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Prezentuję Państwu piąte wydanie Magazynu „Polska Chemia”. W  numerze znajdą 
Państwo teksty poświęcone obecnej sytuacji w polskim sektorze chemicznym, ana-
lizy i informacje na temat zmian prawnych, a także nowinek technologicznych. 

Na  szczególną uwagę zasługują opublikowane w  numerze wywiady. Polecam Pań-
stwu lekturę rozmowy z Marco Mensinkiem, Dyrektorem Generalnym Europejskiej Rady 
Przemysłu Chemicznego CEFIC. - Musimy przygotować się na mniej życzliwy stosunek 
nowej administracji Stanów Zjednoczonych do Unii Europejskiej i to w sytuacji, gdy emo-
cjonalnie wciąż nie pozbieraliśmy się po Brexicie – mówi szef CEFIC-u, oceniając wpływ 
globalnych zmian politycznych na sytuację europejskiego przemysłu chemicznego. 

Warto również wnikliwie przeczytać pozostałe wywiady: z  dr. inż. Tomaszem Zieliń-
skim, Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (na temat osiągnieć i wy-
zwań stojących przed PIPC) oraz z  Dorothee Arns, Executive Director Petrochemicals Europe (o  roli, jaką 
petrochemia odgrywa w gospodarce, a produkty petrochemiczne w codziennym życiu). 

Szczególnie polecam Państwu lekturę tekstów autorstwa przedstawicieli polskich placówek dyplomatycz-
nych – na temat rynku chemicznego w Holandii i w Indiach. Na uwagę zasługuje również zamykający numer 
artykuł Jaime Pozo C., Profesora Chemii Uniwersytetu La Serena i Konsula honorowego RP w Chile – tekst 
przybliża sylwetkę Ignacego Domeyki, polskiego chemika, nazywanego „apostołem nauki w Chile”.

Paweł Kwiecień
Redaktor Magazynu „Polska Chemia”
Główny Specjalista 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
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The European Association of Chemical Distributors (Fecc) welcomes 
you to the Fecc Annual Congress 2017. The Congress will take place 
in Warsaw (Poland) on 12-14 June 2017.

The	Fecc	Annual	Congress	 is	 the	 leading	event	 for	 the	European	
chemical	 distribution	 industry	 and	 a	 key	 date	 in	 the	 European	
chemical	industry’s	calendar.	Hundreds	of	delegates,	from	business	
leaders	to	stakeholders,	attend	every	year.

Register before 30 April  
and benefit from  

the Early Bird discount!
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Registration :  

www.fecc-congress.com

For more  
information contact  

communications@fecc.org
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Z życia PIPC

Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
– osiągnięcia i wyzwania
Efektem skuteczności działań Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego jest 
dwukrotnie wyższa niż w 2013 r. liczba Członków. Po prostu PIPC jest 
organizacją, do której warto się zapisywać i którą warto współpracować 
na rzecz sektora chemicznego – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Paweł Kwiecień: Ostatnie lata to duże zmiany w Pol-
skiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Czy mógłby Pan 
wymienić najważniejsze?

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Prze-
mysłu Chemicznego: W 2013 r., po zmianie zarządu PIPC, 
rozpoczęła się reorganizacja, co było ambitnym zadaniem 
– konieczne było przeistoczenie Izby w nowoczesną i sku-
teczną organizację zabiegającą o interes swoich Członków 
i sektora chemicznego w Polsce. Świadomość wyzwań, ja-
kie stały przed Izbą nie przyszła znikąd – to doświadczenie 
zawodowe w  przemyśle chemicznym, wynikające także 
z  mojego wcześniejszego udziału w  pracach krajowych 
i międzynarodowych organizacji branżowych, w tym PIPC. 
Nie do mnie należy ocena tych działań – ja mogę mówić 
tylko o  tych osiągnięciach, które są wymierne, widoczne 
i  są efektem pracy nie tylko mojej i  całego Zespołu PIPC, 
ale – przede wszystkim – przedstawicieli zrzeszonych firm. 
Niewątpliwie ostatnie lata rozwoju Izby to stworzenie or-
ganizacji o  najwyższych standardach europejskich, która 
stała się najważniejszym podmiotem wspierającym swoich 
Członków i aktywnie działającą na rzecz konkurencyjności 
przemysłu chemicznego w Polsce. 

Co w takim razie było największym wyzwaniem dla 
PIPC?

Pierwszą kwestią, z którą musieliśmy się zmierzyć, była 
reorganizacja praktycznie każdego elementu funkcjono-
wania organizacji, tak, aby Izba mogła szybko reagować 
i  skutecznie rozwiązywać wiele kwestii oraz odpowiadać 
na potrzeby Członków i sektora. Możliwość rzeczywistych 
zmian pojawiła się po  uporządkowaniu spraw formalno-
-prawnych: zaktualizowaniu wewnętrznych aktów praw-
nych i regulaminów (na przykład Statutu), zaktualizowaniu 
zakresów obowiązków i struktury stanowisk pracowników 
czy wdrożeniu polityki o ochronie informacji wraz z wdro-
żeniem systemu zabezpieczenia danych. Organizacje bran-
żowe w Europie i na świecie funkcjonują w uporządkowa-
ny sposób – zdając sobie sprawę, że PIPC, tak jak większość 
polskich związków pracodawców w przeszłości nie miała 
„sznytu nowoczesności”, Członkowie uznali, że  całkowita 
restrukturyzacja jest konieczna. Efekt był widoczny prawie 
od razu: do PIPC zaczęły masowo zapisywać się nowe fir-

my. Od  2013 r. liczba naszych Członków wzrosła ponad 
dwukrotnie – z 64 do 131 firm. Dodam, że wiarygodność 
i jakość organizacji przyciągała i przyciąga do nas nie tylko 
firmy polskie, ale również przedstawicielstwa największych 
koncernów chemicznych świata, czy inne firmy bezpośred-
nio współpracujące z sektorem, jak na przykład IBM.

Restrukturyzacja, oprócz oczywistej zmiany wewnętrz-
nego porządku prawnego, objęła zmianę sposobu funk-
cjonowania. By lepiej odpowiadać na  potrzeby naszych 
Członków, zwiększyliśmy liczbę działających przy PIPC Ko-
misji, rozszerzając zakres tematyczny prowadzonych dzia-
łań. W 2013 r. w ramach PIPC funkcjonowały cztery Komi-
sje. Dzisiaj jest ich jedenaście: do spraw zrównoważonego 
rozwoju, transportu i dystrybucji, techniki, surowców, po-
datków, międzynarodowej polityki handlowej, materiałów 
polimerowych, innowacji, energetyki i  klimatu, ekologii, 
BHP i  bezpieczeństwa procesowego. Wzrost liczby Komi-
sji to także więcej zaangażowanych w nasze prace przed-
stawicieli zrzeszonych firm – szacujemy, że  bezpośrednio 
w pracach komisji bierze udział około 350 osób (przed re-
organizacją – około 60). 

Jakie osiągnięcia PIPC wymieniłby Pan jako najważ-
niejsze?

Kluczowym osiągnięciem jest skuteczne rzecznictwo 
dla sektora chemicznego. Dzisiaj Polska Izba Przemysłu 
Chemicznego jest organizacją, w  której zdanie, opinie 
i  ekspertyzy wsłuchuje się krajowa i  unijna administracja 
publiczna. Jesteśmy partnerem w  tworzeniu i  opiniowa-

Fot. PIPC

„Dzisiaj Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego 

jest organizacją, w której 
zdanie, opinie i ekspertyzy 
wsłuchuje się krajowa i unijna 
administracja publiczna.
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Z życia PIPC

„Dzięki naszej inicjatywie 
Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju uruchomiło pierwszy 
w historii Polski prowadzony 
w wieloletniej perspektywie 
i na wielomilionową skalę 
program współfinansowania 
projektów innowacyjnych 
w sektorze chemicznym. Suma 
dofinansowań w INNOCHEM-ie 
to kilkaset milionów PLN.

niu aktów prawnych wpływających na  funkcjonowanie 
i konkurencyjność branży, bierzemy udział w konsultacjach 
publicznych, zapewniamy wiedzę na temat funkcjonowa-
nia, roli i  znaczenia sektora chemicznego dla gospodarki 
i codziennego życia. Jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie 
dzieją się rzeczy ważne dla Polskiej Chemii: w Sejmie, gdzie 

bierzemy udział w  pracach nowopowołanego Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, w minister-
stwach, gdzie z naszym udziałem funkcjonuje wiele grup 
roboczych (do spraw regulacji związanych z przemysłem, 
ochroną środowiska, energetyką etc.), w Europarlamencie, 
w którym prowadzimy współpracę z polską delegacją oraz 
zagranicznymi deputowanymi. 

Czy może Pan podać przykład skutecznego rzecz-
nictwa PIPC?

Jednym z  wielu przykładów jest Program Sektorowy 
INNOCHEM. Dzięki naszej inicjatywie Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju uruchomiło pierwszy w historii Polski pro-
wadzony w wieloletniej perspektywie i na wielomilionową 
skalę program współfinansowania projektów innowacyj-
nych w sektorze chemicznym. Suma dofinansowań w IN-
NOCHEM-ie to  kilkaset milionów PLN. Jak powiedziałem, 
Program prowadzony jest w  perspektywie wieloletniej 
i dzisiaj trudno o ocenę jego efektów, ale dane na  temat 
pierwszych dwóch konkursów pozwalają na  wnioski: IN-
NOCHEM może przyczynić się nie tylko do  skoku inno-
wacyjności polskiego przemysłu chemicznego, ale  wręcz 
do  istotnego rozwoju polskiej gospodarki, dla której che-
mia jest podstawą funkcjonowania.

Swoją drogą, mówiąc o zmianach cywilizacyjnych, kul-
turowych, chciałbym wspomnieć o  jednym z  projektów 
wewnętrznych PIPC: Programie „Bezpieczna Chemia”. To 
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W październiku 2015 r. Komendant Główny PSP wyróżnił PIPC za współpracę z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym 
oraz działania związane z promocją nowoczesnego podejścia do BHP i bezpieczeństwa procesowego. 
Fot. PIPC.

Wykres 1. Liczba firm zrzeszonych w PIPC oraz liczba Komisji i realizowanych projektów wewnętrznych w latach 2013-2017.

projekt, którego celem jest między innymi promowanie 
wśród kadry menadżerskiej sektora nowoczesnego podej-
ścia do bezpieczeństwa, w którym kwestie dotyczące BHP 
są priorytetem i jednym z przejawów innowacyjności. Przy-
puszczam, że efektem naszych działań, jest liniowa popra-
wa wskaźników dotyczących wypadkowości w  sektorze, 
widoczna od uruchomienia Programu. 

Czy Program „Bezpieczna Chemia” to jedyny projekt 
wewnętrzny PIPC?

Oprócz „Bezpiecznej Chemii” prowadzimy dla naszych 
Członków szereg innych projektów: Kampanię „Polska 
Chemia”, która ma budować i umacniać wizerunek sekto-
ra chemicznego w Polsce, prowadzony wspólnie z uczel-
niami technicznymi Program „ChemHR”, który wprowadza 
dodatkowe, praktyczne aspekty kształcenia kadr i pomaga 
firmom pozyskiwać talenty wśród młodych inżynierów. Or-
ganizujemy również Kongres „Polska Chemia”, który w tym 
roku odbywa się po  raz czwarty. Nie przestajemy jednak 
rozwijać naszej działalności – wkrótce usprawnimy Pro-

gram „Energia dla Chemii”, który między innymi posłuży 
wymianie najlepszych praktyk związanych z efektywnością 
energetyczną…

Wracając do  zmian, nowoczesność naszego działania 
widać w  prowadzonych kanałach komunikacji. W  2013 r. 
Izba miała mało dynamiczną i niezbyt przejrzystą stronę in-
ternetową. Dzisiaj nasza strona to jeden z najważniejszych 
i najczęściej odwiedzanych wortali informacyjnych sektora. 
Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych 
Członków i  zmianom sposobów komunikacji, otworzyli-
śmy się na  aktywność na  portalach społecznościowych 
(mamy swój kanał na Twitterze i swój profil na portalu Face-
book). Proszę również zauważyć, że każdy z naszych projek-
tów ma oddzielną witrynę internetową – prowadzimy jed-
nocześnie kilka serwisów, docierając do kilkunastu tysięcy 
internautów miesięcznie. W komunikacji nie zapominamy 
jednak o tradycyjnych narzędziach komunikacji – obecnie 
Izba pierwszy raz w  swojej historii wydaje swój Magazyn 
„Polska Chemia”, kolportowany wśród naszych firm, przed-
stawicieli administracji publicznej oraz dystrybuowany 
do polskich placówek dyplomatycznych. 

Wyróżnienia przyznane PIPC za zasługi dla sektora
2014 –  Polska Izba Przemysłu Chemicznego Podmiotem Wspierającym Roku w plebiscycie 

Diamenty Polskiej Chemii, Chemical Industry Forum & Awards Gala
2015 –  Polska Izba Przemysłu Chemicznego Liderem Bezpieczeństwa w Przemyśle (nagroda 

za Program „Bezpieczna Chemia”, Risk Engineering Days 2015 
 –  Polska Izba Przemysłu Chemicznego wyróżniona przez Komendanta Głównego PSP 

za współpracę z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym oraz inne działania 
na rzecz bezpieczeństwa

2016 –  Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego mianowany na Członka National 
Associations Board w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego. Od tego momentu 
PIPC reprezentuje w Europie siedem krajów z Europy Środkowo-Wschodniej: Czechy, 
Słowację, Węgry, Chorwację, Bułgarię, Rumunię i Polskę
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Wywiad numeru

Na „czterech wolnościach” 
możemy tylko zyskać
Wywiad z Marco Mensinkiem, Dyrektorem Generalnym 
Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC

Musimy przygotować się na mniej życzliwy stosunek nowej administracji 
Stanów Zjednoczonych do Unii Europejskiej i to w sytuacji, gdy emocjonalnie 
wciąż nie pozbieraliśmy się po Brexicie – mówi Marco Mensink.

Paweł Kwiecień: Jak ocenia Pan obecną politykę 
przemysłową UE?

Marco Mensink, Dyrektor Generalny Europejskiej 
Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC: Mogę określić się 
jako zwolennik polityki, której twarzą jest dzisiaj Przewodni-
czący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Oczywiście 
nie zgadzam się ze  wszystkim i  mam swoje uwagi do  ele-
mentów tej polityki, ale przyłączam się do przesłania, wyrażo-
nego ostatnio przez Junckera w artykule w serwisie Politico: 
musimy bronić konkurencyjności europejskiego przemysłu, 
bo ma on ogromny wpływ na przykład na rynek pracy. 

Uważam jednak, że  Juncker nie ma racji, kiedy mówi, 
że nie potrzebujemy polityki przemysłowej jako spójnego 
dokumentu. Nie trafia do mnie argument, że każda polity-
ka dotyka przemysłu, bo ma na niego wpływ, na przykład 
polityka związana z pracą, kształtem rynku wspólnotowe-
go czy ekologią. Wiem, że  liczą się też sygnały, jakie daje 

władza. Polityka przemysłowa powinna dawać sygnał: bro-
nimy przemysłu, jest on dla nas ważny.

Tytuł artykułu Junckera to „>Nie< dla nacjonalizmu, 
>tak< dla przemysłu”. Czy w  czasach powracającego 
protekcjonizmu takie hasło nie jest skazane na zapo-
mnienie?

Mogę mówić wyłącznie z  perspektywy osoby repre-
zentującej przemysł chemiczny: my możemy tylko zyskać 
na  tak zwanych „czterech wolnościach” (wolność przepły-
wu towarów, usług, kapitału i wolność ruchu osobowego 
– przyp. PK), określających funkcjonowanie jednolitego 
rynku. Przecież nie buduje pan fabryki w  Polsce myśląc 
o  kontakcie wyłącznie z  rynkiem krajowym – produkcja 
chemiczna ma wymiar jeśli nie globalny, to na pewno re-
gionalny. Dzięki „czterem wolnościom” może pan sprzeda-
wać swoje produkty na innych rynkach, a także na innych 
rynkach może pan pozyskać inwestorów i pracowników. 

Tytuł artykułu pokazuje, że Juncker zdaje sobie sprawę 
z potrzeby budowy i umacniania wspólnego rynku i widzi, 
jakim zagrożeniem jest dla niego nacjonalizm. Zgadzam się 
z  jego diagnozą, jednak Juncker podkreśla ekonomiczny 
i  rynkowy wymiar nacjonalizmu. To prawda, że  obywate-
le UE – zarówno politycy, jak i inni – coraz mniej chcą być 
Europejczykami, za  to coraz częściej definiują się bardziej 
indywidualnie. Takie tendencje są obecne w całej Europie, 
proszę nie myśleć, że  tylko w  stosunkowo nowych pań-
stwach UE. To jednak niepokojące w regionie Europy Cen-
tralnej, bo tutaj bez żadnych wątpliwości państwa zyskują 
na udziale w jednolitym rynku. Widać to zresztą po ich dy-
namicznym rozwoju po wstąpieniu do UE. Juncker mówi 
o  ekonomicznych podstawach nacjonalizmu, ale  moim 
zdaniem trzeba zwrócić uwagę też na przyczyny politycz-
ne i, jeśli mogę tak powiedzieć, emocjonalne. Uważam, 
że obecnie jesteśmy w  trudnym okresie, ale nie w sensie 
ekonomicznym – ostatni rok był pozytywny pod kątem 
wzrostu gospodarczego, obecny, 2017, też zapowiada się 
dobrze. Trudno jest z  innych przyczyn – musimy przygo-
tować się na mniej życzliwy stosunek nowej administracji 
Stanów Zjednoczonych do Unii Europejskiej i to w sytuacji, 
gdy emocjonalnie wciąż nie pozbieraliśmy się po  Brexi-
cie. To wszystko dzieje się w obliczu wyzwań związanych 
na przykład z polityką handlową Chin.

To znaczy, że jest Pan pesymistą?

Bynajmniej. Powiem z  prywatnej perspektywy: w  tym 
roku obchodzimy sześćdziesięciolecie tak zwanych Trakta-
tów Rzymskich (fundamentalne dla integracji europejskiej 
umowy międzynarodowe, podpisane 25 marca 1957 r. 
przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy 
– przyp. PK). Całe 48 lat mojego życia przeżyłem w czasach 
pokoju i  gospodarczego rozwoju i  myślę, że  to  między 
innymi zasługa tych Traktatów. Tak samo jak to, że – jako 
Holender – mogę pracować w międzynarodowym środo-
wisku w Brukseli, a moja córka może bez przeszkód studio-
wać w Wielkiej Brytanii. Pokój, rozwój i możliwości rozwoju 
dla zwykłych ludzi to  bezsprzecznie korzyści, jakie niesie 
ze sobą udział w Unii Europejskiej.

Paweł Kwiecień: How do you assess the current in-
dustrial policy of the EU?

Marco Mensink, General Director of the European 
Chemical Industry Council (CEFIC): I can describe myself 
as a supporter of the policy line promoted today by Jean-
Claude Juncker, President of the European Commission. 
Of course I do not fully agree with everything and I object 
some elements of this policy, but I am supporting the mes-
sage, most recently expressed by Juncker in an article in 
Politico: We have to defend the competitiveness of the Eu-
ropean industry, because for example it has a huge impact 
on the labor market, 

In my opinion Juncker is wrong saying that we  do  not 
need an overall industrial policy paper. I do not buy the argu-
ment that every policy has an impact on industry, because 
it affects it, such as employment policy, the shape of the 
EU single market, or environmental policy. I also know that 

the signals sent by the authorities matter. Industrial policy 
should signal: we defend industry: it is important to us.

Juncker's article title is "No" for nationalism, "yes" 
to industry. In the days of returning protectionism, is 
such a slogan not doomed to oblivion?

I can only speak from the point of view of the chemical 
industry: we can only benefit from the so-called "four free-
doms" (freedom of movement of goods, services, capital 
and freedom of movement of citizens – PK), defining the 
functioning of the single market. After all, you do not build 
factories in Poland thinking of the needs of the domestic 
market only - chemical production has a global or certainly 
a  regional dimension. Thanks to  the "four freedoms" you 
can sell your products in some other markets while in an-
other markets you can attract investors and employees.

The title of the article shows that Juncker is aware of the 
need for building and strengthening the common market and 
sees what the threat is the treat to nationalism. I agree with his 
diagnosis, however Juncker overemphasizes the economic 
and market dimension of nationalism. It is true that EU citizens 
- both politicians and others - are less and less eager to be Eu-
ropeans, but more and more often define themselves more 
individually. Such tendencies are present throughout Europe, 
please do not think that only in relatively new EU countries. It 
is, however, of bigger concern in the region of Central Europe, 
because here without any doubt the states gain from partici-
pating in the single market. The benefits are clearly demon-
strated by their dynamic development after joining the EU. 
Juncker talks about the economic basis of nationalism, but 
in my opinion one must also pay attention to political back-
ground and, if I may say so, emotional reasons. I believe we are 
in a difficult period, but not in an economic sense - the last 
year showed sound economic growth, the current, 2017, also 
promises well. It is difficult for other reasons - we need to pre-
pare for the less friendly attitude of the new administration of 
the United States towards the European Union, while we have 
not adjusted emotionally to  the consequences of Brexit. All 
this is happening in the context of challenges related, for ex-
ample, to China's trade policy.

Does that mean you're a pessimist?

By no means. I  will express my personal view: this year 
we celebrate the 60th anniversary of the so-called Rome Trea-
ties (a fundamental international agreement for international 
integration signed on 25 March 1957 by Belgium, France, the 
Netherlands, Luxembourg, the Federal Republic of Germany 
and Italy – PK). All 48 years of my life I enjoyed times of peace 
and the economic growth, and I think that is, of course, the 
benefit of these Treaties. Also, being a Dutchman, I can work 
in an international environment in Brussels and my daughter 
can study in the UK without any obstacles. Peace, economic 
growth and growth opportunities for ordinary people are un-
doubtedly the benefits of being part of the European Union.

Marco Mensink
podczas spotkania z Członkami PIPC,  

10 marca 2017 r.

Fot. Paweł Kwiecień, PIPC

Rozmawiał Paweł Kwiecień  
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
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Petrochemia

Petrochemia przyszłości

Europejski sektor petrochemiczny pozostaje pod wpływem rosnącej presji 
konkurencyjnej z USA i Bliskiego Wschodu, które bazują na tańszym surowcu 
gazowym i tańszej energii. Jednocześnie można zaobserwować wzrost presji 
regulacyjnej i środowiskowej. Dlatego dla wzmocnienia konkurencyjności, 
w perspektywie strategicznej PKN ORLEN planuje inwestycje w petrochemię 
na poziomie 5,3 mld PLN.

 Wykorzystanie efektu synergii

Potencjał segmentu Downstream udaje się w PKN ORLEN 
w pełni wykorzystywać przede wszystkim dzięki integracji ra-
finerii z petrochemią. To główny atut Koncernu, który wzmac-
nia pozycję spółki w  regionie. Kluczowe jest tu  zwiększanie 
efektywności aktywów. Doskonałym przykładem jest właśnie 
instalacja Visbreakingu, która pozwoli na pogłębienie przero-
bu ropy naftowej, co oznacza większą o kilka punktów pro-
centowych ilość paliw z baryłki ropy niż dotychczas. Nieustan-
nie prowadzone są również prace ukierunkowane na rozwój. 
W tym zakresie duże znaczenie odgrywa obszar badawczo-
-rozwojowy oraz innowacje, w tym te najszybciej wdrażalne, 
czyli pracownicze. W ten sposób udaje się skutecznie utrzy-
mać konkurencyjną pozycję w branży, a jednocześnie na bie-
żąco odpowiadać na stojące przed nią wyzwania.

 Rynek petrochemiczny w  naturalny sposób pomaga 
budować dodatkową wartość w  oparciu o  produkty po-
wstające w  rafinerii. Stąd często gracze na  rynku rafine-
ryjnym na świecie ogłaszają chęci wejścia na rynek petro-
chemiczny. PKN ORLEN na tym rynku jest już obecny, więc 
dalsze umacnianie pozycji Koncernu jest naturalnym kie-
runkiem rozwoju.

 Każdy z  realizowanych przez PKN ORLEN projektów 
od początku wpisany jest konfigurację zakładu, w którym 
powstaje. Dodatkowo bazuje na  dostępnych surowcach, 
infrastrukturze i  mediach. Szczególna uwaga przykładana 
jest również do budowania relacji z klientami, jeszcze przed 
uruchomieniem inwestycji. W ten sposób udaje się zinte-
grować powstającą inwestycję z  istniejącym majątkiem 
i ująć całościowo instalację w łańcuchu od ropy przez rafi-
nerię w połączeniu z resztą petrochemii do produktu, przy 
jednocześnie funkcjonującej sprzedaży i  logistyce tego 
produktu. Rynek petrochemiczny jest w  dużej części po-
wiązany, stąd każda zmiana może powodować implikację 
dla pozostałych graczy.

 Perspektywy rynkowe

Rynek petrochemiczny, mimo czynników ryzyka w pro-
dukcji bazowej, jest pełen szans w produktach specjalistycz-
nych. Szacuje się, że znaczenie petrochemii jako odbiorcy 
produktów przerobu ropy naftowej na  świecie wzrośnie 
do 2040 r. ponad dwukrotnie. Petrochemia specjalistyczna 
będzie rosła powyżej tempa PKB, a marże będą wyższe niż 
w coraz bardziej masowym segmencie bazowym. Można 
również zaobserwować rozpowszechnianie się stosowa-
nia petrochemikaliów w  budownictwie i  w  motoryzacji. 
Są one szczególnie istotne między innymi wobec potrze-
by tworzenia coraz lżejszych samochodów, redukcji emisji 
CO2 i  wykorzystania napędu elektrycznego. PKN ORLEN 
niewątpliwie jest strategicznym podmiotem w  ramach 
polskiego sektora chemicznego – co ważne, wciąż dostrze-
gany jest potencjał kolejnych synergii i nowych produktów 
chemicznych w  najważniejszych ośrodkach, czyli Płocku, 
Włocławku czy Litvinovie. Niewątpliwie jednak wydłużenie 
łańcucha wartości w kierunku coraz bardziej specjalistycz-
nej petrochemii, czy ogólnie chemii bezpośrednio będzie 
wymagało wzrostu nakładów na  wzmocnienie własnego 
obszaru B+R oraz ściślejszej współpracy z  nauką. Nie bez 
znaczenia pozostanie także inwestowanie w innowacyjne 
projekty oraz budowanie samej kultury innowacji w całej 
Grupie Kapitałowej.

 PKN ORLEN, jako główny dostawca w  sektorze che-
micznym może zaoferować szerokie portfolio produktów 
podstawowych, jak benzen, etylen, butadien, ale także bar-
dziej zaawansowane produkty jak: PTA, polietylen, czy poli-
propylen. Budowa bazy surowcowej w petrochemii to nie 
tylko dodawanie nowych instalacji. Zakłady PKN ORLEN są 
zintegrowane, co oznacza, że  wyższy przerób przekłada 
się bezpośrednio na  wzrost produkcji petrochemikaliów. 
Rozwój PKN ORLEN będzie każdorazowo przyczyniać się 
do poprawy pozycji polskiego sektora chemicznego. 

Piotr Chełmiński
Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN ORLEN

fot. PKN Orlen

fot.: Materiały Prasowe PKN Orlen

Downstream a wyniki Koncernu

W  ostatnich trzech latach PKN ORLEN konsekwentnie 
realizował cele strategiczne. Przekroczony został zakładany 
poziom średniorocznego zysku EBITDA według LIFO, któ-
ry w latach 2014-2016 wyniósł średniorocznie 7,4 mld PLN 
i  był wyższy o  2,3 mld PLN w  porównaniu z  założeniami 
na lata 2014-2017. Dobra sytuacja finansowa pozwoliła re-
alizować kluczowe inwestycje rozwojowe, przede wszyst-
kim w segmencie Downstream.

 W samym 2016 r. kontynuowane były główne projekty 
rozwojowe, mające na celu wzrost efektywności aktywów 
produkcyjnych w ramach Grupy ORLEN. Na rynku czeskim 
zainaugurowano jeden z najbardziej wyczekiwanych projek-
tów inwestycyjnych, który istotnie wzmocni pozycję Grupy 
ORLEN na chemicznym i petrochemicznym rynku w Euro-
pie Środkowej – instalację polietylenu (PE3). W fazę realizacji 
weszła także jedna z kluczowych inwestycji Koncernu – bu-
dowa Instalacji Metatezy w Płocku. W ramach dalszej popra-
wy efektywności obszaru Downstream, na początku 2017 r. 
zainicjowany został projekt budowy instalacji Visbreakingu, 
a na początku kwietnia zawarto umowę z BasellOrlen Polio-
lefins na zakup całości propylenu z Metatezy, który zosta-
nie przetworzony na polipropylen po ukończeniu projektu 
inwestycyjnego zwiększenia obecnych mocy wytwórczych 
w BasellOrlen Poliolefins. Umożliwi ona pogłębienie przero-
bu ropy naftowej w płockim zakładzie, a także podniesienie 
dostępności operacyjnej rafinerii. W 2016 r. kontynuowano 
prace związane z budową dwóch największych gazowych 
elektrociepłowni w  Polsce – we  Włocławku (463MWe) 
i Płocku (596 MWe). Jednocześnie podjęte zostały działania 
w  kierunku zwiększenia samowystarczalności energetycz-
nej stacji paliw. Prowadzony był pilotaż instalacji modułów 
fotowoltaicznych na obiektach Koncernu, którego wyniki są 
obiecujące i obecnie poddawane analizom. W fazie wstęp-
nej pozostaje projekt zainstalowania na stacjach paliw tur-
bin wiatrowych, który ma stanowić kolejny krok we wdraża-
niu ekologicznych technologii.

 Podejmowane działania przełożyły się na  wyniki Kon-
cernu w tym segmencie – tylko w czwartym kwartale 2016 
r. wynik EBITDA LIFO dla segmentu Downstream wyniósł 
2,3 mld PLN, co oznacza wzrost 0,7 mld PLN (r/r). W  tym 
czasie łączne wolumeny sprzedaży wzrosły o  7 proc. Na-
tomiast rezultat ograniczyły niższe marże na  produktach 
petrochemicznych i spadek sprzedaży między innymi ole-
fin czy PTA. Niewątpliwie wynik w całym 2016 r. w tym ob-
szarze pozostawał pod wpływem postojów remontowych, 
związanych między innymi z  pożarem instalacji Steam 
Cracker w czeskim UNIPETROL-u. Pomimo tego udało się 
wypracować dobry wynik, co świadczy o dużym potencja-
le tego sektora.
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Temat artykułu

Bieżący rok nie jest jeszcze nawet na półmetku, można 
już jednak z całą pewnością stwierdzić, że w pamięci wielu 
przetwórców, producentów, inwestorów i  dystrybutorów 
obracających się w  branży petrochemicznej (i  pokrew-
nych) rok 2017 na  długo zapadnie w  pamięć jako okres 
znacznych podwyżek cen surowców i niepewnego jutra. 

Sygnały nadchodzącego stanu rzeczy pojawiały się już 
pod koniec ubiegłego roku, kiedy to  na  przełomie paź-
dziernika i  listopada znacząco podrożała ropa naftowa. 
W oczywisty sposób oznaczało to, że zmiana ta wyznaczy 
noworoczny trend cenowy w dużej części rynku chemicz-

Globalny rynek petrochemiczny 
a sprawa polska

Rok 2017 dla przemysłu petrochemicznego zaczął się znacznie intensywniej, 
niż przewidywano - przetwórcom i dystrybutorom surowców chemicznych 
przyniósł bezprecedensowe podwyżki materiałów na niespotykaną dotąd skalę. 
Tak rozpoczęty trudny okres trwa do dziś, gdyż ceny rosną z tygodnia na tydzień. 
I chociaż sytuacja rynkowa powoli dąży do stabilizacji cen, przedsiębiorcy już 
wybiegają myślami w przyszłość i zadają sobie pytania – jak przygotować się 
na wypadek podobnych efektów spekulacji cenowych w przyszłości?

nego - w końcu produkty uboczne rafinacji ropy naftowej, 
a  przede wszystkim etylen, propylen i  benzen, stanowią 
podstawę produkcji wielu innych substancji chemicznych, 
takich jak poliolefiny, glikole, związki winylu, fenol, ksylen, 
styren oraz aromatyczne kwasy karboksylowe i  ich bez-
wodniki, które to  wykorzystywane są w  globalnym prze-
myśle w ilościach wielkotonażowych. 

Skutki destabilizacji cenowej najbardziej odczuł chyba 
rynek producentów związków aromatycznych, zwłaszcza 
opierających się na styrenie i jego pochodnych – pierwsze 
znaczne podwyżki dało się odczuć jeszcze pod koniec ubie-

fot.: www.shutterstock.com

Mateusz Drzewicz
Specjalista ds. Sprzedaży
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głego roku, kiedy to świat obiegła wiadomość o planowa-
nych przestojach produkcyjnych w dwóch regionach zajmu-
jących się produkcją styrenu: na południu USA i wschodniej 
Azji. Ostatecznie w  Stanach niemal jednocześnie stanęła 
produkcja styrenu w  petrochemiach Sabic, Ineos i  Ame-
rican Styrenics, z  czego tylko dwa ostatnie przestoje były 
oficjalnie planowane. Dodatkowe ograniczenie produkcji i, 
co za tym idzie, także eksportu w Chinach i Korei Płd. oraz 
fakt, że wraz z początkiem roku benzen odnotował wzrost 
o 175 €/t w stosunku do grudnia, sprawiły, że w ciągu pierw-
szych trzech miesięcy nowego roku kontraktowe ceny sty-
renu wzrosły o ok. 450 €/t w stosunku do cen grudniowych. 
Oczywiście nie pozostało to bez wpływu na polimery opar-
te o ten surowiec. Polistyreny odnotowały najwyższe ceny 
od lat, a ich podaż była również mocno ograniczona – tyczy 
się to zwłaszcza odmiany HIPS, ze względu na (a jakże) wy-

sokie ceny i niską dostępność drugiego istotnego składnika 
tego kopolimeru, czyli butadienu. 

