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Business profile

� industrial technologies
� industrial buildings and facilities
� environmental protection

Scope of activities

� consulting, pre-design studies, conceptual design studies
� civil, basic, detailed engineering, as-built documentation
� commissioning documentation, operating manuals
� tender process services, bid evaluations
� owner’s engineer services
� procurement, erection, prefabrication, start-ups, commissioning
� „turn-key” (EPCM) services

Special fields

� NON FERROUS METALS
� pyrometallurgy processes
� hydrometallurgy processes
� metal treatment and finishing
� recovery and recycling of non-ferrous metals
� foundry engineering 

� GAS PURIFICATION & TRANSPORTATION
� dedusting systems in production processes
� gas purification systems in incineration plants
� gas desulfurization systems
� gas afterburning and gas cooling systems
� gas transportation systems

Business resources

� long-term experience - activity since 1950
� highly qualified, multi-branch engineering staff
� state of the art hardware and software
� Quality, Safety and Risk Management Systems

Contact

� Adress ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice, Polska
� Phone: (+48) 32 77 45 801
� Fax (+48) 32 25 62 761
� e-mail: marketing@bipromet.com.pl
� www www.bipromet.pl
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Światowy Kongres Bezpieczeństwa
Chemicznego – Chemss2016,
który odbędzie się w Kielcach

w dniach 18–20 kwietnia 2016 roku, bę-
dzie wydarzeniem wyjątkowym. Jest to
pierwsze światowe zgromadzenie przed-
siębiorców, urzędników, naukowców,
osób odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo i obronność oraz ludzi świata biz-
nesu, których łączy wizja rozwoju przed-
siębiorstwa i działalności gospodarczej
ze stałym umacnianiem bezpieczeń-
stwa. Kongres zaprezentuje najlepsze
praktyki, technologie, programy szkole-
niowe i rozwiązania techniczne, które słu-
żą zapewnieniu wysokiego poziomu

bezpieczeństwa w działalności przed-
siębiorstw. Zademonstrujemy, że umac-
niając bezpieczeństwo w przedsiębior-
stwie, dbamy o dobro wspólne, wzmac-
niamy zaufanie społeczne do działal-
ności przemysłowej, obniżamy koszty,
chronimy środowisko, wcielamy w ży-
cie założenia zrównoważonego rozwo-
ju i otwieramy światowe rynki dla polskich
przedsiębiorstw.

Umacnianie bezpieczeństwa
= rozwój przedsiębiorstwa 
+ ekspansja gospodarcza

Przedsiębiorstwo zyskuje status mię-
dzynarodowego nie poprzez oferowa-
nie swojej produkcji lub prowadzenie
biznesu w kilku państwach oraz rozli-
czanie transakcji w różnych walutach.
Za tym statusem stoi szereg aktywności,
które wykraczają poza powszechnie
rozumianą ekonomię. Coraz ważniej-
szym czynnikiem są działania, które
sprawiają, że firma zdaje sobie sprawę
również z zagrożeń i ryzyka, jakie stwa-
rza dla najbliższego otoczenia, prowa-
dząc swoje interesy.

Wyznacznikami tych działań stają
się coraz częściej bezpieczeństwo pro-
wadzonej działalności (safety and se-
curity), społeczna odpowiedzialność
biznesu (CSR – Corporate Social Re-
sponsibility), ocena oddziaływania na
środowisko (Environmental Impact
Assessment), zawieranie partnerstw
publiczno-prywatnych oraz nowoczesne
zarządzanie w przedsiębiorstwie. Ich
przestrzeganie i wdrażanie gwarantu-
je trwałą obecność firmy na rynku glo-
balnym. Wiele polskich przedsiębiorstw

osiągnęło już sukces gospodarczy. Są
one zainteresowane rozwojem długo-
terminowym, inwestycjami i poszerza-
nie rynków zbytu – włączeniem się w ry-
nek globalny. Jednym z warunków trwa-
łego zakorzenienia się na rynkach mię-
dzynarodowych jest umiejętność spro-
stania rosnącym wymogom bezpie-
czeństwa, w tym bezpieczeństwa che-
micznego i ekologicznego.

Globalny wymiar Chemss2016
Międzynarodowe Centrum Bezpie-

czeństwa Chemicznego (ICCSS) pro-
muje pogląd, że bezpieczeństwo prze-
mysłowe nie jest tylko kosztem, lecz in-
westycją. Tworzy ono bowiem warunki
do rozwoju i bezpiecznego prowadze-
nia działalności przemysłowej oraz po-
zwala na obniżenie kosztów działalno-
ści. Pragniemy dotrzeć do przedsię-
biorstw i przekonać je, że zwiększenie
nakładów na bezpieczeństwo przemy-
słowe prowadzi do obniżenia kosztów
i redukcji wydatków na kosztowne pod
względem ekonomicznym i społecz-
nym skutki zdarzeń i awarii przemysło-
wych. Współpraca w zakresie bezpie-
czeństwa jest ważnym instrumentem
rozwoju kontaktów i ekspansji gospo-
darczej oraz udziału w globalnym ryn-
ku.

Właśnie te idee przyświecają orga-
nizacji I Światowego Kongresu Bezpie-
czeństwa Chemicznego – Chemss2016.
Wydarzenie to stanowi doskonałą pro-
pozycję dla polskich przedsiębiorstw,
z której korzyści należy rozpatrywać
w trzech wymiarach. Po pierwsze jest to
szansa na poznanie mechanizmów

Większe bezpieczeństwo 
to zysk dla wszystkich
Siłę nowoczesnego przedsiębiorstwa, które planuje rozwój i ekspansję, mierzy się dziś
nie tyle rozwojem technologii, ile dostosowaniem się do zmieniającego się otoczenia 
i warunków prowadzenia działalności. W rozwoju globalnej gospodarki rośnie ranga
bezpieczeństwa przemysłowego, którego kluczowym elementem jest bezpieczeństwo
chemiczne i ekologiczne. Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji, infrastruktury oraz
łańcucha dostawczo-odbiorczego staje się priorytetem dla przemysłu, społeczności lo-
kalnych, rządów, nauki oraz społeczeństwa obywatelskiego zarówno w skali regionalnej
czy krajowej, jak i globalnej.

www.rynekinwestycji.pl

amb. Krzysztof Paturej
prezes Międzynarodowego 
Centrum Bezpieczeństwa 
Chemicznego
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globalnej architektury gospodarczej
i najnowszych trendów w bezpieczeń-
stwie, m.in. w cyberbezpieczeństwie.
Swoje doświadczenia zaprezentują
przedstawiciele administracji, przed-
siębiorstw i nauki z największych go-
spodarek świata – Stanów Zjednoczo-
nych i Chin, a także Brazylii, Indii, Ira-
nu, Rosji oraz państw członkowskich
Unii Europejskiej, oraz instytucji mię-
dzynarodowych. Po drugie dzięki trwa-
jącymi równolegle Targom Bezpie-
czeństwa Chemicznego przedsiębior-
stwa uzyskają dostęp do decydentów i
odbiorców z całego świata, a w efekcie
zyskają okazję, by przedstawić swoje
oferty na rynku globalnym i zawiązać
nowe partnerstwa oraz poszerzyć ryn-
ki zbytu. Po trzecie polskie przedsię-
biorstwa dotrą do najlepszych praktyk,
technologii i rozwiązań wartych wdro-
żenia.

Pierwsza polska 
inicjatywa globalna

Chemss2016 jako pierwsza polska
inicjatywa globalna jest krokiem milo-
wym w rozwoju polskiej specjalizacji
w bezpieczeństwie chemicznym. W la-
tach 2012–2014 ICCSS podjęło liczne
działania we współpracy z polskimi
i międzynarodowymi parterami w za-
kresie rozwoju polskiej aktywności i spe-
cjalizacji w bezpieczeństwie chemicz-
nym w skali międzynarodowej.

Zgromadzenie w Kielcach liderów
światowej gospodarki, dostawców naj-
lepszych rozwiązań technicznych i prak-
tyk, a także potencjalnych odbiorców
z całego świata będzie wymiernym po-
twierdzeniem roli Polski jako lidera i kre-
atora globalnego rynku bezpieczeń-
stwa chemicznego. Umocni się wizeru-
nek Polski jako aktywnego uczestnika
społeczności międzynarodowej i kre-
atora globalnej agendy. Przyniesie to Pol-
sce konkretne korzyści w wymiarze po-
litycznym, gospodarczym i handlowym
– głównie poprzez otwarcie nowych
możliwości udziału polskich podmiotów
w inicjowaniu i realizacji programów

pomocowych, współpracy gospodar-
czej i handlowej z państwami regionu
Europy Wschodniej w ramach Partner-
stwa Wschodniego, a przede wszystkim
z państwami rozwijającymi się.

Kielce stolicą bezpieczeństwa
przemysłowego

Targi Kielce, które są współorgani-
zatorem i gospodarzem Światowego
Kongresu oraz Targów, podzielają na-
szą wizję. Jesteśmy przekonani, że dzię-
ki bliskiej współpracy i połączeniu tego,
co mamy najlepsze – nowoczesnej in-
frastruktury Targów Kielce oraz szero-
kich kontaktów ICCSS – stworzymy
w Kielcach stałe światowe wydarze-
nie. Naszym wzorem do naśladowania

jest Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego, który rozpoczynał 20 lat
temu jako wydarzenie głównie krajowe,
a dzisiaj jest trzecim w Europie salonem
wystawowym sektora. Chcemy wspól-
nie z Targami Kielce powtórzyć ten
sukces.

W ciągu kilku lat zamierzamy stwo-
rzyć w Kielcach światowe centrum kon-
gresowe i targowe w zakresie bezpie-
czeństwa chemicznego. Serdecznie
zapraszamy do aktywnego udziału
w Chemss2016 i przyłączenia się do roz-
wijania na forum międzynarodowym
polskiej specjalizacji w obszarze bez-
pieczeństwa chemicznego.

www.chemss2016.org

W ciągu kilku lat zamierzamy stworzyć w Kiel-
cach światowe centrum kongresowe i targowe 
w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. 
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału 
w Chemss2016 i przyłączenia się do rozwijania
na forum międzynarodowym polskiej specjaliza-
cji w obszarze bezpieczeństwa chemicznego.

www.rynekinwestycji.pl
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Increased safety and security – a benefit for all
Today the strength of a modern company, which plans development and market expansion, is measured not so much by the level of technology it enjoys. In the inter-
national dimension it’s measured by its ability to adapt to the changing environment and operating conditions. In the expansion of the global economy, there is an in-
creasing importance of industrial safety and security, key elements of which are chemical and environmental safety and security. Ensuring the safety and security of
production, infrastructure and the chain of supply, on a local, regional, national and global scale, has become a priority for the industry, local communities, governments,
science and civil society.
The Global Summit on Chemical Safety and Security – Chemss2016 (Kielce, 18–20 April 2016, www.chemss2016.org) will be a unique event. It is the first global
meeting of businessmen, officials, scientists and those responsible for security and defense, who share a common vision of business development with a continuous
reinforcement of safety and security. The Summit will present the best practices, technologies, training programs and technical solutions to ensure a high level of safety
and security of business operations. We will demonstrate that by reinforcing safety and security in the enterprise, we care about the common good, we strengthen pu-
blic confidence in industrial activities, reduce costs, protect the environment and open global markets for Polish companies.

Polsko-chińskie partnerstwo w bezpieczeństwie chemicznym
Fot. ICCSS







Obraz współczesnego świata nie
należy do najbardziej optymi-
stycznych w historii. Globalna

gospodarka rozwija się w szybkim tem-
pie – nowe technologie, rozbudowana
produkcja chemiczna, szerokie zasto-
sowanie chemii itd. Niestety dynamicz-
ny rozwój gospodarczy przypada na
lata kryzysu bezpieczeństwa, najwięk-
szego od czasów zakończenia zimnej
wojny.

Zagrożenia 
współczesnego świata

Konflikt na Ukrainie, rosnące w siłę
Państwo Islamskie, trudna sytuacja na
granicy Korei Północnej i Południowej,
walki w Syrii i rosnąca fala imigrantów
to tylko niewielki fragment obrazu współ-

czesnego świata. Państwa rozwijające
się borykają się z rosnącą liczbą kata-
strof i incydentów chemicznych, zbroj-
nych ataków na obiekty infrastruktury
krytycznej, rafinerie, pola naftowe i ga-
zowe. Powszechne staje się wykorzy-
stanie związków chemicznych w celach
terrorystycznych. Niski poziom bezpie-
czeństwa chemicznego stanowi za-
grożenie dla bezpieczeństwa narodo-
wego i międzynarodowego.

Organizowane po raz pierwszy w hi-
storii targi oraz światowy kongres wy-
chodzą naprzeciw tym zagrożeniom. Już
teraz wiemy, że w trakcie wydarzenia
będziemy poruszać się w trzech ob-
szarach tematycznych: bezpieczeń-
stwo transportu, bezpieczeństwo oto-
czenia przemysłowego (m.in. cyber-

Mocny krok w stronę 
bezpieczeństwa chemicznego
Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego Chemss2016 oraz Targi Bezpieczeń-
stwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO, które odbędą się w dniach 18–20 kwietnia
2016 roku w Targach Kielce, to odpowiedź na globalną potrzebę umocnienia rynku bez-
pieczeństwa chemicznego. Kielce mają szansę stać się inicjatorem, a co za tym idzie,
wiodącym adresem na mapie świata w kreowaniu globalnego rynku technologii, wy-
miany najlepszych praktyk i szkoleń na rzecz bezpieczeństwa chemicznego.

www.rynekinwestycji.pl

dr Andrzej Mochoń 
prezes Targów Kielce SA
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bezpieczeństwo) oraz bezpieczna
chemia wokół nas (tzw. zielona
chemia).

Chemia 
w codziennym życiu

– Naszym celem jest stworze-
nie środowiska, które potrafi żyć
z chemikaliami. Nikt nie wie, że
wokół nas istnieje ponad 100 tys.
substancji chemicznych. Dlatego
potrzeba stworzenia zasad i stan-
dardów, jak postępować, aby nie
stały one jeszcze większym za-
grożeniem – tłumaczył podczas
seminarium Chemss2016 dr inż.
Andrzej Jagusiewicz, były Główny
Inspektor Ochrony Środowiska,
aktualnie dyrektor ds. międzyna-
rodowych w ICCSS.

Organizatorzy kongresu i tar-
gów do oferty dołączyli również
ważny obszar dedykowany zwykłemu
człowiekowi, gdzie położony zostanie
nacisk na edukację i podniesienie
świadomości, jak wiele chemii jest wo-
kół nas.

Forum afrykańskie 
i ukraińskie

Podczas Chemss2016 odbędzie się
m.in. forum afrykańskie i ukraińskie. Są
to pierwsze tego rodzaju wydarzenia.
Zarówno Afryka, jak i Ukraina, stanowią
ważne z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa chemicznego lokalizacje, co wy-
nika z ich wewnętrznej sytuacji poli-
tycznej.

– Znaczenie przemysłu chemicz-
nego w krajach afrykańskich rośnie
bardzo szybko. Kiedy mówię o szybkim
rozwoju, to mam na myśli większe zu-
żywanie paliwa, nawozów, a to są pro-
dukty o składzie, który można używać
do produkcji materiałów wybucho-
wych. Dla krajów afrykańskich Polska
jest dobrym partnerem – nie tylko ze
względu na liczbę firm zajmujących się
chemią. Pomimo dobrych własnych

rozwiązań bezpieczeństwa chemicz-
nego przez ostatnie 20–25 lat Polska
uczyła się od innych krajów. Dla nas le-
piej uczyć się od kogoś, kto jest moc-
ny w branży, kto miał okazję sprawdzić
rozwiązania i wybierać, co jest naj-
lepsze – mówił podczas konferencji Phi-
lip Mibenge, prezes Polsko-Afrykańskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej.

Kielce liderem obronności
Targi Kielce stały się bezapelacyj-

nie centrum obronności. Międzynaro-
dowy Salon Przemysłu Obronnego to je-
den z ogromnych sukcesów kieleckie-
go ośrodka. Tylko w tym roku na MSPO
swoją ofertę przedstawiło 550 wystawców
z 30 państw. Przez 4 dni oczy świata zwró-
cone były w stronę Kielce, a wśród przy-
byłych gości było 66 oficjalnych delegacji
z 48 krajów.

Organizowany w Kielcach światowy
kongres jest włączeniem się w wyścig
w kreowaniu miejsc współpracy i wy-
miany najlepszych praktyk oraz spotkań
producentów i użytkowników bezpie-
czeństwa chemicznego. Mamy do-

świadczenie z tematyką chemiczną
i ekologiczną, które są obecne podczas
innych wydarzeń Targach Kielce:
MSPO, Edura, Plastpol, Expo-Gaz. Po-
nad 20 lat temu zapoczątkowaliśmy
w Kielcach Międzynarodowy Salon
Obronny, który dzisiaj jest jednym
z głównych wydarzeń przemysłu obron-
nego w Europie. Chcielibyśmy, aby
światowy kongres Chemss2016 i targi
CHEM-SAFETY-EXPO również urosły
do rozmiaru tego wydarzenia. 

– Wspólnie rozwijamy inicjatywę
globalną służącą podkreśleniu wagi
tematu bezpieczeństwa chemiczne-
go. Zorganizowanie takiego kongresu
było możliwe tylko w Kielcach. Mamy
szansę na rozbudowanie inicjatywy
w zakresie bezpieczeństwa chemicz-
nego – kongres i szkolenia plus targi
– przeprowadzone wspólnie – to do-
skonała przestrzeń do dialogu – pod-
kreślał w trakcie konferencji prasowej
Chemss2016 ambasador Krzysztof Pa-
turej, prezes Międzynarodowego Cen-
trum Bezpieczeństwa Chemicznego
w Warszawie. �

Konferencja prasowa Chemss2016
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Today's political map of the world is a subject to considerable changes. Economic crises are preceded with military conflicts. The world's complex political situation
– the conflict in Ukraine, a wave of immigrants from Syria flooding Europe, the growing power of the Islamic State – these and many other events entail chemical thre-
ats. Numerous nuclear power stations, oil-fields and factories are located in direct vicinity of war theatres. Thus such facilities become targets too. Not only do such at-
tacks result in destruction and property damage, they also bring about contamination threats. What is more, chemical safety and security concerns each and everyone
of us. Food stuffs and consumer products are full of chemicals. Education may have a positive impact environment and our well-being. The Global Summit staged in
Kielce is the initiative whose objective is to become one of cooperation points, the best practice exchange platform as well as a meetings forums for chemical safety and
security milieus. Thus, the Summit is a response to the growing need for chemical safety and security dialogue. Targi Kielce President Andrzej Mochoń PhD emphasi-
zed the fact that there is no better place to hold a such a broad-scope congress: –  We boast a vast experience in chemical and ecological topics; many Targi Kielce's
events: International Defence Industry Exhibition, Edura, Plastpol, Expo-Gas incorporate these aspects. Over 20 years ago Kielce became the stage for the International
Defence Industry Exhibition which has developed to become one of Europe's main defense industry events. We set ourselves the goal to make CHEMSS 2016 summit
and the accompanying CHEM-SAFETY-EXPO events of similar scale. We reckon on these two events to trigger Kielce's advancement to become the world's chemical
safety and security capital. Kielce will thus become the world-scale pacesetter in chemical safety and security market creation. 



Wysokie standardy 
bezpieczeństwa elementem
biznesowego sukcesu 
naszych przedsiębiorstw
W przemyśle chemicznym bezpieczeństwo możemy roboczo podzielić na dwie kategorie.
Pierwsza to bezpieczeństwo strategiczne, obejmujące między innymi dostawy surowców
i energii elektrycznej oraz kwestie zachowania ciągłości produkcji. Druga kategoria to
bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo procesowe. Działania Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego przyczyniają się do poprawy każdej z nich.
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Fot. Grupa Azoty S.A.



Liczba wypadków w przetwórstwie
przemysłowym z roku na rok spa-
da*, jednak polskie przedsiębior-

stwa działające w branży chemicznej
nadal prowadzą liczne działania w za-
kresie bezpieczeństwa. Wdrażanie pro-
cedur zapobiegających niebezpiecz-
nym zdarzeniom staje się priorytetem
firm działających w obrębie każdej ga-
łęzi przemysłu.

BHP i bezpieczeństwo 
procesowe – rola programu
„Bezpieczna Chemia”

Poprawa statystyk dotyczących wy-
padków wynika z wielu czynników. Naj-
ważniejszym z nich jest zmiana sposo-
bu myślenia kadry kierowniczej. Dzisiaj
zarządzający uznają, że wydatki pono-
szone na poprawę bezpieczeństwa to
rodzaj inwestycji z wysoką stopą zwro-
tu. Bardzo często w wyniku przepro-
wadzonych audytów bezpieczeństwa
następuje usprawnienie pracy poprzez
wdrożenie ergonomicznych rozwiązań,
skrócenie czasu realizacji działań, a tym
samym podniesienie efektywności ca-
łej organizacji. Nie bez znaczenia jest
również uniknięcie negatywnych skut-
ków finansowych dla przedsiębiorstwa,
wynikających np. z wypłaty odszkodo-
wań lub strat spowodowanych prze-
rwami w prowadzeniu działalności ope-
racyjnej.

W kontekście popularyzowania no-
woczesnego, pozytywnego podejścia do
bezpieczeństwa dużą rolę odgrywa
prowadzony przez Polską Izbę Prze-

mysłu Chemicznego program „Bez-
pieczna Chemia”**, zintegrowany
z działalnością skupionej przy PIPC
Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Pro-
cesowego. Program ten jest autorskim
projektem Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego, którego odbiorcami są spół-
ki członkowskie PIPC i ich pracownicy,
ze szczególnym uwzględnieniem naj-
wyższego i średniego szczebla kierow-
niczego odpowiedzialnego za za-pew-
nienie właściwych warunków BHP i
PPOŻ. Program realizowany jest pod ha-
słem: „Bezpieczna chemia = Bez-
pieczna praca”.

Inne kategorie 
bezpieczeństwa

Oprócz programu „Bezpieczna
Chemia” Polska Izba Przemysłu Che-
micznego bierze udział w innych pra-
cach związanych z promocją i wzmac-
nianiem standardów bezpieczeństwa
w firmach członkowskich, np. w pracach
związanych z wdrażaniem znowelizo-
wanej dyrektywy Seveso, pracach le-
gislacyjnych nad bezpieczeństwem na-
nomateriałów, w dalszych pracach nad
wdrażaniem i rozwojem rozporządzenia
REACH, działaniach związanych z re-
alizacją projektu Global Product Stra-
tegy.

Polska Izba Przemysłu Chemiczne-
go wspiera swoich członków w reali-
zowaniu najwyższych standardów bez-
pieczeństwa, również w zakresie za-
chowania ciągłości produkcji i dostaw
energii elektrycznej i surowców. Przy
Izbie działają Komisja ds. Energetyki
i Klimatu oraz Komisja ds. Surowców,
które zajmują się m.in. kwestiami bez-
pieczeństwa dostaw energii i surowców
energetycznych (więcej o komisjach
w ramce obok).

W związku z wprowadzeniem przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
ograniczeń w dostawach energii elek-
trycznej w sierpniu 2015 roku apelowa-
liśmy do Rady Ministrów, Urzędu Re-
gulacji Energetyki (URE), PSE SA i Mi-
nisterstwa Gospodarki o wypracowanie
mechanizmów skoordynowanych dzia-
łań administracji publicznej i sektora
w podobnych sytuacjach. Będziemy
w tym zakresie prowadzić dalsze pra-
ce, ponieważ specyfika produkcji che-
micznej, a zwłaszcza kwestie związane
z bezpieczeństwem, takie jak koniecz-

ność zachowania ciągłości proceso-
wej, wyklucza niekontrolowane przerwy
i istotne ograniczenia w dostawach
energii.

W kwestii bezpieczeństwa nie ma
konkurencji. Przedsiębiorcy powinni
pamiętać, że pozorna oszczędność na
wdrażaniu właściwych procedur i stop-
niowej wymianie sprzętu na spełniają-
cy standardy bezpieczeństwa prędzej
czy później odbije się czkawką.

* Szczegółowe statystyki przytacza w swoim
artykule Paweł Zawadzki, kierownik projektu

w PIPC (str. 108 niniejszego wydania 
„Rynku Inwestycji”)

** Szczegółowy opis programu 
„Bezpieczna Chemia” również znajduje się

w artykule Pawła Zawadzkiego 
na str. 108.

dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego
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Tomasz Zieliński, President of Polish Chamber of Chemical Industry (PIPC), summarizes PIPC’s projects focused on improvement of health and safety and process sa-
fety in companies affiliated in the Chamber and other chemical companies operating in Poland.
Polish Chamber of Chemical Industry is an association of chemical industry in Poland representing its members in relations with national and European administration
and in international organizations.

Przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego
działa dwanaście komisji problemowych.
W skład każdej z nich wchodzą przedstawi-
ciele firm członkowskich PIPC.

Lista komisji i zakres ich działania:
• Komisja ds. Ekologii (legislacja w ochronie 

środowiska),
• Komisja ds. Transportu i Dystrybucji 

(transport, dystrybucja, magazynowanie 
chemikaliów),

• Komisja ds. Nawozów (nawozy sztuczne, 
współpraca międzynarodowa),

• Komisja ds. Materiałów Polimerowych 
(tworzywa sztuczne, farby i lakiery),

• Komisja ds. Surowców (podstawowe 
surowce dla przemysłu chemicznego),

• Komisja ds. Energetyki i Klimatu (regulacje 
dotyczące energii, klimatu, ETS),

• Komisja ds. BHP i Bezpieczeństwa 
Procesowego (bezpieczeństwo procesowe 
i pracy),

• Komisja ds. Techniki (projektowanie, 
realizacja inwestycji, budownictwo, 
utrzymanie ruchu, systemy wsparcia),

• Komisja ds. Regulacji (wypracowywanie 
stanowisk i opinii prawnych),

• Komisja ds. Innowacji (promowanie 
współpracy przemysłu z ośrodkami 
naukowymi, inicjowanie programów wsparcia 
innowacyjności),

• Komisja ds. Podatków (podatek dochodowy, 
VAT, podatek akcyzowy),

• Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju 
(społeczna odpowiedzialność biznesu, 
współpraca ze środowiskami lokalnymi)



Bezpieczeństwo chemiczne 
polską specjalizacją 
w świecie

Wobec współczesnych zagrożeń rośnie globalne zapotrzebo-
wanie na nowoczesne technologie, sprzęt i rozwiązania admi-
nistracyjno-prawne w zakresie bezpieczeństwa chemicznego
i ochrony środowiska, bezpiecznej utylizacji rosnącej ilości tok-
sycznych substancji i odpadów, ochrony obiektów chemicz-
nych, składowania, transportu i przesyłania źródeł energii.
Dostawcy technologii i związków chemicznych coraz częściej
zapewniają odbiorcom nowoczesne rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa chemicznego, co redukuje zagrożenia poważ-
nych awarii i obniża koszty.
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Globalnemu rozwojowi produkcji
chemicznej i upowszechnieniu
dostępu do zdobyczy chemii,

zwłaszcza w państwach rozwijających
się, stają na przeszkodzie nowe wy-
zwania i zagrożenia związane z niskim
poziomem bezpieczeństwa chemicz-
nego. Wzrasta liczba katastrof i incy-
dentów z udziałem substancji che-
micznych, zbrojnych ataków na obiek-
ty infrastruktury krytycznej, rafinerie
i pola naftowe oraz instalacje gazowe,
a przy tym rośnie wykorzystywanie
związków chemicznych w celach terro-
rystycznych. Niski poziom bezpieczeń-
stwa chemicznego stanowi zagrożenie
dla bezpieczeństwa narodowego i mię-
dzynarodowego, rozwoju społeczno-eko-

nomicznego, zdrowia, środowiska, oraz
działalności gospodarczej. 

Bezpieczeństwo chemiczne staje
się współcześnie dziedziną bardzo do-
chodową i bezpośrednio dotyczy za-
równo ochrony zdrowia publicznego
i środowiska, jak i zagadnień bezpie-
czeństwa, współpracy gospodarczej,
promocji polityki rozwojowej i humani-
tarnej. Polskie firmy chemiczne, sekto-
ra obronnego i maszynowego oraz
ośrodki badawczo-rozwojowe, które
posiadają technologie podwójnego
przeznaczenia, powinny włączyć się

w wyścig technologiczny i uczestni-
czyć w rozwoju globalnego rynku na po-
trzeby ochrony i bezpieczeństwa che-
micznego. Bezpieczeństwo chemicz-
ne powinno stać się polską specjalno-
ścią w świecie.

Globalna obecność 
polskich przedsiębiorstw

W globalnej architekturze gospo-
darczej, w której dominują globalne
przedsiębiorstwa zachodnie i nowe
podmioty z rynków wschodzących, pa-
radygmatami globalnej działalności
gospodarczej stają się zrównoważony
rozwój, bezpieczeństwo prowadzonej
działalności (safety and security), poli-
tyka odpowiedzialności społecznej CSR
(corporate social responsibility), part-
nerstwo publiczno-prywatne, nowo-
czesne zarządzanie. Ich przestrzeganie
i wdrażanie warunkuje trwałą obecność
na rynku globalnym. Bezpieczeństwo
przemysłowe nie jest już tylko kosz-
tem, lecz staje się inwestycją. Tworzy bo-
wiem warunki do rozwoju i bezpiecz-
nego prowadzenia działalności prze-
mysłowej oraz pozwala na obniżenie ich
kosztów.

Polskie przedsiębiorstwa, które chcą
wejść na rynki zagraniczne, muszą
w praktyce wdrożyć nowe zasady.
Szczególne znaczenie w rozwoju mię-
dzynarodowej obecności i ekspansji
polskiego przemysłu będzie mieć w naj-
bliższych latach wdrażanie zrównowa-
żonego rozwoju na poziomie przedsię-
biorstw, co obejmuje aktywne podejście

do bezpieczeństwa i zarządzania ryzy-
kiem. W praktyce zintegrowane podej-
ście, jakie oferuje zrównoważony rozwój,
zakłada, że procesy przemysłowe mu-
szą brać pod uwagę równocześnie
czynniki gospodarcze, ochronę środo-
wiska i bezpieczeństwo.

Wiodącym kierunkiem i warunkiem
trwałego rozwoju polskiego przemysłu
jest zwiększanie jego obecności w glo-
balnej architekturze gospodarczej.
W przeciwnym razie polska gospodar-
ka będzie się kurczyć i oddalać od
centrów światowego rozwoju gospo-

darczego oraz postępu cywilizacyjnego.
Będą nam narzucane rozwiązania tech-
niczne i wymagania ograniczające
możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej. Drugim kierunkiem roz-
woju polskich przedsiębiorstw jest sku-
teczne wykorzystywanie przez Polskę in-
strumentów strukturalnych UE we wdra-
żaniu polityki rozwojowej polskiego
przemysłu i kreowaniu potencjału poli-
tyki rozwojowej na poziomie lokalnym
i regionalnym. UE aktywnie wspiera fi-
nansowo przedsiębiorstwa w rozwoju
i wdrażaniu bezpieczeństwa.

Polskie przedsiębiorstwa, które
z własnych środków będą finansować
działania zmierzające do tego, by spro-
stać rosnącym wymaganiom, będą
mieć trudniejszą drogę do rynku. Wio-
dącym zadaniem w tym zakresie po-
winno być wykorzystanie programu
Horyzont 2020. Warto, by polskie przed-
siębiorstwa w szerokim zakresie wyko-
rzystały środki unijne na wdrożenie pa-
radygmatów globalnej działalności go-
spodarczej, zwłaszcza zrównoważo-
nego rozwoju i polityki odpowiedzial-
ności społecznej, w tym na rozwój bez-
pieczeństwa przemysłowego. Trzecim
kierunkiem rozwoju polskich firm po-
winna być zmiana dotychczasowych
praktyk związanych z reaktywnym po-
dejściem do bezpieczeństwa i ryzyka
prowadzonej działalności na rzecz przy-
jęcia modelu proaktywnego, opartego
na indywidualnym modelowaniu ryzyka.

ICCSS – międzynarodowy 
hub innowacyjności 
i promocji bezpieczeństwa

Międzynarodowe Centrum Bez-
pieczeństwa Chemicznego (ICCSS)
w Warszawie (www.iccss.eu) aktywnie
wspiera rozwój polskiego przemysłu
w tych trzech kierunkach. Jako między-
narodowa platforma współpracy w za-
gadnieniach pokojowego wykorzystania
chemii i bezpieczeństwa chemicznego
jest pierwszym tego typu podmiotem
międzynarodowym, który oferuje cało-
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Bezpieczeństwo przemysłowe nie jest już tylko
kosztem, lecz staje się inwestycją. Tworzy bo-
wiem warunki do rozwoju i bezpiecznego prowa-
dzenia działalności przemysłowej oraz pozwala
na obniżenie ich kosztów.

amb. Krzysztof Paturej
prezes Międzynarodowego 
Centrum Bezpieczeństwa 
Chemicznego
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ściowe podejście do zagadnień bez-
pieczeństwa chemicznego i ochrony
przed zagrożeniami dotyczącymi che-
mikaliów na wszystkich etapach ich
wytwarzania, transportu, przesyłania,
składowania i użycia.

ICCSS pogłębia współpracę i ko-
ordynację działań wszystkich podmio-
tów przeciwko umyślnie wywołanym
emisjom szkodliwych chemikaliów, jak
również zapobiegania zamachom na in-
stalacje chemiczne. ICCSS staje się hu-
bem i promotorem przyciągania do
Polski nowoczesnych technologii i in-
nowacyjnych rozwiązań, co obrazuje
projekt ICCSS Lab. Mamy już pierwsze
przykłady współpracy z firmami za-
granicznymi, które wchodzą na polski
rynek za pośrednictwem ICCSS, ak-
tywnie współpracującego m.in. z re-
sortem gospodarki, PAIIZ oraz ARP.

Chemss2016 – kreowanie 
globalnego rynku 
bezpieczeństwa chemicznego

Włączenie polskich przedsiębiorstw
w globalny rynek bezpieczeństwa che-

micznego jest wiodącym celem pierwsze-
go światowego Kongresu Bezpieczeństwa
Chemicznego (www.chemss2016), połą-
czonego z międzynarodowymi Targami
Bezpieczeństwa Chemicznego (CHEM-
SAFETY-EXO). Kongres i targi są wspól-
ną inicjatywą ICCSS oraz Targów Kiel-
ce, realizowaną we współpracy z part-

nerami strategicznymi, m.in. Polską
Izbą Przemysłu Chemicznego, Depar-
tamentem Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego USA oraz Federacją Przemysłu Pe-
trochemicznego i Chemicznego w Chi-
nach, a także parterami zagranicznymi,
m.in. z USA, Rosji, Iranu, Egiptu, Brazylii,
Indii, Malezji, Ukrainy. Chemss2016

�

Uroczystość otwarcia Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2015

Jedna z wielu konferencji branżowych towarzyszących targom MSPO 2015

Fot. Targi Kielce S.A
. (2)
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jako nowo tworzona międzynarodo-
wa płaszczyzna bezpieczeństwa che-
micznego i współpracy jest pierwszym
tego typu przedsięwzięciem między-
narodowym, które oferuje całościowe
podejście do zagadnień bezpieczeń-
stwa chemicznego i ochrony przed
zagrożeniami dotyczącymi chemika-
liów we wszystkich etapach cyklu życia
takich produktów. Adresatem kongre-
su oraz targów są firmy, decydenci rzą-
dowi, krajowe i międzynarodowe agen-
dy odpowiedzialne za bezpieczeństwo
państwa, administracja lokalna, a tak-
że ośrodki naukowo-badawcze, które
prowadzą działalność w szeroko po-
jętej sferze chemii.

Dzisiaj obiekty chemiczne i insta-
lacje infrastruktury krytycznej trzeba
chronić tak jak obiekty wojskowe. Dla-
tego ważnym adresatem Chemss2016
są polscy producenci techniki wojsko-
wej i cywilnej, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie w rozwoju i produkcji
sprzętu ochronnego. Potencjał ten na-
leży włączyć w globalny proces rozwoju
bezpieczeństwa chemicznego jako
ważny element rozwoju proeksporto-
wego i innowacyjnego charakteru pol-
skiej gospodarki. Oczekujemy, że efek-
tem współpracy z polskim sektorem
obronnym będzie rozwój i upo-
wszechnianie na rynkach międzyna-
rodowych całościowych rozwiązań do-

tyczących procedur, technik i sprzętu
w zakresie bezpieczeństwa obiektów
i instalacji chemicznych, przesyłania
i transportu związków chemicznych
i nośników energii, reagowania kryzy-
sowego i utylizacji niebezpiecznych
substancji.

Chemss2016 jest objęty honorowym
patronatem Ministerstwa Gospodarki
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
które aktywnie wspierają przygotowa-
nia. Wielkim osiągnięciem inicjatorów
kongresu jest globalny charakter wy-
darzenia oraz odpolitycznienie proce-
su przygotowawczego. W pracach nad
prawidłowym przebiegiem kongresu,
w ramach Komitetu Programowego,
uczestniczą m.in. przedstawiciele USA,
Rosji, Chin, Iranu, Indii, Egiptu, RPA, Ke-
nii, Ukrainy. Przykładem współdziałania
jest projekt deklaracji Chemss2016,

który opracowują przedstawiciele Iranu
i USA. 

W trakcie Chemss2016 polscy
przedsiębiorcy poznają najnowsze
trendy i wymogi w bezpieczeństwie,
m.in. w cyberbezpieczeństwie. Swoje
doświadczenia zaprezentują przed-
stawiciele administracji, przedsiębiorstw
i nauki z największych gospodarek
świata – Stanów Zjednoczonych i Chin,
a także Brazylii, Indii, Iranu, Rosji oraz
państw członkowskich Unii Europej-
skiej i instytucji międzynarodowych.
Firmy uzyskają dostęp do decydentów
i odbiorców z całego świata, dzięki
czemu będą miały okazję przedstawić
swoją ofertę na rynku globalnym i za-
wiązać przy tej okazji nowe partnerstwa
oraz poszerzyć rynki zbytu. Marka Pol-
ska zyska globalne forum promocji.
Światowy kongres w Polsce wpisuje

Wiodącym kierunkiem i warunkiem trwałego roz-
woju polskiego przemysłu jest zwiększanie jego
obecności w globalnej architekturze gospodar-
czej. W przeciwnym razie polska gospodarka
będzie się kurczyć i oddalać od centrów świato-
wego rozwoju gospodarczego oraz postępu cy-
wilizacyjnego.

Spotkanie sekretarzy stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa
Skarbu Państwa, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dyrektora NCBiR z przedstawicielami przemysłu obronnego

Fot. Targi Kielce S.A
.
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się i wychodzi naprzeciw globalnym
aspiracjom polskich firm, które śmiało
i bez kompleksów zdobywają światowe
rynki. Chemss2016 poszerzy możliwości
realizacji prze Polskę polityki bezpie-
czeństwa, gospodarczej i pomoco-
wej, a także współpracy gospodarczej
i handlowej z USA, Afryką, Azją i pań-
stwami regionu Europy Wschodniej.

