwałość zaworów i ich poprawność pracy, zwiększając ryzyko 

awarii eksploatacyjnej, która może doprowadzić do znaczącego przesto-

ju instalacji, strat produktu, potencjalnego zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego i innych działań stanowiących zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa. 

Dotychczas, stawiano czoła tym wyzwaniom, stosując zawory kulowe  

z trzpieniem wznoszącym. Zawory te mają duże wymiary i są ciężkie,  

co generuje wiele kosztów bezpośrednich (zużycie materiału) oraz po-

średnich (instalacyjnych).  

Zawory potrójnie mimośrodowe w procesach odwadniania  

i separacji zanieczyszczeń z gazu ziemnego z wykorzystaniem 

sit molekularnych: długotrwałe niezawodne działanie  

w trudnych warunkach pracy  

Fot. Pentair 

Sergio Casaroli, Globalny Dyrektor Produktu 
Marco Ferrara, Manager ds. Marketingu Produktu w Pentair Valves & Controls 
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Technologie 

Długotrwała niezawodność bez-tarciowych zaworów potrójnie mimo-

środowych z uszczelnieniem metal-na-metal 

Projektanci i operatorzy instalacji poszukujący niezawodnej i efektyw-

nej pod względem kosztów opcji w aplikacji sit molekularnych, powinni 

rozważyć użycie innego rodzaju zaworów, takich jak zawory z potrójnie 

mimośrodowe. Działają one na takiej samej zasadzie stożek-stożek,  

jak zawory grzybkowe, z jedną kluczową różnicą - uszczelnianie jest 

realizowane poprzez zastosowanie obrotu o 90°. 

Potrójny mimośród względem osi symetrii rury/ zaworu eliminuje jakie-

kolwiek tarcie pomiędzy pierścieniem uszczelniającym a gniazdem: 

Mimośród 1 - Trzpień jest umieszczony za płaszczyzną powierzchni 

uszczelniającej. Zadaniem tego przesunięcia jest uzyskanie ciągłej 

ścieżki gniazda; 

Mimośród 2 - Trzpień jest umieszczony z jednej strony osi rury/ zaworu. 

Zadaniem tego przesunięcia jest umożliwienie przemieszczenia uszczel-

nienia względem gniazda podczas otwierania o 90°. 

Mimośród 3 - Osie stożków gniazda i pierścienia uszczelniającego  

są nachylone względem osi rurociągu. To trzecie przesunięcie całkowicie 

eliminuje ścieranie. 

Konstrukcja zaworów potrójnie mimośrodowych Vanessa firmy Pentair 

Valves & Controls stanowi innowacyjne i trwałe rozwiązanie w warun-

kach wysokiej liczby cykli „zamknij-otwórz”. Dzięki bez-tarciowej kon-

strukcji, całkowicie wyeliminowano zużycie ścierne pomiędzy elementa-

mi uszczelniającymi. Wszystkie części wewnętrzne zaworu są zaprojek-

towane do działania przy wysokich obciążeniach. Do ochrony zaworu 

przed częstymi cyklami termicznymi i ciśnieniowymi, sprężysty pierścień 

uszczelniający oraz domknięcie poprzez moment obrotowy kompensują 

różne współczynniki rozszerzalności termicznej pomiędzy częściami 

wewnętrznymi zaworu a korpusem, zapewniając równocześnie niezrów-

naną w praktyce eksploatacyjnej szczelność i eliminując ryzyko zaklesz-

czenia. Ponadto, napawanie gniazd zaworów warstwą Stellite® 21 za-

pewnia wysoką odporność na zużycie. 

W przemyśle chemicznym stosuje się silnie agresywne media, które mo-

gą uszkodzić kluczowe instalacje zaworowe. Istotne znaczenie dla użyt-

kownika ma dobór zaworów pod względem trwałości i niezawodności 

eksploatacyjnej. Zawory potrójnie mimośrodowe Vanessa są odpowied-

nie do szerokiego spektrum gazów agresywnych dzięki takiemu doborowi 

ich materiałów konstrukcyjnych, który jest optymalnym kompromisem 

pomiędzy niezbędnymi właściwościami mechanicznymi, odpornością na 

korozję i zrównoważeniem współczynników rozszerzalności poszczegól-

nych komponentów. Mogą one bezpiecznie zastąpić armaturę tradycyj-

nie stosowaną w aplikacjach związanych z sitami molekularnymi. Firma 

Pentair opracowała optymalne pod względem ekonomicznym rozwiąza-

nie, polegające na ochronie wszystkich powierzchni stykających się cie-

czą. Rozwiązanie to umożliwia stosowanie korpusu ze stali węglowej  

w ekstremalnym środowisku, dzięki zastosowaniu odpornego na korozję 

stopu (CRA), nakładanego techniką napawania o wysokiej jakości. 