Duży wpływ na handel międzynarodowy miały świato-
we wydarzenia geopolityczne ostatnich miesięcy. Niespo-
dziewany wynik referendum w sprawie rezygnacji Wielkiej 
Brytanii z  członkostwa w  Unii Europejskiej (tzw. „Brexit”) 
przynajmniej pośrednio przyczynił się do osłabienia waluty 
euro, z pewnością jednak równie nieoczekiwana wygrana 
Donalda Trumpa w  wyścigu o  fotel prezydencki Stanów 
Zjednoczonych wzmocniła amerykańskiego dolara, któ-
ry poszybował w górę praktycznie od razu po ogłoszeniu 
wyników wyborów i  tak zdobytą wartość utrzymywał aż 
do końca marca tego roku, kiedy to pierwszy raz od pra-
wie pół roku jego kurs spadł poniżej 4 zł. W związku z po-
wyższymi wydarzeniami znacząco osłabiła się relacja EUR/
USD, przez co import surowców z USA oraz Azji do Europy 
stracił na opłacalności, co zdecydowanie ograniczyło ilości 
eksportowane na  Stary Kontynent w  2017 roku – zresztą 
i tak planowo obniżone ze względu na niskie ceny kontrak-
towe surowców w roku poprzednim. Sam aspekt walutowy 
oczywiście zadziałał też w drugą stronę – osłabienie war-
tości euro poszerzyło możliwości eksportowe europejskich 
producentów, co również ograniczyło ilość surowca w za-
sięgu ich lokalnych klientów. Jakby tego było mało, wiele 
zakładów krakingowych największych petrochemii (Unipe-
trol, Total, Sabic, DOW, ExxonMobil) zaplanowało przestój 
techniczny na I kwartał 2017 r., co, w połączeniu z poprzed-
nimi czynnikami, dodatkowo zmniejszyło podaż surowców 
na rynku europejskim. 

Przez kilka pierwszych tygodni nowego roku Polska 
zdawała się być ostatnim bastionem obrony interesu ceno-
wego przetwórców i ich klientów, nie godząc się na gigan-
tyczne podwyżki cen surowców (czasem kilkakrotnie prze-
kraczające podwyżki samej ropy), co zmusiło producentów 
do  utrzymania starych cen, bądź rezygnacji z  handlu 
na  terenie Polski. Zwykle na  drugą opcję decydowały się 
duże zagraniczne firmy, które nie mogły narzekać na słabą 
sprzedaż swoich produktów po znacznie wyższych cenach 
na rynkach zachodnich. Na utrzymanie starych cen (lub ich 

„Duży wpływ na handel 
międzynarodowy 

miały światowe wydarzenia 
geopolityczne ostatnich 
miesięcy: niespodziewany wynik 
referendum w sprawie rezygnacji 
Wielkiej Brytanii z członkostwa 
Unii Europejskiej oraz równie 
nieoczekiwana wygrana 
Donalda Trumpa w wyborach 
prezydenckich w USA.

fot.: www.shutterstock.com

Analiza„Wydarzenia z początku 
roku pokazały, że polski 

rynek jest kompletnie 
nieprzygotowany na globalne 
machinacje i spekulacje 
surowcowe.

jedynie minimalną podwyżkę) mogli pozwolić sobie więksi 
lokalni gracze (BOP, MOL, etc.), którzy dysponowali duży-
mi ilościami surowców z zeszłego roku – nie tracili na tym, 
a zapewniali sobie monopol na rynku przez wiele tygodni. 
W  nienajlepszej sytuacji byli natomiast mniejsi dystrybu-
torzy, gdyż ze względu na ograniczone możliwości maga-
zynowania zmuszeni byli do oferowania surowców po ich 
aktualnych cenach, co rzadko kiedy kończyło się zakupem 
– nawet wobec widma braku towaru klienci woleli ogra-
niczyć produkcję i  przeczekać gorszy okres licząc, że  ten 
„szalony” czas nie potrwa już długo. Jednak przetwórcy 
czekający najdłużej wyszli na  tym najgorzej – kiedy stało 
się jasne, że sytuacja na rynku nieprędko się zmieni, trafili 
akurat na okres najwyższych podwyżek na przełomie lute-
go i marca, a w skrajnych przypadkach nie byli już w stanie 
dostać surowca z powodu zerowej jego podaży (np. kwasu 
izoftalowego czy izopropanolu).

Pierwszy oddech rynek złapał dopiero w kwietniu, kie-
dy to ceny wyhamowały, a niektóre zaczęły wręcz spadać 
i  po  raz pierwszy od  dawna Polscy przedsiębiorcy mogli 
skupić się na  inwestycjach w  dalszej perspektywie czasu. 
Wydarzenia z początku roku pokazały, że rynek Polski jest 
kompletnie nieprzygotowany na  globalne machinacje 
i spekulacje surowcowe, a mali i średni przetwórcy, którzy 
nie mają dostępu do drogich informacji i prognoz rynko-
wych bez odpowiedniego zaplecza mogą zostać przywie-
dzeni na skraj bankructwa. Nad skutecznym rozwiązaniem 
od  dłuższego czasu pracuje polska spółka dystrybucyjna 
Chem International, proponując projekt Store Chem.

Store Chem powstało jako prywatna spółka celowa 
w odpowiedzi na potrzeby rynku, który poszukuje przynaj-
mniej minimalnego zabezpieczenia przed irracjonalnymi 
podwyżkami cen oraz brakiem dostępności kluczowych 
dla przemysłu chemicznego produktów. Przeznaczeniem 
spółki jest zaprojektowanie, wybudowanie oraz eksplo-
atacja terminalu przeładunkowego wraz z zapleczem ma-
gazynowym na  produkty chemiczne – głównie płynną 
chemię organiczną. W  założeniu firma ma także zajmo-
wać się kompleksową obsługą klientów, czyli: importem 
masowych ilości surowców chemicznych, odprawą celną, 
składowaniem oraz dystrybucją do odbiorców w regionie. 
To nowatorskie przedsięwzięcie ma być jednym z  pierw-
szych tego typu w  Polsce i  w  tej części Europy – istnieją 
już co prawda podobne inwestycje, np. holenderski Koole 
(z terminalem m.in. w Gdyni), jednak przechowują one je-
dynie materiały nieklasyfikowane jako niebezpieczne. Store 
Chem natomiast w założeniu ma być w pełni przystosowa-
ny do składowania każdego rodzaju surowców (nawet tych 
figurujących w rejestrach jako niebezpieczne), choć wybór 
kluczowych produktów na start projektu na  razie nie jest 
podany do  wiadomości publicznej. Wiadomo natomiast, 
że  terminal przeładunkowo-magazynowy zlokalizowany 
w Porcie Gdańsk ma być najnowocześniejszym w Europie, 
spełniającym najnowsze standardy, tak zwanym „zero emi-
syjnym” terminalem dla produktów płynnych. Jego dzia-
łalność na  tym obszarze ma zwiększyć ciągłość dostępu 
strategicznych surowców na  terenie Polski oraz szybkość 
ich dostaw do  klientów. Dodatkową zaletą ma być moż-
liwość odbioru surowców różnymi środkami transportu – 
barkami, koleją, cysternami czy poprzez transport intermo-

dalowy. Same dostawy produktów na  terminal odbywać 
się mają transportem morskim - realizowane będą dużymi 
tankowcami o pojemności 10 i 20 tys. ton, a sporadycznie 
także mniejszymi jednostkami. Doświadczenie i nawiązane 
już kontakty w obrębie spółek wchodzących w skład kon-
cernu Chem International (w  który wchodzą także firmy 
Chem Poland i Chem Distribution) mają szansę przełożyć 
się na jakość magazynowanego i oferowanego do dalszej 
dystrybucji towaru. 

Inwestycja w założeniu ma zrewitalizować handel prze-
mysłowymi ilościami surowców chemicznych na  polskim 
rynku i usprawnić ich transport. Prawdziwą próbą będzie 
jednak dla niej okres podobnych napięć cenowo-podażo-
wych, jakie doświadczamy w  chwili obecnej. Ukończenie 
projektu planowane jest na 2019 rok – do tego czasu uni-
wersalnym remedium dla polskich przedsiębiorców z ryn-
ku chemicznego pozostaje najcenniejszy towar na świecie: 
informacja – i to podana z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby można było zrobić z niej stosowny użytek. 

Fot. materiały prasowe
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Temat artykułu

Paweł Kwiecień: Podczas Globalnego Szczytu Petro-
chemicznego w  Lizbonie (listopad 2016) mówiła Pani 
o kluczowej roli, jaką petrochemia odgrywa dla europej-
skiego sektora chemicznego i dla całej europejskiej go-
spodarki. Dlaczego tak Pani uważa? Czy może Pani opi-
sać znaczenie przemysłu petrochemicznego dla innych 
sektorów?

Dorothee Arns, Executive Director, Petrochemicals 
Europe: Rzeczywiście, mówiłam o tym, że petrochemia jest 
podstawą ekonomicznej układanki w Europie, ponieważ to jej 
produkty wprawiają w  ruch inne sektory gospodarki. To nie 
tylko motto Petrochemicals Europe, ale to przede wszystkim 
fakt: 95 proc. wszystkich wytworzonych towarów takich jak 
elektronika, meble, sprzęt agd, tekstylia i wiele innych opiera 
się na zastosowaniu petrochemikaliów.

Branża petrochemiczna stanowi znaczący czynnik eko-
nomiczny – zatrudnienie na  stanowiskach wymagających 
wysokich kwalifikacji wynosi 300 tys. osób przy blisko 1,2 mln 
pracowników w całym łańcuchu wartości. Dodatkowo, roczny 
wkład petrochemii do europejskiego PKB wynosi około €155 
mld Euro. 

Co więcej, sektor petrochemiczny stanowi punkt wyjścia 
dla praktycznie wszystkich łańcuchów wartości, zapewniając 
kluczowe komponenty dla budowania zrównoważonych roz-
wiązań takich jak izolacje oszczędzające energię, trwałe i od-
porne kompozyty dla lekkich smartfonów i tabletów, zaawan-

Chemiczne podstawy ekonomicznej 
układanki

During the Global Petrochemical Summit in Lisbon 
(November 2016) you stated that petrochemistry is in 
the bottom of a house of cards for the European chemi-
cal industry and the overall economy. Why? Could you 
describe the role of petrochemistry for other sectors?

Indeed, I have used the picture of a house of cards, be-
cause petrochemicals make things happen. This is not only 
the tagline of the European petrochemical producers’ asso-
ciation Petrochemicals Europe, this is a fact: 95% of all ma-
nufactured goods such as electronics, furniture, appliances, 
textiles and many more are based on petrochemicals. 

With 300,000 people directly employed in highly quali-
fied jobs and in total 1.2 million along the entire value chain 
as well as an annual contribution of €155 billion to the ove-
rall European GDP petrochemicals represent an important 
economic factor. 

Additionally, they are the starting point of almost all che-
mical value chains and provide essential building blocks 
for sustainable solutions such as insulation material to save 
energy, durable and resistant composites for light-weight 
smartphones and tablet PCs, sophisticated fuel additives 
to save emissions from transportation, or renewable energy 
devices like windmill blades and solar panels to enable the 
transition to a low-carbon economy.

In the future these benefits will be needed even more 
than in the past to meet the upcoming societal mega-chal-

Dorothee Arns
Excecutive Director Petrochemicals Europe  
podczas Kongresu „Polska Chemia” w 2016 r.
Fot. PIPC

sowane dodatki do paliw pozwalające na zmniejszenie emisji 
środków transportu, czy komponenty urządzeń OZE, takie jak 
łopaty wiatraków oraz panele słoneczne wspierające tworze-
nie gospodarki opartej na niskim zużyciu węgla.

W przyszłości znaczenie sektora będzie jeszcze bardziej za-
uważalne, szczególnie ze względu na zbliżające się globalne 
wyzwania społeczne. W 2050 r. na Ziemi będzie mieszkało po-
nad 9 mld ludzi. O ile nie zajdą wielkie zmiany, ludzkość będzie 
potrzebowała zasobów 3 planet, aby sprostać potrzebom ro-
snącej populacji, szczególnie jeśli chodzi o dostęp do czystej 
wody, żywności, energii, zasobów mieszkaniowych, pojazdów 
i komunikacji. Odpowiedzią na  te wyzwania są inteligentne 
rozwiązania – kolejny aspekt podkreślający rolę wytwórców 
petrochemikaliów w  rozwoju projektów innowacyjnych 
wspólnie z ich partnerami w downstreamowym łańcuchu do-
staw, ośrodkami akademickimi i laboratoriami badawczymi.

A co na to opinia publiczna? Czy Europejczycy uświa-
damiają sobie znaczenie sektora?

Cóż, obraz przemysłu chemicznego i  petrochemicznego 
jest specyficzny w poszczególnych krajach i w dużej mierze 
zależy zarówno od czynników kulturowych, jak i politycznych. 
Zazwyczaj stosunek do przemysłu chemicznego i petroche-
micznego pozostaje niezmienny na  przestrzeni lat, a  nawet 
powoli się polepsza. Niemniej jednak, nadal wiele osób nie ma 
świadomości, że telefony iPhone i tablety, czy łopaty wiatra-
ków są wytworem przemysłu (petro) chemicznego. W konse-
kwencji im lepiej my jako producenci komunikujemy wartości 
i korzyści, jaki wnosi nasz przemysł – na przykład w kontekście 
codziennych i prozaicznych zastosowań, a także zrównoważo-
nego rozwoju i innowacji – tym bardziej i szybciej nasz wizeru-
nek ulegnie poprawie. Już teraz w tym zakresie osiągnęliśmy 

lenges. In 2050, more than 9 billion people will live on earth. 
With no major changes, mankind will need the resources of 
3 planets to meet the demands of this growing population 
in terms of clean water, food, energy, housing, mobility and 
communication. The answer lies in smart solutions - another 
aspect underlining the crucial role of petrochemicals in dri-
ving innovation projects, together with their downstream 
value chain partners, universities and research laboratories.

What about the public opinion? Do  European citi-
zens always recognize these facts?

Well, the image of petrochemicals and chemicals is very 
country-specific and depends on political and cultural fac-
tors. On average public acceptance of the petrochemical 
and chemical industry has remained stable over the years 
and is even slowly improving. Nevertheless, a lot of people 
are still unaware of the fact that iPhones, tablet PCs or wind-
mill blades are made from (petro-) chemicals. Consequently, 
the better we as producers communicate the value and the 
benefits of our industry - for example in terms of every-day 
applications, sustainability and innovation - the more and 
the quicker our image will improve. In this respect we have 
already achieved some improvements, but there is still a lot 
to be done. And this mission is not confined to trade asso-
ciations only, but everybody working in the (petro-)chemical 
industry can actively contribute. We are all ambassadors of 
our industry.

During GPS 2016 you also told that there is a signifi-
cant role of petrochemistry and the chemical industry 
in reducing the emissions of CO2 in other sectors. Could 
you describe this role?

fot.: www.shutterstock.com
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wielką poprawę, przy czym nadal pozostaje wiele do zrobie-
nia. To zadanie nie jest jedynie misją stowarzyszeń zrzeszają-
cych przedsiębiorstwa - każda osoba pracująca w przemyśle 
(petro) chemicznym może aktywnie włączyć się w ten proces. 
Wszyscy jesteśmy ambasadorami naszej branży. 

Podczas Globalnego Szczytu Petrochemicznego 
wspomniała Pani, że  przemysł petrochemiczny i  che-
miczny odgrywają znaczącą role w procesie redukcji emi-
sji CO2, także w innych sektorach. 

Po pierwsze, europejscy producenci chemii i petrochemii 
skutecznie obniżyli poziomy własnej emisji gazów cieplarnia-
nych o prawie 60 proc. w okresie od 1990 do 2014 r. Dane o re-
dukcji emisji należy zestawić ze wzrostem produkcji o około 
80 proc. Należy w tym miejscu podkreślić, że to osiągnięcie 
europejskiego przemysłu che-
micznego stawia go wśród 
światowych liderów.

Po  drugie, przemysł che-
miczny i  petrochemiczny od-
grywa kluczową rolę w  proce-
sie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych przez swoich 
odbiorców przemysłowych, 
dostarczając, na  przykład, naj-
ważniejsze komponenty dla 
urządzeń i  infrastruktury OZE 
takie jak panele solarne czy ło-
paty wiatraków, czy też dodatki 
ograniczające emisję paliw wy-
korzystywanych w  transporcie. 
Niezależne badania wykazały, 
że  na  każdą tonę dwutlenku 
węgla wyemitowanego w  początkowej fazie chemicznego 
łańcucha wartości można zaoszczędzić trzy tony dwutlenku 
węgla w procesach przemysłowych stosowanych u odbior-
ców. To poważne dane jasno pokazujące sprawczą rolę prze-
mysłu (petro) chemicznego. 

Jakie są główne wyzwania, z którymi obecnie mierzy 
się Petrochemicals Europe? Jaka jest ich przyczyna? 

Wiele osób, w tym regulatorzy, myślą, że biorąc pod uwagę 
chwilowo niższe ceny paliw, wszelkie problemy, przed którymi 
stoi przemysł petrochemiczny w Europie zostały rozwiązane, 
co oczywiście nie jest zgodne z prawdą. 

Pozwolę sobie najpierw na zarysowanie kontekstu. W prze-
ciwieństwie do specjalistycznych, wysokowartościowych i za-
awansowanych technologicznie produktów chemicznych 
przemysł petrochemiczny funkcjonuje w oparciu o klasyczny 
model współpracy biznesowej: klienci dokonują zakupu bio-
rąc pod uwagę cenę i w związku z powyższym zarządzanie 
kosztami jest kluczem do sukcesu ekonomicznego. Około 80 
proc. kosztów produkcji petrochemikaliów związanych jest 
z ceną ropy i gazu jako surowców do produkcji, a także z ce-
nami energii i w tym obszarze leży podstawowe wyzwanie dla 
przetwórców ropy naftowej w Europie. Musimy konkurować 
z jednej strony z producentami z Bliskiego Wschodu, dyspo-
nującymi korzystnymi zasobami ropy i gazu, a z drugiej strony 

Sure. Firstly, European (petro-)chemical producers have 
succeeded in reducing their own greenhouse gas emissions 
by almost 60% between 1990 and 2014, and this achieve-
ment needs to be put in correlation to an increase of almost 
80% in production in the same period. It should be noted 
that with this track record the European chemical industry is 
amongst the leaders world-wide. 

Secondly, the petrochemical and chemical industry play 
a crucial role in enabling downstream user industries to re-
duce their greenhouse gas emissions, for example by pro-
viding the essential building blocks for renewable energy 
devices like windmill blades or solar panels for a low-carbon 
economy or additives for low-emission transportations fuels. 
Independent studies have shown that for every ton of CO2 
emitted at the starting point of the chemical value chains 3 
tons of CO2 can be saved in subsequent production proces-

ses. This is a strong statement, 
clearly demonstrating the ena-
bling function of (petro-)che-
micals.

What are the main "advo-
cacy issues" that you curren-
tly deal with and why? Which 
is the most important one?

Well, many people inclu-
ding regulators think that with 
the meanwhile lower oil price 
the challenges of the petro-
chemical industry in Europe 
are solved, but this is not true. 
Despite the welcome relief 
we  have seen from that side 

some major structural challenges for European producers 
have remained.

Let me first explain the background. Unlike specialty 
or fine chemicals, petrochemicals operate under classical 
commodity business conditions: customers buy exclusively 
on price and, therefore, managing cost is key to economic 
success. 80% of the production costs for petrochemicals are 
related to oil and gas as feedstock and to energy, and this is 
exactly where a major challenge for naphtha-based steam 
crackers in Europe lies. We have to compete against Middle-
-East producers with advantaged oil and gas feedstock on 
one side and shale gas-based petrochemicals from the US 
on the other side. Undoubtedly, the lower oil price from end-
2014 onwards has narrowed down the competitiveness gap. 
However, the situation is far from being a global level playing 
field with European producers currently still paying twice as 
much as their American counterparts. This is, because two 
major structural challenges in Europe have remained: high 
energy prices and regulatory burden.

European energy prices are amongst the highest in the 
world and have substantially increased over the past ten 
years, mainly driven by policy support costs such as taxes, le-
vies, and subsidies to renewables, whereas the actual market 
price for energy has even slightly declined. In this respect it 
comes as good news for all energy-intense industries like us 
that the European Commission has started working on esta-

„95 proc. wszystkich 
wytworzonych 

towarów takich jak 
elektronika, meble, sprzęt 
agd i tekstylia opiera 
się na zastosowaniu 
petrochemikaliów.

Petrochemia
z  producentami ze  Stanów Zjednoczonych, wytwa-
rzającymi produkty petrochemiczne oparte na gazie 
łupkowym. Niewątpliwie niższe ceny ropy począwszy 
od końca 2014 r. zawęziły przestrzeń dla konkurencyj-
ności. Jednak sytuacja jest daleka od ideału szczegól-
nie na  rynku globalnym, zważywszy, że  producenci 
europejscy nadal ponoszą dwukrotnie wyższe opłaty 
niż ich odpowiednicy ze Stanów Zjednoczonych. Wy-
nika to z faktu obecności dwóch poważnych struktu-
ralnych wyzwań w Europie: wysokich cen energii i ob-
ciążeń regulacyjnych. 

Ceny energii w  Europie są prawie najwyższe 
na świecie i znacząco wzrosły w okresie ostatnich dzie-
sięciu lat, szczególnie na skutek uwzględniania kosz-
tów wsparcia polityki takich jak podatki, obciążenia, 
dopłaty do energii odnawialnej, podczas gdy rzeczy-
wista rynkowa cena za energię nawet delikatnie uległa 
obniżeniu. Mając to na uwadze, dobrą wiadomością 
dla wszystkich energochłonnych sektorów przemy-
słu jest inicjatywa Komisji Europejskiej zmierzająca 
do ustanowienia tak zwanej Europejskiej Unii Energe-
tycznej, której celem jest stworzenie zharmonizowa-
nego i  bezpiecznego rynku energii zapewniającego 
konkurencyjne ceny dla wszystkich 28 krajów człon-
kowskich Unii. Taka inicjatywa to  zaledwie pierwszy 
krok we  właściwym kierunku. Choć nadal pozostaje 
wiele do zrobienia, aby osiągnąć ostateczny cel. 

Ogólnie rzecz ujmując, postulujemy stworzenie 
warunków, które pozwolą przemysłowi skutecznie 
funkcjonować w wysoce konkurencyjnym otoczeniu 
globalnym przy jednoczesnym wykorzystaniu wła-
snego potencjału, aby nadal odgrywać kluczową rolę 
w  europejskich inicjatywach klimatycznych. Dostęp 
do konkurencyjnie wycenianej energii i do surowców 
używanych w  produkcji jest ważnym elementem 
tego procesu. Drugim niezwykle istotnym aspektem 
jest poziom kosztów regulacyjnych. W  tym zakresie 
postulujemy wprowadzenie regulacji efektywnych 

blishing a so-called European Energy Union with the target 
to create a harmonized and secure energy market at compe-
titive prices for its 28 member countries. This development 
marks a first step in the right direction, although still a lot has 
to be done to achieve the final goal. 

In general, we  advocate for conditions that will allow 
the industry to  operate successfully in a  highly competi-
tive global environment, while at the same time using 
its strength to play a crucial role in the European climate 
change agenda. Access to  competitively-priced energy 
and feedstock are a big part of it. The second big issue are 
regulatory costs. Here we advocate for cost-effective regu-
lation and against any further increase in regulatory costs, 
for example as a  consequence of the Emission Trading 
Scheme (ETS), which is currently under review. Applying 
a so-called “tiered approach” in the carbon leakage list, as 
currently under discussion in Brussels, would mean ano-
ther cost increase of 500 million € each year for European 
petrochemical producers alone.

On the topic of regulatory burden it is worthwhile noting 
that meanwhile also the European Commission has taken 
a  deeper look into the topic: in 2015 they commissioned 

kosztowo, przede wszystkim ograniczenie dalszego wzrostu 
cen wynikających z regulacji takich jak, na przykład, koszty wy-
nikające z Systemu EU ETS, które są aktualnie analizowane. Za-
stosowanie tak zwanego „zróżnicowanego podejścia” w od-
niesieniu do listy sektorów, których dotyczy problem ucieczki 
emisji, będącej obecnie przedmiotem dyskusji w  Brukseli, 
oznaczałoby kolejne zwiększenie kosztów o  około 500 mln 
EUR rocznie tylko dla samych Europejskich producentów pe-
trochemicznych. 

Nawiązując do  kwestii obciążeń wynikających z  regula-
cji warto zwrócić uwagę na  fakt, że w ostatnim okresie Ko-
misja Europejska poświęciła dużo uwagi temu problemowi: 
w  2015  r. Komisja zleciła przeprowadzenie badań na  temat 
poziomu kosztów regulacyjnych dla europejskich producen-
tów chemicznych, wynikających z prawodawstwa unijnego, 
które weszło w  życie pomiędzy 2004 i  2014  r. Wynik tego 
badania, oparty o rzetelne dane ze spółek dowiódł, że kosz-
ty narzucone Europejskim producentom chemikaliów w tym 
okresie wyniosły dodatkowo prawie 10 mld EUE rocznie (!). 
Oznacza to podwójny wzrost zaledwie na przestrzeni jednej 
dekady! Co więcej, badanie wykazało, że ponad 25 proc. zy-
sków europejskich firm petrochemicznych zostało pochło-

Wykres. 1. Koszty regulacji w UE w latach 2004-2014. 
Źródło: Cefic

Wykres 2. Produkcja chemikaliów i zużycie energii przez producentów 
chemikaliów w UE.
Źródło: Eurostat and Cefic analysis
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niętych na  poczet kosztów regulacyjnych, w  szczególności 
regulacji dotyczących czystości powietrza. Dla całego przemy-
słu chemicznego kwota ta sięga 30 proc. zysku utraconego 
na poczet opłat regulacyjnych. 

Należy w  tym miejscu szczególnie podkreślić, że  wycią-
gnięcie stosownych wniosków z  lektury tego raportu nie 
oznacza zaniżenia standardów lub ograniczenia regulacji. 
Wszystkie firmy chemiczne na terenie Europy są zdecydowa-
ne na funkcjonowanie zgodnie literą prawa. Jednakże pojawia 
się pytanie, czy jesteśmy w stanie osiągnąć te same cele przy 
niższych kosztach i obciążeniach tak, aby zapewnić konkuren-
cyjność producentom europejskim i (ponownie) przyciągnąć 
inwestycje do Europy. 

Mając powyższe fakty na  uwadze oczywiste jest, 
że  wszystkie regiony rozbudowują swoje bazy petroche-
miczne – wszystkie poza Europą, gdzie ostatnia rafineria była 
wybudowana ponad 15 lat temu. Co więcej, te inwestycje 
to zazwyczaj nie pojedyncze instalacje, ale elementy ogrom-
nych hubów chemicznych, w dalszym okresie hubów pro-
dukcyjnych. 

Czy sektor chemiczny odczuwa problem niedoborów 
kadrowych? Czy Europejczycy chcą pracować w naszym 
sektorze?

W przeciągu ostatnich 10 lat zauważyliśmy, że coraz mniej 
młodych osób jest zainteresowanych studiowaniem nauk 
przyrodniczych, a chemią w szczególności. To bardzo przykre. 
W chwili obecnej praca w mediach czy w sektorze informa-
tycznym wydaje się bardziej atrakcyjna niż praca w zakładzie 
chemicznym – taki jest obecnie trend, który zarówno prze-
mysł chemiczny, jak i inne sektory wytwórcze czy firmy inży-
nieryjne obserwują od dłuższego czasu, chociaż sytuacja jest 
odmienna w każdym z krajów europejskich. 

Niestety ta  tendencja zbiega się z  okresem, kiedy firmy 
chemiczne zaczynają odczuwać pierwsze oznaki fali odejść 
ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego przez poko-
lenie baby boomers. Także w tym zakresie my, jako przemysł, 
musimy przemyśleć nasze scenariusze kampanii reklamo-
wych, aby tym bardziej skupić się na podkreśleniu licznych 
pozytywnych faktów zazwyczaj umykających opinii publicz-
nej, tym samym wzmacniając przekaz krajowych stowarzy-
szeń, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. 

Na  przykład – przemysł chemiczny oferuje wysoko wy-
kwalifikowaną i  dobrze płatną pracę z  niezwykłymi warun-
kami, gwarancją ciągłego podwyższania kwalifikacji, wielką 
różnorodnością zatrudnionych osób, możliwościami pracy 
za granicą zarówno w obszarze badań, jak i produkcji, zarzą-
dzania i logistyki, marketingu i sprzedaży. Co więcej, praca dla 
koncernu chemicznego oznacza, że można zrobić więcej dla 
ochrony naszej planety i jej zasobów poprzez wprowadzanie 
innowacji i nowoczesnych rozwiązań, pod kątem przyszłych 
globalnych wyzwań społecznych. 

Te wszystko silne przekazy są warte rozpowszechniania 
w  różnych środowiskach przez wszystkie osoby pracujące 
na rzecz przemysłu chemicznego. 

W końcu wszyscy jesteśmy ambasadorami naszego prze-
mysłu.  

Więcej: www.petrochemistry.eu i na twitter/#eupetro

a study on regulatory costs for European chemical produ-
cers from EU legislation enacted between 2004 and 2014. 
The outcome of this survey, which is based on genuine 
company data, concluded that almost €10 billion per year 
(!) of additional regulatory costs were imposed on Europe´s 
chemical companies during that period alone. This equates 
a doubling in only one decade! Additionally, the study sho-
wed that more than 25% of the profits of European petro-
chemicals have been absorbed by regulatory costs, mainly 
due to  air quality legislation. The corresponding figure for 
the entire chemical industry is 30% of profits eaten up by 
regulatory costs.

It is important to emphasize that talking about the les-
sons learned from the report does not mean lowering stan-
dards or eliminating regulation. All chemical companies in 
Europe are firmly committed to complying with legislation. 
However, the question is whether we can reach the same 
target with less costs and burden to safeguard the compe-
titiveness of European producers and to (re-) attract more 
investments to Europe. 

In this context it becomes obvious that all regions are 
expanding their petrochemical production bases – all except 
Europe, where the last steam cracker was built more than 15 
years ago. Moreover, these investments are usually not in-
tended as stand-alone plants, but as initial step to generate 
huge chemical and, subsequently, manufacturing hubs.

Does the chemical sector have the problem with hu-
man resources? Do  young Europeans want to  work in 
our industry?

In the past decade we have seen less young people be-
ing interested in studying natural sciences in general and 
chemistry in particular than in the past. That´s a pity. At the 
moment media or IT jobs seem to be more attractive than 
working in a chemical plant – a fate which the (petro-)che-
mical industry shares with many other manufacturing or 
engineering companies, although the situation differs from 
one European country to another.

Unfortunately the trend coincides with a period in which 
chemical companies start to  feel the first effects of the 
pending retirement wave of the so-called baby-boomer 
generation. Also in this respect, we as industry might need 
to rethink our advertising concepts and focus even more on 
emphasizing the manifold positive facts which usually are 
largely unknown to the broader public, thus adding on what 
companies and national associations already do on regional 
and national level.

For example the chemical industry offers highly-quali-
fied and well-paid jobs with outstanding retention periods, 
life-long learning, a  great diversity of people, careers and 
opportunities to work abroad – from research to plant ope-
ration to management to logistics, marketing and sales. Mo-
reover, working for a chemical company can also imply that 
you can make a difference to save the planet and its resour-
ces by developing the innovative solutions for tomorrow´s 
societal mega-challenges. 

These are all strong messages worthwhile spreading to all 
audiences by everyone working in the chemical industry.

After all, we are all ambassadors of our industry. 



Magazyn „Polska Chemia”  2/2017 Magazyn „Polska Chemia”  2/201722 23

Energetyka

Redukcja kosztów energii elektrycznej 
– możliwości i wyzwania

Polska Izba Przemysłu Chemicznego bezustannie podejmuje wysiłki 
skierowane na powstrzymanie wzrostu kosztów energii elektrycznej. Z jakich 
dostępnych instrumentów redukcji kosztów można korzystać już teraz, 
a o jakie dodatkowo zabiegamy?

Renata Auchimik
Senior Ekspert w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju zalicza prze-
mysł chemiczny do „najbardziej znaczących branż 
krajowego przemysłu”. Twarde liczby potwierdzają, iż 

stanowimy jeden z filarów polskiego przemysłu i polskiej 
gospodarki. Jednak jedynie wybrane sektory strategicz-
ne (na przykład elektromobilność czy produkcja dronów) 
mogą liczyć na  wsparcie państwa w  procesie kroczącej 
transformacji strukturalnej przemysłu przewidzianej w Stra-
tegii. Niestety, przedsiębiorstwa chemiczne nie spełniają 

kryterium niskiej zasobochłonności. Wysoka energochłon-
ność przemysłu chemicznego wynika z wielkiej skali i na-
tury prowadzonych procesów. Ze względu na  zużywane 
i  nabywane wolumeny energii elektrycznej, nawet naj-
drobniejszy składnik kosztowy przekłada się na  znaczący 
wzrost kosztów.

Analizy Komisji Europejskiej wskazują na  dwukrotny 
wzrost kosztów regulacji unijnych w ciągu ostatniej deka-
dy, również w obszarze dotyczącym energii. Dane dotyczą 

przedsiębiorstw chemicznych, ale podobne problemy sto-
ją przed innymi sektorami przemysłu energochłonnego. 
Rezultatem takiej polityki jest ewidentne pogorszenie po-
zycji konkurencyjnej producentów europejskich w stosun-
ku do innych regionów świata. W ostatnich 20 latach war-
tość sprzedaży unijnych produktów chemicznych wzrosła 
o 80 proc., podczas gdy udział w światowym rynku zmalał 
o połowę. 

Analizowane koszty w  obszarze dotyczącym energii 
biorą pod uwagę jedynie bezpośredni wpływ ustawodaw-
stwa unijnego. Jak wiemy energia elektryczna obciążona 
jest dodatkowo na poziomie krajowym szeregiem kosztów 
o charakterze podatków lub parapodatków. Wiele państw 
członkowskich wprowadza mechanizmy wsparcia reduku-
jące te obciążenia. Dzięki wysiłkowi przedstawicieli prze-
mysłu i  dobrej woli ustawodawcy udało się wypracować 
pewne możliwości redukcji obciążeń energochłonnych 
branż przemysłu w kosztach energii w Polsce. Do najważ-
niejszych zaliczyć należy ulgę energetyczną dla odbiorców 
przemysłowych w ustawie o OZE oraz podatek akcyzowy. 

Niestety ustawodawca postarał się o wystarczający po-
ziom trudności w wykorzystaniu tych ulg. Mamy skompli-
kowane współczynniki, zamknięte listy kodów PKD, wy-
mogi formalne i sprawozdawcze. W przypadku zwolnienia 
z  akcyzy pojawiają się problemy ze  zidentyfikowaniem 
granic procesu energochłonnego czy przypisania zużycia 
ilości energii elektrycznej do  określonego procesu. Warto 
zdobyć opinię niezależnej jednostki badawczej lub eksper-
ta, czy wystąpić z  wnioskiem o  wydanie interpretacji po-
datkowej. Z kolei przy redukcji wsparcia OZE istnieją realne 
zagrożenia objęcia sankcjami. W lutym br. URE opublikowa-
ło listę 54 firm, których obejmuje zakazu korzystania z ulgi 
przez następne 5 lat. Przy wątpliwościach dotyczących 
pojęcia „przeważającej działalności gospodarczej” dobrze 
jest wystąpić z  wnioskiem o  indywidualną interpretację 
do  urzędu statystycznego. Zgodnie z  zasadą stabilności 
PKD przeważająca działalność nie powinna być zmieniana 
częściej niż co 2 lata. 