Rozwój polskiej specjalizacji 
w bezpieczeństwie 
chemicznym

Chemss2016 jest krokiem milowym
w rozwoju polskiej specjalizacji w bez-
pieczeństwie chemicznym. W latach
2012–2015 ICCSS podjęło liczne dzia-
łania i programy we współpracy z pol-
skimi i międzynarodowymi parterami
w rozwoju polskiej aktywności i spe-
cjalizacji w bezpieczeństwie chemicz-
nym na arenie międzynarodowej. Obok
przygotowań do Chemss2016 ICCSS
obejmuje cztery wiodące programy.

Program zintegrowanego bezpie-
czeństwa chemicznego na Ukrainie.
Wiodącym elementem programu jest
jego włączenie w ramy realizacji Ukła-
du Stowarzyszeniowego Ukrainy. Pro-
gram ukraiński będzie pasem transmi-
syjnym dla naszych producentów oraz

instytucji. Do programu zaprosiliśmy już
zrzeszenia rodzimych producentów, co
umożliwi promocję naszej produkcji
i usług w zakresie reagowania kryzy-
sowego, obrony cywilnej i przeciwpo-
żarowej oraz wyposażenia specjalne-
go przejść granicznych. Zamierzmy
– w pierwszym okresie wdrażania pro-
gramu – przejąć szkolenie kadr ukra-
ińskich (służb granicznych i celnych,
straży pożarnej, urzędników w zakresie
bezpieczeństwa chemicznego) w Pol-
sce. Program ukraiński jest włączony
w ramy współpracy w Grupie G7,
OBWE, ONZ i UE.

Z kolei w ramach Kenijskiego Pro-
gramu Bezpieczeństwa Chemicznego
stworzono system szkoleń w zakresie
bezpieczeństwa chemicznego dla kadr
kenijskich ze służb granicznych, cel-
nych, transportowych i policji. ICCSS

jest koordynatorem przekazania stronie
kenijskiej i państwom afrykańskim pol-
skich oraz międzynarodowych rozwią-
zań w zakresie polityki przemysłowej,
dozoru technicznego i wdrażania prze-
pisów dotyczących bezpieczeństwa
chemicznego i ekologicznego, reago-
wania kryzysowego, ochrony granic.
Strona kenijska zaprosiła do współ-
pracy polskie firmy chemiczne, produ-
centów sprzętu ochronnego i dostaw-
ców usług. Program kenijski jest włą-
czony w ramy współpracy w Grupie G7
i ONZ.

Program Lokalna Świadomość
i Odpowiedzialność w Bezpieczeństwie
Chemicznym ma za zadanie szerzyć
kulturę bezpieczeństwa chemicznego
oraz promować społeczną odpowie-
dzialność i politykę przemysłową wśród
wszystkich zainteresowanych podmio-

Mamy już pierwsze przykłady współpracy z fir-
mami zagranicznymi, które wchodzą na polski
rynek za pośrednictwem ICCSS, aktywnie
współpracującego m.in. z resortem gospodarki,
PAIIZ oraz ARP.

Ekspozycja Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL Fot. Targi Kielce S.A.
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tów na poziomie lokalnym. Rozwój pro-
gramu zakłada podniesienie standar-
dów bezpieczeństwa chemicznego
w Polsce, tworzenie płaszczyzn współ-
pracy i umacnianie bezpieczeństwa
chemicznego w wymiarze regionalnym
i międzynarodowym, a także poszuki-
wanie i wdrażanie innowacyjnych form
umacniania bezpieczeństwa, w tym
rozwój potencjału produkcyjnego oraz
rozwój technologii i sprzętu do umac-
niania bezpieczeństwa i reagowania
kryzysowego i angażowania środków
UE. Program został włączony w ramy
inicjatyw międzynarodowych, w tym
w realizację programu kenijskiego, zin-
tegrowanego programu bezpieczeń-
stwa chemicznego na Ukrainie oraz we
współpracę z partnerami chińskimi.
Rozwój programu w skali międzynaro-
dowej będzie prowadzić do szybkiego
rozwoju systemu szkoleń międzynaro-
dowych w Polsce i poszerzy ofertę han-
dlową polskich przedsiębiorców.

Wiodącymi partnerami międzyna-
rodowymi ICCSS w promocji i rozwoju
bezpieczeństwa chemicznego są Sta-
ny Zjednoczone i Chiny. ICCSS jest
aktywnym uczestnikiem dorocznych
szczytów bezpieczeństwa chemicznego
w USA. Centrum zawarło także liczne po-
rozumienia o współpracy z partnerami
amerykańskimi i chińskimi oraz prowa-
dzi wspólne przedsięwzięcia m.in. z Fe-
deracją Przemysłu Naftowego i Che-
micznego Chin (CPCIF) – największą
chińską organizacją przemysłową. 23 li-
stopada br. odbędzie się w Warszawie
seminarium Warszawa–Pekin dotyczą-
ce redukcji zagrożeń chemicznych, któ-
rego organizatorami będą ICCSS
i CPCIF. Strona chińska potwierdziła
zainteresowanie wdrażaniem w Chi-
nach programu lokalnej odpowie-

dzialności i szerzenia kultury bezpie-
czeństwa chemicznego oraz włączenie
się jako wiodący partner w Chemss2016.

Polska pionierem i liderem
Wdrożenie skutecznych środków

prawnych i instrumentów wykonaw-
czych dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa chemicznego i przestrzegania
norm ochrony środowiska staje się
ważnym czynnikiem zapewnienia bez-
pieczeństwa wewnętrznego i społeczno-
gospodarczego państwa. Wybór bez-
pieczeństwa chemicznego i ochrony
środowiska jako ważnych kierunków
rozwoju współpracy gospodarczej, han-
dlowej oraz działalności badawczo-
rozwojowej jest wypadkową szeregu
czynników. Polska – z uwagi na rosną-
cą aktywność w Unii Europejskiej
– kreuje bardziej niż atrakcyjne środo-
wisko dla rozwoju gospodarczego w Eu-
ropie Środkowej, które obejmuje no-
woczesne rozwiązania w umacnianiu
bezpieczeństwa chemicznego i rozwo-
ju ochrony środowiska. Jesteśmy waż-
nym partnerem międzynarodowym
w polityce bezpieczeństwa i aktywnym
uczestnikiem inicjatyw na rzecz zakazu
broni chemicznej, umacniania bezpie-
czeństwa chemicznego i ochrony śro-
dowiska. W Polsce realizowane są
unikalne inicjatywy międzynarodowe
w tych dziedzinach. Opracowano i wdro-
żono nowoczesne rozwiązania i techno-
logie w zakresie utylizacji toksycznych
substancji i odpadów. Wprowadzono
też skuteczne rozwiązania ustawowe
i mechanizmy zarządzania kryzysowego
oraz ochrony infrastruktury krytycznej.

Polskie zakłady chemiczne poszu-
kują partnerów i nowych rynków zbytu,
aktywnie rozwijając swoją pozycję mię-
dzynarodową w zakresie produkcji che-

micznej. Szereg wiodących jednostek
badawczo-rozwojowych zapewnia no-
woczesne rozwiązania i prowadzi ak-
tywną współpracę międzynarodową
w dziedzinie bezpieczeństwa chemicz-
nego oraz ochrony środowiska. Polska
zainicjowała współpracę regionalną
i prowadzi z Ukrainą wspólne wysiłki na
rzecz wdrożenia bezpieczeństwa che-
micznego na poziomie regionalnym i na
arenie międzynarodowej. Krajowe roz-
wiązania i podejście do wzmocnienia
bezpieczeństwa chemicznego mogą
służyć jako modelowy przykład dla po-
prawy tego obszaru w innych krajach
i regionach. Polska jest postrzegana
jako pionier i lider globalnego podejścia
do rozwoju bezpieczeństwa chemicz-
nego. Przyjęliśmy także rolę promotora
partnerstwa publiczno-prywatnego,
włączenia do współpracy wszystkich
uczestników i użytkowników chemii
oraz wdrożenia zasad zrównoważone-
go rozwoju i nowoczesnego zarządza-
nia. Aktywne wsparcie dla wiodącej po-
zycji Polski okazują m.in. Unia Europej-
ska, USA, Chiny i Iran.

Powyższe doświadczenia i przewa-
gi komparatywne powinny być przed-
miotem dalszego rozwoju i szerokiego
wykorzystania na arenie międzynaro-
dowej. Przyniesie to konkretne korzyści
w wymiarach gospodarczym i handlo-
wym, politycznym, bezpieczeństwa
i naukowym. Jednocześnie umocni wi-
zerunek Polski jako aktywnego uczest-
nika społeczności międzynarodowej
i kreatora  globalnej agendy. Między-
narodowe Centrum Bezpieczeństwa
Chemicznego w Warszawie aktywnie
uczestniczy w realizacji powyższych
zamierzeń i konkretnych programów we
współpracy z polskimi i międzynaro-
dowymi partnerami. �

In the way of the global expansion of chemical production and dissemination of the access to the achievements of chemistry, especially in the developing countries,
stand new challenges and risks associated with low levels of chemical safety and security. There is an increasing number of accidents and incidents involving chemical
substances, armed attacks on critical infrastructure facilities, refineries and oil and gas fields. There also is an increasing use of chemicals for terrorist purposes. The low
level of chemical safety and security is a threat to national and international security, health, environment, and economic activity. There is a growing global demand for
modern technologies, equipment and administrative and legal solutions in the field of chemical safety and security, environmental protection, safe disposal of the in-
creasing amounts of toxic substances and waste, protection of chemical facilities, storage, transportation and transmission of energy sources. Suppliers of chemicals
more and more often provide their customers with modern and innovative solutions in the area of chemical safety and security, what in turn reduces the threats of acci-
dents and lowers the costs.
Chemical safety and security has become a very lucrative field and it concerns not only the protection of public health and the environment, but also issues of security,
economic cooperation, promotion of development policy and humanitarian aid. CHEMSS 2016 as the newly formed plane for cooperation in the area of chemical sa-
fety and security is the first international venture of its kind, offering a holistic approach to chemical safety and security and protection against risks associated with che-
micals in all stages of their life cycle. The summit and fair is addressed to companies, government policymakers, national and international agencies responsible for security,
local administration, as well as research centres operating in the field of chemistry.
During CHEMSS 2016 participants will learn about the latest trends and requirements in the field of safety and security. Representatives of governments, business and
academia from the world’s largest economies like the United States and China, as well as form Brazil, India, Iran, Russia and the EU member states, will present their
experiences in this field. During CHEMSS 2016 business will gain access to decision makers and potential clients from around the world, creating the opportunity to
present their offer on the global market and allowing for the creation of new partnerships and market expansion.



Warsaw-Beijing Seminar was
a continuation of the Beijing se-
minar on reducing chemical

threats conducted on 13th July, 2015,
which marked the beginning of the prac-
tical cooperation between the Polish and
Chinese partners in chemical safety and
security and environmental protection.
The seminar focused on the strengthe-
ning the Polish-Chinese cooperation in
peaceful uses of chemistry. Keynote sta-
tements ranged from ICCSS’s initiatives
and existing programs, China’s poli-
cies to promote chemical safety and se-
curity and new opportunities for the de-

velopment of Polish-Chinese cooperation
in enhancing chemical safety and se-
curity. The Warsaw-Beijing Seminar con-
firmed and further developed the Polish-
Chinese cooperation in reducing che-
mical threats and enhancing chemical
safety and security. The participants
confirmed that chemical and environ-
mental safety and security were impor-
tant instruments to enhance security, re-
duce chemical threats and promote
economic, trade and development co-
operation between Poland and China.

The Chinese partners stated that
the increasing safety requirements

for industrial activity in China put re-
quirements to introduce effective im-
plementation of safety and security
standards and practices in the che-
mical production and use of toxic che-
micals and trade in broadly under-
stood chemical activities. The Chinese
partners confirmed their agreement to
join as partners preparations and
conduct of the global summit on che-
mical safety and security and accom-
panying international fair to be held in
Kielce, Poland on 18–20 April, 2016
(www.chemss2016.org) and informed
that there would be a broad Chinese

Polish-Chinese partnership in en-
hancing chemical safety and secu-
rity and the environment protection
At the invitation by the International Centre for Chemical Safety and Security (ICCSS)
in Warsaw, an international leader in chemical safety and security, the delegation China
Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF), the leading umbrella organiza-
tion within the industry in China, paid a visit to Poland for a study tour, which included
participation in the Warsaw-Beijing Seminar on reducing chemical threats held on 26th
November, meetings with the Polish authorities and industries, visit to Technology Park
in Puławy and visit in Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze.

www.rynekinwestycji.pl
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Krzysztof Paturej, 
President of the International
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Security (ICCSS) in Warsaw
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participation in the Chemss2016 and
the Fair. 

The ICCSS and CPCIF further
agreed to expand the Memorandum of
Understanding (MoU) between the Chi-
na Petroleum and Chemical Industry Fe-
deration (CPCIF), China Control Che-
mical Association (CCCA) and the In-
ternational Centre for Chemical Safety
and Security (ICCSS) signed in Being on
13th July, 2015. The ICCSS and CPCIF
agreed to jointly implement in China the
ICCSS program of Local Awareness
and Responsibility in Chemical Safety
and Security (Local Awareness Pro-
gram). This unique program contains
various training courses and networking
opportunities which could enhance
chemical safety and security at a local
level in China and initiate concrete co-
operation between the ICCSS and Chi-
na. The Polish and international com-
panies in the areas of chemical safety
and security and environmental pro-
tection are invited to join the Local

Awareness Program. The CPCIF infor-
med that a Task Force was created to
develop the training programs with the
ICCSS.

The CPCIF will host a study tour in
2016 of the ICCSS and Polish and in-
ternational companies willing to support
the Local Awareness Program. The
CPCIF also invites ICCSS and Office for
Technical Inspection to cooperate to in-
crease the level of technical safety and
security in China through a modern and
competent examination and evaluation
and improvement of technical culture.
They will jointly promote in China the In-
tegrated Impact Assessment, which in-
cludes, inter alia, analysis of environ-
mental impacts of proposed techno-
logical measures and recommenda-
tions on selection of emission control
measures and emission control plan
in the enterprise. The CPCIF confir-
med its position as a leading partner of
the Global Summit on Chemical Safe-
ty and Security and accompanying

Fair (chemss2016.org), which will be
held on 18–20 April 2016 in Kielce, Po-
land, and will promote Chemss2016
among the Chinese audience. The Chi-
nese partners from government and
companies will actively participate in the
Summit and the Fair and present their
experience, best practices and state of
art technologies in chemical safety and
security. 

The CPCIF and the ICCSS has con-
firmed their intention to expand the im-
plementation of the Memorandum of
Understanding. They will work together
to upgrade chemical safety and secu-
rity policies and provide assistance in
the development of training programs,
voluntary initiatives and other expertise
and advise in the field. Acting in this spi-
rit, the ICCSS and the CPCIF decided
to maintain high-level contact and stra-
tegic dialogue to enhance Polish-Chi-
nese bilateral cooperation in the field of
chemical safety and security and envi-
ronmental protection. �
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Warsaw-Beijing Seminar
on reducing chemical threats
Program

26th November, 2015
Location: Office of Technical Inspection: ul. Szczęśli-
wicka 34

9.00 Welcome by Ambassador Krzysztof Paturej
– President of the International Centre for Chemical Sa-
fety and Security (ICCSS) in Warsaw 

Welcome on behalf of HE Min Mieczysław Borowski,
Head of Office of Technical Inspection

Opening remarks by Mr. YE  Xiangdong, Counsellor for
Science and Technology, Ph.D. Embassy of the People's
Republic of China in the Republic of Poland

Keynote statement by Amb. Tadeusz Chomicki, Mini-
stry of Foreign Affairs of Poland: ‘China’s and  Poland’s
policies and practices to enhance international security

in the areas of chemical, biological, radiological and
nuclear areas (CBRN)’  

Keynote statement by Mr. Li Runsheng, Vice-Chair of
the China Petroleum & Chemical Industry Federation:
‘Chemical Safety and Security in China: Present Situ-
ation, Challenges & Cooperation Opportunities’

Keynote statement on behalf of Dr. Tomasz Zieliński,
President of Board, Polish Chamber of Chemical Indu-
stry: ‘Developing the Poland’s specialty in chemical sa-
fety and security - opening new opportunities and areas
for the development of innovation and export-orientation
of the Polish economy’ 

10.15 – 10.30 Coffee break

Dr. Andrzej Kozak, Counselor to Head of Office of
Technical Inspection: ‘Increasing the level of technical
safety in Poland through modern, competent and impar-
tial execution of research and evaluation and improve-
ment of technical culture’

Dr. Andrzej Jagusiewicz: Director for eco-safety and
international relations, ICCSS: ‘ICCSS leadership in the
development of integrated approach to chemical and
ecological safety and security – promoting integrated
impact assessment’

Mrs. Malgorzata Rog-Giacosa, Head of Marketing
Projects and Analysis, Targi Kielce: ‘Introduction to glo-
bal summit on chemical safety and security and ac-
companying international fair – perspectives of
cooperation with the Chinese partners’

Mr. Kacper Karpiński, ICCSS project manager: ‘Pro-
gram to promote local awareness and responsibility in
chemical safety and security – enabling local govern-
ments and actors to meet the safety and security chal-
lenges – cooperation with China’

11.30 Concluding session: Developing cooperation
synergies with the Chinese partners to enhance che-
mical safety and security and environmental protec-
tion 



Obecnie trwają prace nad od-
wróceniem tego niekorzystnego
trendu i możemy zaobserwo-

wać zacieśniającą się współpracę po-
między przemysłem i nauką. Czynni-
kiem wspierającym postęp tej integra-
cji są bez wątpienia liczne programy
wsparcia finansowego oferowane przez
agencje rządowe. Synergia działań
biznesu i ośrodków naukowych wyda-
je się nie do przecenienia dla rozwoju
nowoczesnych polskich przedsiębiorstw
konkurujących z globalnymi graczami
innowacyjnym modelem biznesu, pro-
duktem czy oferowaną usługą, a nie

uciekając się do ograniczania kosztów
pracy.

PZU należy do grona firm dyna-
micznie się rozwijających i aspirujących
do miana lidera finansowego na rynku
Europy Środkowej i Wschodniej. Zmie-
niające się otoczenie i działania kon-
kurencyjnych firm, głównie z kapita-
łem i wiedzą pochodzącymi z rynków
o dłuższej kulturze ubezpieczeń go-
spodarczych, sprawiają, iż PZU musi
podejmować nowe wyzwania, stale
udoskonalać własne produkty oraz pro-
cesy i optymalnie zarządzać zmianami
zachodzącymi w organizacji. Dyna-
micznie rozwijające się polskie przed-
siębiorstwa oczekują również od funk-
cjonujących na polskim rynku firm ubez-
pieczeniowych obsługi coraz bardziej
złożonych technologii i innowacyjnych
rozwiązań, których wdrażanie często
związane jest z wieloma zagrożeniami
i ryzykiem. Wszystkie te procesy wy-
magają posiadania odpowiedniej wie-
dzy zgromadzonej w organizacji, za-
gregowanych zasobów danych oraz
bliskich relacji partnerskich z klientami.

Projekt utworzenia PZU Lab wy-
chodzi naprzeciw powyższym wyzwa-
niom. Opracowanie założeń projektu zo-
stało poprzedzone analizami obecnych
i przyszłych potrzeb PZU, obserwacja-
mi trendów globalnego rynku ubezpie-
czeniowego oraz rozmowami z szero-
kim gronem interesariuszy. Zakres po-
dejmowanych przez PZU Lab działań
wynika bezpośrednio ze strategii Gru-
py PZU na najbliższe lata, która skupia
się wokół filozofii nowoczesnej firmy
ubezpieczeniowej – PZU 3.0. Uwzględ-
nia ona wizję rozwoju poprzez silną
orientację na klienta i wysoką efektyw-
ność operacyjną. Nowa filozofia bizne-

sowa akcentuje jedność Grupy PZU jako
organizacji funkcjonującej według seg-
mentów klientów i aktywnie zarządza-
jącej relacjami z nimi. W kontekście du-
żych klientów przemysłowych ambicją
PZU jest zbudowanie pozycji partnera
biznesowego, dostarczającego nie tyl-
ko produkty ubezpieczeniowe, lecz tak-
że doradzającego klientom na etapie
zarządzania ryzykiem, w tym szcze-
gólnie definiowania potrzeb ubezpie-
czeniowych.

Fundamentem do budowy PZU Lab
stał się zespół inżynierów ryzyka, któ-
rych wieloletni, bezpośredni kontakt
i współpraca z klientami, głównie prze-
mysłowymi, pokazały potrzebę i ko-
rzyści wynikające z tworzenia bliskich
relacji partnerskich w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem i transferu wiedzy.
Obecnie klienci przemysłowi w zdecy-
dowanej większości obsługiwani są za
pośrednictwem brokerów ubezpiecze-
niowych, którzy są bardzo ważnym
partnerem w projekcie. Efektywna
współpraca PZU Lab, brokera oraz
klienta będzie warunkowała ostatecz-
ny efekt podejmowanych inicjatyw part-
nerskich i będzie miała wpływ na dal-
szy rozwój projektu.

Polisy ubezpieczeniowe są zazwy-
czaj zawierane z okresem rocznym i po-
wszechnie spotykaną praktyką jest ro-
tacja klientów w portfelach ubezpie-
czycieli. Stwarza to poważne problemy
w zakresie zarządzania portfelem ryzyk
w krótkim horyzoncie czasowym. Z po-
wyższych względów w sektorze ubez-
pieczeń przedsiębiorstw drugoplanową
rolę odgrywają inne czynniki (poza wa-
runkami ubezpieczenia, a zwłaszcza
wysokością składki ubezpieczeniowej).
Konkurowanie jedynie wysokością

Siła synergii biznesu i nauki
Polskie przedsiębiorstwa stają obecnie przed wielką szansą wy-
konania kroku na ścieżce technologicznego rozwoju, budując 
w ten sposób przewagi konkurencyjne na globalnych rynkach.
Krok ten może być wykonany w oparciu o wykorzystanie pol-
skiej myśli technicznej, której potencjał przez długie lata nie był
konsumowany w sposób wystarczający, co sprawiło, iż prace
prowadzone w ośrodkach akademickich dość znacznie ode-
rwały się od realiów i rzeczywistych potrzeb przemysłu.

www.rynekinwestycji.pl

dr inż. Dariusz Gołębiewski
dyrektor ds. inżynierii 
ryzyka i rozwoju współpracy 
z przemysłem,
kierownik projektu PZU LAB
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składki ubezpieczeniowej w długim
horyzoncie czasu stwarza poważne
zagrożenie dla wszystkich uczestni-
ków rynku. Odwrócony cykl sprzedaży
w ubezpieczeniach sprawia, że w sy-
tuacji „agresywnej” konkurencji firmy
ubezpieczeniowe często kwotują ryzy-
ko poniżej wyceny krańcowej, co spra-
wia, iż w przypadku wystąpienia po-
ważnej szkody lub kumulacji szkód (np.
w wyniku wystąpienia zdarzeń kata-
stroficznych, takich jak powódź, hura-
gan, szadź) ich rentowność może zostać
zachwiana, a w skrajnych przypad-
kach może to doprowadzić do „upad-
ku” ubezpieczyciela.

Klient również dąży do stabilizacji
poziomu kosztów związanych z trans-
ferem ryzyka do ubezpieczyciela. Wa-
hania wysokości składek, sięgające
kilkudziesięciu, a nawet kilkuset procent
rok do roku, utrudniają planowanie bu-
dżetu przedsiębiorstw i często zmu-
szają do ich rekalkulacji. Przy obecnie
stosowanych na rynku praktykach klien-
ci, podejmując decyzje o wyborze ubez-
pieczyciela, kierują się głównie ceną
oferowaną za pokrycie ubezpieczenio-
we oraz ewentualnie doświadczenia-

mi wynikającymi z procesu likwidacji
szkód. Bardzo ograniczone pola kon-
taktu z klientem w procesie ubezpie-
czeniowym sprawiają, iż trudno jest
ubezpieczycielowi wypracować part-
nerskie relacje z klientem oraz zbudo-
wać zależność lojalnościową.

W tym świetle nowego znaczenia
nabiera promowane przez PZU Lab
tworzenie relacji partnerskich z wyko-
rzystaniem wieloletnich programów
ubezpieczeniowych, platform współ-
pracy, wymiany doświadczeń i wiedzy
pomiędzy ubezpieczycielem i klientem.

www.rynekinwestycji.pl
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Firma Sylva, założona ponad 20 lat temu, jest
częścią francuskiego koncernu Piveteaubois, obec-
nego na francuskim rynku od prawie 70 lat. Na kra-
jowym rynku zajmujemy się obróbką drewna, po-
cząwszy od pozyskania surowca w polskich lasach.
Nasz zakład przerabia drewno w dwóch zakładach
znajdujących się na terenie województwa pomor-
skiego. Produkowany przez nas asortyment to nie-
mal cała gama wyrobów z drewna sosnowego, po-
cząwszy od tarcicy, przez program ogrodowy, a na
belkach klejonych i granulacie drzewnym – tzw. pe-
lecie – skończywszy.

Naszym nadrzędnym celem jest prowadzenie
działalności w sposób odpowiedzialny. Nie intere-
sują nas szybkie, osiągane za wszelką cenę efekty
ekonomiczne przy lekceważącym podejściu do kwe-
stii bezpieczeństwa. Rodzina Piveteau – właścicie-

le koncernu – stawia na stabilny, bezpieczny i dłu-
gotrwały rozwój, stąd wielką wagę przywiązujemy
do identyfikacji i ograniczania ryzyka związanego
z naszą produkcją. Ten stabilny rozwój daje korzy-
ści naszym klientom oraz pracownikom i przyczy-
nia się do rozkwitu ekonomicznego regionu, na któ-
rym działamy.

Przeróbka drewna jest procesem wymagającym
używania technologii, w których absorbuje się
dość duże moce i energie. Obrabiany materiał, czy-
li drewno, jak powszechnie wiadomo, jest materiałem
palnym, co niesie za sobą ryzyko wystąpienia po-
żaru i wybuchu. To tylko jedno z zagrożeń, z jakimi
musimy sobie radzić. W naszych ocenach i anali-
zach mamy tę przewagę, że możemy korzystać z bo-
gatego doświadczenia naszych francuskich partnerów
biznesowych, którzy prowadzą niemal taką samą dzia-
łalność i posiadają podobny park maszynowy. Ich
znacznie większe doświadczenie pozwala nam
ograniczać i eliminować większość ryzykownych sy-
tuacji w polskich oddziałach koncernu. To znako-
mite wsparcie dla naszych służb utrzymania ruchu.
Niestety nie jest to wiedza wystarczająca.

Obecne czasy wymuszają ciągłe poszukiwania
nowych wyrobów i nowych technologii, co w po-
łączeniu ze wszechobecną walką o klienta powoduje,
że i my, i nasz zagraniczny partner coraz częściej
poruszamy się w obszarach, które są dla nas nowe
i nie do końca znane. Przykładem może być wspo-
mniana produkcja peletu, produkcja desek kom-
pozytowych czy wytwarzanie energii elektrycznej
w turbinach napędzanych parą uzyskaną ze spala-

nia trocin i zrębków. Niezbędną wiedzę i wsparcie
częściowo uzyskujemy od dostawców maszyn i urzą-
dzeń na etapie wdrażania i rozruchu nowych insta-
lacji. Są to jednak działania niewystarczające, po-
nieważ nie obejmują zakładu w sposób komplek-
sowy. I tutaj pojawiła się dla nas nowa możliwość:
powstanie projektu PZU Lab.

Firma PZU jest jednym z nielicznych ubez-
pieczycieli, którzy traktują naszą branżę w sposób
partnerski i odpowiedzialny. Audyty prowadzone przez
specjalistów PZU nigdy nie były prowadzone na za-
sadzie: „co by tu zrobić, aby nie ubezpieczyć”. Nie
prowadziły też do zażądania wprowadzania absur-
dalnych lub nieekonomicznych rozwiązań. Dają nam
one obiektywne spojrzenie na nasz zakład przez spe-
cjalistów, którzy znają wszystkie branże występujące
na polskim rynku. Wiedza ta jest dodatkowo poparta
tym, co jest dla nas często niedostępne, czyli ana-
lizą przyczyn awarii, pożarów i katastrof występują-
cych w polskim przemyśle.

Teraz dodatkowo projekt PZU Lab pozwoli
nam na rozszerzenie tej współpracy, która zgodnie
z założeniami projektu doprowadzi – mamy nadzieję
– do podniesienia bezpieczeństwa w naszym za-
kładzie i co za tym idzie, zwiększy nasz potencjał oraz
konkurencyjność na rynku międzynarodowym.

Piotr Taube
dyrektor techniczny Sylva Sp. z o.o.

Fot. PZU
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Tworzenie nowoczesnych produktów
ubezpieczeniowych wychodzi naprze-
ciw pojawiającym się zagrożeniom dla
przedsiębiorstw, m.in. zagrożeniom cy-
bernetycznym lub zagrożeniom zwią-
zanym ze specjalizowanymi technolo-
giami produkcji, nowoczesnymi źró-
dłami energii czy wreszcie coraz czę-
ściej spotykanymi na naszym niebie dro-
nami, z którymi związane są bardzo po-
ważne zagrożenia dla infrastruktury
zakładów przemysłowych.

Dużym wyzwaniem dla przedsię-
biorstw jest prowadzenie inwestycji,
które mają fundamentalne znaczenie
zarówno dla rozwoju przemysłu, jak i ca-
łej polskiej gospodarki. Ubezpiecza-
nie i finansowanie takich inwestycji jest
obarczone pewnym ryzykiem, które
jest kalkulowane przez ubezpieczycie-

Tworząc postęp cywilizacyjny oraz budując prze-
mysł, człowiek jest narażony w swojej działalności
na występowanie różnego rodzaju zagrożeń. Jak-
kolwiek pojęcie zagrożenia jest intuicyjnie zrozumiałe,
to brakuje jednoznacznej definicji tego określenia.
Przykładem tego może być następujące założenie
– jeśli przyjmiemy, że człowiek pracuje w układzie:
człowiek – technika – środowisko (Man – Techno-
logy – Environment), należy zaznaczyć, że każdy
z tych elementów układu wzajemnie na siebie od-
działuje i tym samym wnosi do układu określone cha-
rakterystyczne zagrożenia. Używanie bardzo dużej licz-
by substancji chemicznych, często wykazujących róż-
nego rodzaju niebezpieczne właściwości, wysokie
reżimy temperatury i ciśnienia procesu czy też ma-
gazynowanie dużych ilości substancji niebezpiecz-
nych w jednym zakładzie to główne zagrożenia po
stronie techniki. Środowisko naturalne cechuje się
innymi zagrożeniami, takimi jak: powodzie, huragany,
nawałnice śnieżne, wyładowania atmosferyczne.
Z kolei człowiek może stwarzać zagrożenia swoją lek-
komyślnością, brakiem świadomości, rutyną, niską
kulturą pracy lub celowym działaniem.

Najogólniej można przyjąć, że zagrożenie jest
to sytuacja o potencjalnych możliwościach do po-

wodowania wypadków, a w konsekwencji – strat
i szkód o różnorodnej skali wielkości. W celu poprawy
sytuacji wskazane jest przeprowadzenie analizy ry-
zyka. Czym jest owa analiza ryzyka? W ujęciu lite-
raturowym jest to określone działanie skierowane na
obniżenie wpływu ryzyka na funkcjonowanie dane-
go podmiotu i podejmowanie odpowiednich środ-
ków przeciwdziałania i minimalizacji ryzyka.

Tu rodzi się pytanie, jaka jest zatem rola inży-
niera oceny ryzyka z firmy ubezpieczeniowej, do-
konującego analizy ryzyka? Rolą klasycznego in-
żyniera oceny ryzyka jest przede wszystkim umie-
jętność wskazania poszczególnych zagrożeń
i umiejętności powiązywania poszczególnych
symptomów w celu kompleksowej oceny ryzyka oraz
sformułowanie realnego scenariusza awaryjnego
o największym potencjale szkodowym (oszacowa-
nie PML). Rola inżyniera polega również na suk-
cesywnym poprawianiu ryzyka i kontrolowaniu po-
tencjalnych zagrożeń oraz dokonywaniu swoistego
rodzaju „transferu wiedzy i dobrych praktyk”. Wy-
dawane przez inżynierów zalecenia i rekomendacje
to rozwiązania zarówno techniczne, takie jak syste-
my detekcji pożaru, instalacje tryskaczowe czy sys-
temy tłumienia bądź dekompresji wybuchu, jak i roz-
wiązania organizacyjno-porządkowe mające na
celu wykształcenie odpowiedniej kultury bezpie-
czeństwa pracy. Realizowane jest to między inny-
mi poprzez: wdrożenie procedury wyłączania ener-
gii elektrycznej w zakładzie po godzinach pracy oraz
zatrudnienie lub przeszkolenie osoby na stanowi-
sko inspektora ppoż., który dokonywałby okresowych
kontroli pod kątem szeroko rozumianej prewencji po-
żarowej na terenie zakładu, czy też odpowiednie wy-
dzielenie miejsc/stanowisk newralgicznych na te-
renie danego zakładu, np. miejsca ładowania wóz-
ków elektrycznych lub miejsca przechowywania i roz-
lewania substancji niebezpiecznych.

Wydawane przez inżynierów oceny ryzyka,
zalecenia i rekomendacje znacząco zmieniły więk-

szość zakładów. Bardzo dobrym potwierdzeniem tego
faktu są zakłady z branży produkcji mebli i wyrobów
drewnopochodnych. Warto zaznaczyć, że branża ta
zgodnie z klasyfikacją ubezpieczycieli jest branżą wy-
sokiego ryzyka i cechowała się wyjątkowo wyso-
ką szkodowością, czego następstwem był brak
możliwości udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.
W ostatnich latach w wyniku wydawanych zaleceń
i rekomendacji zakłady te zmieniły się i ryzyko w więk-
szości z nich poprawiło się do poziomu akcepto-
walnego dla ubezpieczyciela. 

Jaka jest zatem rola inżyniera oceny ryzyka pra-
cującego w projekcie PZU Lab? Oprócz wymienio-
nych powyżej umiejętności inżynierowie PZU Lab do-
konują analizy „potencjalnych scenariuszy awaryj-
nych danego procesu lub danej instalacji” i ich ba-
dania zarówno w odniesieniu do przyczyn, jak i skut-
ków. Sformułowanie możliwych do zaistnienia sce-
nariuszy zdarzeń awaryjnych danego procesu lub da-
nej instalacji wiąże się nieodzownie z odpowiedzią
na trzy zasadnicze pytania: „Co się stanie, gdy okre-
ślone urządzenie w danej instalacji zawiedzie?”,„Co
się stanie, gdy zostanie popełniony błąd w trakcie
obsługi?”, wreszcie: „Co się stanie, gdy wystąpi nie-
oczekiwanie zdarzenie zewnętrzne: bardzo niska tem-
peratura otoczenia, pożar lub wybuch na zewnątrz
obiektu – efekt domina, czyli jakie produkty otrzy-
mamy, jeśli reakcja nie pójdzie zgodnie z założonym
procesem?”. Odpowiedź na każde z tych pytań może
być informacją o potencjalnym zagrożeniu dla bez-
pieczeństwa danego procesu. Inżynierowie PZU Lab
prowadzą analizy typu „przyczyna–skutek”. W ana-
lizie tej bada się różne potencjalne uszkodzenia po-
szczególnych elementów procesu oraz określa się
interakcje tych awarii na cały system. Głównym za-
daniem analizy typu „przyczyna–skutek” jest okre-
ślenie krytycznych pod względem niezawodności ob-
szarów systemu. Zmiana tych obszarów na tyle, na
ile jest to możliwe, pozwala zmniejszyć poziom praw-
dopodobieństwa awarii danej instalacji.

Robert Kruczkowski
koordynator – starszy inżynier 
ryzyka, projekt PZU Lab

Andrzej Kozak (UDT), Katarzyna Dąbrowska (PZU), Jacek Zboina (CNBOP), Dariusz Gołę-
biewski (PZU), Eduardo Calixto (BQR)

Fot. PZU
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li oraz banki. Dodatkowo etap inwesty-
cji jest szczególnie ważny z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa przyszłego
przedsiębiorstwa, gdyż w tym stadium
podejmowane są decyzje odnośnie
wielu elementów związanych z tym
aspektem. Odpowiedni nadzór inży-
nierów ryzyka PZU Lab pozwoli na
zwiększenie bezpieczeństwa prowa-
dzonej inwestycji oraz na zbudowanie
bezpiecznego przedsiębiorstwa w fazie
eksploatacji.

Przewaga konkurencyjna firm pro-
wadzących działalność w XXI wieku bę-
dzie w zdecydowanej mierze polegała na
gromadzeniu wiedzy w przedsiębior-
stwie, optymalnym jej przetwarzaniu i za-
rządzaniu nią. W ramach każdej orga-
nizacji gromadzone są informacje i da-
ne, które odpowiednio zagregowane

W ostatnich latach można zaobserwować
zwiększone zapotrzebowanie na „odpowiednie”
(w znaczeniu – świadome) zarządzanie ryzykiem.
Dotyczy to nie tylko firm ubezpieczeniowych, lecz
także podmiotów gospodarczych w wielu gałęziach
przemysłu. Wychodząc naprzeciw takiemu zapo-
trzebowaniu, PZU SA powołał do życia PZU Lab, któ-
rego celem jest spełnienie oczekiwań aktualnych
i potencjalnych klientów. Zadania towarzyszące temu
przedsięwzięciu wychodzą znacznie poza standar-
dy dotychczasowej współpracy z klientami, tworząc
wzajemne relacje oparte na obopólnej korzyści,
możliwe do osiągnięcia tylko dzięki daleko idącej
współpracy na wszystkich etapach zarządzania ry-
zykiem. Jest to kompleksowa obsługa inżynieryj-
na oparta na analizie i ocenie ryzyka, zmierzająca
nie tylko do wyeliminowania zagrożeń, lecz także
doradztwa na etapie tworzenia koncepcji i projek-
tu, czyli jeszcze przed rozpoczęciem właściwej dzia-
łalności.

Takie proaktywne podejście pozwala na pełne
zapoznanie się z występującymi zagrożeniami i sta-
nami, które mogą spowodować znaczne szkody oraz
straty finansowe. Podejście to wymaga jednak od-
powiednich kompetencji w zakresie analiz ryzyka

przedsiębiorstw z różnych branż, w bardzo szerokim
zakresie ich funkcjonowania, m.in. zarządzania, utrzy-
mania parku maszyn, procesów technologicznych
itd. Posiadanie kompetencji na wysokim poziomie
jest kluczowym elementem, który pozwala na
stworzenie partnerskiej platformy wymiany informacji
pomiędzy klientem i ubezpieczycielem. Ocena ry-
zyka jest dziedziną interdyscyplinarną, łączącą
wiele aspektów technicznych oraz finansowych. Nie-
stety do tej pory z reguły nie dokonywano kom-
pleksowej oceny ryzyka, która uwzględniałaby w swo-
jej analizie wszystkie potencjalne zagrożenia. Na-
sze wieloletnie obserwacje wskazują, iż zasadniczym
i częstym błędem popełnianym w procesie analiz
ryzyka jest pominięcie powiązań między współist-
niejącymi zagrożeniami. Do tej pory wykonuje się
opracowania ściśle tematyczne, które koncentrują
się np. wyłącznie na zagrożeniach pożarowych lub
wybuchowych, ewentualnie na zagrożeniach zwią-
zanych z bezpieczeństwem środowiska naturalne-
go. Brakuje natomiast kompleksowego spojrzenia
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, które inte-
growałoby i poddawało analizie znacznie szerszy wa-
chlarz zagrożeń, których realizacja może spowodować
konsekwencje dla prowadzonej przez przedsię-
biorstwo działalności.