„ W przemyśle chemicznym stosuje się sil-

nie agresywne media, które mogą uszko-

dzić kluczowe instalacje zaworowe. 
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Optyczna wizualizacja gazów – nowa 
technika analizy szczelności instalacji 
zawierających lotne związki organiczne 

Dlaczego warto kontrolować szczelność instalacji 

metodą optycznej wizualizacji gazów (Optical Gas 

Imaging – OGI)? 

Stałe detektory nieszczelności instalacji ograniczają obszar 

monitoringu do miejsc ich montażu i ich zasięgu wykrywania. 

Skuteczność detektorów ręcznych ograniczona jest do miejsc 

dostępnych dla pracownika prowadzącego kontrolę i jest 

funkcją doświadczenia operatora. 

Uzupełnieniem zakresu monitoringu, pozwalającym  

na precyzyjne określenie miejsc wycieków i ich intensywności, 

często związanych z zagrożeniami pożarowymi, wybuchowymi 

i toksykologicznymi może być zaawansowana technologia 

obrazowania wycieków gazowych substancji organicznych  

w widmie podczerwieni, która jest obecnie jednym  

z najbardziej wartościowych narzędzi diagnostycznych  

w zastosowaniach przemysłowych.  

Procesy niewidoczne dla oka mogą być obrazowane na ekranie 

monitora w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celu 

późniejszego odtwarzania i analizy. Kamera termowizyjna 

stwarza możliwość detekcji gazów organicznych na odległość, 

bez konieczności trafiania sondą detektora bezpośrednio w 

chmurę wycieku, jak ma to miejsce w przypadku kontroli 

tradycyjnych. Pozwala to na prowadzenie prac inspekcyjnych 

w sposób bezpieczny w rzeczywistym czasie i stanie pracy 

instalacji. Dzięki temu możliwe jest także przyspieszenie 

przebiegu kontroli szczelności instalacji i objęcie nią znacznie 

większego obszaru – także w rejonach niedostępnych  

lub trudno dostępnych dla operatorów pieszych, używających 

konwencjonalnych detektorów. W efekcie można podjąć 

odpowiednie działania prewencyjne zapobiegające zdarzeniom 

stanowiącym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego  

oraz dla środowiska, a także ograniczające koszty. 

Celem kontroli szczelności instalacji zawierających związki organiczne jest ograniczenie strat 
surowcowych i produktowych, a także eliminowanie zagrożeń związanych z fizykochemicznymi 

właściwościami substancji takimi jak: łatwopalność, wybuchowość, toksyczność.  

W ofercie rynkowej dostępne są różne urządzenia i usługi związane z prowadzeniem monitoringu 

szczelności instalacji przemysłowych, w których znajdują się związki organiczne uwalniające się 

do powietrza w postaci gazowej. Najczęściej stosuje się detektory stałe, umieszczane  

w newralgicznych węzłach instalacji obciążonych ryzykiem ewentualnych wycieków substancji, 

lub monitoring ręczny z wykorzystaniem detektorów gazów. 

mgr Agnieszka Kisiel dr inż. Grzegorz Oparczyk inż. Piotr Mikos 
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Technologie 
W skład mobilnego zestawu badawczego do kontroli 

szczelności instalacji i pomiarów emisji niezorganizowanej 

jakim dysponuje EkoNorm, wchodzi specjalistyczna kamera 

termowizyjna i analizatory gazów. Wszystkie elementy 

zestawu posiadają certyfikaty ATEX. 

Kamera jest urządzeniem wyposażonym w technologię, która 

do niedawna stosowana była w USA i Izraelu wyłącznie  

do celów wojskowych i bezpieczeństwa. Posiada wbudowany 

detektor realizujący proces wizualizacji gazów w systemie 

pasywnym, który pozwala wykrywać nawet małe wycieki 

gazów na odległość do kilkunastu metrów. Działa ona  

na zasadzie odbioru charakterystycznego pasma 

promieniowania podczerwonego emitowanego przez gaz, 

przetworzenie obrazu kierowanego na detektor przez układ 

optyczny i konwersję do obrazu widzialnego, wyświetlanego 

przez matrycę kamery, który może być cyfrowo 

zarejestrowany. 

Uzupełnieniem optycznej wizualizacji gazów jest wyliczenie 

wielkości emisji rozproszonej ze zidentyfikowanych wycieków 

w oparciu o normę PN-EN 15446:2008 ”Niekontrolowana 

i rozproszona emisja w sektorze przemysłowym – pomiar 

emisji par wydobywających się z nieszczelności instalacji  

i przewodów”, w zakresie posiadanej przez Laboratorium 

EkoNorm akredytacji AB 877 wydanej przez Polskie Centrum 

Akredytacji. 