Ulga OZE 

Kalkulacja oszczędności dla statystycznego odbiorcy 
oparta jest o prostą zależność: im wyższy współczynnik in-
tensywności zużycia energii elektrycznej, czyli im bardziej 
energochłonna działalność przemysłowa, tym wyższa ulga, 
polegająca na  tym, że  dla pewnej części zużytej energii 
elektrycznej nie trzeba płacić kosztów wsparcia systemu 
OZE. Podstawą do  obliczenia wysokości obowiązku dla 
odbiorców przemysłowych jest ilość energii elektrycznej 
zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku. 
Im większy wolumen energii kupionej przez odbiorcę, tym 
przyjmuje mniejszą podstawę do  realizacji obowiązku. 
Na przykład przy współczynniku 21-40 proc. odbiorca musi 
zapłacić za zielone certyfikaty tylko w stosunku do 60 proc. 
zużytej energii. W takim przypadku 40 proc. energii nie jest 
objętej obowiązkiem wsparcia OZE. 

Koszty systemu wsparcia OZE uwzględniane są zazwy-
czaj w cenie energii od dostawcy, więc mniejsi odbiorcy 
muszą negocjować wysokość ulgi ze sprzedawcą. Bardzo 
duzi odbiorcy (z ponad 100 GWh energii elektrycznej zu-

żytej na własne potrzeby) mają przewidziany dodatkowy 
przywilej. Mogą samodzielnie realizować obowiązek i sa-
modzielnie kupować zielone certyfikaty. Podobnie sytu-
acja wygląda przy systemie wsparcia wysokosprawnej 
kogeneracji. Bardzo atrakcyjne ceny certyfikatów spowo-
dowane ich nadwyżką na  rynku pozwalają na  znaczne 
oszczędności. 

Odbiorca końcowy, który spełnia wymogi formalne 
odbiorcy przemysłowego składa do  Prezesa URE oświad-
czenie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji 
obowiązku. Do 31 sierpnia roku następującego po roku re-
alizacji obowiązku odbiorca przemysłowy składa do Preze-
sa URE informację o (i) ilości energii elektrycznej zakupionej 
na  własny użytek w  roku realizacji obowiązku, (ii) wyko-
naniu obowiązku nabycia i przedstawienia do umorzenia 
świadectw pochodzenia.

Zwolnienie od akcyzy dla energii 
elektrycznej wykorzystywanej 
w procesach energochłonnych

Zdecydowanie największe korzyści finansowe mają 
przedsiębiorstwa o  statusie podatnika akcyzy. Przedsię-
biorstwo ma obowiązać przekazywać do Naczelnika Urzę-
du Celnego oświadczenia o  ilości wykorzystanej energii 
elektrycznej i  sposobie jej wykorzystania. Od  początku 
2016 r. ulgę można zastosować w bieżących okresach roz-
liczeniowych. 

Warto podjąć wysiłek pomimo wątpliwości praktycz-
nych, spowodowanych brakiem definicji procesów ener-
gochłonnych w  ustawie akcyzowej czy precyzyjnym 
przypisaniem zużycia energii do  procesu, co powoduje 
problemy z  precyzyjnym zidentyfikowaniem ich granic. 
Należy jednak pamiętać, że korzystanie ze zwolnienia wy-
klucza możliwość zastosowania mechanizmu częściowego 
zwrotu akcyzy dla przedsiębiorstw energochłonnych.

„Wysoka energochłonność 
przemysłu chemicznego 

wynika z wielkiej skali i natury 
prowadzonych procesów. 
Ze względu na zużywane 
i nabywane wolumeny 
energii elektrycznej, nawet 
najdrobniejszy składnik 
kosztowy przekłada się 
na znaczący wzrost kosztów.

fot.: www.shutterstock.com
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Częściowy zwrot akcyzy dla zakładów 
energochłonnych
Częściowy zwrot akcyzy zapłaconej w  2017 r. nastąpi 

dopiero w  2018 r. Można je otrzymać dopiero po  zakoń-
czeniu roku podatkowego, w którym była wykorzystywana 
energia elektryczna. Z uwagi na brak dokładnych wytycz-
nych rekomenduje się potwierdzić metodologię obliczania 
tego wskaźnika energochłonności na  przykład w  drodze 
indywidualnej interpretacji wydanej na gruncie ustawy ak-
cyzowej. O częściowy zwrot akcyzy nie można ubiegać się, 
jeżeli przedsiębiorstwo korzysta ze  zwolnienia dla proce-
sów energochłonnych.

Warto już teraz korzystać z  dostępnych instrumentów 
redukcji kosztów energii elektrycznej. Oszczędzone środ-
ki można wykorzystać na  bieżącą działalność operacyjną, 
choć warto zainwestować w  badania i  rozwój. Niestety 

Redukcja części kosztów systemu 
wsparcia OZE

Zwolnienie 
z podatku akcyzowego

Częściowy zwrot akcyzy

•	 Status odbiorcy przemysłowego
•	 Przewarzająca działalność określona 

przez zamkniętą listę kodów PKD - art. 
52 ust. 6 pkt 1 ustawy o OZE

•	 Współczynnik intensywności zużycia 
energii > 3%, potwierdzony opinią 
biegłego rewidenta

•	 Ilość energii w podstawie obowiązku 
wsparcia zależy od współczynnika

•	 Status podatnika akcyzy
•	 Dla energii elektrycznej zużywanej 

w procesach energochłonnych: 
- mineralogicznym,
- elektrolitycznym,
- metalurgicznym,
- redukcji chemicznej.
•	 Oświadczenie o ilości oraz sposobie 

wykorzystania energii elektrycznej
•	 współczynnika

•	 Status zakładu energochłonnego
•	 Zamknięta lista PKD 
•	 - art. 31d ust. 1 pkt 1) ustawy akcyzowej
•	 Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości

•	 Udział kosztów zużytej energii 
elektrycznej w wartości produkcji 
sprzedanej > 3%, potwierdzony opinią 
biegłego rewidenta

Ulga OZE – przykładowa kalkulacja
Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej 3–20% 21–40% >40%
Ilość energi na podstawie obowiązku 80% 60% 15%
podstawa obowiązku (GWh) 30 GWh 24 18 4,5
15% poziom obowiązku wsparcia w 2017 r. 4,5 GWh 3,6 2,7 0,675
Koszt nabycia świadectw pochodzenia
Zał. średnia cena roczna kontraktów – 123 zł/MWh (źródło: tge.pl, 2016 
r.)*

553 500 zł 442 800 zł 332 100 zł 83 025 zł

Oszczędność – 110 700 zł 221 400 zł 470 475 zł

* Dla odbiorców (<100GWh) koszty wsparcia OZE zależą od wynegocjowanych stawek z dostawcami energii elektrycznej
Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej: Ei = C/GVA x 100%
C – koszt energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby (koszt zakupu lub wytworzenia energii elektrycznej), GVA – wartość 
dodana brutto. Koszt energii oraz wartość dodana są liczone jako średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat lub z okresu 
wykonwania działalności jeżeli jest krótszy niż 3 lata.

Zwolnienie i zwrot akcyzy – przykładowa kalkulacja

30 GWh/rok
stawka akcyzy na energię 
elektryczną – 20 zł/MWh

PODATNIK AKCYZY
Zwolnienia od akcyzy – energia elektryczna 
używana w procesach energochłonnych

ZAKŁAD ENERGOCHŁONNY 
Częściowy zwrot akcyzy – energia elektryczna 
wykorzystywana przez zakład energochłonny

Ośzczędność 600 000 zł
zależy od wskaźnika 
energochłonności, 
na przykład: 

10% ok. 321 300 zł
25% ok. 403 920 zł
50% ok. 431 460 zł
100% ok. 445 230 zł

Obliczanie wielkości zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego:

Z = (K%-3%)/K% • (20 - 0,5 x W) • E • 0,85
K – udział kosztów energii elektrycznej w wartości sprzedanej w [%]
W – kurs Є/zł w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który 
składany jest wniosek, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
E – łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w [MWh] w roku podatkowym, za który składany jest wniosek

istnieje ryzyko, iż wypracowane oszczędności będą zniwe-
lowane. Potencjalne czynniki wzrostu koszów energii elek-
trycznej w Polsce obejmują między innymi system wspar-
cia wysokosprawnej kogeneracji, opłatę mocową czy koszt 
emisji pośrednich w  następstwie wzmocnienia systemu 
EU ETS. 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego nie ustaje w  wy-
siłkach skierowanych na powstrzymanie wzrostu kosztów 
energii elektrycznej, na  przykład postulując wprowadze-
nie systemu rekompensat finansowych dla firm uznanych 
za  narażone na  ucieczkę emisji, redukcji kosztu CHP dla 
odbiorców przemysłowych czy uwzględnienia energety-
ki przemysłowej w mechanizmach mocowych i usług re-
dukcji zapotrzebowania. Oczekujemy aktywnego udziału 
ze  strony przedsiębiorstw członkowskich, w  których ży-
wotnym interesie pozostaje utrzymanie i poprawa sytuacji 
konkurencyjnej. 

polskie inwestycje

Polska Firma – Międzynarodowy Czempion

SYNTHOS S.A. został zwycięzcą konkursu Polska Firma 
- Międzynarodowy Czempion 2016 w kategorii Polskie 
Firmy Prywatne – Inwestor.

Konkurs Polska Firma – Międzynarodowy Czempion 
promuje aktywność polskich firm, które skutecznie 
konkurują na zagranicznych rynkach i budują markę  
Polski na arenie międzynarodowej.

POLSKI
KAPITAŁ

www.synthosgroup.com
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Legislacja

W listopadzie 2015 r. francuska agencja Agency for Food, 
Environmental and Occupational Health and Safety of Fran-
ce (ANSES) złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Chemi-
kaliów (ECHA) w ramach Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 
o  klasyfikację ditlenku tytanu jako substancji rakotwórczej 
kategorii 1B (Carc. 1B) z przypisanym zwrotem rodzaju za-

grożenia – „wdychanie może spowodować raka” (H350i). 
W odpowiedzi na konsultacje, szczegółową analizę propozy-
cji klasyfikacji przygotowały między innymi Titanium Dioxide 
Manufacturers Association (TDMA) oraz Cosmetics Europe.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego nie pozostaje w za-
istniałej sytuacji bierna. 29 marca 2017 r. w  Ministerstwie 

Propozycja  
klasyfikacji bieli tytanowej  
jako substancji  
rakotwórczej

Ze względu na unikalne właściwości dwutlenek tytanu jest kluczową 
substancją wielu produktów. Zbyt pochopne zaklasyfikowanie go 
do kategorii substancji rakotwórczych może generować poważnie negatywne 
skutki gospodarczo-ekonomiczne.

dr inż. Anna Zalewska
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Rozwoju odbyło się spotkanie, w  którym udział wzięli 
przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Biura ds. Substan-
cji Chemicznych, PIPC, Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 
Police S.A., Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów, 
Polskiego Związku Przemysłu Chemicznego, Polskiego 
Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i  Detergento-
wego. Efektem spotkania było opracowanie wspólnego 
stanowiska w celu przeciwdziałania klasyfikacji i etykieto-
waniu ditlenku tytanu jako substancji rakotwórczej. PIPC 
koordynuje współpracę zainteresowanych stowarzyszeń 
oraz Ministerstwa Rozwoju w przedmiotowym temacie.

Dwutlenek tytanu i jego zastosowanie

Dwutlenek tytanu (TiO2), nazywany potocznie bielą tyta-
nową, to bezzapachowe, biało-szare ciało stałe o budowie 
krystalicznej. Ta termicznie stabilna, niepalna i słabo rozpusz-

czalna substancja, która w naturze występuje w wielu rodza-
jach skał i piasków mineralnych, na skalę przemysłową pro-
dukowana jest z rud tytanu lub ilmenitu (FeTiO3). Dwutlenek 
tytanu może być formowany zarówno w strukturę sferyczną, 
nanorurki, nanotuby, jak i cienki „film” czy strukturę porowa-
tą. W zależności od zastosowań może być domieszkowany 
lub pokrywany różnymi substancjami w tym między innymi 
tlenkiem glinu, dwutlenkiem krzemu, solami wapnia. Jest on 
jednym z podstawowych pigmentów, który znalazł zastoso-
wanie w wytwarzaniu szerokiej gamy produktów zarówno 
kosmetycznych, farmaceutycznych, jak i  w  przemyśle farb 
i  lakierów oraz tworzyw sztucznych (Rys.1). Biel tytanowa 
poprawia takie właściwości produktów jak twardość, wy-
trzymałość, współczynnik odbicia. Na szerokie spektrum jej 
zastosowań ma również wpływ rozmiar cząstek, które mogą 
być zarówno wielkości mikro- jak i nanometrów. Nanocząst-
ki TiO2, ze  względu na  swoją aktywność fotokatalityczną, 
hydrofilowość oraz silną absorpcję promieniowania UV, 
wykorzystywane są w  dużej mierze w  produktach kosme-
tycznych, medycznych, a  także w procesach chemicznych, 
na przykład jako efektywny fotokatalizator.

Pochopne zaklasyfikowanie dwutlenku 
tytanu jako substancji rakotwórczej
Dotychczas biel tytanowa nie była klasyfikowana jako 

substancja niebezpieczna (system GHS ONZ i  rozporządze-
nie Wspólnoty Europejskiej [WE] nr1273/2008 i  dyrektywa 
67/548/EWG), jednakże w listopadzie 2015 r. francuska agen-
cja ANSES (Agency fod Ford, Environmental and Occupational 
Heath and Saferty of France) złożyła wniosek do ECHA (Euro-
pean Chemicals Agency – Europejska Agencja Chemikaliów), 
w ramach Rozporządzenia (WE), dotyczący klasyfikacji dwu-
tlenku tytanu jako substancji rakotwórczej kategorii 1B (Carc. 
1B) wraz z określeniem drogi wnikania: „wdychanie może spo-
wodować raka” (kategoria H350i). W  Rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) (nr 1272/2008) przedstawio-
no kryteria klasyfikacji substancji jako Carc.1B, która dotyczy 
substancji posiadających naturalne właściwości rakotwórcze 
i  dokonywana jest na  podstawie dowodów pochodzących 
z rzetelnych i akceptowanych badań, opierających się na opu-
blikowanych analizach wykonanych na podstawie oceny śro-

Rys. 1. Zastosowanie bieli tytanowej

farby i powłoki
60%

tworzywa sztuczne
25%

papier laminowany 4%

wyroby papierowe 3%

tusze 3%

żywność i kosmetyki 1%

włókna 2%

inne 2%

Źródło: opracowanie własne.

fot.: www.shutterstock.com



Magazyn „Polska Chemia”  2/2017 Magazyn „Polska Chemia”  2/201728 29

Temat artykułu
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dowiska. W odpowiedzi na propozycję ANSES, w ramach kon-
sultacji publicznych, swoją szczegółową analizę przedstawiły 
między innymi TDMA (Titanium Manufacturers Association) 
i Cosmetics Europe, które wskazały, że przedstawiona propo-
zycja klasyfikacji jest niewłaściwa i poparta niewystarczający-
mi danymi toksykologicznymi. Opiera się ona bowiem na ba-
daniach przeprowadzonych na szczurach, które są gatunkiem 
szczególnie wrażliwym na  działanie cząstek stałych trudno 
rozpuszczalnych (PSP), do których należy właśnie dwutlenek 
tytanu. Dodatkowo należy podkreślić, że  kluczowe badania 
wykonano: albo jedynie na samicach, które wykazują wyższą 
wrażliwość od samców1, albo też przy zastosowaniu bardzo 
wysokich dawek do 250 mg/m3, które są co najmniej dwu-
dziestokrotnie wyższe od  dopuszczalnych limitów stosowa-
nia TiO2

2. Właśnie przy tak ekstremalnych wielkościach dawki 
narażenia badacze zaobserwowali rozwój guzów nowotwo-
rowych, które nie występowały jednak przy stężeniach 10 i 50 
mg/m3. Według NIOSH (Narodowy Instytut Bezpieczeństwa 
Zawodowego i Zdrowia w USA) dawka o stężeniu większym 
niż 100 mg/m3 nie jest akceptowalna w obecnych praktykach 
badań toksyczności inhalacyjnej3. Można więc uznać, że bada-
nia, które są podstawą propozycji ANSES, zostały wykonane 
w warunkach przeciążenia PSP (lung overload), tym bardziej, 
że  reakcje zaobserwowane u  szczurów nie zostały potwier-
dzone wśród innych gatunków zwierząt, w tym gryzoni. Do-
datkowo nie uwzględniono różnic w budowie anatomicznej 
i w fizjologii płuc ludzi i szczurów, które powiązane są z wystę-
powaniem różnic w kinetyce cząstek, ich osadzaniem się we-
wnątrz płuc oraz z odmienną lokalizacją i morfologią tworzą-
cych się guzów nowotworowych. Przeprowadzone badania 
kliniczno-kontrolne i  kohortowe na  łącznej populacji 24 tys. 
osób nie wykazały związku pomiędzy narażeniem na  dwu-
tlenek tytanu, a rozwojem nowotworu płuc u ludzi. Dodatko-
wo należy nadmienić, iż nie zostały uwzględnione publikacje 
naukowe opublikowane przed 2010 r., które dotyczyły braku 
genotoksyczności TiO2. Nie zostały zatem przedstawione jed-
noznaczne dowody na rakotwórczość dwutlenku tytanu przy 
narażeniu drogą wziewną.

Skutki gospodarczo-ekonomiczne 
niewłaściwej klasyfikacji
Ewentualne zatwierdzenie proponowanych zmian w kla-

syfikacji będzie miało istotny wpływ na przemysł chemiczny 
w Polsce, ponieważ ograniczenia w użyciu będą dotyczyły 
zarówno samej substancji, jak i mieszanin ją zawierających 
w ilościach powyżej 0,1 proc. wagowego. Tak więc finalne 
wyroby, w  tym na  przykłąd produkty takie jak kosmetyki, 
zabawki, środki spożywcze, farmaceutyczne czy biobójcze 
będą wymagały przeprowadzenia oceny ryzyka, przy czym 
przyznanie derogacji jest możliwe, jednak przeważnie doty-

czy wyjątkowych przypadków i spełnienia szeregu koniecz-
nych warunków. Dodatkowo, dwutlenek tytanu stosowany 
jest w  wyrobach kosmetycznych chroniących ludzi przed 
promieniowaniem UV, a  więc stanowi kluczowy składnik 
produktów przeciwsłonecznych. W  sytuacji zaklasyfikowa-
nia go do  kategorii 1B zakazane będzie jego stosowanie, 
a w konsekwencji z rynku zostaną wycofane kremy, balsamy 
z filtrem UV chroniące naszą skórę, co będzie miało nega-
tywny wpływ na zdrowie każdego z nas. Wycofane ze sprze-
daży zostaną także farby, które obecnie można stosować sa-
modzielnie, a także kleje, środki uszczelniające, detergenty. 

Należy podkreślić, że negatywne skutki dotkną również 
procesy gospodarki odpadami, ponieważ będą one podle-
gały klasyfikowaniu jako niebezpieczne, w sytuacji gdy będą 
zawierały substancję rakotwórczą o stężeniu wagowym po-
wyżej 0,1 proc. Tak więc, zwiększeniu ulegną również koszty 
unieszkodliwiania odpadów, które ponosić będą składowi-
ska. Dodatkowo eksport bieli tytanowej prawdopodobnie 
zostanie wówczas objęty Rozporządzeniem UE w sprawie 
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 

Dwutlenek tytanu ze względu na unikalne właściwości 
jest kluczową substancją wielu produktów i zastąpienie go 
jest prawie niemożliwe. Nie istnieją zamienne związki che-
miczne o takich samych właściwościach co TiO2, które mo-
głyby być wykorzystywane zwłaszcza w dużych ilościach, 
a jego zużycie w Europie wynosi około 1,2 mln ton rocznie. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w przypadku objęcia 
TiO2 proponowaną klasyfikacją można się będzie spodzie-
wać podobnych działań w przypadku wszystkich pozosta-
łych PSP, co dodatkowo ograniczy spektrum poszukiwań 
ewentualnych substancji zastępczych.

Zmniejszenie skali stosowania bieli tytanowej na terenie 
Unii Europejskiej będzie drastycznie wpływać na  spadek 
konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich na  ryn-
kach światowych. Podwyższeniu ulegną koszty ponoszo-
ne na  spełnienie określonych wymagań bezpieczeństwa 
produkcyjnego, co będzie bardzo odczuwalne zwłaszcza 
w  przypadku małych i  średnich przedsiębiorstw. Ponadto 
wycofanie części wspomnianych produktów może dopro-
wadzić do poważnych kłopotów zakładów produkcyjnych, 
które mogą doprowadzić nawet do  ich likwidacji. Należy 
przy tym zauważyć, że producenci bieli tytanowej zatrudnia-
ją ponad 8 tys. pracowników i kreują kolejnych ponad 20 tys. 
miejsc pracy. Rynek TiO2 to także surowce potrzebne do jego 
wyprodukowania i ogromne straty rynkowe dla dwóch nor-
weskich przedsiębiorstw. Dodatkowo, wiele innych substan-
cji jest zanieczyszczonych dwutlenkiem tytanu w  ilościach 
do 4 proc. (na przykład kaolin, bentonit, perlit, mika, ziemia 
okrzemkowa, wermikulit i inne), które również będą musiały 
podlegać klasyfikacji 1B, a ich zużycie jako surowców wynosi 
obecnie około 20 mln ton rocznie.

Przedstawione argumenty każą więc zastanowić się, 
czy wniosek francuskiej agencji ANSES jest w pełni uzasad-
niony z  naukowego punktu widzenia, czy zgromadzone 
dane wskazują jednoznacznie na rakotwórcze oddziaływa-
nie - na drodze wziewnej - TiO2 na człowieka. Należy mieć 
także na uwadze, że zbyt pochopne zaklasyfikowanie bieli 
tytanowej do kategorii substancji rakotwórczej (1B H350i) 
może generować poważnie negatywne skutki gospodar-
czo-ekonomiczne dla przemysłu chemicznego. 

1.	Heinrich,	U.	et	al.,	Chronic	inhalation	exposure	of	Wistar	rats	and	
two	different	strains	of	mice	to	diesel	engine	exhaust,	carbon	black,	
and	titanium	dioxide,	Inhalation	Toxicology	7(4),	533-56,	1995

2.	Lee,	K.	P.	et	al.,	Pulmonary	response	of	rats	exposed	to	titanium	
dioxide	(TiO2)	by	inhalation	for	two	years,	Toxicol	Appl	Pharmacol	
79,	179-182,	1985.

3.	NIOSH	(National	Institute	for	Occupational	Safety	and	Health),	
Current	Intelligence	Bulletin	63:	Occupational	Exposure	to	Titanium	
Dioxide,	2011.
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Ochrona rynku

Czy jest Pan zwolennikiem protekcjonizmu czy po-
lityki wolnego rynku?

Analizując tradycyjne argumenty na  rzecz protekcjoni-
zmu można zauważyć, że odnoszą się do klasycznych teorii 
handlu międzynarodowego. Ekonomiści, którzy opowiada-
ją się za stosowaniem takiej polityki, mają na myśli ochronę 
nowych gałęzi przemysłu, zatrudnienia, a  także wskazują 
na  niedoskonałości rynku i  możliwości poprawy bilansu 
płatniczego. Spór pomiędzy zwolennikami polityki wolno-
rynkowej z protekcjonistyczną jest przedmiotem wielu dys-
kusji. Sam jestem za wolnym handlem, ponieważ rozszerza 
rynek zbytu, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia jednost-
kowych kosztów wytwarzania i tym samym obniżenia cen 
towarów. Konsekwencją takiej polityki jest również bardziej 

Czy należy stosować rozwiązania 
ochrony rynku krajowego? 
Uważam, że należy w odpowiedni i odpowiedzialny sposób wprowadzać 
rozwiązania prawne, które umożliwią krajowym firmom wyrównanie szans 
na rozwój, a także umożliwią sprawniejsze poruszanie się po rynkach UE i poza jej 
granicami. Na czym mógłby polegać ten umiarkowany i racjonalny protekcjonizm 
– zastanawia się Tadeusz Rybak, Prezes Mostostal Puławy S.A. 

efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Jednak 
młoda, polska gospodarka nie jest jeszcze tak silna, żeby 
bez problemu konkurować z  największymi, europejskimi 
i światowymi graczami. Dlatego uważam, że należy w od-
powiedni i odpowiedzialny sposób wprowadzać rozwiąza-
nia prawne, które umożliwią krajowym firmom wyrównanie 
szans na rozwój, a także umożliwią sprawniejsze poruszanie 
się po rynkach UE i poza jej granicami. Na czym mógłby po-
legać ten „umiarkowany i racjonalny protekcjonizm”? Myślę, 
że rozwiązań należy szukać u naszych partnerów, na przy-
kład Francuzów czy Brytyjczyków, którzy od lat chronią swój 
rynek. Stosowane rozwiązania prawne wspierają sprzedaż 
produktów i usług rodzimych przedsiębiorstw ma lokalnym 
rynku. Francuskie fabryki, drogi, elektrownie budują przede 
wszystkim francuskie firmy, a obcokrajowcy są tam jedynie 
podwykonawcami.

Z jakimi następstwami obecnej polityki innych kra-
jów Unii Europejskiej mają do  czynienia polscy eks-
porterzy na  przykład w  Niemczech, Francji, Wielkiej 
Brytanii czy Skandynawii?

Eksport jest zasadniczym elementem rozwoju wielu 
polskich przedsiębiorstw, dlatego z niepokojem obserwu-
ję wewnętrzne regulacje poszczególnych państw w  UE 
oraz nastawienie związków zawodowych, które znacznie 
utrudniają prowadzenie nam działalności w  tych krajach. 
Pomimo idei wolnego rynku natrafiamy na  szereg barier, 
które powodują, że wielu eksporterów rezygnuje z dalszej 
ekspansji zagranicznej. Wysokie wymagania związane z za-
trudnianiem pracowników, przepisami BHP czy organizacją 
pracy przysparzają poważnych problemów firmom usługo-
wym. Sądzę, że  w  podobnej sytuacji znajdują się również 
firmy produkcyjne. Ponadto mamy do  czynienia z  coraz 
większą konkurencją, ponieważ przedsiębiorstwa z  innych 
kontynentów szukają dla siebie miejsca w Europie. Polscy 
eksporterzy próbują się zrzeszać, powstają stowarzyszenia, 
klastry, ale nie oszukujmy się, największe obciążenia pozo-
stają nadal na  barkach indywidualnych podmiotów. Stąd 
ogromna rola państwa polegająca na wsparciu spraw pol-
skiego biznesu na arenie międzynarodowej. Nie wystarczą 
same misje gospodarcze i  imprezy wystawiennicze, ko-
nieczne jest negocjowanie przepisów przyjaznych polskim 
eksporterom.

Czy Polska jest gotowa na politykę wolnego rynku, 
czy też powinna stosować działania w myśl protekcjo-
nizmu i chronić swój rynek? Jakie rozwiązania mogły-
by okazać się skuteczne?

Nie można udzielić prostej odpowiedzi na  to  pytanie. 
Zdajemy sobie sprawę, że kapitalizm, który wprowadziliśmy 
w Polsce, działa w myśl zasady wolnego rynku, ale nasza go-
spodarka nie jest rozwinięta na takim poziomie, jak u zachod-
nich sąsiadów i powinniśmy o tym pamiętać. Nasze firmy nie 
dysponują takim kapitałem i możliwościami jak nasi zachod-
ni partnerzy. Dlatego patrząc od  strony konkurencyjności, 
warto zauważyć, że potrzebujemy odpowiedniego wsparcia 
ze strony państwa, aby móc tworzyć silne marki. Rozwiązania 
prawne i  sektor bankowy powinien wspierać przedsiębior-
stwa, które są nie tylko innowacyjne, ale należą na przykład 
do największych pracodawców na danym obszarze. Nie spo-
sób zapomnieć o tym, że nie tworzymy czołówki najbogat-
szych regionów Europy i nadal mamy do nadrobienia spory 
dystans, który dzieli Polskę od  innych Państw Unii Europej-
skiej. Zwróćmy uwagę, które firmy budują polskie autostrady, 
stadiony, elektrownie. Nasze rodzinne firmy są praktycznie 
bez szans w  procedurach przetargowych. Wszystko doko-
nuje się w majestacie prawa. Mamy do czynienia z wieloma 
absurdalnymi sytuacjami. Firma, która wybudowała w swojej 
historii kilkadziesiąt mostów, jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat nie 
wykonywała takiej inwestycji jako generalny wykonawca, nie 
spełnia kryterium wymaganych referencji i nie może starto-
wać w przetargu. Nasze polskie firmy nie dysponują również 
takimi środkami, który umożliwia im swobodne inwesto-
wanie w  innowacyjne technologie, przez co stale jesteśmy 
mniej zauważalni na  światowych rynkach. Dofinansowanie 
działalności powinno uwzględniać specyfikę regionu i  po-
trzeby firmy, która niejednokrotnie jest jednym pracodawcą 
z niewielkiej grupy podmiotów na danym terenie. 

Czy polskie organizacje przedsiębiorców mają pro-
pozycje rozwiązań w zakresie ochrony naszego krajo-
wego rynku?

Mostostal Puławy S.A. należy do  kilku organizacji zrze-
szających przedsiębiorstwa, dlatego myślę, że mogę z wła-
snego doświadczenia powiedzieć, że  staramy się współ-
pracować i mamy wiele osiągnięć. Jednak samo tworzenie 
sieci współpracy, konsorcjów czy klastrów nie wystarczy. 
W mniej zamożnych częściach naszej Ojczyzny, gdzie nie ma 
przemysłu i  skupiska dużych firm, powinno się promować 
przedsiębiorstwa z  regionu. Prawdą jest, że  małe i  średnie 
firmy są solą polskiej gospodarki, ale bez wsparcia dużych 
pracodawców, te mniejsze będą miały kłopoty. To takie firmy 
jak Mostostal Puławy S.A., zatrudniające 1200-1500 osób są 
równocześnie zleceniodawcą dla dużej grupy mniejszych 
spółek i działalności. Uważam, że władze lokalne i rządowe 
powinny wspólnie z organizacjami przedsiębiorców wypra-
cować rozwiązania, które realnie przyspieszą rozwój polskich 
firm usługowych i produkcyjnych. Tworzenie odpowiednie-
go prawa i rozwój inwestycyjny krajowych championów jest 
tutaj kluczowy. Zauważam wyraźną potrzebę współpracy 
pomiędzy organizacjami przedsiębiorców w  celu stworze-
nia silnej reprezentacji samorządu biznesu, aby być dla stro-

ny rządowej i władz regionalnych partnerem do tworzenia 
odpowiednich mechanizmów chroniących nasze firmy. 
Równocześnie dostrzegam szansę w  nowych realiach UE, 
na  rozwój eksportu polskich produktów i  usług. Potrzebu-
jemy wsparcia rządu, ponieważ bez odpowiedniego prawa 
i ustaleń międzynarodowych sami niewiele zrobimy. 

Jakie niebezpieczeństwa dostrzega Pan pod wyj-
ściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które mogą 
przełożyć się na  prowadzenie biznesu przez polskie 
firmy w tej części Europy?

Oceną ryzyka biznesowego zajmują się analitycy, a kon-
sekwencjami społecznymi i gospodarczymi politycy. Ekspor-
terzy patrzą na to zdarzenie na chłodno i racjonalnie planują 
dalszą współpracę z partnerami z Wielkiej Brytanii. Nasze re-
lacje handlowe są wynikiem wielu lat współpracy i zamierza-
my je nadal kontynuować. Myślę, że trzeba uzbroić się w cier-
pliwość i obserwować rozwój sytuacji. Na pewno nerwowe 
ruchy i  pochopne decyzje nie przyniosą korzyści. Po  tylu 
latach bycia członkiem Unii Europejskiej brytyjski biznes jest 
tak mocno związany z innymi, że należy się spodziewać roz-
wiązań, które pozwolą kontynuować ten kierunek rozwoju. 
Z  pewnością czekają nas zmiany. Niemniej jednak kwestie 
dotyczące spraw związanych z  transakcjami finansowymi, 
zatrudnianiem pracowników, restrykcjami związanymi z wy-
konywaniem usług w Wielkiej Brytanii należą do  tematów, 
które nas interesują. Dlatego liczę na intensywną kampanię 
informacyjną w naszym kraju oraz współpracę rządu ze śro-
dowiskami biznesowymi w  celu wypracowania stanowisk, 
które umożliwią eksporterom swobodne prowadzenie dzia-
łalności w kolejnych latach. 

Tadeusz Rybak: Zdajemy sobie sprawę, że polski 
kapitalizm działa w myśl zasady wolnego 
rynku, ale nasza gospodarka nie jest rozwinięta 
na takim poziomie, jak u zachodnich sąsiadów 
i powinniśmy o tym pamiętać.

fot.: www.fotolia.com

fot. materiały prasowe

Tadeusz Rybak 
Prezes Mostostal Puławy S.A.
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Temat artykułu

Pierwsze wymierne kroki ku 
przeciwdziałaniu uciążliwości 
zapachowej
Problematyka uciążliwości zapachowej ze względu na su-

biektywność odczuwania zapachów oraz niejednoznaczność 
metody oceny i identyfikacji źródła ich emisji jest zagadnie-
niem wielowymiarowym, nastręczającym wiele trudności. 
Dotychczas obowiązujące akty prawne regulują kwestię 
uciążliwości zapachowej jedynie w  sposób pośredni. Przez 
lata, na  poziomie regulacji krajowych, były podejmowane 
próby uregulowania kwestii przeciwdziałania uciążliwości 
zapachowej poprzez utworzenie nowych przepisów ustawo-
wych. Można tutaj wymienić przeglądy obowiązujących legi-
slacji, przedstawienie pierwszych założeń do ustawy o prze-
ciwdziałaniu uciążliwości zapachowej czy też rozporządzenie 
w  sprawie wartości odniesienia substancji zapachowych 
w powietrzu i metod oceny zapachowej jakości powietrza. 
Jednakże, najczęściej ze względu na sytuację ekonomiczną 
kraju oraz uwagi nadesłane w  trybie konsultacji społecz-
nych, zaniechiwano dalszych działań nad wprowadzeniem 
nowych przepisów ustawowych. Brak jednolitych regulacji 
na poziomie unijnym również nie stanowił dla zainteresowa-
nych ułatwienia.