Obowiązujące standardy i wytyczne nie uwzględ-
niają konieczności tworzenia opracowań, na pod-
stawie których rozpatruje się tematycznie różne sce-
nariusze. Dla przykładu, jeżeli rozpatrywane jest ry-
zyko pożaru, to dalsza analiza nie będzie uwzględ-
niała ryzyka wystąpienia wybuchu i odwrotnie. Za-
zwyczaj takie dokumenty, jak Instrukcja Bezpie-
czeństwa Pożarowego i Dokument Zabezpieczenia
Przed Wybuchem nie korespondują ze sobą. Do-
datkowo dokumenty te nie uwzględniają wszystkich
czynników, które mają wpływ na występujące ryzyko,
oraz nie zawierają propozycji odpowiedniego za-
bezpieczenia przedsiębiorstwa przed ryzykiem wy-
stąpienia niepożądanych zdarzeń. Niestety dzieje się

tak w przypadku większości przedsiębiorstw. Wy-
jątkiem są duże zakłady, głównie z branży petro-
chemicznej i chemicznej, sklasyfikowane zgodnie
z dyrektywą SEVESO jako zakłady zwiększonego lub
dużego ryzyka, które posiadają już takie opracowania,
jak Program Zapobiegania Awariom, Raport o Bez-
pieczeństwie oraz analizy zagrożeń i oceny ryzyka.
Niestety także w przypadku tego typu przedsiębiorstw
ten warunek nie zawsze jest spełniony.

Wykonanie kompleksowej analizy i prezentacja
jej wyników w formie scenariuszy powoduje, że
przedsiębiorstwo zyskuje pełen obraz możliwych
zagrożeń i ich skutków. Często obraz ten staje się
bardziej czytelny, jeżeli uwzględni się straty fi-
nansowe wynikające z samej szkody oraz braku
możliwości kontynuacji działalności. Daje to
możliwość podjęcia odpowiednich decyzji skut-
kujących ograniczeniem prawdopodobieństwa
realizacji zagrożeń lub też zminimalizowania ich
skutków.

Właśnie tę niszę zamierza zagospodarować
PZU Lab, chcąc zaoferować klientom nie tylko swo-
je doświadczenie związane z oceną ryzyka, lecz tak-
że i konkretne opracowania w zakresie analizy ry-
zyka. Dodatkową formą działalności PZU Lab jest
wsparcie klientów poprzez wykonywanie badań nie-
niszczących maszyn i urządzeń technologicz-
nych. Niewątpliwie przyczynia się to do podnie-
sienia poziomu bezpieczeństwa oraz daje obraz fak-
tycznego stanu technicznego użytkowanych ma-
szyn i urządzeń, zarówno dla klienta, jak i ubez-
pieczyciela. Takie podejście pozwala także na wy-
pracowanie wspólnej polityki utrzymania ruchu,
dzięki której można uniknąć poważnych awarii
i szkód oraz wpływać na ograniczanie przestojów.
Zapoczątkowanie przez PZU Lab tego typu dzia-
łalności sprawia, że ubezpieczyciel staje się ak-
tywnym partnerem wspierającym swoich klientów
w podniesieniu bezpieczeństwa i niezawodności
realizowanych procesów.

Jacek Szturomski
koordynator – starszy inżynier 
ryzyka, projekt  PZU Lab
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i przetworzone, pozwalają na analizę,
wnioskowanie i prognozowanie wpływu
decyzji podejmowanych w organizacji
na jej przyszłą sytuację. Każde przed-
siębiorstwo i instytucja posiada zasoby
wiedzy pochodzącej od pracowników
(kapitał ludzki), jak również wiedzy po-
zyskanej przez organizację w wyniku do-
świadczeń z własnej działalności na ryn-
ku oraz własnej kultury organizacyjnej.
Wiedza, która jest rozproszona i nie
podlega zarządzaniu, nie może być
w pełni wykorzystana. W obszarze za-
rządzania wiedzą PZU Lab ma ambicje
stworzenia think tanku bezpieczeństwa,
który stanowiłby platformę mającą na
celu wykorzystanie zasobów wiedzy
gromadzonej przez lata w PZU oraz
w ośrodkach naukowych, instytucjach
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
w Polsce oraz polskich i zagranicznych
przedsiębiorstwach. Prace w ramach
think tanku będą nakierowane na wdra-
żanie innowacyjnych rozwiązań w za-
kresie bezpieczeństwa w przemyśle,
na budowę modeli umożliwiających po-
miar ryzyka i metodyk zarządzania ry-
zykiem w celu dostosowania ochrony
ubezpieczeniowej do potrzeb przed-

siębiorstw, pozwalając na oferowanie
ochrony ubezpieczeniowej dla prototy-
powych technologii i innowacyjnych
rozwiązań. Tworzone będą bazy wiedzy
zawierające dane o zagrożeniach
w przemyśle, w tym dotyczące nowych
technologii, statystyki szkód w przemy-
śle oraz baza dobrych praktyk.

Sukces i przyszłość projektu PZU
Lab są uzależnione od bardzo wielu
czynników. W projekt wpisany jest
ciągły proces poszukiwania optymal-
nych rozwiązań i partnerów, dzięki któ-
rym będzie możliwe stałe doskonale-
nie w zakresie podejmowanych ini-
cjatyw. �

Postęp techniczny rozwiązuje „stare”, znane już
problemy, ale tworzy również nowe. Komunikacja
cyfrowa i zagadnienia efektywnego wykorzystania cy-
berprzestrzeni są niekwestionowanym przykładem
postępu. Jednocześnie faktem stają się cyber-
przestępstwa, coraz bardziej dokuczliwe dla pod-
miotów gospodarczych.

Wyróżnia się dwa rodzaje atakowanych pod-
miotów. Pierwszy to organizacje o silnie rozwinię-
tej strukturze IT. W tym przypadku celem ataku na
system IT jest pozyskanie wiedzy w sposób nie-
dozwolony, zniszczenie baz danych, sianie destrukcji
i dążenie do wywołania niepokojów społecznych.
Do tej grupy zaliczamy włamania do baz klien-
tów, włamania do banków czy atak na francuski ka-
nał telewizyjny TV5, przeprowadzony 12 kwietnia
2015 roku przez hakerów islamskich. Ogólnie tego

typu ataki nazywane są miękkimi, ponieważ na ogół
nie powodują bezpośrednich strat w zasobach lub
w majątku fizycznym.

Drugi rodzaj ataku to atak na przemysłowe sys-
temy sterowania – DCS/SCADA. W efekcie tego typu
ataku dochodzi do strat w zasobach fizycznych – po-
żarów, wybuchów, katastrof itp. W języku angielskim
są one określane zwrotem „cyber physical systems”.
Przykładem tego typu ataków są: atak na system ste-
rowania rafinerii firmy Saudi Aramco w Arabii
Saudyjskiej (12 listopada 2012 roku), atak na sys-
tem uzdatniania wody pitnej w USA czy atak na piec
metalurgiczny w Niemczech (jesień 2014 roku).

Dlaczego cyberprzestępstwa stają się coraz bar-
dziej rozpowszechnione? Po pierwsze ryzyko wykrycia
sprawcy jest dla przestępcy niewielkie. Atakujący
z reguły jest w bardzo odległym regionie lub wręcz
na innym kontynencie. Po drugie „uzbrojenie” i wy-
posażenie cyberprzestępcy jest bardzo tanie. 26 lip-
ca 2013 roku haker z Teksasu w Stanach Zjedno-
czonych, wyposażony w komputer o wartości
ok. 3 tys. dol., przejął kontrolę nad systemem ste-
rowania luksusowego jachtu na Morzu Śródziem-
nym o wartości ok. 80 mln dol. i skierował go na
skały. Do ataku użył fałszywego sygnału, wysłane-
go drogą radiową, a rozpoznanego przez system ste-
rowania jachtu jako sygnał zgodny z systemem GPS.

Kim są hakerzy? Według danych IBM Global
Security Lab w 90 proc. są to amatorzy polujący na
łatwy łup, 9,9 proc. stanowią specjaliści od szpie-
gostwa przemysłowego i ostatnie 0,1 proc. – świa-
towej klasy cyberprzestępcy. Nasuwa się pytanie:

jak zabezpieczyć przemysłowe systemy sterowania,
aby obiekty przemysłowe nie padły łupem ataku cy-
berprzestępców?

Generalnie zabezpieczenie przed cyberata-
kiem powinno objąć trzy warstwy. Warstwa pierw-
sza: projekt systemu sterowania DCS/SCADA i wy-
miany danych z systemami zarządczymi powinien
być wykonany zgodnie z regułami odporności na cy-
berataki i musi obejmować cały cykl życia syste-
mu DCS/SCADA (np. normy NIST – 800, wytycz-
ne ENISA itp.). Druga warstwa: właściwy system za-
rządzania cyberbezpieczeństwem obejmujący swym
działaniem również poddostawców sprzętu i usług.
W skład tego systemu musi wchodzić rygorystycznie
przestrzegany system zarządzania zmianami w opro-
gramowaniu. Warstwa trzecia: system wykrywania
ataku i system obrony.

Niezwykle ważne jest również, aby operator in-
stalacji posiadał plan postępowania „po ataku”. Czę-
sto zdarza się, że chaotyczne postępowanie po ata-
ku zwiększa straty lub opóźnia powrót instalacji do
stanu pierwotnego.

dr inż. Andrzej Kozak
Urząd Dozoru Technicznego
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Nowadays, a great challenge for Polish industry, as well as a key factor determining further development, is creating a trusted business partner position in a global mar-
ket. Further enhancing competitiveness will require a significant upgrading of research and development in order to create the competitive advantages by offering
unique solutions in the area of products and services. Simultaneously, the requirements of stakeholders in aspects such as safety of products and service, continuity of
supply, reputation of brand, minimizing of impact on the environment and society are growing.

PZU offers transfer of risk involved with the threats existing in wide range of business activity, but as a professional (we) will build competitive advantage by offering added
value for clients in risk management area. The operating philosophy of PZU Group on corporate clients market assumes that it will become a business partner with strong
expertise for the clients and provide not just insurance products, but also advise the clients at all risk management stages (especially during the determination of insu-
rance needs). Regardless of the entity’s size, PZU Group will have an individual approach to its clients. Presented proactive approach to the safety and risk of clients is
realized by PZU Lab in practice. PZU Lab is an engineering unit, which offers a range of services that includes analyses, tests, expert appraisals, integrated risk manage-
ment consulting for clients and implementation of product innovations in market. Its goals are reliability, safety and quality, as well as protection of the environment and
cost-efficiency. PZU Lab helps its partners to optimize workflows, policy of maintenance and to become more competitive.

Współczesny przemysł funkcjonuje w otocze-
niu różnorodnych zagrożeń: finansowych, spo-
łecznych, politycznych oraz technicznych. Działal-
ność wielu przedsiębiorstw narażona jest nie tylko
na wpływ potencjalnego niepowodzenia własnego
działania na którymś z etapów działalności opera-
cyjnej, lecz także na oddziaływanie sił zewnętrznych,
działania podejmowane przez inne przedsiębiorstwa,
rynek, zjawiska naturalne. 

Światowe firmy ubezpieczeniowe jako naturalni
adresaci, do których transferowana jest znaczna część
ryzyka poprzez ubezpieczenia, żywo zainteresowa-
ne są poziomem ryzyka w przemyśle. PZU SA od
kilku lat ze szczególną uwagą obserwuje rynek pol-
ski i międzynarodowy. W 2009 roku w obszarze in-
żynieryjnej oceny ryzyka od drobnych kroków, do
jakich przyzwyczajony był cały polski rynek ubez-
pieczeniowy, przeszliśmy do biegu. Obecnie ana-
liza ryzyka i zarządzanie ryzykiem technicznym u na-
szych klientów przemysłowych stały się naturalny-
mi elementami procesu związanego z negocjowa-
niem umowy ubezpieczeniowej.

Z dużą satysfakcją obserwujemy, iż wspólne
działania na linii PZU–przedsiębiorcy przynoszą co-
raz lepsze rezultaty. Obserwujemy, iż poziom bez-
pieczeństwa większości zakładów przemysłowych
podniósł się istotnie i można śmiało powiedzieć, że
pod kątem bezpieczeństwa są to już zupełnie inne
zakłady niż 5 lat temu, aczkolwiek jest jeszcze ogrom
pracy do wykonania, zarówno w zakresie zagrożeń
znanych od dawna, jak i wprowadzanych wraz z no-

wymi technologiami. Do tej pory firmy ubezpie-
czeniowe zarządzały ryzykiem technicznym u klien-
tów przez pryzmat ryzyka ubezpieczeniowego i co
za tym idzie, było to elementem zarządzania ryzy-
kiem operacyjnym i finansowym samej firmy ubez-
pieczeniowej. W PZU SA powstała inicjatywa po-
szerzenia aktywności wspierania przemysłu w za-
rządzaniu ryzykiem w szerokim zakresie. Kolejną rów-
noległą kwestią są działania prospołeczne i pro-
ekologiczne związane z ograniczeniem zagrożeń wy-
nikających z działalności zakładów podlegających
pod dyrektywę SEVESO, ale także, a może w szcze-
gólności, tzw. zakładów podprogowych.

Odpowiedzią i efektem inicjatywy jest inży-
nieryjny projekt PZU Lab, który będzie tworzył war-
tość dodaną do polisy ubezpieczeniowej zawiera-
nej przez klienta w PZU. Wartość, mamy nadzieję,
nie do przecenienia, gdyż już dzisiaj, po bardzo krót-
kim czasie funkcjonowania PZU Lab (a także wcze-
śniejszych projektach pilotażowych), uwidacznia się
duże zapotrzebowanie na tego typu działania ze stro-
ny ubezpieczyciela. Oczekiwane i dotąd nie zawsze
osiągalne na rynku warunki to partnerstwo, profe-
sjonalizm i rozumienie przedsiębiorców, w tym ich
potrzeb. Doświadczenie zbierane w minionych la-
tach oraz bardzo dobre relacje z przemysłem, in-
stytucjami państwowymi oraz ośrodkami badawczymi
i uczelniami wyższymi pozwalają nam spełnić te trzy
bardzo trudne wyzwania, jakie przed sobą posta-
wiliśmy. Specyficzny charakter wiedzy zdobywanej
podczas pracy w ubezpieczeniach umożliwia kom-
pleksowe przeprowadzenie analiz i zarządzania ry-
zykiem. Jest to między innymi umiejętność łącze-
nia analizy technicznej z oszacowaniem konsekwencji
zarówno w wymiarze fizycznym (zniszczenie mie-
nia, utrata zdrowia lub życia ludzi), jak i finansowym.

Wymiar finansowy, nie tylko w zakresie strat ma-
terialnych, może wiązać się z wymaganiami doty-
czącymi oszacowania m.in. utraconego zysku, do-
datkowych kosztów działalności, potencjalnych
problemów w odtworzeniu majątku, związanych np.
z nieodosobnionymi przypadkami, gdzie główną przy-
czyną braku możliwości odtworzenia produkcji są
różnego rodzaju problemy u odbiorców i/lub do-
stawców (np. jedyny dostawca kluczowych maszyn),
utraty rynku, trudności natury administracyjno-praw-
nej.

Powyższe przykładowe zagadnienia stanowią źró-
dło wiedzy do przygotowania planu kontynuacji dzia-
łalności dla firmy na wypadek realizacji zidentyfi-
kowanych scenariuszy awaryjnych. Nasze do-
świadczenia pokazują, iż zaniechanie analizy na eta-
pie projektowania danego procesu (czy to techno-
logicznego, czy organizacyjnego) wielokrotnie po-
wodowało gigantyczne konsekwencje w przypad-
ku realizacji jednego z zagrożeń. Z drugiej strony ob-
serwujemy znaczny wzrost świadomości i wdraża-
nia w wielu sferach uporządkowanych metod za-
rządzania ryzykiem. Wymagane jest jednak bardzo
poważne i bezkompromisowe podejście do tema-
tu. Nie można udawać, że się zarządza ryzykiem, gdyż
jest to działanie na krótką metę. Nie można także ufać,
że raz wdrożony program może funkcjonować bez
ciągłego nadzoru i ewaluacji.

PZU Lab zajmuje się wdrażaniem i weryfikacją
procesów zarządzania ryzykiem. Nasze działania nie
sprowadzają się jednak do teorii zarządzania.
Wchodząc na obiekty, proponujemy konkretne roz-
wiązania techniczne i organizacyjne, często spraw-
dzone w innych zakładach, a jeśli nie można unik-
nąć ryzyka – jego minimalizację poprzez zabez-
pieczenia, badania nieniszczące (NDT), weryfikację
jakości zabezpieczeń instalacji elektrycznych, li-
kwidację wąskich gardeł w procesach technolo-
gicznych itd. Pomagamy w oszacowaniu wartości
ubezpieczeniowej majątku.

Podstawą do dyskusji jest ustalenie przez
PZU Lab, z jaką wartością konsekwencji i poziomem
prawdopodobieństwa zdarzeń mamy do czynienia.
Służą temu m.in. analiza uwolnień substancji z in-
stalacji i modelowanie zagrożeń wybuchowych
oraz toksykologicznych, informacje na temat zakresu
potencjalnego pożaru i skutków awarii maszyn klu-
czowych. Należy podkreślić, iż praca PZU Lab na-
kierowana jest nie tylko na ocenę występujących pro-
blemów i oszacowanie ryzyka, ewentualnie wyda-
nie zaleceń prewencyjnych, ale na aktywne roz-
wiązywanie problemów przedsiębiorstw i minima-
lizację ryzyka. Współpraca na każdym etapie pra-
cy z ryzykiem, od wstępnego projektu do demon-
tażu. Możliwości PZU Lab wspierane są na mocnych
filarach, w tym szerokiej współpracy z przemysłem,
światem nauki oraz instytucjami państwowymi, m.in.
UDT, PIP, CIOP, GIOŚ.

Rafał Żuchowski 
koordynator – starszy inżynier 
ryzyka, projekt PZU Lab





Po prawie 4 latach działalności firmy
Prozach pod pana przewodnictwem
chciałbym prosić o parę zdań podsu-
mowań i refleksję, jaka panu towarzy-
szy na obecnym etapie rozwoju spół-
ki. 

– Pamiętam pierwsze dni pracy w fir-
mie Prozach, był to przełom listopada
i grudnia 2011 roku. Pomimo iż wcześniej
miałem przyjemność zaznajomić się
ze specyficzną sytuacją firmy, było to
bardzo niecodzienne przeżycie. Firma
była już któryś raz restrukturyzowana,
do tego czasu jej sytuacja rynkowa nie
wyglądała zbyt pozytywnie, co niestety

przekładało się wprost na jej sytuację fi-
nansową, która – delikatnie rzecz uj-
mując – nie wyglądała różowo.
Jakie były pana pierwsze działania?

– Pierwszym zadaniem postawio-
nym przez ówczesnego właściciela
było usystematyzowanie sytuacji finan-
sowej firmy oraz określenie możliwych
kierunków dalszego rozwoju. Warto
podkreślić, iż w IV kwartale 2011 roku fir-
ma realizowała jeden większy projekt,
który przy prawie 50-osobowej załodze
nawet nie zapewniał obłożenia połowie
projektantów. W związku z powyższą sy-
tuacją pierwsze działania były ukie-

runkowane na odbudowanie pozycji
rynkowej firmy, a w bardzo krótkim
czasie – na pozyskanie zleceń, które za-
pewnią w pierwszej kolejności pracę za-
trudnionym pracownikom.
Jakie działania przyczyniły się do roz-
woju firmy?

– Dzięki bardzo intensywnej pracy
całej załogi w przeciągu 6 miesięcy fir-
ma zdobyła pełne obłożenie mocy pro-
jektowych. W tym momencie ciężar
prac rozwojowych został naturalnie
przekierowany na stronę realizacji. Sta-
nowisko dyrektora technicznego pełnił
wtedy Jan Wieczorek, który dzięki bo-

W życiu (firmy) jedynie 
zmiany są pewne
Rozmowa z Robertem Hrycaniukiem, prezesem zarządu Prozach SA
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gatemu doświadczeniu oraz wiedzy
z powodzeniem kierował pionem reali-
zacji zleceń. Niestety na przełomie III
i IV kwartału 2012 roku zaczęły się na-
warstwiać prace projektowe, a ich ku-
mulacja miała odzwierciedlenie we
wzroście zaniepokojenia w zespole.
Dokonaliśmy wtedy kolejnych ana-
liz działalności operacyjnej firmy, co
w grudniu 2012 roku zaowocowało wy-
pracowaniem strategii.
Co prawda coraz częściej słyszymy
głosy, że kryzys w branży chemicznej
pomału przechodzi do historii, ale nie
uda się uniknąć pytania, czy dotknął on
także państwa firmę?

– Tak się składa, że wdrażanie wspo-
mnianej strategii zbiegło się w czasie
z dołkiem koniunkturalnym w sferze
projektowo-inwestycyjnej, co niestety
wpłynęło na wydłużenie pewnych pro-
cesów zachodzących w firmie oraz
mocno nadszarpnęło i tak już nie naj-
mocniejsze finanse firm projektowych
w Polsce. Rok 2013 był specyficzny dla
branży, a także dla naszego biura pro-
jektowego. Wiele firm nie przetrwało
tego okresu, a te, które przeżyły, musiały
bardzo mocno walczyć cenowo, co
miało i ma swoje przełożenie na ich dzi-
siejsze działania oraz kondycję.
Które projekty pozwoliły wykorzystać
w pełni potencjał firmy?

– Firma Prozach w 2013 roku po-
zyskała kilka prestiżowych kontrak-
tów związanych z największymi inwe-
stycjami w polskim przemyśle che-
micznym. Do sztandarowych prac na-
leży zaliczyć prace projektowe zwią-
zane z powstawaniem największej fa-
bryki BASF w Europie, a także z reali-
zacją najbardziej wartościowej inwe-
stycji w polskim sektorze chemicznym
w tamtym czasie. Projekt ten był dla na-
szej firmy przełomem w działalności

operacyjnej. Wielomiesięczna praca
w międzynarodowym środowisku pro-
jektowym pozwoliła przełamać się wie-
lu młodym projektantom, a także
ugruntować wiedzę i modele współ-
pracy. Tempo oraz spektrum projek-
tu byłyby niemożliwe do uzyskania
bez wykorzystywania nowoczesnych
metod projektowania w 3D. Dzięki tej
realizacji można śmiało powiedzieć, że
większość prac projektowych w firmie
Prozach jest realizowana w trójwy-
miarze, co znacznie skraca cykl pro-
jektowy, a także ułatwia aplikowanie
zmian.
Jak wygląda profil firmy obecnie?

– Aktualnie firma Prozach z powo-
dzeniem realizuje wiele skomplikowa-
nych projektów. Chciałbym podkreślić,
iż jest to zasługa zgranego zespołu
projektowego, który składa się z wielu

doświadczonych osób z kilkudziesię-
cioletnim doświadczeniem w branży,
a także młodych adeptów sztuki pro-
jektowej. Połączenie bogatej wiedzy i do-
świadczenia z nowatorskim podejściem
do projektowania pod wodzą dyrekto-
ra technicznego Marka Olszowskiego
daje ponadprzeciętne rezultaty. Firma
na bieżąco wprowadza nowoczesne
programy oraz techniki projektowania,
aby wspólnie realizować większe kon-
trakty projektowe z partnerami zza gra-
nicy. Staramy się stale podnosić swoje

kwalifikacje, które mają bezpośrednie
przełożenie na stopień skomplikowania
realizowanych projektów.
Kim są państwa klienci – to drobni
przedsiębiorcy czy duże firmy?

– Współpracujemy zarówno z ma-
łymi klientami, jak i z międzynarodowymi
korporacjami. W naszym portfolio moż-
na znaleźć projekty związane z projek-
tami małych instalacji lub ich moderni-
zacjami, jak również realizacje w for-
mule EPCM. Posiadane wieloletnie do-
świadczenie w branży projektowej za-
owocowało dużym zaufaniem ze strony
klientów.
Jakie są państwa plany na przyszłość?

– Chcemy rozwijać biuro pod wzglę-
dem rozszerzenia kwalifikacji kadry
projektowej, aby móc realizować coraz
większe projekty i podejmować nowe
kierunki działalności w zależności od po-

trzeb rynku. Największy nacisk kła-
dziemy na mocno specjalistyczne dzie-
dziny, takie jak branża technologiczna
oraz mechaniczna czy orurowanie.
Mamy również nadzieję, że poprzez
znaczny rozwój innowacyjności w prze-
myśle chemicznym – ale nie tylko – bę-
dziemy mogli realizować projekty, któ-
re w znaczny sposób przyczynią się do
wzrostu konkurencyjności naszego ryn-
ku krajowego.

Rozmawiał Jacek Markowski

Mamy nadzieję, że poprzez znaczny rozwój inno-
wacyjności w przemyśle chemicznym – ale nie
tylko – będziemy mogli realizować projekty, które
w znaczny sposób przyczynią się do wzrostu
konkurencyjności naszego rynku krajowego.
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Through a series of activities of the board since 2011 Prozach has not only managed with the difficult, changeable situation on the market of design, but also gained a
lot of experience through the implementation of a volume of specialized projects, not only in the chemical industry. Prozach company was able to adapt to the leading
trends on the order market by focusing on the development of its staff as well as design tools. Prozach office is able to equal with international partners in implementa-
tion of international projects. We will continue to expand our implementing possibilities and introduce new innovative projects to our portfolio. This involves far-reaching
expansion of the office which is planned for the forthcoming years. Combining wealth of knowledge and experience with an innovative approach to design allows us to
realize every project.

Poprzez szereg działań zarządu począwszy od 2011 roku firma Prozach poradziła sobie z trudną, zmienną sytuacją na rynku projektowym, zyskując spore doświadczenie
poprzez realizację wielu specjalistycznych projektów, nie tylko z branży chemicznej. Poprzez nacisk na rozwój kadry oraz narzędzi projektowych potrafiła dostosować się
do trendów panujących na rynku zleceń. Biuro Prozach jest w stanie na równi z partnerami zagranicznymi realizować projekty międzynarodowe. W dalszym ciągu bę-
dziemy poszerzać nasze zdolności wykonawcze i wprowadzać nowe innowacyjne projekty do portfolio. Wiąże się to z daleko idącą rozbudową biura, planowaną na naj-
bliższe lata. Połączenie bogatej wiedzy i doświadczenia z nowatorskim podejściem do projektowania pozwala na realizację każdego projektu.
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Projektujemy 
nowoczesną przyszłość
Biuro Projektów Prozach jako jedna z nielicznych firm na polskim rynku posiada
kilkudziesięcioletnią tradycję inżynierską, sięgającą lat 40. XIX wieku. Początkowo firma
była częścią Zakładu Projektowego Zakładów Chemicznych Oświęcim (obecnie SYNTHOS),
posiadającego ponad 300-osobowy zespół projektantów z różnych branż, który był w stanie
realizować bardzo zaawansowane technologiczne projekty. Prozach uczestniczył w wielu
kluczowych inwestycjach na polskim rynku chemicznym.
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Wswojej historii firma posiadała
wielu właścicieli, zarówno pol-
skich, jak i zagranicznych, co

pozwoliło na pozyskanie specjalistycz-
nej wiedzy i doświadczenia w branży
projektowej, nie tylko w Polsce. W ostat-
nich latach firma Prozach odnotowała
znaczny wzrost liczby pozyskanych
kontraktów, umożliwiających dalszy
rozwój biura. Władze wykonawcze spół-
ki postanowiły zmienić jej statut na
spółkę akcyjną, co nastąpiło 1 września
2015 roku.

Obecnie główny kierunek działal-
ności biura to świadczenie usług kom-
pleksowego projektowania obiektów,
instalacji i urządzeń na potrzeby nowych
inwestycji, procesów rozbudowy, mo-
dernizacji i remontów istniejących in-
stalacji w przemyśle. Kompleksowe
projektowanie bezpośrednio odzwier-
ciedla struktura biura, w skład którego
wchodzą pracownie: technologiczna,
mechaniczna, budowlana, elektrycz-
na, AKPiA, orurowania, ukierunkowane
na realizację inwestycji wielobranżo-
wych, które wymagają kompleksowej re-
alizacji.

Biuro oferuje przede wszystkim wy-
konanie dokumentacji w zakresie: bu-
dowy, modernizacji i rozbudowy różnych
instalacji chemicznych, instalacji sieci
technologicznych, grzewczych i wodno-
-kanalizacyjnych, sieci sprężonego po-
wietrza i gazów technicznych, aparatów
i urządzeń ciśnieniowych, obiektów
magazynowych, przemysłowych, tech-
niczno-usługowych, liniowych, inży-

nierskich, budownictwa ogólnego, uży-
teczności publicznej oraz ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodno-ściekowej.
Z naszej wiedzy i doświadczenia ko-
rzysta wielu klientów, m.in: Grupa PKN
Orlen SA, Lotos SA, Ciech Soda Polska
SA, Grupa Kęty SA, PCC Rokita SA
Brzeg Dolny, SYNTHOS SA, Grupa
Azoty S.A., Anwil SA Włocławek, Grupa
Tauron, EWE Polska, Arcelor Mittal Po-
land, Prochem SA, Instal Kraków SA,
CHEMOSERVIS-DWORY SA, ADAMA
Manufacturing Poland SA, Koksoprojekt
Zabrze, elektrownie, koksownie i wiele
innych.

Pełny zakres 
odpowiedzialności

Wszystkie procesy inwestycyjne roz-
poczynają się od pomysłu, który w dal-
szej kolejności poddawany jest szcze-
gółowemu planowaniu. Proces inwe-
stycyjny obejmuje analizę, projekto-
wanie, realizację, a na końcu przeka-
zanie zrealizowanego przedsięwzię-
cia budowlanego do eksploatacji. Biu-
ro Projektów Prozach oferuje pełen za-
kres usług w całym cyklu inwestycji jako
sprawdzony partner w zakresie gene-
ralnego wykonawstwa. Cały cykl usług
proponowanych przez biuro możemy
podzielić na 4 etapy. Faza przygoto-
wawcza procesu inwestycyjnego spro-
wadza się przede wszystkim do szcze-
gółowego planowania i rozpoznania
wszelkich możliwych zagrożeń dla pro-
jektu. Jest to czas na przygotowanie
szczegółowych studiów wstępnych,

w których istotne miejsce powinien
zajmować raport due diligence wraz
z feasibility study. Faza projektowa – de-
cydująca – ma na celu określenie moż-
liwości technicznych i dostosowanie ich
do wymagań klienta. Wykonanie ra-
portu środowiskowego służy uzyskaniu
niezbędnej w procesie budowlanym de-
cyzji środowiskowej. Etap obejmuje
przygotowanie wielobranżowego pro-
jektu budowlanego i wykonawczego dla
inwestycji.

Faza realizacji oznacza w pełni
kontrolowane zarządzanie budową,
alternatywne rozwiązania projektowe
i optymalizację takich parametrów, jak
koszty, harmonogram i jakość. Jako
profesjonalny generalny wykonawca
bierzemy pełną odpowiedzialność za
prawidłowy przebieg procesu budo-
wy. Biuro prowadzi wielobranżowe nad-
zory autorskie oraz wykonawcze na
budowie, co przekłada się na pełną kon-
trolę procesu realizacji inwestycji. Swo-
ich podwykonawców wybieramy spo-
śród bogatej bazy rzetelnych i spraw-
dzonych przez nas firm. W fazie prze-
kazania do eksploatacji stała kadra Biu-
ra Projektów Prozach czynnie uczest-
niczy w całym procesie inwestycji – po-
cząwszy od próbnego rozruchu insta-
lacji, co zwiększa bezpieczeństwo in-
stalacji i pozwala na szybkie wykrycie
ewentualnych błędów oraz ich elimi-
nację. Na koniec inwestycji obejmujemy
gwarancją wszystkie wykonane prace
i przekazujemy inwestorowi klucze do
obiektu. �
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Kompleksowa 
technika projektowania

Jako jeden z liderów nowoczesnych
technik projektowania w Polsce Biuro
Projektowe Prozach stosuje zaawan-
sowane projektowanie 3D, które więk-
szość wielobranżowych biur projekto-
wych wykorzystuje tylko w zakresie
branży orurowania. Przystępując do
wykonania takich inwestycji, jak roz-
budowa zakładu przemysłowego, bu-
dowa nowej fabryki, niezwykle trudno
jest znaleźć odpowiedni komplet na-
rzędzi, który umożliwi zarządzanie zło-

żonością projektu. Dlatego zestaw
kompatybilnych ze sobą narzędzi pro-
jektowych stanowi podstawę do rze-
telnej i terminowej realizacji projektu.
Stosowanie takich narzędzi w całym cy-
klu projektowania, nie tylko w branży
mechanicznej, lecz także w branży
budowlanej, elektrycznej i technolo-
gicznej, wyraźnie wyróżnia biuro Pro-
zach na tle konkurencji.

Obecnie biuro Prozach wykorzy-
stuje kilkanaście specjalistycznych

programów do kompleksowego pro-
jektowania, przede wszystkim platfor-
mę firmy Autodesk. Jest to szereg pro-
gramów do projektowania procesów
technologicznych, modelowania, wpro-
wadzania szybkich rewizji w projekcie,
które umożliwiają szybką komunikację
międzybranżową, co znacznie przy-
spiesza realizację projektu i pozwala
uniknąć kolizji na etapie jego realiza-
cji.

�



Inwestycje kubaturowe to ciąg wie-
lu następujących po sobie procesów
i działań, które mają na celu pełną ko-
ordynację realizacji i w efekcie ukoń-
czenie przedsięwzięcia budowlanego.
W procesie takich inwestycji mamy do
czynienia nie tylko z projektowaniem,
lecz także ze współgraniem przepisów
i gałęzi prawa. Wszystko to sprawia, że
każda inwestycja – niezależnie od jej
rozmiarów – zawsze stanowi dla pro-
jektanta wyzwanie.

Coraz częściej rozpoczęcie współ-
pracy z inwestorem rozpoczyna się już
na etapie planowania inwestycji. Przej-
ście fazy przygotowawczej pozwala na
wybór optymalnego rozwiązania, które
zostaje zaproponowane przez projek-
tanta po wykonaniu analizy przedpro-
jektowej w postaci studium wykonal-
ności (ang. feasibility study). Oznacza
ono ocenę i analizę potencjału projek-
tu, która ma wesprzeć proces decyzyj-
ny poprzez obiektywne i racjonalne
określenie jego mocnych i słabych stron
oraz związanych z nim możliwości i za-
grożeń. Świadomy inwestor mający do
dyspozycji takie opracowanie obar-
czony jest mniejszym ryzykiem związa-
nym z decyzyjnością. Dzięki wielolet-
niemu doświadczeniu w komplekso-
wej realizacji inwestycji Biuro Projektów
Prozach wykonuje w uproszczony, mo-
delowy sposób opracowanie, które w
połączeniu z analizą dotyczącą terenu

inwestycji pozwala wykryć potencjalne
zagrożenia dla inwestycji. Jednym z
ostatnich zadań kompleksowo prowa-
dzonych przez Biuro Prozach jest pro-
jekt realizowany w Krakowskiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej w Oświę-
cimiu dla firmy Alupol Films – spółki za-
leżnej od Alupol Packaging SA, nale-
żącej do Grupy Kęty SA. Jest to zakład
produkcji i uszlachetniania folii z two-
rzyw sztucznych oraz narzędzi wyko-
rzystywanych w procesie druku opa-
kowań giętkich, w skład którego wcho-
dzą dwa obiekty o łącznej powierzchni
około 20 tys. mkw.

Biuro Prozach opracowuje kom-
pletną dokumentację projektową we
wszystkich branżach wraz z uzgod-
nieniami zewnętrznymi. Obiekty po-
siadają cześć biurową i produkcyjną,
co wymusiło na zespole projektowym
wykazanie się rozległą wiedzą tech-
niczną, jak również zmysłem estetycz-
nym i architektonicznym, co bezpo-
średnio przełożyło się na efekt wizu-
alny. Elewacja budynku stanowi jego
wizytówkę, warto więc zadbać o jej
elegancki i nowoczesny wygląd. Od-
danie do użytku obiektu zaplanowano
na III kwartał 2016 roku. �
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Inwestycje kubaturowe
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Design office Prozach , constisting of technological, mechanical, electrical, piping and building offices, focuses on executing multi-discipline projects, which require
comprehensive realisation. Our main direction is providing comprehensive services of designing facilities, installations and devices for the needs of new investments as
well as developing and modernising existing installations in any industry. Our long-standing experience and high qualifications of our team allow us to run our projects
according to the needs of our clients based on Polish as well as foreign standards. Through the use of advanced design techniques, using modern tools dedicated to 3D
design, Prozach is able to realize even the most complex projects for industry and beyond.

Biuro Projektów Prozach, w skład którego wchodzą pracownie: technologiczna, mechaniczna, budowlana, elektryczna, AKPiA i orurowania, ukierunkowane jest na reali-
zację inwestycji wielobranżowych, wymagających kompleksowego podejścia. Główny kierunek działalności firmy to świadczenie usług kompleksowego projektowania
obiektów, instalacji i urządzeń na potrzeby nowych inwestycji, procesów rozbudowy, modernizacji i remontów istniejących instalacji w przemyśle. Wieloletnie doświad-
czenie i wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej pozwalają na wykonywanie projektów zgodnie z wymaganiami klienta, zarówno w oparciu o polskie, jak i zagraniczne
normy i standardy (DIN, ASME, ANSI ASME, EN, PED, BAT itp.). Poprzez stosowanie zawansowanych technik projektowania, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzę-
dzi do projektowania 3D, Prozach jest w stanie zrealizować nawet najbardziej skomplikowane projekty dla przemysłu i nie tylko.

Firma Prozach zajmuje się również
kompleksowym projektowaniem insta-
lacji wraz z opracowywaniem technologii
od podstaw. Przykładem może być in-
stalacja do produkcji hydrożeli nawo-
zowych dla jednej z firm z branży na-
wozowej, dla której została stworzona
dokumentacja na podstawie technolo-
gii opracowanej w skali laboratoryjnej.

Na etapie projektu procesowego,
będącego podstawą do opracowania
projektu bazowego i wykonawczego,
biuro zajmuje się koordynacją nie-
zbędnych prac badawczych dotyczą-
cych własności fizykochemicznych su-
rowców, półproduktów i produktów,
a także samego procesu polimeryza-
cji (powstawania hydrożeli) w takich
jednostkach badawczych, jak Cen-
trum Materiałów Polimerowych i Wę-
glowych PAN w Zabrzu, Centrum In-

nowacji i Transferu Politechniki Śląskiej
w Gliwicach oraz Główny Instytut Gór-
nictwa Kopalnia Doświadczalna „Bar-
bara” w Mikołowie. Dzięki temu Pro-
zach mógł zaprojektować aparaty,
w których będą przebiegać reakcje po-
limeryzacji oraz procesy wymiany cie-
pła i masy.