Gdzie kamera ma zastosowanie i do kogo jest 

adresowana? 

Obrazowanie nieszczelności instalacji z pomocą kamery 

pracującej w widmie podczerwieni można przeprowadzać  

w instalacjach magazynowania, produkcji i dystrybucji, 

użytkujących lotne związki organiczne, tam gdzie występują 

elementy narażone na wystąpienie nieszczelności, takie jak: 

połączenia kołnierzowe, kopuły silosów z biomasą, zawory 

sprężania gazu, zawory, sprężarki, kompresory, pompy, klapy 

rewizyjne, zbiorniki magazynowe. Obserwacje mogą być 

prowadzone na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń, 

wszędzie tam gdzie występują lotne związki organiczne. 

Dedykowanymi odbiorcami usługi kontroli szczelności  

są zakłady chemiczne, rafineryjne, gazownie, lakiernie 

przemysłowe, biogazownie, oczyszczalnie ścieków, 

administratorzy składowisk odpadów, itp. 

Czy istnieje wymóg prowadzenia monitoringu 

nieszczelności instalacji przemysłowych? 

W europejskim prawodawstwie wymogi dotyczące 

monitorowania wprowadza Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji 

przemysłowych. Monitorowanie przeprowadza się zgodnie  

z normami CEN lub normami ISO (Art. 70). Dyrektywa nakazuje 

operatorom instalacji, w tym instalacji z użyciem 

rozpuszczalników organicznych, prowadzenie i monitorowanie 

instalacji zgodnie z wymogami tzw. BAT Conclusions (Art. 16).  

BAT Conclusions (BATC) są wydawane w formie decyzji 

wykonawczych Komisji Europejskiej. Pierwsze BATC 

zawierające wymóg prowadzenia monitoringu emisji 

niezorganizowanej zostały wydane dla przemysłu: Rafinacja 

ropy naftowej i gazu (Decyzja 2014/738/UE  

z dnia 9 października 2014 r.). Decyzja ta nakazuje m.in.:  

 BAT 6. W ramach BAT należy monitorować rozproszone 

emisje LZO do powietrza na terenie całego zakładu 

min. z zastosowaniem techniki optycznego obrazowania 

gazów;  

 BAT 18. Aby zapobiec rozproszonym emisjom LZO  

lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować 

poniższe techniki związane z eksploatacją obiektu: 

Stosowanie programu wykrywania nieszczelności  

i napraw opartego na analizie ryzyka (LDAR) w celu 

identyfikacji nieszczelnych elementów i usuwania 

nieszczelności.  

W Opisie technik służących zapobieganiu emisjom  

do powietrza i ich kontroli wymienia Program LDAR (Leak 

Detection And Repair), do którego realizacji służy np. metoda 

optycznego obrazowania gazów OGI. 

Należy zakładać, że podobne zapisy znajdą się w BATC 

opracowywanych dla instalacji z użyciem rozpuszczalników 

organicznych. 

Niezależnie od wymagań prawnych, wykrycie nieszczelności 

daje w konsekwencji wymierne korzyści operatorom instalacji: 

 ogranicza ich straty surowcowe i produktowe, 

 redukuje potencjał wystąpienia awarii przemysłowej, 

związanej z niekontrolowanym wydobywaniem się 

substancji o charakterze toksycznym, palnym, 

wybuchowym lub złowonnym, 

 minimalizuje emisję substancji chemicznych  

do środowiska i umożliwia wiarygodne oszacowanie 

emisji niezorganizowanej, w szczególności do 

powietrza, 

 zmniejsza oddziaływanie instalacji na stan atmosfery  

i ogranicza koszty korzystania ze środowiska, 

 optymalizuje koszty remontów i wymiany armatury, 

 pozwala na kontrolę jakości wykonanych prac 

remontowych i modernizacyjnych w zakresie ich 

szczelności. 

„ Kamera jest urządzeniem 

wyposażonym w technologię, 

która do niedawna stosowana była w 

USA i Izraelu wyłącznie do celów 

wojskowych i bezpieczeństwa. 

„ Kamera termowizyjna stwarza 

możliwość detekcji gazów 

organicznych na odległość, bez 

konieczności trafiania sondą detektora 

bezpośrednio w chmurę wycieku. 
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N 
asze Biuro obchodzi w tym roku rocznice 70 lat dzia-

łania na rynku usług inżynieryjnych i przez wszystkie 

te lata jego ambicją było dostarczanie usług projek-

towych na najwyższym poziomie zgodnie ze światowymi tren-

dami w projektowaniu. W ostatnich 20 latach było nam łatwiej 

spełniać ten cel będąc częścią korporacji Fluor, największej 

organizacji świadczącej usługi EPFC (ang. Engineering, Procu-

rement , Fabrication, Contracting) dla klientów we wszystkich 

sektorach przemysłu na całym świecie. 