W  minionym roku przez resort środowiska została pod-
jęta kolejna próba uregulowania problematyki uciążliwości 
zapachowej. Wynikiem prac jest opublikowany latem projekt 
Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Po prze-
prowadzeniu konsultacji społecznych, ostateczna wersja 
kodeksu została udostępniona 5 września 2016 r. Jak podaje 
resort środowiska, kodeks stanowi niejako dokument infor-
macyjny i  zbiór wytycznych technicznych, praktyk i  działań 
ograniczających lub mogących w sposób istotny eliminować 
uciążliwości zapachowe. Co istotne, kodeks przeciwdziałania 

Najważniejsze zmiany w prawie 
ochrony środowiska w 2016 r. 
z perspektywy przemysłu chemicznego

Miniony rok był okresem zaskakującym pod względem liczby wyzwań 
związanych z tzw. legislacją środowiskową. Na uwagę zasługują liczne 
nowelizacje bądź nowe akty prawne regulujące kwestie korzystania 
ze środowiska naturalnego. Zmiany przepisów dotyczyły właściwie 
każdego z obszarów działalności podmiotów branży chemicznej, począwszy 
od gospodarki wodnej, przez przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej 
i zanieczyszczenia ziemi, po gospodarkę odpadami.

Klaudia Kleps
Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

uciążliwości zapachowej kwalifikuje przemysł chemiczny 
jako jeden z  najbardziej uciążliwych sektorów przemysło-
wych i  jednocześnie traktuje go jako jedno ze źródeł emisji 
najpowszechniej występujących odorów. W  szczególności 
zostały wymienione: synteza organiczna, produkcja kosme-
tyków, rozpuszczalników, lakierów, barwników oraz środków 
ochrony roślin. Ponadto, zidentyfikowano podstawowe źró-
dła emisji substancji zapachowo czynnych oraz wskazano 
na  pewne działania zaradcze dla głównych form działalno-
ści uciążliwych zapachowo. Dodatkowo, w ramach kodeksu 
znów podjęto się analizy i zestawienia dotychczas obowiązu-
jących przepisów prawnych, dotyczących w sposób bezpo-
średni lub pośredni problematyki uciążliwości zapachowej. 

Kolejnym krokiem wskazanym przez resort środowiska 
jest ekspertyza, której wynikiem będzie lista konkretnych 
substancji i związków chemicznych będących przyczyną naj-
dotkliwszych uciążliwości zapachowych. Co ciekawe, mają 
zostać określone również jednostki zapachowe substancji 
i  związków chemicznych, wraz z  propozycją oceny zapa-
chowej jakości powietrza. Wyniki przeprowadzonego bada-
nia będą wykorzystane podczas dalszych prac dotyczących 
problematyki uciążliwości zapachowej tj., przy tworzeniu 
przepisów prawnych w tym zakresie - ustawy o przeciwdzia-
łaniu uciążliwości zapachowej i rozporządzeń wykonawczych 
do  niej. Takie etapowe podejście do  kwestii uregulowania 
problematyki uciążliwości zapachowej w  założeniu resortu 
ma ostatecznie zapewnić stworzenie przepisów prawnych 
w tym zakresie, czyli ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości 
zapachowej oraz rozporządzeń wykonawczych do niej. 

Woda: zaostrzenie norm = większe koszty

Konieczność wydania w  ubiegłym roku przez ministra 
środowiska rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji 

Lp. Nazwa 
wskaźnika 
jakości wód

Jednostka Wartość graniczna wskaźnika jakości wód wg 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
22 października 2014 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód po-
wierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód 
wg rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych

Zaostrzenie 
wartości 
wskaźni-
ków 

1 Przewodność w 20°C µS/cm ≤ 1500 ≤ 850 o 43,3 %

2 Substancje rozpusz-
czone

mg/l ≤ 800 ≤ 525 o 34,4 %

3 Siarczany mg SO4/l ≤ 250 ≤ 71,5 o 71,4 %

4 Chlorki mg Cl/l ≤ 300 ≤ 75,6 o 74,8 %

5 Azot amonowy mg N- NH4/l ≤ 1,56 ≤0,843 o 46,0 %

Tab. 1. Porównanie zmiany wybranych wartości granicznych wskaźników jakości wód odnoszących się do jednolitych części wód 
powierzchniowych w ciekach naturalnych, takich jak: struga, strumień, potok, kanał oraz rzeka, niewyznaczonych jako jednolite części 
wód sztuczne lub silnie zmienione – wartości graniczne dla typu wód 21 klasa II

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śro-
dowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
wynikała z  obowiązku dostosowania prawa krajowego 
do  wymagań Komisji Europejskiej w  odniesieniu do  sub-
stancji priorytetowych wprowadzanych do  środowiska 
wodnego. Poza transpozycją dyrektywy 2013/39/UE pro-
jekt rozporządzenia z  dnia 21 lipca 2016 r. dokonał istot-
nych z  perspektywy branży chemicznej zmian wartości 
granicznych dla elementów fizykochemicznych. (tab.1)

Znaczne zaostrzenie norm wprowadzono chociażby 
w  wartości wskaźników granicznych zasolenia, szczegól-
nie ważne, dla wód typu 21, czyli wielkich rzek nizinnych. 
Przykładowo, graniczne wartości dwóch z najważniejszych 
wskaźników, chlorków i  siarczanów, zostały kilkukrotnie 
obniżone w stosunku do wartości obowiązujących przed 
zmianą przepisów. Tak drastycznie zaostrzone wartości 
granicznych elementów fizykochemicznych powodują, 
że  w  przypadku ewentualnego nieuzyskania odstępstwa 

fot.: www.shutterstock.com
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Ochrona środowiska
z  osiągnięcia celów środowiskowych dla danej jednolitej 
części wód, podmioty są narażone na ponoszenie istotnie 
zwiększonych nakładów finansowych z tytułu ograniczania 
emisji substancji odprowadzanych do  wód ze  ściekami. 
Jednocześnie, bardzo często nie istnieje skomercjalizowana 
technologia usuwania danych elementów fizykochemicz-
nych ze ścieków, którą można byłoby zastosować na dużą 
skalę, a w wielu przypadkach usuwanie danych substancji 
prowadziłoby do generowania kolejnych, olbrzymich ilości 
odpadów, a  tym samym kolejnych zanieczyszczeń środo-
wiska. Instalacje przemysłowe zlokalizowane szczególnie 
w  górnych biegach dużych rzek, takich jak Wisła i  Odra, 

tywa Wodna 2000/60/WE (w skrócie RDW). Dyrektywa zo-
bowiązuje wszystkie państwa członkowskie do racjonalne-
go wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl 
zasady zrównoważonego rozwoju, a  jako cel stawia sobie 
osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód. Natomiast dla 
potrzeb osiągnięcia wyznaczonego dobrego stanu wód 
państwa członkowskie zobowiązane są do opracowywania 
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 
oraz opracowywania programów wodno-środowisko-
wych. Plany te stanowią podstawę do  wytyczania zasad 
i kierunków gospodarowania zasobami wodnymi w przy-
szłości. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych, zaostrzającego wartości granicz-
ne wskaźników jakości wód odnoszące się do  jednolitych 
części wód powierzchniowych. Potrzeba zastosowania od-
stępstwa została indywidualnie przeanalizowana dla każdej 
z jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych, któ-
rych stan został określony jako poniżej dobrego, a na podsta-
wie zidentyfikowanych presji i analizy możliwych do wdro-
żenia działań zidentyfikowano zagrożenie nieosiągnięcia 
celów środowiskowych. Jeśli stan został oceniony poniżej 
dobrego, wymagane jest zaplanowanie i  podjęcie działań 
naprawczych w kolejnym cyklu planistycznym. Wdrożenie 
ewentualnych działań powinno być poprzedzone analizą 
ekonomiczną i, jeśli osiągnięcie celu środowiskowego jest 
nieopłacalne kosztowo lub niewykonalne technicznie, jest 
to realnym powodem do przyznania odstępstwa. Sam fakt 
zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych nie był 
wystarczającym powodem przyznania odstępstwa. Należy 
spełnić określone warunki, a mianowicie:
•	 odstępstwo dotyczące obniżenia celu środowisko-

wego zastosowano jedynie dla kilku indywidualnych 
przypadków, dla których wykazano brak możliwości 
wdrożenia działań naprawczych. Dotyczyło to przede 
wszystkim jednolitych części wód powierzchniowych 
będących odbiornikami zasolonych wód z odwodnie-
nia kopalń; 

•	 dla jednolitych części wód powierzchniowych rzecz-
nych, dla których stan chemiczny został oceniony 
poniżej dobrego, zastosowano odstępstwo dotyczą-
ce przedłużenia terminu osiągnięcia celu, ale  jedynie 
w przypadkach, gdy ocena ta  jest wynikiem monito-
ringu;

•	 dla jednolitych części wód powierzchniowych rzecz-
nych, dla których stan ekologiczny został oceniony 
poniżej dobrego, zastosowano odstępstwo czasowe, 
zależne od  zidentyfikowanych oddziaływań antropo-
genicznych będących przyczyną przekroczeń;

•	 dla jednolitych części wód powierzchniowych rzecz-
nych, których stan ekologiczny został oceniony poni-
żej dobrego na podstawie przeniesienia oceny, zasto-
sowano odstępstwa polegającego na  przedłużeniu 
terminu osiągnięcia celu z  uwagi na  czas niezbędny 
dla wdrożenia wskazanych działań mających na  celu 
rozpoznanie rzeczywistego stanu i zagrożenia, pozwa-
lających kolejno na  wdrożenie adekwatnych działań 
naprawczych.

Ustawodawca podkreśla, że przyjęcie derogacji dla po-
szczególnych jednolitych części wód powierzchniowych 
w przyjętych planach gospodarowania wodami ze wzglę-
du na  zaostrzenie wskaźników jakości wód ma charakter 
ostrożnościowy, gdyż nie jest znana ocena jednolitych 
części wód powierzchniowych, oparta o  zweryfikowane 
wartości graniczne wskaźników fizykochemicznych. W tym 
przypadku warto pamiętać, że  nowe cele środowiskowe 
zostaną ustalone już w połowie kolejnego cyklu planistycz-
nego, a w ramach tego zadania przewidywane jest również 
przeprowadzenie konsultacji z  podmiotami branży che-
micznej. Kolejny cykl planistyczny zostanie przeprowadzony 
w latach 2016-2021, a publikacja planów nastąpi w 2021 r.

„Kodeks przeciwdziałania 
uciążliwości zapachowej 

kwalifikuje przemysł chemiczny 
jako jeden z najbardziej 
uciążliwych sektorów 
przemysłowych i jednocześnie 
traktuje go jako jedno ze źródeł 
emisji najpowszechniej 
występujących odorów.

Projekt ustawy Prawo wodne

Propozycja nowego kształtu ustawy Prawo wodne była 
jednym z  najbardziej popularnych i  nośnych tematów 
w zakresie zmian regulacji dotyczących ochrony środowi-
ska. Nie należy się temu dziwić, ponieważ opublikowany 
projekt ustawy Prawo wodne wprowadza rewolucyjne 
zmiany w dotychczasowych regulacjach i dotyczy nie tyl-
ko przemysłu, ale  wszystkich podmiotów korzystających 
z wód. Przedmiotowy dokument był procedowany w try-
bie uproszczonym, nie był wcześniej kierowany do uzgod-
nień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, 
a  został bezpośrednio przedłożony do  rozpatrzenia przez 
Stały Komitet Rady Ministrów. Zakładany zakres regulacji 
nowej ustawy Prawo wodne ma na celu osiągnięcie fun-
damentalnego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim 
jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania 
wodami. Nowa ustawa zasadniczo zmienia dotychczasowe 
rozwiązania prawne w zakresie ochrony środowiska, ogra-
niczając tym samym zakres obowiązywania ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Mimo braku oficjalnych konsultacji 
publicznych, proponowane zapisy wzbudziły wiele kontro-
wersji i dyskusji, czego efektem było pojawienie się w toku 
procedowania kilku wersji treści projektu przedmiotowej 
ustawy. 

Z  perspektywy przemysłu chemicznego jako istotne 
proponowane zmiany należy wymienić zapisy dotyczące 
wprowadzenia nowych instrumentów finansowych w za-
kresie polityki opłat za  wodę, z  uwzględnieniem zasady 
„zwrotu kosztów za  usługi wodne”, wynikające według 
resortu środowiska z  implementacji art. 9 Ramowej Dy-
rektywy Wodnej. Na  opłatę za  korzystanie z  wód będzie 
się składać element stały oraz element zmienny opłaty. 
Warto nadmienić, że  w  praktyce stawki opłat zmiennych 
będą przyjmowane na  podstawie wskazań urządzeń po-

spotkają się z sytuacją, w której stężenie wskaźników zaso-
lenia będzie wyższe niż nowa, proponowana wartość, już 
powyżej zrzutu ich ścieków. Wspomnianym rozwiązaniem 
było zastosowanie odstępstwa czasowego dla jednolitych 
części wód ze względu na charakter prowadzonej działal-
ności gospodarczej zgodnie z Art. 4.5 Ramowej Dyrektywy 
Wodnej oraz art. 38 ustawy Prawo wodne, jednakże o tym 
będzie szczegółowo wspomniane w dalszej części artykułu. 

Aktualizacja planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy 
Aktem prawnym ustanawiającym ramy wspólnotowego 

działania w obszarze polityki wodnej jest Ramowa Dyrek-

Wskazane dokumenty planistyczne są poddawane prze-
glądowi i  aktualizacji cyklicznie, co 6 lat. W  2014 r. rozpo-
częły się prace dotyczące pierwszej aktualizacji planów 
gospodarowania wodami na  obszarach dorzeczy, a  rok 
2016 był czasem przyjęcia zaktualizowanych dokumentów, 
kolejno dotyczących obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dnie-
stru, Dunaju, Niemna, Łaby, Świeżej, Jarft, Pregoły i  Ücker. 
Z perspektywy działalności podmiotów branży chemicznej, 
szczególną uwagę należy zwrócić na rozdział „Przedłużenia 
terminu osiągnięcia celu środowiskowego i cel mniej rygo-
rystyczny” przedmiotowych dokumentów, w którym zosta-
ły zestawione odstępstwa dla poszczególnych jednolitych 
części wód powierzchniowych, co jest niezwykle istotne 
w nawiązaniu do wcześniejszej informacji o rozporządzeniu 

fot.: www.shutterstock.com



Magazyn „Polska Chemia”  2/2017 Magazyn „Polska Chemia”  2/201736 37

Temat artykułu
nym terenie, nie przewidywano odstępstw od konieczno-
ści przeprowadzenia rekultywacji. Natomiast remediacja 
ma z  założenia stanowić procedurę bardziej elastyczną, 
ponieważ została oparta na  ocenie rzeczywistego ryzyka 
oraz szacunku ekonomicznym. Co ważniejsze, kluczowym 
celem remediacji jest takie usunięcie zanieczyszczeń po-
wierzchni ziemi, aby wyeliminować zagrożenia dla zdro-
wia ludzi i  stanu środowiska. Zatem ze  względów tech-
nologicznych, ekonomicznych lub możliwości osiągnięcia 
celu jedynie przez częściowe oczyszczenie terenu możliwe 
jest zastosowanie remediacji w  ograniczonym zakresie. 
W  szczególnych przypadkach, możliwe jest całkowite za-
niechanie remediacji, o  ile zagrożenie dla zdrowia ludzi 
i  stanu środowiska powodowane przez zanieczyszczenia 
w danym terenie są znikome. 

Analizując dalej treść rozporządzenia w  sprawie spo-
sobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni, 
nie sposób przytoczyć w sposób szczegółowy wszystkich 
zmian, jakie wprowadza omawiany dokument. Jednakże 
warto zaznaczyć kilka najważniejszych kwestii mogących 
mieć bezpośredni wpływ na działalność podmiotów prze-
mysłowych funkcjonujących na  zanieczyszczonych tere-
nach. 

Po  pierwsze, przedmiotowe rozporządzenie pozornie 
utrzymuje dopuszczalne zawartości substancji powodują-
cych ryzyko na poziomie bardzo zbliżonym do wcześniej 
obowiązujących standardów jakości gleby i ziemi. Jednak-
że, w  związku z  określeniem na  niedużej głębokości pod 
poziomem terenu przedziału, poniżej którego obowiązują 
zaostrzone wymogi, istnieje ryzyko, że  w  wielu przypad-
kach stan powierzchni ziemi, mimo spełnienia wymogów 
przed przyjęciem rozporządzenia, teraz zostanie oceniony 
negatywnie. 

Po  drugie, rozporządzenie ustanawia niezwykle szcze-
gółową procedurę identyfikacji terenów zanieczyszczo-
nych. Niektóre z wymogów budzą wątpliwości praktyczne, 
wymienić tu należy np. kwestię sporządzania próbek zmie-
szanych z próbek indywidualnych gleby i ziemi pobranych 
na głębokości 0-0,25 m. Istnieje ryzyko, że rozporządzenie 
glebowe znacząco zwiększy sumaryczny, średni koszt wy-
konania badań gruntu, zwłaszcza w przypadku badań wy-
konywanych na małych powierzchniach. Kolejno, badania 
gruntu wykonane na podstawie wcześniej obowiązującej 
regulacji w sprawie standardów jakości, mogą być wyko-
rzystane jedynie w  ograniczonym zakresie, określonym 
w  przepisach przejściowych rozporządzenia. Generalnie, 
badania przeprowadzone na  podstawie poprzedniej re-
gulacji nie mogą być już wykorzystane w kwestiach zanie-
czyszczenia powierzchni ziemi.

***
Należy podkreślić, że  opisane zagadnienia legislacyjne 

istotne z  perspektywy przemysłu chemicznego, a  zapo-
czątkowane lub podjęte w roku 2016, to jedynie zbiór kil-
ku wybranych kwestii. W  istocie podjętych lub toczących 
się do  dziś procesów i  zmian legislacyjnych dotyczących 
ochrony środowiska jest bezsprzecznie dużo więcej. Należy 
się spodziewać, że bieżący rok będzie rokiem kontynuacji 
zmian, w dużej mierze wynikających z wdrożenia zmienio-
nych bądź zupełnie nowych propozycji aktów prawnych. 

miarowych, których odczytu będą dokonywać pracowni-
cy nowej instytucji – Państwowych Wód Polskich. Zostały 
ustanowione nowe wartości górnych, jednostkowych sta-
wek opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, przy 
czym w przypadku opłaty zmiennej za pobór wód, zostały 
one wskazane oddzielnie dla poszczególnych sektorów 
przemysłu. Rzeczywiste jednostkowe stawki opłat będą 
ustalane w drodze rozporządzenia w sprawie opłat za usłu-
gi wodne oraz szczególne korzystanie z  wód. Aktualnie 
stawki opłat pozostały na dotychczasowym poziomie, jed-
nakże istotnym jest w przyszłości z perspektywy podmio-
tów przemysłu chemicznego (i nie tylko), aby ewentualne 
wzrosty stawek opłat były wprowadzane stopniowo.

Ponadto projekt ustawy uwzględnia przekształcenie 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej i  Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w  nowy organ administracji 
państwowej we  wspomniane już Państwowe Gospodar-
stwo Wodne „Wody Polskie”, który będzie odpowiedzialny 
m.in. za  wydawanie pozwoleń wodnoprawnych. Funkcje 
nadzorczą i kontrolną nad PGW „Wody Polskie” będzie pełnił 
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Jednakże projekt ustawy Prawo wodne to  nie tylko 
wzrost opłat, ale również szczegółowe zapisy mogące mieć 
znaczący wpływ na rozwój podmiotów przemysłowych, ta-
kie jak np. kwestie laboratoriów akredytowanych.

Problematyka zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi 
Rok 2016 upłynął również pod znakiem daleko idących 

zmian w  obszarze zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 
Przyjęto bowiem rozporządzenie Ministra Środowiska 
(z dnia 1 września 2016 r.) w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, potocznie zwa-
nym „rozporządzeniem glebowym”. Konieczność wydania 
i przyjęcia rozporządzenia wynikała wprost z działań pod-
jętych dwa lata wcześniej, czyli przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy Prawo ochrony środowiska, która to  wprowadziła 
istotne zmiany w zakresie przepisów dotyczących ochrony 
powierzchni ziemi. Przede wszystkim zastąpiono dotych-
czas obowiązującą procedurę usuwania zanieczyszczeń 
ziemi – rekultywację, nową procedurą, czyli tak zwaną 
remediacją. Natomiast jako wyznacznik rodzaju i  skali za-
nieczyszczenia powierzchni ziemi, ustawa wprowadziła 
pojęcie substancji powodującej ryzyko oraz historyczne 
zanieczyszczenia ziemi. Zgodnie z  zobowiązaniami przy-
jęcia aktów wykonawczych wynikającymi z  nowelizacji 
Prawa ochrony środowiska, rozporządzenie glebowe za-
stąpiło dotychczas obowiązujące regulacje w  zakresie 
ustalenia kryteriów oceny zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi. Przed wprowadzeniem opisanych zmian do  usta-
wy Prawo ochrony środowiska, usuwanie zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi poprzez rekultywację zasadniczo pole-
gało na  usunięciu zanieczyszczenia do  takiego poziomu, 
w  którym gleba lub ziemia będzie spełniała standardy 
jakości. Oczywiście wspomniane standardy jakości były 
określone w  stosowanym rozporządzeniu – rozporządze-
niu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 
jakości ziemi. Niezależnie od tego, w jakim stopniu zostały 
przekroczone standardy jakości w  danym, zanieczyszczo-
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Program Odpowiedzialność i Troska
wiele zmian – jeden Program

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 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Charakteryzuje 
go otwartość komunikowania w zakresie realizacji i osiągnięć, ale też pełna 
transparentność podejmowanych działań.

Program ten funkcjonuje w Polsce już od 25 lat, będąc 
tym samym jednym z najstarszych i najbardziej presti-
żowych Programów branżowych działających w Pol-

sce. Nadzór nad nim od  początku sprawuje Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego.

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 zrów-
noważony rozwój. Prowadzenie stałego dialogu ze swoimi 
Klientami, dostawcami, kooperantami oraz ze  społeczno-
ścią lokalną, jest jednym z najważniejszych obszarów przy-
należności firm do Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Udział w tym przedsięwzięciu zobowiązuje Firmy reali-
zujące i ich partnerów do:
•	 ciągłej poprawy wiedzy odnośnie środowiska natural-

nego, zdrowia i  bezpieczeństwa procesowego w  za-
kresie technologii, procesów oraz produktów,

•	 efektywnego zużycia surowców i minimalizacji wytwa-
rzanych odpadów,

•	 otwartego raportowania o  własnej działalności, osią-
gnięciach,

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

•	 współdziałania z  administracją i  innymi organizacja-
mi, celem wdrażania skutecznych regulacji prawnych 
i standardów zapewniających ciągły rozwój.

Wymagania stawiane Realizatorom przez założenia 
Programu, są konsekwentnie okresowo monitorowane 
i  sprawdzane. Dzięki tej konsekwencji logo Programu 
„Odpowiedzialność i Troska”, zielone dłonie okalające che-
miczne 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, wy-
kazuje ciągłą i publiczną chęć do poprawy swoich struktur, 
tak by jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo i środowisko.

Korzyści jakie z tej przynależności otrzymują Realizato-
rzy Programu jest wiele, a do najważniejszych z nich można 
zaliczyć:
•	 dołączenie do  grona największych firm branży 

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

i ewentualne ich usprawnienie,
•	 nowe możliwości komunikacji wewnątrz firmy 

i w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi,
•	 rozwój inicjatyw CSR w  przedsiębiorstwie, dostęp 

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

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

możliwość zgłoszenia udziału w europejskim konkursie 
RC AWARDS.

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” 
– tel. 24 256 76 48, redakcja@rc.com.pl

www.rc.com.pl

Responsible Care oczami Realizatora

Firma PKN ORLEN S.A. realizuje Program 
„Odpowiedzialność i Troska” już od ponad dwudziestu 
lat. Główną ideą Programu jest zobowiązanie do ciągłej 
poprawy we  wszystkich aspektach działalności, 
w  szczególności w  zakresie ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa procesowego i  ochrony zdrowia. 

Patrząc z  perspektywy tak długiego okresu, czy 
uważają Państwo, że ta idea jest nadal aktualna a takie 
zobowiązanie potrzebne?

Po  dwóch dekadach oceniamy, że  idea Programu RC, 
jest nadal aktualna i  bardzo potrzebna, a  jej zasadność 

Fot.: materiały prasowe

Program „Odpowiedzialność i  Troska” realizowany jest w  Polsce przez blisko 25 
podmiotów branży chemicznej. W  tym numerze magazynu „Polska Chemia” 
kontynuujemy zapoczątkowany w ubiegłym roku cykl artykułów, w których w każdym 
kolejnym wydaniu magazynu przybliżać będziemy Państwu profil działalności firm 
uczestniczących w Programie w kontekście ich realizacji Responsible Care.

Arkadiusz Kamiński 
Dyrektor Biura Ochrony Środowiska, PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A jest nowoczesnym graczem na  rynku paliw i  energetyki, jedną z  najbardziej 
rozpoznawanych firm w  Polsce, największą firmą w  Europie Środkowo-Wschodniej oraz jedyną 
polską spółką notowaną w prestiżowym rankingu największych firm świata Fortune 500.

Dzisiaj prezentujemy Państwu firmę PKN ORLEN S.A., która 
Realizatorem Programu jest od sierpnia 1997 roku, będąc 
tym samym jednym z pierwszych Realizatorów od początku 
istnienia Programu w Polsce.

Fot. materiały prasowe
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będzie trwała tak długo jak wpływ działalności człowieka 
na  otoczenie. Pamiętajmy, że  kluczową zasadą działania, 
którą kierują się realizatorzy Programu RC, jest budowanie 
świadomości społecznej. I myślę, że to się udaje. Natomiast 
zobowiązania, które dobrowolnie zadeklarowaliśmy wspólnie 
z  innymi zakładami uczestniczącymi w  Programie RC, 
to bardzo istotna wspólna praca w osiąganiu ciągłej poprawy 
w zakresie tzw. triady HSE oraz otwarta komunikacja o swoich 
działaniach. Istotne jest także to, by partnerzy Programu OiT, 
wszelkie działania realizowali z  zachowaniem zasad ładu 
korporacyjnego i  społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Każdy z nas powinien dostrzegać swój wpływ na środowisko 
naturalne i  wspierać potrzeby związane z  jego ochroną. 
Skoro realizacja Programu RC pomaga osiągać stawiane cele, 
a certyfikat RSZ RC jest potwierdzeniem, że firma funkcjonuje 
zgodnie z  najwyższymi międzynarodowymi standardami 
zarządzania w  obszarze tzw. triady HSE, z  pewnością jest 
to  potrzebne. PKN ORLEN jako międzynarodowy koncern 
chemiczny realizując Program RC od 20 lat potwierdza swoje 
zaangażowanie w  jego rozwój. Podpisując Światową Kartę 
Responsible Care wyraziliśmy swoje poparcie i  jako lider 
branży rafineryjno-petrochemicznej zachęcamy tym samym 
pozostałe przedsiębiorstwa do  udziału w  tej światowej 
inicjatywie. Rozumienie odpowiedzialności biznesu 
określiliśmy w  istotnym dokumencie jakim jest Strategia 
CSR, którą przyjął zarząd spółki. O randze odpowiedzialności 
spółki może świadczyć także fakt, że w koncernie powołano 
do życia Komitet Rady Nadzorczej ds. CSR, którego zadaniem 
jest wspomaganie osiągania strategicznych celów spółki 
poprzez uwzględnianie w  działalności oraz kontaktach 
z  interesariuszami aspektów społecznych, etycznych oraz 
ekologicznych.

Co Państwa zdaniem wyróżnia Program 
„Odpowiedzialność i Troska” na  tle innych podobnych 
merytorycznie programów dostępnych w Polsce?

Program RC jest uniwersalny. Jego miarą jest ciągła 
poprawa, czyli to, co dzisiaj powinien realizować właściwie 

każdy przedsiębiorca szanujący swoich interesariuszy. Program 
zawiera w  sobie wszystkie elementy Systemu Zarządzania 
Środowiskiem oraz dodatkowo elementy bezpieczeństwa 
procesowego i  ochrony zdrowia pracowników, jest więc 
ich integralną częścią. Przed realizatorami Programu RC nie 
stawia się wstępnych warunków do spełnienia określonych 
wymogów. Bezwzględnie istnieć musi jednak dobrowolna 
deklaracja poprawy oraz publiczne demonstrowanie jej 
rezultatów. Cieszy nas fakt, że  podobnie jak my niektóre 
firmy podejmują dialog ze  swoimi pracownikami, lokalną 
społecznością, klientami i  dostawcami, by jak najlepiej 
poznać swoje wzajemne potrzeby. Koncepcja, według 
której przedsiębiorstwa na  etapie budowania strategii 
dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i  ochronę 
środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy 
to  nic innego jak społeczna odpowiedzialność biznesu. 
I to właśnie ścisły związek Programu RC z CSR wyróżnia go 
najbardziej.

Firma PKN ORLEN S.A. jest firmą świadomą społecznie 
i  środowiskowo, doskonale wpasowując się w  profil 
odpowiedzialnego i  zaangażowanego Realizatora 
Programu. Jakie korzyści otrzymali Państwo poprzez 
przynależność do Programu?

W wyniku realizacji Programu uzyskujemy wymierne efekty 
w postaci poprawy warunków pracy, wzrostu bezpieczeństwa 
funkcjonowania instalacji, stałego kontaktu z  otoczeniem. 
Realizacja inicjatyw proponowanych przez Program RC 
integruje środowisko branżowe i  załogi pracownicze 
na płaszczyźnie przyrodniczej. I tak np. ogólnopolski konkurs 
pn.: „Złap zająca” uwrażliwia na piękno otaczającej przyrody, 
rozbudza i  rozwija zainteresowania przyrodnicze, odkrywa 
fotograficzne pasje i talenty wśród pracowników, ale przede 
wszystkim angażuje ich we wspólnym celu.

Z uczestnictwem w Programie wiąże się również używanie 
prestiżowego logo i  nazwy jako znaku towarowego 
wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem, ochroną 
środowiska i  zdrowia. Symbol zielonych dłoni okalających 

wizerunek chemicznej molekuły jest wyrazem zaangażowania 
się przedsiębiorstw w  efektywne działania zapewniające 
realizację zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, 
bezpieczeństwo procesowe, czy stały kontakt z otoczeniem. 
Takie działania to nic innego jak dobre praktyki zarządzania, 
które dzisiaj są bardzo ważne. 

Realizacja przez PKN ORLEN Programu Responsible Care 
została uznana przez niezależnych ekspertów jako „Dobra 
Praktyka CSR”. ORLEN otrzymał także Laur Odpowiedzialności 
w  ramach projektu „Promocja Standardów Społecznej 
Odpowiedzialności w  Przedsiębiorstwach”, a  od  2013 r. co 
roku w  Raporcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
realizacja Programu publikowana jest jako długoletnia dobra 
praktyka.

Niezmiernie ważnym jest także wdrożenie przez spółkę 
Ramowego Systemu Zarządzania RC, który zdaniem 
specjalistów jest potwierdzeniem, że PKN ORLEN jest firmą 
funkcjonującą zgodnie z  najwyższymi międzynarodowymi 
standardami zarządzania w  obszarze tzw. triady 
HSE, działającą zgodnie z  zasadą zrównoważonego 
rozwoju, w  poszanowaniu określonych prawem 
warunków środowiskowych i  w  myśl założeń społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Można więc uznać, że wszelkie 
działania prowadzone są profesjonalnie pod bacznym okiem 
opinii publicznej. Realizując je Spółka myśli o  obecnym 
i  przyszłym oddziaływaniu środowiskowym swoich 
zakładów.

W corocznym kalendarzu akcji prowadzonych w ramach 
programu „Odpowiedzialność i Troska” jest kilka działań 
cyklicznych, pojawiają się również nowe propozycje, 
która z  prowadzonych inicjatyw jest dla Państwa 
szczególnie interesująca?

Realizacja Programu RC kojarzona jest w  PKN ORLEN 
m.in. z  konkursem pn.: „Złap zająca”, który cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Od  10 lat pracownicy starają 
się „upolować” sprzętem fotograficznym najciekawsze 
przykłady polskiej fauny i  flory. Do  konkursu w  roku 2013 

zaproszone zostały także dzieci pracowników. Ta  inicjatywa 
przynosi oczekiwane efekty. Pracownicy ORLENU trafiają 
do grona najlepszych, dwukrotnie zdobyli główną nagrodę 
w  etapie krajowym konkursu. Na  przestrzeni dziesięciu lat 
w etapie lokalnym konkursu wzięło udział łącznie ponad 360 
pracowników ORLENU i 50 dzieci pracowników.

Oprócz wymienionej powyżej inicjatywy, w  ramach 
Programu RC realizowane były również takie akcje jak 
„Drzewko za butelkę – nowa odsłona”, „Ekologiczna Akademia 
Umiejętności”, „Obserwatorzy przyrody” oraz serie konkursów 
związane z  ważnymi wydarzeniami w  obszarze ochrony 
środowiska. W ubiegłym roku pojawiła się ciekawa inicjatywa 
„Dbam o  środowisko” polegająca na  zorganizowaniu 
spotkania w  firmie realizującej Program „OiT” dla 
przedstawicieli pozostałych Realizatorów. Głównym celem 
tych spotkań jest wymiana doświadczeń w zakresie ochrony 
środowiska oraz zapoznanie się z  zakładem produkcyjnym 
Gospodarza.

Ważnym wsparciem dla realizatorów Programu RC, 
w  tym również dla nas, jest prowadzona działalność 
edukacyjna. Okresowa publikacja artykułów w czasopismach 
poruszających problematykę działalności podmiotów 
gospodarczych i  ich wpływu na  środowisko oraz 
proekologiczne akcje ogólnospołeczne. 

Poza tym istotne są proponowane przez Sekretariat 
Programu RC szkolenia, warsztaty i  konferencje 
organizowane z myślą o wszystkich Realizatorach Programu 
„OiT”. Odbywające się co roku w Toruniu „Forum Ekologiczne 
Branży Chemicznej” umożliwia przede wszystkim poznanie 
aktualnych trendów branży chemicznej, pozyskanie nowej 
wiedzy i  umiejętności, ale  także zapewnia ceną wymianę 
doświadczeń.

Gdyby mieli Państwo w  jednym zdaniu podsumować 
Program „Odpowiedzialność i Troska”, brzmiało by ono 
…

Wszystko można zrobić lepiej niż robi się to  dzisiaj, 
szukajmy więc wspólnie dobrych rozwiązań. 

fot. PKN Orlen fot. PKN Orlen
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Temat artykułu

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 
od ponad ćwierćwiecza reprezentuje i wspiera Polską Chemię! 

 Zrzesza najważniejsze podmioty związane z branżą 
chemiczną - ponad 130 Członków. 