Projektowana instalacja ma służyć
do produkcji hydrożeli, zwanych również
superabsorbentami, posiadających
zdolność absorpcji dużej ilości wody. Za-
stosowane w rolnictwie, mają one za za-
danie poprawić strukturę i warunki
wodne gleby oraz zatrzymać wilgoć
w glebie, a wzbogacone nawozami,
dostarczają roślinom składników po-
karmowych, wspomagając wegetację
i prawidłowy rozwój roślin. Duża popu-
larność hydrożeli wynika z ich korzyst-
nych właściwości, takich jak biodegra-

dowalność z wydzieleniem nietoksycz-
nych produktów rozpadu, wykorzysty-
wanych w procesach życiowych różnych
mikroorganizmów.

Innowacyjność projektu polega na
tym, że jest to produkt o mało znanej
technologii, a przy tym nie jest produ-
kowany na szeroką skalę. Wyzwaniem
dla Biura było zaprojektowanie proce-
su w bezpieczny sposób, pozwalający
uzyskać produkt o oczekiwanych wła-
snościach, przy jednoczesnym niedo-
puszczeniu do zajścia samorzutnego
procesu polimeryzacji w określonych
warunkach. Ponadto zaprojektowana li-
nia jest instalacją bezodpadową, co
oznacza, że wszystkie produkty ubocz-
ne wydzielające się w trakcie procesu
są zawracane z powrotem do produk-
cji. Dzięki temu nie odprowadza się za-
nieczyszczeń do środowiska. �

Innowacyjne projekty 
od podstaw





EFRA to projekt, który wymaga ponad
2 mld zł nakładów? Czy LOTOS stać na
taką inwestycję w warunkach ciągłych
zawirowań w gospodarce światowej?

– To przemyślana i odpowiedzialna
decyzja. Nie ma wątpliwości, że pro-
gram EFRA utrwala naszą pozycję
w gronie liderów wśród światowych
rafinerii o najgłębszym, czyli najbardziej
efektywnym przerobie ropy naftowej.
Wprowadzamy najnowocześniejsze
technologie w powiązaniu z systemem
działających już instalacji rafineryjnych.
Nazwa EFRA – Efektywna Rafinacja
– odnosi się ściśle do projektu z zasto-
sowaniem technologii opóźnionego
koksowania. Technologia ta umożliwia
głębszy niż obecnie przerób ropy naf-
towej, co przyniesie skutek w postaci
zwiększenia wolumenu produktów wy-
sokomarżowych, m.in. oleju napędo-
wego i paliwa lotniczego. Koszty inwe-

stycji mogą robić wrażenie, ale do-
dam, że gdy ponad 10 lat temu plano-
waliśmy inwestycje w ramach progra-
mu 10 +, też pytano nas, czy musi on
kosztować ponad 5 mld zł. Dziś, gdy ra-
fineria LOTOS-u należy do najbardziej
nowoczesnych w Europie, nikt nawet się
nad tym nie zastanawia. Zaniechanie
możliwości jeszcze efektywniejszego
przerobu ropy naftowej byłoby dla nas
zamknięciem sobie drogi do dalszego
rozwoju i to w całkiem bliskiej per-
spektywie. Dlatego inwestujemy, aby
znowu wyprzedzić konkurencję i to
o znacznie więcej niż o krok.
Czy potrzeba aż tylu nowych instalacji?
Może wystarczyłoby inne rozwiązanie
wykorzystujące obecną infrastruktu-
rę?

– Oczywiście optymalnie wykorzy-
stujemy obecną strukturę produkcyjną,
systematycznie wprowadzając moder-

nizacje usprawniające. Jednak to prze-
myślane nowe inwestycje zawsze sta-
nowią istotny krok w oczekiwanym kie-
runku i dają przewagę. Instalacje wdra-
żane w ramach programu EFRA mają
swoje konkretne przeznaczenie i za-
dania. Ograniczając się do modyfikacji
i doskonałości operacyjnej, nie uzy-
skalibyśmy tak znaczącego efektu. Na
ten program składa się wybudowanie
w Gdańsku kilku głównych, powiąza-
nych ze sobą instalacji, z których naj-
ważniejsze to: Instalacja Opóźnionego
Koksowania – DCU, Instalacja Produk-
cji Wodoru – HGU, Instalacja Hydrood-
siarczania Benzyny z Koksowania
– CNHT, Instalacja mycia LPG – LPGTU,
Instalacja logistyki i magazynowania
koksu – CS-LF, Instalacja Destylacji Hy-
drowaxu – HVDU oraz niewielka wy-
twórnia tlenu. Jak widać, są to pionier-
skie dla naszej działalności instalacje.

EFRA umacnia naszą pozycję 
w technologicznej elicie
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Optymalnie wykorzystujemy obecną strukturę produkcyjną, systematycznie wprowa-
dzając modernizacje usprawniające. Jednak to przemyślane nowe inwestycje zawsze
stanowią istotny krok w oczekiwanym kierunku i dają przewagę konkurencyjną – mówi
Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju Grupy LOTOS SA

Fot. Grupa LOTOS SA



Wprowadzamy je do naszej rafinerii, po-
nieważ docelowy układ procesu prze-
twórczego kompleksu rafineryjnego
będzie pozwalał na w pełni elastyczne
optymalizowanie produkcji w zależno-
ści od bieżących cen rynkowych su-
rowców i produktów. Głównym celem
programu EFRA jest właśnie lepsze
zagospodarowanie ciężkiej pozostało-
ści, czyli tej frakcji ropy naftowej, z któ-
rej obecnie powstaje ciężki olej opało-
wy lub asfalt. Po jego realizacji rafine-
ria LOTOS-u nie będzie już produkować
ciężkiego oleju opałowego, a z tony po-
zostałości powstanie ok. 700 kg paliw
oraz 300 kg koksu. Wprowadzamy za-
tem na rynek dodatkowy wolumen pro-
duktów, na których zyskujemy korzyst-
ną marżę. Istotnym czynnikiem decy-
dującym o wyborze technologii wyko-
rzystywanej w projekcie EFRA była naj-
niższa wśród rozważanych rozwiązań
wielkość emisji dwutlenku węgla do
atmosfery, a w konsekwencji niższe
koszty emisji.
Czy EFRA nie jest tylko dokończeniem
tego, czego nie udało się wybudować
jeszcze w ramach Programu 10+?

– Takie rozumowanie to duże uprosz-
czenie. Biznesowym atutem instalacji po-
wstałych w ramach programu 10+ była
bowiem ich elastyczność i uniwersal-
ność w kontekście możliwości dołą-
czania nowych kompatybilnych syste-
mów. Na ówczesnym etapie długo ana-
lizowaliśmy i testowaliśmy różne wa-
rianty technologii, aby wybrać te o dłu-
gim horyzoncie stosowania. Nie bez
znaczenia jest tu nazwa – program
10+, która nawiązuje do generowania
nowych możliwości rafinerii w Gdańsku,
nie tylko w zakresie samego przerobu
ropy naftowej. EFRA to nowy, zaawan-
sowany technologicznie i złożony moduł,
który przyłączamy do istniejących in-
stalacji.
Czy jest pan pewien, że ta inwestycja
szybko się zwróci?

– To nie jest ruletka, aby obstawiać
w ciemno. Mamy doświadczenie i kom-
petencje w zakresie wyceny inwestycji
i wykonania precyzyjnego rachunku
ekonomicznego, ale również niezwykle
wymagających partnerów finansowych,
którym nie wystarczyłoby przekonanie
ich do pożyczenia nam środków. Mu-

sieliśmy przedstawić twarde liczby
i nimi uzasadnić, że ten projekt jest
atrakcyjny także dla nich. Wykazali-
śmy się tu wyjątkowo ostrożnym podej-
ściem. Szacując stopę zwrotu z inwe-
stycji, zakładaliśmy konserwatywnie,
że większość strumieni produktów rafi-
nacji wytworzonych w ramach projek-
tu EFRA zostanie wprowadzona na ry-
nek międzynarodowy, charakteryzują-
cy się wyższym poziomem płynności niż
rynek polski, ale też wyższymi kosztami
logistyki. Lokalizacja gdańskiej rafine-
rii i baza portowa umożliwiają sprawną
realizację dostaw w regionie Morza
Bałtyckiego i Europy Zachodniej. Nasz
rynek również jest chłonny, jeśli chodzi
o paliwo lotnicze, olej napędowy czy
LPG. Dodatkowo podpisaną w sierpniu
umową zabezpieczyliśmy pełny odbiór
koksu – jednego z produktów powsta-
jących we wdrożonych instalacjach
– dla nas nowego.
Wróćmy jeszcze do nakładów. W jaki
sposób zdobyli państwo środki?

– Szacujemy, że na realizację pro-
jektu EFRA wydamy ponad 2,2 mld zł.
Większość środków pochodzi z finan-
sowania zewnętrznego. Część nakła-
dów uzyskaliśmy z udanej emisji akcji
jesienią 2014 roku. Oczywiście zostali-
śmy poddani dokładnej lustracji biz-

nesowej zarówno przez banki, jak i ak-
cjonariuszy. To, że już zamknęliśmy fi-
nansowanie zgodnie z oczekiwaniami,
daje nam najlepsze świadectwo wia-
rygodności spółki i naszego projektu.
Wiemy też, że ważnym argumentem
przemawiającym na naszą korzyść
było to, że inwestycja będzie realizo-
wana w oparciu o sprawdzone roz-
wiązania renomowanych, światowych
licencjodawców rafineryjnych procesów
technologicznych i wiarygodnych wy-

konawców. Nasza kadra ma odpo-
wiednie doświadczenie w tego typu pro-
jektach inwestycyjnych, a bazując na
najlepszych rozwiązaniach, wiemy, jak
planowo przeprowadzić i zakończyć
projekt, by spełniał założenia. 
To złożona inwestycja, a dodatkowo
musi być realizowana na terenie nor-
malnie pracującej rafinerii.

– To rzeczywiście skomplikowana in-
westycja, szczególnie pod względem
prac budowlanych i logistyki. Jestem
przekonany, że nasze doświadczenie
wynikające z udanej realizacji po-
przednich projektów w połączeniu z wy-
soką sprawnością organizacyjną po-
zwolą przejść te 3 lata budowy bez-
problemowo. Nasze służby już od daw-
na, bo od 2014 roku, przygotowują się do
nowych zadań i wyzwań. Symboliczne
wbicie pierwszej łopaty miało miejsce
w pierwszej połowie października bie-
żącego roku. Instalacje mają być od-
dane około połowy 2018 roku. Dołożymy
wszelkich starań, aby inwestycja prze-
biegała planowo i nie wpływała nega-
tywnie na normalną pracę zakładu.
Program 10+ nauczył nas, na co zwra-
cać uwagę i co wymaga dodatkowych
działań oraz kontroli. Z drugiej strony
EFRA będzie realizowana przez naj-
lepszy zespół naszych specjalistów, co

daje pewność maksymalnego zabez-
pieczenia prawidłowości działania na
placu budowy i wokół niego. Od daw-
na jesteśmy bardzo dobrze przygoto-
wani pod względem technicznym i or-
ganizacyjnym do realizacji EFRY. Jej uru-
chomienie w 2018 roku będzie kolejnym
krokiem spółki LOTOS wyprzedzającym
rozwój sytuacji na rynku i wzmacniają-
cym naszą konkurencyjność.

Rozmawiała Renata Wojciechowska

Od dawna jesteśmy bardzo dobrze przygoto-
wani pod względem technicznym i organizacyj-
nym do realizacji EFRY. Jej uruchomienie 
w 2018 roku będzie kolejnym krokiem spółki
LOTOS wyprzedzającym rozwój sytuacji na
rynku i wzmacniającym naszą konkurencyjność.
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The EFRA project will place Grupa LOTOS among the world’s most efficient oil processing plants. Thanks to the new installations to be delivered as part of the project,
heavy oil residues will be put to a better use, with more high-margin products offered on the market. LOTOS plans to spend over PLN 2.3 bn on the project, but the in-
vestment is expected to generate a high rate of return.
‘When we were planning the 10+ Programme, people also asked us if it really had to cost over PLN 5 bn. Today, when the LOTOS refinery is one of the most advanced
refineries in Europe, nobody even thinks about how much it cost’ says Marek Sokołowski, Vice-President of the Management Board of Grupa LOTOS S.A.



Nowe możliwości 
z gwarancją 
sukcesu
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EFRA – kolejny strategiczny z punktu widzenia Grupy
LOTOS projekt inwestycyjny, oznaczający efektywną rafina-
cję ropy naftowej, wpisuje się w kontynuację procesu techno-
logicznego unowocześniania rafinerii. Dla firmy to kolejny
etap doskonalenia działalności organizacyjno-operacyjnej.
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EFRA jest naturalnym ogniwem
technologicznego łańcucha prze-
robu ropy naftowej powstałego

w ramach programu inwestycyjnego
10+. Podstawą programu EFRA jest bu-
dowa kompleksu kilku nowoczesnych in-
stalacji skupionych wokół najważniejszej
instalacji opóźnionego koksowania. Je-
go realizacja ma przenieść rafinerię
LOTOS-u w Gdańsku na najwyższy po-
ziom efektywnej rafinacji. Oznacza to
głębszy niż realizowany obecnie stopień

przerobu ropy naftowej, a w konse-
kwencji – wyższą marżę na przerobie
każdej baryłki surowca (wzrost o ok.
2 dol./bbl). Prace przy budowie instala-
cji mają rozpocząć się w czwartym kwar-
tale tego roku, a zakończyć w 2018 roku.

Miejsce wśród liderów branży
O wyborze realizacji tego projektu

przesądziło wiele czynników. O jego wy-
sokiej stopie zwrotu przekonani są in-
westorzy, którzy jesienią 2014 roku wzię-
li udział w ofercie akcji Grupy LOTOS
przeznaczonej na częściowe sfinanso-
wanie tej inwestycji, instytucje finanso-
we, które zaangażowały się w jego
kredytowanie, oraz większościowy ak-
cjonariusz Grupy LOTOS – Skarb Pań-
stwa, który objął akcje nowej emisji. Do-
kładna analiza ekonomiczna projektu
EFRA potwierdziła, że średnia marża
EBIT realizowana na programie wy-
niesie ok. 50 proc., średnie roczne prze-
pływy operacyjne w okresie 2018–2030
osiągną ok. 750 mln zł, zaś program uzy-
ska atrakcyjną stopę zwrotu – IRR po-
nad 20 proc.

We wszystkich wariantach rynko-
wych założeń realizacja programu za-
pewnia dodatnią, wysoką stopę zwrotu,
powyżej przyjętej stopy dyskontowej. In-

westycja jest realizowana w oparciu
o sprawdzone rozwiązania renomo-
wanych licencjodawców procesów tech-
nologicznych, a zastosowane nowa-
torskie techniki (np. zhermetyzowanego
odbioru koksu) przyczynią się do dalszej
minimalizacji wpływu oddziaływania
rafinerii na środowisko poprzez wyraź-
nie mniejszą emisję dwutlenku węgla do
atmosfery.

Realizowany projekt inwestycyjny
EFRA, obejmujący budowę potencjału
produkcyjnego Grupy LOTOS i rozwój
jej spółek zależnych, jest w polskich wa-
runkach przedsięwzięciem modelo-
wym. To działanie skoncentrowane na
systematycznym zdobywaniu przewagi
technologicznej i rynkowej całej Grupy,
zwłaszcza w obszarach, gdzie można
uzyskać najwyższą możliwą rentow-
ność. Zgodnie z założeniami, instalacje
produkcyjne programu EFRA wygene-
rują rocznie ok. 900 tys. ton wysoko-
marżowych produktów.

Bezpieczne finansowanie
Kluczowym elementem przygoto-

wań do realizacji programu było za-
pewnienie bezpiecznego z punktu wi-
dzenia spółki finansowania. Wartość ca-
łej inwestycji oszacowano na 2,3 mld zł.

Robert Stępniak



� Właśnie w celu częściowego sfinanso-
wania projektu Grupa LOTOS SA z suk-
cesem przeprowadziła pod koniec 2014
roku emisję akcji na warszawskiej Gieł-
dzie Papierów Wartościowych. Dzięki
temu pozyskała blisko 1 mld zł. Skarb
Państwa objął 53 proc. emisji, zawiera-
jąc z Grupą LOTOS umowę wsparcia
i angażując w realizację projektu EFRA
kwotę 530 mln zł. Poza środkami z emi-
sji program sfinansowany będzie ze
środków z kredytów i pożyczek oraz ka-
pitału własnego Grupy Kapitałowej.
Osiem instytucji finansowych – sześć
banków oraz spółki PZU SA i PZU Ży-
cie SA – udzieli na program EFRA
kredytu inwestycyjnego w wysokości
432 mln dol. oraz kredytu obrotowego
w kwocie do 300 mln zł.

Zgodnie z zawartymi umowami kre-
dytowymi konsorcjum finansowe udzie-
li kredytów spółce LOTOS Asfalt nale-
żącej do Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS SA. Pozostała część nakładów
na inwestycję sfinansowana będzie
środkami własnymi koncernu. Kredyt zo-

stał udzielony w formule „project fi-
nance” na okres do grudnia 2024 roku.
Warto dodać, że negocjując z bankami
finansowanie programu EFRA, Grupa
LOTOS wykazała, że jest to inwesty-
cja zapewniająca wysoką rentowność,
a dzięki temu gwarantująca bezpie-
czeństwo terminowej spłaty przyszłych
zobowiązań. Konsekwencją takiej struk-
tury finansowania projektu jest jego or-
ganizacja, a w rezultacie własności
poszczególnych instalacji przedsta-
wiona na powyższym schemacie.

Nowe instalacje
Głównym celem projektu EFRA jest

lepsze zagospodarowanie ciężkiej po-
zostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej,
z której obecnie powstaje ciężki olej opa-
łowy lub asfalt. W tym celu wybudowa-
ne muszą zostać nowe instalacje, w na-
turalny sposób uzupełniające obecny

ciąg technologiczny przerobu ropy naf-
towej, działający w rafinerii w Gdańsku.
Na ten zespół nowoczesnych, precy-
zyjnie powiązanych ze sobą instalacji
składają się: Instalacja Opóźnionego
Koksowania (DCU), Instalacja Produk-
cji Wodoru (HGU), Instalacja Hydrood-
siarczania Benzyny z Koksowania
(CNHT), Instalacja Mycia LPG (LPGTU),
Instalacja Logistyki i Magazynowania
Koksu (CS-LF) oraz Instalacja Destyla-
cji Hydrowaxu (HVDU).

Najważniejsza z nich jest instalacja
DCU. Właśnie ta instalacja opóźnio-
nego koksowania – z ang. delayed co-
king unit (DCU) przerabiać będzie
w ciągu godziny 160 ton pozostałości
próżniowej i asfaltu SDA (z instalacji
ROSE, wybudowanej jeszcze w ra-
mach Programu 10+). Produkty DCU to
ponad 80 ton cięższych i średnich wę-
glowodorów, z których na instalacjach
hydrokrakingu MHC oraz HDS po-
wstanie głównie olej napędowy i tzw. hy-
drowaks (półprodukt instalacji hydro-
krakingu MHC), 30 ton benzyny i LPG

oraz ok. 50 ton koksu. W ramach ciągu
technologicznego tzw. ciężka pozosta-
łość będzie przerabiana naprzemien-
nie w dwóch wielkich reaktorach o wy-
sokości kilkudziesięciu metrów i po-
jemności ponad 1000 m3.Wewnątrz re-
aktorów, w temperaturze ok. 500°C,
odbywać się będą procesy koksowania
oraz krakowania, czyli rozrywania dłu-
gich łańcuchów węglowodorów na
krótsze, charakterystyczne dla struktury
chemicznej paliw.

Ciekłe węglowodory zostaną roz-
dzielone na gazy suche, LPG, benzynę,
lekki olej napędowy (Light Coker Gas
Oil – LCGO) i ciężki olej napędowy
(Heavy Coker Gas Oil – HCGO). HCGO
trafi do hydrokrakingu MHC, gdzie zo-
stanie przerobiony głównie na wysokiej
jakości olej napędowy oraz półprodukt
– hydrowaks. LCGO popłynie do insta-
lacji HDS, produkującej olej napędowy.

Obok instalacji DCU powstaną instala-
cje logistyczne związane z wywozem kok-
su, węzeł oczyszczania LPG, instalacja
odsiarczania benzyny – z ang. Coker Na-
phtha Hydrotreating (CNHT) – produ-
kująca benzynę surową oraz instalacja
produkcji wodoru – z ang. Hydrogen Ge-
nerator Unit (HGU). Powstaną również:
wytwórnia tlenu, główny punkt zasilania,
zbiorniki oraz rurociągi.

Po zakończeniu wszystkich prac in-
westycyjnych i rozpoczęciu działania in-
stalacji rafineria LOTOSU nie będzie
produkować ciężkiego oleju opałowe-
go, a z tony pozostałości powstanie
ok. 700 kg paliw oraz 300 kg koksu.
EFRA zapewni głębszy niż realizowany
obecnie stopień przerobu ropy naftowej,
a w konsekwencji – wyższą marżę na
przerobie każdej baryłki surowca
(wzrost o ok. 2 dol./bbl). Spółka uzyska
maksymalną elastyczność w zakresie
optymalizowania produkcji w zależno-
ści od cen rynkowych surowców i pro-
duktów – od całkowitego zaniecha-
nia wytwarzania produktów ciężkich
w okresie niskich marż, do produko-
wania znacznych ilości asfaltu, gdy
zgłoszą się odbiorcy gotowi zapłacić
atrakcyjną cenę.

Kontraktacja głównych 
instalacji

Dla Grupy LOTOS SA kluczowym
elementem powodzenia fazy realiza-
cyjnej był wybór właściwego i renomo-
wanego wykonawcy. Dlatego w efekcie
analizy potencjalnych partnerów spół-
ka LOTOS Asfalt zdecydowała o pod-
pisaniu z firmą KT – Kinetics Technolo-
gy S.p.A. kontraktu na projektowanie,
dostawy urządzeń i materiałów oraz bu-
dowę i przekazanie do rozruchu trzech
najważniejszych instalacji w tym pro-
jekcie. Wartość umowy z firmą KT opie-
wa na kwotę 1,26 mld zł. Zgodnie z pod-
pisaną umową, firma KT – Kinetics
Technology jest zobowiązana do wy-
budowania i przekazania do rozruchu
objętych umową instalacji w terminie
32 miesięcy. Spółka zdecydowała o wy-
borze renomowanego wykonawcy dla
programu EFRA, aby uzyskać pełną
gwarancję nie tylko planowego wyko-
nania inwestycji, lecz także jej właści-
wych parametrów w odniesieniu do
poziomu zaawansowania technolo-
gicznego.

Należy podkreślić, że przy wyborze
wykonawców projektu budowy instala-
cji opóźnionego koksowania zapro-
szenia zostały wysłane do 13 firm inży-
nieryjnych na całym świecie, posiada-
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O wysokiej stopie zwrotu projektu przekonani są
inwestorzy, którzy jesienią 2014 roku wzięli udział
w ofercie akcji Grupy LOTOS przeznaczonej na
częściowe sfinansowanie tej inwestycji, instytucje
finansowe, które zaangażowały się w jego kredy-
towanie, oraz większościowy akcjonariusz Grupy
LOTOS – Skarb Państwa, który objął akcje nowej
emisji.
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jących doświadczenie w realizacji pro-
jektów związanych z przetwarzaniem
ciężkich pozostałości. Oceniano cenę
i warunki płatności, gwarancje proce-
sowe i zakres zobowiązań kontrakto-
wych, jak również harmonogram reali-
zacji i organizacji budowy, możliwość
udzielenia wsparcia finansowego dla in-
westycji oraz proponowane rozwiązania
techniczne i doświadczenie w realiza-
cji podobnych projektów. Niezależnie
prowadzone było drugie postępowanie
przetargowe dotyczące budowy insta-
lacji do produkcji wodoru.

Jako najkorzystniejsze rozwiązanie
wybrano podpisanie jednej umowy na
budowę trzech instalacji z firmą KT. To,
że jeden, renomowany wykonawca bę-
dzie odpowiedzialny za większość za-
kresu projektu, pozwoli wzmocnić po-
zycję LOTOS-u w trakcie prowadzonych
negocjacji z instytucjami finansowymi
zainteresowanymi kredytowaniem pro-
jektu. KT – Kinetics Technology to duża
międzynarodowa firma inżynieryjna
posiadająca bogate doświadczenie
w przemyśle rafineryjnym i petroche-
micznym. Jej obszar działania obejmu-
je dostawę technologii oraz budowę in-
stalacji rafineryjnych, gazowych i pe-
trochemicznych. Istotna była również
znajomość specyfiki oczekiwań sta-
wianych przez LOTOS przyszłym part-
nerom. Firma KT sprawdziła się w trak-
cie wcześniejszych projektów realizo-
wanych na terenie spółki w Gdańsku, co
jest jej istotnym atutem.

Gwarancja sprzedaży 
produktów z EFRY

Realizacja nowych instalacji w ra-
finerii oznacza konieczność zabezpie-
czenia w przyszłości zbytu dla wytwa-
rzanych produktów. Dlatego spółka
LOTOS Asfalt podpisała umowę sprze-
daży koksu z holenderską spółką
Oxbow Energy Solutions B.V. Zagra-
niczny partner będzie kupował koks wy-
produkowany przez instalację opóź-
nionego koksowania DCU, która jest
elementem ciągu instalacyjnego pro-
jektu EFRA. Umowa jest trzecim klu-
czowym dokumentem związanym
z rozpoczęciem realizacji budowy no-
wych instalacji rafineryjnych w ramach
„Programu Efektywnej Rafinacji”. Umo-
wa z holenderskim partnerem zagwa-

rantuje spółce zbyt na całość produ-
kowanego koksu. 

Jak szacuje LOTOS Asfalt, roczna
produkcja wyniesie około 350 tys. ton
koksu. Umowa została zawarta na
okres 10 lat od daty rozpoczęcia dzia-
łalności handlowej instalacji DCU. Zgod-
nie z umową koks produkowany w ra-
finerii zostanie przewieziony przez
Oxbow ciężarówkami do portu, skąd bę-
dzie przesyłany dalej do sieci termina-
li dystrybutora. Zostanie posortowany na
różne frakcje zgodnie z oczekiwaniami
klientów i wysłany do odbiorców koń-
cowych. Koks będzie pełnić funkcję
paliwa do współspalania z węglem,
np. przez cementownie, elektrownie,
huty. Oxbow Energy Solutions B.V. jest
jednym z największych graczy na ryn-
ku koksu naftowego. Ma ponad 30-let-
nie doświadczenie w odbiorze koksu
naftowego z wielu rafinerii na świecie.
Ponadto zajmuje się handlem siarką,
węglem, nawozami, a także zarządza
terminalami w Ameryce i Europie. Fir-
ma świadczy również międzynarodowe
usługi transportowe.

Faza szczegółowego 
projektowania

Pod koniec tegorocznych wakacji
projekt EFRA wszedł zgodnie z pla-
nem w fazę projektowania. Podstawy dla
działań włoskich projektantów zostały
wypracowane na specjalnym tygo-
dniowym spotkaniu otwierającym z fir-
mą KT. W spotkaniach wzięli udział
głównie pracownicy pionów inwestycji
Grupy LOTOS SA i LOTOS Asfalt oraz
pionu techniki. Celem tych spotkań
było przekazanie specjalistom z firmy KT

założeń projektowych i doprecyzowa-
nie wymagań technicznych LOTOS-u
w oparciu o specyfikacje polskiej spół-
ki. Istotną sprawą było takie zaplano-
wanie i prowadzenie późniejszych prac
inwestycyjnych, przewidzianych na po-
nad 2 lata, aby nawet w najmniejszym
stopniu nie kolidowały z bieżącą pracą
rafinerii.

Symboliczne wbicie łopaty, uru-
chamiające prace inwestycyjne na te-
renie rafinerii, odbyło się na początku
października tego roku. Należy jed-
nak podkreślić, że dla samej Grupy
LOTOS i spółki LOTOS Asfalt intensyw-
ne przygotowania do wdrożenia projek-
tu EFRA zaczęły się już w 2014 roku. Prze-
prowadzono ważne zmiany organiza-
cyjne, aby zapewnić pełną współpracę
wszystkich zespołów i służb z zespołem
odpowiedzialnym bezpośrednio za re-
alizację projektu. Równolegle rozpo-
częły się prace w obszarach powiąza-
nych z inwestycją, w tym m.in. w za-
kresie zasad zatrudniania pracowników
nowych instalacji. Ustalono, kiedy roz-
począć rekrutację, ilu ma być pracow-
ników, skąd mają pochodzić, jakie po-
winny być ich kwalifikacje, jak powinni
być przeszkoleni etc. Ze względu na
fakt, że projekt EFRA ma interdyscy-
plinarny charakter, w jego ścisłą reali-
zację zaangażowano ponad 30 osób,
odpowiedzialnych za przygotowanie
dokumentów, negocjowanie umów, lo-
gistykę, bezpieczeństwo itp. Doświad-
czenie nabyte przez menedżerów
LOTOS-u podczas realizacji programu
10+ daje gwarancję planowej i zgod-
nej z oczekiwaniami realizacji projek-
tu EFRA. �

Competitiveness, efficiency, profitability – these are the key features of any business model. In their day-to-day practice, managers have to answer the question: ‘What
decisions will guarantee success?’. What decisions will allow the company to retain its leading position? Grupa LOTOS’ response to the challenges posed by today’s
fuels market is a new capital project. The EFRA Project, valued at over PLN 2.3 bn, will allow the Company to achieve deeper conversion of the oil feedstock and thus
improve the margin on every processed barrel of oil by approximately USD 2. Once the construction of new installations is completed in 2018 the Company will gain
maximum flexibility to optimise its product slate, matching it to market prices of feedstock and demand for a specific product. 



Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy
narzędzie informatyczne do zarzą-
dzania ochroną ubezpieczeniową

podczas procesu inwestycyjnego: od
etapu koncepcyjnego, poprzez reali-
zację, po przekazanie do eksploatacji.
System ten stanowi zabezpieczenie in-
teresów majątkowych naszych klientów,
pozwalając na adekwatne do ich po-
trzeb formułowanie wymogów ubez-
pieczeniowych w umowach zawiera-
nych z kontrahentami, a następnie ich
egzekwowanie i monitorowanie. Infor-
matyzacja tego procesu przyniosła wie-
le korzyści współpracującym z nami
podmiotom i jest istotnym elementem
zarządzania ryzykiem w związku z re-
alizacją inwestycji. Z tego względu na-
sze aplikacje informatyczne od wielu lat
z powodzeniem funkcjonują w kluczo-
wych dla polskiej gospodarki przed-
siębiorstwach.

Jak każdy przedsiębiorca mam
świadomość, że moim zadaniem jest
podejmowanie ryzyka, czyli branie pod
uwagę niepewnego rezultatu działal-
ności. To od sposobu zarządzania nim

zależy przyszły sukces przedsiębior-
stwa, na który składa się wiele czynni-
ków, takich jak: funkcjonowanie pra-
cowników, relacje z podmiotami ze-
wnętrznymi, zmiany otoczenia firmy,
działanie konkurencji itp. Zarządzanie
ryzykiem można określić jako uświa-
domienie sobie szans i zagrożeń zwią-
zanych z realizacją działalności go-
spodarczej i liczenie się z nimi na każ-
dym szczeblu struktury organizacji.

Rolą Grupy FST jest opracowanie lo-
gicznej, aktywnej i przemyślanej po-
stawy wobec ryzyka, która pozwoli na
realizację celu przedsiębiorstwa klien-
ta. Oczywiście jako pośrednik ubez-
pieczeniowy zajmujemy się głównie re-
akcją na ryzyko w ujęciu negatywnym,
czyli transferem zagrożeń na podmiot
zewnętrzny, jakim jest ubezpieczyciel.
Jednakże Grupa FST to nie tylko broker
ubezpieczeniowy, lecz także profesjo-
nalny doradca świadczący w sposób
kompleksowy całe spektrum usług zwią-
zanych z szeroko pojętym zarządzaniem
ryzykiem. Z mojego wieloletniego do-
świadczenia w obsłudze największych
podmiotów gospodarczych wynika, że
wprowadzenie aktywnego systemu ra-
dzenia sobie ze zidentyfikowanymi za-
grożeniami może mieć istotny wpływ na
warunki ochrony ubezpieczeniowej
przedstawionej przez zakład ubezpie-
czeń. Wszelkie działania służące za-
pobieganiu bądź minimalizacji skut-
ków szkody są bowiem pozytywnie po-
strzegane przez ubezpieczycieli. Dla-
tego Grupa FST jest wieloletnim człon-
kiem Stowarzyszenia Zarządzania Ry-
zykiem POLRISK – ogólnopolskiej or-
ganizacji non profit zrzeszającej osoby
zawodowo zajmujące się zarządza-
niem ryzykiem.

Podmiotem z Grupy FST przezna-
czonym do obsługi projektów związa-

nych z zarządzaniem ryzykiem jest fir-
ma FST – Tax & Consulting Sp. z o.o.,
która w ramach swoich usług dostarcza
klientom rzetelne wsparcie w procesie
konstruowania i utrzymywania zinte-
growanych systemów zarządzania ry-
zykiem, zarządzania kryzysowego i za-
rządzania ciągłością działania. FST
– Tax & Consulting Sp. z o.o. podchodzi
do zarządzania ryzykiem na różnych
płaszczyznach, nie tylko związanych
z sektorem ubezpieczeniowym, czego
najlepszym przykładem są nowe pro-
jekty, m.in. z obszaru partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Ponadto wspiera
swoich klientów w minimalizowaniu ne-
gatywnych skutków zmaterializowania
się ryzyka finansowego, w szczególno-
ści poprzez świadczenie usług do-
radztwa podatkowego i innych form
konsultingu. Podmiot ten zawodowo
zajmuje się doradztwem podatkowym
(w tym analizą konsekwencji podatko-
wych zrealizowanych, bieżących lub
przyszłych operacji gospodarczych),
jak również wsparciem klientów w ewi-
dencjonowaniu zdarzeń gospodarczych
oraz opracowywaniem audytów i opinii
dotyczących prowadzonej działalno-
ści, a także analizą szans i zagrożeń
z nią związanych.

W ramach transferu ryzyka na ubez-
pieczyciela FST – Tax & Consulting
Sp. z o.o. – jako licencjonowany broker
ubezpieczeniowy i reasekuracyjny – słu-
ży realnym wsparciem kierowanym do
obsługiwanych podmiotów w różnych
obszarach rynku asekuracyjnego. Gru-
pa FST korzysta również z potencjału
zewnętrznych podmiotów, w tym RCL
Sp. z o.o., która jest dla nas solidnym
partnerem w obszarze zarządzania
bezpieczeństwem i ryzykiem technicz-
nym. Rolą RCL Sp. z o.o. jest dostar-
czenie informacji wspierających przed-

Grupa FST 
– partner w zarządzaniu ryzykiem
Grupa FST od zawsze stawiała na innowacyjne rozwiąza-
nia. Ideą naszej działalności jest dostosowanie się do indy-
widualnych potrzeb klienta poprzez stosowanie autorskich
narzędzi.

www.rynekinwestycji.pl

Przemysław Termiński
prezes FST – Management 
Sp. z o.o.
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siębiorstwo oraz jego interesariuszy
w podejmowaniu decyzji związanych
z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym
i bezpieczeństwem. Spółka RCL daje
Grupie FST ustrukturyzowaną wiedzę
o ryzyku związanym z wykorzystywa-
nymi przez klienta zasobami czy też re-
alizowanymi procesami i procedurami
oraz zidentyfikowanymi czynnikami ry-
zyka mającymi wpływ na bezpieczeń-
stwo przedsiębiorstwa klienta. RCL
Sp. z o.o. wykorzystuje własną metodykę
i algorytmy pozwalające analizować
zgromadzoną wiedzę. Spółka korzysta
z najnowszych osiągnięć technolo-
gicznych. Współpraca z nią daje nam
poczucie, że zakres i sposób agregacji
wiedzy został opracowany przez eks-
pertów dziedzinowych specjalizujących
się w zagadnieniach związanych z za-
rządzaniem ryzykiem i bezpieczeń-
stwem w przemyśle.

Wszystkie działania Grupy FST mają
na celu doprowadzenie do sytuacji,
w której prawdopodobieństwo zajścia
niepożądanego zdarzenia będzie jak
najniższe. Według mnie ścisła współ-
praca pomiędzy brokerem a klientem
pozwala nie tylko odpowiednio ziden-
tyfikować ryzyka u klienta i wybrać te,
których ewentualny skutek należy prze-
transferować na ubezpieczyciela, lecz
także pozyskać środki na wdrożenie
działań prewencyjnych, które pozwolą
zapobiec powstaniu szkody. Oczywiście
należy skupić się na tych ryzykach,
które mogą mieć największe konse-
kwencje dla spółki. Posłużę się tu regułą
Pareto, według której w każdej organi-
zacji ok. 20 proc. kluczowych ryzyk od-
powiada za 80 proc. potencjalnych
strat.

Poza opisanymi wyżej kwestiami
związanymi ze specjalizacją zadaniową
spółek Grupy FST w obszarze zarzą-
dzania ryzykiem odpowiednim doborem
partnerów specjalizujących się w tym
zakresie, jak również wypracowaniem
szeregu rozwiązań technicznych, apli-
kacji i know-how z tej dziedziny Grupa
FST stawia przede wszystkim na od-
powiedni dobór ludzi dedykowanych do

współpracy z obsługiwanymi podmio-
tami. Doświadczenie zdobyte przez
pracowników Grupy FST przy realiza-
cji usług doradczych dla dużych pod-
miotów gospodarczych jest wartością
dodaną dla naszych klientów w zakre-
sie szerokiego wachlarza czynności
związanych z zarządzaniem ryzykiem.
Dotyczy to zarówno ochrony ubezpie-
czeniowej samego mienia, jak i aseku-
racji realizowanych procesów inwesty-
cyjnych oraz zabezpieczenia się przed
roszczeniami wynikającymi z odpo-

wiedzialności cywilnej związanej z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą
i posiadanym mieniem.