Gdy pytamy naszych Klientów na czym najbardziej im zależy  

w realizacji ich inwestycji, czego oczekują od Wykonawców 

zakresu EPC tych inwestycji, większość z nich wskazuje  

na: pewność kosztów i harmonogramu, efektywność inwesto-

wanych środków i innowacyjność. Co ma największy wpływ  

na spełnienie tych oczekiwań? Na to pytanie postaram się od-

powiedzieć w dalszej części tego artykułu. 

Efektywna realizacja inwestycji w nową instalację dla przemy-

słu chemicznego oparta jest o układ fazowy. Każda faza inwe-

stycji kończy sie coraz dokładniejszym szacunkiem nakładów 

inwestycyjnych i coraz lepiej zdefiniowanym zakresem projek-

tu. Pierwsza faza to koncepcja, kolejna to Studium Wykonal-

ności i projekt bazowy. To w tych fazach Wykonawca analizuje 

wspólnie z Inwestorem rożne warianty zakresu projektu aby 

znaleźć ten najlepszy do dalszej optymalizacji w następnej 

fazie, którą jest Projekt Wstępny (ang. FEED). FEED uszczegó-

ławia podstawowe dokumenty i poprzez różnorodne ich prze-

glądy, włącznie z HAZOPem i SILem, doprowadza je do statusu 

Zatwierdzony do Projektowania, co jest istotne przy szczegó-

łowym określeniu zakresu EPC projektowanej instalacji. Także 

szacunek nakładów inwestycyjnych osiąga na tym etapie do-

kładność, która pozwala na podjecie finalnej decyzji inwesty-

cyjnej. Korzyści z FEEDa to: łatwe przygotowanie ofert przez 

oferentów zakresu EPC, stosunkowo niskie ich ceny (niskie 

ryzyka, niska rezerwa), łatwe porównanie ofert opartych na 

dobrze zdefiniowanym zakresie i minimalne zmiany podczas 

realizacji projektu w fazie EPC. To Inwestor decyduje czy FE-

ED będzie realizowany, ale dostępność Wykonawcy będącego 

ekspertem i partnerem dla Inwestora na pewno pomaga taką 

decyzję podjąć. Wierzę, że Fluor jest takim Wykonawcą. 

Umiejętności i doświadczenia projektantów Wykonawcy usług 

EPC mają istotny wpływ na osiągniecie celów Inwestora . Fluor 

jest tutaj w szczególnie dobrej sytuacji, gdyż poprzez, wielo-

krotnie nagradzany jako najlepsze światowe narzędzie do wy-

miany doświadczeń i informacji, system KnowledgeOnLine, 

tysiące projektantów dzieli sie ciągle swoimi doświadczeniami. 

Najlepsi specjaliści Fluor pomagają aktywnie na każdym pro-

jekcie uniknąć błędów, wpływając zarówno na efektywność 

CAPEXu i OPEXu jak i na wykonanie projektu w budżecie i har-

monogramie. 

Gdy pytamy naszych Klientów 

na czym najbardziej im zależy 

w realizacji ich inwestycji, 

czego oczekują od 

Wykonawców zakresu EPC tych 

inwestycji, większość z nich 

wskazuje na: pewność kosztów 

i harmonogramu, efektywność 

inwestowanych środków  

i innowacyjność.  

Co ma największy wpływ na 

spełnienie tych oczekiwań?  

 

Grzegorz Czul 

Prezes Zarządu, Fluor S.A. 
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Następnym ważnym elementem wpływającym na pewność 

harmonogramu i kosztów jest właściwe zaplanowanie projektu 

a następnie kontrolowanie realizacji tego planu. Każde biuro 

Fluor, także to w Gliwicach, ma w swojej strukturze dział Kon-

troli Kosztów i Szacowania Nakładów Inwestycyjnych. Specjali-

ści tego działu odpowiadają za wykonanie szacunków nakła-

dów inwestycyjnych na podstawie danych historycznych  

i/lub bieżących cen dostawców oraz podwykonawców montażu 

a także za opracowanie harmonogramu wykonywania prac  

i płatności. To pozwala nam rzetelnie i szczegółowo kontrolo-

wać koszt projektu i określać postęp prac. Wiemy odpowiednio 

wcześnie o problemach w realizacji projektu, co ułatwia nam 

opracowanie planu ich rozwiązania. To dla dostępu do takich 

specjalistów Fluor jest często wybierany na Wykonawcę zakre-

su EPC, PMC lub do zintegrowanych zespołów Inwestora i Fluor 

zarządzających inwestycją. 

