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P

rezentuję Państwu trzecie wydanie Magazynu „Polska Chemia”.
W numerze znajdą Państwo teksty omawiające najważniejsze zagadnienia
wpływające na rozwój i kształt sektora chemicznego w Polsce. Publikowane
artykuły i wywiady dotyczą kwestii związanych z energetyką, cenami surowców,
innowacyjnością, a także bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem
procesowym.
Numer otwiera tekst dr. inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Zarządu Polskiej
Izby Przemysłu Chemicznego nt. potrzeb edukacyjnych i kadrowych sektora
(str. 5). Prezes Zieliński pisze również o prowadzonym przez Izbę Programie
ChemHR, mającym przekazać studentom-przyszłym inżynierom praktyczne aspekty pracy
w sektorze, a także charakterystykę branży jako stabilnego i wartościowego pracodawcy.
Na szczególną uwagę zasługuje wywiad z Arturem Kopciem, Członkiem Zarządu Grupy
Azoty S.A. (str. 18) Artur Kopeć mówi o dobrych praktykach w zakresie BHP,
a także o sposobach na zmianę podejścia kadry zarządzającej do bezpieczeństwa.
Polecam Państwu również artykuł-analizę najważniejszych kwestii regulacyjnych i rynkowych
dot. efektywności energetycznej i systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji (str. 44),
autorstwa Renaty Auchimik, Eksperta Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
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Potrzeby sektora

Sektor chemiczny jako ważny
i stabilny pracodawca

– potrzeby branży, która zatrudnia ponad ćwierć miliona Polaków
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
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".

Rady

Przemysłu

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
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Organizator Kampanii
„Polska Chemia”

dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Poprawa sytuacji na rynku pracy, rekordowo niskie bezrobocie i to, co media
określają jako „powstanie rynku pracownika” wpływają na potrzeby
edukacyjne i kadrowe najważniejszych sektorów. Również na potrzeby
sektora chemicznego.

S

zacuje się, że około 70 proc. produkcji sektora chemicznego nie trafia do odbiorcy końcowego, a – w celu
dalszej obróbki – do innych działów gospodarki. Bez
produktów chemicznych nie powstałyby między innymi wytwory przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego, farmaceutycznego, budownictwa czy tworzyw sztucznych. Chemia
znajduje się w centrum gospodarki Polski, napędzając wzrost
gospodarczy, innowacyjność i wpływając pozytywnie na sytuację na rynku pracy.
Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego,
na koniec 2015 r. sektor chemiczny zatrudniał 266 tys. pracowników. Dodatkowo szacuje się, że jedno nowe miejsce
pracy w chemii generuje nawet do 8 nowych w sektorach
powiązanych. Warto zauważyć, że liczba pracowników sektora chemicznego znajduje się w trendzie wzrostowym
(w 2015 r. liczba miejsc pracy w tej gałęzi gospodarki wzrosła
o 12 tys.).

Fot.: fotolia

Inżynierowie z górnej półki
Obecne statystyki dotyczące całokształtu zatrudnienia
w Polsce pozostawiają bardzo pozytywny obraz rynku pracy – tak dobrze jeszcze nie było, mamy najniższe bezrobocie
od 1989 r. Jednocześnie pojawiają się wyniki sondaży, w których czytamy, że niemal co piąty Polak w wieku produkcyjnym
rozważa emigrację (na przykład raport „Migracje zarobkowe
Polaków”, Workservice, maj 2016 r.), motywując ją względami
ekonomicznymi. Dla sektora chemicznego powyższe dane
nie są zaskoczeniem – polscy inżynierowie od lat są docenieni i zatrudniani na całym świecie. Co zrobić, żeby zostali w kraju i wykorzystali zdobytą na polskich politechnikach wiedzę
i umiejętności w pracy dla krajowych przedsiębiorstw?
Odpowiedzią na to pytanie może być prowadzony przez
Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Program ChemHR, mający przekazać studentom-przyszłym inżynierom praktyczne
aspekty pracy w sektorze, a także charakterystykę branży jako
stabilnego i wartościowego pracodawcy. Na organizowanych „Seminariach przemysłowych” (obecnie na Politechnice Warszawskiej. Zapraszamy inne uczelnie do współpracy)

studenci kierunków technicznych poznają specyfikę branży
od praktyków. Seminaria są prowadzone między innymi przez
wytypowanych przedstawicieli spółek branży chemicznej.
Głównym celem seminariów jest przybliżenie praktycznych
aspektów pracy w sektorze, a także związanych z nim tak zwanych funkcji wsparcia, obejmujących między innymi transport
i dystrybucję, produkcję, handel chemikaliami, a także zakup
podstawowych surowców produkcyjnych, energetykę, BHP
i bezpieczeństwo procesowe oraz ochronę środowiska, innowacyjność i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).
Uważamy, że na potrzeby edukacyjne branży należy patrzeć z dwóch perspektyw: pracownika i pracodawcy. Takie
podejście – realizowane w ramach Programu ChemHR – pozwoli na dalszy rozwój sektora oraz jego innowacyjności.
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Perspektywy
Paweł Kwiecień: Czy wkład Dow w rozwój innowacyjności może być wykorzystany w Europie Środkowej? Czy
partnerzy Dow z Regionu mogą skorzystać z innowacyjnych produktów oferowanych przez Dow?

Dow – globalnie,
lokalnie

Wywiad z Despiną Anastasiou

Dr Despina Anastasiou
Dyrektor Regionalny Dow w Europie Środkowej
Regional Leader, Dow Central Europe

Despina Anastasiou jest szefem Dow na region Europy Środkowej. Jest odpowiedzialna za wyznaczanie kierunków funkcjonowania Dow w Europie Środkowej, ze szczególnym naciskiem
na angażowanie pracowników i udziałowców oraz rozwój działalności biznesowej. Współpracując blisko z poszczególnymi sektorami, jest odpowiedzialna za identyfikowanie i realizację nowych
pomysłów oraz za stymulowanie rozwoju biznesu w całym regionie. Jest członkiem Europejskiego Zespołu Liderów Dow, Europejskiego Komitetu WIN, Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego
Rozwoju oraz członkiem zarządu Amerykańsko-Greckiej Izby Gospodarczej. W czerwcu 2016 r. została powołana do zarządu Greckiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego.
Despina Anastasiou dołączyła do zespołu Dow Chemical Australia w 1990 r., pełniąc w kolejnych latach związane z coraz
wyższym poziomem odpowiedzialności funkcje w obszarach
Zarządzania Rynkiem i Relacjami z Klientami, Rozwoju Biznesu
i Przywództwa. Pracując w Szanghaju zajmowała się szerokim
wachlarzem produktów i rynków, w tym regionem Azji i Pacyfiku. Pod koniec 2013 r., Despina została mianowana Prezesem
Dow w Grecji oraz na Cyprze i została przeniesiona do Aten. Swoją
obecną funkcję piastuje od 1 marca 2016 r.
Despina Anastasiou ukończyła Uniwersytet Monash w Melbourne w Australii i posiada tytuł inżyniera oraz doktorat z chemii. Ukończyła również kurs języka japońskiego na Uniwersytecie
Swinburne. Despina otrzymała także Nagrodę za Osiągnięcia
w Sprzedaży w 2002 r. oraz czarny certyfikat (Black Belt) Instytutu
Six Sigma w 2004 r.

Despina Anastasiou is Regional Leader for Dow in Central Europe. In this role, she is responsible for leading Dow’s
operations across the Central European region with a particular focus on employee and stakeholder engagement
as well as business development. Working closely with the
businesses, she is responsible for exploring and accelerating new opportunities and for driving business growth in
the region. She is a member of Dow’s European Leadership
team, the European WIN and Sustainability Steering teams
and a board member of the American Hellenic Chamber of
Commerce. In June 2016 she was appointed to the board of
the Hellenic Association of Chemical Industries.
Despina joined Dow Chemical Australia in 1990 and in
the following years she has held diverse roles of increasing
responsibility in Market and Account Management, Business Development and Business Leadership across a broad
range of products, markets and countries, including Asia
Pacific and Shanghai. In late 2013, Despina was named
Country Manager for Dow in Greece and Cyprus relocating
to Athens, Greece and was appointed to her current role on
March 1, 2016.
Despina attended the Monash University in Melbourne,
Australia and holds a B.Sc. and a Ph.D. in Chemistry. She
also holds a Graduate Diploma in Japanese language from
Swinburne University. Despina was awarded a Pinnacle
Award for Sales Excellence in 2002 and received the Six Sigma Black Belt certification in 2004.

Postrzegamy polski rynek bardzo pozytywnie. Zapotrzebowanie
na doskonałej jakości produkty wynika z wysokiego poziomu konsumpcji
w Polsce oraz z silnej pozycji sektorów gospodarki nastawionych
na produkcję eksportową - mówi Despina Anastasiou, Dyrektor Regionalny
Dow na obszar Europy Środkowej.
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Despina Anastasiou: Dyrektor Regionalny Dow w Europie Środkowej: Innowacyjność jest strategicznym priorytetem Dow – leży ona u podstaw naszej ogólnej filozofii biznesowej realizowanej na całym świecie. Tworzymy innowacyjne
rozwiązania wykorzystujące zdobycze wszelkich dziedzin naukowych, starając się zaspokajać potrzeby rynku globalnego
i stymulować jego wszechstronny rozwój – od energooszczędnego budownictwa, poprzez lekki i przyjazny dla środowiska transport, aż po innowacyjne i bezpieczne opakowania
dla żywności. Aby osiągnąć ten cel, współpracujemy blisko
z naszymi klientami, oferując im szeroką gamę produktów.
Dotyczy to również Europy Środkowej.
Przytoczę dwa przykłady tego rodzaju współpracy realizowanej obecnie na rynku polskim:
Nasza technologia opakowaniowa PacXpert™ jest innowacyjnym rozwiązaniem, które umożliwia zastąpienie nieporęcznych, ciężkich i sztywnych pojemników opakowaniami
elastycznymi. Takie rewolucyjne rozwiązanie jest coraz częściej postrzegane jako niezwykle innowacyjne, gdyż umożliwia wykorzystanie opakowań elastycznych, spełniających
wszelkie wymagania rynku dotyczące trwałości oraz wygody
użytkowania. Opakowania wolnostojące (stand-up pouch)
są trwałe, lekkie i tanie. Co więcej, zapewniają także wiele korzyści dla środowiska – tego rodzaju argumenty przemawiają
do naszych klientów!
Innowacyjny charakter tego produktu został wyróżniony
wieloma nagrodami, w tym nagrodą w kategorii „zrównoważony rozwój” przyznaną przez ogólnoeuropejskie czasopismo
branżowe „Packaging”, oraz nagrodą Diament Polskiej Chemii
2015. Z satysfakcją obserwujemy, że firmy z branży opakowaniowej oraz właściciele marek w całej Europie i w Polsce wykazują coraz większe zainteresowanie technologią PacXpert.
Kolejnym przykładem jest opracowana przez nas dla potrzeb farb drogowych technologia FASTRACK™, także ciesząca
się ogromnym powodzeniem na polskim rynku. Oznakowanie poziome bazujące na naszym rozwiązaniu jest bardziej
przyjazne dla środowiska niż linie namalowane farbami rozpuszczalnikowymi ze względu na znacznie niższą emisję lotnych związków organicznych (VOC). Co więcej, technologia
ta jest bezpieczniejsza dla zajmujących się malowaniem
oznakowania pracowników. Spoiwa FASTRACK™ zapewniają również doskonałą przyczepność, trwałość i poprawiają
widoczność oznakowania dla kierowców. Proces nakładania
farby przebiega bardzo szybko, a jej trwałość jest o wiele wyższa – dzięki temu pomaga ona uniknąć zakłóceń na drogach
i ulicach, a także w funkcjonowaniu infrastruktury, na przykład
pasów startowych na lotniskach.
Czy Europa Środkowa jest rynkiem sprzyjającym dużym inwestycjom?
Naszą największą inwestycją zorientowaną za zaspokajanie
potrzeb rynków Europy Środkowo-Wschodniej jest Sadara
w Arabii Saudyjskiej: jeden z największych, zintegrowanych
zakładów chemicznych na świecie. Inwestycja ta, zlokalizowa-

Paweł Kwiecień: Can Dow’s contributions to innovations be useful in Central Europe? Can partners from Central Europe use Dow’s innovative products?
Despina Anastasiou, Regional Leader, Dow Central Europe: Innovation is a strategic priority for Dow – it underpins
our overall business philosophy all over the world. We at Dow
are innovating at the intersections of all sciences to address
global needs and drive growth – from energy-efficient housing – to lightweight, ecofriendly transportation– to innovative
and safe food packaging. To accomplish this objective, we are
working closely with our customers and have a broad offering
for the market – also in Central Europe.
Let me give you two examples that we are right now developing for the Polish market:
Our PacXpert™ Packaging Technology is an innovative
technology that enables the transition from the traditionally
cumbersome and heavy rigid containers to flexible packaging. It is increasingly seen as an innovative technology which
enables the transition to flexible packaging whilst meeting
market needs for sustainable and convenient design. The distinctive flexible stand-up pouch is durable, lightweight, and
cost effective. Additionally, it provides many environmental
benefits – all very good arguments for our customers!
Several awards have recognized this innovative product, including a sustainability award from the pan-European industry magazine “Packaging” and the Polish Chemistry Diamond
2015. And we are pleased to see that packaging companies
and brand owners all over Europe and in Poland are taking
more and more interest in PacXpert.
Another example is our FASTRACK™ binder technology for
road paint – also very successful on the Polish market. Road
markings produced with our solution are better for the environment than solvent-borne alternatives are as they have lower emissions of volatile organic compounds (VOCs). Additionally this improves the safety for road workers that are painting
the highways. FASTRACK™ binders also offers exceptional adhesion, durability and improved visibility for drivers. The paint
can be quickly applied and lasts longer helping to minimize
disruptions for drivers, roads and infrastructure including airport runways.
Is Central Europe a market to make big investments?
Our biggest investment addressing the markets in Central
and Eastern Europe is Sadara in the Kingdom of Saudi Arabia:
one of the largest integrated chemical facilities worldwide. It
is strategically located close to competitive feedstocks and
will fuel growth in fast-progressing regions such as Asia, the
Middle East, India, Africa and Central and Eastern Europe. 26
integrated world-scale manufacturing plants will provide over
3 million metric tons of capacity year over year. The first plants
are running and the first product has already reached our customers.
Going forward, it is important that the European chemical
industry remains competitive in the global market in order
to attract new investments. Our sector drives a huge value
chain of industrial activity, employment and innovation in Europe. We need public policy and regulatory conditions that
allow us to sustain and grow our industry in a highly competi-
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Perspektywy
na strategicznie w pobliżu konkurencyjnych źródeł surowców,
wzmocni naszą pozycję na szybko rozwijających się rynkach
Azji, Bliskiego Wschodu, Indii, Afryki, a także Europy Środkowo-Wschodniej. 26 zintegrowanych zakładów produkcyjnych o zasięgu globalnym zapewni nam wydajność wynoszącą ponad
3 miliony ton produktów rocznie. Pierwsze fabryki zostały już
uruchomione, a pierwsze produkty trafiły do naszych klientów.
Chcąc przyciągać nowe inwestycje, europejski przemysł chemiczny musi zachować konkurencyjność na rynku globalnym.
Nasza branża napędza rozwój wielu innych obszarów gospodarki, powoduje wzrost zatrudnienia oraz stymuluje innowacyjność w całej Europie. Potrzebujemy rozwiązań politycznych oraz
warunków regulacyjnych, które pozwolą nam rozwijać naszą
działalność w wysoce konkurencyjnym środowisku globalnym.
W przypadku Europy oznacza to pewne i konkurencyjne cenowo dostawy energii i surowców, lepsze standardy prawne oraz
swobodę handlu.
Poza tym inwestujemy także w nasz wysoce wykwalifikowany
personel, dbając o to, by nasi pracownicy byli liderami w swoich
specjalizacjach. Rozwój naszej kadry opiera się na stałym doskonaleniu i nauce zintegrowanej z codzienną pracą, formalnymi szkoleniami, a także poprzez dzielenie się dobrymi praktykami. Okazji
do takich działań jest wiele, począwszy od mentoringu, poprzez
budowanie sieci zawodowych, aż po udział w pracach międzynarodowych, wielozadaniowych zespołów projektowych, itp.
Czy Polska jest dobrą lokalizacją pod inwestycje?
Postrzegamy polski rynek bardzo pozytywnie. Zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości wynika z wysokiego poziomu konsumpcji w Polsce oraz z istnienia silnych, nastawionych
na produkcję eksportową sektorów, takich jak przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, branża AGD oraz sektor rolniczy. Ten
wzrost powinien utrzymać się w przyszłości.
Polska cały czas jest dobrą lokalizacją pod inwestycje - dlatego jesteśmy obecni na tym rynku od ponad 40 lat i zamierzamy
nadal się rozwijać - inwestując w ludzi i produkty oraz rozwijając
wspólnie z klientami innowacyjne rozwiązania. Dodatkowym
bodźcem stymulującym nasz rozwój z Polsce będzie inwestycja
w Sadarze.
Jaka jest Pani opinia o unii energetycznej oraz o innych
projektach Unii Europejskiej dotyczących wspólnego rynku gazu ziemnego i energii? Co sądzi Pani o projektach LNG
realizowanych w Polsce (terminal LNG w Świnoujściu) oraz
na Litwie (terminal w Kłajpedzie)?
Koszt energii jest kluczowym czynnikiem decydującym
o konkurencyjności w przemyśle chemicznym. Właściwie funkcjonujący Europejski Wspólny Rynek Energii jest potężnym narzędziem, które utrzymuje koszt energii na konkurencyjnym
poziomie i przyciąga do Europy nowe inwestycje przemysłowe.
Terminale LNG są ważnymi inwestycjami strategicznymi
zarówno dla polskiej, litewskiej, jak i łotewskiej i estońskiej gospodarki, ponieważ zwiększają poziom bezpieczeństwa energetycznego poprzez faktyczną dywersyfikację źródeł dostaw gazu
do poszczególnych krajów. Terminale te zapewniają połączenie
z tańszymi źródłami dostaw z Europy Zachodniej. Dlatego też
popieramy plany rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu
i propozycję budowy nowego terminala w okolicach Gdańska.
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Jak ocenia Pani nowe propozycje KE w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji? Czy jest
to właściwy sposób, aby zmusić producentów z Europy
Środkowej do położenia większego nacisku na innowacyjność i efektywność energetyczną?

tive global environment. In Europe that means competitively priced and secure energy and feedstock supplies, better regulation and free trade.
In addition, we are investing in our highly qualified people to keep them at the forefront of their respective fields.
Our employee development is based on a cycle of continuous learning embedded in everyday work, structured learning and leveraging, and sharing global best practices. The
opportunities are many, including access to mentoring and
active employee networks as well as participation in global
cross-functional project teams to name a few.
Is Poland a good region for investment?
We see the Polish market as a very positive market. The
demand for high quality products is benefiting from the
strong domestic consumption in Poland and export-oriented sectors like automotive, electronics, appliances and
agricultural products. This good growth is expected to continue.
Poland remains a good region for investment and that
is why we have been present for over 40 years now and
continue to grow; investing in people, investing in products
and developing innovative solutions together with our customers. The growth in Poland will be further fueled by our
investment in Sadara.
What is your opinion about Energy Union and other
EU ideas connected to common market of natural gas
and energy. What do you think about LNG projects in
Poland (LNG terminal in Świnoujście) and Lithuania
(terminal in Klaipeda)?
Energy cost is a crucial competitiveness factor for the
chemical industry. A properly functioning European Single
Market for Energy is the most powerful tool we have for
keeping energy costs at a competitive level and attracting
new industrial investment into Europe.
The LNG terminals are important strategic investments
both for the Polish and the Lithuanian markets, as well as
Estonian and Latvian markets, because they increase the
energy security through real diversification of natural gas
supply sources in the respective countries. These terminals