 Jest członkiem Europejskiej Rady Przemysłu  
Chemicznego CEFIC. 

 Współpracuje z administracją publiczną, ośrodkami 
naukowymi oraz organizacjami branżowymi na rzecz 
swoich Członków i całego sektora chemicznego  
w Polsce. 

 Realizuje liczne Projekty wspierające sektor chemiczny, 
a także jego innowacyjność. 

 Jest inicjatorem pierwszego w historii badawczego 
programu sektorowego NCBR dla przemysłu 
chemicznego "INNOCHEM".  

 

Dowiedz się więcej: www.pipc.org.pl 

Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego 
ul. Śniadeckich 17 
00-654 Warszawa 
pipc@pipc.org.pl 
tel. (+48-22) 828-75-06, 828-75-07  
www.pipc.org.pl 
Twitter @PolskaChemia 

Przystąp do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego! 

Organizator Kampanii 
„Polska Chemia” Połączenie instalacji rafinerii Grupy LOTOS ze znajdujący-

mi się aktualnie w fazie budowy instalacjami Projektu EFRA 
to jedno z głównych zadań planowego postoju moderni-
zacyjnego, który był realizowany od 3 marca do 15 kwietnia 
br. Po zakończeniu prac rafineria będzie pracować o wiele 
bardziej efektywnie, co przełoży się nie tylko na większe za-
dowolenie klientów, ale także istotnie wpłynie na potencjał 
produktowy spółki. 

Tak znaczące prace techniczne wydają się w przypadku 

Po modernizacji rafineria LOTOS 
przyspieszy jeszcze bardziej

Jednym z najważniejszych wyzwań tegorocznych prac modernizacyjnych 
w rafinerii Grupy Lotos jest finalne połączenie instalacji Projektu EFRA z tymi 
już funkcjonującymi. W drugiej połowie 2018 r. z połączenia powstanie 
wielki paliwowy organizm.

Bogusław Posmyk
Grupa Lotos S.A.

gdańskiej zakładów tym bardziej zasadne, jeśli weźmie się 
pod uwagę efektywność przerobu rafinerii LOTOSU, która 
w 2016 r. wykorzystywała ponad 99 proc. swoich mocy, co 
w praktyce oznaczało przerobienie w ubiegłym roku oko-
ło 10,5 mln ton ropy. Dzięki tak znaczącemu potencjałowi 
produkcyjnemu LOTOS posiada ponad 30 proc. udziału 
w  krajowym rynku paliwowym, co plasuje go wśród naj-
większych graczy branżowych nie tylko w Polsce, ale także 
w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
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Wielka modernizacja 

Głównym celem postoju remontowego jest zapew-
nienie optymalnej pracy całej rafinerii przez co najmniej 
następne 4 lata. Warto nadmienić, iż okres ten może być 
zwiększony do 5 lat, jeśli tego rodzaju decyzję wyda Urząd 
Dozoru Technicznego, który aktualnie wdraża w rafinerii, 
jako pierwszej firmie w  Polsce, tak zwany program RBI 
(Risk Based Inspection), czyli oceny stanu technicznego 
rurociągów i aparatów w oparciu o analizę ryzyka, który 
w założeniu ma zapewnić wydłużenie niezawodnej pracy 
instalacji.

Warto nadmienić, iż postój remontowy gdańskiej rafi-
nerii to ogromne przedsięwzięcie, w które zaangażowane 
jest przeszło 3 tysiące pracowników, z kilkudziesięciu firm 
zewnętrznych. Koszt przedsięwzięcia to  ok. 170 mln PLN, 
co może wydawać się stosunkowo wysoką kwotą, lecz 
w praktyce pieniądze te, dzięki o wiele bardziej wydajnej 
pracy instalacji, bardzo szybko się zwrócą. Co istotne, po-
mimo iż rafineria podczas przeglądu, ze względów stricte 
technicznych, przez okres 4 tygodni całkowicie wstrzymuje 
produkcję, a przez 2 tygodnie ją znacząco ogranicza, nor-
malna sprzedaż paliw LOTOSU, dzięki wcześniejszym za-
pasom i bieżącym zakupom, nie będzie w żaden sposób 
zagrożona.

Tegoroczne prace remontowe związane były przede 
wszystkim z  czyszczeniem, przeglądem oraz naprawą 
aparatów, rurociągów i urządzeń, a  także wymianą części 
z nich na nowe. Poza tym w zakładzie destylacji prowadzo-
ne są modernizacje, zwiększające między innymi efektyw-
ność trzech wielkich instalacji, które po modernizacji będą 
produkować więcej wysokomarżowych lekkich węglowo-
dorów, a mniej produktów ciężkich. 

Zakres postoju remontowego 2017 obejmuje zatem 
sprawdzenie i  ewentualną modernizację tysięcy ele-
mentów i  podzespołów, wśród których należy wymienić 
przede wszystkim: około 1,3 tys. aparatów, w tym demon-
taż i  czyszczenie około 500 wymienników ciepła, ponad 

1,4 tys. rurociągów, około 1,5 tys. sztuk armatury oraz po-
nad 4 tys. elementów automatyki. 

Wielkie scalanie

Jednym z najważniejszych wyzwań tegorocznych prac 
modernizacyjnych jest także finalne połączenie instalacji 
Projektu EFRA (Efektywna Rafinacja) z  już funkcjonujący-
mi instalacjami rafinerii, tak, żeby w drugiej połowie 2018 
r. całość stanowiła swojego rodzaju jeden wielki paliwowy 
organizm. Służyć temu ma między innymi budowa no-
wych rurociągów, tak zwanych wpałek, których na potrze-
by przedmiotowego projektu należy wykonać ponad 200. 
Obydwie instalacje połączy aż 49 km nowych rurociągów, 
którymi płynąć będą nie tylko produkty i surowce instala-
cji opóźnionego koksowania – DCU, a więc najważniejszej 
instalacji EFRY, ale  też media energetyczne i pomocnicze, 
takie jak woda (różne rodzaje), gaz opałowy, siarkowodór, 
azot, powietrze oraz tlen. Wykonane zostaną również liczne 
modernizacje instalacji pomocniczych, a zwłaszcza siarko-
wych. Instalacje te zasilone będą tlenem z aktualnie budo-
wanej wytwórni, co znacznie zwiększą wydajność odzysku 
siarki z przerabianych na aparacie DCU ciężkich frakcji ropy. 

Żeby nowy, większy rafineryjny organizm mógł w przy-
szłości płynnie pracować, wykonywane są również moder-
nizacje instalacji hydrokrakingu i  hydroodsiarczania, które 
będą odbierać produkty DCU (dzięki czemu zwiększą pro-
dukcję), jak i  instalacji dostarczających surowce dla urzą-
dzeń EFRY. Po wdrożeniu wszystkich planów DCU, z pomo-
cą innych instalacji Kompleksu Koksowania, przerobi około 
1,3 mln ton nisko opłacalnych i zasiarczonych ciężkich frak-
cji (z których powstaje asfalt i ciężki olej opałowy) w wyso-
komarżowe paliwa silnikowe (900 tys. ton) oraz koks. Dzięki 
temu marża rafineryjna wzrośnie o około 2 USD na baryłce 
przerabianej ropy. Ten wzrost i optymalna konfiguracja in-
frastruktury wprowadzi rafinerię LOTOSU do grona najbar-
dziej efektywnych rafinerii na świecie oraz umocni ją jako li-
dera w obszarze najlepszych jakościowo paliw w Europie. 

LOTO-037-03 EFRA Kongres Polska Chemia 210x297 PL v01.indd   1 30.03.2017   13:21
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Efektywność procesowa

Robert Stępniak: Wybraliśmy EFRĘ bo…
Wojciech Blew, Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji Grupy 

LOTOS: …chcemy być lepsi, sprawniejsi, efektywniejsi. Taki-
mi wyborami zawsze kierują ekonomia, poziom nowocze-
sności technologii, ekologia. Decydując się na  określoną 
koncepcję obserwowaliśmy też rynek. Wiedzieliśmy, że za-
potrzebowanie na  produkty ciężkie, w  tym olej opałowy 
znacząco spadnie, ponieważ niebawem wejdą w  życie 
nowe regulacje europejskie, które będą ograniczać sto-
sowanie tego typu paliw. Wyszliśmy więc przed orkiestrę 
i znacznie wcześniej przygotowaliśmy właśnie taki projekt. 
Kiedy unijne normy wejdą w życie, mało opłacalnego oleju 
opałowego nie będzie już w puli naszych produktów. 

Ale oprócz EFRY były też konkurencyjne i zarazem 
nowoczesne technologie. 

Rzeczywiście podczas prac analitycznych rozważaliśmy 
inne niż EFRA technologie, które mogłyby sprostać naszym 
wymaganiom, szczególnie pod kątem efektywnego wyko-
rzystania pozostałości po przerobie ropy naftowej. Myśleli-
śmy o  energetycznych projektach wykorzystania ciężkich 
pozostałości. Rozważana była instalacja zgazowania oraz 
klasyczna elektrociepłownia. Wadą obu rozwiązań była wy-
soka emisja CO2 i niska elastyczność. Dodatkowo instalacja 
zgazowania była bardzo kosztowna. Wszystkie koncepcje 
precyzyjnie porównywaliśmy i okazało się, że technologia 
koksowania jest bezkonkurencyjna pod względem eko-

Z baryłki ropy wyciśniemy prawie 
wszystko. I wszystko zyskowne
EFRA to projekt budowy nowoczesnych instalacji, który spełnia nasze 
biznesowo- technologiczne plany – mówi w rozmowie z Robertem 
Stępniakiem Wojciech Blew, Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji Grupy LOTOS. 

nomicznym i  technologicznym. Była lepsza od konkuren-
tów pod względem efektywności i  energochłonności. Jej 
funkcjonowanie pozwalało w pełni wykorzystać instalacje 
zbudowane w ramach Programu 10+. Umiarkowany koszt 
inwestycji dopełnił całości. EFRA spełnia nasze biznesowo - 
technologiczne plany. 

Z technologicznego punktu widzenia EFRA to..?
To kropka nad „i” w technologicznej układance rafinerii 

LOTOSU i dopełnienie inwestycji w ramach Programu 10 +.

EFRA zagospodaruje ciężką pozostałość po  prze-
robie ropy. Z przerabianej przez nas baryłki nie po-
zostanie już żaden zbędny produkt?

Praktycznie ich nie będzie. Pozostanie siarka, która oczy-
wiście jest zawarta w ropie naftowej i jako produkt ubocz-
ny koks. Ale tych produktów będzie nie więcej niż 5 proc. 
Dziś, przed EFRĄ, produktów ciężkich mamy nieco ponad 
20 proc.

Co będziemy robić po  uruchomieniu EFRY? Czer-
pać profity z nowych instalacji i spłacać kredyty, czy, 
jak to mamy w zwyczaju, pomyślimy o jakiejś kolej-
nej technologicznej maszynce do  robienia pienię-
dzy? Petrochemia, hydrokompleks?

O tym co będziemy robić po EFRZE mówi nasz strate-
gia. W  roku 2018 zakończymy realizację projektów takich 
jak EFRA, bałtyckie złoże węglowodorów B8 czy Węzeł Od-
zysku Wodoru, który ma zwiększyć pule produktów w tym 
wodoru, benzyn i LPG. Po tym okresie zobaczymy w jakim 
biznesowym miejscu jesteśmy i podejmiemy dalsze decy-
zje rozwojowe

Jakie to mogą być decyzje?
Pracujemy nad konkretnymi koncepcjami takimi jak pro-

jekt wysokojakościowych olejów bazowych, czyli olejów 
wyższej grupy niż te produkowane przez nas obecnie, pro-
jekt benzyn motorowych, czy projekt kompleksu olefino-
wego. Te projekty będą rozwijane tak, aby w drugiej poło-
wie roku 2018 zarząd spółki mógł podjąć stosowne decyzje 
co do kierunku rozwoju firmy. 

Czy będziemy zwiększać przerób ropy naftowej?
W naszych planach nie ma istotnego wzrostu w tym ob-

szarze. Wielkość naszego przerób jest właściwa, ale na pew-
no będziemy szukać dalszych sposób jego optymalizacji 
oraz możliwości lepszego wykorzystania powstałej puli 
półproduktów, które w  tej chwili oferujemy na  rynku. To 
LPG, benzyna surowa, hydrowax. Koncentrujemy się więc 
na dalszym podnoszeniu efektywności ekonomicznej i po-
szukiwaniu wyskomarżowych produktów specjalistycznych. 

Wyłania się obraz rafinerii idealnej. Jaki to obraz?
Oczywiście na próżno szukać by ideału, ale już dziś LO-

TOS wytwarza paliwa i oleje światowej jakości. Po urucho-
mieniu nowych instalacji będzie to rafineria jeszcze bardziej 
nowoczesna, kompleksowa, o wysokim stopniu konwersji, 
wytwarzająca pełną pulę produktów, na sprzedaży których 
świetnie się zarabia. Inaczej mówiąc, będziemy firmą nafto-
wą, która z baryłki ropy wyciska prawie wszystko. I wszystko 
zyskowne.  

Fot. materiały prasowe
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Technologie

Technologie symulacyjne w branży 
chemicznej – studium przypadku

Monika Klaś – FlexSim InterMarium
Stefan Kardos
Dirk-Jan Moens – Talumis

Zarządzanie wymaga ciągłych zmian przy jednoczesnym dążeniu 
do stosowania sprawdzonych rozwiązań. Te dwie potrzeby można  pogodzić 
za pomocą nowoczesnych technologii symulacyjnych.

Złożoność procesów zachodzących w każdym przedsię-
biorstwie wymusza stosowanie narzędzi wspomagających 
bieżące zarządzanie. Testowanie pomysłów oraz wprowa-
dzanie zmian na  rzeczywistym systemie jest ryzykowne 
i pociąga za sobą poważne konsekwencje – finansowe i or-
ganizacyjne. Pragnieniem każdego decydenta przed rozpo-
częciem inwestycji jest pewność decyzji. Co zatem pozwala 
na sprawdzenie planowanych rozwiązań i uzyskiwanie wia-
rygodnych wyników? Na  to  pytanie odpowiada nowocze-
sne oprogramowanie do modelowania symulacyjnego, po-
zwalające modelować, symulować i optymalizować złożone 
procesy. Takie oprogramowanie to na przykład FlexSim.

Nowa generacja realistycznej wizualizacji procesów 
oparta na technologii OpenGL wykorzystuje zaawansowa-
ne narzędzia statystyczne i algorytmy optymalizacji. Dzięki 
rozbudowanej bibliotece obiektów 3D (rozwiązanie stoso-
wane we  FlexSimie) możliwe jest wierne odwzorowanie 
analizowanego procesu – linii produkcyjnej, hali maga-
zynowej, czy procesu produkcji olejów silnikowych jedy-
nie przy użyciu mechanizmu drag and drop (przeciągnij 
i  upuść). Dodatkowo, technologia posiada wbudowany 

mechanizm generowania eksperymentów i  sprawdzania 
alternatywnych scenariuszy, który pozwala na  pewność 
decyzji i przewagę dzięki wiedzy w obszarze produkcji oraz 
logistyki w przedsiębiorstwach nastawionych na rozwój.

Rozwiązania dla chemii

Z  uwagi na  specyfikę branży chemicznej opraco-
wano specjalny, w pełni zintegrowany moduł do opro-
gramowania FlexSim – pakiet FloWorks, który pozwala 
na analizę i optymalizację produkcji i logistyki systemów 
przepływowych. FloWorks to radykalnie nowe podejście 
łączące symulację zdarzeń dyskretnych i procesów cią-
głych w symulację ciągłą sterowaną zdarzeniami. Z po-
mocą FloWorks można symulować każdy rodzaj prze-
pływu – począwszy od procesów chemicznych, poprzez 
linie produkcyjne, na energii elektrycznej skończywszy. 
Jedynym warunkiem jest możliwość zdefiniowania prze-
pływu jako liniowego. Rozwiązanie to już dziś stosowa-

1)	Model	niewrażliwy	na	niewielkie	odejścia	od	założeń	(w	tym	
na	występowanie	zdarzeń	odstających).

dla światowego lidera rynku olejów silnikowych i środków 
smarnych.

Członkowie naszego międzynarodowego zespołu 
we  współpracy z  kadrą zarządzającą australijskiego lidera 
z sektora przemysłu naftowo-gazowego podjęli się opraco-
wania wielookresowego modelu przemieszczania ropy naf-
towej wspierającego bieżące zarządzanie strategiczne zakła-
du. Zadanie polegało na sprawdzeniu, czy rafineria posiada 
wystarczające zasoby do obsługi popytu prognozowanego 
w perspektywie pięcioletniej oraz zweryfikowaniu możliwo-
ści wprowadzenia nowego produktu i  jego wpływu na ob-
ciążenie systemu. 

W  celu przetestowania przyszłych scenariuszy popytu 
i  podaży oraz zidentyfikowania wolnych mocy i  możliwo-
ści rozwoju na  lokalnym rynku ropy naftowej opracowano 

złożony model symulacyjny. W modelu tym uwzględniono 
urządzenia końcowe procesu rafinacji ropy naftowej oraz ru-
rociągi i cysterny transportowe, realizujące przepływy w sieci 
dystrybucji. Model zbudowano na wysokim poziomie szcze-
gółowości z uwzględnieniem wszystkich zbiorników maga-
zynowych rafinerii (powyżej 100), urządzeń żeglugowych dla 
produktów i surowców, jak również infrastruktury transporto-
wej dla poszczególnych typów produktów. 

Po wnikliwej analizie procesu i uwzględnieniu istniejących 
zależności udało się zbudować odporny model symulacyj-
ny1 całej infrastruktury połączony z  istniejącą bazą danych. 
Po  zweryfikowaniu i  zwalidowaniu poprawności działania 
modelu w stosunku do bieżącej produkcji przeanalizowano 
scenariusze produkcji i dystrybucji na kolejne 5 lat. Na pod-

stawie otrzymanych wyników symulacji w oparciu o przewi-
dywane zmiany podaży i popytu stwierdzono, że w progno-
zowanym okresie wystąpią znaczne ograniczenia  logistyczne 
w dystrybucji paliwa. W związku z tym przetestowano różne 
warianty inwestycyjne celem usprawnienia obecnego syste-
mu. Pozwoliło to  na  zidentyfikowanie optymalnej strategii 
działania. Pierwotnie bowiem firma planowała budowę do-
datkowego sytemu rurociągów transportowych. Na  pod-
stawie symulacji stwierdzono, że  wystarczy zastosować 
odpowiednią sekwencję wymiany zbiorników dla poszcze-
gólnych produktów oraz zainwestować w nowe urządzenia 
magazynujące i  transportowe. Takie rozwiązanie pozwoliło 
na oszczędności rzędu kilkunastu MLN USD. 

Podsumowując, podejście strategiczne oceny systemu 
w  oparciu o  FlexSim i  FloWorks z  uwzględnieniem oceny 

efektywności ekonomicznej inwestycji umożliwiło opraco-
wanie odpornego wieloletniego planu doskonalenia i zaan-
gażowania kapitału, który będzie skutecznie wspierał strate-
gię i główne czynniki biznesowe rafinerii. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Już we wrześniu w Krakowie w trakcie FlexSimposium 
PL 2017 przedstawiciele polskiego przemysłu będą mieli 
możliwość spotkać się ze światowej sławy specjalistami 
w  symulacji procesów ciągłych. Wśród zaproszonych 
gości znajdują się między innymi Dirk-Jan Moens i prof. 
Allen Greenwood – specjaliści w  zakresie symulacji 
i optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych 
również z sektora nafty i gazu. Więcej informacji i rejestra-
cja na wydarzenie: www.flexsim.pl.

ne jest przez światowych 
liderów branży chemicznej 
do  planowania i  harmo-
nogramowania produkcji, 
symulacji i  projektowania 
infrastruktury i  logistyki 
komunikacyjnej czy też 
zarządzania procesami ma-
gazynowymi i  łańcuchem 
dostaw. FloWorks otwiera 
nowe możliwości optyma-
lizacji procesów ciągłych.

Studium przypadku

Jednym z wielu przykładów 
zastosowania oprogramowa-
nia FlexSim i pakietu FloWorks 
jest model symulacyjny wspie-
rający strategiczne planowa-
nie logistyki przemieszczania 
ropy naftowej opracowany 

Źródło: materiały prasowe

Źródło: materiały prasowe
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Temat artykułu

Patent jest prawem wyłącznym , które posiada swoje 
ograniczenia – czasowe i terytorialne. Ochrona paten-
towa trwa 20 lat od daty zgłoszenia. Nie ma natomiast 

instytucji międzynarodowego patentu – zadbać można 
oczywiście (zgodnie z procedurą) o ochronę na wielu obsza-
rach, przy czym zawsze jest to ochrona krajowa, ewentualnie 
regionalna. Świadomość braku istnienia patentu międzyna-
rodowego to bardzo cenna – piszę to z doświadczenia – in-
formacja dla potencjalnego Zgłaszającego. 

Definiując zakres ochrony, należy poruszać się w pewnym 
obszarze, którego dowolność jest dość ograniczona. Podsta-
wowe bowiem kategorie wynalazków zgłaszanych do opa-

Własność intelektualna w fabryce 
Przyszłość ochrony wynalazku w przemyśle w chemicznym

Piotr Godlewski
polski i europejski rzecznik patentowy, JWP Rzecznicy Patentowi 

Mobilne roboty, chmura obliczeniowa, zaawansowana komunikacja między 
maszynami i produktami, robotyzacja procesów, zastosowanie technologii 
druku 3D – to tylko niektóre „składowe” inteligentnej chemicznej fabryki 
przyszłości. Czy ta wszechobecna, zintegrowana i zaawansowana technologia 
daje się jeszcze sensownie chronić?

tentowania dotyczą produktu (tak zdeterminowanego prze-
strzennie, na  przykład dysza, bądź niezdeterminowanego 
przestrzennie, przykładowo kompozycja oleju opałowego), 
sposobu (na przykład otrzymywania) czy też zastosowania. 

Często nie jest możliwe zdefiniowanie rozwiązania tak, 
aby przywołane trzy kategorie oddały w  pełni inwencję 
twórczą wynalazcy. Niezbędne są zatem „zabiegi” zmierzają-
ce do określenia zakresu ochrony w taki sposób, aby z jednej 
strony zagwarantować jak najszerszych monopol, z drugiej 
jednak nie narazić Zgłaszającego na  zarzut braku jasności, 
jaki może postawić Urząd Patentowy - pomocny z pewno-
ścią przy opracowywaniu zastrzeżeń patentowych, które 

fot.: www.shutterstock.com

Innowacyjny projekt ANWILU 
doceniony przez Unię Europejską
ANWIL otrzymał dofinansowanie ze  środków unij-
nych na  opracowanie rozwiązania zwiększającego 
odporność receptury polichlorku winylu na  dzia-
łanie ognia. Jeśli prace badawcze - prowadzone 
we  współpracy z  Głównym Instytutem Górnictwa 
i  Politechniką Łódzką – zakończą się sukcesem, 
wówczas włocławska spółka przystąpi do  wdroże-
nia innowacyjnej technologii produkcji kompozy-
tów ceramizujących na bazie PCW. Ich zastosowanie 
w budownictwie przyczyni się m.in. do zwiększenia 
odporności powłok kabli i przewodów na działanie 
ognia.

ANWIL jest wiodącym producentem nawozów azotowych 
w kraju oraz jedynym producentem polichlorku winylu w Pol-
sce. Surowiec ten wykorzystywany jest między innymi do pro-

dukcji izolacji i osłon przewodów oraz kabli elektrycznych. Standar-
dowe powłoki kablowe, powstające na bazie tego surowca, w trakcie 
pożaru ulegają szybkiemu spalaniu. Dlatego eksperci z włocławskiej 
spółki podjęli działania nad zwiększeniem ich odporności na ogień. 
Sposobem na uniepalnienie byłoby wytworzenie wokół polichlorku 
winylu powłoki ceramicznej. Taka warstwa ochronna charakteryzuje 
się bowiem wysoką twardością oraz odpornością temperaturową rzę-
du nawet 1000 stopni Celsjusza. 

ANWIL na  realizację trwającego 36 miesięcy projektu badawczo-
-wdrożeniowego pt. Opracowanie technologii wytwarzania kom-
pozytów ceramizujących na  bazie PVC otrzymał dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w kwocie niemal 825 tys. zł w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Spółka zaprosiła do współpracy naukowców z Głównego Instytu-
tu Górnictwa i Politechniki Łódzkiej. Taki dobór uczestników projektu 
pozwoli na  wykorzystanie wiedzy kadry naukowej łódzkiej uczelni, 
do której należą patenty ceramizacji innych polimerów, specjalistów 
z Katowic prowadzących badania z zakresu palności oraz ekspertów 
zatrudnionych w ANWILU.

Bartłomiej Samardakiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju w ANWIL S.A., ko-
mentując rozpoczęcie prac badawczych, podkreślił: - Zespół projektowy 
składa się z wybitnych specjalistów, którzy zarówno przy wykorzystaniu 
najnowszych technologii z  branży nie tylko przetwórstwa tworzyw, 
jak i  z  uwzględnieniem aktualnych trendów dotyczących tworzenia 
receptur bazujących na  PCW będą szukać rozwiązania umożliwiają-
cego uniepalnienie receptur bazujących na polichlorku winylu. Każda 
innowacja jest wynikiem pracy twórczej, mającym przekształcić pomysł 
w rzeczywistość. Dlatego będziemy stosować myślenie out of box, bio-
rąc pod uwagę nawet najbardziej abstrakcyjne idee, mogące przyczy-
nić się do osiągnięcia celu naszego projektu. Jesteśmy zdeterminowani 
i mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie zakończy się sukcesem.

Jeśli tak się stanie, to  wówczas ANWIL stanie się właścicielem 
pierwszej, unikatowej na skalę europejską technologii produkcji kom-
pozytów ceramizujących na bazie PCW. Dzięki temu spółka miałaby 
swój ogromny wkład w dalsze zwiększenie odporności na działania 
wysokich temperatur produktów wytwarzanych z tego surowca. 
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Ochrona know-how

mają ostatecznie wyznaczyć zakres ochrony może okazać 
się profesjonalny pełnomocnik. Naprzeciw dość sztywnym 
regułom dotyczącym grupowania wynalazków według ich 
kategorii wychodzą również przepisy prawne, które w przy-
padku Konwencji o  Patencie Europejskim wypracowały 
przykładowo kategorię produkt-przez-sposób, tj. zdefinio-
wanie produktu za pomocą etapów jego wytarzania, a nie 
cech jakościowo-ilościowych, jak to powinno mieć miejsce 
w standardowej kategorii produktowej. 

Omawiane powyżej zdefiniowanie zakresu ochrony może 
okazać się o wiele trudniejsze w przypadku chemicznej fa-
bryki, gdzie możemy mieć od  czynienia z  instalacją, która 
sama w sobie może stanowić przedmiot ochrony, niemniej 
jednak kiedy mowa o  innowacyjnej i przełomowej instala-
cji do  oczyszczania przykładowo odpadów komunalnych, 
składającej się z  szeregu urządzeń, dysz, zaworów, osadni-
ków, mieszalników i  innych, możliwości ochrony takiego 
rozwiązania jest wiele. Przedmiotem patentu bowiem może 
być instalacja sama w sobie, może być nim również sposób 
oczyszczania odpadów, o ochronę możemy ubiegać się rów-
nież na odpowiedni zawór, mieszalnik czy w końcu zastoso-
wanie danej substancji do nowego (nieznanego wcześniej) 
celu. Decydując się na wybór odpowiedniego rozwiązania 
warto skorzystać z  pomocy, aby zadbać o  swoją ochronę 
w najbardziej efektywny sposób. Wbrew pozorom bowiem 
zastrzeżenie całej instalacji nie daje Zgłaszającemu najszer-
szej możliwej ochrony – wydawać by się mogło, że zmono-
polizowanie całej linii technologicznej blokuje konkurentów 
przed stosowaniem w kontekście zarobkowo-zawodowym 
identycznej instalacji. Tak zdefiniowane zastrzeżenie jednak 
będzie musiało opisać wszystkie składowe instalacji, ich wza-
jemne powiązanie oraz współzależności. A przecież można 
wyobrazić sobie sytuację, w której w zastrzeżonej instalacji 
zastosowano nowatorską dyszę i układ chłodzący, które jako 

takie – samodzielnie – nie są chronione, ochronie bowiem 
podlega zgodnie z zastrzeżoną kategorią tylko cała instalacja, 
a więc te elementy w połączeniu z innymi. Patent na dyszę 
bądź układ chłodzący z komercyjnego punktu widzenia daje 
więcej – zgłoszone do opatentowania rozwiązania bowiem 
mogę sprzedawać, licencjonować, stosować w wielu innych 
zastosowaniach nie ograniczając się tylko do instalacji służą-
cej do oczyszczania odpadów komunalnych. Węższy zatem 
zakres ochrony – jedna dysza, versus zmonopolizowanie ca-
łej instalacji – może w konsekwencji okazać się bardziej traf-
nym biznesowo posunięciem.

Wszystko to jednak nie może zostać oderwane od decyzji 
handlowych, strategii jaką obrał dany podmiot czy w końcu 
zobowiązań – na przykładzie tym jednak chcemy pokazać, 
jak dużo można stracić poprzez nieumiejętne zarządzanie 
portfolio swoich pomysłów. 

Co z programem komputerowym 
sterującym fabryką?
Nie zostało wspomniane o  programie komputerowym, 

który przykładowo steruje całą instalacją - z  pełną jednak 
świadomością i premedytacją. Programy komputerowe bo-
wiem jako takie wyłączone są spod patentowania – w Polsce 
obecnie takie rozwiązania chroni się prawem autorskim. Co 
prawda Urząd Patentowy RP szuka pomysłu na  formę po-
średnią dla ochrony programów komputerowych – czegoś 
pomiędzy patentem a ochroną prawno-autorską – niemniej 
jednak jest to nadal „pieśń przyszłości”.

Wyłączenie spod patentowania programów kompute-
rowych nie oznacza jednak, że  nie jest możliwe uzyskanie 
ochrony na wynalazek wspomagany komputerowo, w któ-
rego definicję idealnie wpisuje się przywołana instalacja 
do oczyszczania odpadów komunalnych. Redakcja zastrze-

żenia patentowego jednak jest kluczowa – chodzi bowiem 
o  takie zdefiniowanie zakresu ochrony, aby nie doszło 
po stronie Urzędu Patentowego do zarzutu próby opatento-
wania wynalazku wyłączonego spod ochrony. 

Co, jeśli nie wynalazek?

Patent, o którym mowa powyżej to prawo przyznawane 
na wynalazek, czyli rozwiązanie o charakterze technicznym, 
które musi posiadać trzy podstawowe cechy, tj. musi być 
nowe, wykazywać się poziomem wynalazczym i  stosowal-
nością przemysłową. 

W szeroko rozumianej jednak inteligentnej fabryce poja-
wić się mogą próby ochrony rozwiązań innych niż wynalaz-
ki. Przykładową dyszę bowiem możemy starać się ochronić 
wzorem użytkowym, określanym również mianem małego 
patentu, czyli rozwiązania o charakterze technicznym, które 
nie musi wykazywać się wcześniej wspomnianym pozio-
mem wynalazczym. Ochrona na wzór użytkowy jest krótsza, 
trwa zaledwie 10 lat, czasami jednak taka strategia ochrony 
jest wskazana - powodów może być wiele.

Może się zdarzyć również tak, że zewnętrzna forma ele-
mentu składowego instalacji jest na tyle nowa i oryginalna, 
że w interesie przedsiębiorcy będzie, aby za pomocą ochro-
ny na  wzór przemysłowy (nie mylić z  użytkowym) zadbać 
o  25-letnią wyłączność (tyle trwa bowiem ochrona prawa 
z rejestracji wzoru przemysłowego).

Możliwa jest również taka sytuacja, w której próba zgło-
szenia któregokolwiek z  praw wyłącznych będzie więcej 
niż niewskazana. Wszystko jak zawsze zależy od celów biz-
nesowych i strategii przedsiębiorstwa. Ochrona know-how 
może być tym, co dla danego podmiotu może okazać się 
najważniejsze. Utrzymanie w tajemnicy istoty działania da-
nego przedsiębiorstwa wiąże się z pewnym wysiłkiem zmie-

rzającym choćby do zachowania poufności i obdarzenia du-
żym zaufaniem krąg „wtajemniczonych” osób, jednak może 
okazać się bardziej kluczowa niż ochrona patentowa zapew-
niająca co prawda 20-letnią wyłączność, obarczona ujawnie-
niem rozwiązania, na które nie wszyscy chcą się zgodzić.

Ochrona znaku towarowego, tj. usług, towarów, czy samej 
nazwy przedsiębiorstwa wydaje się tak oczywista, że uświa-
damianie w tej materii jest zbyteczne. W interesie bowiem 
każdego przedsiębiorcy jest zadbanie o odpowiednią iden-
tyfikację, za którą będzie się kryła jakość oferowanych usług 
czy sprzedawanych towarów. 

Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Zgłaszać można 
wszystko (oczywiście z różnym skutkiem), jednak najbardziej 
istotne jest strategiczne i  indywidualne podejście. Decyzja 
o tym, w jaki sposób, czy i co chronić powinna być osadzo-
na w realiach rynkowych, sytuacji finansowej danego pod-
miotu, perspektywie czasowej z  uwzględnieniem postępu 
technologicznego, który w przypadku omawianego zagad-
nienia, jakim jest fabryka i wizja wspomnianej wcześniej no-
woczesnej fabryki przyszłości, wydaje się kwestią zasadniczą. 

Przyszłość ochrony wynalazku 
w przemyśle w chemicznym
Pojęcie innowacyjności odmienia się przez przypadki 

w każdej sferze życia, zatem prace nad innowacyjnym urzą-
dzeniem, opracowaniem innowacyjnej technologii czy wy-
produkowaniem innowacyjnej substancji nie stanowią dla 
nikogo większego zaskoczenia. 

O ile użycie takiego sformułowania w odniesieniu do no-
wego produktu w  branżowym czasopiśmie czy folderze 
reklamowym może okazać się kluczowe z  marketingo-
wego punktu widzenia, rzeczywistą innowacyjność (rozu-
mianą jako nowość i  nieoczywistość) sprawdza Urząd Pa-
tentowy w  trakcie badania merytorycznego. Narzędziem, 
które pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy w istocie mamy 
do  czynienia z  rozwiązaniem innowacyjnym jest badanie 
patentowe (różnego rodzaju), które należy wykonać przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, w jakim kierunku dany pod-
miot zmierza, oraz czy i co chce chronić?

Dzisiejsze wynalazki, zwłaszcza te dotyczące fabryki i linii 
technologicznej to  rozwiązania interdyscyplinarne, kombi-
nacje rozwiązań z różnych dziedzin, gdzie kluczowym wyda-
je się ich wzajemne powiązanie. 