Obszarem szczególnie ważnym dla Fluor jest ciągła kontrola 

materiałów. Zestawienia materiałów z szacunku nakładów 

inwestycyjnych wykorzystujemy do weryfikacji materiałów 

użytych do budowania modelu 3D. Raz wprowadzony do mode-

lu 3D materiał jest ciągle monitorowany aż do momentu jego 

montażu i przygotowania jego dokumentacji odbiorowej.  

W pracach tych uczestniczą specjaliści działu Kompletacji Do-

staw. Odpowiadają oni za zakup aparatów, urządzeń i innych 

materiałów w potrzebnych ilościach, zgodnie ze specyfikacja-

mi projektowymi. Przeprowadzają akcje ofertową, a po podpi-

saniu umowy zakupu kontrolują postęp prac dostawców oraz 

rozwiązują problemy związane z logistyka i magazynowaniem 

tych materiałów. W zapewnieniu dobrej jakości prac wybra-

nych dostawców pomagają także specjaliści działu Jakości. 

Oprócz kontroli jakości naszego inżynieringu kontrolują oni 

także jakość prac naszych dostawców aparatów, urządzeń  

i materiałów, co pozwala na dostarczanie na czas na plac bu-

dowy wszystkich kupowanych elementów instalacji, zgodnie z 

kontraktowymi specyfikacjami i założeniami projektowymi.  

To bardzo ważne, ponieważ pozwala na realizację montażu 

zgodnie z harmonogramem bez ponoszenia kosztów związa-

nych z naprawa błędów popełnionych przez dostawców.  

Dysponujemy także specjalistami, którzy oprócz negocjowania 

i kontraktowania usług podwykonawców montażu, potrafią 

wyegzekwować wszystkie zapisy tego typu kontraktów i kon-

trolować postęp prac zakontraktowanych podwykonawców. 

Budowa projektowanej instalacji, mimo że zaczyna się fizycz-

nie gdy projektowanie zaawansowane jest w około 50 proc., 

zależy od wielu czynności, które specjaliści Fluor w zakresie 

organizacji i zarządzania budową wykonują albo na etapie 

składania oferty albo we wczesnej fazie projektu. Wśród wielu 

najważniejsze to studium wykonalności budowy 

(Constructability Study) oraz studium użycia dźwigów, których 

wpływ na koszty i harmonogram jest bardzo duży.  

Coraz więcej instalacji budowanych jest w oparciu o modula-

ryzację, czyli poprzez wykonanie dużej części montażu poza 

placem budowy co pomaga w pewności kosztowej i harmono-

gramowej. Fluor posiada bogate doświadczenia w modularyza-

cji i potrafi efektywnie zaplanować wymagana dodatkową (w 

stosunku do standardowego montażu) pracę projektantów  

i specjalistów opracowujących zasady prefabrykacji modułów, 

sposobu ich transportu i finalnego . 

W fazie budowy instalacji Fluor zwraca duża uwagę nie tylko 

na terminowość montażu, ale także na aspekty bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia i środowiska (HSE), jak również na kon-

trolę jakości prac montażowych. HSE i kontrola jakości w ta-

kim samym stopniu jak proces montażu mają wpływ na ukoń-

czenie budowy w terminie z jakością, która umożliwia urucho-

mienie budowanej instalacji bez narażania na opóźnienie roz-

ruchu poprzez konieczność usuwania wykrytych podczas tego 

procesu usterek.  

Podsumowując chciałem podkreślić, że nasi ludzie wsparci 

przez system i ekspertów Fluor, w organizacji mocno promują-

cej innowacyjność, są dobrze przygotowani do tego, aby speł-

nić wszystkie wymagania Inwestorów, a w szczególności te 

dotyczące pewności kosztów i harmonogramu. Klienci projek-

tów wykonywanych przez nas na świecie i w Polsce stale doce-

niają taką postawę Fluor. 

Projektowanie 



 

Magazyn Polska Chemia 34 

Kształt systemu handlu 
emisjami  

po 2020 roku 

Zbigniew Kozłowski, 

adwokat, kierujący 

Zespołem Prawa  

Ochrony Środowiska 

CMS 

Piotr Kocoł,  

aplikant adwokacki  

w Kancelarii CMS 

EU ETS i zasady jego funkcjonowania 

Podstawowym instrumentem UE mającym na celu ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych jest ustanowiony w 2005 r. system 

handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Obejmuje on ok. 45 

proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych z UE – 11 tys. 

elektrowni i zakładów przemysłowych, a także linie lotnicze1. 