Podejmując wyżej wymienione dzia-
łania, Grupa FST realizuje ideę stałego
doskonalenia w celu maksymalnego za-
spokojenia potrzeb klientów. Stawiam
na ciągły rozwój Grupy FST głównie po-
przez oferowanie innowacyjnych roz-
wiązań oraz zatrudnianie profesjonali-
stów z różnych dziedzin, których wiedza
i doświadczenie są na najwyższym po-
ziomie. �

Zarządzanie ryzykiem można określić jako
uświadomienie sobie szans i zagrożeń związa-
nych z realizacją działalności gospodarczej i li-
czenie się z nimi na każdym szczeblu struktury
organizacji.

www.rynekinwestycji.pl
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FST Group – partner in risk management
The idea behind activities of the FST Group is adaptation to individual needs of client through use of innovative IT tools. As
insurance broker our main task is to transfer risk to an external entity, such as insurer. We are also a professional advisor in
area of the risk management.
The FST Group includes i.a. FST – Tax & Consulting Sp. z o.o., which provides support in the process of constructing and
maintaining integrated risk management systems, crisis management and business continuity management.
The FST Group exploits potential of external entities, e.g. RCL Sp. z o.o., which is our partner in the area of safety manage-
ment and technical risk.
Continuous development of the FST Group, in particular by offering innovative services and comprehensive approach to the
needs of our clients, is one of the basis of our business.
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Partnerstwo publiczno-prywatne
to wspólna realizacja przedsię-
wzięcia, oparta na podziale zadań

i ryzyk pomiędzy podmiotem publicz-
nym i partnerem prywatnym. Sukces
i rozwój tej formy realizacji zadań zale-
ży jednak od dokładnego poznania
oraz przeanalizowania szans i zagrożeń
związanych z wdrożeniem planowa-
nego rozwiązania, a w szczególności
– od skutecznego zarządzania przez
obie strony ryzykiem związanym z re-
alizacją wspólnego działania.

W nowej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej projekty w ramach
PPP staną się bardziej popularne, może
nawet w pewnych sferach będą one pre-
ferowane, co niewątpliwie jest okazją dla
samorządów. Dotychczas wolały one re-
alizować projekty we własnym zakresie,
jednak ostatnio ze względu na presję bu-
dżetową, spowodowaną np. wysokim
poziomem zadłużenia, zmuszone są
szukać nowych rozwiązań w zakresie fi-
nansowania inwestycji. W przeciągu
ostatnich 6 lat w Polsce zawarto około
100 umów o partnerstwie publiczno-
-prywatnym. Duży rozwój tego obszaru

wynika m.in. z ostatnich zmian w roz-
porządzeniu Ministerstwa Gospodarki
oraz w ustawie o PPP, usuwających
część barier prawnych, które stanowiły
największy hamulec rozwoju PPP.

Zgodnie z nowelizacją tej ustawy wy-
datki inwestycyjne z umów PPP mają
obecnie charakter wydatków majątko-
wych. Jest to o tyle istotne, że w odróż-
nieniu od wydatków bieżących są one
neutralne pod kątem zadłużenia. Po wy-
korzystaniu instrumentów finansowych,
takich jak kredyty czy obligacje, samo-
rządy będą musiały zainteresować się
PPP, co niewątpliwie może stać się
szansą dla przedsiębiorców i jednostek
samorządowych na realizację wielu
ciekawych i przydatnych mieszkańcom
zamierzeń. Ostatni przykład tego ro-
dzaju działań na krajowym rynku to bu-
dowa budynku sądu rejonowego w No-
wym Sączu, gdzie całkowita wartość in-
westycji, obejmująca przygotowanie
projektu, budowę i utrzymanie budynku,
to ponad 125 mln zł. Duży nacisk na PPP
kładzie też Unia Europejska, która w roz-
porządzeniu ogólnym dotyczącym per-
spektywy finansowej 2014–2020 po raz

pierwszy wyszczególniła rozdział po-
święcony tego typu projektom.

Dodatkową korzyścią przemawia-
jącą za wykorzystaniem PPP przy re-
alizacji inwestycji jest koszt ponoszony
przez samorząd – niższy niż w przy-
padku zamówień publicznych. Wynika
to z faktu, że nie trzeba organizować od-
rębnych przetargów na projektowa-
nie, budowę i eksploatację inwestycji.
W przypadku PPP partner prywatny
może odpowiadać m.in. za: etap bu-
dowy, który jest wyraźnie oddzielony za
pomocą dwóch różnych umów od eta-
pu eksploatacji i utrzymania, etap pro-
jektowania, budowy oraz eksploatacji
i utrzymania inwestycji, lub za kom-
pleksową realizację inwestycji, tj. pro-
jektowanie, budowę, finansowanie oraz
eksploatację. Przed podjęciem decyzji,
w jakiej formule ma być realizowany
projekt PPP, należy określić zakres
przedsięwzięcia, sprawdzić kwestie
ekonomiczno-finansowe, zastanowić
się nad skutkami prawnymi oraz doko-
nać analizy szans i zagrożeń związa-
nych z realizacją przedsięwzięcia.

Identyfikacja ryzyka, jego ocena
i priorytetyzacja należą do trudniej-
szych zagadnień związanych z projek-
tami PPP. Każdy z partnerów powinien
realizować zadania, które może wyko-
nać lepiej niż druga strona, to znaczy
jest w stanie lepiej kontrolować zagro-
żenia i skuteczniej niwelować skutki
ich wystąpienia, jak również pełniej
wykorzystywać szanse pojawiające się
w związku z realizacją projektu. Odpo-
wiedni podział zadań, odpowiedzial-
ności i ryzyka w ramach PPP jest klu-
czem do osiągnięcia ekonomicznie naj-
efektywniejszego sposobu realizacji in-
westycji. Kategorie ryzyka i zasady ich
podziału będą przedmiotem każdora-
zowego rozstrzygnięcia stron. Każdy
projekt powinien zostać przeanalizo-

Ryzykować = wykorzystywać szansę
Obecnie przed samorządami otwiera się możliwość wykorzystania partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego (PPP) do realizacji projektów mających na celu poprawę życia
mieszkańców, jak również do wspierania bardziej efektywnych i wydajnych form realiza-
cji zadań publicznych. Z drugiej strony PPP to szansa dla przedsiębiorców na sprzedaż
swoich usług i długotrwałą, stabilną współpracę z samorządem.
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wany pod tym kątem, z uwzględnieniem:
wstępnej identyfikacji rodzajów ryzyk
związanych z inwestycją w podziale na
istotne i nieistotne, wstępnej oceny i pro-
gnozy prawdopodobieństwa wystąpie-
nia ryzyk w rekomendowanych wa-
riantach realizacji inwestycji, wstępnej
analizy rozdziału ryzyk pomiędzy pod-
miot publiczny i prywatny w zależności
od przyjętego modelu prawno-organi-
zacyjnego, w tym ustalenia właściwego
rozdziału pomiędzy strony umowy, ana-
lizy kosztów i sposobów minimalizacji
poszczególnych kategorii ryzyka, ana-
lizy wpływu zidentyfikowanych ryzyk
na poziom długu publicznego.

W zakresie procesu inwestycyjnego,
jak również w ramach późniejszej eks-
ploatacji inwestycji, występuje szereg ty-
powych ryzyk. Część z nich została
skategoryzowana na podstawie doku-
mentów Komisji Europejskiej oraz prak-
tyki stosowania partnerstwa publiczno-
-prywatnego w innych państwach człon-
kowskich UE. Można do nich zaliczyć
m.in.: ryzyko związane z wystąpieniem
siły wyższej – zdarzenia o charakterze
przypadkowym, nad którym człowiek
nie panuje, zwłaszcza działanie żywio-
łów; ryzyka związane z budową – zmia-
ny zakładanych parametrów realizacji
budowy w tym kosztów i terminów, jak
również z funkcjonowaniem udostęp-
nionych już składników majątkowych; ry-
zyka związane z dostępnością – nie-
możność dostarczenia usług o wyma-
ganej jakości lub ilości w ramach re-
alizacji umowy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym; ryzyka związane z po-
pytem – zmiana zapotrzebowania na

określone usługi; ryzyka rynkowe zwią-
zane z dostępnością nakładów inwe-
stycyjnych – zdarzenia wpływające na
koszt, ilość, jakość i terminy pozyska-
nia nakładów niezbędnych do realiza-
cji przedsięwzięcia; ryzyka związane
z przychodami z przedsięwzięcia – zda-
rzenia mające wpływ na poziom przy-
chodów uzyskiwanych w ramach re-
alizacji przedsięwzięcia; ryzyko o cha-
rakterze politycznym – wystąpienie
zmian w otoczeniu politycznym, które
mogą wpłynąć na rozwój przedsię-
wzięć realizowanych w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego; ryzy-
ko legislacyjne – wystąpienie zmian
w regulacjach prawnych, które mogą
oddziaływać na realizację przedsię-
wzięć w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego; ryzyka związane ze stanem
środowiska naturalnego – ryzyka po-
wodujące powstanie szkody w środo-
wisku i związany z tym obowiązek pod-
jęcia działań zapobiegawczych, na-
prawczych lub kompensacyjnych.

Projekty PPP, podobnie jak prowa-
dzenie działalności gospodarczej, są re-
alizowane w warunkach niepewności co
do ekonomicznych efektów, które zo-
staną osiągnięte w przyszłości. Reko-
mendowane jest skupienie się na klu-
czowych ryzykach, które najbardziej
zagrażają realizacji przedsięwzięcia.
W tym celu można przeprowadzić
wstępną analizę zagrożeń PHA (ang.
preliminary hazard analysis), która jest
metodą jakościową oceny ryzyka. Ilo-
ściowe metody oceny ryzyka są wska-
zane na dalszym etapie analizy i wy-
magają danych statystycznych, które

w przypadku pewnych projektów są
trudne do uzyskania. Strony PPP po-
winny wspierać się interdyscyplinarną
wiedzą ekspercką w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem.

Jak pokazuje przykładowy katalog ry-
zyk, konieczna jest tu współpraca eks-
pertów z zakresu ekonomii, prawa,
techniki, bezpieczeństwa, środowiska itp.
Odpowiednie przygotowanie projektu
PPP jest podstawą jego sukcesu. Jest to
szczególnie istotne w przypadku reali-
zacji innowacyjnych projektów, gdzie klu-
czowe jest know-how partnera prywat-
nego, w takich dziedzinach jak popra-
wa efektywności energetycznej, rozwój
inteligentnych miast w zakresie trans-
portu, dostarczania wody oraz usług pu-
blicznych. Dodatkowo wiedza eksperc-
ka jest przydatna do pozyskania współ-
finansowania przez Unię Europejską.
W wyniku analizy zagrożeń powinna po-
wstać uszeregowana lista ryzyk zwią-
zanych z projektem, ze wskazaniem
ważności poszczególnych pozycji. Za-
leca się, aby ryzyka przekraczające
akceptowalny poziom zostały poddane
odpowiednim działaniom, tj. środkom re-
akcji na ryzyko, pozwalającym zmini-
malizować poszczególne zagrożenia.

Odpowiednia analiza, reakcja i kon-
trola ryzyka w przypadku projektów
PPP powinna dać partnerom poczucie
bezpieczeństwa realizacji projektu oraz
przeświadczenie, że PPP działa i przy-
sparza im korzyści. Projekty PPP reali-
zowane w taki sposób z całą pewnością
zakończą się sukcesem, co dodatkowo
przyspieszy proces popularyzacji PPP
w Polsce. �

PPP jest z sukcesem wykorzystywane do reali-
zacji zadań publicznych w wielu krajach na świecie.
Europejskim liderem pod tym względem jest Wiel-
ka Brytania. W Polsce PPP nie cieszyło się do nie-
dawna wielką popularnością – często było niestety
kojarzone z koniecznością dodania do nazwy czwar-
tego P – jak „prokurator”. Jednak pierwsze sukcesy
w realizacji projektów, poznanie korzyści płynących
z zastosowania PPP oraz niezbędne zmiany legisla-
cyjne w tym zakresie, dotyczące zarówno prawa pol-
skiego, jak i unijnego, sprawiają, że w Polsce wyraźnie
zmienia się klimat dla realizacji tego typu inicjatyw.

Wzrost liczby projektów realizowanych w tej for-
mule jest koniecznością także – a może przede
wszystkim – ze względu na obecną sytuację fi-
nansową podmiotów publicznych, w szczególno-
ści wielu samorządów terytorialnych. Ich zadłuże-
nie sprawia, że możliwości finansowania inwesty-
cji z tradycyjnych źródeł – środków własnych, kre-
dytów, pożyczek itd. – stały się ograniczone, co może
powodować również trudności w pokryciu wkładu

własnego w przypadku chęci realizacji projektów
współfinansowanych ze środków UE.

Dlatego aby w pełni wykorzystać możliwości
płynące z nowej perspektywy budżetowej UE, PPP
musi stać się formułą coraz częściej stosowaną
w latach 2014–2020, także w przypadku projektów
realizowanych w ramach programów operacyj-
nych, nazywanych – ze względu na obecność róż-
nych źródeł finansowania – projektami hybrydowymi.
Potencjalne sfery współpracy partnerów z obu
sektorów – prywatnego i publicznego – w ramach
PPP to m.in. ochrona środowiska, efektywność ener-
getyczna, rewitalizacja i transport.

* Dr Ignasiak-Szulc jest specjalistką w zakre-
sie oceny i koordynacji projektów inwestycyjnych
dofinansowanych ze środków UE, ekspertem Ko-
mitetu Regionów UE, konsultantką strategii rozwo-
ju jednostek samorządowych w Polsce, a także au-
torką ponad 50 publikacji z zakresu rozwoju regio-
nalnego Europy Środkowo-Wschodniej.

dr Aranka Ignasiak-Szulc*
adiunkt w Katedrze Integracji Euro-
pejskiej i Studiów Regionalnych na
Wydziale Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania UMK w Toruniu









Wprzypadku tak złożonych or-
ganizmów, jakimi są duże
przedsiębiorstwa, a zwłasz-

cza podmioty o strategicznym dla go-
spodarki znaczeniu, podejmowanie
działań mających na celu wyelimino-
wanie zagrożeń musi być poprzedzone
złożoną procedurą szczegółowej iden-
tyfikacji ryzyk oraz oszacowania praw-
dopodobieństwa wystąpienia skutków
ich realizacji. Trudności pojawiające się
na tym etapie wynikają w znacznej
mierze z ogromu informacji dotyczących
poszczególnych obiektów, urządzeń,
instalacji, procesów itd. Analizy da-

nych nie ułatwia fakt, iż bywają one roz-
proszone lub nieskorelowane ze sobą.
Utrudnia to wyciąganie wniosków na po-
trzeby zarządzania ryzykiem, pomimo
że problemem nie jest brak dostępu do
niezbędnej w tym celu wiedzy w przed-
siębiorstwie, lecz sposób zarządzania
nią.

Możliwości zwiększenia efektywno-
ści wykorzystania wiedzy można upa-
trywać zwłaszcza w obszarze korelacji
pomiędzy wykorzystywanymi w prze-
myśle systemami. Niewątpliwe zalety
użytkowania oprogramowani EAM (En-
terprise Asset Management), CMMS
(Computerised Maintenance Manage-
ment Systems), ERP (Enterprise Reso-
urce Planning) czy bezpieczeństwa
przeciwpożarowego lub przeciwwybu-
chowego mogą nieść ze sobą dodat-
kową wartość dla managerów ryzyka

Innowacyjny model 
zintegrowanego 
zarządzania ryzykiem 
wsparciem dla 
przemysłu i zakładów 
ubezpieczeń
Zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające lepiej sza-
cować ryzyko i podejmować działania zapobiegawcze,
które pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo w przemyśle,
intensyfikuje się zarówno po stronie kadry zarządzającej
przedsiębiorstwami, jak i zakładów ubezpieczeń. To efekt
połączenia potencjału środowisk naukowych oraz do-
świadczonych praktyków dziedzinowych z rozwojem in-
nowacyjnych technologii, co w najbliższym czasie
zdynamizuje proces budowania nowoczesnego podejścia
do zarządzania ryzykiem.

www.rynekinwestycji.pl

Marta Meisner
specjalista Risk Coach Lab Sp. z o.o. 
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w przypadku synergii płynących z nich
wniosków. Istotne jest zatem nie tylko
gromadzenie danych w sposób upo-
rządkowany, lecz także konfrontowanie
informacji płynących z różnych źródeł
– często niekompatybilnych ze sobą sys-
temów monitorowania stanów i proce-
sów zachodzących w przedsiębior-
stwie. Wreszcie zarówno w samych
przedsiębiorstwach, jak i w zakładach
ubezpieczeń, na które transferowane są
ryzyka, pokutuje brak jednolitego stan-
dardu oraz metodyki agregacji i anali-
zy informacji, co sprawia, iż proces
ten jest mało efektywny czasowo i obar-
czony niepewnością w takich obsza-
rach, jak jakość danych czy sposób
ustalania przez ubezpieczyciela profi-
lu tolerancji ryzyka.

Poszukując rozwiązania własnych
problemów napotykanych w obszarze

oceny ryzyka w przemyśle, grupa eks-
pertów z dziedziny ubezpieczeń po-
stanowiła stworzyć Risk Coach Lab
(RCL) – podmiot, którego misją jest
kompleksowe wspieranie procesu za-
rządzania ryzykiem w oparciu o do-
świadczenie ekspertów dziedzinowych,
środowisk naukowych, przedstawicie-
li instytucji i urzędów odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, przy współudzia-
le przedsiębiorstw oraz zakładów ubez-
pieczeń – głównych interesariuszy pro-
jektu. Oferta RCL bazuje przede wszyst-
kim na dostarczeniu narzędzia infor-
matycznego – RCL.base, które działa
w oparciu o metodykę i algorytmy po-
zwalające analizować wiedzę o obiek-
tach, instalacjach, procesach oraz
czynnikach ryzyka, integrując infor-
macje z różnych systemów funkcjonu-
jących w firmie. Podstawowym zało-

żeniem RCL.base jest bowiem uspraw-
nienie procesu zarządzania wiedzą
w ramach przedsiębiorstwa, jak rów-
nież ulepszenie komunikacji z intere-
sariuszami zewnętrznymi – przede
wszystkim firmami ubezpieczeniowymi,
ale również bankami czy instytucjami
i urzędami odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo (np. UDT, PIP, GIOŚ, KGSP,
CNBOP). W konsekwencji system kom-
pleksowo wspiera proces zarządzania
ryzykiem z uwzględnieniem zasad prze-
widzianych w dyrektywie SEVESO III, jak
również międzynarodowych standar-
dów, w tym ISO 31000.

Dodatkowym atutem Risk Coach
Lab jest wykorzystywanie w oferowa-
nych usługach najnowszych osiągnięć
technologicznych, m.in. interaktywnych
map (umożliwiających sprawną nawi-
gację po terenie zakładu), modelowa-
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nia 3D, radiowej techniki przekazywa-
nia danych RFID (pozwalającej na iden-
tyfikację maszyn, urządzeń i instalacji),
digitalizacji dynamicznie gromadzo-
nych danych (w tym na potrzeby audy-
tów ubezpieczeniowych), symulacji zda-
rzeń kryzysowych. Współpraca RCL ze
środowiskiem naukowym pozwala tak-
że czerpać unikalną w kontekście za-
rządzania ryzykiem wiedzę z innowa-
cyjnych rozwiązań, w tym bazujących na
analityce predyktywnej w zakresie awa-
ryjności maszyn. 

Poza samym narzędziem informa-
tycznym RCL wspiera proces zarzą-
dzania bezpieczeństwem w przemyśle
także poprzez szkolenia dostarczające
najlepsze praktyki oraz wiedzę na po-
ziomie zarządu, średniej kadry oraz
operatorów, tworzenie rekomenda-
cji minimalizujących poziom ryzyka
w określonym horyzoncie czasowym
oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków
finansowych na ich realizację, opraco-
wywanie planów przywracania dzia-
łalności po wystąpieniu zdarzenia awa-
ryjnego, a także przygotowywanie do-
kumentów wymaganych przepisami
prawa, tj. instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego i dokumentacji zabezpie-
czenia przed wybuchem.

Aktywne podejście do ryzyka oraz
integracja rozproszonych narzędzi
agregacji danych i reagowania na ry-

zyko pozwala na stanadaryzację pro-
cesu zarządzania ryzykiem i poprawę
bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Jed-
nocześnie dzięki możliwości wskazania
zakładom ubezpieczeń wpływu stoso-
wanych działań prewencyjnych na po-
ziom ryzyka realne staje się optymali-
zowanie poziomu składki ubezpiecze-
niowej. Wymierne oszczędności środ-
ków finansowych oraz czasu daje tak-
że dostosowanie bazy wiedzy o przed-
siębiorstwie do potrzeb audytów ubez-
pieczeniowych i innych inspekcji pro-
wadzonych przez podmioty zewnętrz-
ne.

W obliczu rosnących oczekiwań
branży przemysłowej i ubezpieczenio-
wej propozycja RCL oferuje nowatorskie
podejście do zarządzania ryzykiem,
wykorzystujące zarówno stosowane na-
rzędzia przewidywania niepożądanych
zdarzeń, jak i innowacyjne rozwiązania.
RCL to także efekt wieloletnich do-
świadczeń specjalistów z zakresu za-
rządzania ryzykiem, prowadzenia au-
dytów, badań inżynieryjnych oraz na-
ukowych analiz. Misję RCL stanowi
kompleksowe wspieranie w podejmo-
waniu decyzji strategicznych oraz ope-
racyjno-taktycznych, które determinują
jakość zarządzania bezpieczeństwem
w przedsiębiorstwie i prowadzą do
optymalizacji kosztów transferu ryzyka
na ubezpieczyciela. �

�
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Idea współpracy biznesu, czyli przemysłu i sek-
tora ubezpieczeń, z nauką na rzecz wdrażania po-
dejścia systemowego w zarządzaniu ryzykiem i bez-
pieczeństwem w przemyśle była formułowana
kilkanaście lat temu. Od tego czasu udało się zre-
alizować wiele wspólnych działań, ale cząstkowych,
celowych – o konkretnym, ale ograniczonym za-

kresie. Wygląda na to, że nadchodzi czas tworze-
nia większej struktury i podejścia systemowego jako
odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe. Od kil-
ku lat na konferencjach specjalistycznych widzimy
wskazania co do budowania systematyki zarządzania
bezpieczeństwem. Sam miałem okazję uczestni-
czyć w co najmniej kilku zespołach zadaniowych,
gdzie kluczowym zagadnieniem było zrozumienie
korelacji pomiędzy analizami ryzyka, wdrożeniami
środków jego kontroli, finansowaniem procesów in-
westycyjnych w tym zakresie i nadzorowaniem sku-
teczności tych wdrożeń.

Tak banalnie prosty przepis na sukces jest tyl-
ko wskazaniem modelowym, w rzeczywistości
jest tak wiele czynników, które muszą być uwzględ-
nione, iż potrzebne są struktury dedykowane wy-
łącznie zadaniom bezpieczeństwa. Nawet w mojej
wypowiedzi pojawia się raz pojęcie ryzyka, a raz bez-
pieczeństwa – a przecież ich rozumienie może być
całkowicie inne, co wpływa na procesy decyzyjne.
Koreluje to z ideą zarządzania ryzykiem, świetnie opi-
saną w normie ISO 31000, gdzie z jednej strony
przywołane są zasady zarządzania ryzykiem, a z dru-
giej – wskazuje się na potrzebę struktury dedyko-
wanej tym zadaniom. Uzupełnieniem tego są wła-
ściwie zdefiniowane procesy zarządzania ryzy-
kiem.

Dlatego systemowe podejście, jakie zapre-
zentowano w postaci RCL, może być istotnym czyn-
nikiem w rozwoju całego rynku i środowisk zaj-
mujących się zagadnieniami ryzyka i bezpieczeń-
stwa w polskim przemyśle. Warunkiem powodze-
nia jest determinacja i otwartość, a także wielo-
wymiarowe podejście i kompetencje oraz zaan-
gażowanie ważnych dla tych procesów podmiotów.
Należy zauważyć, iż zarządzanie ryzykiem tworzy war-
tość i chroni wartość – a to oznacza bezpieczeń-
stwo.

Dla mnie misją RCL jest wspieranie przed-
siębiorstw w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie
i zarządzaniu bezpieczeństwem oraz jej praktycz-
ne stosowanie w celu osiągania przewagi konku-
rencyjnej na rynku krajowym, europejskim i świa-
towym.

Ireneusz Rogala
dyrektor ds. rozwoju i konsultingu
Automatic Systems Engineering 
Sp. z o.o., redaktor naczelny 
magazynu „Ex”

W warunkach globalnej konkurencji zinte-
growane podejście do procesu zarządzania ryzy-
kiem nabiera ogromnego znaczenia. Niestety w więk-
szości przypadków ze względu na brak zagrego-
wanych danych dotyczących funkcjonowania
przedsiębiorstwa efektywna optymalizacja tego pro-
cesu jest trudna lub wręcz niemożliwa. Propono-
wane przez firmę RCL rozwiązania wychodzą na-
przeciw tym problemom, dając klientom możliwość
świadomego kształtowania ryzyka.

Mateusz Marzec
prezes zarządu Reliability 
Solutions Sp. z o.o.
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Inwestycje w bezpieczeństwo 
kluczem konkurencyjności

Bezpieczeństwo w przemyśle rozumiane jest jako brak ryzyka nieakceptowalnego, zaś
ryzyko jako kombinacja skutków zdarzenia niepożądanego i prawdopodobieństwa jego
wystąpienia. W przemyśle bezpieczeństwo ma specyficzny wymiar, gdyż zagrożenia czę-
sto są złożone i dotyczą zarówno procesów technologicznych oraz ich bezpośredniego
sąsiedztwa, jak i bezpieczeństwa produktów. Skutki realizacji scenariuszy wypadkowych
mogą być katastroficzne.
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Dbałość o bezpieczeństwo w prze-
myśle jest jednym z kluczowych
zagadnień konkurencyjności go-

spodarki i jednym z podstawowych
czynników rozwoju. Zapewnienie bez-
pieczeństwa, właściwa alokacja środ-
ków i zasobów to zadanie dla safety ma-
nagera, dla lidera bezpieczeństwa. To
pozwala osiągać sukcesy najlepszym
światowym firmom, które często są mo-
torem postępu w dziedzinie bezpie-
czeństwa i wzorem dla innych. W Polsce
również daje się zauważyć takie po-
stawy i takie firmy, ale jesteśmy dopie-
ro na początku drogi.

Wspomniana dbałość o zapewnie-
nie bezpieczeństwa, czyli ograniczenie
ryzyka, rozwijała się wraz z rozwojem
przemysłu. Jest to realizowane w pięciu
aspektach. Pierwszy to dbałość o bez-
pieczeństwo techniczne, systemów, in-
stalacji i procesów. Szybko zoriento-
wano się, że przy dobrej technice to
człowiek (operator) jest przyczyną awa-
rii i wypadków. Badania mówią, że
może to być 70–90 proc. przyczyn zda-
rzeń wypadkowych. Gdy rozpoczęto
pracę nad tym zagadnieniem, zauwa-
żono, że czynniki zarządzania mogą
przynosić istotny postęp w zapewnieniu
bezpieczeństwa. Następnie zaczęto
rozwijać podejście systemowe i systemy
zarządzania bezpieczeństwem. Obec-
nie wraz z procesami światowymi po-
jawiają się nowe zagrożenia, coraz
szybciej i coraz bardziej ukryte, jak np.
cyberzagrożenia. Następnym etapem
rozwoju wiedzy i działań na rzecz bez-
pieczeństwa stały się więc podejście kul-
turowe do jego zapewnienia i kultura
bezpieczeństwa jako osobne pojęcie ca-
łościowo ujmujące te sprawy. Każdy ze
wskazanych aspektów wymaga spe-
cyficznych działań i żadnego nie wolno
pominąć. Obserwuję, że w Polsce pierw-
sze trzy obszary w zasadzie mamy
w znacznej mierze opanowane, aktu-
alnie rozwój intensywnie przebiega
w zakresie tworzenia systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem i zaczęto mó-
wić o kulturze bezpieczeństwa.

Jak podnosić 
poziom bezpieczeństwa?

Podnoszenie poziomu bezpieczeń-
stwa realizuje się przede wszystkim

poprzez wiedzę i informacje o kluczo-
wym znaczeniu. Jest to wiedza o pro-
cesach i technologiach wprowadzona
do praktyki eksploatacyjnej u persone-
lu jako kompetencje oraz informacje
o istotnym znaczeniu dla prowadzonych
procesów i ich bezpieczeństwa. Klu-
czowym elementem są kompetencje ka-
dry zarządzającej w zakresie bezpie-
czeństwa. Z tych powodów zapropo-
nowaliśmy kompleksowe podejście do
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
przeciwwybuchowego. Stosowane są
symulatory procesów i obiektów, obo-
wiązkowo realizowane są też analizy ry-
zyka na różnych etapach procesów in-
westycyjnych i eksploatacji.

Ogólnie można powiedzieć, że je-
dynie dzięki rozwiązaniom systemo-
wym bezpieczeństwo może się zwięk-
szać, a najbardziej istotnym czynni-
kiem podnoszenia poziomu bezpie-
czeństwa jest podejście kulturowe i czło-
wiek. Konkretnie to najnowsze rozwią-
zania techniczne i technologiczne oraz
zastosowanie systemów automatyki i in-
formatyki pozwalają z danych przygo-
tować informacje, a z informacji ukształ-
tować właściwą wiedzę o bezpiecz-
nym prowadzeniu zakładu. Takie po-
dejście systemowe wskazują zresztą
aktualnie nowelizowane i obowiązują-
ce rozwiązania prawne, jak np. dy-
rektywy unijne ATEX czy też dyrektywa
SEVESO III. Mamy również stosunko-
wo nowe normy dotyczące zarządza-
nia ryzykiem, czyli PN ISO 31000 i PN
ISO 31010, w których omawiane są za-
sady i metody zarządzania ryzykiem.
Jest więc podstawowa wiedza, a także
szereg doświadczeń, z których można
i trzeba korzystać.

W jakim kierunku 
zmierza rynek?

Wykorzystanie nowych technologii
opiera się przede wszystkim na wiedzy
o bezpieczeństwie. W perspektywie
rozwoju są to technologie informatycz-
ne połączone z kompetencjami, roz-
wiązania dedykowane konkretnym za-
daniom z zakresu bezpieczeństwa. Nie
da się zrealizować zadań bezpieczeń-
stwa bez właściwego przetwarzania
dużych ilości danych ani bez połącze-
nia systemów analiz bezpieczeństwa
z bieżącymi danymi z eksploatacji. To
trudne zadania, ale dzięki informatyce
efektywnie możliwe. Dzięki rozwiąza-
niom opierającym się na przetwarzaniu
danych możliwe jest wypracowywanie
coraz bardziej racjonalnych przesłanek
dla zarządzania. To pozwala osiągać

przewagi konkurencyjne. Np. system In-
spector Ex pozwala realizować nadzór
eksploatacyjny nad tysiącami urzą-
dzeń przez kilka osób na poziomie nie-
malże eksperckim, system TSCom (To-
tal Safety Commander) pozwala nad-
zorować systemy bezpieczeństwa, ich
sprawność i efektywność, a dodatkowo
daje wskazówki na temat kierunków in-
westowania w bezpieczeństwo.

Pierwszymi przesłankami inwesto-
wania w techniczne systemy wspiera-
jące zarządzanie bezpieczeństwem
była faktyczna możliwość realizacji
bardzo skomplikowanych zadań z za-
kresu bezpieczeństwa. Tymczasem po-
jawiają się efekty dodatkowe – znacznie
bardziej spektakularne. Wraz ze zbie-
raniem danych eksploatacyjnych po-
jawia się możliwość ich przetwarzania
i szukania systematyki eksploatacyj-
nej. Widzimy wówczas jak na dłoni,
które praktyki eksploatacyjne i które ob-
szary wymagają większej uwagi, jakie
są efekty inwestowania w sprzęt lepszej
jakości przy dłuższym okresie ważności
przeglądów eksploatacyjnych.

Posiadanie systemu wspierającego
eksploatację urządzeń w wykonaniu
przeciwwybuchowym pozwala rozpo-
cząć realizację prac nad wydłużeniem
okresów przeglądów eksploatacyjnych,
a ich wydłużenie bez utraty własności
eksploatacyjnych (na bazie pogłębionej
analizy) daje wymierne korzyści finan-
sowe. W efekcie uzyskujemy niższe
koszty realizacji przeglądów oraz kosz-
ty jednostkowe produkcji, jak również
dłuższy czas dostępności eksploata-
cyjnej całych instalacji. W jednej z ana-
liz prowadzonych na potrzeby konkret-
nej instalacji procesowej okazało się, że
wydłużenie cyklu eksploatacyjnego to
zysk nawet powyżej 100 mln zł. Uzy-
skanie takiego efektu na dużej i wydaj-
nej instalacji procesowej nikogo nie
dziwi – tam każda godzina przestoju ma
konkretny wymiar finansowy. Możli-
wość redukcji przestojów planowych
i podniesienia pewności, że nie dojdzie
do nieplanowanych przestojów, jest
mierzalna w postaci efektów produk-
cyjnych. Wspomniana niezawodność
i podniesienie jej wskaźników ocenia-
nych w sposób wiarygodny dla danej in-
stalacji jest przesłanką do efektywnego
zarządzania ryzykiem i uzyskiwa-
nia lepszych warunków ubezpiecze-
nia danych zasobów produkcyjnych.
W pewnym zakładzie po zastosowaniu
w pierwszej fazie systemu Inspector Ex
dla nadzorowania ponad 3 tysięcy urzą-
dzeń po sprawdzeniu jego efektywno-
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dyrektor ds. rozwoju i konsul-
tingu w firmie Automatic Systems
Engineering Sp. z o.o., redaktor
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ści i przydatności nadzór rozszerzono do
7 tysięcy urządzeń. To pokazuje roz-
miary zadań, jakie stoją przed obsługą
eksploatacyjną oraz efektywność sys-
temu i elastyczność jego rozbudowy.

Wykorzystanie nowoczesnych tech-
nologii na polskim rynku chemii w celu
zwiększania poziomu bezpieczeństwa
wciąż jest tematem, który trzeba udo-
skonalać. Jesteśmy w drodze – dobre fir-
my z branży chemicznej już korzystają
z takich rozwiązań, w mniejszym lub
większym zakresie. Wiele firm do nich-
dołącza i zaczyna rozwijać podejście sys-
temowe. Wiele dobrego dla tego procesu
wnosi swoją aktywnością prof. Adam
Markowski z Politechniki Łódzkiej. Po-
jawiają się nowe inicjatywy i nowe pro-
dukty, ale dużo jest jeszcze do zrobienia.
Nowe akty prawne również są czynni-
kami pobudzającymi do rozwoju po-
dejścia innowacyjnego. Tu, zwłaszcza
w kontekście dyrektywy SEVESO III,
powstaje wiele zadań do realizacji.
Ogromna dynamika rozwoju branży i za-
kładów przemysłu chemicznego na-
kłada na zarządzających coraz większe
wymogi w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i bez innowacyjności oraz
podejścia systemowego nie da się ich
spełnić. Z racji systemowego podej-
ścia do zagadnienia i realizacji cało-

ściowych analiz bezpieczeństwa pro-
cesowego w wielu zakładach przemy-
słowych zrodził się zamysł stworzenia
narzędzia, które w kompleksowy sposób
wspierałoby kadrę zarządzającą w za-
daniach dotyczących zarządzania bez-
pieczeństwem procesowym. W ten spo-
sób na bazie wcześniejszych rozwiązań
powstał system Total Safety Comman-
der (TSCom), który bywa nazywany
DCS-em bezpieczeństwa. Jego zada-
niem jest integracja wszystkich syste-
mów i podsystemów bezpieczeństwa,
z łącznie z obwodami bezpieczeństwa
z obszaru produkcji, zbieraniem da-
nych o ich dostępności i własnościach
niezawodnościowych w celu skutecz-
nego nadzoru nad bezpieczeństwem
i zarządzaniem nim.

TSCom jest systemem niesłychanie
wielowymiarowym i elastycznym we

wdrażaniu, choć powinno się to wyko-
nywać zgodnie ze sztuką inżynierską
i najlepszymi praktykami. Dość często
jest tak, że budowanie całości systemu
rozpoczyna się od dozorowania kilku
wybranych podsystemów, a następnie
dobudowuje się całość i dołącza moż-
liwie wszystkie funkcje bezpieczeństwa
pod system nadzoru. Najlepszą wszak
i pełną drogą jest pełna realizacja pro-
gramu wdrożeniowego, poczynając od
etapu audytu stanu aktualnego i kon-
cepcji wdrożenia oraz koniecznych
uzupełnień technicznych i organiza-
cyjnych poprzez projektowanie i spe-
cyfikacje oraz realizację do etapu wdro-
żenia zawierającego również szkolenia
i optymalizacje obiektowe.

Efekty wdrażania takiego systemu
widoczne są często już w bardzo krótkim
czasie, gdy odkrywa się luki w działaniu

Wobec postępujących procesów globalizacyj-
nych realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa
w oparciu o najnowszą wiedzę i dostępne know-
how w polskich przedsiębiorstwach jest warun-
kiem ich rozwoju i budowania konkurencyjnej
przewagi na rynku.

Sterownia zaprojektowana z myślą o ergonomii i komforcie obsługi – jeden z czynników bezpieczeństwa
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systemów bezpieczeństwa. Ważniej-
sze i dużo bardziej efektywne są dłu-
gofalowe skutki działania skutecznych
nadzorów nad wypełnieniem funkcji i za-
dań bezpieczeństwa w danym zakła-
dzie. Po pierwsze może to być znaczą-
ca obniżka składki ubezpieczeniowej.
Po drugie – pozyskanie danych do ana-
liz niezawodności w celu wydłużenia cy-
klów remontowych. Inny efekt to po-
prawa kultury bezpieczeństwa. Bardzo
ważne są również niezwykle wydajne
funkcje administracyjne i niemal od
ręki dostępna wiedza o spełnieniu wy-
mogów prawa, zwłaszcza w zakresie
dyrektywy SEVESO III.

Te efekty wydają się dość oczywiste
i w zasadzie łatwe do osiągnięcia, jed-
nak aby efektywnie wdrożyć system tak
wielowymiarowy jak TSCom, potrzebny
jest zespół wysoko specjalizowanych
ekspertów. Potrzebni są specjaliści od
bezpieczeństwa procesowego, prze-
ciwwybuchowego, funkcjonalnego, prze-
ciwpożarowego i jeszcze z kilku innych
dziedzin. W firmie Automatic Systems
Engineering udało się zdefiniować
i przygotować system TSCom właśnie
dlatego, że te zadania wykonywaliśmy
w zakresie analiz bezpieczeństwa pro-
cesowego. Budowany od lat zespół eks-
percki często korzysta z doświadczenia
biura projektów BIPRORAF, ale również
posługuje się wypracowanymi samo-
dzielnie metodami, jak i zewnętrznymi
programami do analiz i ewaluacji ryzy-

ka. W zespole mamy wielu absolwentów
studium podyplomowych organizowa-
nych przez wiodące ośrodki naukowe
z zakresu bezpieczeństwa. Współpra-
cujemy z poszczególnymi uczelniami
i jednostkami badawczymi, co pozwala
wykonywać bardzo wielowymiarowe
programy analityczne i badawcze dla
poszczególnych zadań w przemyśle.
Takie zespoły długo buduje się w opar-
ciu o realizowane zadania analitycz-
ne. I to jest właśnie baza do tworzenia
i wdrażania systemów zarządzania bez-
pieczeństwem oraz technicznych sys-
temów je wspierających.