Popieramy ideę handlu uprawnieniami do emisji, postrzegając ją jako sposób na osiągnięcie celów redukcji emisji CO2
przy minimalnych kosztach. Jednak tego rodzaju polityka
powinna być neutralna technologicznie, zaś ceny uprawnień
do emisji CO2 nie powinny być kształtowane w sposób faworyzujący jedno źródło energii, a dyskryminujący inne, na przykład
gaz ziemny czy też odnawialne źródła energii.
W Europie nie mówimy wyłącznie o przemyśle innowacyjnym i efektywnym energetycznie – mówimy o sektorze
chemicznym, który działa w warunkach międzynarodowej
konkurencji z innymi regionami. Tam gdzie opłaty za emisję
CO2 oraz inne podatki i daniny energetyczne będą zbyt wysokie, nastąpi niekorzystny odpływ inwestycji, certyfikatów
na emisję CO2 oraz miejsc pracy do innych regionów – bez
jakichkolwiek korzyści netto dla globalnego klimatu. W szczególności dotyczy to właśnie Europy Środkowej, która nadal
musi zmniejszać dystans dzielący ją w wielu dziedzinach
od Europy Zachodniej.
Europa musi nieustannie pilnować, by charakteryzujące się
wysoką energochłonnością branże nie były narażone na odpływ inwestycji spowodowany reformą europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji lub innymi regulacjami
unijnymi i narodowymi w tym zakresie. Europejski przemysł
chemiczny musi pozostać konkurencyjny – innowacyjność
i efektywność energetyczna są zaledwie jednymi z elementów
tej strategii.
Czy może Pani przedstawić korzyści wynikając z połączenia z Dow Corning? Jak wpłynie ono na rynek europejski i polski (gdzie Dow Corning posiada swoją siedzibę)?
DOW Corning cieszy się ugruntowaną pozycją pioniera
i lidera w branży silikonów. Fuzja naszych firm pozwoli nam
rozwijać się w jeszcze szybszym tempie, czerpiąc z ponad
70-letniej historii sukcesów odnoszonych przez Dow Corning.
Dzięki gamie produktów silikonowych poszerzymy ofertę Dow
o całkowicie nowy segment wyrobów chemicznych. Działanie
takie jest spójne z naszymi własnymi platformami technologicznymi oraz ze strategią zakładającą głębszą penetrację wybranych, szybko rozwijających się branż przemysłowych. Fuzja
zapewnia nowe, innowacyjne rozwiązania zarówno dla naszych obecnych, jak i przyszłych klientów działających w sektorach budownictwa, obsługi klienta, transportu, opakowań,
farb i powłok, elektroniki oraz energii.
Wpływ fuzji, zarówno na naszą działalność biznesową w Europie, jak i Polsce, jest znaczący. Dow posiada w Europie znaczącą i ugruntowaną bazę klientów. Ponad połowa naszych
globalnych klientów o charakterze strategicznym, którzy często sami są właścicielami legendarnych marek i pełnią rolę
ważnych innowatorów w swoich branżach, posiada centralę
w Europie. Dzięki połączeniu z Dow Corning, skala obecności
Dow w Europie ulegnie znacznemu poszerzeniu, zwiększając
nasze zdolności produkcyjne w Belgii, Francji, Niemczech oraz
Wielkiej Brytanii.

also connect the countries with cheaper supply from Western Europe, therefore, we welcome the plans to expand the
LNG Terminal in Świnoujście and the consideration of building a new terminal near Gdańsk.
What do you think about new proposals of EU ETS?
Is it a way to constrain producers from Central Europe
to be more innovative and energy effective?
We support emissions trading as a means of meeting
CO2 reduction targets at minimum cost. However, policy
should be technology neutral and CO2 prices should not be
targeting to preferentially support a particular energy source
at the expense of others, e.g. natural gas or renewables.
In Europe we are not only talking about an innovative and energy efficient industry – we are talking about
a chemical sector that is exposed to international competition with other regions. Where CO2 and other energy taxes,
levies and surcharges are too high, there will be damaging
leakage of investment, carbon emissions and jobs to other
regions, with no net benefits for the global climate.
This applies even more for Central Europe that still needs
to catch up with Western Europe in a lot of sectors. Europe
consequently needs to make sure that energy intensive
industries are not exposed to investment leakage through
the reform of the EU Emissions Trading Scheme (ETS) or any
other EU or national policy measures for that matter. Europe’s chemical industry needs to stay competitive – being
innovative and energy effective is an important part of this
strategy.
Could you describe the opportunities of merger
with Dow Corning? How does it impact on European
and Polish market (as a market where Dow Corning has
its office)?
Without a doubt, Dow Corning is a recognized pioneer
and leader in the silicones industry. By bringing our two
companies together, we will accelerate growth and continue to build upon Dow Corning’s more than 70-year legacy of success. The silicone portfolio brings an entirely new
chemistry to Dow and is fully aligned to Dow’s own technology platforms and strategy to go narrower and deeper
into select high-growth industry segments. This adds new
innovative solutions for both our existing and new customers in attractive end-use applications such as building and
construction, consumer care, transportation, packaging,
coatings, electronics and energy.
The impact on our European and the Polish business is
quite substantial. Dow in Europe has a strong and established customer base. Over half of our global strategic customers, often important innovators in their own right and
iconic brand owners, are headquartered in Europe. With the
addition of Dow Corning, Dow’s footprint across Europe will
be enhanced significantly, increasing our manufacturing
presence in Belgium, France, Germany and the UK.

Rozmawiał Paweł Kwiecień
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
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Innowacyjne rozwiązania wykorzystania i magazynowania
energii z OZE
Wojciech Blew, Marek Foltynowicz, Agnieszka Kowalczyk
Grupa LOTOS S.A.

Następuje wzrost liczby samochodów z napędem elektrycznym, zarówno
z akumulatorami ładowanymi z sieci elektrycznej jak i z ogniwami
paliwowymi zasilanym wodorem. Grupa LOTOS S.A. widzi możliwość rozwoju
tego rynku w Polsce, dlatego opracowuje szczegóły przekształcenia swoich
stacji paliw w stacje multienergetyczne, oferujące wszystkie rodzaje energii,
a nie tylko w postaci klasycznych paliw ciekłych.
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Geneza projektu

Energia jest czynnikiem warunkującym życie człowieka
podobnie, jak powietrze i woda. Szczególna rola przypada
energii elektrycznej, bez której trudno sobie wyobrazić życie
współczesnego człowieka.
Ze względu na trudności w magazynowaniu energii elektrycznej, w zasadzie jest ona wytwarzana tylko w takich ilościach, by zaspokoić aktualne zapotrzebowanie.
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zapisy dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie 20
proc. udziału odnawialnych źródeł energii do roku 2020 sprawiły, że kraje członkowskie zostały zobligowane do wprowadzenia wewnętrznych celów polityki energetycznej. Dyrektywa 2009/28/WE na 2020 r. kładzie nacisk na rozwój rynków
energii odnawialnej w Europie i wymusza na krajach członkowskich przedstawienie ich wewnętrznych celów udziału
OZE w produkcji energii. Kolejnym krokiem było przyjęcie
w październiku 2014 r. przez przywódców krajów Unii Europejskiej ram polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 r.,
które mówią o ograniczeniu o co najmniej 40 proc. emisji
gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.),
zapewnieniu co najmniej 27 proc. udziału energii ze źródeł
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii, zwiększeniu
o co najmniej 27 proc. efektywności energetycznej.
Aby sprostać wymaganiom unijnym, jednym z głównych
celów Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku jest poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki odnawialnej.
Odnawialne źródła energii są uważane za istotne dla
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy przez
zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych a także redukcji emisji gazów cieplarnianych, a szczególnie dwutlenku węgla, ze spalania paliw kopalnych. Jednostki wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii
charakteryzują się nie tylko brakiem lub niewielkimi emisjami substancji szkodliwych do atmosfery, ale również niskimi kosztami zmiennymi wytwarzania energii elektrycznej
ze względu na brak kosztów paliwowych.
Krytycy systemów OZE zwracają jednak uwagę na brak
stabilności tego źródła w ciągu doby i rzeczywiście energia
elektryczna produkowana z odnawialnych źródeł charakteryzuje się dużą zmiennością i ograniczoną przewidywalnością w czasie.
Zapotrzebowanie na moc w sieci elektroenergetycznej
jest zmienne w czasie, zarówno w okresie dobowym jak
i sezonowym. Rozpatrując szersze wykorzystanie energii
z wiatru i słońca należy brać pod uwagę trudności w prognozowaniu warunków atmosferycznych, które to bezpośrednio przekładają się na wielkość produkcji elektryczności.
Duże zmiany wytwarzanej mocy przez wiatraki i ogniwa
fotowoltaiczne muszą mieć odzwierciedlenie i pokrycie
w jednostkach konwencjonalnych, które generują znaczne

koszty ze względu na utrzymywanie tych źródeł w stanie
ciepłej rezerwy. Ponadto, trudne jest utrzymanie stabilności
sieci przy dużej nadwyżce źródeł odnawialnych w stosunku
do konwencjonalnych.
Dlatego też, ze względu na ograniczoną obciążalność sieci energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł bez możliwości magazynowania energii elektrycznej,
może przynieść niekorzystne skutki techniczne i ekonomiczne. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie nadwyżki energii
elektrycznej w procesie elektrolizy. W procesie elektrolizy
powstają gazy wysokiej czystości - tlen i wodór, które mają
praktyczne zastosowania. Wodór może być szeroko wykorzystany w przemyśle oraz ponownie do produkcji energii
elektrycznej między innymi w ogniwach paliwowych, a tlen
na przykład w przemyśle rafineryjnym, między innymi w procesie Clausa w technologii wzbogacania powietrza tlenem.
Powyższe stało się podstawą projektu HESTOR pt. „Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych”,
dofinansowanego ze środków NCBiR w ramach programu
GEKON. Celem Projektu jest zbadanie możliwości zmagazynowania w kawernach solnych wodoru, uzyskanego z odnawialnych źródeł energii, oraz dalsze jego wykorzystanie
do celów energetycznych i technologicznych. Projekt nie
jest grantem wdrożeniowym, lecz ma charakter badawczo-rozwojowy.
Grupa LOTOS S.A. również bacznie obserwuje zmiany zachodzące w świecie motoryzacji, w tym rozwój paliw alternatywnych. Następuje wzrost liczby samochodów z napędem elektrycznym, zarówno z akumulatorami ładowanymi
z sieci elektrycznej jak i z ogniwami paliwowymi zasilanymi
wodorem. Grupa LOTOS S.A. widzi możliwość rozwoju tego
rynku w Polsce, dlatego opracowuje szczegóły przekształcenia swoich stacji paliw w stacje multienergetyczne i oferujące wszystkie rodzaje energii, a nie tylko w postaci klasycznych paliw ciekłych. Ponadto, Grupa LOTOS S.A. analizuje
nowatorski w skali Polski pilotażowy projekt stacji tankowania wodoru dla pojazdów samochodowych. Bazując na tych
przesłankach Grupa LOTOS S.A. wprowadziła dodatkowy
obszar badawczy, którego nie udało się określić przy składaniu wniosku aplikacyjnego - zastosowanie wodoru w transporcie.
Aktualne badania prowadzone są wielokierunkowo
i obejmują wykorzystanie wodoru:
•
do celów chemicznych,
•
do wytwarzania energii elektrycznej w okresach
szczytowego zapotrzebowania,
•
do wprowadzania do gazu ziemnego
•
w transporcie.
a także zastosowanie tlenu do wzbogacania powietrza
do instalacji Clausa.
Temat zagospodarowania nadmiarowej energii elektrycznej, pochodzącej z odnawialnych źródeł poprzez magazynowanie wodoru jest zagadnieniem szeroko analizowanym na świecie. W wielu krajach jest on na etapie realizacji
projektów demonstracyjnych czy instalacji pilotażowych
jak na przykład ENERTRAG hybrid Power Plant w Dauertal
Niemczech. W ramach podobnego projektu, EON i Swissgas
w instalacji Falkenhagen w Niemczech sprawdzane są możliwości generacji wodoru i jego wprowadzenia do sieci gazu
ziemnego. Obecnie w Polsce istnieje potrzeba wypracowa-
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nia modelu taryf cen energii elektrycznej, uwzględniających
potrzeby bilansowania systemu elektroenergetycznego, co
może wpłynąć pozytywnie na ekonomikę projektu HESTOR.
Nowy model taryf obejmować powinien zarówno stronę
podażową, jak i popytową energii.

2.

Partnerzy projektu

W celu realizacji projektu HESTOR zostało powołane konsorcjum obejmujące jednostki naukowe (Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o.o.,
Politechnikę Warszawską, Politechnikę Śląską w Gliwicach)
oraz partnerów przemysłowych – Grupę LOTOS S.A. jako lidera projektu i GAZ-SYSTEM S.A.
Realizacja innowacyjnych projektów badawczych wymaga wymiany myśli badawczej i technicznej, dostępu
do nowoczesnych technologii oraz zaplecza technicznego,
co może zapewnić współpraca biznesu z jednostkami naukowymi. Dlatego też w skład konsorcjum weszły aż cztery ośrodki badawczo-naukowe. Współpraca z ośrodkami
naukowymi w projekcie pozwala na dostęp do wiedzy,
wyników badań, nowych rozwiązań oraz infrastruktury badawczej, a także daje możliwość współpracy z naukowcami
o wysokim poziomie kwalifikacji.

3.

Założenia projektu

Problem efektywnego magazynowania energii elektrycznej nie został jeszcze na świecie generalnie rozwiązany. Jedynymi znaczącymi magazynami są wodne elektrownie szczytowo - pompowe o małej gęstości magazynowania energii
Dlatego też, uczestnicy projektu HESTOR podjęli próbę zaadaptowania do warunków polskich i wdrożenia technologii
magazynowania wodoru w kawernach solnych. Zadaniem
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projektu jest pełne określenie możliwości i warunków fizykochemicznych i technicznych budowy kawern oraz ich funkcjonowania jako magazynu energii.
Jak dotychczas, wodór wykorzystywany jest, przede
wszystkim, w przemyśle chemicznym (do produkcji amoniaku) i w produkcji rafineryjnej (w procesach hydrokrakingu
i hydrorafinacji). Stosowany jest też między innymi w przemyśle spożywczym (w procesie utwardzania tłuszczów jadalnych), czy metalurgicznym (jako atmosfera ochronna
w procesach wysokotemperaturowych, cięciu i spawaniu
metali) oraz elektroenergetycznym (jako czynnik chłodzący
w generatorach).
Obecnie najtańszym i najpopularniejszym sposobem
wytwarzania wodoru jest reforming parowy lekkich węglowodorów lub gazu ziemnego. Inne sposoby wytwarzania
wodoru to na przykład: częściowe utlenianie węglowodorów, zgazowanie węgla lub biomasy oraz elektroliza wody.
Istnieją również termochemiczne (wykorzystujące tlenek
cynku) czy też fototermochemiczne procesy wykorzystywane na razie w bardzo ograniczonym zakresie.
Wodór jest elastycznym nośnikiem energii, dlatego toczą
się także prace w kierunku wykorzystania go do jej magazynowania. Zauważyć przy tym należy, że zastosowany w ten
sposób wodór może stanowić łącznik między poszczególnymi elementami systemu energetycznego – dzięki możliwości pozyskania z różnych źródeł, jak też konwersji do różnych
form energii finalnej: energii elektrycznej, ciepła, gazu czy
paliw.
Należy też zaznaczyć, że wytwarzanie wodoru na drodze elektrolizy jest jedyną analizowaną w ramach projektu
HESTOR technologią wytwarzania wodoru. W kawernach
magazynowych można przechowywać wodór pochodzący
na przykład z gazu koksowniczego, ziemnego i biogazu czy
właśnie elektrolizy. Zależy to od długofalowej polityki energetycznej Polski w aspekcie wykorzystania energii odnawialnej.

Ważnym argumentem przemawiającym na korzyść potrzeby magazynowania wodoru (nawet przy wykorzystaniu
niewielkiej kawerny) jest możliwość wykorzystania zmagazynowanego wodoru do zasilania procesów chemicznych
w przypadku wystąpienia awarii wytwórni wodoru. Taka
awaria spowodowałaby znaczące straty dla rafinerii.
Idea magazynowania gazu w podziemnych zbiornikach
powstała z potrzeby zasilania odbiorców gazu ziemnego
w okresach zwiększonego zapotrzebowania. W odróżnieniu od zbiorników naziemnych, wykorzystanie zbiorników
podziemnych umożliwia uzyskanie większych ilości magazynowanych gazów. Inne zalety to niewielkie zapotrzebowanie na teren i niewielki wpływ czynników zewnętrznych
na magazynowanie. Jako podziemne magazyny gazu wykorzystuje się wyeksploatowane złoża ropy naftowej i gazu,
głębokie warstwy wodonośne, kawerny solne, niewydobywalne złoża węgla czy kawerny skalne. Każdy z wymienionych rodzajów magazynów posiada własną charakterystykę
fizyczną i ekonomiczną. Najważniejsze parametry dotyczą
pojemności magazynu, ciśnień pracy, wydajności zatłaczania i pobierania gazu, parametrów pracy cyklicznej. Kawerny
solne charakteryzują się mniejszymi objętościami, dużymi
wydajnościami zatłaczania i pobierania gazu. Charakterystyka kawern solnych powoduje, że są one rozpatrywane także
w przypadku magazynowania energii w postaci sprężonego
powietrza czy wodoru.
Prace badawcze w dziedzinie magazynowania wodoru
są obecnie na dużą skalę prowadzone w Niemczech, a kawerny wodorowe w soli istnieją w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii. Nie są jednak wykorzystywane do magazynowania energii, a funkcjonują jako magazyny operacyjne
wodoru.
Badania w ramach projektu HESTOR obejmują przede
wszystkim elektrolizę, ponieważ otrzymywany wodór jest produktem o wysokiej czystości i może być zastosowany również
do ogniw paliwowych w transporcie samochodowym.

Według założeń projektu wodór wytwarzany jest w procesie elektrolizy i magazynowany w podziemnych magazynach. W procesie konwersji energii chemicznej gazu do elektryczności wykorzystuje się turbinę gazową. (Rysunek 1)
Od szeregu lat sprawnie działają w Polsce magazyny gazu,
ropy i paliw w kawernach solnych – KPMG Mogilno, KPMG
Kosakowo i PMRiP Góra. W Unii Europejskiej obydwa rodzaje
magazynów poza Polską posiadają tylko Niemcy i Francja.
W kawernach byłby magazynowany wodór powstały w procesach technologicznych Grupy LOTOS S.A. oraz na drodze
elektrolizy z energii nadwyżkowej z OZE.
Obecnie w rafinerii Grupy LOTOS S.A. występuje zwiększone zapotrzebowanie na tlen w wyniku budowania nowej instalacji opóźnionego koksowania – projekt EFRA.
Uruchomienie tej instalacji wymaga usprawnienia procesu
odsiarczania na instalacjach Clausa. Jedną z możliwości jest
wzbogacenie powietrza do spalania tlenem, co zwiększy
wydajność procesu o 80 proc., a także zwiększy odzysk siarki.
Tlen otrzymany w procesie elektrolizy mógłby być wykorzystany wraz z tlenem wytworzonym na instalacji wytwórni
tlenu do wzbogacenia powietrza. Unowocześnienie czterech instalacji Clausa na terenie Grupy LOTOS S.A. jest znacznie tańszą inwestycją niż budowa nowych instalacji.

4.

Korzyści wynikające z projektu

Współcześnie impulsem wzrostu produktywności w gospodarkach rozwiniętych są innowacje oparte na wiedzy,
edukacji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Innowacyjność jest istotnym ogniwem w poprawie wydajności
i wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w obecnych czasach
intensywnych zmian technologicznych. Jako silne strony projektu należy wymienić unikatowe połączenie doświadczonego zespołu badawczego reprezentowanego przez czołowe
uczelnie wraz z zespołem inżynierskim Grupy LOTOS S.A.
mogącym wdrożyć projekt.

Rysunek 1. Uproszczony model układu magazynowania
energii w postaci wodoru.

Magazyn „Polska Chemia” 2/2016

13

Perspektywy
Ważnym aspektem projektu jest podniesienie poziomu
bezpieczeństwa energetycznego kraju, dodatkowa funkcja
zabezpieczenia produkcji energii w szczycie, możliwość powielenia rozwiązania w przypadku sukcesu projektu. Kolejne
aspekty projektu to podniesienie wykorzystania mocy elektrowni wiatrowych i solarnych pozwalające na zwiększenie
udziału OZE w bilansie energetycznym kraju poprzez zastosowanie zgromadzonego wodoru do produkcji energii elektrycznej w okresach zapotrzebowania szczytowego.
Realizacja projektu pozwoliłaby na prostsze włączanie
w system energetyczny dużych farm wiatrowych i solarnych oraz ograniczenie potencjalnych problemów z dużym
udziałem OZE w bilansie kraju. Pomocnym rozwiązaniem
prawnym jest wprowadzona w zmianach ustawy z dnia 22
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw, definicja hybrydowej instalacji OZE, według której jest to zespół co najmniej
dwóch instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii, różniących się
charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku połączenia spójny funkcjonalnie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii
elektrycznej stosownie do wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa energetycznego; taki zespół
instalacji może być też wspomagany magazynem energii
wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego
energia elektryczna jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii.
Produkcja i magazynowanie wodoru mogłoby przyczynić się także do rozwoju ogniw paliwowych w motoryzacji.
Wodór powstały w ramach projektu mógłby zostać wykorzystany do zastąpienia części wodoru produkowanego
z gazu ziemnego dla potrzeb Grupy Lotos S.A. wodorem
elektrolitycznym, co pozwoliłoby na optymalizację gospodarki energią.
Ponadto istnieją jeszcze możliwości zastosowania wodoru jako odnawialnego składnika w procesie produkcji paliw.

5.