W dobie Internetu bezprzewodowe połączenia to klucz 
do  sprawnej, efektywnej i  wydajnej produkcji. Zarówno 
polskie, jak i  zagraniczne ustawodawstwo musi podążać 
za zmieniającą się w zastraszającym tempie rzeczywistością. 
Nie jest to  łatwe, bowiem postęp technologiczny jest tak 
szybki, że  nie sposób dostosować do  niego przepisy pra-
wa, które co do zasady mają zabezpieczać Twórców i gwa-
rantować im wyłączność. Na organach stojących na straży 
ochrony własności przemysłowej – tak w Polsce, Europie jak 
i na świecie – spoczywa zatem duża odpowiedzialność. Na-
leży Zgłaszającym zapewnić takie warunki, aby ich rozwią-
zania były odpowiednio zabezpieczone. Tylko taka sytuacja 
będzie motorem napędowym do prac nad jeszcze szybszy-
mi, jeszcze bardziej doskonałymi i jeszcze bardziej inteligent-
nymi rozwiązaniami. 

Czy urzędy patentowe dadzą radę? Przyszłość pokaże. 

fot.: www.shutterstock.com
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Utrzymanie ruchu wsparte 
rozwiązaniami IT

GRUPA WOLFF
info@grupa-wolff.eu

Aby realizować nowe wyzwania stawiane przed zakładami przemysłowymi, 
kierujemy swoją uwagę na implementację innowacyjnych technologii 
informatycznych. Kompletna baza wiedzy o zakładzie produkcyjnym, 
oddająca w pełni zachodzące w nim procesy, do niedawna uznawana była 
za narzędzie przyszłości, dziś staje się jednak rzeczywistością. Najlepsze 
systemy tego typu nie tylko pozwalają nadzorować ekonomikę i efektywność 
procesu, ale również zapobiegają usterkom, wypadkom, a nawet poważnym 
awariom przemysłowym.

Rozwiązania tego typu integrują różne podrzędne sys-
temy, bazy danych oraz optymalizują proces produk-
cyjny poprzez analizę bieżących, kluczowych parame-

trów produkcji. Standaryzują wiedzę na temat zmiennych 
kosztów wytwarzania, odchyleń i ubytków produkcyjnych. 

Wzmacniają kompetencje odpowiednich służb w przewi-
dywaniu różnych scenariuszy produkcji.

Wymienione funkcje w mniejszym lub większym zakre-
sie mogą być realizowane poprzez systemy klasy CMMS 
(ang. Computerised Maintenance Management Systems), 

fot.: www.shutterstock.com

czyli rozwiązania informatyczne pozwalające zarządzać 
szeroko pojętym utrzymaniem ruchu w branży przemysło-
wej. Do niedawna rozwiązania tego typu pomijały jednak 
aspekty bezpieczeństwa technicznego, a często także kwe-
stie związane z przewidywaniem awarii. 

– W  mojej ocenie najlepsze systemy klasy CMMS nie 
tylko powinny uwzględniać aspekty związane z  bezpie-
czeństwem realizowanych w  danym zakładzie procesów, 
ale  także zapewniać wsparcie grupy wdrożeniowej z  za-
kresu szeroko pojętego IT, utrzymania ruchu, technologii 
produkcji, bezpieczeństwa procesowego, wybuchowego 
i  pożarowego, BHP, ochrony środowiska itd. Tylko dzięki 
tak szerokiej, interdyscyplinarnej grupie specjalistów prace 
wdrożeniowe mogą zakończyć się sukcesem – uważa Se-
bastian Słaboszewski, dyrektor handlowy w GRUPIE WOLFF, 
która wspólnie z firmą PROCOM SA wdraża na rynek autor-
ski system o nazwie ExPlant.

– Podobnie sytuacja wygląda już po wdrożeniu systemu 
CMMS. Przepisy prawne, ale również stan instalacji proce-
sowych w wyniku naturalnych procesów ulegają zmianie. 
Przykładowo niedawno w  życie weszły nowe dyrektywy 
SEVESO oraz ATEX. Trudno oczekiwać od użytkownika da-
nego systemu, aby samodzielnie wprowadzał w nim zmia-
ny i  aktualizacje. W  przypadku oprogramowania ExPlant 
zapewniamy pełne wsparcie ekspertów w tym zakresie. To 
z jednej strony wygodne dla użytkownika instalacji, a z dru-
giej bezpieczne – kontynuuje Słaboszewski.

– Dzięki zgromadzeniu w  jednym miejscu wszystkich 
informacji eksploatacyjnych i  diagnostycznych system 
ExPlant wspiera pracę służb remontowych oraz zespołów 
zajmujących się utrzymaniem ruchu. W oparciu o zgroma-
dzoną wiedzę użytkownik jest w  stanie dokonywać nie-
zbędnych ocen, precyzyjnie planować budżet oraz dosko-
nalić procedury związane z  bezpieczną obsługą instalacji 
– komentuje Adam Rybski, zastępca dyrektora ds. realizacji 
projektów w Procom SA.

– W  zakresie eksploatacji ExPlant umożliwia również 
prowadzenie działań związanych z  obsługą, oględzinami, 
raportowaniem, analizą awaryjności, przeglądem stanu 
technicznego, pomiarami eksploatacyjnymi. Pozwala także 
realizować prace konserwacyjne i naprawcze zgodnie z in-
strukcjami eksploatacji zatwierdzonymi przez kierownika 
zakładu, dokumentacją techniczno-ruchową producenta, 
wymaganiami dla urządzeń pracujących w  strefie zagro-
żenia wybuchem, a  także na podstawie norm, przepisów 
prawa czy instrukcji związanych z  eksploatacją urządzeń, 
bezpieczeństwem pracy i  bezpieczeństwem przeciwpo-
żarowym wynikających np. z  zaleceń z  przeprowadzonej 
oceny ryzyka czy zapisów instrukcji bezpieczeństwa poża-
rowego – dodaje Słaboszewski.

– System ExPlant pozwala na usystematyzowane wie-
dzy oraz procesów związanych z eksploatacją wszystkich 
urządzeń znajdujących się w  zakładzie produkcyjnym 
w zakresie przeprowadzanych remontów, kontroli czy in-
nych cyklicznych zabiegów (przeglądy i  serwisowanie) – 
kończy Rybski. 

Przeanalizujmy najważniejsze funkcje systemu 
ExPlant i  zastanówmy się, jakie możliwości dają one 
użytkownikowi. Zacznijmy od możliwości zarządzania 

rejestrem wyposażenia instalacji – jakie korzyści daje 
ta funkcja?

Sebastian Słaboszewski: Implementację systemu 
powinno się poprzedzić analizą efektywności wdrożenia 
projektu. Następnie należy przeprowadzić prawidłową in-
wentaryzację zakładu produkcyjnego, która jest konieczna 
ze względu na  fakt, że po  latach funkcjonowania instalacji 
procesowej jej dokumentacja techniczna jest niekompletna 
lub znacząco odbiega od stanu faktycznego. Po przeprowa-
dzonej inwentaryzacji tworzona jest struktura poszczegól-
nych instalacji, której szczegółowość zależy od  wymagań 
i  potrzeb klienta. Dzięki tym działaniom jesteśmy w  stanie 
agregować różnego typu informacje z  rozmaitych źródeł. 
Dotyczy to nie tylko podstawowych danych o urządzeniach, 
jak parametry techniczne czy dane ewidencyjne urządzeń, 
rysunki techniczne, ale  również parametrów ich pracy lub 
załączników w  postaci instrukcji eksploatacji (użytkowania, 
obsługi, konserwacji), wykazów części zamiennych czy ra-
portów z przeprowadzonych przeglądów (okresowych, kon-
serwacyjnych) itd. Taka systematyzacja informacji pozwala 
łatwo i sprawnie dotrzeć do nich w każdym momencie pra-
cy instalacji. 

System pozwala dowolnie definiować przepływy do-
kumentów oraz nadawać poszczególnym pracownikom 
odmienne uprawnienia dostępowe. Tym samym kierownik 
danego wydziału ma dostęp do innych danych niż obcho-
dowy. Ponadto dzięki rozproszonej strukturze danych sys-
tem zapewnia ich bezpieczną archiwizację.

ExPlant może pracować w  trybie mobilnym. 
Czy tego typu rozwiązanie to podążanie za trendem, 
czy też realna potrzeba zakładów przemysłowych?

Sebastian Słaboszewski: Jest to zdecydowanie realna 
potrzeba zakładów przemysłowych. Środowisko ExPlant 
pozwala zarządzać utrzymaniem ruchu za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej, czy przy wykorzystaniu dedyko-
wanej aplikacji stworzonej pod urządzenia mobilne, które 
mogą być dostosowane do ciężkich warunków pracy, rów-
nież do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

Urządzenia przenośne dzięki zainstalowanej wersji mo-
bilnej z  systemem ExPlant zapewniają wsparcie dla pra-
cowników przebywających na  obiekcie podczas kontroli. 
Pracownicy zyskują szereg korzyści, np. w formie dostępu 
do harmonogramu obchodu, dokumentacji urządzeń, sta-
nu pracy instalacji, rejestru zgłoszeń serwisowych, bieżą-
cych poleceń pracy.

System jako jeden z  nielicznych na  rynku skupia 
się na aspektach przewidywania i diagnostyki awarii. 
W jaki sposób realizowane są te zadania?

Sebastian Słaboszewski: Rzeczywiście jest to  ważny 
element systemu. W tym obszarze kierujemy się zasadą – 
nie dopuść do awarii, jeśli jednak do niej dojdzie, ogranicz 
jej koszty i nie pozwól, by się powtórzyła.

Wczesne wykrywanie potencjalnych awarii może zna-
cząco wpłynąć na  obniżenie kosztów utrzymania ruchu 
instalacji. Dzięki modułowi, który zbiera i  analizuje dane 

Utrzymanie ruchu
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Bezpieczeństwo
bezpośrednio z  czujników oraz z  pomiarów manualnych, 
możliwe jest przewidywanie awarii oraz ich dalsze monito-
rowanie i diagnostyka.

System agreguje dane z różnych źródeł: układy monito-
rujące urządzenia, pomiary wykonywane i  wprowadzane 
ręcznie, systemy klasy ERP oraz MES, protokoły OPC, Mod-
Bus, mBus, profibus, bazy SQL, pliki XML i CSV. Następnie, 
na  podstawie specjalnego algorytmu, przewiduje awarie, 
które mogą wystąpić w  najbliższym czasie. Rozwiązanie 
to  pozwala podjąć decyzję co do  dalszych działań. Przy-
kładowo możliwe jest zmniejszenie obciążenia danego 
urządzenia w celu wydłużenia czasu jego pracy, przepro-
wadzenie kontroli urządzenia w  celu określenia rodzaju 
awarii oraz niezbędnych części zamiennych czy ostatecz-
nie naprawa urządzenia.

Czy rozwiązania, które Pan opisał, mają również 
wpływ na obniżenie kosztów eksploatacyjnych insta-
lacji?

Sebastian Słaboszewski: Jak najbardziej, z jednej strony 
wydłużamy czas bezawaryjnej pracy poszczególnych urzą-
dzeń i  instalacji, co w oczywisty sposób zmniejsza koszty 
napraw i remontów, ale również wpływa na zmniejszenie 
kosztów wynikających z  przestojów. Z  drugiej, w  oparciu 
o  wiedzę zebraną przez system ExPlant, użytkownik jest 
w stanie dokonywać niezbędnych ocen, precyzyjnie plano-
wać budżet oraz doskonalić procedury związane z obsługą 
maszyn. Aplikacja może udostępniać dane za  pośrednic-
twem przeglądarki internetowej, a także przesyłać je bez-
pośrednio do innych systemów (ERP, BI).

fot.: www.shutterstock.com

W dłuższej perspektywie zebrane dane mogą posłużyć 
do zdiagnozowania przyczyn awarii. W ten sposób możli-
we jest wprowadzenie do procesu produkcji oraz harmo-
nogramów przeglądów zmian, które ograniczą lub wyeli-
minują podobne awarie w przyszłości.

ExPlant ma także podgląd stanu pracy instalacji. Roz-
wiązanie to  daje stały dostęp do  parametrów pracy po-
szczególnych urządzeń – zarówno w czasie rzeczywistym, 
jak i do danych archiwalnych. W rezultacie pozwala plano-
wać przeglądy, remonty oraz inne czynności serwisowe 
w sposób bardziej efektywny. Podgląd umożliwia również 
predykcję awarii, monitoring stanu urządzeń, diagnostykę 
przyczyn awarii oraz raportowanie o  zdarzeniach awaryj-
nych w celu podjęcia natychmiastowych działań napraw-
czych.

W  systemie można zaplanować kolejne przeglądy po-
szczególnych urządzeń. Co ważne, poprzez połączenie 
ExPlanta z układem monitorującym pracę urządzeń moż-
liwa jest dynamiczna zmiana okresu do kolejnego przeglą-
du. Odstępy między przeglądami mogą być uzależnione 
m.in. od rzeczywistego czasu pracy urządzenia, obciążenia, 
jakiemu jest ono poddawane, liczby cykli załącz/wyłącz lub 
innych wartości granicznych. To rozwiązanie również zna-
cząco wpływa na przeciwdziałanie awariom. 

O jakiej funkcji systemu chciałby 
Pan wspomnieć na koniec?

Sebastian Słaboszewski: Zdecydo-
wanie zwróciłbym uwagę na  moduł za-
rządzania personelem służb utrzymania 
ruchu oraz obchodami. Dzięki zgroma-
dzeniu w  jednym miejscu wszystkich 
informacji eksploatacyjnych i  diagno-
stycznych ExPlant wspiera pracę służb re-
montowych oraz zespołów zajmujących 
się utrzymaniem ruchu. Aplikacja pozwala 
na automatyzację rejestracji czasów pracy 
i  postoju urządzeń. Udostępnia zagrego-
wane informacje o aktualnym stanie ma-
szyn oraz statystyki wykorzystania. Poma-
ga również planować remonty w oparciu 
o  faktyczny stan eksploatacyjny. ExPlant 
może być uzupełniony o moduł zarządza-
nia pracownikami i ich czasem pracy. 

System ExPlant nie jest zwykłym systemem CMMS i  nie 
chodzi tutaj o  porównanie liczby zaawansowanych funk-
cji, mierzalnych korzyści w  postaci zaoszczędzonego cza-
su i  pieniędzy. Jest systemem, który jako jedyny (zgodnie 
z moją wiedzą) integruje funkcje systemu CMMS z trudnym 
zagadnieniem, jakim jest zarządzanie ryzykiem w przemyśle. 
Te zadania realizuje przy zastosowaniu odpowiednio zdefi-
niowanych i  zaimplementowanych środków technicznych 
oraz organizacyjnych w  zakresie bezpieczeństwa proceso-
wego, funkcjonalnego, wybuchowego, pożarowego, BHP 
czy ochrony środowiska itd. Jego głównym odbiorcą jest 
przemysł, gdzie w procesie produkcyjnym występują niebez-
pieczne substancje (palne, wybuchowe, toksyczne, żrące), czy 
zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku, takie jak: elektrownie 
i elektrociepłownie, zakłady produkcji chemicznej i petroche-
micznej, cementownie, koksownie, zakłady spożywcze itd.

Dziękuję za  rozmowę i  życzę sukcesów w  zakresie 
nowych wdrożeń systemu.

Sebastian Słaboszewski: Bardzo dziękuję za rozmowę, 
jak również za  życzenia. Jestem pewien, że  najbliższy rok 
będzie bardzo ważny z punktu widzenia zarówno systemu 
ExPlant, jak i naszej firmy. 

Nisza

Narzędzia codziennego użytku są najbardziej przydatne, gdy dostępne 
dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne - dotyczy to samochodu, roweru czy 
też detektora gazu. Z drugiej strony, sam fakt ich posiadania może być 
niepotrzebnym obciążeniem.

Frank Grünberg

Car-sharing przeżywa swoisty boom. Członkowie Fe-
deralnego Związku Car-sharingu (bcs) na początku 
2016 roku mieli prawie 1,3 miliona klientów w Niem-

czech – o  ponad jedną piątą więcej niż w  poprzednim 
roku. Liczba miast i  społeczności oferujących takie usługi 
wzrosła do  537, tj. o  prawie 
dziesięć procent.

Jednak car-sharing to na-
dal biznes niszowy. Biorąc 
pod uwagę 81-milionową 
populację zamieszkującą 
ponad 12.200 miejscowości, 
udział procentowy pozosta-
je na  poziomie jednocyfro-
wym. Jednak tempo wzro-
stu jest wysokie. Trend jest 
brany pod uwagę na  tyle 
poważnie, że  nawet niektó-
rzy producenci samocho-
dów postanowili skorzystać 
z okazji przez wprowadzenie 
własnych usług car-sharin-
gu. Konsumenci chcą opcji 
wyboru między kupnem 
i wynajmem. Firmy zajmują-
ce się wyłącznie tradycyjną 
sprzedażą produktów, mogą 
w  przyszłości napotkać 
problemy. Z  perspektywy 
klientów zalety car-sharingu 
są oczywiste. Poprzez uisz-
czanie opłaty za  członko-
stwo i  kosztów naliczanych 
na podstawie rzeczywistego 
użycia, nie muszą martwić 
się zakupem, utrzymaniem, ubezpieczeniem i podatkami 
związanymi z  posiadaniem pojazdu. Co więcej, możliwy 
jest wybór wśród pojazdów różnych typów w zależności 
od potrzeb – często zaledwie kilkumiesięcznych i tym sa-
mym wyposażonych w  najnowsze technologie. Car-sha-
ring przyczynia się również do  zwiększenia dostępności 
miejsc parkingowych w  miastach: wyniki najnowszych 
badań bcs-u wskazują, że jeden pojazd użytkowany w ra-
mach car-sharingu może zastąpić do 20 samochodów pry-
watnych. W dzielnicach blisko centrum prawie 80 procent 
klientów usług car-sharingu nie posiada już nawet własne-
go samochodu. Osoby te podchodzą do  mobilności in-

dywidualnie – poprzez użycie łączne samochodu, roweru, 
autobusu i pociągu. Często nawet rowery nie są już dłużej 
kupowane tylko wynajmowane, gdy potrzebne. Czasy po-
siadania na własność dobiegły końca, nawet w wymiarze 
symbolu pozycji społecznej.

Mobilnie i bezpiecznie

Dräger to nie tylko sprzedaż techniki bezpieczeństwa, lecz także 
jej wynajem

Fot. Materiały prasowe

Technika zmienia życie

Koncepcja wynajmu samochodów nie jest wcale nowa. 
15. stycznia 1896 roku – dziesięć lat po debiucie wynalazku 
Karla Benza na drogach – Paryski Klub Samochodowy opra-
cował pierwszą koncepcję wypożyczalni samochodów 
na świecie. Jej cel miał jednak więcej wspólnego z popu-
laryzacją pojazdów motorowych niż z działalnością zarob-
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Safe industry

Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle
V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

26–27 października 2017 / Kraków / Polska

Jedyna konferencja w tej części Europy z unikatowym pokazem wybuchów 
oraz skuteczności systemów zabezpieczających. Przekonaj się na własnej skórze, 

jaka siła drzemie w pozornie bezpiecznych substancjach stosowanych w przemyśle.

Zarezerwuj miejsce na stronie www.hazex.eu już dziś (bez obowiązku póź-

niejszego wykupienia), a otrzymasz prezent o wartości 100 PLN oraz rabat

– 200 PLN Przy rezerwacji 
do dnia 07.09.17

Tomasz Mitoraj, Rockwool Polska – Maintenance Section Leader:
Było nam niezmiernie miło móc uczestniczyć w konferencji INDEX. Mam 
nadzieję, że będziemy również uczestniczyć w kolejnej, równie owocnej pod 
względem teoretycznym i praktycznym konferencji.

Marcin Leśniak, Teva Operations Poland sp. z o.o. – specjalista ds. 
BHP: Chciałbym podziękować za zorganizowanie seminarium, które było 
naprawdę wartościowe, ciekawe i bardzo dobrze przygotowane.

Nowe logo – ta sama konferencja. W poprzednich latach konferencja organizowana była pod 
logiem Stowarzyszenia INDEX. Od tego roku wydarzenie jest firmowane nowym logiem                   .
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Bezpieczeństwo
kową. Pierwszą niemiecką wypożyczalnię otwarto w 1927 
roku w Hamburgu. Na przestrzeni lat niewiele zmieniło się 
w tym modelu biznesowym. Klient musi odebrać i zwrócić 
samochód, załatwić niezbędne formalności i opłacić przy-
najmniej jeden dzień wynajmu. Cały proces wymaga dużo 
czasu i wysiłku. Około 30 lat temu pionierzy car-sharingu 
zaoferowali alternatywną koncepcję. Pragnęli elastyczności 
w sytuacji, gdy samochody są używane i chcieli używać ich 
lokalnie, np. do  zakupów lub weekendowego wyjazdu – 
zarejestrować się, wsiąść i odjechać, następnie pozostawić 
samochód w  wygodnym miejscu. Dziś branża jest blisko 
realizacji tej wizji – dzięki Internetowi i  smartfonom. Od-
najdywanie samochodu ma miejsce w czasie 
rzeczywistym z użyciem aplikacji, która wska-
zuje także, gdzie zaparkowany jest najbliższy. 
Same pojazdy wyposażone są w komputery, 
nadajniki GPS i mobilne urządzenia komuni-
kacyjne przesyłające na bieżąco dane pojaz-
du i lokalizacji. Nawet klucze nie wiszą w po-
bliskim sejfie, ponieważ drzwi otwierane są 
kartą z chipem. W większości wypadków nie 
jest już nawet konieczne używanie określo-
nych miejsc parkingowych i kierowcy, po za-
kończeniu korzystania z usługi, pozostawiają 
pojazdy w dogodnych dla nich miejscach.

Wraz z  dostępnością takich rozwiązań 
praktycznie zacierają się różnice pomiędzy 
samochodem udostępnionym i zakupionym. 
Car-sharing to dowód na to, jak technologie 
cyfrowe mogą wpłynąć na  nasze codzien-
ne życie. Z  kolei firmy muszą nieprzerwanie 
ulepszać swoje usługi i  logistykę. Gdzie znaj-
dują się pewne pojazdy w określonym czasie? 
W jakim są stanie? Kiedy były ostatnio serwi-
sowane? Ci, którzy chcą być graczami na  nowoczesnym 
rynku wynajmu muszą być w stanie odpowiedzieć na takie 
pytania w  czasie rzeczywistym, co wymaga efektywnego 
zarządzania flotą. I nie dotyczy to tylko samochodów i ro-
werów.

Twoje czy moje? To pytanie, które można dziś zadać 
w odniesieniu do prawie wszystkich ruchomości – włącz-
nie z detektorami gazów. Deutsche Telekom (DT), na przy-
kład, podjęło decyzję o wynajmie 1.800 przenośnych de-
tektorów gazów (typu Dräger X-am 5600) niezbędnych 
do  bezpiecznego kładzenia kabli i  prowadzenia prac 
konserwacyjnych. Kable mieszczą się często w  kanałach 
i szybach, gdzie występuje niedobór tlenu lub obecne są 
szkodliwe gazy i  wybuchowe pary. Każdy pracownik wy-
posażony jest w  sprzęt ostrzegający przed takimi zagro-
żeniami najwcześniej, jak możliwe. W  przeszłości DT pro-
wadziła własny warsztat urządzeń, jednak doświadczenie 
dowiodło, że zapewnianie regularnie testowanych i serwi-
sowanych środków technicznych do miejsc, gdzie są one 
wymagane, nie jest łatwym zadaniem. Było to częściowo 
spowodowane brakiem wystarczającej wiedzy wymaganej 
do regularnego kalibrowania urządzeń w celu utrzymania 
pełnej sprawności. Okazało się ponadto, że  dostarczanie 
w  pełni sprawnego sprzętu do  45 lokalizacji – dla od  20 
do 120 techników w każdej – jest niesłychanie złożonym 
zadaniem logistycznym.

„Twoje czy moje? To pytanie, 
które można dziś zadać 

w odniesieniu do wielu przedmiotów 
codziennego użytku.

Gotowe do użycia od zaraz

Poza dostarczaniem detektorów gazów, Dräger zajmuje 
się także zarządzaniem flotą urządzeń z użyciem oprogra-
mowania internetowego. Logistyka została dostosowana 
do potrzeb Deutsche Telekom. Urządzenia dostarczane są 
w opakowaniach wielokrotnego użycia posiadających dwie 
zalety: umożliwiają łatwy zwrot sprzętu drogą pocztową 
dzięki umieszczeniu na nich niezbędnych adresów, jak rów-
nież służą do ładowania urządzeń w pojazdach techników 
serwisowych. Środki techniczne są zatem dostępne od ręki 
i zwiększają mobilność i bezpieczeństwo pracowników.

Firma Dräger rozszerzyła swoje portfolio usług w celu 
lepszego dotarcia do klientów w Straży Pożarnej, energetyce 
i wodociągach oraz przemyśle farmaceutycznym, 
metalurgicznym i elektronicznym.

Rozszerzone portfolio
Wynajem techniki bezpieczeństwa 
Dräger jest możliwy już od dziesięciu lat. 
Trzy nowe pakiety usług mają na celu 
pozyskanie nowych grup klientów.

Kontrole bezpieczeństwa w  rafineriach odbywają się 
w  ustalonych cyklach. Ustawy przewidują na  przykład, 
że zbiorniki ciśnieniowe należy serwisować co pięć lat. Na-
stępują wtedy kilkutygodniowe przestoje całych instalacji. 
Ponieważ w  tym czasie prowadzone są także inne prace 

Fot. Materiały prasowe
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serwisowe, następuje gwałtowny 
wzrost zapotrzebowania na  techni-
kę bezpieczeństwa. “Stąd dziesięć lat 
temu pojawił się pomysł na  wyna-
jem naszego sprzętu” - wyjaśnił Thie-
lo Hammer, dyrektor ds. zarządzania 
ofertą produktową. “Był to sygnał star-
towy dla usług wynajmu wyposażenia 
bezpieczeństwa Dräger.”

Hammer jest odpowiedzialny 
za dobór pakietów usług do potrzeb 
klientów. Kierowany przez niego ze-
spół dysponuje około 85 tys. urządzeń 
– to  1.500 różnych produktów w  16 
magazynach na  świecie, począwszy 
od  masek ochronnych do  rowerów 
i  iskrobezpiecznych środków łącz-
ności. Poza wynajmem produktów 
świadczone są inne usługi i rozwiąza-
nia zintegrowane: serwis i  konserwa-
cja zdalna, zautomatyzowane punkty 
wydawania/odbioru sprzętu (tzw. 
Rental Robots), monitorowanie przy 
wejściach do  przestrzeni ograniczo-
nych, bezpieczeństwo personelu oraz 
produkty i  doradztwo w  zakresie za-
rządzania bezpieczeństwem przesto-
jów technologicznych. Roczne obroty 
oddziału sięgają kilkudziesięciu mi-
lionów euro. Jednak czy prowadzona 
działalność nie stanowi bezpośredniej 
konkurencji dla klasycznej działalno-
ści w  zakresie sprzedaży produktów? 
“Uważamy, że  zakup i  wynajem nie 
wykluczają się wzajemnie – bardziej 
się uzupełniają” - wyjaśnił Hammer. 
“Istnieje wielu klientów, dla których 
zakup nie jest opłacalny i  nie wcho-
dzi wcale w grę”. Ogólnie rzecz biorąc 
brak definitywnej odpowiedzi na  py-
tanie czy ktoś wyjdzie lepiej na wynaj-
mie sprzętu. Kluczowe aspekty, które 
należy uwzględnić przy podejmowa-
niu decyzji, to czy produkty będą uży-
wane krótko- czy długookresowo oraz 
jakie pakiety usług są wymagane – jak 
również czy sprzęt będzie użytkowa-
ny centralnie, czy w kilku lokalizacjach.

Firma Dräger rozszerzyła swoją 
ofertę usług wynajmu dodając ko-
lejne dwa pakiety do  pakietu Basic 
w  celu lepszego dotarcia do  klien-
tów w  Straży Pożarnej, energetyce 
i  wodociągach oraz przemyśle far-
maceutycznym, metalurgicznym 
i  elektronicznym. Dwa nowe pakiety 
(Advanced i  Professional) skierowa-
ne są do  odbiorców, którzy nie chcą 
serwisować i konserwować wynajętej 
techniki bezpieczeństwa we własnym 
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urządzeń (z pełnymi kosztami 
eksploatacji)

na nowoczesnym rynku wynajmu muszą 
być w stanie odpowiedzieć na takie pyta-
nia w czasie rzeczywistym, co wymaga 
efektywnego zarządzania flotą. I nie 
dotyczy to tylko samochodów i rowerów.

    Twoje czy moje? To pytanie, które 
można dziś zadać w odniesieniu do pra-
wie wszystkich ruchomości – włącznie 
z detektorami gazów. Deutsche Telekom 
(DT), na przykład, podjęło decyzję o wy-
najmie 1.800 przenośnych detektorów 
gazów (typu Dräger X-am 5600) niezbęd- 
nych do bezpiecznego kładzenia kabli 
i prowadzenia prac konserwacyjnych. 
Kable mieszczą się często w kanałach
i szybach, gdzie występuje niedobór tlenu 
lub obecne są szkodliwe gazy i wybucho-
we pary. Każdy pracownik wyposażony jest 
w sprzęt ostrzegający przed takimi 
zagrożeniami najwcześniej, jak możliwe. 
W przeszłości DT prowadziła własny 
warsztat urządzeń, jednak doświadczenie 
dowiodło, że zapewnianie regularnie 
testowanych i serwisowanych środków 
technicznych do miejsc, gdzie są one 
wymagane, nie jest łatwym zadaniem. 
Było to częściowo spowodowane brakiem 
wystarczającej wiedzy wymaganej do 
regularnego kalibrowania urządzeń 
w celu utrzymania pełnej sprawności. 
Okazało się ponadto, że dostarczanie 
w pełni sprawnego sprzętu do 45 loka-
lizacji – dla od 20 do 120 techników 
w każdej – jest niesłychanie złożonym 
zadaniem logistycznym.

Gotowe do użycia od zaraz

Poza dostarczaniem detektorów gazów, 
Dräger zajmuje się także zarządzaniem 
flotą urządzeń z użyciem oprogramo-
wania internetowego. Logistyka została 
dostosowana do potrzeb Deutsche 
Telekom. Urządzenia dostarczane są 
w opakowaniach wielokrotnego użycia 
posiadających dwie zalety: umożliwiają 
łatwy zwrot sprzętu drogą pocztową dzięki 
umieszczeniu na nich niezbędnych 
adresów, jak również służą do ładowania 
urządzeń w pojazdach techników serwi-
sowych. Środki techniczne są zatem 
dostępne od ręki i zwiększają mobilność 
i bezpieczeństwo pracowników.

Wynajem czy zakup? Prosta kalkulacja
Firma posiada 20 przenośnych detektorów gazów (typu Dräger X-am 5000). 
Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, liczba urządzeń była wystarczająca do 
pokrycia zapotrzebowania w ponad połowie wszystkich miesięcy (patrz: wykres 
poniżej). Potrzebnych było maksimum 15 dodatkowych urządzeń. Czy byłoby 
taniej je wynająć, czy też kupić? W tym wypadku podliczenie kosztów całkowitych 
zapewnia jednoznaczny wynik: dzięki wynajmowi dodatkowych urządzeń poprzez 
opcję Rental Basic, klient zaoszczędziłby prawie połowę kosztów.

Trzy opcje wymiany sprzętu Dräger:
Basic Advanced  Professional

Usługa
1  Wynajem urządzeń (gotowe do użycia)
2  Darmowa dostawa
3  Usługa odbioru
4  Konserwacja
5  Profesjonalne naprawy
6  Naprawy w Dräger Service
7  Naprawy u klienta
8  Opakowanie wielokrotnego użytku
9  Ubezpieczenie urządzeń
10 Naprawy po nieprawidłowym użyciu*

Możliwość dodatkowego zamówienia usługi
Indywidualne kalkulacje kosztów

Usługa i koszty zawarte w pakiecie 
Usługa nie dotyczy danego pakietu  *
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50 %

Kalkulacje oparto na przykładzie z powyższego wykresu, 
zaś analizę oparto na realistycznych szacunkach i założeniach. 
Nie mniej jednak ich wynik nie jest ogólnie obowiązujący 
i sam wykres stanowi jedynie przykład teoretyczny. 
Rzeczywiste oszczędności są zależne od indywidualnych 
warunków bazowych i tym samym mogą się różnić.
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zakresie. W wypadku opcji Advanced, całość prac serwisowych, kalibracyjnych 
i konserwacyjnych przeprowadzana jest w warsztacie Dräger. W ramach pakie-
tu Professional, prace wykonywane są u klienta. Deutsche Telekom jest jednym 
z największych niemieckich klientów korzystających z pakietu Rental Advanced 
– Dräger pomaga w tym wypadku zarządzać flotą wynajętych urządzeń za po-
średnictwem narzędzi internetowych. Dzięki temu wiadomo na bieżąco, gdzie 
używany jest sprzęt i czy wymaga wymiany. 
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OPCW

O współpracy Grupy Azoty S.A. 
z Organizacją ds. Zakazu Broni 
Chemicznej (OPCW)

Współpraca pomiędzy OPCW a Polską w dużej mierze rozwija się dzięki 
przemysłowi. O programie OPCW Associate Programme piszą przedstawiciele 
Grupy Azoty S.A.

Robert Kapka – Dyrektor Jednostki Produkcyjnej w Tarnowie, Segmentu Biznesowego Tworzyw, Grupa Azoty S.A.
Mateusz Gruszka – Szef Produkcji, Jednostka Produkcyjna w Tarnowie, Segment Biznesowy Tworzyw, Grupa Azoty S.A.
Marek Chyc – Specjalista Analityk, Laboratorium Analiz Specjalnych, Centrum Badań i Analiz, Grupa Azoty S.A.
 Adam Walczak – Starszy Specjalista Technolog, Dział Nadzoru Technologicznego i Rozwoju, Segment Biznesowy 
Tworzyw, Grupa Azoty S.A.

Wspólne zdjęcie uczestników oraz organizatorów 
programu OPCW AP 2015

Grupa Azoty od  roku 2009 rozwija współpracę z Or-
ganizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej, organizując 
staże na  terenie swoich zakładów w Tarnowie, Pu-

ławach i  Kędzierzynie-Koźlu. Wsparcie OPCW na  tej płasz-
czyźnie, ma na celu umożliwienie stażystom z całego świata 
zdobywania wiedzy praktycznej w  przemysłowym środo-
wisku pracy. Dotychczas w  programie stażowym OPCW 
Associate Programme w  całej Grupie Azoty udział wzięło 
24 osoby z 20 krajów, w tym w Grupie Azoty S.A. z siedzibą 
w Tarnowie, udział wzięło 16 osób z 14 krajów. Uczestnicy 
programu pochodzą głównie z krajów Afryki, Ameryki Połu-
dniowej, w mniejszości z Europy.