Można powiedzieć, że długofalowa
wizja rozwoju realizowana w ASE niemal
od początku, czyli od blisko 25 lat, po-
winna stanowić model rozwojowy dla
zespołów zajmujących się zadaniami
z zakresu bezpieczeństwa w firmach.
W dalszej perspektywie jest rozwój po-
wiązań organizacyjnych. Dla potrzeb
efektywnego wdrażania najlepszych
praktyk w zarządzaniu bezpieczeń-
stwem potrzebni są partnerzy o uznanej
renomie, liderzy w swoich branżach, któ-
rzy dostarczają usługi i rozwiązania
o najlepszym wskaźniku wartości do
ceny. Cena nominalna za dane rozwią-
zanie może – a w zasadzie powinna być
– wyraźnie wyższa od normalnej ceny
rynkowej za podobne, lecz niespecjali-
styczne usługi i dostawy. Bardzo dobrze
widać to na przykładzie systemów
i urządzeń w wykonaniu przeciwwybu-

chowym, które często są nawet o rząd
wielkości droższe niż wykonania nor-
malne. Podobnie powinno być z innymi
produktami i usługami realizującymi
funkcje bezpieczeństwa. Wyższa cena
nominalna niemal zawsze uzasadniona
jest specyficznymi cechami nie wprost
mierzalnymi, które należy uwzględniać
w sposób jakościowy przy rozpatrywa-
niu ofert na rynku. Tu z pomocą idą dzia-
łania dobrych i uznanych firm ubezpie-
czeniowych, z których na czoło wysuwa
się na polskim rynku PZU ze swoją
koncepcją inżynierów ryzyka, a także
ostatnio prezentowaną koncepcją PZU
Lab. Innym sposobem jest tworzenie
umów o współpracy długofalowej, co po-
zwala na stabilizację i standaryzację
przyjmowanych rozwiązań i akcepto-
wanych metod, a także na tworzenie
konsorcjów zadaniowych.

Wobec postępujących procesów
globalizacyjnych realizacja zadań z za-
kresu bezpieczeństwa w oparciu o naj-
nowszą wiedzę i dostępne know-how
w polskich przedsiębiorstwach jest wa-
runkiem ich rozwoju i budowania kon-
kurencyjnej przewagi na rynku. Czas,
kiedy byliśmy w jakiś sposób chronieni
na rynku wewnętrznym, dawno się
skończył. Teraz możemy, a w zasadzie
powinniśmy, korzystać z dostępnej wie-
dzy inżynierskiej i menadżerskiej, by
zbudować i utrzymać konkurencyjność
naszych przedsiębiorstw i gospodarki
w całości. �

Raising the level of safety is achieved primarily through knowledge and information about the critical safety functions for production processes. It is the knowledge of
processes and technologies introduced into operational practice in personnel as expertise and information of relevance to run processes and their safety. A key element
is the competence of the management of security and possession of tools supporting the use of knowledge. Safety in the industry in the Polish economy should be
a key issue for every company and every manager. Companies have at the same time increased production capacity and generate profits, and hence the potential
losses in the event of a disaster. The paper describes the basic tasks and concepts of security and the example of the two systems Inspector Ex and TSCom, showing
the efficiency and scope of action in the implementation of safety management systems in the industry.

System Inspector Ex w praktyce



Jakich aspektów dotyczy postęp ob-
serwowany w dziedzinie bezpieczeń-
stwa przeciwwybuchowego?

– Stosunkowo mało powstaje no-
wych zakładów przemysłowych. Za-
miast tego modernizowane są istnieją-
ce instalacje poprzez optymalizowanie
procesów technologicznych. Zauwa-
żamy dążenie do tego, aby przystoso-
wać istniejące już linie technologiczne
do wytwarzania jeszcze bardziej prze-
tworzonych produktów, na które są
wyższe marże, a także do tego, aby sta-
le zwiększać ich wydajność. Dostrze-
gamy trend do wydłużania cyklów pro-
dukcyjnych pomiędzy remontami. Tego
typu modernizacje powodują koniecz-
ność zagwarantowania i utrzymania
w okresie eksploatacji wymaganego po-
ziomu bezpieczeństwa, a całkowita
analiza kosztów pozwala wykazać mia-
rodajnie opłacalność tych rozwiązań.
Nowe technologie wymagają odpo-
wiedniej niezawodności. Również obec-
ność w naszym kraju koncernów o glo-
balnym zasięgu sprawia, że światowe
standardy bezpieczeństwa zaczynają

obowiązywać również u nas. To wymu-
sza postęp w dziedzinie bezpieczeń-
stwa.
Jak ma się w tej dziedzinie teoria do
praktyki?

– W praktyce rozstrzygającą rolę od-
grywa rachunek ekonomiczny. Prze-
stają liczyć się wyłącznie wymagania
prawne, które muszą być spełnione. Ko-
nieczność zastosowania dodatkowych
środków technicznych i organizacyj-
nych wynika często z biznesowego ra-
chunku ekonomicznego.
Co jest najczęstszą przyczyną wypad-
ków związanych z wybuchami? 

– W przypadku istniejących instalacji
największe zagrożenia wiążą się ze
zużyciem urządzeń i błędami eksplo-
atacyjnymi oraz brakiem odpowied-
nich systemów zarządzania zmianami.
Zdarza się, że inwestycje w bezpie-
czeństwo odkłada się na później ze
względu na konieczność natychmia-
stowego wykazania zysków. Wówczas
następuje efekt kumulacji, co może
prowadzić do zwiększonej liczby wy-
padków. Często brakuje właściwej ko-
munikacji i zrozumienia pomiędzy za-
rządzającymi majątkiem od strony fi-
nansowej a inżynierami odpowiedzial-
nymi za technikę i eksploatację.
Jakie działania są zatem najskutecz-
niejsze w zapobieganiu tragediom?

– Prognozowanie i planowanie po-
przez stosowanie odpowiednich na-
rzędzi, takich jak analizy ryzyka, opra-
cowanie właściwych systemów zarzą-
dzania zmianami, a także wdrażanie
narzędzi pozwalających odpowiednio
wcześniej w sposób optymalny – rów-
nież od strony ekonomicznej – przewi-
dywać starzenie się instalacji oraz za-
planowanie remontów i napraw.
Jak ocenia pan przygotowanie krajo-
wego przemysłu do przeciwdziałania

zagrożeniom i eliminowania skutków
ewentualnych wybuchów?

– Świadomość zagrożeń i znaczenia
proaktywnych działań zapobiegaw-
czych systematycznie rośnie. Dotyczy to
także służb państwowych. Widać to
choćby po liczbie chętnych, by eduko-
wać się w tym zakresie. W szkoleniach,
na studiach podyplomowych z dziedzi-
ny bezpieczeństwa bierze udział coraz
więcej słuchaczy z instytucji państwo-
wych, którzy będą później weryfiko-
wać zabezpieczenia, plany, programy,
dokumenty, raporty itp. To bardzo dobry
kierunek, gdyż kompetentna osoba
nadzorująca ma duży wpływ na egze-
kwowanie wymaganych działań w za-
kładzie.
Gdy mowa o zawodności w kontekście
bezpieczeństwa, na prowadzenie wy-
suwa się technika czy człowiek i jego
niewiedza bądź niekompetencja?

– Zgodnie z dostępną literaturą
w tym zakresie oraz ostatnimi do-
świadczeniami – zdecydowanie czło-
wiek. Obecnie jednym z głównych
czynników wpływających na poziom
bezpieczeństwa jest kultura bezpie-
czeństwa dominująca w zakładzie.
Składa się na nią wiele czynników: de-
terminacja zarządu, przepływ infor-
macji w zakładzie, zaangażowanie
załogi, wyciąganie wniosków z nie-
bezpiecznych zdarzeń, poczucie od-
powiedzialności itp. Odpowiednie na-
rzędzia do podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa już są – gotowe i spraw-
dzone. Teraz najważniejsza jest świa-
domość i wola ich wprowadzenia.
Dla jakiej grupy pracowników szkole-
nia są najbardziej rekomendowane?

– Szkolić powinni się wszyscy bez
wyjątku, od zarządu – np. w obszarze
zarządzania bezpieczeństwem, po-
przez kierowników technicznych od-

Opłacalne zarządzanie 
bezpieczeństwem
Szkolić powinni się wszyscy bez wyjątku, od zarządu – np. w obszarze zarządzania 
bezpieczeństwem, poprzez kierowników technicznych odpowiedzialnych za konkretną
instalację, aż po operatorów – apeluje Rafał Frączek, kierownik Działu Ekspertyz 
w Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
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powiedzialnych za konkretną instalację,
aż po operatorów.
Czy wszystkie zakłady są jednakowo
narażone na ryzyko zagrożenia wybu-
chem? 

– Oczywiście, że nie. Każda insta-
lacja, a nawet węzeł, charakteryzuje się
innymi parametrami procesowymi, po-
tencjalnymi scenariuszami awaryjnymi,
kategorią skutków czy możliwością roz-
przestrzenienia się skutków, czyli tzw.
efektem domino.
Czy zatem, poza regularnymi szkole-
niami, istnieją uniwersalne rozwiązania
i praktyki zalecane w ramach profilak-
tyki we wszystkich przedsiębiorstwach,
niezależnie od branży i specjalizacji?

– Tak. To przede wszystkim analiza
ryzyka, która umożliwia prognozowanie
pewnych zdarzeń awaryjnych z okre-
ślonym prawdopodobieństwem. Nie-
pożądane zdarzenia mogą wynikać
zarówno z awarii, błędów ludzkich,
zdarzeń losowych, jak i ze starzenia się
aparatury. Tylko prowadząc według
określonej metodologii analizę i ocenę
ryzyka, można przeciwdziałać takim
ewentualnym zdarzeniom w przyszłości.
Co jest kluczem do skuteczności w za-
rządzaniu bezpieczeństwem pracy i ry-

zykiem w zakładach przemysłowych?
Na ile zależy ona od regulacji praw-
nych, a na ile od umiejętności mene-
dżerskich oraz właściwej identyfikacji
zagrożeń i rozplanowaniu działań za-
pobiegawczych?

– Kluczem jest wszelkiego rodzaju
analiza zdarzeń inicjujących, które
mogą się rozwinąć w scenariusze awa-
ryjne bądź katastrofalne. Warto do ta-
kich analiz zatrudnić trzecią stronę,
a więc osoby lub firmy nienależące do
struktur organizacyjnych i tym samym
niepodlegające żadnym naciskom.

Oprócz swojej niezależności osoby ta-
kie dodatkowo wnoszą świeże spoj-
rzenie na proces, na zdarzenia, które
umykają w rutynowych działaniach.
Natomiast, jeżeli chodzi o drugie pyta-
nie, to najważniejsze są umiejętności
menedżerskie. W 90 proc. to one decy-
dują o tym, czy w zakładzie dominować
będzie pozytywna kultura bezpieczeń-
stwa i wzrost wartości majątku firmy, czy
też będzie się realizowało jedynie mi-
nimalne wymagania prawa.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer

W przypadku istniejących instalacji największe
zagrożenia wiążą się ze zużyciem urządzeń 
i błędami eksploatacyjnymi oraz brakiem odpo-
wiednich systemów zarządzania zmianami. Zda-
rza się, że inwestycje w bezpieczeństwo odkłada
się na później ze względu na konieczność na-
tychmiastowego wykazania zysków. Wówczas
następuje efekt kumulacji, co w efekcie może
prowadzić do zwiększonej liczby wypadków.
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The trend is to extend production cycles between renovations. This type of cause need to ensure modernization and maintenance over the lifetime of the required level
of safety, and total cost analysis can reliably demonstrate the viability of those solutions.
In practice, the decisive role is played by economic calculation. Not only legal requirements that must be met. The need for additional technical and organizational me-
asures often arises from a business economic calculation.
In the case of existing installations greatest threats associated with usage of devices and operating errors and the lack of appropriate change management systems.
It happens that investment in safety is deposited on later due to the urgent need to show profits. Then follows a cumulative effect, which may lead to an increased num-
ber of accidents. They often lack of proper communication and understanding between financial management and engineers responsible for technology and operation.
The most important are management skills. In 90 per cent they determine whether the plant will dominate a positive safety culture and increase the value of company
property, or will it only be attained minimum requirements of law.







PROZAP obchodzi w tym roku swój jubileusz. Czy będzie to
równocześnie kamień milowy w historii firmy?

– 45 lat naszego biura projektowego jest okresem ciągłego
rozwoju, zdobywania wiedzy i nowych kompetencji. W po-
czątkowym okresie wykonywaliśmy dokumentację projekto-
wą dla puławskich Zakładów Azotowych, następnie rozsze-
rzyliśmy grono naszych klientów o pozostałe polskie firmy che-
miczne. Ostatnie 20 lat to także aktywność projektowa na ryn-
kach zagranicznych oraz usługi dostaw aparatów i urządzeń.

Obecnie jesteśmy w okresie rozwoju działalności w kie-
runku kompleksowych realizacji inwestycji. Posiadamy kom-
petencje do realizacji np. w formułach EPC, EPCM lub jako
inwestor zastępczy. Jest to efektem naszej obserwacji rynku
usług budowlanych dla przemysłu chemicznego. Spółki pro-
dukcyjne w coraz większym zakresie koncentrują się na swo-
jej podstawowej działalności, na aktywności związanej z pro-
cesami inwestycyjnymi, korzystając z outsourcingu od innych
spółek, grup kapitałowych lub z rynku. Jest to wyzwanie, któ-
re podjęliśmy, mając świadomość naszej przewagi konku-
rencyjnej, która polega m.in. na dostępie do licznej grupy fa-
chowców, doświadczonych w realizacji tych zadań – zarów-
no drobnych, jak i tych o średniej i dużej skali złożoności tech-
nicznej oraz pod względem budżetu realizacyjnego.

Z pewnością określenie „kamień milowy” jest w świetle
naszej historii odpowiednie. Wykonaliśmy duży skok zarów-
no pod względem zakresu działalności i budżetu, jak i rozwoju
części projektowej. Obecność projektantów w całym proce-
sie inwestycyjnym pozwala na ciągłe doskonalenie, jak rów-
nież na bezpośrednie doświadczenie „na własnej skórze”
wszelkich uwarunkowań technicznych i organizacyjnych,
w tym terminowych, realizacji procesu inwestycyjnego.
Kompleksowa realizacja inwestycji wymaga większych za-
sobów ludzkich i sprzętu. Czy zamierzają państwo korzystać
wyłącznie ze swoich zasobów?

– W każdej inwestycji można wyróżnić zasadniczo trzy naj-
ważniejsze role – etapy: projektowanie, dostawy urządzeń
i materiałów oraz prace budowlano-konstrukcyjne. W naszej
działalności koncentrujemy się przede wszystkim na projek-
towaniu i zarządzaniu procesem inwestycyjnym, nie rozbu-
dowując własnych służb wykonawczych w zakresie wytwa-
rzania aparatury chemicznej lub wykonawstwa prac bu-
dowlanych. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że PROZAP jest elementem gru-
py kapitałowej Azoty. W kwestii potencjału projektowego

Stawiamy na ciągłe doskonalenie
Z pewnością określenie „kamień milowy” jest w świetle naszej historii odpowiednie. 
Wykonaliśmy duży skok zarówno pod względem zakresu działalności oraz budżetu, 
jak i rozwoju części projektowej. Obecność projektantów w całym procesie 
inwestycyjnym pozwala na ciągłe doskonalenie, jak również na bezpośrednie 
doświadczenie „na własnej skórze” wszelkich uwarunkowań technicznych 
i organizacyjnych, w tym terminowych, realizacji procesu inwestycyjnego 
– mówi Marek Zatorski, prezes zarządu PROZAP.
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wspólnie z tarnowskim GA PKCh oraz
policką spółką Koncept stanowimy jed-
ną z największych w kraju jednostek pro-
jektowych, dysponującą ponad 200 do-
świadczonymi projektantami. Razem
możemy wykonywać bardzo duże pro-
jekty. Taki zasób projektantów pozwala
też na elastyczne dopasowywanie ob-
ciążenia poszczególnych branż w za-
leżności od postępu prac inwestycyjnych.

Stale rozbudowujemy nasze służby
w zakresie nadzoru inwestycyjnego.
Jak wspomniałem, wykorzystujemy kom-
petencje osób z wieloletnim stażem
w zarządzaniu tym procesem, posia-
dających doświadczenie wynikające
z realizacji inwestycji o łącznej wartości
liczonej w miliardach złotych. Co szcze-
gólnie istotne, inwestycje te nie pocho-
dziły ze wszystkich sektorów gospo-
darki, lecz były wykonywane w prze-
myśle chemicznym, przede wszystkim
w Puławach. Zatrudniamy tych pra-
cowników ponieważ ważne dla nas
jest to, że ich wiedza nie ogranicza się
wyłącznie do nadzoru nad EPC – co jest
dużo łatwiejsze organizacyjnie – ale wy-
nika z prowadzenia wszystkich ele-
mentów procesu inwestycyjnego. Jest to
ogromna wartość dodana w naszej
obecnej działalności. Oczywiście pro-
cesu rekrutacji nie skupiamy wyłącznie
na lokalnych zasobach. Poszukujemy
także profesjonalistów w zależności od
potrzeb wynikających z poszczegól-
nych projektów. Podczas wykonawstwa
jesteśmy gotowi do współpracy z róż-
nymi firmami. W ramach grupy kapita-
łowej Azoty posiadamy znaczne kom-
petencje w tym zakresie, dzięki takim
podmiotom, jak Grupa Azoty Police
Serwis Sp. z o.o. z Polic, tarnowsko-kę-
dzierzyńskie spółki PROREM i Auto-
matyka czy współpracujący z nami od
lat puławski Remzap. Spoza grupy ka-
pitałowej warto wymienić jeszcze spół-
ki Mostostal Puławy, PiA-ZAP, Monbud.
Ponadto współpracujemy z renomo-
wanymi krajowymi i zagranicznymi do-
stawcami aparatów, urządzeń, apara-
tury pomiarowej. W zależności od bu-
dżetu projektu proponujemy klientom
optymalne rozwiązania aparaturowe
i sprzętowe.
PROZAP pełni też funkcję inwestora
zastępczego dla Elektrowni Puławy

Sp. z o.o. To dość odpowiedzialne za-
danie, a inwestycja z kategorii tych na-
prawdę kluczowych. Co dokładnie robi
PROZAP w ramach tej inwestycji?

– W imieniu inwestora przygotowu-
jemy, organizujemy i przeprowadzamy
postępowania mające na celu wybór
podmiotów, które będą wykonywały
poszczególne prace, tj. generalnego re-
alizatora inwestycji oraz wykonawców
przyłączy surowca, czyli gazu ziemne-
go, i przyłączy produktów, czyli energii
elektrycznej i cieplnej. Ze względu na
specyfikę inwestycji niezbędne było
również wyłonienie Doradcy Technicz-
nego – firmy z branży energetycznej, któ-
ra nas wspomaga, i właściwego inwe-
stora w nadzorze nad kwestiami tech-
nicznymi wynikającymi ze specyfiki za-
gadnień energetycznych. Do obowiąz-
ków PROZAP-u będą należały również:
nadzór nad opracowaniem stosow-
nej dokumentacji projektowej, a także
– przy pomocy doradcy technicznego
– świadczenie nadzoru inwestorskiego

nad prawidłową realizacją projektu,
aż do oddania działającej elektrowni do
eksploatacji.
Bogaty portfel zamówień pozwala ra-
czej śmiało spoglądać w przyszłość?.
Czego życzyć spółce w roku jubile-
uszu?

– Dalszego dobrego wyczucia ryn-
ku i odpowiednich decyzji, które po-
zwolą wykorzystać pojawiające się
szanse i wyeliminować zagrożenia,
a także dobrego klimatu inwestycyjne-
go i wielu projektów w naszym otocze-
niu rynkowym. Na pewno przyda się też
wytrwałość w realizacji obranej drogi.
Pragnę również życzyć pracownikom
spółki satysfakcjonującej pracy, reali-
zacji celów indywidualnych i stałego roz-
woju wraz z firmą.
W takim razie nie pozostaje nic innego
jak tylko przyłączyć się do tych życzeń.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję za roz-
mowę.

Rozmawiał Jacek Markowski

W kwestii potencjału projektowego wspólnie z
tarnowską Grupą Azoty PKCh oraz policką
spółką Koncept stanowimy jedną z największych
w kraju jednostek projektowych, dysponującą
ponad 200 doświadczonymi projektantami.
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Mr Marek Zatorski, PROZAP’s President & CEO, talks about 45th anniversary of the company, present transition from a typical design and engineering company into
a fully fledged EPC Contractor. As an EPC PROZAP focuses on design and project management, while cooperating with renowned equipment suppliers and construc-
tion contractors for procurement and execution of construction work. PROZAP also renders project management services for Elektrownia Puławy Sp. z o.o., in collabo-
ration with specialists from Grupa Azoty Puławy.

Wizualizacja projektu Elektrownia Puławy







Zadaniem bazy jest magazyno-
wanie nawozów płynnych typu
RSM, dostarczanych transportem

kolejowym z instalacji produkcyjnych
Grupy Azoty, utrzymywanie parametrów
jakościowych produktu w czasie ma-
gazynowania oraz jego dystrybucja
wśród odbiorców z rejonu północno-
-zachodniej Polski, a więc załadunek na
transport samochodowy.

Co to jest RSM?
Roztwór saletrzano-mocznikowy

(RSM®) jest cennym i nowoczesnym
nawozem. Zawiera wszystkie dostępne
formy azotu (azotanową, amonową
i amidową) w proporcjach korzystnych
dla uprawianych roślin, przede wszyst-
kim zbóż, rzepaku, buraków, ziemnia-
ków, kukurydzy, użytków zielonych oraz
upraw warzywniczych i sadowniczych.

RSM zapewnia roślinom stały dopływ
azotu w okresie wegetacji i wykazuje
szybkie oraz długotrwałe działanie.
Płynna forma nawozu przyśpiesza przy-
swajanie azotu przez rośliny, a także
umożliwia jego równomierne rozpro-
wadzanie oraz wykazuje wysoką sku-
teczność w okresach niedoborów wil-
goci w glebie. Z perspektywy użytkow-
nika końcowego, czyli rolników, istotnym
atutem nawozu RSM jest fakt, że zwy-
czajowo ma on niższą cenę (w przeli-
czeniu na azot) w porównaniu z nawo-
zami stałymi.

Zgodnie z zaleceniami producenta
roztwór saletrzano-mocznikowy należy
przechowywać w zamkniętych zbiorni-
kach z odpowietrzeniem, wykonanych
ze stali, tworzyw sztucznych lub odpo-
wiednio zabezpieczonego betonu. Nie
dopuszcza się stosowania metali kolo-

rowych lub ich stopów. Pompy i ruro-
ciągi, którymi przetłaczany jest roztwór
saletrzano-mocznikowy, również po-
winny być wykonane z materiałów od-
pornych na jego działanie. Roztwór sa-
letrzano-mocznikowy należy przecho-
wywać w temperaturze wyższej od tem-
peratury krzepnięcia, tj. -17°C dla ro-
dzaju 28 N, -9°C dla rodzaju 30 N oraz
0°C dla rodzaju 32 N. Wodę, która może
odparować w czasie długotrwałego
magazynowania, należy uzupełnić do
stanu pierwotnego.

Rozwiązania projektowe
Głównym elementem bazy maga-

zynowej RSM są zbiorniki wykonane
z emaliowanej blachy stalowej. Reali-
zację głównych funkcji bazy zapew-
niają pompy cyrkulacyjno-załadunkowe.
Ich zadaniem jest cyrkulacja magazy-

Baza RSM pod klucz
W lutym 2015 roku w Człuchowie oddano do użytku nową bazę magazynową 
roztworu saletrzano-mocznikowego o pojemności 5800 t, należącą do spółki 
Agrochem Puławy Sp. z o.o. Inwestycja została zrealizowana w formule „pod klucz”
przez puławski PROZAP.
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Agrochem Puławy Sp. z o.o. – baza w Człuchowie. Po lewej widoczne są zbiorniki nawozów ciekłych RSM.
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nowanego medium, tak aby utrzymać
określoną temperaturę i gęstość roz-
tworu. Umożliwiają one również zała-
dunek nawozu do cystern samochodo-
wych oraz przetłaczanie go pomiędzy
zbiornikami magazynowymi.

Rozładunek cystern kolejowych, do-
cierających do człuchowskiej bazy za
pomocą istniejącej bocznicy kolejowej,

zapewnia dwustanowiskowa stacja roz-
ładunkowa z rurociągiem tłoczącym,
dzięki której można równocześnie ob-
sługiwać dwie cysterny. 

Sprawną obsługę klientów zapew-
nia stanowisko do załadunku nawozów
płynnych do autocystern, wyposażone
w odgórne ramię nalewakowe oraz
wagę samochodową.

Bezpieczeństwo procesowe
Baza magazynowa wyposażona

jest w nowoczesną aparaturę kontrolno-
-pomiarową, która pozwala sterować jej
pracą zdalnie, za pomocą centralnego,
skomputeryzowanego panelu stero-
wania. Odpowiednie czujniki chronią
zbiorniki przed przelaniem oraz za-
pewniają kontrolę wymaganej tempe-

Agrochem Puławy rozpoczął działalność
w 1997 roku i od tamtej pory zaopatruje rolników
w towary niezbędne w produkcji rolnej, ze szcze-
gólnym naciskiem na nawozy mineralne. Oferuje-
my między innymi roztwór saletrzano-moczniko-
wy – w skrócie RSM – produkowany w Grupie Azo-

ty. Nawóz ten występuje w trzech odmianach, któ-
re różnią się od siebie zawartością azotu: 28, 30
i 32 proc., oraz RSM z mikroskładnikami.

Na przełomie 2014 i 2015 roku rozpoczęliśmy
inwestycję w bazę do magazynowania nawozów płyn-
nych o pojemności 5800 ton – jedną z największych
w kraju. Jest ona naszą odpowiedzią na wzrastają-
cy popyt na nawozy płynne. Wnosząc kapitał do re-
alizacji tego przedsięwzięcia, nasz właściciel – Gru-
pa Azoty Zakłady Azotowe Puławy – wykonał kolejny
krok na drodze umacniania swej pozycji na rynku na-
wozów płynnych. Budowa bazy nie była jednak ce-
lem, a jedynie środkiem służącym realizacji kon-
kretnych celów biznesowych. Dzięki nowej infra-
strukturze cenny produkt jest dostępny w bezpo-
średnim sąsiedztwie naszych klientów, a my mo-
żemy realizować jego dostawy w ekspresowym tem-
pie. Nasi odbiorcy doceniają tę wygodę – już
w pierwszym miesiącu działalności przez bazę prze-
szło blisko 5 tys. ton RSM. Rozładunek całego skła-
du kolejowego zajmuje nam ok. 7 godzin, a na za-
ładunek cysterny samochodowej potrzebujemy
jedynie 20 minut. Dzięki bazie RSM jesteśmy w sta-
nie obsłużyć klientów w promieniu 100 km od Człu-

chowa, czyli niemal całą północno-zachodnią
część kraju.

Jak wspomniałem, nasz biznes polega na
handlu nawozami – na tym znamy się najlepiej. Ca-
łość realizacji inwestycji powierzyliśmy więc pu-
ławskiemu biuru projektowemu PROZAP. Jako for-
mułę współpracy wybraliśmy realizację „pod
klucz”, która zdjęła z naszych barków konieczność
nadmiernego angażowania się w projektowanie, bu-
dowę, dostawy sprzętu – przede wszystkim ema-
liowanych zbiorników, wykonywanych przez cze-
skiego podwykonawcę, firmę Vitkovice, nadzory itd.,
a pozwoliła skupić się na bieżącej działalności. To
PROZAP, jako generalny realizator inwestycji, mu-
siał zadbać o to, by baza spełniała nasze szczegó-
łowe wymagania i została zbudowana w określonym
przez nas czasie, czyli w niecałe 5 miesięcy. Pole-
cam tę formę współpracy – w naszym przypadku
sprawdziła się doskonale. Współpraca przebiega-
ła harmonijnie. PROZAP okazał się bardzo ela-
stycznym partnerem, dzięki czemu mogliśmy do-
stosować harmonogram prac do rytmu funkcjono-
wania naszej firmy i rynku nawozów, aby wykorzy-
stać nowy potencjał jeszcze w tym sezonie.

Wojciech Szmyła
prezes zarządu AGROCHEM 
PUŁAWY Sp. z o.o.
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ratury w zbiornikach. Choć RSM nie jest
medium niebezpiecznym, reprezentuje
niebagatelną wartość, stąd baza wy-
posażona jest w szereg mechanizmów
i urządzeń chroniących ją przed wy-
ciekiem, rozlaniem, a w efekcie – utra-
tą cennego towaru. W tym celu zbiorniki
posadowione są wewnątrz wanny awa-
ryjnej, zdolnej pomieścić ewentualny wy-
ciek i umożliwiającej odzyskanie cie-
kłego nawozu. 

W podobny sposób chronione są
stanowiska rozładunku cystern. Pod
każdym z nich znajduje się wanna
awaryjna, skąd ewentualne drobne wy-
cieki nawozu oraz wody opadowej kie-
rowane są do podziemnej komory zbior-
czej. Stamtąd, roztwór może być prze-
pompowany z powrotem do zbiorników
lub wykorzystany bezpośrednio do na-
wożenia.

Realizacja „pod klucz”
Spółka Agrochem, pełniąca funkcję

inwestora, postanowiła zrealizować
swoją inwestycję w formule „pod klucz”.
Rolę generalnego realizatora inwesty-
cji (GRI) powierzono firmie PROZAP.
W zakresie obowiązków GRI leżało
opracowanie całej wymaganej doku-
mentacji (w tym wykonanie projektu
budowlanego i uzyskanie stosownych
pozwoleń) oraz podpisanie koniecz-
nych porozumień i umów z podwyko-
nawcami oraz dostawcami urządzeń
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RSM zapewnia roślinom stały dopływ azotu 
w okresie wegetacji i wykazuje szybkie oraz dłu-
gotrwałe działanie. Płynna forma nawozu przy-
śpiesza przyswajanie azotu przez rośliny, a także
umożliwia jego równomierne rozprowadzanie
oraz wykazuje wysoką skuteczność w okresach
niedoborów wilgoci w glebie. Z perspektywy
użytkownika końcowego, czyli rolników, istotnym
atutem nawozu RSM jest fakt, że zwyczajowo ma
on niższą cenę (w przeliczeniu na azot) w porów-
naniu z nawozami stałymi.

Zbiorniki RSM i stacja załadowcza ciekłego
nawozu
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(przede wszystkim zbiorników na RSM)
i wykonawcami robót budowlanych.

Dobra organizacja prac i bliska
współpraca pomiędzy firmami zaan-
gażowanymi w inwestycję pozwoliły
wybudować w pełni funkcjonalną
bazę RSM w określonym przez inwe-
stora czasie. Realizację bazy można
określić jako wspólny sukces wszystkich
stron zaangażowanych w inwestycję,
Uroczyste otwarcie bazy odbyło się
w dniach 12–13 czerwca br. Wzięli w nim
udział przedstawiciele zarządu i kie-
rownictwa Grupy Azoty Zakładów Azo-
towych „Puławy” oraz władz lokalnych,
goście z Ukrainy współpracujący z mia-
stem Człuchów, liczni reprezentanci
firm współpracujących oraz przedsię-
biorcy rolni. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonali: prezes zarządu Agro-
chem Puławy Sp. z o.o. Wojciech Szmy-
ła, prezes zarządu Grupy Azoty Puła-
wy Marian Rybak, burmistrz Człucho-
wa Ryszard Szybajło, prezes PROZAP
Sp. z o.o. Marek Zatorski oraz prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Agro-
chem Puławy Sp. z o.o. Piotr Karaś. �

W czerwcu 2015 roku firma Agrochem Puła-
wy oddała do użytku w Człuchowie nową bazę RSM
o pojemności 5800 tys. ton. To kolejny etap po-
lityki rozwoju segmentu płynnych nawozów azo-
towych w formie wodnego roztworu saletrzano-
-mocznikowego w Grupie Azoty Puławy. Od 4 lat
spółka intensywnie rozwija infrastrukturę RSM,
a łączne nakłady inwestycyjne na te cele sięgnę-
ły już niemal 31 mln zł. Od lat Grupa Azoty Puła-
wy jest największym producentem nawozów RSM
w kraju.

RSM cieszy się coraz większą popularnością
wśród przedsiębiorców rolnych. Jego początkowa
produkcja sięgała 300 ton na dobę, a dziś osiąga
3500 ton na dobę. Realizowana przez puławskie Azo-
ty polityka rozwoju rynku RSM w Polsce zakłada nie
tylko dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, lecz tak-
że popularyzację stosowania tego rodzaju nawo-
zów. Zmieniamy się z firmy typowo nawozowej
w firmę technologiczno-nawozową. Chcemy zwięk-
szać efektywność przy produkcji amoniaku oraz ukie-
runkowywać się na specjalistyczne formuły na-
wozowe i rynek dystrybucji. Odchodzimy od na-
wozów prostych, a przechodzimy do kompletnych
systemów nawożenia, uwzględniających badania
gleb, odpowiednie maszyny i nowoczesne wielo-
składnikowe formuły.

RSM jest źródłem azotu dla produkcji roślin-
nej już nie tylko w Polsce, ale też we Francji, Niem-
czech i Wielkiej Brytanii. Jego zaletami są m.in. wy-
soka jakość, szybkie i długotrwałe działanie na
wszystkich rodzajach gleb oraz konkurencyjna
cena. RSM daje wiele możliwości i korzyści. W prze-
ciwieństwie do nawozów stałych może być efek-
tywnie stosowany nawet w okresach suszy. Zawarte
w nim trzy formy azotu optymalnie działają na ro-
ślinę w każdej fazie wzrostu. To również równomierne
kropelkowe nawożenie, szybkie przyswajanie, sku-
teczność w okresie coraz częstszych susz, a ponadto

oszczędność – przeliczając 1 tonę azotu, otrzy-
mujemy ekonomicznie tańszy nawóz. W Grupie Azo-
ty coraz bardziej rozwijamy nawożenia właśnie płyn-
ną formułą RSM, a tym samym logistykę produk-
tu i zdolności produkcyjne. Rozwijamy też sam pro-
dukt poprzez dodawanie siarki.

W latach 2011–2014 Grupa Azoty Puławy po-
czyniła znaczące inwestycje w rozwój infrastruktury
RSM. W lipcu 2013 roku oddano do rozruchu tech-
nologicznego kompleks nawozów płynnych, któ-
ry składa się m.in. z zespołu zbiorników o pojem-
ności 44 tys. ton, zapewniających jednoczesną ob-
sługę autocystern i cystern kolejowych na 8 sta-
nowiskach załadowczych. W styczniu 2014 roku za-
kończono budowę bazy RSM w Dobrym Mieście,
a w czerwcu br. spółka zależna Agrochem Puławy
oddała do użytku bazę RSM w położonej w woje-
wództwie pomorskim miejscowości Człuchów.
Baza składa się z czterech zbiorników emaliowa-
nych oraz infrastruktury technicznej wraz z dostę-
pem do bocznicy kolejowej PKP.  Głównym wyko-
nawcą i projektantem było nasze biuro projektowe
PROZAP z Puław, natomiast dostarczone zbiorni-
ki to produkt firmy Vitkovice. Ponadto w ramach in-
westycji w rozwój infrastruktury RSM Grupa Azo-
ty Puławy rozmieściła w gospodarstwach rolnych
aż 800 nowych zbiorników do magazynowania na-
wozów płynnych.

Hubert Kamola
dyrektor handlowy w Grupie
Azoty Zakładach Azotowych 
„Puławy” SA

In February 2015 PROZAP commissioned 5800 metric tonnes liquid UAN fertilizer storage facilities in Człuchów for Agrochem Puławy Sp. z o.o. The turn-key project
was carried out by PROZAP on time and within budget, as confirmed by Wojciech Szmyła, the president of the owner company. Hubert Kamola of Grupa Azoty Puławy,
providing liquid UAN, explains that the facilities are part of Grupa Azoty Puławy programme of developing distribution infrastructure of this valuable liquid fertilizer.

Uroczyste przecięcie wstęgi nowej bazy. Od prawej: Wojciech Szmyła, Ryszard Szabajło,
Marian Rybak, Marek Zatorski, Piotr Karaś







Badanie stanu technicznego – ocena szczelności rurociągu podziemnego w strefie EX

Wwielu instrukcjach takie wady
identyfikowane są jako „roz-
wijające się”, przy czym nie

kładzie się w tych opracowaniach na-
cisku na mechanizm ich rozwoju. Rzecz
w tym, że wady w urządzeniach tech-
nicznych mogą rozwijać się pod wpły-
wem działających na nie obciążeń (ci-
śnienia, temperatury, obciążenie rze-
czywiste elementów konstrukcji urzą-
dzenia), jednak w większości przypad-
ków wady w urządzeniach technicznych
mogą rozwijać się pod wpływem roz-
maitych procesów fizykochemicznych,
które występują w jego eksploatacji. Pro-
cesy te mogą prowadzić do zmiany
parametrów wytrzymałości materiału,
z którego wykonane jest urządzenie

techniczne, niezależnie od poziomu
obciążenia podstawowego. Do takich
procesów można zaliczyć przede wszyst-
kim uszkodzenia korozyjne, w szcze-
gólności wewnątrz zbiorników i ruro-
ciągów. Korozja ogólna może być zwięk-
szona na szwach spawalniczych przez
korozję naprężeniową, przy czym na
wstępnym etapie, po początkowym
uszkodzeniu korozyjnym jako napręże-
nia ujawniające tworzące się pęknięcie
mogą występować naprężenia szcząt-
kowe po spawaniu, a po utworzeniu się
rysy – dalsze jej powiększanie się.

Zgodnie z mechanizmem korozji
naprężeniowej może odbywać się to
pod wpływem rozszczepiającego dzia-
łania produktów korozji. Innym proce-

Metoda emisji akustycznej (AE) 
na rzecz bezpiecznej eksploatacji
Emisja akustyczna (AE) jest jedną z bardzo wielu metod badań nie-
niszczących – NDT. Przy jej pomocy można przeprowadzać kontrolę
wad stanowiących potencjalne zagrożenie przy dalszej eksploatacji
urządzeń, konstrukcji i infrastruktury technicznej, które dalej będziemy
nazywać urządzeniami technicznymi.
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dr Wiktor Kobzev
ekspert AE 
w AED Polska Sp. z o.o.
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sem prowadzącym do zwiększenia kru-
chości i w konsekwencji do zmniejsze-
nia wytrzymałości materiału jest kru-
chość wodorowa stali. Jeśli urządzenie,
zbiornik, rurociąg są przeznaczone do
pracy w atmosferze wodoru lub sub-
stancji zawierającej wodór, to wodór
w postaci atomowej łatwo może wnik-
nąć do metalu, a następnie trafiając do
wewnątrz (akumulacja dyslokacji, mi-
kropory, granice ziaren), atomy wodo-
ru mogą połączyć się w cząsteczki
o większej niż atom objętości właściwej,
ujawniając działanie rozszczepiające.
Oprócz tego kruchość wodorowa po-
wstaje w wyniku reakcji odwęglania sta-
li kosztem tworzenia przez wodór ce-
mentytu i powstawania żelaza, a także
tworzenia się na granicach ziaren me-
talu par wody i metanu, które tworzą na
płaszczyźnie metalu znaczne ciśnienie.
Ciśnienie to oraz zmniejszenie objęto-
ści metalu (objętość właściwa mniejsza
od objętości właściwej cementytu) po-
woduje pojawienie się licznych mikro-
pęknięć obniżających wytrzymałość
mechaniczną metalu. Przenikanie wo-
doru do metalu może odbywać się z dy-
socjujących w wodzie roztworów kwa-
sów, amoniaku i innych cieczy. Materiały,
z których wykonane są urządzenia
techniczne, na które podczas eksplo-
atacji działają obciążenia zmienne,
mogą być narażone na działanie pro-
cesów zmęczeniowych, w wyniku cze-
go powstają i rozwijają się pęknięcia
zmęczeniowe.