Podsumowanie

Podstawowym kryterium zaangażowania Grupy LOTOS
S.A. w projekt jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Powstanie podziemnych kawern magazynujących nadwyżkową energię elektryczną w postaci wodoru może dać
w perspektywie kilkunastu lat istotne efekty ekologiczne.
Zmagazynowanie nadwyżek energii i jej późniejszy odzysk
odbywa się w sposób ekologiczny, bez dodatkowej emisji,
gdyż wodór jest najczystszym nośnikiem energii. Efektywność magazynowania podziemnego jest znacznie wyższa
i bardziej przyjazna środowiskowo w porównaniu z układami elektrowni wodnych szczytowo-pompowych. Ponadto,
powodzenie projektu pozwoliłoby na lepsze technicznie
i ekonomicznie wykorzystanie okresowych nadwyżek mocy
elektrowni i elektrociepłowni i związany z tym realny spadek
emisji CO2.
Pomimo wielu pozytywnych aspektów wynikających
z realizacji projektu HESTOR, trzeba też brać pod uwagę
pewne ograniczenia. Rozwój innowacyjności oraz efektywna komercjalizacja wiedzy są procesami skomplikowanymi
i wielowymiarowymi. Poziom wdrażania innowacji zależy
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bowiem od wielu czynników zewnętrznych, jak stopień relacji na linii nauka-biznes czy możliwości finansowania nowoczesnych rozwiązań oraz wewnętrznych, odnoszących
się przede wszystkim do przygotowania i zaangażowania
dostawcy i odbiorcy wdrażanej technologii.
Sama komercjalizacja wiedzy z uczelni do biznesu i jej
efektywność stanowią zatem wypadkową potencjału i aktywności jednostek naukowych i ich zespołów badawczych,
otwartości na rozwój i konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz odpowiednio zbudowanego systemu instytucjonalno-prawnego otaczającego i wpływającego na kształt transferu
innowacji. Efekt końcowy w postaci wykreowania, wdrożenia i stosowania innowacji na rynku zależy nie tylko od dobrego przygotowania, woli współdziałania i aktywności:
uczelni wyższych i instytutów badawczych, przedsiębiorców
zainteresowanych nowymi technologiami, ośrodków innowacji, parków technologicznych i przemysłowych, ale także
od funduszy i instytucji wspomagających oraz korzystnych
rozwiązań legislacyjnych.
Kolejnym ograniczeniem wdrożenia projektu są obecne
uwarunkowania rynkowe. Poziomy cen energii elektrycznej
oraz technologii czynią proces elektrolizy zdecydowanie
mniej atrakcyjnym w porównaniu do reformingu parowego.
Prognozy cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych
na najbliższe dwadzieścia lat przewidują dalsze wzrosty.
Szansą zwiększenia konkurencyjności procesu elektrolizy
jest dalszy rozwój technologii, który pozwoliłby podnieść
sprawność procesu.
Ponadto, przy obecnych warunkach rynkowych ryzyko
niezbilansowania pojawia się zaledwie w kilku dniach w roku.
Są to przede wszystkim dni o ponadprzeciętnie niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną – jak na przykład święta
Bożego Narodzenia. Nieznaczna częstotliwość oraz długość
występowania okresów niezbilansowania, powoduje, że podejmowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
działania interwencyjne po stronie zarządzania siecią do tej
pory były wystarczające do uniknięcia konieczności ograniczania pracy farm wiatrowych.
Niemniej jednak, rozwój OZE w Polsce jest nieunikniony
i wraz ze wzrostem zainstalowanych mocy w źródłach wiatrowych i fotowoltaicznych, doraźne, interwencyjne kroki
mogą okazać się niewystarczające.
Również rozwój infrastruktury tankowania wodoru w Europie jest obecnie utrudniony z uwagi na niewielką liczbę
samochodów zasilanych w ten sposób, która nie uzasadnia
ekonomicznie takich inwestycji. Z drugiej strony, dopóki
infrastruktura tankowania nie będzie wystarczająco rozwinięta, odbiorcy nie będą zainteresowani zakupem takich
aut. Jednakże mimo obecnie wyższych kosztów zakupu
i eksploatacji pojazdów z napędem wodorowym, prognozy z niezależnych źródeł wskazują, że w najbliższych latach
nastąpi gwałtowny przyrost liczby takich pojazdów – zarówno globalnie, jak i w krajach europejskich. Szansą rozwoju
„wodoryzacji” Polski jest powstanie w dużych miastach stacji tankowania wodoru i zakup autobusów elektrycznych
z ogniwami paliwowymi przez zakłady komunikacji miejskiej. W Polsce jest już trzech producentów autobusów wodorowych. Wdrożenie więc takiego programu będzie silnym
bodźcem rozwojowym polskiej gospodarki. Stacje te służyć
też będą do tankowania samochodów osobowych.

Fot. PKN Orlen S.A.

Ceny ropy po 2020 roku
Adam Czyżewski
Główny Ekonomista PKN ORLEN S.A.

Projekty strategiczne w sektorze naftowym mają długą perspektywę.
W podejmowaniu decyzji inwestycyjnych trzeba wziąć pod uwagę, jak będzie
wyglądać przyszłość ropy naftowej i jakie będą jej ceny za 25 lat.
Perspektywa ćwierćwiecza
Przypomnijmy sobie, co myśleliśmy o ropie naftowej 25
lat temu. W gospodarce globalnej dominowały dwie potęgi: USA i ZSRR, PKB Chin był dziesięciokrotnie mniejszy niż
PKB Stanów Zjednoczonych. Świat dopiero zaczynał interesować się zmianami klimatu. Druga Konferencja Narodów
Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w Sztokholmie (Szczyt Ziemi), na której ponad 170 krajów przyjęło Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu odbyła się dopiero w 1992 r. (po 20 latach
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Ropa naftowa
globalny popyt w większości krajów świata zacznie się kurczyć, dodatkowo przegrywając z alternatywnymi źródłami
energii.

Niepewne scenariusze
Nie sprawdziły się pochodzące sprzed ćwierćwiecza
przewidywania dot. rynku ropy. Z prawdopodobieństwem
bliskim pewności można przypuszczać, że taki sam los spotka dzisiejsze scenariusze długoterminowe - nie przewidzimy tego, co jest nieprzewidywalne. Gdy jednak oprzemy
analizy scenariuszowe na znanych mechanizmach dostosowawczych zarówno po stronie popytu jak i podaży,
to na temat przyszłości ropy i jej cen wiele możemy powiedzieć.
Na przykład według Międzynarodowej Agencji Energii
(Low Oil Price Scenario, World Enegy Outlook 2015, OECD,
listopad 2015 r.) nie uda się utrzymać ceny ropy naftowej
na poziomie poniżej 50$/b przez dłużej niż kolejne 2-3 lata.
W dłuższym horyzoncie należy więc spodziewać się wzrostu cen. Jak to pogodzić z oczekiwaniami odnośnie spowolnienia globalnego popytu na czarne złoto?
Wyjaśnienie tej pozornej sprzeczności należy szukać
w tym, że w długich okresach do zaspokojenia zapotrzebowania trzeba wydobyć kilkakrotnie więcej surowca niż
wynosi przyrost popytu. Przyczyną jest wyczerpywanie się
eksploatowanych złóż. Ubytki wydobycia z już eksploatowanych złóż w horyzoncie do 2040 r. kilkakrotnie przekraczają przyrost popytu na ropę naftową i paliwa płynne.

Determinacja polityków
Fot. PKN Orlen S.A.

przerwy od pierwszej Konferencji w Sztokholmie). Ropa
kosztowała niecałe 25 dolarów za baryłkę, a popyt Chin stanowił zaledwie 3,5 proc. globalnego zużycia tego surowca.
Panowało przekonanie, że zasoby ropy naftowej wkrótce
zaczną się wyczerpywać i w związku z tym jej ceny muszą
wrosnąć.
Dzisiaj Chiny są drugą co do wielkości gospodarką
świata z PKB mniejszym o niecałe 40 proc. od PKB Stanów
Zjednoczonych. Szybki wzrost gospodarczy Chin od czasu
przystąpienia do WTO napędzał globalny popyt na ropę
naftową, windując jej ceny do ponad 140 dolarów za baryłkę w 2008 r. Stany Zjednoczone odkryły technologię
wydobycia węglowodorów bezpośrednio ze skał macierzystych, dzięki której świat zyskał dostęp do niewyobrażalnych wcześniej zasobów. Kartel OPEC, kontrolujący ceny
czarnego złota od 1973 r. - najpierw bezpośrednio, a wraz
z wprowadzeniem ropy na giełdę w końcu lat osiemdziesiątych pośrednio – stracił swoją wiodącą rolę. Równolegle,
wzrost znaczenia ochrony klimatu i środowiska naturalnego w strategicznych wyborach dotyczących sektora energii systematycznie wypiera ropę naftową z jej ostatniego
bastionu, jakim jest transport (sektor ten zużywa globalnie
ponad 65 proc. wydobywanej ropy).
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Popyt na surowiec w krajach OECD osiągnął szczyt
w 2007 r. i od tego czasu systematycznie maleje. Popyt
w pozostałych krajach nadal rośnie, głównie w wyniku
czynników demograficznych oraz szybszego rozwoju.
Z czasem jednak rola tych czynników zmaleje i za 15-20 lat

„

Nie sprawdziły się
pochodzące sprzed
ćwierćwiecza przewidywania
dot. rynku ropy.
Z prawdopodobieństwem
bliskim pewności można
przypuszczać, że taki sam los
spotka dzisiejsze scenariusze
długoterminowe

Zamieszczony w raporcie Międzynarodowej Agencji
Energii Scenariusz Nowych Polityk odpowiada na pytanie,
jak mógłby rozwinąć się globalny sektor energii, gdyby politycy wprowadzili w życie obietnice wyborcze w zakresie
polityk klimatycznych. W tym „zielonym” scenariuszu popyt
na ropę naftową i paliwa płynne (bez biopaliw) wzrasta
do 2040 r. jedynie o 13 mb/d, (corocznie o 0,5 mb/d), czyli
wolniej niż w projekcjach rynkowych. Jednak na samo uzupełnienie spadku wydobycia ropy z już eksploatowanych
pokładów konwencjonalnych potrzeba będzie 43 mb/d
ropy z nowych złóż. Ponieważ nowe złoża są coraz trudniejsze i kosztowniejsze, cena ropy naftowej musi być odpowiednio wysoka, by zapewnić rentowność wydobycia. O
jakiej cenie mówimy? Prawdopodobne poziomy cen ropy
za 15-20 lat oscylują w przedziale pomiędzy 80 a 100 dolarów za baryłkę (z pominięciem inflacji).

Co będzie dalej?
Na początek rozważmy scenariusz, w którym przyjmijmy, że wszelkie zmiany strukturalne po stronie popytu oraz
technologii będą przebiegać ewolucyjnie oraz że nie wystąpią istotne ubytki podaży z powodu wydarzeń geopolitycznych lub zjawisk naturalnych. Przy tych założeniach
cena ropy rośnie, w najbliższych latach wolniej (odbudowa
wydobycia ropy łupkowej w USA), potem zdecydowanie
szybciej (opóźniony efekt zmniejszonej realizacji projektów
wydobywczych na złożach konwencjonalnych z powodu

niskich cen ropy w latach 2015-2016), by po 2025 r ustabilizować się na dość wysokim poziomie około 90-100,dolarów za baryłkę (realnie, z pominięciem inflacji). Czynnikiem
ograniczającym wzrost cen ropy będzie malejący po 2025 r.
popyt globalny. Z drugiej strony czynnikiem wpływającym
na wzrost cen będą rosnące koszty wydobycia z nowych,
trudniejszych złóż. Ścieżka cen ropy w tym scenariuszu ma
kształt krzywej S, a największa niepewność przewidywań
jest związana z poziomem długookresowym. Z dzisiejszej
perspektywy niskich cen, 100 dolarów za baryłkę w ujęciu realnym, czyli ponad 120 dolarów za baryłkę w 2025 r.
(po uwzględnieniu inflacji) wydaje się ceną wysoką.

„

Popyt na surowiec
w krajach OECD osiągnął
szczyt w 2007 r. i od tego czasu
systematycznie maleje
Zastanówmy się, co by się stało z cenami ropy, gdyby założyć, że w najbliższym czasie nastąpi przełom w globalnej
koordynacji polityk klimatycznych, zmianie ulegną nawyki
społeczne i modele transportu, wzrosną nakłady na odnawialne źródła energii, pojawią się nowe, efektywne technologie z potencjałem wyparcia czarnego złota z transportu?
Na pierwszy rzut oka można sądzić, że opisaliśmy warunki,
których skutkiem powinien być spadek cen ropy. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej skutkom tych założeń, okaże się,
że w horyzoncie 15-20 lat tworzą one przesłanki do szybkiego wzrostu cen ropy. Dlaczego? 65 proc. zużycia czarnego złota występuje w transporcie. Duża bezwładność
popytu ze strony parku samochodowego (przeciętny cykl
życia floty transportowej to 15 lat) najprawdopodobniej
spowoduje, że tempo wypierania surowca z transportu
dostosuje się do tempa wymiany parku samochodowego
na inne media transportu i napędy, nie związane z ropą.
Dostosowania w pierwszym rzędzie będą dotyczyć samochodów osobowych, gdyż w przypadku ciężkiego transportu możliwości zamiany paliw są bardziej ograniczone.
Paradoksalnie w scenariuszu, w którym pojawiają się
nowe technologie, cena ropy w horyzoncie najbliższych
15-20 latach rośnie szybciej i do wyższych poziomów niż
w scenariuszu planistycznym. Przyczyn takiej reakcji cen
jest kilka. Główną jest brak zainteresowania inwestycjami
w wydobycie ropy (nie opłaca się inwestować w schyłkowe źródła energii, nawet gdy ich cena dynamicznie rośnie)
i w konsekwencji w ograniczeniu podaży w okresie, gdy
wciąż jeszcze jest ona jest niezbędna w transporcie. Rosnąca cena nie pobudza przyrostu podaży ropy, natomiast
przyspiesza proces wypierania jej transportu i w konsekwencji trwale i silnie obniża globalny popyt. Wraz z redukcją popytu obniżą się koszty wydobycia, bo do jego zaspokojenia nie trzeba będzie sięgać do droższych technologii
wykorzystania złóż.
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W BHP technologia nie zastąpi
poczucia odpowiedzialności
– wywiad z Arturem Kopciem, Członkiem Zarządu
Grupy Azoty S.A.

Musze powiedzieć, że mam dużo szczęścia, ponieważ swoją pracę
w przemyśle chemicznym zaczynałem od stanowiska aparatowego
procesów chemicznych i potem pracując jako sterowniczy, mistrz, technolog
czy kierownik wydziału miałem liczne okazje, aby poczuć jak bardzo
bezpieczeństwo procesowe jest ważne w naszym fachu - mówi Artur Kopeć,
Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.
nowinki techniczne. Uważam, że na dzisiaj nie mamy się
czego wstydzić, ale i mam świadomość, ile jeszcze brakuje nam do tych najlepszych na świecie. Dobrze, że mamy
się od kogo uczyć i podpatrywać ciekawe rozwiązania,
bo to sumarycznie wpływa na ogólny wzrost bezpieczeństwa.
Jak sprawić, żeby kierujący polskimi spółkami nie
oszczędzali na bezpieczeństwie – czy wystarczą programy promujące nowoczesne podejście, takie jak
na przykład Program „Bezpieczna Chemia”?
Paweł Kwiecień: Jak opisałby Pan pozycję polskiej
chemii wśród sektorów gospodarki przykładających
szczególną uwagę do kwestii bezpieczeństwa pracy
i bezpieczeństwa procesowego?
Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.:
Na tak postawione pytanie muszę odpowiedzieć,
że na pewno jesteśmy jednym z liderów bezpieczeństwa
w naszej gospodarce. Są branże, które mają może lepsze
wskaźniki, ale analizując statystyki dotyczące wypadkowości należy brać pod uwagę specyfikę procesów produkcyjnych i skalę zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia. Nie
można porównywać instalacji produkującej na przykład
sok pomidorowy do instalacji produkującej cykloheksanon
z fenolu. Dlatego najlepiej szukać porównań do branż nam
bliższych, jak chociażby petrochemia albo do naszych konkurentów europejskich czy światowych.
W takim razie: czy w porównaniu do konkurentów
z zagranicy praca w polskich zakładach chemicznych
jest bezpieczna?
W kwestiach bezpieczeństwa technologicznie nie odstajemy od naszych zagranicznych kolegów, jednak widzę pewną różnicę w mentalności i podejściu do tych
spraw. Zmiana przyzwyczajeń oraz zachowań naszych
pracowników jest znacznie trudniejsza i czasochłonna niż
wprowadzane zabezpieczenia i wysublimowane niekiedy
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Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałem, że tego,
jak cenne jest bezpieczeństwo, dowiadujemy się w momencie, kiedy je tracimy. Każdy, kto zarządza i ponosi
odpowiedzialność, codziennie spotyka się z decyzjami
o różnym stopniu ryzyka. W obszarze bezpieczeństwa kluczowe jest, aby osoby odpowiedzialne za ten obszar mogły
dobrze to ryzyko oceniać. Jeżeli ta zasada będzie spełniona, to moim zdaniem nie wystąpi problem oszczędzania,
ponieważ każdy, kto podejmuje odpowiedzialnie decyzje
dąży do tego, aby ryzyko przy ich podejmowaniu było jak
najmniejsze albo przynajmniej akceptowalne. Oczywiście
zawsze się można pomylić, ale wtedy nie możemy mówić
do końca o świadomym działaniu. I tutaj wracamy do sedna
pytania – co zrobić żeby zminimalizować błędne decyzje,
które prowadzą do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa.
Moim zdaniem najlepiej uczymy się na błędach i to zazwyczaj cudzych. Takie programy jak „Bezpieczna Chemia”,
organizowane konferencje czy liczne szkolenia to idealne
platformy do wymiany doświadczeń, do zapoznania się
z nowymi rozwiązaniami i wdrożeniami, które podnoszą
poziom bezpieczeństwa. Oczywiście kluczowym jest aby
osoby odpowiedzialne za ten obszar nie były z przypadku.
Tak więc, aby managerowie polskich spółek nie oszczędzali
na bezpieczeństwie, muszą oni mieć świadomość zagrożeń, ryzyk z tym związanych oraz przeświadczenie, że lepiej
i taniej „zapobiegać niż leczyć”.

Fot. Grupa Azoty S.A.

Bezpieczeństwo
Musze powiedzieć, że mam dużo szczęścia, ponieważ
swoją pracę w przemyśle chemicznym zaczynałem od stanowiska aparatowego procesów chemicznych i potem
pracując jako sterowniczy, mistrz, technolog czy kierownik wydziału miałem liczne okazje, aby poczuć jak bardzo
bezpieczeństwo procesowe jest ważne w naszym fachu.
Wypadek lub sytuacja niebezpieczna to tak naprawdę sekundy, moment nieuwagi lub po prostu zdarzenie, które
wymyka się spod kontroli. Cały sukces polega na szybkiej
analizie i opanowaniu sytuacji. Tak się składa, że pracowałem na instalacjach gazowych, gdzie produkowano wodór,
gaz syntezowy i finalnie amoniak, miałem też okazję pracować przy produkcji nawozów czy katalizatorów, gdzie specyfika pracy z ciałem stałym jest zgoła odmienna. Niezależnie jednak od typu instalacji, wypadki bardzo często mają
to samo podłoże i najczęściej tym najsłabszym ogniwem
jest niestety człowiek. W mojej karierze zawodowej bezpieczeństwo odgrywało największą rolę podczas rozruchów
technologicznych nowych instalacji. Są to najtrudniejsze
chwile z punktu widzenia ruchowca, ponieważ bardzo
dużo jest niewiadomych, które po prostu należy sprawdzić
i przetestować. Wtedy też wychodzą wszelkie błędy projektowe i niedociągnięcia z etapu realizacji inwestycji.

Jeśli przeanalizujemy wskaźniki wypadkowości, to stwierdzimy,
że branża chemiczna biorąc pod uwagę liczbę i skalę zagrożeń
jest jednym z liderów bezpieczeństwa w przemyśle. O wiele
gorsze wskaźniki zawsze były udziałem takich branż jak
chociażby górnictwo, budownictwo czy logistyka.
Fot. Grupa Azoty S.A.

„

„

Każdy, kto
zarządza i ponosi
odpowiedzialność,
codziennie spotyka się
z decyzjami o różnym
stopniu ryzyka. W obszarze
bezpieczeństwa
kluczowe jest, aby osoby
odpowiedzialne za ten
obszar mogły dobrze
to ryzyko oceniać
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Czy możliwe jest wprowadzenie zachęt dla firm
wprowadzających nowoczesne podejście do bezpieczeństwa – na przykład w postaci zwolnień podatkowych?
Co do zachęt, to niestety poza branżą ubezpieczeniową, która stosuje bonifikaty i różnego rodzaju bonusy
dla firm, które podejmują działania zwiększające poziom
bezpieczeństwa, nie znam uregulowań prawnych, takich
jak na przykład zwolnienia podatkowe, które systemowo
zachęcałyby do takich działań. Myślę, że odpowiednio
przygotowane przepisy i jasne reguły ubiegania się o takie zwolnienia byłyby czymś dobrym i oczekiwanym przez
przemysł.
Jakie dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa
przedstawiciele innych sektorów mogliby czerpać
z branży chemicznej?
Jak przeanalizujemy wskaźniki wypadkowości, należy
stwierdzić, że branża chemiczna biorąc pod uwagę licz-

bę i skalę zagrożeń jest jednym z liderów bezpieczeństwa
w przemyśle. O wiele gorsze wskaźniki zawsze były udziałem takich branż jak chociażby górnictwo, budownictwo
czy logistyka. Moim zdaniem kluczową sprawą są tutaj
ludzie i postęp technologiczny. Świadomość zagrożeń
oraz wiedza i doświadczenia przekazywane przez kolejne pokolenia inżynierów i techników są najważniejszą
cechą tej branży. Każdy z nas zaczynając pracę w chemii
musi zaszczepić w sobie odpowiedni gen bezpieczeństwa, z którym lepiej się nie rozstawać. Nie do przecenienia
jest rozwój technologii i techniki, która sprawia, że dzisiaj
w nieprzyjaznym środowisku czy też w niebezpiecznych
miejscach na instalacji pracę za nas wykonuje automatyka.
Myślę, że nasze liczne doświadczenia chociażby w sferze
ochron indywidualnych albo programów szkoleniowych
byłyby dla innych sektorów ciekawym przykładem dbania
o bezpieczeństwo.
Jakie momenty w Pana karierze zawodowej mógłby
Pan przytoczyć jako przykłady sytuacji, w których bezpieczeństwo odegrało kluczową rolę?