Podczas trzytygodniowego pobytu w  Grupie Azoty S.A. 
stażyści zapoznają się z technologiami produkcji Poliamidu 6, 
Polioksymetylenu (POM), nawozów mineralnych, jak również 
z pracą naszych laboratoriów badawczych oraz laboratoriów 
kontroli jakości. Pobyt na terenie zakładu i wizyty na instala-
cjach technologicznych są znakomitą okazją do  przybliże-
nia stażystom obowiązujących procedur bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska i  zapewnienia jakości wytwarzanych 
produktów oraz dobrych praktyk (GMP). W organizację sta-
żu w  Grupie Azoty zaangażowanych jest corocznie wiele 
osób i  jest to dla nich okazja do zdobywania praktycznego 
doświadczenia w kontaktach z uczestnikami z innych krajów.

Wsparcie OPCW ze  strony Grupy Azoty S.A., polegające 
na  organizowaniu programu w  zakładach, z  czasem prze-
rodziło się w szerszą współpracę. Począwszy od  roku 2015 
przedstawiciele Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, biorą czynny 
udział w  OPCW Associate Programme w  roli uczestników. 
W ten sposób spółka intensyfikuje zdobywanie wiedzy przez 
rodzimą kadrę oraz promuje Polskę i idee OPCW w świecie.

Współpraca pomiędzy OPCW a Polską sukcesywnie rozwi-
ja się w dużej mierze właśnie dzięki przemysłowi. Początkowo 
zakłady chemiczne skupione w  Grupie Azoty przyjmowały 
przedstawicieli różnych krajów, którzy odbywali swoje staże 
w ramach flagowego programu OPCW Associate Programme. 
Obecnie program ten organizowany jest cyklicznie i wpisał się 
na stałe w prestiżową współpracę pomiędzy firmą a organi-
zacją. Od szesnastu lat służy podnoszeniu wyszkolenia i wy-
mianie doświadczeń w zakresie szeroko pojętego bezpieczeń-
stwa chemicznego i nie tylko. Dotychczas w programie wzięło 
udział trzech przedstawicieli z Polski: w 2014 r. dr Jakub Milcza-
rek z Politechniki Łódzkiej, w 2015 r. mgr inż. Adam Walczak 
z Grupy Azoty S.A. (Tarnów) i w 2016 r. dr Marek Chyc z Grupy 
Azoty S.A. (Tarnów). Ważnym aspektem dla organizatorów 
programu jest współpraca pomiędzy przedstawicielami śro-
dowisk akademickich, przemysłu i  organizacji rządowych. 
Z tej przyczyny wśród uczestników znajdują się nauczyciele 
akademiccy, pracownicy laboratoriów i przedstawiciele prze-
mysłu – inżynierowie oraz technolodzy nadzorujący na  co 
dzień pracę instalacji produkcyjnych, jak również pracownicy 
ministerstw czy armii. Tak duże zróżnicowanie osób o rozma-
itym doświadczeniu zawodowym jest dla uczestników szko-
lenia bezcennym doświadczeniem, z którego będą korzystać 
w dalszej karierze zawodowej. Selekcja uczestników progra-
mu jest tak przeprowadzana, by wybrać rokrocznie 32 osoby 
z różnych krajów i kontynentów, których minimum kilkuletnie 
doświadczenie zawodowe pozwala na  efektywną wymianę 
myśli i doświadczeń. Powinnością uczestników programu jest 
dzielenie się zdobytym doświadczeniem i wiedzą ze współ-
pracownikami, a także uczniami i studentami kierunków che-
micznych. Również w  przypadku polskich reprezentantów 
realizowane są oba warianty aktywności w  propagowaniu 
bezpieczeństwa chemicznego. Obecnie duże znaczenie od-
grywa kształcenie praktyczne, w którym część przedmiotów 
zawodowych prowadzą nauczyciele będący pracownikami 

zakładów przemysłowych. W ramach współpracy pomiędzy 
Grupą Azoty S.A. i Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie-
-Mościcach (ZST) w  klasach patronackich zajęcia prowadzą 
mgr inż. Adam Walczak i dr Marek Chyc. Dr Chyc jest ponad-
to wykładowcą w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w  Tarnowie, co dodatkowo zwiększa możliwość dotarcia 
do szerszej grupy odbiorców. Jest to doskonała sposobność 
do  przekazywania wiedzy i  doświadczeń zdobytych dzięki 
programowi OPCW Associate Programme młodym adeptom 
chemii, którzy ukształtowani w odpowiednim stopniu, będą 
lepiej przygotowani do pracy zawodowej. 

Program OPCW w sposób niezwykły zbliża do siebie lu-
dzi różnych kulturowo, a jednak posiadający podobne cele. 
Zawiązane więzi pomiędzy uczestnikami utrzymywane są 
nadal po powrocie do swoich krajów. Należy tu wspomnieć, 
że pomimo tak dużego zróżnicowania wszyscy odnoszą się 
do siebie w sposób bardzo przyjacielski, jakby znali się przez 
lata. Uczestnicy dzielą się informacjami na temat swojej ak-
tywności popularyzującej idee OPCW, takie jak: niszczenie 
broni chemicznej, kontrola nad produkcją jej prekursorów, 
pokojowe zastosowanie zdobyczy chemii, bezpieczeństwo 
chemiczne w zakładach przemysłowych i laboratoriach che-
micznych. Podczas pobytu w siedzibie OPCW w Hadze, seg-
mentu uniwersyteckiego na uniwersytecie Surrey w Wielkiej 
Brytanii, a także w trakcie stażów przemysłowych w różnych 
krajach (dr J. Milczarek – Malezja, mgr inż. A. Walczak – Sri Lan-
ka, dr M. Chyc – Indonezja) również zawiązują się znajomości 
i  przyjaźnie, które mogą owocować w  późniejszym czasie. 
Uczestnicy każdego z programów, część programu odbywa-
ją wspólnie, natomiast podczas segmentu uniwersyteckie-
go dzieleni są na dwie grupy. Staże przemysłowe odbywają 
w  zespołach dwuosobowych. Taka organizacja programu 
pozwala na wymianę doświadczeń zarówno na forum szer-
szej społeczności, jak również w wąskiej grupie uczestników. 
Alumni programu są organizatorami rozmaitych konferencji, 
sympozjów i szkoleń, dlatego ta współpraca nie kończy się 
w chwili uroczystego wręczenia dyplomu ukończenia pro-
gramu, a trwa znacznie dłuższej. 

Ważną zaletą programu jest wszechstronność poruszanych 
zagadnień. Począwszy od informacji dotyczących Konwencji 
o zakazie broni chemicznej (CWC) [1], wykłady prowadzone 
przez czynnych inspektorów OPCW dotyczące zasad prowa-
dzenia inspekcji, treningi nastawione na rozwój cech sprzyja-
jących pracy zespołowej i roli lidera, rozwijanie umiejętności 
w komunikowaniu się z podwładnymi i przełożonymi, umie-
jętności publicznych prezentacji na zadany temat po elemen-
ty inżynierii chemicznej. Szczególnie istotne są jednak umie-
jętności praktyczne zdobyte w trakcie projektu polegającego 
na symulacyjnym prowadzeniu firmy chemicznej z zachowa-
niem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Na tym eta-
pie uczestnicy realizują się na różnych poziomach organiza-
cyjnych firmy od aparatowego poprzez dział rozwoju i ścisłe 
kierownictwo firmy włącznie. Największe wyzwanie stanowi 
zwykle segment przemysłowy stażu. Na  tym etapie zespoły 
dwuosobowe, zwykle o  bardzo odmiennych doświadcze-
niach zawodowych realizują zadania postawione przed nimi 
przez firmy z sektora chemicznego. Z założenia są to zakłady, 
w których poziom organizacji i bezpieczeństwa stoi na bardzo 
wysokim poziomie, dzięki czemu uczestnicy mogą uzyskać 
wiele informacji praktycznych i przenieść je na grunt krajów, 

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej to mię-
dzynarodowa instytucja z siedzibą w Hadze, w Ho-
landii, będąca organem wykonawczym Konwencji 
o Zakazie Broni Chemicznej, która weszła w życie 
w 1997 r. Instytucja ta odpowiada za wdrażanie pra-
wa międzynarodowego w zakresie eliminowania 
istniejącego potencjału broni chemicznej. W 2013 
r. za działania na rzecz światowego pokoju OPCW 
została uhonorowana pokojową nagrodą Nobla. 
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z których pochodzą. Zwykle ten etap stażu jest najlepiej wspo-
minany przez uczestników, gdyż każdy zespół jest delegowa-
ny w inny rejon świata, gdzie realizowane są konkretne cele, 
istotne z punktu widzenia gospodarzy, co od uczestników wy-
maga połączenia zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej 
dla osiągnięcia założonego celu. Efekty swoich prac uczestni-
cy prezentują po powrocie do Hagi na  forum grupy, przed-
stawicieli przemysłu i pracowników OPCW oraz zaproszonych 
gości. Dodatkowo zespoły dwuosobowe prezentują wyniki 
projektu badawczego na wybrany temat związany z obsza-
rem zainteresowań OPCW. Opracowane projekty badawcze 
po  konsultacjach z  opiekunami projektów są publikowane 
w formie monografii zbiorowej.

Refleksje ze Sri Lanki – Adam Walczak. OPCW Asso-
ciate Programme jest wspaniałym przeżyciem oraz niebywa-
łą okazją do rozwoju. Możliwość reprezentowania Polski oraz 
Grupy Azoty w tak znakomitym międzynarodowym progra-
mie, którego celem jest szkolenie kadry specjalistów dla kra-
jów członkowskich w zakresie implementacji postanowień 
Konwencji o  Zakazie Broni Chemicznej, to  prawdziwy za-
szczyt i szansa na rozwój zawodowy oraz osobisty. W edycji 
Associate Programme 2015, w której uczestniczyłem, było je-
dynie czworo przedstawicieli kadry inżynieryjno-technicznej 
ze światowego przemysłu chemicznego. Tym bardziej cieszę 
się, że  jako młody inżynier znalazłem się w  tak nielicznym 
gronie. Całość grupy liczyła 32 uczestników.

Zajęcia będące przedmiotem programu odbywały się 
w siedzibie OPCW w Hadze, na Uniwersytecie Technicznym 
w  Delft, w  Holandii oraz na  Uniwersytecie Surrey, w  Anglii. 
Praktykę przemysłową odbyłem w  firmie CAMSO Loadstar 
(Pvt) Ltd. na Sri Lance, wraz z uczestnikiem z Tunezji dr Mehdy 
Safta, co było niezwykle ciekawym i pouczającym doświad-
czeniem. Zajęcia prowadzone były przez międzynarodową 
kadrę inspektorów i specjalistów OPCW, profesorów, dokto-
rów i nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli instytu-
cji międzynarodowych m.in.: European Chemical Industry 
Council (CEFIC), Chemical Distribution Industry in Europe 
(FECC), Chemical Business Association UK, European Che-
micals Agency (REACH), Port of Rotterdam oraz Port of Rot-
terdam Customs Office. Szczególnie interesujące okazały się 
zajęcia ze światowymi liderami w dziedzinie bezpieczeństwa 
chemicznego i bezpieczeństwa procesów przemysłowych – 
prof. dr inż. Genserikiem Reniersem oraz dr Rohanem Pererą.

Udział w programie dał mi wspaniałą okazję do zdobycia 
nowej wiedzy i poznania wielu ludzi z całego świata. Stałem 
się bogatszy w nowe doświadczenia, zdobyłem motywację 
do  dalszej ciężkiej pracy i  poszerzania swojej wiedzy oraz 
inspirację do  szerzenia idei OPCW – tzn. świata wolnego 
od broni chemicznej i bezpiecznego oraz odpowiedzialnego 
przemysłu chemicznego. Jestem za to ogromnie wdzięczny. 
Wiedzę którą zdobyłem wykorzystuję na co dzień w swojej 
pracy i dzielę się nią ze współpracownikami, pozostając rów-
nocześnie w kontakcie z innymi uczestnikami i organizatora-
mi tego istotnego programu. 

Refleksje z Indonezji – Marek Chyc. W 2016 r. zespół 
składający się z przedstawiciela Polski (M. Chyc) i Gambii (N. 
Touray) zostali skierowani do  Indonezji do  miasta Cilegon. 
Staż realizowali w  trzech zakładach chemicznych: Chandra 

Asri Petrochemical, PT Asachimas Chemical i Nippon Soku-
bai. Dodatkowo wygłosili wykład na zaproszenie w uniwer-
sytecie Sułtana Ageng Tirtayasa, a w Ministerstwie Przemysłu 
Indonezji przedstawili konkluzje wynikające z pobytu w wy-
mienionych zakładach. Przemysł chemiczny w  Indonezji 
to  w  większości nowopowstające zakłady w  fazie rozwoju 
i  rozbudowy przy wsparciu przedsiębiorstw japońskich. 
Chłonny rynek rozwijającej się gospodarki Indonezji jest 
odbiorcą szerokiej gamy produktów wytwarzanych przez 
wymienione zakłady. Jednocześnie zakłady te nie konkuru-
ją ze sobą, lecz dostarczają sobie surowców produkcyjnych. 
Należy podkreślić, że zakłady te działają zgodnie najwyższy-
mi międzynarodowymi standardami w  zakresie ochrony 
pracy, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska i są lidera-
mi w wymienionych dziedzinach dla lokalnego przemysłu. 
W kwestii bezpieczeństwa procesowego, zarządzania duży-
mi przedsiębiorstwami chemicznymi o potencjalnie dużym 
zagrożeniu w przypadku awarii, odpowiedzialności przemy-
słu za środowisko i społeczeństwo mieszkające w pobliżu fa-
bryk mogą stanowić przykład dla wielu innych krajów rozwi-
jających się. Postawa ta skutkuje znacznym zmniejszeniem 
liczby wypadków przy pracy i zrównoważonym rozwojem. 
Z danych statystycznych wynika, że i w Polsce ciężkich wy-
padków w przemyśle z roku na rok jest coraz mniej [2,3], co 
jest efektem wdrażania polityki i  kultury pracy promującej 
bezpieczeństwo. Podobnie jest w Indonezji, jednak tam do-
datkowo rozwijane są programy nastawione na zagrożenia 
naturalne takie jak trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie i za-
grożenia terrorystyczne oraz realizowanie standardów takich 
jak wymogi OSHAS 18001 [4]. 

Udział Polski na arenie międzynarodowej jest w interesie 
państwa, obywateli oraz przemysłu. W  czasie globalizacji 
rynku chemicznego również i zagrożenia zdają się mieć glo-
balny charakter. Z tej przyczyny ważne jest, aby podejmować 
działania zmierzające do redukcji zagrożenia. Uczestnicy pro-
gramu Associate Programme mogą zdobywać i wymieniać 
doświadczenia na gruncie przedsiębiorstwa o ugruntowanej 
i wieloletniej tradycji przemysłowej, firmy zarządzanej i pro-
dukującej w sposób bezpieczny. Jednocześnie biorący udział 
w programie polscy inżynierowie, mają sposobność zdobycia 
nowych, często komplementarnych doświadczeń, dzięki któ-
rym podnoszą swoje kwalifikacje, a zdobyte doświadczenie 
mogą wykorzystać dzieląc się wiedzą z współpracownikami 
i młodymi adeptami chemii, których są nauczycielami i prze-
wodnikami po świecie chemii przemysłowej. 
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Przemysł chemiczny 
w Królestwie Niderlandów

Przemysł chemiczny jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki 
holenderskiej. W 2015 r. zatrudniał 56 tys. osób, w tym, w samym sektorze 
farmaceutycznym zatrudnionych było 12 tys. pracowników. 

Holandia, wspólnie z Niemcami i Belgią tworzy jeden 
z  najsilniejszych chemicznych klasterów na  świecie 
skupionych wokół regionów Antwerpia-Rotterdam-

-Ren-Ruhr (ARRRA-Antwerp-Rotterdam-Rhine-Ruhr Area), 
który odpowiada za 40 proc. produkcji sektora chemiczne-
go w  Unii Europejskiej. Holenderski przemysł chemiczny 
cechuje wysoki stopień konkurencyjności i  nasycenia – 
na 25 największych firm sektora chemicznego 19 prowadzi 
działalność produkcyjną na terenie Królestwa Niderlandów. 
Do  największych firm tego sektora obecnych w  Holandii 
można zaliczyć takie koncerny jak: Akzo Nobel N.V., Lyondel-
lBasell Industries N.V., Royal Dutch Shell, DOW czy Dupont.

W 2015 r. obroty netto sektora chemicznego w Holan-
dii osiągnęły wartość 47 mld EUR co stanowiło 2 proc. ho-
lenderskiego PKB. Spadek obrotów tego sektora o ponad 
12 proc. w stosunku do poprzedniego roku był rezultatem 
niższych cen ropy naftowej, co w konsekwencji przełożyło 
się na niższe ceny sprzedaży w branży chemicznej. (Ryc. 1)

W 2015 r. wielkość produkcji w holenderskim sektorze 
chemicznym spadła w stosunku do 2014 r. o 1 proc. Jed-
nakże według ostatnich wstępnych danych opublikowa-
nych przez holenderskie Centralne Biuro Statystyki (CBS) 
w 2016 r. nastąpił wzrost produkcji w sektorze chemicznym 
o  prawie 5 proc. (indeks 104,6) w  stosunku do  roku po-
przedniego. (Ryc. 2)

Według holenderskiego Stowarzyszenia Przemysłu Che-
micznego – VNCI (De Vereniging van de Nederlandse Che-
mische Industrie) 80 proc. produkcji holenderskiego sektora 
chemicznego przeznaczone jest na  eksport. Od  wielu lat 
Holandia odnotowuje dodatni bilans obrotów handlowych 
w sektorze chemicznym, należy jednak zaznaczyć, że dane 
dotyczące eksportu holenderskiego podawane przez CBS 
obejmują również reeksport co częściowo zawyża wyni-
ki eksportu holenderskiego, którego wartość liczona jest 
w  oparciu o  kraj wysyłki produktu, a  nie kraj pochodzenia 
produktu. Podobnie jest w przypadku importu. Wysoki im-
port holenderski produktów chemicznych wiąże się z  ich 
dalszym reeksportem, a  niekoniecznie z  konsumpcją pro-
duktów na miejscu. W 2015 r. Holandia wyeksportowała (ra-
zem z reeksportem) produkty sektora chemicznego o łącz-
nej wartości 79,1 mld EUR. Import holenderski w  sektorze 
chemicznym wyniósł w tym okresie 54,4 mld EUR. (Ryc. 3)

W 2015 r. największymi odbiorcami produktów chemicz-
nych wyeksportowanych z Holandii były przede wszystkim 

kraje europejskie – 79 proc. eksportu z tego sektora trafiło 
do Europy, w której głównymi odbiorcami produktów ho-
lenderskich były Niemcy (20 proc.), Belgia (12 proc.), Francja 
(10 proc.), Wielka Brytania (9 proc.), Włochy (5 proc.), Hisz-
pania (4 proc.), Polska (2 proc.) i  Szwecja (2 proc.). Polska 
znalazła się na 8. pozycji pod względem głównych odbior-
ców produktów chemicznych pochodzących z  Niderlan-
dów. Podobnie sytuacja kształtuje się w  imporcie holen-
derskim produktów chemicznych. Tutaj również głównym 
partnerem jest Europa z 67 proc. udziałem w holenderskim 
imporcie tego sektora. Wśród największych europejskich 
dostawców sektora chemicznego do Holandii znajdują się 
Niemcy (21 proc.), Belgia (14 proc.), Wielka Brytania (9 proc.), 
Francja (6 proc.), Włochy (3 proc.), Hiszpania (3 proc.). Udział 
Polski w  imporcie produktów chemicznych do  Holandii 
w 2015 r. wyniósł 1 proc., plasując Polskę na 17. pozycji pod 
względem głównych dostawców sektora chemicznego. 
Ważnym partnerem handlowym pod względem dostaw 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Hadze

Ryc. 1. Obroty netto przemysłu chemicznego w Holandii
Źródło: CBS (Statistics Netherlands), VNCI Jaarverslag en Responsible Care Rapport 2015.

Ryc. 2. Indeks (dynamika) wielkości produkcji w sektorze 
chemicznym w Holandii (rok bazowy 2010=100)
Źródło: CBS (Statistics Netherlands), VNCI Jaarverslag en Responsible Care Rapport 2015.
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Firmy niderlandzkie kładą duży nacisk na innowacje i wysoką jakość produktów, w 2013 r. przemysł chemiczny przeznaczał na badania 
i rozwój 1,25 proc. swoich obrotów. 
Na ilustracji: obraz barokowego malarza holenderskiego Adriaena van Ostade „Alchemik”

Ryc. 3. Bilans obrotów handlowych w sektorze chemicznym 
Królestwa Niderlnadów (KN)
Źródło: CBS (Statistics Netherlands), VNCI Jaarverslag en Responsible Care Rapport 2015.
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Ryc. 4. Eksport holenderskiego sektora chemicznego w 2015 r. - 
główni odbiorcy (wg. kontynentów)
Źródło: CBS (Statistics Netherlands).
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Ryc. 6. Obroty towarowe Polska-Holandia w sektorze chemicznym
Źródło: Insigos Ministerstwo Rozwoju.

jąc nieznaczny spadek o  1,9 proc. w  stosunku do  2015 r. 
Wartość importu w  tym sektorze osiągnęła poziom 1,06 
mld EUR plasując Niderlandy na 3. pozycji, po Niemczech 
i Francji, pod względem dostawców produktów chemicz-
nych do Polski. Najważniejszymi towarami importowanymi 
z Holandii w ubiegłym roku były:
•	 Leki złożone przygotowane do  sprzedaży detalicznej 

(kod CN 3004), wartość importu 177,8 mln EUR, spadek 
o 31,5 proc. wobec 2015 r.

•	 Węglowodory cykliczne (kod CN 2902), wartość im-
portu w  2016 r. 128,1 mln EUR , wzrost o  57,9 proc. 
w stosunku do 2015 r.

•	 Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe, 
kwaśne oleje z  rafinacji, alkohole tłuszczowe (kod CN 
3823), wartość importu 39,5mln EUR, wzrost o  29,8 
proc.

•	 Krew ludzka; krew zwierzęca, szczepionki, toksyny, itp., 
(kod CN 3002), wartość importu 38,9 mln EUR, spadek 
o 25 proc.

•	 Perfumy i wody toaletowe (kod CN 3303), wartość im-
portu 37,7 mln EUR, wzrost o 8,7 proc.

•	 Spoiwa do  form odlewniczych lub rdzeni; produkty 
chemiczne, pozostałe (kod CN 3824), wartość importu 
34,2 mln EUR, wzrost o 18,2 proc.

•	 Nawozy mineralne lub chemiczne wieloskładnikowe, 
zawierające azot, fosfor i potas (kod CN 3105), wartość 
importu 31,9 mln EUR, wzrost o 27,1 proc.

•	 Farby, pokosty, itp. na  bazie polimerów rozpuszczo-
nych nie w  wodzie (kod CN 3208), wartość importu 
27,6 mln EUR, wzrost o 0,4 proc.

•	 Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i  toaletowe, 
dezodoranty do pomieszczeń (kod CN 3307) wartość 
importu 26,6 mln EUR, wzrost o 42,2 proc.

•	 Mieszaniny substancji zapachowych stosowane jako 
surowce w przemyśle (kod CN 3302), wartość importu 
25,7 mln EUR, wzrost o 8,7 proc.

Jak już wspomniano na początku, holenderski przemysł 
chemiczny cechuje wysoki stopień konkurencyjności i na-
sycenia. Firmy niderlandzkie kładą duży nacisk na innowa-
cje i wysoką jakość produktów, według VNCI w 2013 r. prze-
mysł chemiczny przeznaczał 1,25 proc. swoich obrotów, tj. 
750 mln EUR na badania i rozwój w sektorze chemicznym.

Wejście na rynek chemiczny w Holandii wymaga dużego 
zaangażowania kapitałowego koniecznego do  rozpoczę-
cia wysokonakładowej produkcji, co powoduje, że  rynek 
zarezerwowany jest głównie dla średnich i dużych spółek. 
Dodatkową przeszkodą na rynku holenderskim dla nowych 
spółek sektora chemicznego jest silna obecność świato-
wych koncernów oraz podatność sektora na fluktuacje cen 
surowców wykorzystywanych przy produkcji chemii.

Z  pewnością dużym wyzwaniem dla firm sektora che-
micznego będzie sprostanie aktualnym trendom świato-
wym związanym ze  starzejącą się populacją, zmianami 
klimatycznymi i  ochroną środowiska, zmniejszającymi się 
zasobami naturalnymi wykorzystywanymi w produkcji che-
micznej czy przenoszeniem produkcji do krajów azjatyckich 
i południowo-amerykańskich – szanse na skuteczny rozwój 
będą miały te firmy, które będą w stanie zapewnić wysoko 
innowacyjne produkty oparte na nowoczesnych technolo-
giach, na które popyt w najbliższych dekadach będzie rósł. 

produktów chemicznych do Holandii są Stany Zjednoczo-
ne, które po  Niemczech są drugim dostawcą produktów 
chemicznych do Holandii z udziałem 17 proc. (Ryc. 4, 5)

Wymiana handlowa Polski 
z Niderlandami w sektorze chemicznym
Według wstępnych danych opublikowanych w systemie 

Insigos Ministerstwa Rozwoju obroty polsko-holenderskiej 
wymiany handlowej na  koniec 2016 r. osiągnęły poziom 
15,1 mld EUR. Polski eksport do  Królestwa Niderlandów 
w 2016 r. osiągnął wartość 8,2 mld EUR, zaś import Polski 
z  KN wyniósł w  ubiegłym roku 6,9 mld EUR. Polska utrzy-
muje dodatni bilans w handlu z Królestwem Niderlandów.

W  ubiegłym roku obroty wymiany towarowej pomię-
dzy Polską a Holandią w zakresie przemysłu chemicznego 
i przemysłów pokrewnych (sekcja VI CN) osiągnęły wartość 
1,5 mld EUR przy znacznej przewadze importu produktów 
sektora chemicznego do  Polski, co od  wielu lat skutkuje 
ujemnym saldem w obrotach towarowych z Niderlandami 
w tej branży. (Ryc. 6)

Eksport z Polski do Holandii produktów przemysłu che-
micznego i przemysłów pokrewnych odnotował w 2016 r. 
wzrost o 12,4 proc. w stosunku do 2015 r. i osiągnął wartość 
438,7 mln EUR, co stanowiło 5,3 proc. całości polskiego eks-
portu do KN. Tym samym Holandia znalazła się na 8. pozycji 
pod względem odbiorców polskich produktów przemysłu 

chemicznego. Eksport produktów przemysłu chemiczne-
go jest mocno skoncentrowany, na 25 pierwszych pozycji 
towarowych (wg. 4 zn. CN) przypada ponad 90 proc. pol-
skiego eksportu w tym sektorze. Do najważniejszych pod 
względem wartości towarów wyeksportowanych w 2016 r. 
do Holandii należy zaliczyć:
•	 Biodiesel i  jego mieszaniny zawierające do  70 proc. 

masy olejów (kod CN 3826), wartość eksportu w 2016 r. 
wyniosła 126,3 mln EUR, wzrost o 84 proc. w stosunku 
do roku 2015.

•	 Świece, cienkie świece i podobne (kod CN 3406) , war-
tość eksportu w 2016 r. 73,3 mln EUR, wzrost o 108,1 
proc. wobec 2015 r.

•	 Preparaty do upiększania, makijażu i pielęgnacji skóry 
(z wyjątkiem leków) (kod CN 3304), wartość eksportu 
21,5 mln EUR, spadek o 53,2 proc.

•	 Preparaty do włosów (kod CN 3305), wartość eksportu 
20,8 mln EUR, wzrost o 5,2 proc.

•	 Leki złożone przygotowane do  sprzedaży detalicznej 
(kod CN 3004), wartość eksportu 20,3 mln EUR, spadek 
wobec 2015 r. o 19,4 proc.

•	 Organiczne środki powierzchniowo czynne (oprócz 
mydła), środki czystości (kod CN 3402), wartość eks-
portu 16,5 mln EUR, wzrost o 17,9 proc.

W  2016 r. produkty przemysłu chemicznego i  prze-
mysłów pokrewnych były drugą najważniejszą grupą to-
warów importowanych z  Holandii do  Polski odnotowu-
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Rynek chemiczny w Indiach
Opracowanie: Karol Pęczak
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Nowym Delhi

Przemysł chemiczny Indii obecnie jest trzecim największym w Azji i szóstym 
na świecie. W nadchodzących latach przewiduje się jego dalszy wzrost 
o ok. 8-9 proc. rocznie i zwiększenie udziału w światowym przemyśle 
chemicznym do 5-6 proc. w 2021 r.

fot.: www.shutterstock.com

Rynki
stanowi zaledwie około 20 proc. całkowitej populacji Indii 
i  kształtuje się na poziomie 250-300 mln osób. Oznacza to, 
że na tym rynku liczba potencjalnych konsumentów produk-
tów z  Polski przekracza połowę populacji Unii Europejskiej. 
Dodatkowo szacuje się, że w 2025 r. 583 mln mieszkańców 
Indii będzie miało dochód powyżej 4,4 tys. USD, tj. 23,5 tys. 
USD po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej.

1,3 mld osób zamieszkujących Indie tworzy największą 
po  Chinach gospodarkę Azji (PKB według siły nabywczej 
rzędu 8,6 bln USD, wobec 20,9 bln USD w Chinach)2. Po-
wyższe czynniki decydują o  tym, że  Indie należą do  naj-
większych rynków importowych Azji (po Chinach, Japonii, 
Hong Kongu oraz Korei Południowej). Według prognoz 
OECD dynamika wzrostu gospodarczego Indii będzie 
w 2017 r. wyższa od wzrostu PKB w Chinach i wyniesie 7,5 
proc. (wobec 6,2 proc. w Chinach, 3,5 proc. w Polsce, 3,3 
proc. średniej światowej oraz 1,7 proc. w strefie euro)3. 

Obroty handlowe

W  ostatnich latach wartość rocznych obrotów handlu 
zagranicznego Indii kształtowała się na poziomie około 660 
mld USD, czyli zaledwie o 2/3 wyższym niż w przypadku 
Polski, co biorąc pod uwagę dużą różnicę wielkości go-
spodarek (Indie są gospodarczo 8-krotnie większe od Pol-
ski) i  liczby ludności (1,3 mld obywateli Indii wobec 38 
mln obywateli Polski) świadczy o znacznie silniejszym niż 
w przypadku Polski ukierunkowaniu gospodarki indyjskiej 
na rynek wewnętrzny.

Szacuje się, że  w  roku ubiegłym wielkość eksportu Indii 
kształtowała się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich 
i  wyniosła 265 mld USD, z  kolei import drugi rok z  rzędu 
wyraźnie spadł do  poziomu 280 mld USD (z  392 mld USD 
w 2015 r. i 463 mld USD w roku 2014). W efekcie nastąpiła 
redukcja deficytu handlu zagranicznego ze  140 mld USD 
w 2014 r. do 15 mld USD w roku ubiegłym. Głównym czyn-
nikiem stojącym za spadkiem wielkości indyjskiego importu 
jest spadek cen surowców na świecie, a szczególnie global-
nych cen ropy naftowej. Ropa naftowa ma największy udział 
w strukturze towarowej wydatków importowych Indii.

Głównymi grupami produktowymi w indyjskim ekspor-
cie są: kamienie i metale szlachetne (16,3 proc. eksportu), 
paliwa i oleje mineralne (11,4 proc.), odzież i dodatki odzie-
żowe (6,2 proc.), pojazdy i  ich części (5,7 proc.), maszyny 
i urządzenia mechaniczne (5,1 proc.), produkty farmaceu-
tyczne (4,9 proc.) oraz chemikalia organiczne (4,3 proc.). 
Z kolei w imporcie do Indii dominują: paliwa i oleje mine-
ralne (25,7 proc. indyjskiego importu), kamienie i  metale 
szlachetne (13,3 proc.), maszyny i  urządzenia elektryczne 
(10,2 proc.), maszyny i urządzenia mechaniczne (8,6 proc.) 
oraz chemikalia organiczne (4,1 proc.).

Napływ inwestycji

Napływ inwestycji z zagranicy jest dla Indii bardzo waż-
nym czynnikiem wzrostu gospodarczego, dlatego władze 
tego kraju przeprowadzają szereg reform liberalizacyjnych 
wobec inwestorów zagranicznych i przedsiębiorstw krajo-
wych, również w ramach sztandarowego programu gospo-
darczego Make in India wprowadzonego w życie w 2014 r.4 
Do kluczowych reform Make in India należy między innymi 
zwiększenie dozwolonych udziałów kapitału zagraniczne-
go w  inwestycjach w  25 wybranych sektorach indyjskiej 
gospodarki, między innymi w  przemyśle chemicznym. 
Rząd Indii zezwala na  100 proc. udział kapitału obcego 
w przedsiębiorstwach tej branży, a wytwarzanie większości 
produktów chemicznych nie wymaga już licencji, z wyjąt-
kiem produktów zagrażających życiu.

Skumulowana wielkość Bezpośrednich Inwestycji Za-
granicznych w Indiach kształtuje się na poziomie 282,3 mld 
USD. Dla porównania w Chinach sięga 1 221 mld USD, nato-
miast w Polsce 213 mld USD. Inwestorzy lokują swoją dzia-
łalność gospodarczą w Indiach między innymi ze względu 
na tanią siłę roboczą i w nadziei na wykorzystanie ogrom-
nego potencjału rozwojowego kraju. W  ostatnich latach 
kapitał BIZ lokowany w Indiach pochodził z takich krajów 
jak Mauritius, Singapur, Niderlandy, Japonia oraz USA5. 
Szacuje się, że w latach 2000-2016 skumulowana wartość 
inwestycji zagranicznych w  przemyśle farmaceutycznym 
Indii wyniosła 14 mld USD, a w chemicznym 12 mld USD.

Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny należy do  najstarszych gałęzi go-
spodarki Indii i ma istotny wpływ na wzrost gospodarczy 
kraju. Obecnie udział tego przemysłu w tworzeniu PKB Indii 
wynosi 16 proc., a celem rządu jest dalsze jego zwiększe-
nie do 25 proc. w roku 2025. Przemysł chemiczny Indii jest 
obecnie trzecim największym w Azji i szóstym na świecie. 
W nadchodzących latach przewiduje się jego dalszy wzrost 
o około 8-9 proc. rocznie i  zwiększenie udziału w świato-
wym przemyśle chemicznym do 5-6 proc. w 2021 r.