Działa w 28 krajach UE oraz trzech państwach należących  

do EOG-EFTA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Uczestnic-

two w EU ETS jest obowiązkowe dla instalacji funkcjonujących 

w sektorach objętych systemem (w przemyśle chemicznym 

m.in. rafinowanie olejów mineralnych, produkcja chemikaliów 

organicznych). 

EU ETS jest systemem typu cap and trade (co w wolnym tłu-

maczeniu oznacza „limit i handel”). Cap (limit) – polega na 

ustanowieniu limitu całkowitej emisji gazów cieplarnianych  

w UE, która może zostać wygenerowana przez fabryki, elek-

trownie lub inne zakłady objęte systemem. W ramach tego 

limitu, który jest corocznie zmniejszany, prowadzący instala-

cje otrzymują nieodpłatnie lub kupują uprawnienia do emisji. 

Każdego roku prowadzący instalację zobowiązany jest do umo-

rzenia uprawnień w liczbie odpowiadającej poziomowi rzeczy-

wistej emisji gazów cieplarnianych. 

Unia Europejska (UE) nakłada na państwa członkowskie coraz 
ambitniejsze cele w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, by w ten sposób sprostać zmianom klimatu. 
W październiku 2014 r., Rada Europejska ustaliła ramy 
polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, której 
głównym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych  

w UE o co najmniej 40 proc. poniżej poziomów z 1990 r.  
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Słabości EU ETS i potrzeba jego reformy 

Kryzys ekonomiczny oraz nadpodaż jednostek Kioto na rynku 

spowodowały zaburzenie równowagi pomiędzy podażą a popy-

tem na uprawnienia do emisji w EU ETS. Nadwyżka około 

2 miliardów uprawnień przełożyła się na ich niską cenę w sys-

temie2. Niska cena sprawiła z kolei, że bardziej opłacalny stał 

się zakup tanich uprawnień na rynku niż inwestycje w techno-

logie niskoemisyjne, co naruszyło ideę funkcjonowania EU ETS. 

W takich okolicznościach osiągnięcie zakładanej redukcji emi-

sji gazów cieplarnianych stanęło pod znakiem zapytania3. 

 „ Z dużym prawdopodobień-

stwem można stwierdzić, że 

planowane zmiany spowodują 

wzrost cen uprawnień do emisji.  

 

Komisja Europejska zdecydowała się zatem na podjęcie kro-

ków w celu przywrócenia równowagi na rynku uprawnień do 

emisji. Wprowadzono tzw. „back-loading”, czyli wycofanie  

w latach 2014-2016 z aukcji 900 milionów uprawnień do emi-

sji. Podjęto również decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 

2019 r. Rezerwy Stabilizacyjnej Rynku (tzw. MSR), która ma 

pełnić rolę automatycznego mechanizmu równoważenia popy-

tu i podaży uprawnień. Uprawnienia będą lokowane w MSR  

i uwalniane z MSR w zależności od ich całkowitej liczby  

w obiegu. Do MSR trafią również uprawnienia wycofane z ryn-

ku w drodze „back-loading-u”. 

Uznano jednak, że powyższe krótkoterminowe środki łagodzą-

ce w dłuższym terminie mogą się okazać niewystarczające.  

W związku z tym, podjęto prace nad koncepcją rewizji  

EU ETS. 

 

Planowana reforma EU ETS 

W lipcu 2015 roku Komisja Europejska zaprezentowała projekt 

przepisów reformujących EU ETS po 2020 r.4 („Projekt”). 

Przede wszystkim, zakłada on, że łączna liczba uprawnień do 

emisji (cap) w ramach EU ETS będzie obniżana o 2,2 proc. 

rocznie począwszy od roku 2021 (w porównaniu z obecnym 

poziomem 1,74 proc.).  

Od roku 2021, udział uprawnień sprzedawanych na aukcjach 

wynosić będzie 57 proc. (w porównaniu do 40 proc. obecnie). 

Projekt przewiduje również rewizję zasad bezpłatnego przy-

działu uprawnień do emisji.  

Po pierwsze, tzw. benchmarki, czyli wskaźniki, na podstawie 

których dokonywany jest przydział uprawnień do emisji dla 

produkcji innej niż wytwarzanie energii elektrycznej, będą 

obniżane o 1 proc. rocznie (domyślnie) w celu odzwierciedle-

nia postępu technologicznego. Ponadto, dodatkowa liczba 

bezpłatnych uprawnień będzie zarezerwowana dla instalacji 

nowych lub zwiększających produkcję. 