Zmiana przyzwyczajeń
oraz zachowań
naszych pracowników
jest znacznie trudniejsza
i czasochłonna niż
wprowadzane zabezpieczenia
i wysublimowane niekiedy
nowinki techniczne
Czy był Pan świadkiem niebezpiecznej sytuacji?
Na pytanie, czy byłem świadkiem wypadków, to niestety muszę powiedzieć, że tak. Czy skutki byłyby mniejsze
dzięki zastosowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa – moja odpowiedź jest również twierdząca. Ludzie,
którzy odpowiadają za bezpieczeństwo zawsze mają dylemat, ponieważ nieustannie zadają sobie pytanie – czy
zrobiono wszystko, aby zapobiec wypadkowi? Tak się składa, że odpowiedź czasem jest taka jak mówi słynne przysłowie – mądry Polak po szkodzie. Trzeba też powiedzieć,
że w ostatnich latach bardzo dużo zrobiono, aby do takich
stwierdzeń nie dochodziło. Coraz częściej firmy otwarcie
mówią o przewidywaniu zagrożeń, tym samym prewencja
ustępuje miejsca predykcji, która staje się głównym celem
działań przy podnoszeniu standardów bezpieczeństwa.

Rozmawiał Paweł Kwiecień
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Magazyn „Polska Chemia” 2/2016
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Bezpieczeństwo

Efekt synergii
– większe
bezpieczeństwo
pracowników

Fot.: materiały prasowe

Marek Konieczny
Dyrektor Naczelny, INTROSYS Sp. z o.o.

Maksymalizacja zysku, redukcja zatrudnienia, ograniczanie kosztów
produkcji i wyeliminowanie kosztów związanych z wypadkami przy pracy,
to stałe żądania akcjonariuszy wobec kadry kierowniczej.

Z

doświadczeń wielu ludzi i zaistniałych wypadków
wiemy, że w przemyśle, a zwłaszcza w branży chemicznej, petrochemicznej czy kopalniach węgla
brunatnego może występować atmosfera wybuchowa
na różnych etapach produkcji. Mieszaniny gazów palnych,
par albo pyłów węglowych z powietrzem, gdy ulegną zapłonowi, są praktycznie bardzo trudne do opanowania,
gdyż spalanie rozszerza się samorzutnie. Dla pracowników
przebywających w pobliżu stwarza się ogromne niebezpieczeństwo oparzeń w wysokiej temperaturze, narażenia
na uderzenie przelatującymi odłamkami i resztkami urządzeń, brak tlenu i możliwość zatrucia wyziewami palących
się materiałów. Dlatego tak ważnym jest wczesne zapobieganie możliwym eksplozjom. Udzielanie natychmiastowej
pomocy i przekazywanie odpowiednich informacji i sygnałów ostrzegawczych jest podstawą działania służb ratunkowych.
Maksymalizacja zysku, redukcja zatrudnienia, ograniczanie kosztów produkcji i wyeliminowanie kosztów związanych z wypadkami przy pracy, to stałe żądania akcjonariuszy wobec kadry kierowniczej. Pojęcia – bezpieczeństwo
pracownika i bezpieczeństwo zakładu, są zawsze związane
z występowaniem kosztów, których nie lubi żaden pracodawca. Wysokość tych kosztów zależy od profilu produkcji, wielkości przedsiębiorstwa, parku maszynowego
i wielu innych jeszcze czynników. Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ i branych pod uwagę
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przy planowaniu budżetu wydatków na ochronę zdrowia pracowników i firmy jest - szczególnie w dużych zakładach chemicznych, petrochemicznych, spożywczych,
rafineriach, kopalniach węgla brunatnego, instalacjach
eksploatacji gazu i ropy czy młynach i halach obróbki mechanicznej - występowanie stref zagrożonych wybuchem.
Z przeprowadzonych analiz różnych awarii i wypadków
w przemyśle, jednym z najoczywistszych wniosków jest
stwierdzenie, że najczęściej występującą przyczyną takich
zdarzeń jest niedouczenie pracownika w zakresie stosowanych przepisów bezpieczeństwa i ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. A życie nas uczy stale, że lepiej
zapobiegać niż leczyć. Bardzo wiele zależy od gałęzi przemysłu, branży, w której występują zagrożenia.
W dzisiejszym świecie mediów telewizyjnych, w naszej
„globalnej wiosce”, przeważnie wszyscy znają i podziwiają
wysiłek żołnierzy jednostek specjalnych, ich niesamowitą
sprawność i doskonale wypracowane odruchy i zachowania. Dla wielu z nas jest normalnym, przyjęcie za prawdę
informacji, że aby tak działać jak automat przy wykonywaniu jakichś czynności, trzeba je najpierw przez wiele godzin
ćwiczyć i doskonalić. Podobne zachowania - automatyzmy, stosowanie odpowiednich procedur postępowania
i działania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa,
są uruchamiane w tych zakładach pracy, w których istnieje
realne zagrożenie w strefach pyłowych czy gazowych. Pracownicy, którzy podczas alarmów pożarowych regularnie

Fot.: materiały prasowe

odbywają ćwiczenia z ewakuacji są lepiej przygotowani
do ochrony własnego życia. Podczas takich zdarzeń stosowanie niezawodnej, natychmiastowej i bezpośrednio
ukierunkowanej łączności interkomowej oraz nagłośnienia
z możliwością nadawania sygnałów ostrzegawczych czy
komunikatów werbalnych jest jedną z najistotniejszych
form ochrony przed zagrożeniem. Niejednokrotnie przekazanie na czas informacji o zagrożeniu czy procedurze

postępowania w razie zaistnienia takiego zagrożenia może,
dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu środków łączności
czy nagłośnienia, być jedyną „deską ratunku” w niebezpieczeństwie.
We wszystkich zaawansowanych technologicznie zakładach wielkiej chemii od dawna są stosowane normy, wymagające obowiązkowych szkoleń pracowników. Są one
doskonale znane. Takie pojęcia jak: bezpieczeństwo funkcjonalne, eksploatacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem, bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy, stosowanie
odpowiednich form alarmowania i ostrzegania przed
niebezpieczeństwem są regularnie omawiane. Częste jest
zaznajamianie pracowników z wymogami przepisów określonych w Dyrektywach ATEX 95 i 137 Unii Europejskiej.
Szkolenia takie, zawsze są w praktyce powiązane z użytkowanym systemem łączności interkomowej i nagłośnienia. W dużych i zasobnych firmach, już od dawna personel
techniczny jest często i regularnie szkolony.
Wszystko zależy od gałęzi przemysłu, w którym występują zagrożenia, konkretnej firmy, sposobu zarządzania
i wyszkolenia personelu technicznego, a często także od sytuacji finansowej podmiotu. Oczywiste jest, że największe
doświadczenie obiektowe, jak również niezależne wsparcie
„z zewnątrz” poprzez autorytety akademickie, audytorów,
inspektorów, mają duże firmy - takie jak petrochemie, rafinerie czy zakłady chemiczne. Tutaj też skutki ewentualnych eksplozji mogłyby dotknąć nie tylko personel zakładu, ale też ludność cywilną, stąd wysokie zaangażowanie
i profesjonalizm. Doświadczenie, wiedza i pieniądze skutkują wysokim poziomem bezpieczeństwa, dlatego w tych
gałęziach przemysłu tak rzadko słyszymy o wypadkach.

Fot.: materiały prasowe

Marek Konieczny
Dyrektor Naczelny, INTROSYS Sp. z o.o.

Fot.: materiały prasowe
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Prawo

Zwalczania dumpingu stosowanego
przez podmioty spoza UE jedną
ze strategicznych opcji polskich
przedsiębiorców chemicznych
Michal Karwacki
Partner Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k

Wyzwania przy procedurze
antydumpingowej

Przystąpienie lub zainicjowanie europejskiego postępowania
antydumpingowego przez polską spółkę chemiczną może być bardzo
skuteczną obrona krajowego rynku przed nieuczciwą konkurencją cenową
z Chin, Rosji lub innych krajów spoza UE. Saletra amonowa, kwas szczawiowy,
melamina to tylko przykłady produktów z krajów spoza UE obłożonych cłem
antydumpingowym z UE.
Opcje rozwoju polskiego rynku
chemicznego poza przejęciami
inwestycjami
Regulacje Światowej Organizacji Handlu, której członkiem są m. in. Chiny i od 2011 r. Rosja, znacznie utrudniają
ochronę rodzimego przemysłu za pomocą aktywnej polityki celnej. Z pomocą polskim przedsiębiorcą chemicznym
może jednak przyjść Unia Europejska i specjalna procedura
nakładania ceł antydumpingowych. Jeżeli przedsiębiorcy spoza Unii stosują dumping, w skrócie rozumiany jako
sprzedaż produktów w UE przez podmioty spoza UE poniżej ceny stosowanej na rynkach rodzimych, który wyrządza szkodę przemysłowi wspólnotowemu, Komisja może
nałożyć dodatkowe cła anty-dumpingowe na ich produkty.
Cła antydumpingowe nakładane są na konkretne produkty
i producentów z określonego kraju, są one pobierane przez
organy celne państw członkowskich obok standardowych
ceł wynikających z przepisów wspólnotowych.

Przyczyny zaostrzającej się konkurencji
cenowej
Poza globalnymi trendami makroekonomicznymi wpływającymi na korzyść szybko rozwijających się krajów spoza
UE, przeregulowanie stanowi poważne zagrożenie dla europejskiego przemysłu chemicznego. Znaczne zwiększenie obciążeń regulacyjnych przyczynia się do zwiększenia
cen produkcji i sprzedaży produktów chemicznych narażając przestrzegających prawa i dbających o środowisko
przedsiębiorców europejskich na nieuczciwą konkurencję
cenową ze strony przedsiębiorców z jurysdykcji o innej
wrażliwości ekologicznej i prawnej. Polscy przedsiębiorcy
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anty-dumpingowa pracuje w językach angielskim i francuskim zalecane jest złożenie wniosku w jednym z tych języków. Wniosek musi zawierać dowody na stosowanie dumpingu, przy czym wystarczy samo uprawdopodobnienie
stosowania niedozwolonej praktyki. Wniosek musi zawierać precyzyjnie określoną podstawę faktyczną: wskazywać
konkretne firmy z państwa spoza Unii, które stosują dumpingu oraz wskazywać konkretne produkty sprzedawane
po zaniżonych cenach. We wniosku należy także wykazać
szkodę jaką poniósł przemysł wspólnotowy z powodu stosowania dumpingu. Dla zapobieżenia szkód, które mogą
powstać w przemyśle wspólnotowym na czas trwania postępowania Komisja może nałożyć cła tymczasowe.

działający na ściśle regulowanych rynkach ponoszą znaczne koszty dostosowania swojej działalności do wymogów
stawianych przez wymogi UE. Z uwagi na duże oddziaływanie na środowisko przemysł chemiczny jest branżą ściśle regulowaną. Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony
środowiska, gospodarki odpadami czy rejestracji obrotu
substancjami chemicznymi znacznie zwiększają koszt prowadzenia biznesu w branży chemicznej. Wiele z tych regulacji mają źródło w przepisach prawa europejskiego, między innymi przyjęty w 2007 r. pakiet REACH. Pakiet REACH
jest jednym z najbardziej kompleksowych regulacji jednej
branży w całym prawie europejskim. Certyfikaty bezpieczeństwa, monitorowanie substancji czy ocena bezpieczeństwa danej substancji to niektóre z obowiązków nakładanych unijnym prawem.

Przeregulowanie w UE i trendy makro są
także nieuczciwie wykorzystywane przez
podmioty spoza UE. Jak się w takim razie
bronić przed dumpingiem spoza UE?
Prawo europejskie daje skuteczne narzędzia, dzięki którym można zwalczać nieuczciwą konkurencje cenową stosowaną przez podmioty spoza Unii.
Procedurę nakładania ceł antydumpingowych prowadzi
Komisja Europejska – organ odpowiedzialny za prowadzenie wspólnej polityki handlowej. Komisja może rozpocząć
także postepowania w sprawie zwalczania dumpingu
z urzędu. Wniosek składa się na piśmie, do specjalnego Wydziału Anty-Dumpingowego w ramach Komisji Europejskiej. Wniosek można sporządzić w każdym oficjalnym języku Unii Europejskiej, jednak z uwagi na fakt, iż jednostka

Dla polskich przedsiębiorców ważne jest, iż wniosek
musi być złożony przez „przedstawicieli przemysły wspólnotowego”. W praktyce oznacza to, że pod wnioskiem o nałożenie ceł antydumpingowych muszą podpisać przedsiębiorcy reprezentujący minimum 25 proc. producentów
danego produktu lub produktu podobnego do towaru
sprowadzanego po cenach dumpingowych. Pamiętajmy
przy tym, że tylko niektóre produkty chemiczne wytwarzane są jedynie przez kilka firm w całej Unii, co w żaden
sposób nie blokowało inicjowania postępowań antydumpingowych przez podmioty działające w dużo bardziej
konkurencyjnych produktach chemicznych. Ze względu
na wymóg reprezentowania minimum 25 proc. producentów danego produktu najczęściej wnioski do Wydziału
Antydumpingowego składane są przez odpowiednie izby
lub stowarzyszenia reprezentujące danych przedstawicieli
przemysłu chemicznego.

na szczeblu europejskim. Wszystkie te czynniki sprawiają,
iż stosunkowo nie tak trudno zebrać jest poparcie wymagane dla wniosku o nałożenie ceł antydumpingowych.
W świecie zglobalizowanego handlu cła antydumpingowe
nakładane na poziomie europejskim mogą być potężnym
instrumentem.

„

Prawo europejskie daje
skuteczne narzędzia,
dzięki którym można zwalczać
nieuczciwą konkurencje
cenową stosowaną przez
podmioty spoza Unii
Dzięki współpracy z prawnikami i renomowanymi firmami lobbingowymi, mającymi doświadczenie w prowadzeniu postępowań antydumpingowych na poziomie
Komisji Europejskiej oraz współpracy wewnątrz branży
polscy przedsiębiorcy chemiczni mogą skutecznie zwalczać niedozwolone praktyki stosowane przez przedsiębiorców spoza Unii, często aktywnie wspieranych przez swoje
państwa.

Przykłady postępowań
antydumpingowych, w których Polskie
korporacje chemiczne biorą aktywny
udział
W 2013 roku z wnioskiem do KE o dokonanie przeglądu
rozporządzenia w sprawie środków antydumpingowych
na rosyjską saletrę amonową wystąpiło Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów – Fertilizers Europe,
które reprezentuje ponad jedną czwartą unijnych producentów azotanu amonu. Członkiem takiego stowarzyszenia jest między innymi Grupa Azoty.
W tym momencie Grupa Azoty na przykład ponownie
uczestniczy w procesie przedłużenia ceł antydumpingowych na melaminę z Chin na kolejnych 5 lat.

Działania na przyszłość

Fot.: materiały prasowe

Michal Karwacki
Partner Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k

Branża chemiczna charakteryzuje się wysoką koncentracją produkcji. Duża kapitałochłonność i wysokie koszty
wejścia sprawiają, iż przemysł chemiczny jest także dobrze
zorganizowany. Firmy chemiczne z całej Unii aktywnie
działały razem przy uchwalaniu pakietu REACH, regularnie współpracują przy innych inicjatywach regulacyjnych
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Responsible Care

Program Odpowiedzialność i Troska
wiele zmian – jeden Program

Responsible Care oczami
Realizatora

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 „Odpowiedzialność i Troska” realizowany jest w Polsce przez blisko 30
podmiotów branży chemicznej. W tym numerze magazynu „Polska Chemia”
chcielibyśmy kontynuować zapoczątkowany wcześniej cykl artykułów,
w których w każdym kolejnym wydaniu magazynu przybliżać będziemy
Państwu profil działalności firm uczestniczących w Programie w kontekście ich
uczestnictwa w Responsible Care.

K

oniec roku w Programie „Odpowiedzialność i Troska” zawsze
jest bardzo „gorącym” okresem. Co prawda zakończona
została większość akcji prowadzonych przez Sekretariat OiT,
ale nie zwalniamy tempa. Przed nami jeszcze ostatni finał akcji
„Drzewko za Butelkę” organizowanej po raz pierwszy w Jedliczu,
a koordynowanej przez ORLEN Południe S.A. (przełom października
i listopada) oraz zakończenie obserwacji i badań prowadzonych
przez Uczestników konkursu „Obserwatorzy Przyrody” (połowa
grudnia). Poniżej kilka skrótowych informacji o finałach akcji.
Na szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową
oraz do kolejnych wydań „Polskiej Chemii”.

Na początku października zakończyły się
ogólnopolskie konkursy fotograficzne
„Złap zająca” i „Złap zająca - Junior”,
skierowane do pracowników i ich dzieci firm realizujących założenia Programu.
W tym roku obok stałych kategorii konkursowych, tj. krajobraz, z życia zwierząt i roślin, pojawiła się nowa kategoria – Pomniki
przyrody, w ramach której prosiliśmy nie
tylko o zdjęcie, ale również o krótki opis
fotografowanego obiektu. Wyniki, nazwiska laureatów oraz wszystkie konkursowe
zdjęcia znajdą Państwo na stronie akcji.

We wrześniu odbyło się kolejne spotkanie Realizatorów w ramach akcji „Dbam
o środowisko”. Głównym celem tego
spotkania jest wymiana doświadczeń
w zakresie ochrony środowiska oraz zapoznanie się z Zakładem Produkcyjnym
Gospodarza. Tym razem była to firma
ANWIL S.A., która w trakcie dwudniowego
intensywnego spotkania kompleksowo
zaprezentowała pozostałym Realizatorom swoją działalność, instalacje i wykorzystywane rozwiązania. Lista kolejnych
gospodarzy jest w trakcie przygotowania.

Za nami również Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, które
podobnie do lat ubiegłych zebrało
w Toruniu, w Hotelu Bulwar, ekspertów, specjalistów, teoretyków
i praktyków z obszaru ochrony środowiska, bezpieczeństwa zdrowia,
pracy czy bezpieczeństwa procesowego. Zakres omawianych tematów i mnogość paneli sprawiła,
że każdy z Uczestników znalazł coś
dla siebie. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie akcji.

Wszystkich z Państwa zainteresowanych Programem, prowadzonymi akcjami oraz najnowszymi informacjami zapraszamy
na zaktualizowaną i odświeżoną stronę internetową. Mamy nadzieję, że nowa strona jest czytelniejsza, bardziej intuicyjna i będą
Państwo mieli większy komfort w przebywaniu na niej oraz co najważniejsze, prostszy dostęp do zamieszczonych informacji.
Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”
tel. 24 256 76 48, redakcja@rc.com.pl

www.rc.com.pl
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Zbigniew Gagat
Wiceprezes Zarządu
Grupa Azoty „Puławy” S.A.
Fot.: materiały prasowe

D

zisiaj prezentujemy Państwu firmę Grupa Azoty
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., która Realizatorem
Programu jest od grudnia 1995 roku, będąc tym
samym jednym z pierwszych Realizatorów od początku
istnienia Programu w Polsce.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A to pierwszy
w Polsce, a drugi w Unii Europejskiej producent nawozów
azotowych. Lider polskiego przemysłu nawozowochemicznego skupiający się na dwóch segmentach
biznesowych: produktów chemicznych oraz produktów
nawozowych.
Informacji udzielił nam Pan Zbigniew Gagat – Wiceprezes
Zarządu, Grupa Azoty „Puławy” S.A.
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Responsible Care
znaczenie, ale w tym obszarze jest jakby więcej narzędzi.
„Odpowiedzialność i Troska” bardzo dobrze działa w relacji
z lokalnymi władzami, ze szkołami, z masmediami czy
pracownikami.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 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?
Nauczyliśmy się zwracać uwagę na wagę inicjatyw,
które czasem niewiele kosztują, a mają duże znaczenie
społeczne. Czasami bezpieczeństwo naszych pracowników
i ich komfort pracy zależą od czytelnej informacji,
wpojeniu określonej wiedzy i edukacji realizowanej w lekki,
atrakcyjny sposób. Na pewno wielką satysfakcję daje fakt,
że dzieci i młodzież z okolicznych szkół kojarzą nas jako
firmę dbającą o środowisko. Dwanaście lat realizacji akcji
„Drzewko za Butelkę” zmieniło bardzo wiele w świadomości
młodego pokolenia z Puław i naszego powiatu. Podobnie,
jak Ekologiczna Akademia Umiejętności przysporzyła nam
wśród miejscowych nauczycieli wielu przyjaciół, którzy
mogli zobaczyć jak naprawdę wygląda nasza działalność
i docenić nasze starania z zakresu ekologii. Często jest też tak,
że kwestie środowiskowe dla miejscowej prasy odgrywają
większe znaczenie, niż nasze wyniki finansowe czy kurs
akcji na giełdzie. Lokalni dziennikarze czasem chętniej piszą
o rekordowych zbiórkach plastikowych butelek przez dzieci,
niż o naszych historycznych wynikach produkcyjnych.
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?