Takie ukryte procesy obniżenia wy-
trzymałości materiałów są praktycz-
nie niemożliwe do wykrycia wcześniej,
a także niemożliwe jest ich badanie przy
użyciu większości metod badań nie-
niszczących, które przy wysokiej lokal-
ności mają niską integralność. Naj-
ważniejszą cechą charakterystyczną
metody AE w porównaniu z innymi me-
todami badań nieniszczących jest jej wy-
soka integralność pozwalająca na prze-
prowadzanie badania urządzenia tech-
nicznego o dużych rozmiarach w wa-
runkach obciążeń testowych. Przy tym
za pomocą metody AE w trakcie ba-
dania zostaną wykryte wszystkie te
wady, które w określonym stopniu wpły-
wają na wytrzymałość urządzenia tech-
nicznego. Za miarę wykrytej wadliwo-
ści urządzenia służy umowny podział
wykrytych wad na klasy. Podstawowa
zasada wykrywania wad przy badaniu
metodą AE polega na tym, że w wa-
runkach obciążenia testowego w miej-
scu wady generowane są ultradźwię-
kowe impulsy AE, które rozprzestrze-

niają się po materiale urządzenia tech-
nicznego i docierają do przetworników
AE. Generowanie impulsów AE w miej-
scach wad może mieć miejsce w wyni-
ku lokalnej deformacji wylotu mikro-
pęknięcia, w wyniku odsłonięcia po-
wstałych mikropęknięć, któremu towa-
rzyszy pokonanie sił tarcia brzegów
pęknięcia i powstanie przy tym impul-
sów AE, wskutek zniszczenia produktów
korozji, które znajdują się wewnątrz
pęknięcia, lub wskutek zniszczenia
fragmentów materiału uszkodzonych
przez kruchość wodorową.

Należy zauważyć, że wszystkie te
procesy mogą zachodzić w trakcie ba-
dania jednocześnie i z energetycznego
punktu widzenia udział w nich procesów

deformacji u wylotu pęknięcia jest mi-
nimalny. Jednak najczęściej przy sto-
sowaniu metody AE specjaliści nie bio-
rą pod uwagę całej różnorodności źró-
deł generacji impulsów AE. Oddając
pierwszeństwo składnikowi deforma-
cyjnemu i opierając się na znanym
efekcie Keisera, wnoszą korekty i ogra-
niczenia czasowe stosowania metody
AE do badania urządzenia technicz-
nego, zapominając przy tym, że efekt
Keisera został ustanowiony dla mate-
riałów wolnych od wad. W bezpośred-
nich testach metodą AE – wzorców
z pęknięciami – stwierdzono, że para-
metry AE nie obniżają się w zależności
od ilości cykli ładowania. Dlatego też
ograniczenia w stosowaniu metody AE,

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
urządzenia technicznego coraz bardziej aktu-
alne staje się wykorzystanie metody AE, na którą
w systemie badań nieniszczących, pozwalają-
cych zawczasu wykryć powstające i rozwijające
się wady, w coraz większym stopniu nakładana
jest funkcja kontrolna. Tym bardziej że metoda
emisji akustycznej AE może zastępować rewizję
wewnętrzną i próbę ciśnieniową urządzenia
technicznego dozorowanego w ramach badań
okresowych.

www.rynekinwestycji.pl
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Baza produktowa – zbiorniki magazynowe. Badanie szczelności ścianek i dennic wykonano
w ramach badania AT.
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o jakich czasami się mówi i pisze, są
w tym przypadku bezpodstawne.

Z reguły stosowanie metody AE
przy badaniu urządzenia technicznego
obciążeniem testowym pozwala wy-
kryć maksymalnie możliwą liczbę miejsc
aktywności akustycznej, po lokalizacji
których niezbędne jest uzupełniające
badanie jakąkolwiek metodą badań
nieniszczących w celu określenia ro-
dzaju wady i oceny stopnia jej szkodli-
wości na podstawie obliczeń. Takie
działanie jest obligatoryjne po prze-
prowadzeniu badania konstrukcji me-
todą AE, gdy w wyniku tego badania wy-
kryte zostały miejsca lokalnej aktywno-
ści akustycznej. Możliwość wykrywania
za pomocą metody AE lokalnych wa-
dliwych punktów urządzenia technicz-
nego o dużych rozmiarach w trakcie ba-
dania obciążeniem testowym pozwala
zmienić powszechną strategię stoso-
wania metod badań nieniszczących
do okresowego diagnostycznego mo-
nitorowania AE. Obecnie metoda AE wy-
korzystywana jest jako metoda ba-
dawcza przy okresowym monitoringu
urządzenia technicznego, zaś metody
badań nieniszczących używane są tyl-
ko wtedy, gdy za pomocą badania AE
zostaną wykryte obszary lokalnej ak-
tywności akustycznej, której parametry
przekraczają wartości dopuszczalne
dla stosowanego kryterium oceny (np.
ponad 2. klasę według amplitudy kry-
terium lokalno-dynamicznego). Jeśli ta-

kie strefy nie zostaną wykryte, to za-
zwyczaj eksploatacja urządzenia tech-
nicznego może zostać przedłużona do
następnego planowego terminu bada-
nia okresowego z obciążeniem testo-
wym. Aby nie przegapić momentu po-
wstania sytuacji awaryjnej w trakcie eks-
ploatacji urządzenia technicznego, czę-
sto w okresach pomiędzy badaniami
planowymi stosowana jest metoda AE
jako metoda monitoringu ciągłego, gdy
system AE zamontowany jest na stałe
i działa nieprzerwanie w czasie eks-
ploatacji urządzenia technicznego. Jed-
nak w tym przypadku jako obciążenia
działające wykorzystywane są obcią-
żenia robocze, które są znacznie niższe
od testowych.

W miarę rozwoju metody AE stwier-
dzono, że ilość i rozpoznanie powsta-
jących wad może odbywać się nie tyl-
ko przy minimalnym szumie i maksy-
malnym obciążeniu, ale i przy obecno-
ści szumu oraz przy niewielkich zmia-
nach obciążenia, a w niektórych przy-
padkach również przy braku zmian
obciążenia. Wówczas fale akustyczne
szumu rozchodzącego się po kon-
strukcji przejmują rolę obciążenia i od-
bijają się wielokrotnie od możliwych
wad, umożliwiając tym samym ich lo-
kalizację metodą AE. W takim przy-
padku lokalizacja wady może odbywać
się kosztem wprowadzenia w ruch ko-
łyszący brzegów istniejących pęknięć,
ich interakcje oraz zwiększenie gene-

racji fal AE kosztem cyklicznego od-
działywania na produkty korozji, jeśli ta-
kie są obecne na powierzchni urzą-
dzenia technicznego lub jeśli wypełniają
pęknięcia.

Jak wynika z przedstawionej anali-
zy, w systemie badań nieniszczących
metoda AE może pełnić rolę ogólnego
badania poziomu wadliwości urządze-
nia technicznego, reagując praktycznie
na wszystkie rodzaje wad powstających
i rozwijających się w materiale urzą-
dzenia technicznego i mogących sta-
nowić zagrożenie bezpieczeństwa pod-
czas jego eksploatacji. Mogą to być
uszkodzenia spowodowane procesami
erozji, korozji (zarówno wewnętrznej, jak
i zewnętrznej, w zbiornikach ciśnienio-
wych oraz rurociągach), obszary koro-
zyjne metalowych konstrukcji budow-
lanych, bezpośrednio niedostępne
zniszczone fragmenty wzmocnienia
konstrukcji żelbetonowych. Metoda AE
może być metodą kontrolną stosowaną
do wczesnego wykrywania pęknięć po-
wstających podczas eksploatacji kon-
strukcji pod wpływem dowolnego me-
chanizmu, ich powstania i rozwoju: ko-
rozja naprężeniowa, korozja między-
krystaliczna oraz powstawanie znisz-
czeń międzykrystalicznych kosztem
wzrostu kruchości granic ziaren w pro-
cesie starzenia się i pełzania napręże-
niowego spowodowanego działaniem
obciążeń roboczych, w procesie kru-
chości wodorowej materiałów, w trakcie

Fragment infrastruktury zakładu petrochemicznego – rurociągi przesyłowe były badane metodą AT w trakcie eksploatacji.
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oddziaływania obciążeń cyklicznych,
które aktywizują w materiałach pro-
cesy zmęczeniowe z powstawaniem
i wzrostem pęknięć zmęczeniowych,
które jeśli znajdują się w środowisku
korozyjnym, to rozwijają się zgodnie
z mechanizmem zmęczenia korozyj-
nego. Początkowy etap rozwoju takich
wad może odbywać się w sposób unie-
możliwiający ich określenie i lokalizację
metodą AE, ale w miarę rozwoju wady
jej obecność zostanie wykryta tą meto-
dą. W szczególnych przypadkach, gdy
awaria może mieć poważne konse-
kwencje dla życia obsługującego per-
sonelu lub środowiska, albo może po-
wodować realne straty materialne, me-
todę AE można wykorzystywać często,
nawet do ustanowienia monitoringu
ciągłego.

Wiadomo, że wady urządzenia tech-
nicznego najczęściej powstają w okoli-
cy szwów spawalniczych, w których
w trakcie spawania zachodzą istotne
zmiany strukturalne i fizyczne. Prócz
tego wady takie mogą powstawać
w trakcie produkcji elementów „urzą-
dzenia technicznego”, w czasie walco-

wania blach, odlewania, obróbki ter-
micznej itd. Aby nie dopuścić do eks-
ploatacji urządzenia technicznego z ta-
kimi wadami produkcyjnymi, produ-
cenci korzystają z zestawu badań nie-
niszczących. W tym celu często – ale nie
zawsze – wykorzystuje się AE, ponieważ
jej zastosowanie może znacząco obni-
żyć odsetek gotowych produktów nie-
zdatnych do użycia. Z naszego do-
świadczenia wynika, iż dla zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji urządzenia
technicznego po jego zmontowaniu
ważne jest przeprowadzenie urucho-
mienia próbnego z wykorzystaniem
AE. W takim przypadku metoda AE po-
zwala na wstępnym etapie eksploata-
cji urządzenia technicznego wykryć i zlo-
kalizować wady walcownicze (rozwar-
stwienia), spawalnicze (brak przetopu,
pęknięcia, pory i inne), które mogą
ujść uwadze w trakcie badań nienisz-
czących przeprowadzanych innymi me-
todami nieniszczącymi podczas pro-
dukcji urządzenia technicznego.

Tym samym w celu zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji urządzenia
technicznego coraz bardziej aktualne

staje się wykorzystanie metody AE, na
którą w systemie badań nieniszczą-
cych, pozwalających zawczasu wykryć
powstające i rozwijające się wady, w co-
raz większym stopniu nakładana jest
funkcja kontrolna. Tym bardziej że me-
toda emisji akustycznej AE może za-
stępować rewizję wewnętrzną i próbę ci-
śnieniową urządzenia technicznego
dozorowanego w ramach badań okre-
sowych. W celu otrzymania dokładnej
informacji na temat wykrytych wad nie-
zbędne jest przeprowadzenie bada-
nia metodami nieniszczącymi tych od-
cinków konstrukcji, w których wady zo-
stały wykryte metodą AE. Przy takiej stra-
tegii wykorzystania badań nieniszczą-
cych może powstać najbardziej racjo-
nalny system bezpiecznej eksploatacji
urządzenia technicznego, gdy udział
w nim metody AE może rzutować na
określenie stopnia niebezpiecznych
następstw, potencjalnej możliwości
awarii i oceny ryzyka eksploatacji urzą-
dzenia technicznego badanego meto-
dą AE przez UDT.
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The author elaborates on the use of Acoustic Emission testing method in the diagnostic examination of technical devices and various types of installations. He indicates
the areas of AT application and explains the common misconceptions and misinterpretations concerning the AE method accuracy. He supports his thesis not only with
the conclusions and findings of other researchers, but also with many years of his own practical experience with AE diagnostic method. He also discusses the occur-
rence of the Kaiser’s effect, often taken into consideration in designing acoustic tests and the assessment of the relaxation of the material. Technical supervision repre-
sentatives, still often not very familiar with the effectiveness of the AE diagnostic method and its undisputed advantages, should consider this article helpful, as well as
a wide range of engineers, including the users of technical devices both supervised and unsupervised by the UDT.

Badanie w odkrywce rurociągu tranzytowego
(dużej średnicy) z wykorzystaniem metody AE

Przykład zastosowania badania AT przy ocenie stanu technicznego konstrukcji 
nośnej – betonowej.



Zastosowanie metody emisji akustycznej (AE) 
w diagnostyce urządzeń technicznych

Celem stosowania metody AE w badaniach diagnostycznych jest wy-
krycie, rejestracja oraz analiza sygnałów emisji akustycznej. Na pod-
stawie zarejestrowanego czasu dotarcia sygnału do zainstalowanych
na obiekcie przetworników piezoceramicznych (sensorów AE) i znanej
wartości prędkości sygnału akustycznego w badanym urządzeniu
oraz znanych współrzędnych przetworników obliczane są współ-
rzędne źródła AE. Analiza wyników lokacji, wartości amplitudy sygna-
łów AE oraz intensywność ich pojawiania się pozwalają ujawnić wady,
określić ich miejsce, jak również charakter.
Zasadnicze znaczenie przy przeprowadzaniu badania metodą AE ma
zastosowanie obciążenia (ciśnienia w przypadku urządzeń ciśnienio-
wych) przekraczającego ciśnienie robocze o 5–25 proc. Badania dia-
gnostyczne wykorzystujące metodę emisji akustycznej AE określa się
jako badania AT (Acoustic Test).
Metoda AE znalazła zastosowanie przede wszystkim w przemyśle
przerobu nafty i gazu, przemyśle chemicznym, w walcowniach i zakła-
dach metalurgicznych, w energetyce cieplnej i atomowej. Monitorowa-
nymi obiektami są na ogół: rurociągi główne, rurociągi przesyłowe
oraz technologiczne, zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki i kotły. Poza tym
metoda AE znajduje już praktyczne zastosowanie w monitoringu wież
wiertniczych, urządzeń dźwigowych, konstrukcji mostowych i innych
obiektów betonowych, żelbetowych i strunobetonowych. Od niedawna
metoda AE jest też stosowana przy monitoringu transportu kolejowego
oraz w inżynierii lotniczej i kosmicznej, a nawet w takich dziedzinach,
jak medycyna i przemysł drzewny.

Zalety metody AE w stosunku do tradycyjnych metod badań nie-
niszczących (NDT):
1. Integralność metody, polegająca na tym, że korzystając z jednego
lub wielu przetworników zamontowanych nieruchomo na powierzchni
urządzenia, można skontrolować całe urządzenie i zilustrować wyniki
badań w wymiarze 3D. Ta cecha metody AE jest szczególnie korzystna
przy badaniu trudno dostępnych powierzchni badanego urządzenia.
2. W odróżnieniu od metod skanujących z grupy NDT izolacja (jeśli ist-
nieje na urządzeniu) powinna być zdjęta, ale tylko w miejscach przy-
mocowania przetworników (sensorów AE), które zazwyczaj znajdują
się w odległości od 6 do 70 m – a nawet 100 m od siebie.
3. Następuje wykrycie i rejestracja jedynie wad rozwijających się. Po-
zwala to klasyfikować wady nie według ich wielkości, formy, położenia
i orientacji, lecz według stopnia zagrożenia, tzn. według ich wpływu na
wytrzymałość badanego urządzenia – metoda AE jest badaniem pa-
sywnym.

4. Wydajność metody AE wielokrotnie przewyższa wydajność tradycyj-
nych metod NDT, takich jak metoda ultradźwiękowa, radiograficzna,
metoda prądów wirowych, metoda magnetyczno-proszkowa itd.
W trakcie jednego cyklu obciążenia urządzenia technicznego, trwają-
cego około 1 godziny (netto – licząc bez czasu przygotowania bada-
nia i montażu sensorów AE) można przebadać np. zbiornik o poje-
mności do 60 tys. m3 lub fragment rurociągu przesyłowego o długości
sięgającej kilku kilometrów.
5. Możliwość przeprowadzenia badania AE przy znacznym oddaleniu
operatora od badanego urządzenia pozwala na efektywne wykorzysta-
nie operatora w badaniu metodą AE trudnych, ważnych w funkcjono-
waniu instalacji przemysłowych konstrukcji o dużych rozmiarach,
rozbudowanych (na dużej powierzchni) lub obiektów szczególnie nie-
bezpiecznych.
6. Możliwość przeprowadzenia badania AE bez konieczności zatrzy-
mania pracy badanego urządzenia czy instalacji.
7. Możliwość śledzenia różnych procesów technologicznych i oceny
stanu technicznego urządzenia w trybie rzeczywistym. Pozwala to za-
pobiec zniszczeniom powstałym w wyniku awarii badanego urządze-
nia – są to badania o charakterze prewencyjnym. W taki oto sposób
metoda AE przy optymalnym stosunku efektywności i kosztów po-
zwala regulować i odnawiać okres eksploatacji ważnych obiektów
przemysłowych oraz prognozować prawdopodobieństwo powstania
zniszczeń w wyniku awarii i wypadków oraz daje ona bardzo rzetelny
zasób informacji z przeprowadzonych badań diagnostycznych AT
– dla opracowania oceny ryzyka (RBI) nadzorowanego urządzenia.

Obecnie wydaje się już niemożliwe i nieracjonalne projektowanie nie-
zawodnej eksploatacji wielu niebezpiecznych urządzeń i instalacji
przemysłowych bez zastosowania badań AE oraz monitoringu AE.
Metoda AE daje szerokie możliwości także przy badaniu różnorodnych
właściwości materiałów tradycyjnych ferromagnetycznych, kompozy-
towych, nieferromagnetycznych, konstrukcji, urządzeń ciśnieniowych
i bezciśnieniowych.

Począwszy od 1992 roku Grupa INTERUNIS produkuje aparaturę dia-
gnostyczną i oprogramowanie systemów diagnostycznych do badań
z wykorzystaniem metody AE. Do dzisiaj zostało wyprodukowane
i wdrożone do praktycznego stosowania ponad 500 zestawów takiej
aparatury. Oprogramowanie systemu oraz przetwarzanie danych pro-
wadzone jest w środowisku Windows. Wygodny, przyjazny interfejs
daje szerokie możliwości pomiarów, przetwarzania danych oraz przed-
stawienia wyników pomiarów pozyskanych w trakcie badania AT.

Rys. 1 Płyta systemu A-Line 32D PCI

Emisja akustyczna (AE) jest „promieniowaniem” fal akustycznych w miejscu wy-
stąpienia deformacji plastycznej ciał stałych, rozwoju wad (pęknięć, mikropęk-
nięć, rozwarstwień, korozji, kruchości wodorowej itp.), tarcia, wyciekania cieczy 
i gazów przez pęknięcia – nieszczelności.



Obecnie seryjnie produkowane są 4 podstawowe typy systemu AE:

A-Line 32D PCI – wielokanałowy system AE o tradycyjnej budowie. Dane AE przekazywane są z badanego obiektu przez przedwzmacniacze po
kablu koncentrycznym do jednostki centralnej w postaci analogowej. Jednostka centralna produkowana jest na bazie komputera przemysłowego
i zawiera wielokanałowe karty rejestracji i obróbki danych (rys. 1), w tym wersje do prac w strefach zagrożonych wybuchem – z certyfikatami
Atex/Ex.

A-Line 32D DDM – wielokanałowy system AE z cyfrową transmisją danych, istotnie odróżniającą go od wszystkich systemów AE produkowanych
przez firmy konkurencyjne. Przeniesienie całej części rejestrującej i obliczeniowej z komputera centralnego do tzw. modułu AE (rys. 2), umieszczo-
nego w bezpośrednim sąsiedztwie każdego przetwornika AE zamontowanego na kontrolowanym urządzeniu, co pozwala w znaczący sposób ob-
niżyć poziom szumów elektromagnetycznych, a jednocześnie zwiększyć kontrolowany przez system AE obszar do kilku kilometrów oraz
przeprowadzać bezprzewodową transmisję danych AE.

UNISCOPE jest dwukanałowym przenośnym urządzeniem o wadze  2.6 kg z autonomicznym zasilaniem i wyświetlaczem 5.7” (rys. 3). Cechami
charakterystycznymi urządzenia są: możliwość eksploatacji w temp. od -20 do +40°C, przechowywanie danych na kartach SDHC o pojemności
do 32 GB. Czas pracy na wbudowanych akumulatorach do 8 godzin. Dwukanałowe urządzenie UNISCOPE przeznaczone jest do przeprowadza-
nia badania z możliwością liniowej lokalizacji i szybkiej oceny stopnia zagrożenia w oparciu o zarejestrowane źródła AE. W dodatkowym trybie po-
szukiwania nieszczelności UNISCOPE pozwala wykryć i ocenić ilościowo nieszczelność, np. zaworu odcinającego przeznaczonego do pracy
w środowisku ciekłym i gazowym.

Monitoring AE – do przeprowadzenia monitoringu ciągłego niebezpiecznych obiektów przemysłowych produkowane są specjalne modyfikacje
systemu AE, które różnią się większą liczbą kanałów do podłączenia zarówno przetworników AE, jak i wielu innego typu czujników, zabezpiecze-
niem przeciwwybuchowym i przeciwzapłonowym dostosowywanym do konkretnego urządzenia lub instalacji i wyposażonym w system analizy
wieloczynnikowej.
Wszystkie typy systemów AE produkowanych przez grupę INTERUNIS mają wejścia parametryczne zasilania i napięcia. Pozwala to połączyć ba-
danie AE z obserwacją – w czasie realnym – dla oceny zmian i zależności wielkości i charakteru obciążenia drogą sterowania ciśnieniem (obciąże-
niem) i wielkością odkształcenia naprężeniowego – deformacji materiału badanego urządzenia.
Wybierając produkty grupy INTERUNIS, otrzymują Państwo niezawodną aparaturę najwyższej klasy, bezpłatne szkolenia w zakresie obsługi apara-
tury i konsultacje dotyczące eksploatacji naszych produktów, jak również bezpłatne i regularnie uaktualniane oprogramowanie aparatury diagno-
stycznej naszej produkcji oraz serwis.

Opracował: D. A. Terentiev, Grupa INTERUNIS, Moskwa, Rosja

Dodatkowe informacje:

1. European Working Group on Acoustic Emission – www.ewgae.eu
2. Journal of Acoustic Emission: http//aewg.org/jaeonline.htm
3. Group of companies INTERUNIS: www.interunis.ru/en

The author of this article – representing a leading manufacturer of diagnostic equipment used in tests based on the acoustic emission AE, the Inte-
runis Group from Moscow – presents a concise summary of the information on the essence of the method utilizing the phenomenon of acoustic
emission. He particularly manages to present the main advantages of this diagnostic method, based not only on the expertise of the Interunis
Group and the specialist literature, but also on practical and laboratory experience of his own highly experienced team of  AE and NDT experts. The
presented methods are supplemented with the review and illustrations of the diagnostic AE apparatus manufactured by Interunis.

Rys. 3 UNISCOPERys.. 2 A-Line 32 DDM

Przedstawicielstwo handlowe i dystrybucja aparatury Grupy Interunis w Polsce :
AED Polska Sp. z o.o.

ul. J. Rosoła 40, 02-786 Warszawa
tel. +48 22 648 48 40, aed@aed-polska.pl

www.aed-polska.pl
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Badania diagnostyczne metodą
emisji akustycznej (AE) w ocenie
szczelności rurociągów 
przesyłowych wodoru

Współczesne strategie energetyczne i technologie rafinacji ropy naftowej coraz większą
wagę przykładają do wykorzystania wodoru w tych procesach. Obok niewątpliwych ko-
rzyści wynikających ze stosowania tych technologii wykorzystujących wysoką wartość
opałową (kaloryczność) paliwa wodorowego, które nie generuje szkodliwych dla środo-
wiska odpadów, należy wziąć pod uwagę także to, że instalacje do produkcji, przecho-
wywania i transportu wodoru pod wysokim ciśnieniem powinny odpowiadać
dodatkowym wymaganiom w porównaniu z instalacjami przeznaczonymi do przesyła-
nia i przechowywania innych gazów.

Fragment instalacji przesyłu wodoru
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Wymagania te uwarunkowane
są m.in. tym, że wodór w ze-
tknięciu ze stalą wykazuje mi-

nimalną gęstość objętościową oraz
podwyższoną – w porównaniu z innymi
gazami – aktywność dyfuzyjną. Ad-
sorpcja i dyfuzja wodoru w stali zależy
od jej stanu strukturalnego: im więcej
w stali niejednorodności i nierozpusz-
czalnych domieszek oraz im większa
koncentracja dyslokacji, tym większa
jest  przenikalność wodoru w stali.

Penetrując i rozpuszczając się w sta-
li, w efekcie procesów prowadzących do
kruchości wodorowej i dekarbonizacji
stali wodór powoduje zmianę jej cech
wytrzymałościowych. Podwyższona tem-
peratura i ciśnienie wodoru w znacznym
stopniu aktywizują proces jego roz-
puszczania w stali, a przy niewielkiej
grubości ścianek doprowadzają do de-
sorpcji – wydalenia wodoru poza urzą-
dzenie.

Dlatego też podczas projektowania
instalacji pracujących z wodorem, w tym
do jego transportu za pomocą gazo-
ciągu, niezbędny jest prawidłowy wybór
rodzaju stali do budowy gazociągu,
przeprowadzenie w sposób właściwy ro-
bót spawalniczych oraz montaż zawo-
rów odcinających i regulacyjnych zgod-
nie ze specjalnymi wymaganiami obo-
wiązującymi dla instalacji wodorowej.
Jednak nawet przestrzeganie wszystkich
tego typu wymagań w praktyce nie
gwarantuje bezpiecznego transportu
wodoru – z pełną eliminacją zagrożeń
i straty medium w instalacji. Możliwość
powstania niebezpiecznych sytuacji
znacznie wzrasta przy eksploatacji wie-
lokilometrowych gazociągów, zwłaszcza
przez długi okres. Wyjściem z tej sytu-
acji, które daje pozytywne efekty, może
być regularny monitoring rurociągu
służącego do przesyłania wodoru me-
todą emisji akustycznej (AE).

Specjaliści z AED Polska Sp. z o.o.
opracowali i zastosowali w praktyce ba-
dania szczelności i lokację defektów ru-
rociągu i jego armatury (13.5 km) me-
todą AE, bez zatrzymywania procesu
technologicznego w badanej instalacji
przesyłania wodoru, czyli w roboczym
trybie badanego gazociągu. Podstawą
zasady badania AE była analiza roz-
mieszczenia impulsów lokacji między
dwoma sąsiednimi przetwornikami AE.

Zakłócenie zasady normalnego roz-
mieszczenia związanego z tworzeniem
się w gazociągu stojącej fali dźwięko-
wej świadczyło o istnieniu w przewodzie
dodatkowych bodźców AE poza ogól-
nym szumem związanym z przemiesz-
czaniem się wodoru w rurociągu. Ta-
kimi bodźcami mogły być: zwiększona
turbulencja w rurociągu (na kompen-
satorach, zakrętach, przy przecho-
dzeniu przez zawory odcinające), wy-
cieki z rurociągu, w tym przez te jego
odcinki, w których doszło do procesów
wywołujących kruchość wodorową (za-
zwyczaj są to odcinki rurociągów o cien-
kich ścianach i o małym przekroju,
przez które możliwa jest desorpcja
wodoru do środowiska zewnętrznego,
a także niskiej jakości szwy spawalni-

cze, przez ubytki w których może na-
stępować wyciek wodoru, który niszczy
zewnętrzne pokrycie ochronne, co w re-
zultacie doprowadza do korozji at-
mosferycznej). Odcinki fluktuacji nor-
malnego rozmieszczenia lokacji były
rozpatrywane jako wymagające szcze-
gólnej uwagi oraz dodatkowej obser-
wacji.

Jako metodę kontroli – walidacji
– wykrytych punktów wymagających do-
datkowej kontroli wybrano analizę ga-
zową metodą spektometrii – z wyko-
rzystaniem detektora wodorowego. Na
rys.1 przedstawiono przykład wyniku
jednego z pomiarów w trakcie badania

AE szczelności rurociągu. W trakcie
przeprowadzania każdej z prób zmie-
niano w rurociągu ciśnienia robocze
w zakresie ± 5.5 proc. od poziomu ci-
śnienia roboczego Рр=2.8 MPa. Na
każdym poziomie ciśnienia próby za-
trzymywano się na czas założony
w przygotowanym programie badaw-
czym. Całkowity czas próby wyniósł
ok. 60 minut. Po analizie zebranych
wyników z badania należy podkreślić,
że zmiany ciśnienia roboczego podczas
przeprowadzania prób praktycznie nie
miały wpływu na otrzymane wyniki.
Wyniki te były porównywalne z rezulta-
tami otrzymywanymi doświadczalnie,
bez zmiany ciśnienia i przy utrzymaniu
ciśnienia roboczego w czasie od 30 do
60 minut.

W wyniku badania metodą AE zgod-
nie z rys. 1 odkryto dwie strefy anor-
malnego rozłożenia aktywnych sygna-
łów AE i ich lokację. Strefa 1. odpowia-
da przedostawaniu się wodoru przez za-
wór odcinający, strefa 2. – szeregowi
zwrotów rurociągu o 180°, a następnie
jeszcze o 90° (kompensatory). Weryfi-
kując i analizując za pomocą dete-
ktora wodorowego powietrze wokół
kołnierzy zaworu, w strefie 1. ujawnio-
no wyciek wodoru osiągający wartość
1,7·10-2 mbar/l/sek. Strefa 2. charakte-
ryzowała się zaś tym, że praktycznie wo-
kół każdego połączenia spawalniczego
obecne były charakterystyczne odwar-

Jakub Kaźmierczak, 
Vyacheslav Ivashchenko,
Viktor Kobziev
AED Polska Sp. z o.o.

Rys.1. Wynik rozłożenia lokacji AE podczas badania rurociągu do transportu wodoru

Możliwość powstania niebezpiecznych sytuacji
znacznie wzrasta przy eksploatacji wielokilome-
trowych gazociągów, zwłaszcza przez długi
okres. Wyjściem z tej sytuacji, które daje pozy-
tywne efekty, może być regularny monitoring ru-
rociągu służącego do przesyłania wodoru
metodą emisji akustycznej (AE).
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stwienia (złuszczenia) ochronnej po-
włoki antykorozyjnej badanego ruro-
ciągu, która wskutek wycieku wodoru
przez defekty w złączu spawanym naj-
pierw deformowała tę warstwę ochron-
ną powłoki antykorozyjnej, co w rezul-
tacie doprowadzało do łuszczenia się
farby na badanych odcinakach ruro-
ciągu. Miejsca te – bez powłoki ochron-
nej – pokryte były warstwą korozji at-
mosferycznej.

Na rys. 2 przedstawione zostały za-
leżności nagromadzenia impulsów lo-
kacji AE w każdym kanale i wykres
zmian ciśnienia w trakcie przeprowa-
dzania badania AET. Wyraźnie z niego
wynika, że zmiany ciśnienia w żaden
sposób nie wpływają na charakterystyki
nagromadzenia impulsów lokacji.

Wnioski
W praktyce została udokumento-

wana możliwość wykorzystania meto-

dy AE do okresowego monitoringu
działającego rurociągu eksploatowa-
nego do przesyłu wodoru. W wyniku
monitoringu rurociągów do transportu
wodoru metodą AE zostały ujawnione
strefy wykazujące potencjalne zagro-
żenie przy dalszej eksploatacji i zale-
cono przeprowadzenie w nich prac
remontowych, zarówno w samej rurze
(spawy), jak i armaturze badanego ru-
rociągu (zawory, kołnierze, zasuwy,
uszczelki, dławiki). Wyniki te, zweryfi-
kowane inną metodą, w całości po-
twierdziły ich skuteczność co do loka-
cji rozpoznanych miejsc nieszczelności
badanego urządzenia. W następstwie
uzyskanych rezultatów z badania AE
i ich weryfikacji detektorem wodorowym
zalecono opracowanie i przeprowa-
dzanie okresowego monitoringu ruro-
ciągów do transportu wodoru bez
wstrzymywania jego pracy. Poza tym za-
lecono przeprowadzanie raz w roku ba-

dania rurociągu ciśnieniem testowym
przy użyciu badania metodą AE w celu
ujawnienia w tych jego odcinkach, co
do których zachodzi podejrzenie poja-
wienia się procesów korozyjnych, po-
wodujących kruchość wodorową, aby
stwierdzić, czy proces korozyjny jest roz-
wojowy poprzez rejestrację aktywnych
źródeł emisji akustycznej w określonej
klasie.

Dodatkowe, dość istotne, wnioski
z przeprowadzonych badań szczelno-
ści rurociągów do transportu wodoru
w instalacji przemysłowej potwierdziły
podnoszone w literaturze przedmiotu
wyniki badań, wskazujące na potrzebę
szczególnego doboru rur do budowy
rurociągów transportujących wodór
w instalacjach przemysłowych, a także
zwrócenia większej uwagi w trakcie
projektowania, budowy i modernizacji
takich właśnie rurociągów na formę
i technikę spawania oraz na potrzebę
budowania sieci rurociągów z rur
o większej niż dotychczas grubości
ścianek ze względu na szczególne
możliwości penetracyjne i destrukcyjne
wodoru w strukturach ścianek ruro-
ciągu.

Poza możliwością wykrycia nie-
szczelności instalacji przemysłowej
w omawianym przypadku rurociągu
do transportu wodoru i jego armatury
metodą emisji akustycznej bardzo istot-
na w takich badaniach jest realna moż-
liwość sprawdzenia stanu techniczne-
go badanego urządzenia w trakcie
jego eksploatacji bez konieczności wy-
łączenia badanego urządzenia na czas
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Rys. 2 Nagromadzenie się impulsów lokacji n ze wszystkich kanałów przez czas t (s) trwa-
nia badania, P – wykres zmian ciśnienia P (kg/cm2) w trakcie testu AET

Zespół zbiorników gazów technicznych 
– ocenę stanu technicznego wykonano 
metodą AE

Fragment instalacji procesowej – kolumna
badana metodą AE – badania zastępcze 
w miejsce rewizji wewnętrznej

Fragment instalacji technologicznej – łącz-
na długość 4,5 km – badanie szczelności
wykonano w ramach testu AT 



przeprowadzenia próby szczelności,
rewizji wewnętrznej czy próby ciśnie-
niowej w trakcie badań okresowych, po-
remontowych czy technicznego odbio-
ru nowej instalacji lub urządzenia ci-
śnieniowego. Metoda pozostanie taka
sama – emisja akustyczna, zmienią się
jedynie kryteria obciążeń badanego
urządzenia, jednak wszystko to odbywa
się w granicach ciśnień dopuszczalnych
i bezpiecznych. 

W badaniach metodą emisji aku-
stycznej w celu uzyskania skutecznego
pomiaru aktywnych sygnałów AE zale-
ca się obciążenie o 10 proc. wyższe od
ciśnienia roboczego danego urządze-
nia, a w przypadku instalacji i urzą-
dzeń zmodernizowanych (po remoncie
i wyłączeniu z eksploatacji na czas
przeglądu i remontu) – obciążenie
o 25 proc. wyższe od roboczego. Są to
obciążenia referencyjne dla metody
emisji akustycznej, która pozwala badać
w tym samym czasie całe urządzenie

w trakcie jego eksploatacji w realnych
warunkach obciążenia badanego urzą-
dzenia, co pozwala istotnie obniżyć
stopień ryzyka związanego z ewentu-
alnym defektem niewykrytym w trakcie
innego badania (np. siatka pomiarów)

i obniżeniem kosztów badania w sto-
sunku do innych uznanych metod ba-
dawczych, także tych z całej palety
metod NDT.

www.aed-polska.pl

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 85

The article includes an overview of the results of a diagnostic program and effective testing of a large scale hydrogen transfer industrial installation within the Exzone, with
the use of the Acoustic Emission (AE) method. The effectiveness and accuracy of AT examination, used instead of regular internal revision of the installation, was pro-
ven by the hydrogen detector. The use of the Acoustic Emission method on the running installation without the need of closing it down proved to be a massive financial
advantage to the client, who did not have to interfere with the production process for the duration of the testing. The diagnostic team of AED Poland Ltd. conducted an
installation load program, which- after meeting all the criteria and filtering the load tests results – was able to indicate the location and class of the defects in the me-
asurement of the compression of the pipeline (13,5 km). The AT results’ accuracy was verified with the hydrogen detector and confirmed the detection and scale of the
defects with the 100 % certainty. The AE examination so indicated a negative effect of hydrogen on the welded elements of the pipeline, on which the progressing de-
grading process was detected, due to the ongoing degrading chemical process of hydrogen atoms within the welds.

W praktyce została udokumentowana możliwość
wykorzystania metody AE do okresowego moni-
toringu działającego rurociągu eksploatowa-
nego do przesyłu wodoru. W wyniku monitoringu
rurociągów do transportu wodoru metodą AE zo-
stały ujawnione strefy wykazujące potencjalne
zagrożenie przy dalszej eksploatacji i zalecono
przeprowadzenie w nich prac remontowych, za-
równo w samej rurze (spawy), jak i armaturze
badanego rurociągu (zawory, kołnierze, zasuwy,
uszczelki, dławiki).

Infrastruktura przesyłowa – rurociągi z izolacją termiczną – utrudniony dostęp, jednak sensory AE można na nich mocować punktowo – tem-
peratury do 350°C
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PGE Polska Grupa Energetyczna otrzy-
mała nagrodę Lidera Bezpieczeństwa
w Przemyśle. Co o tym zadecydowało?

– Przyznanie tej nagrody to dowód
uznania dla naszych działań zrealizo-
wanych w Zespole Elektrowni Dolna
Odra w zakresie podniesienia poziomu
bezpieczeństwa. Nagrodę przyznano
całej Grupie Kapitałowej PGE za to, że
praktyczne doświadczenia i rozwiąza-
nia zrealizowane w ZEDO, wchodzącym
w skład jednej z linii biznesowych gru-
py, przekazywane są nie tylko do innych
oddziałów PGE GiEK SA, ale również do
elektrowni i elektrociepłowni poza spół-
ką czy innych branż przemysłu, pod-
nosząc ich poziom bezpieczeństwa.
W jaki sposób dochodzi się do takich
efektów?