Z szerokiej listy sektorów narażonych na ryzyko ”ucieczki emi-

sji”, czyli mogących potencjalnie przenieść swoją produkcję 

poza UE celem uniknięcia restrykcyjnej polityki klimatycznej, 

ma pozostać jedynie około 50 sektorów (ze 177, które obecnie 

korzystają z przywilejów).  

Po wtóre, Projekt przewiduje również – na czym szczególnie 

zależało Polsce – utrzymanie częściowych bezpłatnych przy-

działów dla sektora wytwarzania energii elektrycznej w celu 

jego modernizacji w mniej zamożnych państwach członkow-

skich (PKB poniżej 60 proc. średniej unijnej). Wprowadzone 

zostały jednak pewne zmiany w procedurze przydziału, który 

będzie zależał od wartości inwestycji. Dla inwestycji o warto-

ści powyżej 10 milionów euro państwo członkowskie będzie 

zobowiązane do zorganizowania konkurencyjnej procedury 

przetargowej i opublikowania jej zasad do dnia 30 czerwca 

2019 roku. Z kolei dla inwestycji o wartości nie większej niż 10 

milionów euro państwo członkowskie będzie zobowiązane do 

dokonania wyboru projektów na podstawie obiektywnych  

i przejrzystych kryteriów oraz ustanowienia wykazu inwestycji 

i przedłożenia go Komisji do dnia 30 czerwca 2019 r. 

Projekt określa również ramy dla mechanizmów wspierania 

podmiotów gospodarczych w sektorze energetyki i przemysłu 

w sprostaniu wyzwaniom w procesie przechodzenia na gospo-

darkę niskoemisyjną. Zostanie utworzony Fundusz na rzecz 

Modernizacji, mający na celu wspieranie inwestycji w moder-

nizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności 

energetycznej w mniej zamożnych państwach członkowskich, 

a także Fundusz na rzecz Innowacji, który ma zachęcać  

do inwestowania w technologie niskoemisyjne. 

 

Podsumowanie 

Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt regulacji 

nowelizującej kształt EU ETS po 2020 r. ma przyczynić się do 

osiągnięcia 40 proc. celu redukcji emisji CO2 w 2030 r., zachę-

cając między innymi do inwestowania w technologie niskoemi-

syjne. 

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że plano-

wane zmiany spowodują wzrost cen uprawnień do emisji. 

Trudno jednak przewidzieć, czy wszyscy przedsiębiorcy funk-

cjonujący w ramach EU ETS zdołają sobie bez trudu poradzić z 

nowymi realiami, bowiem pojawiają się głosy przemysłu nega-

tywnie oceniające kierunek zmian. 

Prawo 

(1) http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_pl.htm [dostęp 
dnia: 29 października 2015 r.] 
(2) http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm [dostęp dnia: 
29 października 2015 r.] 
(3) Ibidem. 
(4) Wniosek z dnia 15 lipca 2015 r. – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod 
względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych, COM(2015) 
337. 
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Światowy Program Responsible Care, znany w Polsce pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska” 

jest wyjątkową międzynarodową inicjatywą przemysłu chemicznego, której celem jest ciągłe 

dążenie do poprawy w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. 

Charakteryzuje go otwartość komunikowania w zakresie realizacji i osiągnięć, ale też pełna 

transparentność podejmowanych działań. 

 

Program ten promuje zarówno etykę prowadzenia działalności wytwórczej, jak również zobowiązuje budowę zaufania  

do przemysłu, który jest niezbędny w poprawie standardów życia oraz jego jakości, włączając w to zrównoważony rozwój. 

Prowadzenie stałego dialogu ze swoimi Klientami, dostawcami, kooperantami oraz ze społecznością lokalną, jest jednym  

z najważniejszych obszarów przynależności firm do Programu „Odpowiedzialność i Troska”. 

Udział w tym przedsięwzięciu zobowiązuje Firmy realizujące i ich partnerów do: 

 ciągłej poprawy wiedzy odnośnie środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa procesowego w zakresie 

technologii, procesów oraz produktów, 

 efektywnego zużycia surowców i minimalizacji wytwarzanych odpadów, 

 otwartego raportowania o własnej działalności, osiągnięciach, 

 współpracy ze społecznością lokalną, w celu lepszego zrozumienia jej potrzeb i oczekiwań, 

 współdziałania z administracją i innymi organizacjami, celem wdrażania skutecznych regulacji prawnych i standardów 

zapewniających ciągły rozwój. 

W Polsce Realizatorami Programu jest obecnie 27 przedsiębiorstw. Są to kluczowe przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, 

mające na niego realny wpływ. 