Fot.: materiały prasowe

Grupa Azoty Zakłady Azotowe„Puławy” S.A. realizuje
Program „Odpowiedzialność i Troska” od 21 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?
Niewątpliwie dziś nasza Spółka jest w zupełnie innym
miejscu, niż w 1995 roku, gdy przystępowała do Programu.
Pomimo, że w„Puławach” zawsze zwracano uwagę na aspekt
środowiskowy, a kompleksowy, wieloletni program ochrony
środowiska opracowano w 1985 roku, to w połowie
lat 90-tych wizerunek polskiej chemii nie był najlepszy.
Na ówczesne zakłady azotowe patrzono jak na dawne
socjalistyczne molochy, które figurowały na niechlubnej
liście tzw. 80 największych trucicieli. Ale w latach 90-tych
rozpoczęły się w „Puławach” duże inwestycje. Najbardziej
szkodliwe instalacje wyłączano z ruchu i zastępowano
nowymi, zmieniano technologie, instalowano urządzenia
ograniczające emisje do środowiska. Ponad 30% środków
kierowanych wówczas na inwestycje przeznaczane było
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na działania proekologiczne. To był początek procesów,
jakie kontynuowano tu przez kolejne lata – aż do dziś.
Zmiana jest radykalna. To widać w otoczeniu Spółki, bez
zaglądania w dane liczbowe, wykresy i statystyki. Ale kwestie
środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia są nierozerwalnie
związane z chemią. Im jest ona nowocześniejsza, tym więcej
ma w tym zakresie do powiedzenia. Przy czym „Puławy”
z firmy, która spłacała długi środowisku, stały się w wielu
obszarach firmą wyznaczającą nowe trendy, czy standardy.
Co Państwa zdaniem wyróżnia Program
„Odpowiedzialność i Troska” na tle innych podobnych
merytorycznie programów dostępnych w Polsce?
Myślę, że jego komunikatywność. To jest program
skierowany do konkretnego odbiorcy – społeczności
lokalnej, pracowników, branży chemicznej. To wobec tego
odbiorcy deklarujemy określone działania, podejmujemy
ustalone inicjatywy i pokazujemy efekty naszej pracy. To
tworzy lepsze relacje z naszym otoczeniem. Brakowało
chyba programów, które nie funkcjonowałyby na linii
konsumencko-marketingowej, a właśnie takiej społecznej.
Oczywiście dla naszych klientów ten program też ma

Każda z akcji ma swoje zalety. W zależności od odbiorcy
ich waga jest oczywiście różna. Dla nas najistotniejsze jest
to, że Program „Odpowiedzialność i Troska” stale się rozwija
i podejmuje coraz to nowe inicjatywy. Próbowaliśmy
właściwie wszystkiego. Każdy pomysł wymaga dobrego
realizatora i to, że w „Puławach” jest zespół ludzi oddanych
Programowi, na pewno ma olbrzymie znaczenie dla
sukcesu minionych lat. Niewątpliwie największym
odzewem społecznym i medialnym cieszyła się akcja
„Drzewko za Butelkę”, której Grupa Azoty „Puławy” S.A. jest
w ostatnich latach krajowym liderem. Ale zdecydowanie
jesteśmy też otwarci na wszelkie nowe projekty i pomysły.
Gdyby mieli Państwo w jednym zdaniu podsumować
Program „Odpowiedzialność i Troska”, brzmiało by ono
…
„Odpowiedzialność i Troska” to program, który zbliża nas
z otoczeniem – myślę, że to jest w nim najważniejsze.
W kolejnym cyklu zaprezentowany zostanie profil firmy
PCC EXOL S.A. – już teraz serdecznie zapraszamy do lektury.
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Ochrona środowiska

Zanieczyszczone grunty – nowe
otwarcie
adw. Zbigniew Kozłowski, Counsel, kierujący Zespołem Prawa Ochrony Środowiska CMS
r. pr. Miłosz Tomasik, Associate, Zespół Prawa Ochrony Środowiska CMS

Przy okazji ostatniej znaczącej nowelizacji Prawa ochrony środowiska, która
weszła w życie 5 września 2014 r., rozpoczęto istotną przebudowę przepisów
o ochronie powierzchni ziemi. Dopełnieniem zmian wprowadzonych
do ustawy miało być zaś przyjęcie odpowiednich przepisów wykonawczych.
Te akurat weszły w życie dopiero we wrześniu 2016 r. przynosząc ze sobą
kilka istotnych nowości w zakresie kryteriów identyfikowania zanieczyszczeń
powierzchni ziemi. A ponieważ zanieczyszczenie takie może wystąpić
na każdym terenie – czy to zakładu przemysłowego czy to na działce
przeznaczonej pod apartamentowiec, warto uświadomić sobie, w jakim
kierunku poszły ostatnie zmiany w prawie.
Co się zmieniło w 2014 r.?
Flagowe zmiany dokonane w 2014 r. w regulacjach dotyczących zanieczyszczeń powierzchni ziemi dotyczyły
przede wszystkim procesu usuwania tych zanieczyszczeń.
Symbolem tych zmian było zastąpienie procedury rekultywacji tzw. remediacją. Uprzednio, usuwanie zanieczyszczeń
powierzchni ziemi, nazywane właśnie rekultywacją, oparte
było na jednym uniwersalnym schemacie: należało usunąć
zanieczyszczenie do poziomu, w którym dotknięta nim gleba
lub ziemia będzie spełniała odpowiednie standardy jakości.
Od tego wymogu nie było praktycznie wyjątków, co budziło
nieraz uzasadnione wątpliwości. Trudno bowiem pogodzić
się z faktem, że podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie rekultywacji musiał ponieść jej koszty – nieraz niemałe –
nawet w sytuacji, gdy poziom substancji zanieczyszczających
minimalnie przekraczał dopuszczalne wartości, nie stwarzając żadnego realnego zagrożenia dla otoczenia. Odpowiednie wsparcie prawne i techniczne w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków rekultywacji stwarzało wprawdzie
szanse ograniczenia skali rekultywacji, mimo to rozwiązania
te nadal postrzegane były jako zbyt radykalne i nieefektywne.
Remediacja stanowi zaś instrument dużo bardziej elastyczny, oparty na ocenie rzeczywistego ryzyka i bilansowaniu kosztów oraz korzyści związanych z różnymi sposobami
usunięcia zanieczyszczenia w danym przypadku. Obecnie,
pełne oczyszczenie danego terenu do poziomu dopuszczalnej zawartości czynników zanieczyszczających (zwanych
„substancjami powodującymi ryzyko”) nadal jest scenariuszem wyjściowym. Jednakże kluczowym celem, jaki stawia
się przed remediacją jest teraz usunięcie znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Jeżeli okaże się,
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że cel ten da się osiągnąć już przez częściowe oczyszczenie
terenu, a proces prowadzący do pełnego oczyszczenia byłby zbyt kosztowny, technologicznie niewykonalny lub wyrządziłby w środowisku więcej szkody niż korzyści, to prawo
dopuszcza przeprowadzenie remediacji w ograniczonym zakresie. Mogłoby to polegać na częściowym oczyszczeniu lub
wręcz poddaniu danego terenu procesom tzw. samooczyszczania przebiegającego siłami natury. Wyjątkowo, można
nawet zaniechać remediacji. Nowe przepisy dały wreszcie
podstawę do kierowania się rozsądkiem i ekonomiką przy
rozwiązywaniu problemu zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
Dobrze przygotowana dokumentacja i sprawnie poprowadzone postępowanie mogą przyczynić się do ograniczenia
skali obowiązków związanych z zaistniałym zanieczyszczeniem, oszczędzając czas oraz pieniądze inwestorów i innych
właścicieli nieruchomości.

Co zmienia się teraz?
Jak sygnalizowano wyżej, ostatnim etapem zmian zapoczątkowanych w 2014 r. było określenie nowych kryteriów
identyfikacji terenów zanieczyszczonych. Do niedawna określało je rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września
2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów
jakości ziemi. Były to jednak przepisy wykonawcze do pierwotnych regulacji ustawowych przyjętych w 2001 r. Nowelizacja dokonana w 2014 r. wymagała określenia nowych zasad
identyfikacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi, co nastąpiło całkiem niedawno – w dniu 5 września 2016 r. wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczania powierzchni ziemi.

Po pierwsze, w nowym rozporządzeniu dokonano
istotnych zmian w podejściu do określania sposobu użytkowania gruntów pod kątem dopuszczalnych zawartości
substancji powodujących ryzyko, zróżnicowanych względem poszczególnych kategorii gruntów. Rozporządzenie
z 2002 r. przewidywało trzy grupy rodzajów gruntów, ale nie
odwoływało się do jednoznacznych kryteriów przypisywania badanych terenów do poszczególnych grup. Nowe
rozporządzenie kryteria te doprecyzowuje odwołując się
w pierwszej kolejności do ewidencji gruntów i budynków,
a w przypadku terenów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – do postanowień takiego planu.
Znaczące zmiany objęły też tabele z dopuszczalnymi
zawartościami substancji powodujących ryzyko w glebie
i ziemi, których przekroczenie decyduje o uznaniu danego
terenu za zanieczyszczony. O ile wartości te w większości wypadków nie uległy istotnemu zaostrzeniu, zwłaszcza na takich obszarach problemowych jak tereny przemysłowe (miejscami wręcz je złagodzono), to nadal zmiany w tym obszarze
mogą mieć doniosłe znaczenie. W rozporządzeniu z 2002 r.
standardy jakości gleby lub ziemi dla grupy C (głównie tereny
przemysłowe) zróżnicowane były względem głębokości pod
powierzchnią terenu na przedziały 0-2 m, 2-15 m i >15 m. Dopuszczalne stężenie określonych substancji w glebie lub ziemi, w przypadku gruntów o wyższej wodoprzepuszczalności,
zaostrzało się wraz ze zwiększeniem się głębokości z 0-2 m
do 2-15 m. Tymczasem nowe rozporządzenie przesunęło granicę, poniżej której obowiązują co do zasady bardziej surowe
wartości progowe substancji powodujących ryzyko do 0,25
m. W przypadku akurat terenów przemysłowych stanowi
to dużą różnicę względem dotychczasowych 2 m. Głębokość
0,25 m to już względnie płytko, więc nietrudno się domyśleć,
że mimo utrzymania większości wartości brzegowych na poziomie z 2002 r., aktualne zmiany mogą mieć w praktyce duży
wpływ na sposób uznawania gruntów za zanieczyszczone,
na przykład gdy istotniejsze przekroczenie odnotowywano
na głębokości mniejszej niż 2 m.
Należy też bezwzględnie wspomnieć o znaczącym rozbudowaniu wymogów odnośnie sposobu badania gruntów. Wobec szczątkowości obowiązujących dotychczas
regulacji, w praktyce sposób prowadzenia badań gruntów
kształtowały praktyki rynkowe i częściowo wymogi akredytacyjne nakładane na laboratoria badawcze. Natomiast
rozporządzenie wchodzące właśnie w życie bardzo szczegółowo określa przebieg i wymagania jakościowe co do takiej procedury, dzieląc ją na pięć etapów. Etap pierwszy
polega na ustaleniu potencjalnych źródeł zanieczyszczeń
na danym terenie związanych z prowadzoną na nim działalnością – zarówno obecnie jak i w przeszłości. Zgromadzone w ten sposób informacje pozwalają na ustalanie
na kolejnym etapie listy substancji powodujących ryzyko,
których wystąpienia należy się spodziewać na badanym
terenie. Etap trzeci obejmuje zgromadzanie oraz analizę
wszystkich dostępnych informacji relewantnych dla oceny
zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym
terenie, w tym badań gleby lub ziemi dostępnych dla danej lokalizacji. Zwłaszcza możliwość wykorzystania dostępnych wyników badań wydaje się bardzo cenna, ponieważ
może pozwolić na oszczędzenie znacznych kosztów dzięki

na przykład ograniczeniu zakresu prac przeprowadzanych
na potrzeby aktualnie prowadzonych badań. Etap czwarty
sprowadza się do przygotowania badań wstępnych i ich
przeprowadzenia. Etap piąty to już badania szczegółowe
służące dokładnemu zbadaniu zanieczyszczeń zidentyfikowanych w etapie czwartym. Na uwagę zwraca stopień
drobiazgowości wymogów odnośnie prowadzenia badań
na etapie czwartym i piątym, określających gęstość i lokalizację punktów pomiarowych, oraz sposób poboru i analizy
próbek gleby lub ziemi.

Skutki na dziś?
Obserwując dokonane niedawno zmiany w prawie, można zaryzykować tezę, że w pewnych sytuacjach tereny uznawane za niezanieczyszczone w świetle kryteriów z 2002 r.,
z dzisiejszej perspektywy trzeba będzie uznać za zanieczyszczone, a niektóre badania i analizy przeprowadzone, nawet
z należytą starannością, przed 5 września 2016 r. przestaną
spełniać aktualne wymogi.
Aby załagodzić skutki wejścia nowego prawa w życie,
ustawodawca wprowadził jednak odpowiednie przepisy
przejściowe. Z badań wykonanych przed zmianami w prawie
będzie można wprawdzie jeszcze skorzystać, ale tylko przez
rok po wejściu w życie nowego rozporządzenia i tylko w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed datą
wejścia w życie rozporządzenia. Przepis ten nie rozwiewa
jednak szeregu wątpliwości. Na przykład otwartym pozostaje pytanie, czy w postępowaniu wszczętym, a niezakończonym przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia
należy przedkładać nowe badania w przypadku wątpliwości
co do zakresu zanieczyszczenia ocenianego przecież przez
pryzmat nowych przepisów, czy też jak z perspektywy dnia
dzisiejszego oceniać skutki remediacji przeprowadzonej
w oparciu o plan remediacji zatwierdzony ostateczną decyzją wydaną na podstawie rozporządzenia z 2002 r.
Nowe przepisy rodzić będą jeszcze wiele innych pytań
wraz z rosnącą liczbą postępowań wszczynanych w sprawie zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Unowocześniając
przepisy regulujące to zagadnienie w 2014 r. ustawodawca dał wyraźny sygnał do rzetelnego zajęcia się kwestią
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, która – w dużej mierze
za sprawą niedoskonałości legislacyjnych – przez lata była
zaniedbywana.

Kozłowski Zbigniew

Tomasik Milosz

Magazyn „Polska Chemia” 2/2016

31

Prawo wodne
Opłaty za korzystanie z wód
Projektowana ustawa przewiduje objęciem systemem
opłat za korzystanie z wód szeregu podmiotów i rodzajów
działalności, które do tej pory były wyłączone spod tego
obowiązku, m. in. poboru wód na potrzeby sektora energetycznego, zaś same opłaty miałyby zostać zwiększone, tak
aby lepiej odzwierciedlać rzeczywiste koszty środowiskowe związane z korzystaniem z tych zasobów.
To jednak niejedyna zmiana związana z opłatami za korzystanie z wód, jako że przemodelowaniu ulegną także
zasady ich naliczania: składać się one będą z elementu stałego oraz zmiennego (zwłaszcza sygnalizowana wysokość
tego drugiego komponentu budzi żywe emocje). Warto
dodać, że stawki opłat zmiennych będą ustalane na podstawie wskazań urządzeń umożliwiających pomiar ilości
pobranej wody (ilości ścieków wprowadzonych do wód
lub do ziemi), których odczytu dokonywałby nowy podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną – Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pozwoli to na wprowadzenie istotnego novum, jakim jest odejście od zasady samonaliczania, charakteryzującej do tej pory kwestię
ustalania należności za korzystanie z zasobów środowiskowych, na rzecz określania wysokości opłaty (opłaty zmiennej) właśnie przez Wody Polskie.

fot. shutterstock

Projekt ustawy Prawo wodne –
najważniejsze konsekwencje dla
przemysłu
Dr Sergiusz Urban
Prawnik, Counsel, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Trwają prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska projektem
kompleksowej regulacji zasad rządzących gospodarowaniem wodami, który
miałby zastąpić dotychczasową ustawę Prawo wodne z 2001 roku. Jednym
z zasadniczych celów nowych przepisów jest (mocno opóźniona) transpozycja
do polskiego systemu prawnego postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.

P

roponowane przepisy zainicjowały szeroką dyskusję
co do kształtu i kierunku nowych rozwiązań, wzbudziły także szereg obaw i zastrzeżeń. Uwaga większości
komentatorów skoncentrowała się na kwestii wprowadzenia powszechnego obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie z wód. Choć zagadnienie to jest niewątpliwie bardzo
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istotne i ma duże znaczenie dla gospodarki ze względu
na potencjał kosztotwórczy, nie tylko ono zasługuje na zainteresowanie. Z cała pewnością warto nakreślić szerszy
obszar zmian, które miałyby objąć sferę gospodarki wodnej, przy czym w niniejszym artykule skupiono się na kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia przemysłu.

„

Z cała pewnością warto
nakreślić szerszy obszar
zmian, które miałyby objąć
sferę gospodarki wodnej
Całość regulacji opłat za korzystanie z wód miałaby
zostać przeniesiona z ustawy Prawo ochrony środowiska
z 2001 r., gdzie wśród innych opłat za korzystanie ze środowiska umieszczona była do tej pory, do nowej ustawy
Prawo wodne.

Zgody wodnoprawne
Podstawowym narzędziem reglamentacji korzystania
z wód w obecnej ustawie Prawo wodne jest instytucja
pozwolenia wodnoprawnego, czyli decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę oraz określającej zasady takiego
korzystania. Projektowane przepisy rozbudowują instrumentarium służące udzielaniu zezwoleń na tego rodzaju
działalność, wprowadzając instytucję zgody wodnoprawnej obejmującej m.in. wspomniane pozwolenia wodnoprawne, ale także nowy instrument, jakim jest ocena wodnoprawna. Ocena wodnoprawna włączyć ma weryfikację
kompatybilności planowanego korzystania z wód i wykonania urządzeń wodnych z celami Ramowej Dyrektywy
Wodnej (tzw. celami środowiskowymi dla wód) do oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W przypadku przedsięwzięć, które

nie wymagają uzyskania decyzji środowiskowej, ocena
wodnoprawna przybierze natomiast formę nowej w polskim porządku prawnym, osobnej decyzji administracyjnej,
wydawanej przez wspomniane już Wody Polskie.

Usługi wodne
Opracowywane przepisy wprowadzają nowe na gruncie prawa polskiego pojęcie usług wodnych, które stanowić będzie zasadniczy element konstrukcji prawnych dotyczących zarówno opłat za korzystanie z usług wodnych,
jak i reglamentacji korzystania z wód, realizowanej poprzez
zgody wodnoprawne, w tym zwłaszcza pozwolenia wodnoprawne. Odnieść można jednak wrażenie, że to kluczowe pojęcie nie zostało jak do tej pory zdefiniowane w pełni
jednoznacznie i wymagać będzie zapewne doprecyzowania w toku dalszych prac legislacyjnych.

Sukcesja pozwoleń wodnoprawnych
Projektowane przepisy nie kopiują dość liberalnych
zasad sukcesji pozwoleń wodnoprawnych, zawartych
w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo wodne z 2001 r.
Obecnie pozwolenia te przechodzą z mocy samego prawa
na następcę prawnego zakładu, gdy zaś pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji, przechodzi ono
z mocy prawa na kolejny podmiot prowadzący instalację.
Planowane przepisy przewidują natomiast w tym zakresie istnienie tylko jednego trybu sukcesji, w którym prawa
i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego
przejdą na następcę prawnego zakładu, co więcej – nie
z mocy samego prawa, ale w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek owego następcy. Nie zostaje
zachowane rozwiązanie przewidujące możliwości sukcesji
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym praw i obowiązków związanych z eksploatacją instalacji wraz z transferem tytułu prawnego do jej eksploatacji, jak to ma miejsce w obecnie obowiązujących przepisach. Rozwiązanie
to może stanowić utrudnienie w obrocie gospodarczym.
Odnotować warto także, że planowana regulacja nie
zawiera przepisów przejściowych, które odnosiłyby się

„

Opracowywane przepisy
wprowadzają nowe
na gruncie prawa polskiego
pojęcie usług wodnych
do statusu pozwoleń wodnoprawnych wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne z 2001 r. Tę lukę należałoby,
ze względu na potrzebę zagwarantowania pewności prawa, wypełnić, dając jednoznaczną odpowiedź co do dalszego bytu tych pozwoleń.
Projektowane przepisy będą miały istotne znaczenie dla
szeregu sektorów gospodarki, przy czym szczególnie istot-
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Transport
ne będą one dla przedsiębiorstw mocno uzależnionych
od korzystania z wody. Warto zatem uważnie śledzić prace
legislacyjne związane z nową ustawą Prawo wodne, a także
włączać się, tam gdzie to możliwe, w konsultacje planowanych rozwiązań. Pamiętać należy przy tym, że przepisy te
na długie lata ukształtują zasady rządzące gospodarką wodną, oddziałując w ten sposób na bardzo liczne podmioty
gospodarcze.

dr Sergiusz Urban
– prawnik, counsel w kancelarii
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
fot. materiały prasowe

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska. Jest specjalistą w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii
Europejskiej i Polski oraz doradcą w zakresie funduszy europejskich w kontekście wymagań ochrony środowiska. Członek
grupy roboczej ds. oceny projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Doradza
polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom
publicznym w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego
i górniczego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę doktorską obronił
w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypen-

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
jednym z realizatorów Projektu
ChemMultimodal
Maciej Susik, Ekspert ds. Projektu ChemMultimodal w PIPC
Katarzyna Skrzypczyńska, Office Manager w PIPC, Koordynator Projektu ChemMultimodal

Optymalizacja łańcuchów dostaw stanowi obecnie nieodzowny
element długofalowej polityki firm chemicznych. Wykorzystując zalety
poszczególnych gałęzi transportu umożliwić ją może zaangażowanie
w transport kombinowany. Przeprojektowując obecnie istniejących
przepływy towarów uzyskuje się znaczną redukcję kosztów, redukcję wpływu
na kwestie środowiskowe oraz poprawę bezpieczeństwa transportu.