Przemysł chemiczny Indii jest odbiorcą 1/3 wyrobów 
chemicznych wytwarzanych przez ten przemysł i  biorąc 
pod uwagę obecne trendy ocenia się, że  udział ten jesz-
cze wzrośnie. Do najważniejszych segmentów indyjskiego 
przemysłu chemicznego zalicza się: przemysł petroche-
miczny (między innymi produkcja polimerów, włókien syn-
tetycznych), przemysł chlorowo-alkaliczny (między innymi 
produkcja sody kaustycznej, chloru oraz sody kalcynowa-
nej), przemysł produkcji pestycydów (Indie są czwartym 
po USA, Japonii i Chinach największym na świecie produ-
centem pestycydów), przemysł chemikaliów specjalnych 
oraz przemysł farmaceutyczny (roczna produkcja leków 
w Indiach osiąga łączną wartość 6,5 mld USD).

Biorąc pod uwagę wzrost popytu wewnętrznego Indii 
na produkty przemysłu chemicznego, w tym między inny-
mi na wyroby farmaceutyczne, pestycydy czy farby, ocenia 
się, że  wielkość przemysłu, obecnie szacowanego na  ok. 
190 mld USD, w nadchodzących latach będzie zwiększała 
się w tempie 8-9 proc. rocznie. Ważnym impulsem wzrostu 
jest zwiększanie się siły nabywczej ludności.

1)		OECD	Economic	Surveys	–	India,	OECD,	November	2014,	s.	8.
2)		Dane	Międzynarodowego	Funduszu	Walutowego	-	http://www.imf.org.
3)		Organizacja	Współpracy	Gospodarczej	i	Rozwoju	-	https://data.oecd.org.
4)		http://www.businessworld.in/article/The-Big-Bang-Reforms-

Are-Here-All-You-Need-To-Know-About-Changes-In-Different-
Sectors/20-06-2016-99409/#

5)		http://indiainbusiness.nic.in/newdesign/index.
php?param=investment_landing/247/1	

Gospodarka Indii

Indie należą do najbardziej zaludnionych i najszybciej roz-
wijających się krajów świata. W ostatnim dziesięcioleciu prze-

ciętny wzrost PKB Indii kształtował się na poziomie 8 proc., 
co pozwoliło na zredukowanie poziomu ubóstwa o połowę1, 
jednak ciągle prawie ¼ ludności Indii żyje za mniej niż 1 USD 
dziennie. Z kolei liczba przedstawicieli klasy średniej i wyższej 
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Temat artykułu

Przemysł chemiczny Indii tworzy 70 tys. przedsiębiorstw. 
Do  największych firm operujących na  rynku należą: Tata 
Chemicals, United Phosphorous Limited, BASF, India Gly-
cols, Pidilite Industries, Vikas WSP, Phillips Carbon Black 
Limited, Gujarat Heavy Chemicals, Aarti Industries oraz 
Gujarat Alkalies & Chemicals Limited. W przemyśle petro-
chemicznym możemy wyróżnić: Reliance Industries Ltd., 
Indian Oil Corporation Limited, Haldia Petrochem Ltd. oraz 
Gas Authority of India Ltd.

Warto zwrócić uwagę na  fakt, że  Indie są importerem 
netto produktów chemicznych i tworzyw sztucznych. Defi-
cyt w obrotach wyrobami przemysłu chemicznego kształ-
tuje się na poziomie 3,5 mld USD, a tworzyw sztucznych 6,7 
mld USD. W okresie od 2008-2009 do 2015-2016 najwięk-
szy wzrost importu do Indii odnotowano w handlu chemi-
kaliami organicznymi – o 7 mld USD do poziomu 15,6 mld 
USD. Z kolei najbardziej dynamicznie rósł import tworzyw 
sztucznych – łącznie o 155 proc. (z 4,5 mld USD w okresie 
2008-2009 do  poziomu 11,4 mld USD), substancji białko-
wych, skrobi modyfikowanych, klejów, enzymów – o 146 
proc. (z  148,8 mln USD do  366,2 mln USD) oraz środków 
powierzchniowo-czynnych, preparatów piorących, smaro-
wych – o 120 proc. (z 289,6 mln USD do 637,5 mln USD).

Wymagający rynek

Indie należą do największych i najszybciej rozwijających 
się krajów świata. Jednak wejście na ten rynek, prowadze-
nie działalności gospodarczej i  współpraca z  indyjskimi 
podmiotami nie należą do prostych zadań. Pomimo aktyw-
nych działań indyjskich władz mających na  celu zmniej-
szenie obciążeń formalno-prawnych dla inwestorów 
zagranicznych, Indie plasują się na  odległych pozycjach 
w rankingach swobody działalności gospodarczej. Przykła-
dowo, według Banku Światowego Indie zajmują dopiero 
130. miejsce na 189 państw objętych analizą przedstawio-
ną w raporcie Doing Business6. W tym samym zestawieniu 
Chiny znalazły się na  84. pozycji, Japonia na  34., Polska 
na 25., a Korea Południowa na 4.

Do barier oddziałujących na ograniczanie intensywno-
ści relacji biznesowych z przedsiębiorstwami z Indii można 
zaliczyć między innymi: wysoki poziom barier ochronnych, 
w  tym pozataryfowych, uciążliwość, niejasność i  długo-
trwałość indyjskich procedur celnych, zawiły system go-
spodarczych regulacji prawnych, możliwość arbitralnych 
decyzji urzędniczych oraz wysoki stopień korupcji, kliente-
lizmu i nepotyzmu w sektorze publicznym.

Relacje gospodarcze z Polską

Pomimo tych ograniczeń Indie pozostają perspekty-
wicznym rynkiem dla polskich eksporterów i  inwestorów. 
Wśród czynników sprzyjających rozwojowi współpracy 
gospodarczej z Polską należy wyszczególnić: bardzo duży 
rynek konsumentów, szybkie tempo wzrostu PKB, systema-
tyczne obniżanie barier taryfowych oraz postępy w zakre-
sie modernizacji rolnictwa i przemysłu.

W  rezultacie odnotowuje się rosnące zainteresowanie 
polskich firm współpracą gospodarczą z  Indiami. Indie są 
czwartym w Azji po Chinach, Korei Południowej i Japonii, 
partnerem handlowym Polski (według wielkości obrotów 
handlowych), a  także drugim po  Chinach rynkiem zbytu 
dla eksporterów z  Polski. Na  liście największych unijnych 
eksporterów do  Indii Polska zajmuje 10. miejsce. Z  Polski 
pochodzi wprawdzie zaledwie 0,15 proc. towarów sprowa-
dzanych do Indii, jednak udział ten zwiększył się z 0,10 proc. 
w okresie 2010-2011.

Według danych Ministerstwa Przemysłu i  Handlu Indii 
w  roku 2015/2016 r.7 polsko-indyjskie obroty towarowe 
osiągnęły wartość 1  595,0 mln USD. Wartość towarów 
eksportowanych z  Polski do  Indii zamknęła się kwotą 
569,7 mln USD, a importowanych sięgnęła 1025,3 mln USD. 
W  rezultacie wystąpił deficyt w  obrotach wzajemnych 
w kwocie 455,6 mln USD.

fot.: www.shutterstock.com

Hajdarabad – miasto w południowych Indiach, stolica stanu Telangana

Główne pozycje towarowe w  indyjskim eksporcie 
do Polski w 2015/2016 r. zajmowały wyroby przemysłu lek-
kiego z udziałem 28,4 proc., wyroby przemysłu chemiczne-
go z udziałem 19,6 proc., wyroby przemysłu elektromaszy-
nowego z udziałem 17,0 proc. oraz wyroby metalurgiczne 
z  udziałem 13,7 proc.. Do  Indii w  roku 2015/2016 Polska 
sprzedała wyroby przemysłu elektromaszynowego (26,5 
proc. udziału w  całkowitym eksporcie do  Indii), wyroby 
przemysłu chemicznego (14,7 proc.), wyroby metalurgicz-
ne (12,6 proc.) oraz produkty mineralne (11,7 proc.).

Indie są pierwszym miejscem lokalizacji polskich in-
westycji bezpośrednich w  Azji (przed Singapurem, Male-
zją i  Chinami). Według danych indyjskiego Ministerstwa 
Handlu i Przemysłu stan należności z tytułu polskich bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych w  Indiach osiągnął 
wartość około 615 mln USD. Do największych polskich in-
westorów w Indiach należą: Can-Pack S.A., Gestamp Polska 
Sp. z o.o., Maflow oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opa-
trunkowych. Swoją sieć sklepów rozbudowuje również fir-
ma Inglot.

Polska odnotowuje deficyt w  wymianie produktami 
przemysłu chemicznego z  Indiami. W  okresie 2015-2016 
wielkość polskiego eksportu produktów przemysłu che-
micznego i  przemysłów pokrewnych wyniosła 46,0 mln 
USD, natomiast import 125,1 mln USD. W  przypadku ob-
rotów tworzywami sztucznymi wielkości te wyniosły od-
powiednio 37,6 mln USD i 75,8 mln USD. Jednak wielkość 
rynku stawia Indie w  gronie najpoważniejszych polskich 
partnerów gospodarczych w Azji. Do najbardziej perspek-
tywicznych obszarów współpracy handlowej pomiędzy 
Polską a Indiami w przemyśle chemicznym można zaliczyć 
między innymi: tworzywa sztuczne, farmaceutyki, materia-
ły medyczne i higieniczne, kosmetyki i detergenty. 

Zachęcamy polskich eksporterów do  podję-
cia walki o  rynek indyjski i  do  kontaktowania się 
z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady 
RP w Nowym Delhi.

6)		http://www.doingbusiness.org/rankings
7)		Rok	obrachunkowy	w	Indiach	trwa	od	1	kwietnia	do	31	marca	

kolejnego	roku	kalendarzowego.

fot.: www.shutterstock.com

Kalkuta – miasto w północno-wschodnich 
Indiach, w delcie Gangesu

Komentarz J. J. Singha, Prezesa Indyjsko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Trudno przecenić potencjał indyjsko-polskiej współpracy gospodarczej, zwłaszcza 
w zakresie handlu i inwestycji w przemyśle chemicznym. Na szczególną uwagę zasługują 
szerokie możliwości dla polskich inwestorów - zagraniczne inwestycje są w Indiach 
niezwykle istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Obecnie, również w ramach 
prowadzonego od 2014 r. programu „Make in India” wprowadzono szereg udogodnień 
sprzyjających inwestycjom. 

Indie to jeden z największych i najszybciej rozwijających się krajów świata. To tutaj tkwi 
szansa zaistnienia Polskiej Chemii w skali globalnej.

Dowiedz się więcej: www.ipcci.pl
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Współpraca z nauką

50 lat Filii  
Politechniki Warszawskiej w Płocku
Rok akademicki 2016/2017 to 50. rok działalności płockiej 
Filii Politechniki Warszawskiej.

i 2005-2008), Jacek Kijeński (2008-
2012) i Janusz Zieliński (1999-2005 
i  2012-2020). W  50-letniej historii 
Filia poszerzała swoje zasoby ma-
terialne i kadrowe rozwijała ofertę 
dydaktyczną i naukową, zmieniała 
swoje struktury, stając się jednost-
ką naukowo-dydaktyczną o uzna-
nej randze w systemie szkolnictwa 
wyższego. 

Dziś Filia jest dojrzałą jednostką 
naukowo-dydaktyczną, wpisują-
cą się w standardy europejskiego 
szkolnictwa wyższego, funkcjo-
nującą w obszarze pięciu najistot-
niejszych dla regionu specjal-
ności: Budownictwa, Mechaniki, 
Technologii chemicznej, Inżynierii 
środowiska i Ekonomii. Prowadzo-
ne tu kierunki studiów, w oce-nie 
jakości i  warunków studiowania, 
są na  przedzie list rankingowych 
kierunków studiów w  polskich 
uczelniach. 

Dydaktyka

Dydaktyka jest bardzo ważnym obszarem działalności 
Filii.

Bazę dydaktyczną Filii stanowią: 44 laboratoria nauko-
wo-dydaktyczne, 12 pracowni komputerowych, 42 sale 
wykładowe, 2 aule, 1 audytorium.

Filią w  początkowym okresie zarządzali kierownicy – 
pełnomocnicy Rektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii: 
doc. Edward Kowalczyk (1967-1969), doc. Andrzej Gajew-
ski (1969-1071), prof. Władysław Lenkiewicz (1971-1073). 
Po  usamodzielnieniu się Uczelni, powołaniu instytutów 
(Budownictwa, Chemii, Mechaniki), Filią kierowali Prorek-
torzy Politechniki Warszawskiej ds. Filii. Funkcje te pełnili 
profesorowie: Andrzej Bukowski (1973-1981), Henryk Ber-
nacki (1981-1984), Józef Kwiatkowski (1984-1990), Woj-
ciech Włodarczyk (1990-1993), Jacek Kubissa (1993-1999 

Studia w Politechnice Warszawskiej 
w Płocku

Kierunki studiów

  Budownictwo od 1967/68
  Mechanika od 1968/69 (od 1992/93 

Mechanika i Budowa Maszyn)
  Chemia od 1970/71 (od 1987/88 Technologia 

Chemiczna)
  Inżynieria Sanitarna od 1973/74 (od 1992/93 

Inżynieria Środowiska)
  Ekonomia od 1995/96

Formy studiów

  od 1967/68 dzienne studia inżynierskie
  od 1973/74 dzienne studia magisterskie 

jednolite
  od 1981/82 zaoczne studia inżynierskie
  od 1995/96 studia dzienne i zaoczne 

na kierunku Ekonomia
  od 2001/02 studia dwustopniowe dzienne 

na kierunkach technicznych z systemem 
punktowym ECTS
  od 2007/08 Stacjonarne Studia 

Doktoranckie w dyscyplinach: Budownictwo 
oraz Budowa i eksploatacja maszyn

Badania naukowe i działalność 
techniczna Wydziału
  Potencjał aktualny: 44 laboratoria naukowe, 

12 pracowni komputerowych, 154 profesorów 
i doktorów
  Główne kierunki badań
  procesy petrochemiczne i rafineryjne 

w przeróbce ropy naftowej
  nowe materiały i technologie wytwarzania
  maszyny i urządzenia rolnicze i przetwórstwa 

spożywczego
  ochrona środowiska i racjonalizacja zużycia 

energii
  trwałość i niezawodność obiektów budowlanych 

i konstrukcji
  niezawodność systemów mechanicznych
  ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji 

oraz analizy
  problemów współczesnej gospodarki
  1992 przyznanie Wydziałowi Budownictwa 

i Maszyn Rolniczych uprawnień do nadawania 
stopnia doktora
  2004 utworzenie Centrum Doskonałości CERED
  2006 przyznanie Wydziałowi Budownictwa, 

Mechaniki i Petrochemii pierwszej (najwyższej) 
kategorii naukowej
  2013 utworzenie Centrum Naukowego 

Technologii Chemicznej i Materiałoznawstwa
  2015 otwarcie Laboratorium Innowacyjnych 

Technologii i Materiałów

Płocka Filia Politechniki Warszawskiej została utworzona 18 kwietnia 1967 r. 
na zapotrzebowanie powstałych w latach 60-tych XX wieku przedsiębiorstw 
i instytucji rozwijającego się przemysłowo regionu płoc-kiego. Jej misją 
było kształcenie kadr oraz wspieranie wiedzą i badaniami rozwijających się 
zakładów. Od początku swojej działalności Filia związała się z miejscowym 
przemysłem, przedsiębiorstwami rozbudowującymi miasto i różnymi 
jednostkami życia społeczno-gospodarczego regionu. 

Badania naukowe

W Filii były i są prowadzone badania naukowe podsta-
wowe i stosowane o stosunkowo szerokim zakresie przed-
miotowym. Specjalizacją Wydziału Budownictwa, Me-
chaniki i  Petrochemii są zagadnienia naukowe z  zakresu: 
mechaniki konstrukcji, własności materiałów budowlanych, 

inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska, 
fizyki budowli, systemów energetycznych, 
systemów mechanicznych i maszyn, kon-
strukcji i eksploatacji aparatury przemysło-
wej, projektowania i eksploatacji instalacji 
przemysłowych, inżynierii materiałowej, 
paliw, materiałów petrochemicznych, pro-
cesów rafineryjnych i  petrochemicznych 
w  przerobie ropy naftowej, procesów 
przetwórstwa biomasy i tribologii. Specja-
lizacją Kolegium Nauk Społecznych i Eko-
nomicznych są zagadnienia ekonomiki 
przedsiębiorstw, badania rynku i trendów 
społecznych. Zespoły Filii rozwinęły 
współpracę z innymi ośrodkami naukowy-
mi. Aktualnie Filia współpracuje w ramach 
programów naukowych i  dydaktycznych 
z  16 zagranicznymi ośrodkami naukowy-
mi oraz z wieloma krajowymi instytutami 
branżowymi i uczelniami.

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe
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Temat artykułu

Działalność studencka
  1968 pierwsze w Płocku Juwenalia
  lata 70. Klub Studencki Filip, Kabaret Veto, Teatr 

Studencki, Akademicki Związek Sportowy, koła 
naukowe
  1977 powstanie Zespołu Pieśni i Tańca Filii 

Politechniki Warszawskiej (obecnie Zespół Tańca 
Ludowego Masovia)
  1998 powstanie Kameralnego Chóru Akademickiego
  2013 utworzenie Studenckiego Centrum Nauki 

zrzeszającego koła naukowe działające w Filii
  2014 utworzenie punktu Biura Karier
  2015 reaktywacja Studenckiego Forum Business 

Centre Club

maj V Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Współczesne problemy rozwoju 
gospodarczego”

maj Bal Dyplomatów

maj Regaty o Puchar Rektora Politechniki 
Warszawskiej Piknik Integracyjny

maj Juvenalia Płockie

maj / 
czerwiec

XXXVII Międzynarodowe Sympozjum im. 
Bolesława Krzysztofika „Problemy inżynierii 
środowiska” AQUA 2017

wrzesień Konferencja Młodych Naukowców 
i Doktorantów „MŁODZI DLA TECHNIKI 2017”

grudzień Seminarium Studenckiego Centrum Nauki 
„Studenci miastu i regionowi”

Działalność studencka

Bogata i  różnorodna była i  jest działalność studentów 
w półwiecznej historii Filii. W początkowym okresie w Uczel-
ni działały: Teatr Studencki, Kabaret VETO, Klub Studencki Fi-
lip, Studencki Zespół Pieśni i Tańca Filii PW w Płocku. 

Obecnie w Filii PW w Płocku, oprócz Samorządu Studen-
tów i  Samorządu Doktorantów działają aktywnie Aka-de-
mickie Centrum Kultury, Studenckie Centrum Nauki i Aka-
demicki Związek Sportowy.

Współpraca z regionem

Filia współpracuje z  większością znaczących przedsię-
biorstw i  instytucji Płocka i  regionu. Zawarła szereg poro-
-zumień o współpracy z największymi przedsiębiorstwami 
subregionu płockiego. Porozumienia te normują działal-
ność badawczą, wdrożeniową i ekspercką Uczelni na rzecz 
przedsiębiorstw, określają formy współpracy w  procesie 
kształcenia i  dają możliwość wspierania realizacji podsta-
wowych zadań Filii przez te przedsiębiorstwa. Na zapotrze-

bowanie firm realizowane są prace badawcze, ekspertyzy, 
prowadzone są badania przemysłowe oraz prace dyplo-
mowe. Każdego roku prezesi współpracujących z Filią firm 
przyznają ponad 30 wyróżnień i nagród za prace badaw-
czo-rozwojowe i  prace dyplomowe zrealizowane na  ich 
potrzeby. W  PW Filii w  Płocku działa również system sty-
pendiów fundowanych przez przedsiębiorstwa dedykowa-
nych wyłącznie studentom.

Klamrą współpracy jest powoływanie przy Filii na okres 
kadencji władz Rady Partnerstwa Gospodar-czo-Społecz-
nego, do  której należą wybitni przedstawiciele regionu 
płockiego.

Absolwenci płockiej Filii pracują naukowo oraz zajmują 
eksponowane stanowiska w różnych podmiotach gospo-
darczych i społecznych. 

Politechnika Warszawska Filia w Płocku od pięćdziesięciu lat pełni niezwykle 
istotną rolę w rozwoju Polskiej Chemii, kształcąc przyszłe kadry i dostarczając 
innowacyjne rozwiązania technologiczne dla polskiego przemysłu chemicznego. 
Bez Filii nie byłby możliwy dynamiczny rozwój branży, a tym samym – polskiej 
gospodarki, która bazuje na produktach chemicznych. 

Serdecznie gratulujemy pięćdziesięciu udanych lat działalności i życzymy 
kolejnych sukcesów przy reali-zacji projektów zarówno dydaktycznych,  
jak i naukowo-badawczo! Sto lat!

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
CHEM INTERNATIONAL

GROUP

CHEM INTERNATIONAL GROUP C H E M  I N T E R N A T I O N A L  G R O U P

www.chem-international.pl  łączy nas chemia

ChP-prasa-210x297-1704.indd   1 26.04.2017   22:52

Fot. materiały prasowe
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Temat artykułu

Ignacy Domeyko 
Wkład polskiego chemika w edukację i rozwój 
technologiczny Chile

Oprócz wybitnych osiągnięć na polu nauczania chemii w La Serena, swoją 
działalnością Domeyko przyczynił się do rozwoju Chile w ogóle. Jego zasługi 
zostały uznane przez rząd państwa, który przekonał go do pozostania w Chile, 
a w grudniu 1846 r. mianował członkiem Rady Uniwersytetu Chile i uczynił 
odpowiedzialnym za nauczanie chemii i fizyki w Instytucie Narodowym. 

Historia ludzkości od tysiącleci związana jest z naukami 
chemicznymi – od chwili, w której człowiek nauczył 
się używać ognia w celu przyrządzania pożywienia, 

przygotowywania odzienia, czy produkcji broni, po obrób-
kę metali i niemetali w ich formach czystych jak i w formie 
związków – chemia zawsze miała i nadal ma wielki wpływ 
na  nasze życie codzienne, umożliwia m.in. postęp w  pro-
dukcji towarów czy też syntezę nowych pierwiastków.

W przypadku Chile, duży wkład w rozwój gospodarczy 
państwa miało górnictwo. Jako tradycyjne rzemiosło, gór-
nictwo już w  czasach kolonialnych było źródłem wielkie-
go bogactwa na  północy kraju. Po  uzyskaniu przez Chile 
niepodległości, chilijski bohater narodowy Bernardo O’Hig-
gins, ze  wsparciem władz miasta La Serena założył Naro-
dowy Instytut Departamentalny Coquimbo1 wraz z katedrą 
Mineralogii. Celem powstałego w 1821 r. Instytutu było po-
głębianie wiedzy naukowej poprzez wymianę z zagranicą, 
przyciąganie wykwalifikowanych pracowników, wpro-
wadzenie nowych technologii w  przemyśle chemicznym 
i górniczym oraz zwiększenie obrotów handlowych Chile 
z innymi krajami. Przemysł wydobywczy już wtedy miał wy-
soki procentowy udział w eksporcie Chile. 

Największe złoża metali znajdowały się na północy Chile 
– w Coquimbo, Copiapó i Chañaral, a najważniejszymi za-
sobami wydobywanymi w tym okresie były miedź, srebro 
i złoto. (Tab. 1)

Mimo, iż produkcja stale rosła ze  względu na  duże zapo-
trzebowanie międzynarodowe, ceny pozostawały niskie. Miało 

Jaime Pozo C.
Profesor Chemii Uniwersytetu La Serena, Konsul honorowy RP

to  związek z  ciągłym stosowaniem tradycyjnych metod wy-
dobywczych, małymi zasobami ludzkimi wyspecjalizowanymi 
w przemyśle wydobywczym i niską kontrolą jakości.

W 1825 r. do La Serena przybył niemiecki inżynier górnic-
twa Carlos Lambert, absolwent Paryskiej Szkoły Górniczej. 
W  1831 r. Lambert wprowadził innowacje technologiczne 
w pozyskiwaniu metali, jak na przykład znane mu z Anglii pie-
ce odlewnicze, które znacznie ułatwiły pozyskiwanie miedzi 
w jej pożądanej formie.

Na  zlecenie rządu chilijskiego, Carlos Lambert skontak-
tował się z  innym absolwentem Paryskiej Szkoły Górniczej 
– Polakiem, Ignacym Domeyko. Domeyko przybył do Chile 
w czerwcu 1838 r. w celu realizacji programu profesjonalnej 
edukacji górniczej, w której miało być zawarte nauczanie fizy-
ki i chemii na poziomie szkoły średniej.

We  wrześniu 1838 r., spędziwszy jedynie trzy miesiące 
na nauce języka hiszpańskiego, Domeyko rozpoczął naucza-
nie w Instytucie Coquimbo, znanym dzisiaj jako Liceum Gre-
gorio Cordoveza. Widząc u uczniów zupełny brak przygoto-
wania naukowego i  nieznajomość mineralogii jako nauki, 
podjął mądrą decyzję, którą tak opisał w swoim dzienniku: Ze 
względu na  nieograniczone zaufanie, jakie mi okazano, jedyną 
moją zasadą i  jedynym obowiązkiem winno być kierowanie się 
szczerością i  planowanie tego jedynie, co korzystne dla moich 
przyszłych studentów i tego gościnnego państwa. Postanowiłem 
zatem stworzyć plan inny od  tego, który zwykle stosują szkolni 
pedagodzy i dostosować się do intelektu uczniów, których jeszcze 
nie poznałem, a także do ich prawdziwych potrzeb i umiejętności.

W dalszym ustępie zastanawiał się: Może na początek po-
traktować mineralogię tak, jak ją sobie wyobrażają ci chłopcy 

Ignacy Domeyko (Domejko) – polski chemik, 
geolog, mineralog, inżynier górnictwa, badacz 
Ameryki Południowej. Wśród zasług Domeyko 
wymienia się m.in. odkrycie złóż saletry w Chile, 
opisanie nieznanych wcześniej minerałów (m.in. 
nazwanego na jego cześć domeykitu), a także 
reformę chilijskiego szkolnictwa. Mimo, że mawiał 
„lubię Chile, ale wzdycham do Polski”, do ojczyzny 
przyjechał po 46 latach nieobecności. Zmarł 
23 stycznia 1889 r. - kilka tygodni po powrocie 
z Polski. Po jego śmierci urzędowy organ chilijski 
pisał: "Domeyko był więcej niż profesorem, był 
apostołem nauki w Chile. Zasługi jego zdobyły mu 
niezmierną wdzięczność narodu".

Tab. 1. Wielkość produkcji

Lata Miedź Srebro Złoto

1801-1820 30 000 000 kg
100 000 kg
(lata 1811-1820)

20 000 kg
(lata 1811-1820)

1821-1835 40 874 000 kg 200 000 kg 12 000 kg

1835-1843 51 632 000 kg 330 000 kg 12 000 kg

1)		La	Serena	i	Coquimbo	to	połączone	ze	sobą	miasta	bliźniacze.

Pustynia Atakama (Chile), 
na której Ignacy Domeyko odkrył złoża saletry.
fot.: www.shutterstock.com
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bez podstawowej wiedzy o nauce? Trzeba zacząć od podsta-
wowych zasad fizyki eksperymentalnej, obudzić w  nich cie-
kawskich słuchaczy, jednocześnie demonstrując użyteczność 
nauki.

Domeyko uczynił szkołę wyjątkowo innowacyjną jak 
na  ówczesną epokę, opierającą się na  nowatorskich me-
todach nauczania. Częścią programu były wspaniałe lekcje 
praktyczne i  eksperymenty, które stymulowały wymianę 
myśli pomiędzy nim a uczniami. W ten sposób za pomocą 
prostych eksperymentów, Domeyko był w stanie zaprezen-
tować swym uczniom pierwiastki takie jak tlen, wodór czy 
azot, zawsze kładąc nacisk na praktyczne zastosowanie każ-
dego z nich w życiu codziennym i w górnictwie.

Domeyko zaznaczył w swoich wspomnieniach: Trzyma-
jąc się zawsze tej samej metody otrzymywałem azot, węgiel, 
chlor, siarkę czy saletrę. Następnie zajmowałem się częścią 
właściwości metali najbardziej użytecznych, na których opiera 
się chilijskie bogactwo mineralne: miedzi, srebra, złota i  oło-
wiu. Po  zademonstrowaniu reakcji związków tych ważnych 
dla gospodarki państwa metali z  tlenem, siarką, arsenem, 
chlorem itp., musiałem położyć na stole, a następnie na dło-
niach każdego z uczniów dany surowiec, opisać formę, w ja-
kiej zwykle występuje w przyrodzie, a następnie, bez tracenia 
czasu na  długie tłumaczenia, przeprowadzić doświadczenia 
na tych metalach z pomocą miechów, kwasów i czego tylko 
było pod ręką. Nie poprzestawaliśmy na tym. Starsi i najbar-
dziej pojętni uczniowie mieli towarzyszyć mi w laboratorium 
w godzinach wolnych od zajęć, aby obserwować moje dłuż-
sze działania na metalach z użyciem ognia lub płynnych od-
czynników, a potem wykonywać podobne eksperymenty pod 
moim nadzorem.

W  okresach poza zajęciami Domeyko wyruszał na  wy-
prawy rozpoznawcze po kraju, podczas których dokonywał 
wielu ważnych obserwacji naukowych i odkryć. Wynikami 
swoich badań dzielił się ze swoimi uczniami, wprowadza-
jąc ich w  arkana naukowej pracy badawczej. Z  czasem 
zaczął ich również zabierać na  swoje wyprawy, dając im 
możliwość poszerzenia ich wiedzy teoretycznej w praktyce 
oraz wspomagając ich rozwój intelektualny i osobisty. Do-
meyko starał się także przedstawić naukę szerszemu społe-
czeństwu poprzez publiczne pokazy różnych eksperymen-
tów. Dzięki temu zwykli ludzie mieli okazję po raz pierwszy 
zaznajomić się z prawami fizyki i chemii oraz ich zastoso-
waniem w życiu codziennym.

Jako profesor w  La Serena, Domeyko opracowywał 
programy nauczania z wyszczególnionymi zajęciami prak-
tycznymi i  teoretycznymi. W  latach 1844-45 opublikował 
Traktat o  probiernictwie i  Mineralogia, będące pierwszymi 
pracami naukowymi z  chemii i  mineralogii opublikowa-
nymi w Chile i które znalazły uznanie zarówno w kraju jak 
i  za  granicą. Jego artykuły na  tematy związane z  chilijską 
mineralogią były cytowane w  prestiżowych publikacjach 
w Polsce, Francji i Chile już w 1840 r., kiedy Domeyko był 
jeszcze zupełnym nowicjuszem w  Instytucie Coquimbo. 
W  jego publikacjach widoczny jest szeroki wachlarz zain-
teresowań i mnogość zajmujących go tematów, takich jak 
badania wód mineralnych, mineralogia, meteorologia czy 
geologia. Ważnym wkładem Domeyko do światowej nauki 
były także analizy i opisy odkrytych przez niego minerałów: 
arkerytu, embolitów, amfibolitów, miedzi arsenowej, czy 

siarczanów srebra i rtęci z miedzią. Jego kompetencje, jako 
nauczyciela i  naukowca wraz z  nietuzinkowymi cechami 
charakteru zyskały mu serca lokalnej ludności. 

Oprócz wybitnych osiągnięć na  polu nauczania w  La 
Serena, swoją działalnością Domeyko przyczynił się do roz-
woju Chile w  ogóle. Jego zasługi zostały uznane przez 
rząd państwa, który przekonał go do  pozostania w  Chile, 
a w grudniu 1846 r. mianował go członkiem Rady Uniwer-
sytetu Chile i uczynił odpowiedzialnym za nauczanie che-
mii i  fizyki w  Instytucie Narodowym. W  1847 r. Domeyko 
rozpoczął reformę systemu edukacji w  Chile, do  której 
przeprowadzenia przygotowały go lata nauczania w La Se-
rena. W tym samym roku Senat wraz z Izbą Deputowanych 
przyznał mu honorowe obywatelstwo Chile. W 1850 r. oże-
nił się z Enriquetą Sotomayor. Od 1867 do 1883 r. był rekto-
rem Uniwersytetu Chile. Zmarł 23 stycznia 1889 r. w wieku 
87 lat. Jego śmierć okryła kraj żałobą, a w pogrzebie uczest-
niczyły zarówno władze Chile, jak i zwykli obywatele. 

Naukowe osiągnięcia Domeyko zyskały mu w kolejnych 
dekadach szerokie uznanie wśród naukowców, którzy 
upamiętniali go, nadając jego imię wynikom swej pracy. 
Austriacki mineralog Haidinger nadał nazwę Domeykit ar-
senkowi miedzi; francuski botanik Claude Gay nazwę Vio-
la Domeykana gatunkowi fiołka; Francuzi Bayle i Coquand 
nazwę Amonities Domeykanus fragmentom amonitów; 
francuski paleontolog Alcide d’Orbigny nazwę Nautilus Do-
meyku gatunkowi skamieliny. Wszystkie te okazy jak i wiele 
innych zostały odkryte i po raz pierwszy opisane przez Do-
meyko. Obecnie w zbiorach Wydziału Inżynierii Górniczej 
Uniwersytetu La Serena znajduje się drogocenna kolekcja 
ponad 2400 okazów minerałów, skał i meteorytów zebra-
nych przez Domeyko zarówno w kraju jak i za zagranicą.

Częścią spuścizny Domeyko są przyjacielskie relacje mię-
dzy Chile a Polską. Począwszy od lat 90-tych XX w. do dzisiaj 
ich świadectwa widoczne się w regionie Coquimbo i jego 
stolicy, mieście La Serena. Są to między innymi: ustanowie-
nie w 1997 r. Konsulatu RP w La Serena kierowanego przez 
konsula honorowego; organizacja Tygodnia Nauki Polskiej 
w 1999 r. wraz z wizytą wiceprezydenta Krakowa, prorek-
tora Uniwersytetu Jagiellońskiego i  rektora Politechniki 
Krakowskiej; umowy między uczelniami wyższymi; wizyty 
muzyków; wspólne prace naukowe w  dziedzinie górnic-
twa; partnerstwo między miastami La Serena i Krakowem 
oraz Coquimbo i Elblągiem.

La Serena jest odwiedzana przez ważnych urzędników 
polskich – ambasadorów, ministrów, wiceministrów, parla-
mentarzystów i przedsiębiorców – a także przedstawicieli 
świata kultury i studentów. Dzięki współpracy rządu regio-
nu Coquimbo, Rady Kultury i Sztuki, rady miasta La Serena, 
Ambasady RP i polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, rozpoczęto projekt założenia Centrum 
Dokumentacji im. Ignacego Domeyko w Liceum Gregorio 
Cordoveza. 
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