Program Odpowiedzialność i Troska: 

wiele zmian – jeden Program 
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Wymagania stawiane Realizatorom przez założenia Programu, są konsekwentnie okresowo monitorowane i sprawdzane. Dzięki 

tej konsekwencji logo Programu „Odpowiedzialność i Troska”, zielone dłonie okalające chemiczne molekuły,  

które przyznawane jest po zakończeniu procesu certyfikacji, ma faktyczną wartość wizerunkową. Wartość, która jasno 

sugeruje, że firma posługująca się tym znakiem działa zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wykazuje ciągłą i publiczną chęć 

do poprawy swoich struktur, tak by jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo i środowisko. 

Realizacja założeń Programu, pozwala również przedsiębiorstwom na swobodną wymianę doświadczeń na polu organizowanych 

spotkań branżowych oraz wspomaga w prowadzeniu działań edukacji społecznej. 

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów takich inicjatyw, które już na stałe wpisały się w kalendarze działań Realizatorów.  

Na przełomie września i października 2015 roku wszyscy Realizatorzy oraz osoby zainteresowane, zostali zaproszeni  

do organizowanego co roku Forum Ekologicznego Branży Chemicznej. Forum to, dzięki szerokiemu zakresowi 

prezentowanych tematów i zagadnień, spotkało się kolejny już raz, z dużą aprobatą Uczestników. Prelegenci prezentowali 

zagadnienia nie tylko od strony teoretycznej, ale również co ważniejsze, od strony praktycznej. Nie dziwi więc fakt,  

że wszystkie wystąpienia cieszyły się dużą popularnością o czym mogą świadczyć liczne pytania zadawane przez słuchaczy po 

prelekcjach.  

Realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska” zgodnie z przyjętymi wytycznymi angażują się również w działania 

polegające na edukacji społeczności lokalnej, minimalizując przy tym negatywne oddziaływanie na środowisko w otoczeniu 

firmy. Jednym z takich projektów jest organizowana nieprzerwanie od 2003 roku akcja „Drzewko za butelkę”. Akcja była 

skierowana do dzieci i polegała na promowaniu postawy proekologicznej poprzez zbieranie niepotrzebnych, zaśmiecających 

otoczenie plastikowych butelek PET. Realizatorzy koordynujący zbieranie butelek nagradzali w zamian uczestników sadzonkami 

drzewek. Sukces akcji, dzięki dużej aktywności Realizatorów, spowodował, że podczas wszystkich dotychczasowych edycji 

zebrano prawie 23 miliony butelek, za które posadzono prawie 28 tysięcy drzewek. 

Dbając o otoczenie wewnętrzne firm realizujących Program, zorganizowanych zostało wiele konkursów tematycznych 

skierowanych do pracowników oraz dzieci pracowników tych firm. Jednym z takich konkursów, prowadzonym już na skalę 

ogólnopolską jest konkurs fotograficzny „Złap Zająca”. Inicjatywa jednego z Realizatorów - Grupy Azoty Zakłady Azotowe 

Kędzierzyn S.A. – została szybko zaszczepiona i przeniesiona na grunt całego Programu i wszystkich jego Uczestników.  

Konkurs cieszy się ogromną popularnością. Łącznie do etapu krajowego zakwalifikowano 232 zdjęcia, które oceniło 

profesjonalne jury oraz w oddzielnym plebiscycie internauci. 

Nadmienić trzeba, że udział we wszystkich powyższych akcjach jest w pełni dobrowolny i zależy tylko od możliwości i chęci 

danego przedsiębiorstwa. 

W swojej długoletniej historii Program i firmy go realizujące uzyskały liczne tytuły, nagrody i wyróżnienia, m.in.  

 Certyfikat uznania za działania edukacyjne promujące chemię przyjazną środowisku w ramach konkursu na Europejską 

Nagrodę Responsible Care CEFIC,  

 nagrodę „Przyjaźni środowisku" w kategorii „Promotor Ekologii” w Narodowym Konkursie Ekologicznym  

„Przyjaźni środowisku”, 

 „Złoty Orbital” czasopisma Rynek Chemiczny, 

 kilkukrotnie nagrody Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO, m.in. "Super-Eko". 

Jeśli są Państwo szerzej zainteresowani zagadnieniami dotyczącymi Programu „Odpowiedzialność i Troska” zachęcamy  

do kontaktu: 

Sekretariat „Odpowiedzialność i Troska” 

tel. 24 256 76 48 

redakcja@rc.com.pl 

www.rc.com.pl 

 

mailto:redakcja@rc.com.pl
http://www.rc.com.pl


 

 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

Ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa 

www.pipc.org.pl 

Twitter @PolskaChemia 



 

 



 

Magazyn Polska Chemia 40 