P

rzedstawiciele przemysłu chemicznego oraz TSL (Transport Spedycja
Logistyka) przy wsparciu funduszy unijnych postanowili wykorzystać
potencjał rozwoju obu branż w ramach projektu ChemMultimodal
na obszarze Europy Centralnej. Projekt ChemMultimodal jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Jedna strategia rozwoju
realizowana w ramach
siedmiu regionalnych
planów działania będzie
bazą do przeprowadzenia
szczegółowej analizy potrzeb
branży.

dysta Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz American University Washington College of Law, odbył również
półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji
Europejskiej. Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Fot. Shutterstock

Głównymi założeniami Projektu jest osiągnięcie 10 proc.
wzrostu udziału transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym, przy 5 proc. redukcji emisji CO2. Podstawę projektu stanowić będzie koordynacja działań między
dostawcami usług logistycznych, operatorami terminali
przeładunkowych i władzami w poszczególnych regionach
obszaru Europy Centralnej.
Projekt obejmować będzie swoim zasięgiem obszar Polski,
Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii oraz Włoch. Polskę
reprezentują w projekcie Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Szkoła Główna Handlowa. Inicjatywa ta ma na celu
stworzenie nowej jakości wymiany informacji między firmami
z sektora państwowego i prywatnego. Współpraca z European Chemical Network i European Chemical Industry Council
(CEFIC) zapewni dyskusję na poziomie ogólnoeuropejskim.
Jedna strategia rozwoju realizowana w ramach siedmiu
regionalnych planów działania będzie bazą do przeprowadzenia szczegółowej analizy potrzeb branży. W ramach
projektu, stworzone zostaną inteligentne rozwiązania i narzędzia do wymiany informacji, służące wsparciu strategicznemu i operacyjnemu planowaniu, nastawionemu na rozwój transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym.
Dedykowana platforma testowana w ramach sześciu faz
pilotażowych projektu, przez liderów branży chemicznej
z poszczególnych krajów członkowskich zapewni realne
wsparcie i umożliwi koordynację działań na styku branży
przemysłu chemicznego i TSL.
Oficjalnie projekt rozpoczął się 1 czerwca 2016 r., a zakończy się 31 maja 2019 r. Zwieńczeniem projektu będzie
seria sześciu szkoleń/seminariów, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z efektami prac zespołu wdrażającego.

Projekt w ramach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
koordynuje pani Katarzyna Skrzypczyńska, Office
Manager
fot. shutterstock
w PIPC, a kwestiami merytorycznymi zajmuje się Pan Maciej Susik, Ekspert ds. Projektu ChemMultimodal w PIPC.
W latach 2012-2014 Polska Izba Przemysłu Chemicznego realizowała także projekt ChemLog T&T. W projekcie
ChemLog T&T oprócz PIPC uczestniczyły różne podmioty
z krajów Europy Centralnej - Niemiec, Austrii, Polski, Czech,
Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch.
Głównym celem projektu ChemLog T&T była poprawa
dostępności terytorialnej oraz bezpieczeństwa transportu
i logistyki chemicznej w Europie Centralnej dzięki możliwościom jakie dają technologie informatyczno-komunikacyjne. Zgodnie z założeniami programowymi, w ramach
ChemLog T&T analizowane były możliwości związane
ze stosowaniem systemów Tracking & Traceing w logistyce
chemicznej i ich realny wpływ na poziom bezpieczeństwa
transportu ładunków niebezpiecznych.
Docelowo, wyniki projektu oraz opracowane w ramach
niego wnioski i rekomendacje w zakresie rozwiązań T&T
w logistyce chemicznej (w szczególności w transporcie
intermodalnym), miały prowadzić do budowy skutecznej
europejskiej platformy informatycznej do śledzenia i monitoringu, która zapewniłaby informacje o bieżącej lokalizacji
transportowanych towarów i ich statusów w czasie rzeczywistym dla całej sieci transportu.
W końcowym etapie projektu, w oparciu o całość zebranej dokumentacji, został opracowany raport końcowy
ChemLog T&T, w którym zawarte zostały rekomendacje dla
dalszego rozwoju zintegrowanego europejskiego systemu
monitorowania transportu ładunków chemicznych i niebezpiecznych.
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„

Uczestnictwo w grupach
zakupowych przynosi
korzyści różnej wielkości
przedsiębiorcom, zarówno
wielkim korporacjom,
jak i małym podmiotom

fot. shutterstock

Grupa zakupowa – dobry sposób
na oszczędzanie
Ewa Bieniak-Mańkowska
Radca prawny, of counsel w kancelarii BSWW Legal & Tax

„Oszczędności w firmie” to słowa, które niekiedy budzą niedobre skojarzenia.
Jednakże oszczędności to także rozważne wydawanie pieniędzy, którymi
przedsiębiorca dysponuje.

J

ednym ze sposobów optymalizacji zakupów w firmie,
o którym coraz częściej słyszymy, przede wszystkim
w kontekście dokonywania zakupów energii elektrycznej i paliw gazowych przez samorządy lokalne, jest dokonywanie zakupów w ramach tak zwanych „grup zakupowych”.
Grupy zakupowe to jednak nie tylko zakup energii i jej nośników przez gminy, to również nabywanie przez przedsiębiorców innych towarów i usług, które kupowane w dużych ilościach kosztują mniej (na przykład usługi telekomunikacyjne,
artykuły biurowe, środki produkcji), a nawet indywidualne
zakupy zrzeszonych osób fizycznych.
Czym więc jest „grupa zakupowa”? Pojęcie to nie zostało prawnie zdefiniowane. Nie ulega jednak wątpliwości,
że „grupa zakupowa” to zrzeszenie podmiotów nabywających wspólnie towary i usługi, korzystająca jednocześnie
z profitów, jakie daje ta forma zakupu. Nie ma też przepisów,
które odnosiłyby się wprost do tworzenia i funkcjonowania

36

Magazyn „Polska Chemia” 2/2016

grup zakupowych. Dzięki temu sposób dokonywania zakupów w ramach grup zakupowych jest bardzo elastyczny
i pozwala na taką organizację działania różnych grup zakupowych, która jest najlepiej dostosowana do potrzeb danego rynku i uczestników grupy zakupowej. Wobec braku
bezpośrednich uregulowań prawnych, grupy zakupowe są
tworzone w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące
różne formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz
dokonywanie zakupów dóbr i usług. Powstają w różnych formach prawnych i na różnych zasadach, w sposób mniej lub
bardziej sformalizowany, jednorazowy lub stały. W efekcie,
formy i organizacja działania grup zakupowych jest to temat
bardzo obszerny, z którego wybrałam jedynie podstawowe
zagadnienia związane z prowadzeniem grup zakupowych
skierowanych przede wszystkim do przedsiębiorców.
Grupy zakupowe mogą być prowadzone przez spółki prawa handlowego i indywidualnych przedsiębiorców. Podmio-

ty te prowadzą działalność gospodarczą (głównie lub obok
innych rodzajów działalności) polegającą na zrzeszaniu podmiotów zainteresowanych wspólnymi zakupami i dokonywaniu zakupów na ich rzecz, za określonym wynagrodzeniem.
Grupy zakupowe mogą być też prowadzone przez innych
przedsiębiorców, dla których prowadzenie działalności gospodarczej nie ma charakteru podstawowego i ma służyć jedynie realizacji ich celów statutowych. Do takich podmiotów
można zaliczyć stowarzyszenia i izby gospodarcze, których
zadaniem statutowym jest integracja przedsiębiorców różnych branż i wsparcie ich w prowadzeniu działalności. Takim
wsparciem może być również tworzenie grup zakupowych
na potrzeby swoich członków, dzięki czemu przedsiębiorcy
zrzeszeni w stowarzyszeniu czy izbie gospodarczej zyskają
wymierne korzyści finansowe, zaś organizator grupy zakupowej środki na prowadzenie swej działalności statutowej.
Grupy zakupowe to też lub przede wszystkim różne struktury mniej lub bardziej sformalizowane stanowiące grupę
podmiotów, powiązanych ze sobą i mających wspólny cel
zakupowy. Grupę zakupową sformalizowaną mogą tworzyć
na przykład wspólnicy spółki prawa handlowego (na przykład tworzone w grupach kapitałowych w formie odrębnych spółek centra usług wspólnych) lub członkowie stowarzyszenia. Podmioty te są wówczas zawiązywane przez
przedsiębiorców zainteresowanych wspólnymi zakupami,
a ich głównym celem jest realizacja zakupów na potrzeby jej
wspólników lub członków. Rozszerzenie takiej grupy wiąże
się zazwyczaj z koniecznością przystąpienia do spółki w charakterze wspólnika lub członka stowarzyszenia. I wreszcie
grupy zakupowe to także nieformalne zrzeszenia różnych,
często niepowiązanych ze sobą podmiotów, które na podstawie zawartych między sobą umów i udzielonych pełnomocnictw dokonują wspólnych zakupów. W ten sposób
tworzone są często grupy zakupowe, których członkami są
organy samorządu terytorialnego i podległe im jednostki.
Uczestnictwo w grupach zakupowych przynosi korzyści
różnej wielkości przedsiębiorcom, zarówno wielkim korporacjom, jak i małym podmiotom. Uzyskanie korzyści związane
jest przede wszystkim z uzyskaniem efektu skali, gdzie poprzez
większe zakupy można osiągnąć niższe ceny, co daje tym samym większe oszczędności dla kupującego. Ale oszczędność
to nie jedyne korzyści, które daje grupa zakupowa. To także niższe koszty operacyjne związane z dokonywaniem zakupów,
usprawnienie procesów dokonywania zakupów, a w tym między innymi oszczędność czasu czy możliwość lepszej kontroli
wydatków. To możliwość korzystania z wyspecjalizowanych
organizacji potrafiących zapewnić wysoki standard zakupów
i obniżyć ryzyko nieudanych transakcji.

Optymalizacja
Jednakże, aby uzyskać realne korzyści wynikające z korzystania z grup zakupowych należy dostosować formę, w jakiej dokonywane będą zakupy w ramach grupy zakupowej
do swoich rzeczywistych potrzeb. W zależności od tego
przez kogo zakupy te będą dokonywane (spółki wchodzące
w skład dużej grupy kapitałowej, małe i mikroprzedsiębiorstwa etc.), czy będą to zakupy dokonywane okazjonalnie
dla niektórych jedynie asortymentów, czy ma to być sposób
na prowadzenie większej części działalności zakupowej podmiotu, należy ściśle dostosować organizację grupy zakupowej do potrzeb, aby zapewnić sobie uzyskanie optymalnych
korzyści z dokonywanych zakupów.
Przystępując do dokonywania zakupów w ramach grupy
zakupowej należy liczyć się również z pewnymi przeszkodami lub koniecznością poniesienia na początku dodatkowych
wydatków, które pozwolą na zorganizowanie grupy zakupowej i dokonanie zakupów w sposób możliwie najbardziej
optymalny. Do takich przeszkód należą przede wszystkim
konieczność poniesienia kosztów związanych z wdrożeniem nowych procedur czy zakupem i wdrożeniem do stosowania nowych środków technicznych (oprogramowanie),
konieczność poniesienia kosztów związanych z organizacją
nowych struktur, w tym niekiedy konieczność skorzystania
z doradztwa wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych, ale też opór pracowników przed jakimikolwiek zmianami, nawet, jeśli nie będą one wiązać się ze zwolnieniami.
Udział w grupie zakupowej jest zazwyczaj odpłatny. Forma i wysokość wynagrodzenia może być kształtowana bardzo różnie. Może to być opłata ryczałtowa od prowadzonego
postępowania, opłata procentowa od wartości dokonywanych zakupów, a częściej od wysokości uzyskanych korzyści
finansowych, bądź też system mieszany, w którym oprócz niskiego ryczałtu prowadzący grupę zakupową uzyskuje bonus
w postaci procentu od uzyskanych oszczędności.
Jak widać warto być może poświęcić chwilę i zastanowić się, czy i w mojej firmie nie warto byłoby skorzystać
z opisanych wyżej rozwiązań. Na razie choćby jednorazowo, a w przyszłości może okazać się, iż jest to doby sposób
na uzyskanie czasami nawet dużych oszczędności, a może
i dodatkowych zysków dla firmy, jeśli uda nam się zgromadzić wokół siebie inne podmioty, zainteresowane wspólnymi zakupami w ramach zorganizowanej przez nas grupy
zakupowej.

Ewa Bieniak-Mańkowska
Radca prawny, of counsel
w kancelarii BSWW Legal & Tax
Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym w regulacjach dotyczących energetyki i doradztwie korporacyjnym. Doradza głównie w zakresie prowadzenia działalności w obszarze prawa energetycznego, w tym
w przedmiocie uzyskiwania koncesji, przygotowywania i zatwierdzenia taryf i instrukcji ruchu sieci, przygotowywania
dokumentów dotyczących relacji przedsiębiorstw energetycznych z odbiorcami energii. Pracowała w Polskiej Spółce
Gazownictwa, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa, PGNiG,
TP SA, Ministerstwie Skarbu Państwa.
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Ambasador Polskiej Chemii
Działalność Chemicznego Koła Naukowego „Flogiston”
jest bardzo różnorodna. Sztandarowym i jednocześnie
największym projektem Koła jest Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem”, który w tym roku
odbędzie się już po raz czternasty. Konferencja skierowana jest do studentów oraz doktorantów kształcących się
na kierunkach chemicznych na całym świecie. Corocznie
„YoungChem” gromadzi blisko setkę młodych naukowców
z kilkunastu państw świata, umożliwiając im prezentację
wyników swoich badań. Atmosfera Konferencji sprzyja
integracji i nawiązywaniu nowych znajomości, nierzadko kończących się współpracą międzynarodową. Jednocześnie poprzez zaproszenie do udziału wielu znanych
przedsiębiorstw chemicznych ułatwiamy środowiskom
studenckim kontakt z przemysłem chemicznym. Pozwala to uczestnikom Kongresu bliżej poznać strukturę firm,
główne gałęzie produkcji oraz prace badawcze przez nie
prowadzone, co prowadzi do rozwoju współpracy między
przemysłem a ośrodkami akademickimi. Ponadto, każdego
roku zapraszamy znanych i szanowanych profesorów z ca-

współpracy pomiędzy studentami różnych uczelni wyższych, pozwalając na wymianę doświadczeń oraz tworzenie wspólnych projektów.
Równie istotnym elementem działalności Chemicznego
Koła Naukowego „Flogiston” jest przeprowadzanie pokazów
i warsztatów chemicznych w szkołach, domach dziecka oraz
na piknikach i festiwalach. Prezentując ciekawe i efektowne
reakcje chemiczne pragniemy zarazić naszych słuchaczy
pasją do chemii oraz zachęcić do pogłębiania wiedzy. Nasza
aktywność sięga również poza granice Polski. Niejednokrotnie gościliśmy w Korei Południowej podczas „Korea Science
and Creativity Festival”, natomiast w 2014 r. braliśmy udział
w projekcie „Koła Naukowe uczą na Litwie”, organizowanym
przez Politechnikę Warszawską, gdzie przez tydzień prowadziliśmy warsztaty dla dzieci z litewskich szkół. W 2014 r.
„Flogiston” otrzymał wyróżnienie w konkursie Popularyzator
Nauki organizowanym przez serwis Polskiej Agencji Prasowej „Nauka w Polsce” we współpracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za cykl warsztatów realizowanych
w ramach projektu „Baylab” firmy Bayer.

„

Tytuł Ambasadora Polskiej
Chemii jest największą
nagrodą w historii Flogistonu

Wystąpienie Karoliny Jachimczuk podczas inauguracji Kampanii
„Polska Chemia”, 7 grudnia 2015 r., Teatr Polski w Warszawie.
Fot. PIPC

Odkryliśmy nasz własny Flogiston
Karolina Jachimczuk
Prezes Zarządu Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”, Politechnika Warszawska

7 grudnia 2015 r., podczas uroczystej gali inaugurującej Kampanię „Polska
Chemia”, Polska Izba Przemysłu Chemicznego uhonorowała Chemiczne Koło
Naukowe „Flogiston” tytułem Ambasadora „Polskiej Chemii”.

F

logiston, według teorii opracowanej w XVII wieku,
to substancja występująca w materiałach, która jest
odpowiedzialna za ich palność. Koncepcja ta powstała w czasach, gdy chemia nie była jeszcze dziedziną nauki,
a jej miejsce zajmowała alchemia, filozofia natury, łącząca
w sobie naukę i magię. Alchemicy twierdzili, że substancje palne są bogate we flogiston, a proces spalania miał
polegać na jego wydzielaniu. Chociaż teoria ta okazała się
błędna i została obalona ponad wiek później przez Lavoisiera, kilkanaście lat temu studenci chemii odkryli na swo-
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jej uczelni własny flogiston. Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”, działające przy Wydziale Chemicznym Politechniki
Warszawskiej, już od 14 lat zrzesza ambitnych i pracowitych studentów. Pod czujnym okiem opiekuna, profesora
Michała Fedoryńskiego, młodzi naukowcy mogą rozwijać
swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności oraz podejmować nowe wyzwania. Członkowie Koła utożsamiają
flogiston z pasją i zaangażowaniem, które napędzają ich
do aktywnego działania oraz wyróżniają na tle społeczności Wydziału.

łego świata, którzy prezentując swoje najnowsze badania,
będące w zgodzie z obecnymi światowymi trendami, zapewniają Konferencji najwyższy możliwy poziom naukowy.
„YoungChem” w pełni organizowany jest przez studentów,
a o wysokiej jakości Konferencji świadczą pierwsze miejsce oraz dwa wyróżnienia w kategorii Konferencja Roku,
przyznane w kolejnych edycjach corocznego konkursu organizowanego przez Parlament Studentów RP w ramach
Studenckiego Ruchu Naukowego „StRuNa”, odbywającego
się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kolejnym, ważnym projektem o charakterze cyklicznym realizowanym przez Chemiczne Koło Naukowe
„Flogiston” jest Festiwal Nauki „Skołowany Weekend”.
„Skołowany Weekend” ma na celu zainteresowanie dzieci
i młodzieży różnymi dziedzinami nauki, poszerzenie ich
wiedzy, a przede wszystkim przekazanie jej w ciekawy,
zrozumiały i interesujący sposób. Festiwal ma formę krótkich wykładów, warsztatów oraz wystaw interaktywnych
dostosowanych poziomem do wieku i wiedzy słuchacza,
prowadzonych przez członków kół naukowych z różnych
warszawskich uczelni. Z roku na rok wydarzenie to przyciąga coraz więcej uczestników z różnych zakątków Warszawy
i okolic. Festiwal, poza popularyzacją nauki wśród dzieci
i młodzieży, sprzyja integracji oraz umożliwia nawiązanie

Oprócz działań na rzecz rozpowszechniania wiedzy
Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” dba również o rozwój naukowy swoich członków. Poprzez organizowanie
wykładów, prowadzonych przez profesorów warszawskich
uczelni i instytutów, związanych z branżą chemiczną oraz
ułatwianie dostępu do grup badawczych dajemy możliwość pracy i rozwoju naukowego na początkowych etapach studiów. Ponadto pragniemy przybliżyć członkom
Koła istotę przemysłu chemicznego organizując wycieczki
do zakładów chemicznych w Polsce i za granicą.
Dzięki tym działaniom 7 grudnia 2015, na gali inaugurującej kampanię „Polska Chemia”, Polska Izba Przemysłu
Chemicznego uhonorowała Chemiczne Koło Naukowe
„Flogiston” tytułem Ambasadora „Polskiej Chemii”. Ten
prestiżowy tytuł jest największą nagrodą w historii Koła,
znacząco podnoszącą rangę oraz autorytet zarówno Koła,
jego członków jak i przedsięwzięć przez nie realizowanych.
Współpraca z tak dużą i szanowaną organizacją, jaką jest
Polska Izba Przemysłu Chemicznego, pozytywnie wpłynie na przyszłą działalność „Flogistonu” oraz rozwój osobisty członków Koła, który jest jego najważniejszym celem.
Studenci uzyskają lepszy dostęp do polskiego przemysłu
chemicznego oraz możliwość nawiązania kontaktów z firmami. Takie działanie pozwoli na poprawienie oraz rozwinięcie relacji pomiędzy nauką a przemysłem, wzajemne
zrozumienie potrzeb oraz korzyści płynących ze wspólnej
pracy. Wsparcie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ułatwi członkom „Flogistonu” pozyskiwanie partnerów przy
wykonywaniu projektów Koła, co będzie sprzyjać rozwojowi przedsięwzięć i pozwoli na ich doskonalenie poprzez
realizację nowych pomysłów.
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Innowacje

fot. fotolia

Potencjał polskich firm w kontekście
innowacyjności
Przemysł chemiczny należy do jednej z najbardziej innowacyjnych gałęzi
przemysłu. Pamiętajmy, że innowacją jest nie tylko nowy bądź ulepszony
produkt. Innowacyjna jest działalność począwszy od naukowej, po sferę
finansową, organizacyjną czy wprowadzanie nowych procesów.
Rynek i konkurencja wymuszają wdrażanie nowatorskich
rozwiązań, technologii, podnoszenie jakości i zdobywanie
nowych rynków zbytu. Jeśli firmy chcą utrzymać się na rynku, muszą się stale rozwijać. Wszystkie działania zmierzające w kierunku innowacji w perspektywie czasu na pewno
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przyniosą realne zyski. Dla przedsiębiorstw innowacja jest
zawsze koniunkcją nowości i wytworzonej przez nią wartości. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że wynalazek jest efektem
zamiany pieniędzy na pomysły, a innowacja dzieje się dopiero wtedy, gdy pomysły zamieniamy w pieniądze.

Popyt na wysokiej jakości produkty stale rośnie i wymusza na firmach szukanie nowych rozwiązań. – Musimy być
innowacyjni, żeby skutecznie konkurować. Nasza firma
stawia na nowoczesne rozwiązania, bo to się opłaca. Ponadto, jeśli chcemy skutecznie rywalizować z firmami zagranicznymi, nie możemy sobie pozwolić na zaniedbanie
tej sfery naszej działalności. – mówi Wiesław Klimkowski,
Prezes PCC Rokita SA.
Spółka PCC Rokita jest dobrze znana na krajowym i europejskim rynku. W tym roku obchodzi siedemdziesiątą
rocznicę istnienia. W ostatnim czasie przeżywa intensywny rozwój. Na Giełdzie Papierów Wartościowych odnotowuje bardzo dobre wyniki, jednak nie byłoby to możliwe
bez postawienia na innowacyjność. PCC Rokita zajmuje
wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku polioli
i alkaliów oraz jest znaczącym dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych.

Rosnący popyt na specjalistyczne produkty wysokiej jakości sprawił, że wiele firm swoją produkcję dostosowuje
do potrzeb konkretnego klienta. W grupie PCC opracowano między innymi produkty znajdujące zastosowanie jako
oleje bazowe i komponenty do otrzymywania nowoczesnych środków smarowych i płynów funkcyjnych, płynów
hydraulicznych, środków do obróbki metali itp. Wysoka
odporność na zużycie pozwala wydłużyć okresy między
wymianami oleju oraz zapewnia ochronę smarowanego
sprzętu. Bazy olejowe są dostarczane do klientów w wielu
krajach Europy, a także w USA.
- W naszych badaniach nad rozwojem nowoczesnych,
syntetycznych olejów bazowych oraz płynów funkcyjnych
typu PAG skupiamy się na ciągłym doskonaleniu właściwości użytkowych takich jak: kompatybilność z innymi
olejami mineralnymi, z czynnikami chłodzącymi oraz biodegradowalność – mówi Rafał Zdon Wiceprezes PCC Rokita S.A.
Polski przemysł chemiczny jak najbardziej może konkurować na rynkach światowych. PCC Rokita jest jedynym
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz jednym
z niewielu światowych producentów nowoczesnych produktów fosforoorganicznych. Opracowane dwie nowe
grupy produktowe to trudnopalne płyny hydrauliczne
używane przede wszystkim tam, gdzie istnieje duże ryzyko pożaru, na przykład podczas powstania nieszczelności
układów hydraulicznych, jak turbiny gazowe czy parowe.
W takich przypadkach zastosowanie płynów hydraulicznych opartych na estrach fosforowych daje gwarancję
bezpieczeństwa. Dzięki ich unikalnym właściwościom
samogasnącym, wyciekający płyn nawet jeśli zapali się
od rozgrzanej do kilkuset stopni Celsjusza powierzchni metalu, zgaśnie w ciągu maksymalnie 4 sekund. Żadne inne
oleje hydrauliczne nie posiadają podobnych właściwości.
Ciecze hydrauliczne, pracując w trudnych warunkach kopalnianych muszą spełniać szczególne wymagania jakościowe, regulowane przez VII Raport Luksemburski, przede
wszystkim muszą wykazywać wysoki stopień trudnopalności oraz niski stopień zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oprócz nowych płynów funkcyjnych w PCC Rokita
wdrażane są również innowacje w obszarze polioli dzięki
którym możliwa jest produkcja materacy zapewniających
coraz większy komfort użytkownikom. Nowe wdrożenia
obejmują też specjalistyczne dodatki – antyutleniacze
na bazie chemii fosforu, których zadaniem jest ochrona
tworzyw sztucznych przed degradacją.
- W ciągu ostatnich lat w PCC Rokita dokonaliśmy
ogromnej zmiany w postrzeganiu potrzeb naszych klientów przez pryzmat aplikacyjności naszych produktów. Dzisiaj nie mówimy o surowcach chemicznych, tylko o rozwiązaniach aplikacyjnych. W naszych laboratoriach każdej
molekule, każdemu związkowi chemicznemu nadajemy
określone funkcje – mówi Klimkowski.
Takie podejście jest ogromnym wyzwaniem, gdyż wymaga od przedsiębiorstw dogłębnego zrozumienia bardzo szerokiej gamy procesów używanych w branżach
klientów, z drugiej strony może być to źródłem wielu inspiracji i innowacyjnych rozwiązań.

(red)
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Julita Ziółek, AJAKS S.A.

Wdrażanie nowych technologii dających możliwość połączenia dobrych
praktyk z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a przy tym
gwarantujących najwyższą jakość świadczonych usług i zmniejszenie
kosztów, zdaje się być najbardziej odpowiednim rozwiązaniem w osiągnięciu
optymalizacji produkcji i procesów związanych z utrzymaniem ruchu.
Zakłady chemiczne i petrochemiczne stoją przed coraz
większymi wyzwaniami w zakresie utrzymania ruchu i technologii wspomagających prawidłowe funkcjonowanie procesów produkcji. Z drugiej strony obecna sytuacja ekonomiczna panująca w przemyśle chemicznym i petrochemicznym
wymusza jeszcze dokładniejszą kontrolę kosztów na każdym
etapie produkcji. W związku z dynamicznie zmieniającym
się, a co za tym idzie – coraz bardziej wymagającym rynkiem
i rosnącą konkurencją, wiele zakładów szuka rozwiązań alternatywnych, bardziej wydajnych i przynoszących długofalowe korzyści. Coraz więcej uwagi zwraca się także na aspekty
środowiskowe oraz działania mające na celu zredukowanie
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negatywnego wpływu technologii związanych z procesami
produkcyjnymi na ekosystem. Podyktowane jest to w dużej
mierze realizacją przez UE polityki klimatycznej oraz wprowadzaniu ograniczeń emisyjnych, zwłaszcza w świetle planowanego unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego
2030, który może znacząco wpłynąć na rentowność polskich
zakładów między innymi petrochemicznych, chemicznych
i rafineryjnych.
Odpowiedzią na powyższe zapotrzebowania jest opracowywanie i wdrażanie nowych technologii wspomagających
te obecnie stosowane, dzięki którym zakłady już dziś stojące
przed realnym zagrożeniem spadku lub nawet utraty rentow-

ces czyszczenia przebiega dużo szybciej także redukcję ilości
zużywanej energii. Co jednak najważniejsze, czyszczenie przy
użyciu techniki ultradźwiękowej odbywa się praktycznie bez
ingerencji człowieka, co oznacza, że liczba osób potencjalnie
narażonych na niebezpieczeństwo przy wykonywaniu prac
jest zredukowana prawie do zera.
Od momentu wdrożenia nowej technologii ultradźwiękowej do wspomagania tradycyjnego czyszczenia wysokociśnieniowego AJAKS zyskał już grupę klientów, którzy zadowoleni
byli zarówno z widocznych gołym okiem efektów, jak i pozytywnego wpływu zastosowania danej technologii na bezpieczeństwo, kwestie środowiskowe oraz redukcję kosztów. Dotychczas wykonaliśmy już projekty w Polsce i na terenie Unii
Europejskiej, przy których klienci zamawiali wspomaganie
czyszczenia przy użyciu techniki ultradźwiękowej z powodu
bardzo wysokiego poziomu zanieczyszczenia wymienników
ciepła, gdzie osadów nie dało się usunąć tradycyjnymi metodami, jak i z przyczyn środowiskowych czy ekonomicznych.
We wszystkich przypadkach okazuje się, że połączenie tych
dwóch metod – wysokociśnieniowej i ultradźwiękowej – daje
bardzo dobre, wymierne korzyści na wielu płaszczyznach.

Fot.: materiały prasowe

Innowacyjne technologie
w utrzymaniu ruchu w zakładach
chemicznych i petrochemicznych

ności w nadchodzących latach, będą mogły wcześniej przygotować się na nadchodzące zmiany i utrzymać się na poziomie wciąż wypłacalnym. Zapewnienie takich rozwiązań
może nastąpić również ze stron firm świadczących usługi
związane z utrzymaniem ruchu i optymalizacją procesów
produkcji w zakładach chemicznych i petrochemicznych. By
sprostać wymaganiom swoich klientów i wspierać stosowanie dobrych praktyk niosących za sobą korzyści dla środowiska, wzrost bezpieczeństwa oraz oszczędności natury ekonomicznej, firma AJAKS S.A., po długim okresie przygotowań,
z początkiem 2015 r. wprowadziła do swojej oferty ultradźwiękowe oczyszczanie przemysłowe dużej mocy – technologię wspierającą tradycyjne czyszczenie wysokociśnieniowe
stosowane przy oczyszczaniu wymienników ciepła, zbiorników, kolumn, rurociągów i wszelkich innych aparatów technologicznych. Zastosowanie ultradźwięków jako narzędzia
uzupełniającego w czyszczeniu przemysłowym dotyczy zarówno czyszczenia małych elementów takich jak zawory i filtry, jak i bardzo dużych urządzeń, np. chłodnic powietrza czy
wkładów wymienników ciepła o średnicy do 1800 mm i długości 10,0 mb. W zależności od charakteru zadania prace te
wykonywane są podczas postojów remontowych na terenie
obiektu klienta lub nowo utworzonym Dziale Rozwoju Technologii Serwisowych AJAKS S.A, w Komornikach k. Poznania,
gdzie w połączeniu z tymi usługami wykonujemy również
naprawy i regenerację elementów instalacji przemysłowych.
Jak to działa? Samodzielne energetycznie zbiorniki wyposażone są w przetworniki ultradźwiękowe dużej mocy (do 200
kW) i wypełniane odpowiednim biodegradowalnym roztworem chemicznym wspomagającym kawitację. Na skutek przetworzenia energii elektrycznej w energię mechaniczną aplikowaną do roztworu poprzez przetworniki ultradźwiękowe
dochodzi do miejscowego wewnętrznego„rozrywania” cieczy
i powstania pęcherzyków próżniowych w całej jej objętości.
Implozja tych pęcherzyków wiąże się z powstaniem bardzo
dużej energii, która powstaje w bardzo krótkim czasie. Dzięki tej energii struktura i stopień adhezji ciężkich osadów zanieczyszczających zanurzone w zbiorniku elementy instalacji
zostają mocno naruszone, co bardzo ułatwia i przyspiesza ich
idealne usunięcie ze wszystkich oczyszczanych powierzchni.
Opisany powyżej proces wspomagania ultradźwiękowego w połączeniu z odpowiednio dobranymi roztworami
chemicznymi pozwala na usuwanie polimerów, gudronu
i innych ciężkich osadów rafineryjnych i petrochemicznych,
ciężkich osadów oleistych, smarów, osadów wapiennych
oraz innych produktów ubocznych powstających w procesie
produkcji. Zanieczyszczenia te usuwane są znacznie szybciej
i dokładniej niż poprzez same konwencjonalne metody z zastosowaniem technik hydrodynamicznych, pary lub oczyszczania mechanicznego. Dzięki temu, że wszystkie procesy
zachodzą na poziomie mikro, czyszczenie odbywa się bez
mechanicznych uszkodzeń urządzeń lub elementów zanurzonych w zbiorniku ultradźwiękowym. Zastosowanie tej metody jako wspomagania dla technik wysokociśnieniowych
pozwala na znaczącą redukcję zużytej wody, a co za tym idzie
– ilości wytworzonych odpadów płynnych - oszczędności te
sięgają od 60 do 80 proc., co z kolei daje ogromne korzyści
dla środowiska i oczywiście znacznie mniejsze koszty utylizacji powstałych odpadów. Metoda ultradźwiękowa wpływa
znacząco na redukcję hałasu, a w związku z tym, że sam pro-

Wdrażanie nowych technologii dających możliwość połączenia dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a przy tym gwarantujących najwyższą jakość
i zmniejszenie kosztów, zdaje się być najbardziej odpowiednim rozwiązaniem w osiągnięciu optymalizacji produkcji
i procesów związanych z utrzymaniem ruchu – i to jest celem
zakładów chemicznych i petrochemicznych. Naszym celem
jako firmy świadczącej usługi dla takich właśnie zakładów jest
opracowanie i rozwijanie nowych, innowacyjnych technologii, dzięki którym będziemy mogli przyczynić się do wzrostu
poziomu bezpieczeństwa, dbałości o środowisko i stopnia zadowolenia naszych klientów. Oczywiście także do obniżenia
łącznego poziomu kosztów prac remontowych i serwisowych
ponieważ to sprawa podstawowa w dzisiejszych czasach.
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Energetyka
wotnej lub końcowej, oszczędności energii pierwotnej lub
końcowej, bądź też energochłonność). Polska zaproponowała wartość docelową oszczędności energii pierwotnej
na poziomie 96,4 Mtoe w 2020 r. wobec przewidywanego
zużycia w scenariuszu odniesienia na poziomie 110 Mtoe.
Przepisy Dyrektywy EED i przepisy prawa polskiego obejmują praktycznie wszystkie obszary aktywności gospodarczej oraz społecznej państwa. Choć największy potencjał
w zakresie oszczędności energii przedstawiają budownictwo oraz transport, realizacja celów dotyczy również każdego etapu łańcucha energetycznego – ma prowadzić
do poprawy sprawności wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła. Środki efektywności energetycznej w przemyśle
koncentrują się głównie na wymogach dotyczących urządzeń przemysłowych, dążeniu do wprowadzania audytów
energetycznych i systemów zarządzania energią oraz lepszego informowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Mechanizm wsparcia działań
proefektywnościowych

fot. fotolia

Efektywność energetyczna
Renata Auchimik
Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Do zwiększenia efektywności energetycznej może w znaczący sposób przyczynić
się większe wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej w Polsce.
By w pełni wykorzystać jej potencjał, prace nad nowym systemem wsparcia,
który miałby obowiązywać po 2018 r., powinny objąć dłuższy horyzont czasowy.
Pozwoli to zapewnić inwestorom stabilną sytuację administracyjno-prawną.
Uwarunkowania polityczno-formalne
Efektywność energetyczna należy do najbardziej opłacalnych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa dostaw
energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
i innych zanieczyszczeń. Poprawa efektywności energetycznej traktowana jest w sposób priorytetowy w Polityce
Energetycznej Polski do 2030 roku, gdyż postęp w tej dziedzinie jest kluczowy dla realizacji wszystkich pozostałych
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celów. Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej ograniczają konsumpcję paliw i energii. Szacuje się,
że zwiększenie oszczędności energii o każdy 1 proc. prowadzi do zmniejszenia importu gazu o 2,6 proc. Skuteczne wdrożenie działań proefektywnościowych dodatkowo
ogranicza negatywny wpływ energetyki na środowisko
oraz pośrednio przyczynia się do rozwoju innowacyjności
dzięki wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i procesowych. Suma tych efektów prowadzi do po-

prawy konkurencyjności i przyczynia do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Już w 2007 r. Rada Europejska przyjęła ambitne cele
na rok 2020 w zakresie energii i zmiany klimatu – ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., zwiększenie
udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii
do 20 proc. oraz osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej na poziomie 20 proc. Realizacja celu dotyczącego efektywności energetycznej zakłada zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20 proc. do 2020 roku w stosunku
do scenariusza odniesienia business as usual. W Dyrektywie
EED o efektywności energetycznej (2012/27/UE) po raz
pierwszy wyraźnie zdefiniowano i ilościowo określono
unijny cel. Według prognoz z 2007 r. zużycie energii pierwotnej w Unii Europejskiej w 2020 r. będzie wynosiło 1842
Mtoe. Po przystąpieniu Chorwacji do Unii, cel obniżenia
o 20 proc. został dostosowany i wskazuje na zużycie energii nie większe niż 1483 Mtoe energii pierwotnej lub nie
większe niż 1086 Mtoe energii końcowej. Stanowi on punkt
wyjścia do osiągnięcia dalszej poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 27 proc. w 2030 r., z możliwością
podniesienia celu do 30 proc.
Dyrektywa EED zobowiązuje państwa członkowskie
do ustanowienia krajowych orientacyjnych wartości docelowych poprawy efektywności energetycznej, które mogą
być oparte na różnych wskaźnikach (zużycie energii pier-

Nowa ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej implementuje do polskiego prawodawstwa dyrektywę EDD 2012/27/UE i określa zasady realizacji
obowiązku uzyskania oszczędności energii. Przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym, by spełnić wymogi ustawy o efektywności energetycznej, muszą pozyskać i przedstawić do umorzenia
prezesowi URE określoną liczbę świadectw efektywności
energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Jeśli ich nie mają,
muszą wnieść specjalną opłatę zastępczą. Ustawa wprowadza również nowy rozdział, w którym określone są zasady
przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa (Tabela 1).
Tabela 1. Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych
w obszarze efektywności energetycznej
UE

Polska – akty
ustawodawcze
i wykonawcze
Dyrektywa
Ustawa z 15.04.2011 r.
2006/32/WE
o efektywności
z 5.04.2006 r.
energetycznej,
w sprawie
obowiązywała
efektywności
do 30.09.3016 r.
końcowego
Ustawa z 29.12.2015 r.
wykorzystania
o zmianie ustawy
energii i usług
o efektywności
energetycznych
energetycznej
Krajowy plan działań
Dyrektywa
dotyczący efektywności
2012/27/WE
energetycznej (KPDEE)
z 25.10.2012 r.
2007, 2011 i 2014
w sprawie
Ustawa z 20.05.2016 r.
efektywności
o efektywności
energetycznej,
energetycznej,
zmiany dyrektyw
obowiązuje
2009/125/WE
i 2010/30/WE oraz od 1.10.2016 r.
uchylenia dyrektyw Krajowy plan działań
2004/8/WE
dotyczący efektywności
i 2006/32/WE
energetycznej –
w opracowaniu

System Białych Certyfikatów
• P
 rzetarg organizowany raz
w roku, ogłaszany przez prezesa
URE.
• Efekt energetyczny liczony
na podstawie energii pierwotnej.
• Inwestycje objęte ETS nie
kwalifikują się.
• Można zgłaszać przedsięwzięcia
zakończone po 1.01.2011 r.
• Opłata zastępcza 1000 zł/toe.

• C
 iągły nabór wniosków, decyzja
wydawana w ciągu 45 dni.
• Efekt energetyczny liczony
na podstawie energii finalnej.
• Inwestycje objęte ETS mogą
ubiegać się o białe certyfikaty.
• Można zgłaszać planowane
przedsięwzięcia.
• Opłata zastępcza 1500 zł/toe
w 2017 r. i 1575zł/toe w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne
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Od dnia 1 października 2016 r. zmieniają się zasady
realizacji obowiązku przez podmioty zobowiązane.
W konsekwencji przepisów art.53 i art.60 nowej ustawy, rok
2016 ulega podziałowi na dwa okresy, w których:
• poziom obowiązku za okres od 1 stycznia do 31 września 2016 r. ustalany jest w sposób określony w art.12
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej – w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego pomniejszonych o wskazane w ustawie koszty. Termin
realizacji wg starych zasad mija 31 marca 2017 r.
• poziom obowiązku za okres od 1 października do 31
grudnia 2016 r., który określa nowa ustawa, ustalany
jest w odniesieniu do ilości energii elektrycznej, ciepła
lub gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, sprzedanych w danym roku odbiorcom
końcowym. Termin realizacji obowiązku wg nowych
zasad mija 31 czerwca 2017 r. (Tabela 2)
Tabela 2. Mechanizm wsparcia
29.12.2015

28.01.2016
30.06.2016
21.09.2016
21.10.2016
31.03.2017

Termin ogłoszenia czwartego przetargu na wybór
przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej (do rozliczenia obowiązku za rok, w którym
wydano świadectwa).
Termin składania ofert w ramach czwartego przetargu
Termin rozstrzygnięcia czwartego przetargu
Termin ogłoszenia piątego przetargu
Termin składania ofert w ramach piątego przetargu
Termin rozliczenia obowiązku wg starych zasad

1.10.2016
Wejście w życie nowej ustawy
1.10.2016 – 30.09.2017 Składanie wniosków o świadectwa efektywności
energetycznej wg nowej ustawy na przedsięwzięcia
zakończone (zrealizowane pomiędzy 1.01.2014 r. a dniem
wejścia w życie ustawy)
30.06.2017
Termin rozliczenia obowiązku z nowej ustawy opłatą
zastępczą za okres 1.10-31.12.2016 (lub wg art. 16)
od 1.10.2017
Składanie wniosków o świadectwa efektywności
energetycznej wg nowej ustawy na przedsięwzięcia
przyszłe (nowe)
30.06.2018
Termin łącznego rozliczenia wykonania obowiązku
za dwuletni okres wykonania obowiązku
obejmującego 1.10.2016 – 31.12.2017
30.06.2019
Termin rozliczenia wykonania obowiązku za I rok (1.10
– 31.12.2016) lub łączne rozliczenie za trzyletni okresu
wykonania obowiązku (1.10.2016 – 31.12.2018)

„

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Ministerstwa Energii

Szacuje się, że zwiększenie
oszczędności energii o każdy
1 proc. prowadzi do zmniejszenia
importu gazu o 2,6 proc
Kolejną istotną zmianą jest odchodzenie od opłaty
zastępczej, która zwalnia z obowiązku podejmowania
działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej
określonej w art. 10 ust. 1 ustawy. W 2016 r. opłata może
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obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 – 20 proc., a w 2018 – jedynie 10
proc. Opłaty zastępcze uiszczane są na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW), który przeznacza środki na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
u odbiorców końcowych. Stopniowe zmniejszanie opłaty
zastępczej ma stymulować poprawę efektywności energetycznej, gdyż oznacza zwiększenie obowiązku w zakresie
realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych. Jednocześnie od wejścia w życie ustawy obowiązek ten określony
jest jako uzyskiwanie w każdym roku oszczędności energii
finalnej w wysokości 1,5 proc.
Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z 21
grudnia 2012 r. zawiera wykaz przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej. Kategoriami przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej,
za które można uzyskać białe certyfikaty są:
• zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców
końcowych – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
(min. 80 proc. wartości wszystkich certyfikatów),
• zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych (zespół pomocniczych obiektów lub
instalacji, służących procesowi wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepła),
• zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu
ziemnego w przesyle lub dystrybucji.
Obecnie toczą się prace nad nowym wykazem.
Zniesienie obowiązku przeprowadzenia przetargu
w nowej ustawie, w wyniku którego prezes URE dokonuje
wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej jest wynikiem negatywnych doświadczeń.
W porównaniu do wyników pierwszych trzech przetargów stosunek zwycięskich ofert w czwartym przetargu
do ogólnej wartości białych certyfikatów przewidzianych
do wydania jest stosunkowo wysoki, ale wciąż potwierdza
nieefektywność wdrożonego kilka lat temu systemu. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka, a główne to złożoność
systemu pod względem wymagań wobec uczestników
przetargów i słaba efektywność instytucjonalna. W pierwszym przetargu na zwycięskie oferty przypadło około 3,8
proc., w drugim około 4,2 proc., w trzecim niespełna 6,9
proc., a w czwartym blisko 26 proc. liczonej w toe łącznej
wartości puli przewidzianej do wydania. Zwiększona liczba
prowadzonych ostatnio inwestycji wiąże się z nową ustawą
o efektywności energetycznej, która pod tym względem
jest mniej korzystna niż poprzednia. Stąd pośpiech części
inwestorów, którzy chcą zdążyć przeprowadzić projekty
jeszcze na starych zasadach.
Z uwagi na nikłą podaż białych certyfikatów na rynku
w stosunku do obowiązku ich umarzania, pieniądze płyną do NFOŚiGW zamiast do przedsiębiorców. Potwierdza
to relatywnie niski wolumen transakcji obrotu na TGE dla
tego produktu. Z tytułu opłat zastępczych dotyczących
systemu białych certyfikatów w 2013 r. do NFOŚiGW wpłynęło blisko 600 tys. zł, w 2014 r. – 454 mln zł, a w 2015 r. –
607 mln zł. W rezultacie system białych certyfikatów, który
ma szansę pobudzania inwestycji zwiększających konkurencyjność polskiego przemysłu, jak na razie nie wpływa

znacząco na realizację narodowego celu poprawy efektywzgodnie z przyjętą Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku,
ności energetycznej.
stanowi jedno z podstawowych zadań Polityki mających
Krokiem wstępnym do oszacowania korzyści z płynąna celu poprawę efektywności energetycznej polskiej gocych z zastosowania środków efektywności energetyczspodarki. Zgodnie z nią, do roku 2020 produkcja energii
nej jest audyt energetyczny. Zgodnie z art. 36 ust. 1 nowej
elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej
ustawy w każdym dużym przedsiębiorstwie przeprokogeneracji miała wzrosnąć dwukrotnie w porównaniu
wadza się co 4 lata audyt energetyczny lub zleca jego
z rokiem 2006. Tymczasem, jak wskazują dane Komisji Euprzeprowadzenie. Nowy obowiązek obejmuje przedsięropejskiej z 2013 r., postęp ten wyniósł zaledwie 1 proc.,
biorstwa, zatrudniające minimum 250 pracowników, któprzy niezmienionym udziale produkcji energii z jednostek
rych roczny obrót netto przekracza 50 mln EUR lub sumy
wysokosprawnej kogeneracji w relacji do produkcji energii
aktywów jego bilansu rocznego przekraczają 43 mln EUR.
elektrycznej brutto w kraju (Tabela 3).
Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorstw posiadających:
• system zarządzania energią
Tabela 3.
określony w PN-EN ISO 50001
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
dotyczy systemów zarządzaProdukcja
energii
elektrycznej
25,959
27,565 26,406 26,079 27,705 27,113 27,044
nia energią, wymagań i zaleceń
wytwarzanej w technologii
użytkowania lub
wysokosprawnej kogeneracji (TWh)
• system zarządzania środowiskoUdział produkcji energii z jednostek 16,0% 17,3% 17,0% 17,2% 17,6% 16,6% 16,7%
wego, o którym mowa w art. 2
wysokosprawnej kogeneracji
pkt 13 rozporządzenia (WE) nr
w relacji do produkcji energii
elektrycznej brutto w kraju (%)
1221/2009 z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie dobrowolneŹródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej
go udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu
we Wspólnocie (EMAS),
jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt
Najważniejsze znaczenie dla poprawy efektywności
energetyczny przedsiębiorstwa.
energetycznej po stronie podaży mają przepisy ustawy
Przedsiębiorca zobowiązany po raz pierwszy przeprowaPrawo energetyczne, które promują rozwijanie produkcji
dza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
energii w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji. Meustawy (tj. od 1 października 2016 r.), a następnie zawiadachanizm wsparcia wprowadza kilka rodzajów świadectw
mia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie
pochodzenia: za energię wytworzoną w instalacjach opa30 dni od dnia jego przeprowadzenia.
lanych paliwami gazowymi i o mocy poniżej 1 MWe (żółAudyt energetyczny jest złożonym opracowaniem inte certyfikaty), kogeneracja z metanu z odmetanowania
żynierskim, a do jego sporządzenia niezbędna jest szerokopalń lub gazu ze zgazowania biomasy (fioletowe), oraz
ka wiedza specjalistyczna. W wielu obszarach audyt musi
dla obiektów wysokosprawnej kogeneracji węglowej i z innych paliw (czerwone).
uwzględniać inżynierskie metody obliczeń określone w inObowiązujący w latach 2007-2013 system wsparcia dość
nych dokumentach, np. specyficzne wymagania w zakredobrze zachęcał do rozwoju produkcji energii elektrycznej
sie pomiarów zdefiniowane w odrębnych przepisach i Poli ciepła w wysokosprawnej kogeneracji: umożliwił sfinanskich Normach. Niestety, obowiązek sporządzania audytów
sowanie modernizacji elektrociepłowni węglowych w celu
raz na 4 lata wygeneruje znaczne koszty ich realizacji, bez
przystosowania do nowych standardów środowiskowych
gwarancji uzyskania efektu w postaci poprawy efektywnooraz umożliwił utrzymanie pracy kogeneracji gazowej.
ści energetycznej.
W rezultacie inicjatywy ustawodawczej z 2014 r. udało się
Z drugiej strony nowa ustawa zmniejsza koszty zakupu
wznowić system wsparcia dla kogeneracji gazowej i małoenergii elektrycznej dla przemysłowych odbiorców energii,
skalowej (żółte certyfikaty) oraz węglowej (wielkoskalowej
których roczne zużycie energii elektrycznej przekracza 100
– czerwone certyfikaty). System certyfikatowy został co
GWh oraz którzy wykonują działalność gospodarczą oznaprawda zaakceptowany przez Komisję Europejską, która
czoną wybranymi kodami PKD. Kwalifikujące się przedsiębiorstwa uprawnione są do uzyskania białych certyfikatów
z tytułu działań „wczesnych” (zrealizowanych od 1 stycznia
2014 r.) oraz złożenia sprzedawcy oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej i uzyskaniu oszczędność energii finalnej.

Energetyka przemysłowa a rozwój
kogeneracji
Wspieranie rozwoju produkcji energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji jest jednym z priorytetowych celów polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz

2013
26,124

15,9%

„

Należy podkreślić, że dodatkowe
mechanizmy wsparcia powinny
objąć dłuższy horyzont czasowy
i zapewnić inwestorom stabilną
sytuację administracyjno-prawną
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Patronat PIPC
pozytywną decyzją zakończyła kilka lat trwające postępowanie notyfikacyjne, ale okres jego obowiązywania kończy
się w 2018 r. Niestety, dotychczasowy poziom wsparcia kogeneracji pozwala na pokrycie kosztów, ale to za mało, aby
pobudzić nowe inwestycje (Tabela 4).

redukcję emisji CO2, i przyczynia się do zmniejszenia kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie
środowiska, które w przyszłości powinny być uwzględniane
w kosztach energii. Technologia ta poprawia krajowe bezpieczeństwo energetyczne, gdyż pozwala na efektywne stabilizowanie i bilansowanie Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego (KSE),
co w warunkach rozwoju technologii
Tabela 4. Obowiązek zakupu certyfikatów odniesiony do energii kupionej
OZE warto docenić. Elektrociepłownie
i zużytej na potrzeby własne
przemysłowe pełnią również ważną
funkcję na lokalnych rynkach energii,
Rok
Żółte
Opłata
Fioletowe
Opłata zastępcza dla
Czerwone
Opłata zastępcza dla
przyczyniając się do zmniejszenia strat
zastępcza dla
kogeneracji z metanu
kogeneracji z jednokogeneracji
z odmetanowania kopalń
stek powyżej 1 MW,
związanych z przesyłem energii elekgazowej Ozg
lub gazu ze zgazowania
nieopalanych paliwami
trycznej, zwiększenia niezawodności
(zł/MWh)
biomasy – Ozm (zł/MWh)
gazowymi Ozk (zł/MWh)
zasilania odbiorców oraz wykorzysta2014 3,90%
110,00
1,10%
63,26
23,20%
11,00
nia lokalnych zasobów paliw i energii.
2015 4,90%
121,63
1,30%
63,26
11,00
Dla części przedsiębiorstw produ2016 6,00%
125,00
1,50%
63,00
11,00
kujących energię elektryczną z wykorzystaniem technologii wysoko2017 7,00%
120,00
1,80%
56,00
10,00
sprawnej kogeneracji bądź w źródłach
2018 8,00%
n/a
2,30%
n/a
n/a
odnawialnych, energetyka przemysłoŹródło: opracowanie własne na podstawie danych URE
wa generuje dodatkowe przychody
ze sprzedaży kolorowych certyfikatów.
Dla pozostałych odbiorców końcowych stanowi dodatkowy koszt, w szczególności w przypadDo zwiększenia efektywności energetycznej może w znaku, gdy wielkość obowiązku jest ustalona na nieco wyższym
czący sposób przyczynić się większe wykorzystanie wysokood poziomu możliwej podaży świadectw pochodzenia,
sprawnej kogeneracji przemysłowej w Polsce. Polski przemysł
a spadek cen energii jest niewystarczający dla zrekompenposiada duży i nie w pełni wykorzystany potencjał ciepła
sowania dodatkowych kosztów obowiązku. W celu poprawy
użytkowego, które może stanowić stabilną bazę do produkcji energii elektrycznej w jednostkach wysokosprawnej
pozycji konkurencyjnej odbiorcy energii elektrycznej zaliczakogeneracji. Wsparcie jej rozwoju pozwala na uzyskanie poni do przemysłu energochłonnego powinni zostać objęci
nad 30 proc. oszczędności energii pierwotnej oraz znaczącą
systemem redukcji kosztów poprzez ograniczenie wolumenu kupowanej energii elektrycznej objętej obowiązkiem
wsparcia wysokosprawnej kogeneracji.

Co dalej?

fot. fotolia
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Nie ma wątpliwości, że zmniejszenie energochłonności
jest priorytetem politycznym najwyższej wagi w Unii Europejskiej. Efektywność energetyczna, od niedawna traktowana jak jeden z zasobów energetycznych, jest kluczowym obszarem w nowym modelu rynku energetycznego
w Europie, którego projekt ma być znany pod koniec roku.
Ponadto Rada Europejska wyznaczyła jako cel orientacyjny
na szczeblu UE co najmniej 27 proc. poprawę efektywności energetycznej w 2030 r. W nowej, mającej się pojawić
w najbliższych tygodniach rewizji unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej, cel ma być podniesiony do 30
proc. Przemysł energochłonny w Europie nie zgadza się
z wyznaczeniem postulowanego przez Parlament Europejski poziomu 40 proc. Zamiast zwiększania zobowiązań,
UE powinna zachęcać państwa członkowskie do pełnego
wdrożenia Dyrektywy. Energochłonne działy przemysłu
w UE dokonały w ostatnich dziesięcioleciach znaczącej
modernizacji podstawowych technologii produkcyjnych,
co przełożyło się na znaczny spadek zużycia energii. Potencjał oszczędności energii nadal istnieje, ale jest ograniczony – polityka energetyczna UE w zakresie efektywności
energetycznej powinna skupić się na innych sektorach niż
przemysł wytwórczy.

Wydarzenia branżowe objęte
patronatem PIPC
Prezentujemy listę konferencji, kongresów, seminariów i targów objętych
patronatem honorowym PIPC, które odbyły się w 2016 r.
XXII Sympozjum Naukowo-Techniczne „Chemia 2016”

Płock, 27-28 stycznia 2016 r., organizator: BMP Spółka z o.o. Sp. k.

Konferencja „Wpływ technologii na konkurencyjność zakładów przemysłowych”
Warszawa, 25 luty 2016 r., organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu

Spotkanie „Nowe Technologie w przemyśle chemicznym”
Warszawa, 15 marca 2016 r., organizator: ChemSpin Sp. z o.o.

IV Konferencja SAFETY & SECURITY „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne”

Bochnia, 16-18 marca 2016 r., organizator: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego i Krajowe Stowarzyszenie
Ochrony Informacji Niejawnych

Energy Industry&Oil Summit

Warszawa, 6 kwietnia 2016 r., organizator: CEMS Club Warszawa

Economic Security Forum ECONSEC 2016

Warszawa, 7 kwietnia 2016 r., organizator: Europejskie Centrum Biznesu

Forum Nowoczesnej Produkcji

Warszawa, 13-14 kwietnia 2016 r., organizator: MMC Polska

Seminarium „Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”
Wrocław, 13 kwietnia 2016 r., organizator: City Brand Energia Odnawialna

Targi „ChemSafety Expo”

Kielce, 18-20 kwietnia 2016 r., organizator: Targi Kielce S.A.

IV Ogólnopolski Szczyt Energetyczno-Gospodarczy OSE Gdańsk 2016
Gdańsk, 20 kwietnia 2016 r., organizator: Europejskie Centrum Biznesu

World Clean Coal Conference

Warszawa, 20-21 kwietnia 2016 r., organizator: World Clean Coal

IV Festiwal Nauki „Skołowany weekend”

Warszawa, 23-24 kwietnia, organizator: Studenckie Koło Naukowe FLOGISTON (Politechnika Warszawska)

Warsztat „Analiza danych a optymalizacja procesów zakupowych”
Warszawa, 12-13 maja, organizator: Trio Conferences

Emirates&Europe Economic Forum

Warszawa, 17-19 maja, organizator: Emirates & Europe Business Development Cluster

ETS Meeting 2016

Katowice, 31 maja 2016 r., organizator: Montive Sp. z o.o./Western Energy Consulting

IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym”
Gdynia, 6-8 czerwca 2016 r., organizator: BMP Sp. z o.o. Sp. k.

Konferencja „Funkcjonalność systemów dla przemysłu/produkcji – rozwiązania ERP i MES”
Katowice, 7 czerwca 2016 r., organizator: Success Point Sp. z o.o.

Agro Security Forum AGROSEC 2016

Warszawa, 9 czerwca 2016 r., organizator: Europejskie Centrum Biznesu

Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession

Warszawa, 10 czerwca 2016 r., organizator: Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Warszawski

REACH – rejestracja, ocena i autoryzacja substancji chemicznych
Warszawa, 16-17 czerwca 2016 r., organizator: EUROCON

Kongres Infrastruktury Polskiej

Warszawa, 22 czerwca 2016 r., organizator: Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Rejestracja: www.kongresinfrastruktury.pl

XI Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz

Warszawa, 4 lipca 2016 r., organizator: Europejskie Centrum Biznesu. Rejestracja: www.petrobiznes.pl

IV edycja Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”
Warszawa, 24 sierpnia 2016 r., organizator: CBE Polska

XIV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2016
Warszawa, 15 września 2016 r., organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
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Perspektywy
CEE&Turkey Refining and Petrochemical Summit

Izmir, Turcja, 19-21 września 2016 r., organizator: World Refining Association

IV FlexSimposium PL 2016

Gliwice, 20 września 2016 r., organizator: Cempel Consulting

X Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i Ścieki w Przemyśle
Włocławek, 21-22 września, organizator: BMP Sp. z o.o. Sp. k.

Asia Trade know-how 2016

Ostróda, 22-24 września 2016 r., organizator: Expo Mazury

Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy EPLA

Poznań, 26-29 września 2016 r., organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Seminarium „Kogeneracja + Efektywność energetyczna”

Katowice, 27 września 2016 r., organizator: City Brand Energia Odnawialna

7. Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych „KOMPOZYT-EXPO”
Kraków, 5-6 października 2016 r., organizator: Targi w Krakowie sp. z o.o.

Kongres Młodych Chemików „YoungChem2016”

Częstochowa, 5-9 października 2016 r., organizator: Studenckie Koło Naukowe FLOGISTON (Politechnika Warszawska)

IV Międzynarodowa Konferencja INDEX

Kraków, 6-7 października 2016 r., organizator: Grupa WOLFF, Stowarzyszenie INDEX

X Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2016

Warszawa, 10-12 października 2016 r., organizator Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

REACH – rejestracja jako uczestnik wspólnego przedłożenia – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem IUCLID 6
Warszawa, 12 października 2016 r., organizator: EUROCON

Warsztaty „Opracowanie scenariuszy narażenia w CHESAR 3”
Warszawa, 13 października 2016 r., organizator: EUROCON

XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych”
Police, 27 października 2016 r., organizator: BMP Spółka z o.o. Sp. k.

Konferencja „Wpływ technologii na konkurencyjność zakładów przemysłowych”
Warszawa, 8 listopada 2016 r., organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu

Forum Nowoczesnej Produkcji

Warszawa, 9-10 listopada 2016 r., organizator: MMC Polska

Global Petrochemical Summit 2016

Lizbona, Portugalia, 14-16 listopada 2016 r., organizator: World Refining Association

ERTC 21st Annual Meeting

Lizbona, Portugalia, 14-16 listopada 2016 r., organizator: World Refining Association

III edycja IED Forum

Warszawa, 23-24 listopada 2016 r., organizator: CBE Polska

II edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2016

Warszawa, 5 grudnia 2016 r., organizator: Europejskie Centrum Biznesu

IV Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej
Warszawa, 6 grudnia 2016 r., organizator: EPS Media

Programy całoroczne
Konkurs Synthos Chemical Award – organizator: Synthos S.A., www.synthosaward.com
Program „Lider Nowych Technologii” – organizator: Fundacja Wspierania Rozwoju i Nowych Technologii, www.lidernt.pl

Wydarzenia
Kongres „Polska Chemia” – Kraków, 15-16 czerwca 2016 r.
Szkolenie „Zagrożenia procesowe i wybuchowe na instalacjach produkcyjnych
wynikające z obecności palnych par i gazów” – Warszawa, 14 września 2016 r.
Forum Ekologiczne Branży Chemicznej – Toruń, 13-14 października 2016 r.
Seminarium „Bezpieczna Chemia” – Warszawa, 25 października 2016 r.
Forum Kampanii „Polska Chemia” – Warszawa, 28 listopada 2016 r.
Wizyta Studyjna nt. Sustainable Process Industry (SPIRE) – Bruksela, 9-10 listopada 2016 r.
Spotkanie w Parlamencie Europejskim w ramach Kampanii „Polska Chemia” – Strasburg, 14 grudnia 2016 r.
Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego mogą
uczestniczyć w wydarzeniach objętych patronatem PIPC
na szczególnych zasadach (przewidziano zniżki za udział etc.).
Aktualna lista konferencji, kongresów, seminariów i targów
objętych naszym patronatem znajduje się na stronie
www.pipc.org.pl w zakładce „Wydarzenia”.
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Polska Izba Przemysłu Chemicznego obejmuje wydarzenia
branżowe patronatem na zasadach niekomercyjnych. Jeśli
są Państwo zainteresowani uzyskaniem patronatu, prosimy
o zapoznanie się z regulaminem i przesłanie wypełnionego
formularza na adres: pawel.kwiecien@pipc.org.pl.
Regulamin oraz formularz można pobrać ze strony
www.pipc.org.pl (zakładka „Patronaty”).
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