– Działając systemowo i w sposób
kompleksowy, od 2010 roku wdrażamy

w Zespole Elektrowni Dolna Odra roz-
wiązania techniczne i organizacyjne,
które wpływają na poprawę bezpie-
czeństwa przeciwwybuchowego. Jest to
realizowane w oparciu o tzw. Zasady
Zintegrowanego Bezpieczeństwa, okre-
ślone w dyrektywie ATEX 137 i krajowych
aktach prawnych. Rozwiązania te wdro-
żone są w taki sposób, aby wzajemnie
się uzupełniały, tworząc efekt synergii.
Ponadto wszędzie, gdzie to możliwe
i uzasadnione, dla każdego zagrożenia
stosuje się równocześnie kilka rozwią-
zań zabezpieczających, tworząc w ten
sposób wiele warstw zabezpieczeń.
Takie podejście pozwala uzyskać naj-
lepszy efekt w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa przy optymalnym wy-
korzystaniu nakładów finansowych.
Równie istotny jest tu wątek finansowy,
bo techniczne rozwiązania są dosyć

kosztowne. Wśród specjalistów zajmu-
jących się bezpieczeństwem w prze-
myśle jest jednak powiedzenie, że „choć
bezpieczeństwo kosztuje, to brak bez-
pieczeństwa kosztuje jeszcze więcej”.
Skutki wybuchu mogą doprowadzić do
całkowitego zniszczenia instalacji, dla-
tego lepiej im zapobiegać.
O którym z zastosowanych rozwiązań
warto powiedzieć coś więcej?

– Zastosowaliśmy najlepsze do-
stępne na rynku technologie, w tym wie-
le innowacyjnych – trudno je wszystkie
wymienić, ale jedną z ciekawszych me-
tod łączących w sobie rozwiązania
techniczne i organizacyjne jest sposób
zabezpieczenia młyna – najbardziej
krytycznego miejsca w układzie poda-
wania paliwa. Zabezpieczenie to jest dla
mnie tym bardziej cenne, że w dużej
części jest autorskim projektem wy-

Bezpieczeństwo kosztuje, ale jego
brak kosztuje jeszcze więcej

O nagrodzie przyznanej PGE przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń rozmawiamy 
z Wojciechem Dobrakiem, dyrektorem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Wojciech Dobrak, Dyrektor PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra podczas ceremonii wręczania nagród ze statuetką
Lidera Bezpieczeństwa w Przemyśle
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pracowanym przez naszą kadrę inży-
nierską. Jednocześnie dobrze obrazuje,
jak w praktyce stosujemy zasady zinte-
growanego bezpieczeństwa. Rozwią-
zanie to składa się z procedur poda-
wania paliwa – proporcji węgla i bio-
masy, systemu wczesnego wykrywania
wczesnych faz tlenia się paliwa w mły-
nach węglowych, zmodernizowanego
układu parogaszenia młyna oraz od-
powiednio zmodyfikowanych algoryt-
mów sterowania i odstawiania zespołu
młynowego. 

W Elektrowni Dolna Odra na pod-
stawie własnych analiz określono gra-
niczne parametry składu mieszanki
węgla z biomasą, po przekroczeniu
których następuje zwiększenie ryzyka
zapłonu mieszanki pyłowo-powietrz-
nej. Procedury zapewniające nieprze-
kraczanie tego parametru mają za za-
danie nie dopuścić do wytworzenia się
atmosfery wybuchowej w młynie i sta-
nowią pierwszą warstwę zabezpieczeń.
Atmosfera wewnątrz młyna jest moni-
torowana za pomocą analizatorów tlen-
ku węgla i temperatury, które kontrolu-
ją zarówno poziomy tych parametrów,
jak i ich przyrost w czasie. Pomiary te są
„wpięte” w system sterowania bloku i wi-
doczne dla operatora.

Trzeba pamiętać, że we wczesnych
fazach palenia występuje tzw. spalanie
bezpłomieniowe, podczas którego wy-
dziela się m.in. tlenek węgla oraz na-

stępuje wydzielanie ciepła. W przy-
padku przekroczenia określonych sta-
nów stężenia tlenku węgla czy poziomu
temperatury lub przyrostu w czasie
stężenia tlenku węgla albo wzrostu
temperatury automatyczne następuje
odstawienie młyna przez system stero-
wania bloku i załączenie parogaszenia.
Całość ma za zadanie eliminację tzw.
efektywnych źródeł zapłonu i tworzy dru-
gą warstwę zabezpieczeń. Rozwiązanie
to zostało opracowane i wdrożone
przez specjalistów ZEDO. W razie, gdy-
by zawiodły wcześniejsze warstwy za-
bezpieczeń i jednak doszło do wybuchu
wewnątrz młyna, zastosowano trzecią
warstwę zabezpieczeń, którą stanowi
tzw. zasuwa szybkozamykająca – roz-

wiązanie znane i stosowane od wielu lat
w różnych branżach. Takie komplek-
sowe zabezpieczenie układów młyno-
wych jest bardzo skuteczne i stanowi
nasz wkład w technikę zabezpieczeń.
Dużo zmian wprowadzono także w za-
kresie organizacyjnym.

– W większości przypadków roz-
wiązania techniczne nie mogą istnieć
bez rozwiązań organizacyjnych i od-
wrotnie. Ich rozsądne połączenie skut-
kuje optymalnym poziomem bezpie-
czeństwa. Jako przykład może posłużyć
połączenie bardzo skutecznego za-
bezpieczenia przesypów przenośników
taśmowych przez systemy mgłowe ogra-
niczające pylenie w połączeniu z reali-
zacją usuwania pyłu zgodnie z harmo-
nogramami dla poszczególnych obiek-
tów w celu niedopuszczenia do nie-
bezpiecznych zgromadzeń pyłu. Na-
wiasem mówiąc to jedno z kluczowych
działań organizacyjnych w zapewnieniu
bezpieczeństwa.

Wracając do samych rozwiązań or-
ganizacyjnych, poprawiliśmy nasze za-
sady wykonywania prac w miejscach
zagrożonych wybuchem. Ujednolico-
no tak zwane dokumenty zabezpie-
czenia przed wybuchem i powołano ze-
społy odpowiedzialne za ich przegląd
oraz aktualizację. Opracowano też za-
sady i metody usuwania pyłów pal-
nych w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem, a program szkoleń okre-

sowych BHP został rozszerzony o do-
datkowy moduł dotyczący zagrożeń
wybuchowych. Wykonawcy realizujący
prace w strefach zagrożonych wybu-
chem muszą spełnić określone wymo-
gi w zakresie kompetencji pracowników
i wyposażenia. Jak wspomniałem, cza-
sem nie da się rozdzielić rozwiązań
technicznych i organizacyjnych. Na
przykład urządzenia w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym muszą być w odpo-
wiedni sposób nadzorowane i prze-
glądane w określonych terminach
przez osoby posiadające odpowiednie
kompetencje. Harmonogramy kontroli
określa system nadzoru InspectorEx
– w chwili wdrożenia było to pierwsze
zastosowanie w polskim przemyśle.

W systemie tym gromadzone są również
dane dotyczące dokumentacji każdego
urządzenia, jego historii od chwili za-
instalowania do wycofania z eksplo-
atacji, a także prowadzonych przeglą-
dów, kontroli i napraw.

Warto też wspomnieć o ciekawej ini-
cjatywie komórki odpowiedzialnej za
rozwój zawodowy w dziale HR, która
opracowała „Program rozwoju kom-
petencji pracowniczych w zakresie bez-
pieczeństwa przeciwwybuchowego”.
Program ten ma trzy poziomy: podsta-
wowy, rozszerzony oraz zaawansowa-
ny i obejmuje odpowiednio pracowni-
ków liniowych, następnie osoby nadzoru
i specjalistów, a w wersji zaawanso-
wanej – pracowników odpowiedzial-
nych za BHP i ochronę przeciwpożaro-
wą, trenerów wewnętrznych oraz inne
wytypowane osoby. W zapewnieniu
bezpieczeństwa biorą udział komórki or-
ganizacyjne niezwiązane bezpośrednio
z produkcją, ponieważ w trakcie reali-
zacji wszystkich działań prowadzonych
w tej materii konieczne było zbudowa-
nie interdyscyplinarnego zespołu. Two-
rzą go m.in. inżynierowie odpowie-
dzialni za nadzór nad urządzeniami
oraz ich eksploatację, pracownicy BHP
i ochrony przeciwpożarowej, chemicy
oraz pracownicy HR.
Jakie wnioski płyną z prac i działań
przeprowadzonych w elektrowni?

– Zdobyte doświadczenia pokazu-
ją, że do wdrożenia skutecznych roz-
wiązań w zakresie bezpieczeństwa
przeciwwybuchowego wymagane są
wielotorowe działania poprzedzone de-
cyzją inicjującą, która precyzyjnie wy-
znacza cele. Niezbędne jest również cią-
głe zaangażowanie kierownictwa
zakładu, a od strony organizacyjnej
– zbudowanie zespołu kompetentnych
osób. Skuteczność zapewnia podej-
ście systemowe i interdyscyplinarne, in-
tegrujące działania techniczne oraz
organizacyjne i umożliwiające wza-
jemne uzupełnianie się oraz powielanie
elementów systemu bezpieczeństwa.
Cieszy nas, że rozwiązania zastoso-
wane w Dolnej Odrze sprawdziły się
i zdobyły uznanie różnych gremiów, co
zmaterializowało się również w posta-
ci przyznanej nam nagrody Lidera Bez-
pieczeństwa w Przemyśle. Niemniej nie
zamierzamy spoczywać na laurach
– staramy się doskonalić to, co już wdro-
żyliśmy, i cały czas budować kulturę
bezpieczeństwa, które jest jednym z prio-
rytetowych obszarów w naszej spółce.

Rozmawiała Renata Wojciechowska

W większości przypadków rozwiązania tech-
niczne nie mogą istnieć bez rozwiązań organiza-
cyjnych i odwrotnie. Ich rozsądne połączenie
skutkuje optymalnym poziomem bezpieczeń-
stwa. 
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Węgiel, podstawowe paliwo sto-
sowane powszechnie w pol-
skiej energetyce, oraz inne

stosowane w procesach substancje wy-
buchowo niebezpieczne (np. wodór,
propan, propan-butan) zawsze stanowiły
źródło potencjalnych zagrożeń. Po wpro-
wadzeniu do energetyki biomasy – za-
równo tej współspalanej z węglem, jak
i zużywanej w instalacjach dedykowa-
nych – zagrożenie w tej gałęzi przemy-
słu dodatkowo wzrosło ze względu na
właściwości pożarowo-wybuchowe bio-
masy.

W styczniu 2010 roku doszło do
wybuchu pyłu węglowego i biomasy
w Elektrowni Dolna Odra, wchodzącej
w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra
(ZEDO). Wypadek ten radykalnie zmie-
nił podejście do bezpieczeństwa ukła-
dów podawania paliwa w elektrow-
niach. Niezwłocznie po zdarzeniu,
oprócz wielu innych działań, dyrekcja
oddziału zleciła dokonanie analizy sta-
nu bezpieczeństwa przeciwwybucho-
wego przez niezależnych ekspertów
zewnętrznych. Następnie, na podstawie
audytu zewnętrznego i wyników wła-
snych analiz, wypracowano koncepcję
dalszego postępowania i podjęto stra-

Bezpieczeństwo warte inwestycji
Wysokie standardy bezpieczeństwa produkcji, których znaczenie dostrzegane jest dzisiaj
we wszystkich gałęziach przemysłu, wymagają zwracania szczególnej uwagi na zagroże-
nia wybuchowe. Zagadnienie to dotyczy zwłaszcza przedsiębiorstw produkujących
energię elektryczną.

PGE GiEK SA 

Młyny węglowe Fot. PGE GiEK SA
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tegiczną dla oddziału decyzję w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa prze-
ciwwybuchowego – zdecydowano, że
wszystkie działania w tym zakresie po-
winny odbywać się w oparciu o tzw. Za-
sady Zintegrowanego Bezpieczeństwa
Przeciwwybuchowego, wyszczególnio-
ne w rozporządzeniu ministra gospo-
darki z 8 lipca 2010 roku w sprawie mi-
nimalnych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy, związane
z możliwością wystąpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.
2010 nr 138 poz. 931 § 4.1). W rozporzą-
dzeniu tym podana jest kolejność reali-
zacji celów, które mają zapewnić ochro-
nę zdrowia i bezpieczeństwo pracują-
cych osób. W pierwszej kolejności cho-
dzi o podejmowanie działań zapobie-
gających tworzeniu się atmosfery wy-
buchowej, w dalszej – o zapobieganie
wystąpieniu zapalenia atmosfery wy-
buchowej, a następnie ograniczanie
szkodliwego efektu ewentualnego wy-
buchu.

Przyjęto też, że ograniczanie ryzyka
wystąpienia niekorzystnych zjawisk
w wytypowanych obszarach powinno

być realizowane przez więcej niż jedną
metodę, rozwiązanie techniczne czy
też organizacyjne. Założono również, że
wdrażane rozwiązania powinny gwa-
rantować efektywność, integralność
oraz wzajemne uzupełnianie się orga-
nizacyjnych środków zapewnienia
bezpieczeństwa, a także niskie koszty
eksploatacji. Niektóre rozwiązania
techniczne i organizacyjne stosowane
w ZEDO, podnoszące poziom bezpie-
czeństwa, zostały powielone w wielu pol-
skich elektrowniach i elektrociepłow-
niach oraz w innych branżach. 

Warto zauważyć, że skala i sposób
wdrożenia działań technicznych i orga-
nizacyjnych, ich skuteczność, a w nie-
których wypadkach innowacyjność, zna-

lazły uznanie organów kontrolnych ad-
ministracji państwowej, osób z branży
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
a także specjalistów w dziedzinie za-
bezpieczeń przeciwwybuchowych oraz
ubezpieczycieli. Potwierdzeniem tego
może być nagroda Lidera Bezpieczeń-
stwa w Przemyśle, przyznana PGE Pol-
skiej Grupie Energetycznej SA podczas
konferencji Risk Engineering Days 2015.
Wyróżnienie to jest tym bardziej cenne,
że firmy ubezpieczeniowe, działając na
rynkach globalnych i w różnych bran-
żach, mają pełny przegląd zdarzeń
awaryjnych, dysponują więc ogromną
wiedzą w tym zakresie i potrafią bardzo
trafnie ocenić poziom bezpieczeństwa
zakładów przemysłowych. �

Zmodernizowany przesyp na przenośniku węgla i biomasy z zabudowaną komorą rozprężającą i mgłą tłumiącą pylenie

The importance of production security high standards is essential in all industries. These standards require to pay special attention to explosion risks. This issue parti-
cularly concerns companies producing electrical energy. The operations carried out in this area in ZEDO were recognized and appreciated. Due to them PGE Polska Grupa
Energetyczna SA was awarded with the prize Lider Bezpieczeństwa w Przemyśle during the conference Risk Engineering Days 2015. It is more rewarding because insu-
rance companies, which operate in global markets and in various branches, have full overview of failure events and vast knowledge in this range and they are able to
assess accurately the safety of plants.

Po wprowadzeniu do energetyki biomasy – tej
współspalanej z węglem, jak i zużywanej w insta-
lacjach dedykowanych – zagrożenie w tej gałęzi
przemysłu dodatkowo wzrosło ze względu na
właściwości pożarowo-wybuchowe biomasy.

Fot. PGE GiEK SA



Uroczystego otwarcia konferencji
dokonał dyrektor zarządzający
w Pionie Klienta Korporacyjnego

PZU – Maciej Tymusz, który nakreślił wi-

zję nowoczesnej firmy ubezpieczenio-
wej, otwartej na relacje partnerskie
z polskim przemysłem, ośrodkami na-
ukowymi oraz instytucjami odpowie-

dzialnymi za bezpieczeństwo w Polsce.
Znaczenie i rolę udziału PZU w kre-
owaniu innowacyjnych rozwiązań dla
polskich przedsiębiorców podkreślił

Dyskusje o bezpieczeństwie 
i zarządzaniu ryzykiem
W dniach 17–18 września w Hotelu Sheraton w Sopocie po
raz trzeci odbyła się międzynarodowa konferencja Risk 
Engineering Days, zorganizowana przez PZU SA. Tego-
roczna edycja, poświęcona zagadnieniom związanym z szeroko rozumianym zarządza-
niem ryzykiem oraz bezpieczeństwem, była skierowana do przedstawicieli wiodących
przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych w Polsce, środowisk naukowych oraz insty-
tucji państwowych. Stała się również miejscem inauguracji projektu PZU Lab, którego
celem jest wytworzenie wartości dodanej dla polskich przedsiębiorców oraz prowadze-
nie prac badawczo-rozwojowych w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. 

www.rynekinwestycji.pl

Maciej Tymusz (PZU), Andrzej Kozak (UDT), Ireneusz Rogala (ASE), Paweł Kwiecień (PIPC), Krzysztof Paturej (ICCSS), Marcin Szychot (PZU),
Wojciech Dobrak (PGE), Dariusz Gołębiewski (PZU), Grzegorz Błędowski (Lotos), Małgorzata Bobrek (Orlen), Dariusz Loska (Orlen), 
Łukasz Agaciński (Orlen), Piotr Grobelny (PCC Rokita)
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dyrektor Biura Rozwoju Biznesu Kor-
poracyjnego Adam Malinowski, we-
dług którego dzięki uruchomionemu
projektowi PZU ma szansę stać się
katalizatorem poprawy bezpieczeń-
stwa w polskich przedsiębiorstwach.
Szczegółowe omówienie zakresu prac
i wyzwań stojących przed PZU Lab
przypadło kierownikowi projektu PZU
Lab i dyrektorowi ds. zarządzania ry-
zykiem i rozwoju współpracy z prze-
mysłem – Dariuszowi Gołębiewskiemu.
Zaprezentował on szereg wartości do-
danych, które PZU Lab będzie ofero-
wało przedsiębiorcom oraz przedstawił
projekty badawczo-rozwojowe, do któ-
rych realizacji zaprosił liderów pol-
skiego przemysłu.

Podczas dwudniowego spotkania
zaproszeni prelegenci – naukowcy oraz
praktycy ze sfery przemysłu – prezen-
towali kierunki prac rozwojowych oraz
problematykę związaną z nowymi za-
grożeniami i wyzwaniami, jakie stoją
przed przedsiębiorstwami, oraz dzielili
się wypracowanymi dobrymi praktyka-
mi wdrożonymi w swoich zakładach
w zakresie zapewnienia ciągłości pro-
wadzonej działalności oraz nowocze-
snych rozwiązań technicznych minima-
lizujących ryzyko wystąpienia awarii.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrek-
tor zarządzający w Pionie Klienta Korporacyj-
nego PZU – Maciej Tymusz, który nakreślił wizję
nowoczesnej firmy ubezpieczeniowej, otwartej
na relacje partnerskie z polskim przemysłem,
ośrodkami naukowymi oraz instytucjami odpo-
wiedzialnymi za bezpieczeństwo w Polsce.

www.rynekinwestycji.pl
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Kinga Baranowska (himalaistka) 

Jakub Kaźmierczak (AED), Andrzej Kaźmierczak (AED), Krystyna Stephens (BPIC)
�

Fot. PZU
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W tym roku mogliśmy wysłuchać
wystąpień międzynarodowych autory-
tetów z dziedziny zarządzania bezpie-
czeństwem i ryzykiem, m.in. prof. Han-
sa Pasmana z Texas A&M University,
dra Eduardo Calixto z firmy BQR,
dra Andrzeja Pękalskiego z Shell Glo-
bal Solution, Davida Hansona – pre-
zesa Analytical Services TJ/H2B oraz
Alexa Dali – prezesa The Global Insti-
tute for Risk Management Standards.
Zaprezentowali oni problematykę ana-
lizy i zarządzania ryzykiem z różnych
perspektyw oraz globalne doświad-
czenia i kierunki prac badawczo-roz-
wojowych, w których uczestniczą. Słu-
chacze mieli możliwość zapoznać się
z wnioskami płynącymi z analiz po-
ważnych awarii przemysłowych, które
zaprezentował prof. Hans Pasman
w swojej prezentacji pt. „Lessons to be
learnt”. Proaktywne podejście do pro-
blematyki utrzymania ruchu w branży
Oil & Gas zaprezentował Eduardo Ca-
lixto, podkreślając podczas swojej pre-
lekcji znaczenie świadomego zarzą-
dzania parkiem maszyn w ogranicze-
niu strat związanych z awaryjnymi
przestojami przedsiębiorstw.

Szerokie spojrzenie na problema-
tykę zintegrowanego zarządzania ry-
zykiem przedstawił Alex Dali, przybli-

żając słuchaczom wytyczne zawarte
w standardzie ISO 31000 i zapraszając
polskich przedsiębiorców do czerpania
korzyści wynikających z integracji czę-
sto rozproszonych w organizacji syste-
mów zarządzania. Dr Andrzej Pękalski
zaprezentował najnowsze symulacje
i badania koncernu Shell w zakresie zja-
wiska wybuchu. Podczas swojej pre-
zentacji wykorzystał film z przeprowa-
dzonego w warunkach rzeczywistych
eksperymentu prezentującego dyna-
mikę rozwoju detonacji. Natomiast Da-

vid Hanson przedstawił znaczenie ana-
lizy gazów rozpuszczonych w oleju
(DGA) w prewencyjnym utrzymaniu
transformatorów. 

Ogromne wrażenie na uczestni-
kach konferencji zrobiła ekspresyjna
prezentacja dr Krystyny Stephens, któ-
ra podzieliła się swoimi bogatymi, mię-
dzynarodowymi doświadczeniami z za-
kresu certyfikacji systemów zarządza-
nia. Ireneusz Rogala z firmy ASE za-
prezentował znaczenie budowy kultury
bezpieczeństwa jako fundamentu dla

Podczas dwudniowego spotkania zaproszeni
prelegenci – naukowcy oraz praktycy ze sfery
przemysłu – prezentowali kierunki prac rozwojo-
wych oraz problematykę związaną z nowymi za-
grożeniami i wyzwaniami, jakie stoją przed
przedsiębiorstwami, oraz dzielili się wypracowa-
nymi dobrymi praktykami wdrożonymi w swoich
zakładach w zakresie zapewnienia ciągłości
prowadzonej działalności oraz nowoczesnych
rozwiązań technicznych minimalizujących ryzyko
wystąpienia awarii.

Fot. PZU



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 93
budowy bezpiecznego przedsiębior-
stwa. Wśród prelegentów nie zabrakło
również przedstawicieli polskich przed-
siębiorstw, którzy podzielili się dobrymi
praktykami stosowanymi na terenie
swoich zakładów pracy. Polski przemysł
reprezentowany był m.in. przez Piotra
Grobelnego – dyrektora Biura Bezpie-
czeństwa i Prewencji w PCC Rokita, Wie-
sława Lacha – dyrektora Departamen-
tu Korporacyjnego Koordynacji Pro-
dukcji i Bezpieczeństwa w Grupie Azo-
ty oraz Grzegorza Błędowskiego – dy-
rektora ds. projektu EFRA w Grupie Lo-
tos. Liderzy polskich przedsiębiorstw za-
prezentowali szereg innowacyjnych
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa
i optymalizacji produkcji, które mogą
być wdrażane na szerszą skalę w prze-
myśle i z których korzyści może czerpać
polska gospodarka. 

Tradycją konferencji Risk Engi-
neering Days jest wręczanie podczas
uroczystej gali statuetek lidera bezpie-
czeństwa w przemyśle oraz osobowości
w dziedzinie bezpieczeństwa. W tym
roku laur lidera bezpieczeństwa w prze-
myśle został przyznany Urzędowi Dozoru
Technicznego, Polskiej Grupie Energe-
tycznej SA, Grupie Orlen SA i Polskiej
Izbie Przemysłu Chemicznego. Laur dla
osobowości w dziedzinie bezpieczeń-
stwa odebrali amb. Krzysztof Paturej
(ICCSS), Grzegorz Błędowski (Grupa
Lotos), Piotr Grobelny (PCC Rokita) oraz
Ireneusz Rogala (ASE).

Wyjątkowa atmosfera panująca
podczas konferencji oraz inspirujące
dyskusje w kuluarach stanowią stały ele-
ment konferencji Risk Engineering Days.
Duże zainteresowanie poruszaną te-
matyką wśród jej uczestników oraz de-
terminacja organizatorów wydarzenia
pozwalają z optymizmem patrzeć na ko-
lejne jej edycje. �

Summary of Risk Engineering Days
The third International Risk Engineering Days conference held on 17–18th September 2015, in Sopot was devoted to risk management and safety in the widest context,
presented by leaders of Polish industry, science and government institutes. The conference was also the inauguration of the PZU Lab project, whose aim is to create added
value for Polish companies and carry out research and development in risk and safety management.
The conference was officially opened by the Managing Director of PZU Corporate Client’s division – Maciej Tymusz, who presented a vision of PZU’s new partnership
approach with Polish industry, scientific centers and institutions responsible for safety in Poland, followed by the Director of Corporate Business Development – Adam Ma-
linowski, who explained how PZU may become the catalyst for safety improvement in Polish companies. The details of the scope of work involved and the challenges that
face PZU Lab were presented by the Project Manager for PZU LAB & Director for Risk Management and development of cooperation with industry – Dariusz Gołębiewski.
The speakers at this two day conference included scientists and industry practioners who presented work under-development and problems faced by companies, as well
as already implemented business continuity best practice and new accident prevention technological solutions. The speakers included prof. Hans Pasman (Texas A&M
University), dr Eduardo Calixto (BQR), dr Andrzej Pękalski (Shell Global Solutions), David Hanson (Analytical Services TJ/H2B), prof Alex Dali (The Global Institute for
Risk Management Standards), dr Krystyna Stephens (AFNOR/ BPIC Sp. z o.o.), Ireneusz Rogala (ASE), Piotr Grobela (PCC Rokita), Wiesław Lach (Azoty Group) and Grze-
gorz Błędowski (Lotos Group). The audience was able to gain insight into a wide range of topics from the significance of maintenance in the Oil & Gas Industry, the im-
plementation of integrated risk management, development dynamics of detonation, to management system certification. As tradition dictates, the conference was
concluded with a gala event, during which awards were presented for Polish leaders in safety in an exceptional collaborative atmosphere inspiring further innovation and
optimism for the next edition of the conference.

Aleksandra Grądzka-Walasz (BMP), Grzegorz Błędowski (Lotos), Piotr Grobelny 
(PCC Rokita), Wiesław Lach (Grupa Azoty)

Prof. Kazimierz Lebecki, prof. Hans Pasman (Texas University), Piotr Grobelny (PCC Rokita)

Fot. PZU
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Uroczystość rozpoczął prezes
PROZAP Sp. z o.o. Marek Za-
torski, który serdecznie powitał

zebranych i krótko przedstawił historię
firmy, poczynając od roku 1970, kiedy
utworzono Biuro Projektów, poprzez
rok 1988, gdy przekształcono je w spół-
kę PROZAP, aż po dzień dzisiejszy, kie-

dy to stanowi istotny element Grupy Azo-
ty. 45 lat historii to ponad 41 tysięcy opra-
cowań projektowych w ramach ponad
27 tysięcy zleceń dla 120 klientów z kra-
ju i zagranicy, wykonanych przez niemal
600 osób, które przewinęły się przez fir-
mę w okresie jej działalności. Niektóre
z tych osób piastują dziś kluczowe sta-

nowiska w krajowym przemyśle che-
micznym, do czego przyczyniło się nie-
wątpliwie szerokie i różnorodne do-
świadczenie zdobyte w czasie pracy
w wielobranżowym biurze projektów
w Puławach. Według prezesa Zator-
skiego kluczem do sukcesu jest świetny
zespół profesjonalistów w swoich dzie-

Jubileusz 45-lecia 
puławskiego Biura Projektów

2 października w restauracji „Trzy Korony” w Puławach odbyły się główne obchody 
45-lecia działalności Biura Projektów (od 1988 roku PROZAP) puławskich Zakładów
Azotowych (teraz Grupa Azoty Puławy). W spotkaniu wzięli udział czynni i emeryto-
wani pracownicy biura oraz goście z zaprzyjaźnionych firm współpracujących 
z biurem. Wieczór uświetnił występ legendarnej grupy wokalnej „Vox”.

www.rynekinwestycji.pl
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dzinach, dla których projektowanie jest
życiową pasją, oraz harmonijna współ-
praca z kontrahentami, których spora
grupa brała udział w uroczystości.

Prezes Zatorski scharakteryzował
zebranym bieżące działania spółki,
uwzględniając stałą aktywność w Gru-
pie Azoty, kultywowanie współpracy
z klientami krajowymi, np. Air Liquide,
Synthos, Ciech, PCC Rokita, Orlen,
oraz wzmożone działania na rynkach
zagranicznych, ze szczególnym naci-
skiem na rejon Zatoki Perskiej. Ważnym
klientem z tej części świata jest firma SA-
BIC z Arabii Saudyjskiej, dla której
PROZAP już od kilkunastu lat opraco-
wuje dokumentację, a także dostarcza
urządzenia w ramach kolejnych zleceń.
Spółce udało się pozyskać klientów z in-
nych krajów regionu, czego wymierne
efekty są widoczne np. w postaci zre-
alizowanego już zamówienia firmy FER-
TIL ze Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich.

Prezes PROZAP przedstawił również
podjęte działania zmierzające do zna-
czącego rozszerzenia zakresu usług fir-
my w celu świadczenia kompleksowej
realizacji inwestycji „pod klucz” – od pro-
jektowania, poprzez dostawy urządzeń,
aż po budowę i nadzory. – W tym roku
możemy już pokazać efekty. Jako ge-
neralny realizator inwestycji sfinalizo-
waliśmy właśnie realizację bazy RSM
w Człuchowie dla Agrochemu, a na
ukończeniu jest podobna inwestycja
w Grupie Azoty Zakładach Azotowych
Kędzierzyn SA, gdzie również wystę-
pujemy jako GRI – powiedział prezes
Zatorski. – Dzięki współpracy ze służ-
bami inwestycyjnymi Grupy Azoty Pu-
ławy, które mają wieloletnie doświad-
czenie w tej materii i świetnych spe-
cjalistów, możemy podejmować się co-
raz śmielszych zadań. Dla przykładu
w ostatnich miesiącach podpisaliśmy
umowę o zastępstwo inwestycyjne ze
spółką Elektrownia Puławy – dodał.
Zebrani goście z zadowoleniem przyjęli
wystąpienie i nagrodzili je brawami.

Jubileusz Biura Projektów zaszczycili
liczni goście, reprezentujący Grupę
Azoty Puławy, Grupę Azoty Polskie Kon-
sorcjum Chemiczne, puławski Instytut
Nowych Syntez Chemicznych, Elek-
trownię Puławy, Remzap, Mezap, Mo-
stostal Puławy i Urząd Dozoru Tech-
nicznego. Bronisław Gaca, dyrektor
Działu Urządzeń Ciśnieniowych UDT
w Puławach, przypomniał, że Urząd Do-
zoru Technicznego od wielu lat na co
dzień ściśle współpracuje z puławskim
Biurem Projektów i PROZAP i że przez

Pamiętamy o starszych kolegach i koleżankach,
szanujemy ich wkład w rozwój firmy, w której pra-
cujemy, i uczymy tego szacunku młode pokole-
nie, które dopiero rozpoczyna swoją karierę
zawodową. Mam nadzieję, że wszyscy czuli
dumę, radość i satysfakcję z tego, że nasze Biuro
Projektów przez te 45 lat rozwinęło się i stanowi
dziś jednostkę projektową o strategicznym zna-
czeniu dla całej Grupy Azoty, a dodatkowo zdo-
bywa i doskonali nowe kompetencje.

www.rynekinwestycji.pl
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Spotkania kuluarowe. Od prawej: Andrzej Szymańczak – członek zarządu Fosfory Sp. z o.o.,
Jerzy Wiśniewski – prezes zarządu Remzap Sp. z o.o., Bronisław Gaca – dyrektor Działu
Urządzeń Ciśnieniowych UDT w Puławach i Zbigniew Grzelak – dyrektor ekonomiczno-han-
dlowy Remzap Sp. z o.o.

Zarząd PROZAP Sp. z o.o. Od prawej: Marek Zatorski, Tomasz Krupa, Adam Gębal
�
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ręce tamtejszych inspektorów przeszły
niezliczone egzemplarze opracowy-
wanej przez puławskich inżynierów do-
kumentacji, która zawsze charaktery-
zowała się dużą dbałością o kwestie
bezpieczeństwa i zgodnością ze świa-
towymi standardami. Dyrektor Gaca
wspomniał także o tym, że puławski
PROZAP – jako pierwsze i do tej pory je-
dyne biuro projektowe – podpisał
z UDT porozumienie mające na celu
podnoszenie standardów bezpieczeń-
stwa projektowanych instalacji i wy-
mianę doświadczeń w zakresie oceny
ryzyk na etapie projektowania oraz
otrzymał od UDT wyróżnienie w uzna-
niu dla wysokich standardów bezpie-
czeństwa technicznego – tytuł „Lidera
Bezpieczeństwa Technicznego”, jako
jedna z 30 firm wyróżnionych w 2015
roku (na 200 tysięcy podmiotów zareje-
strowanych w UDT).

Po uroczystej kolacji rozpoczął się
koncert gwiazdy wieczoru – legendar-
nej grupy wokalnej „Vox” w składzie: Wi-
told Paszt, Jerzy Słota i Dariusz Toka-
rzewski. Zespół we wspaniałym stylu
przypomniał swoje szlagiery, które od
dziesięcioleci bawią kolejne pokole-
nia. „Bananowy song” i „Zabiorę cię
Magdaleno” nieodparcie przypomina-
ły początki Biura Projektów i nastrajały
do wspomnień. W gościnnych progach
„Trzech Koron” zabawa i ożywione roz-
mowy trwały do późnych godzin noc-
nych. – Takie spotkania, w których bie-
rze udział kilka pokoleń naszych inży-
nierów, stanowią stały element naszej fir-
mowej kultury. Pamiętamy o starszych
kolegach i koleżankach, szanujemy ich
wkład w rozwój firmy, w której pracuje-
my, i uczymy tego szacunku młode po-
kolenie, które dopiero rozpoczyna swo-
ją karierę zawodową. Mam nadzieję, że
wszyscy czuli dumę, radość i satysfak-
cję z tego, że nasze Biuro Projektów
przez te 45 lat rozwinęło się i stanowi
dziś jednostkę projektową o strate-
gicznym znaczeniu dla całej Grupy
Azoty, a dodatkowo zdobywa i doskonali
nowe kompetencje, np. w zakresie
kompleksowej realizacji inwestycji „pod
klucz” – powiedział prezes zarządu
PROZAP Sp. z o.o. i dodał: – Mam na-
dzieję, że za 5 lat, gdy będziemy świę-
towali półwiecze działalności, spotkamy
się wszyscy na równie udanej uroczy-
stości jak dzisiejsza. �

Według prezesa Zatorskiego kluczem do suk-
cesu jest świetny zespół profesjonalistów w swo-
ich dziedzinach, dla których projektowanie jest
życiową pasją, oraz harmonijna współpraca 
z kontrahentami, których spora grupa brała
udział w uroczystości.

2nd of October marked the 45th anniversary of Design and Engineering Company (since 1988 PROZAP), which was celebrated in ‘TrzyKorony’ in Puławy. In his speech,
PROZAP’s president & CEO Marek Zatorski summarized the history of the company and its present activities in Grupa Azoty, in Poland and abroad. The event was atten-
ded by many distinguished guests representing mother company Grupa Azoty Puławy, clients and business partners. The star of the night was a legendary vocal group
‘Vox’.

W uroczystości wzięli udział liczni goście. Na zdjęciu od prawej: Zenon Pokojski – wicepre-
zes Grupy Azoty Puławy, Sławomir Wodecki – członek Rady Nadzorczej PROZAP, Zygmunt
Kwiatkowski – prezes zarządu Elektrowni Puławy i Marian Rybak – prezes zarządu Grupy
Azoty Puławy

Grupa „Vox” w czasie koncertu





Hotel Trzy Korony*** położony jest
w pięknej okolicy nad malowniczym
brzegiem Wisły, zaledwie 10 minut od

centrum miasta. Wyrafinowany styl wnętrz
hotelu i restauracji nawiązuje do atmosfery
przedwojennych Puław. Jest to idealne miej-
sce zarówno dla ludzi biznesu, jak i dla tych,
którzy cenią sobie spokój i piękno otacza-
jącej przyrody.

Historia obiektu zaczyna się około 1916
roku, kiedy to pierwsze budynki zostały
wzniesione przez austriackich żołnierzy
z przeznaczeniem na magazyny, gdy z po-
mocą wojska budowano drewniany most na
Wiśle. Po wojnie działały tu warsztaty stocz-
ni rzecznej, gdzie produkowano barki
i przeprowadzano kapitalne remonty tabo-
ru pływającego po Wiśle. W późniejszych
latach warsztaty stoczni przekształcono w fa-
brykę maszyn i urządzeń do przemysłu
spożywczego. Na początku XXI wieku za-
bytkowy obiekt został zaadoptowany na
potrzeby hotelu. Właściciele tchnęli w niego
nowe życie i tak po kilku latach prac powstał
stylowy hotel z własnym browarem, łączą-
cy tradycję z nowoczesnością.

Browar Trzy Korony nawiązuje do tradycji
piwowarskich. Mało kto wie, iż na przełomie
XIX i XX wieku w Puławach znajdował się
browar, który należał do Józefa Landaua.
Podczas I wojny światowej został on czę-
ściowo zburzony, ale tradycja produkcji
piwa przetrwała i jest kontynuowana przez
Browar Trzy Korony JSJ z zastosowaniem naj-
nowocześniejszej technologii. Warzymy
świeże piwo z naturalnych składników, kie-
rując się przy tym najstarszą na świecie nor-
mą prawną – tzw „Bawarskim Prawem Czy-
stości” z dnia 23 kwietnia 1516 roku, ogło-
szonym w mieście Ingolstadt w Bawarii
przez Księcia Wilhelma IV, które głosi:
„W szczególności chcemy, by dotąd pod każ-

Biznes 
i relaks 
w Trzech
Koronach

2 października 2015 roku Restauracja Retro Hotelu***
Trzy Korony w Puławach miała zaszczyt zorganizo-
wać uroczysty bankiet dla firmy PROPZAP, jednej 
z najlepszych firm projektowych na polskim rynku,
która obchodziła 45-lecie działalności. Jubileuszową
uroczystość uświetnił występ zespołu VOX, a stroną
kulinarną zajęły się Trzy Korony.

www.rynekinwestycji.pl

Monika Krawczak 
manager Hotelu Trzy Korony***
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Trzy Korony***, Hotel  Browar Restauracja



dym względem w naszych miastach, wsiach
i targowiskach do żadnego piwa nie uży-
wano i nie dodawano nic innego niż jęcz-
mienia, chmielu i wody”.

Warzymy piwo dolnej i górnej fermen-
tacji. I tu zaczyna się pasja naszego piwo-
wara Arkadiusza Tyburskiego, której na-
stępstwem jest sukces. W tym roku w kon-
kursie konsumenckim Chmielaki Krasno-
stawskie doceniono nasze dwa piwa: Fade
To Black oraz Piaski Nevady, które zajęły
pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Po-
nadto piwo Piaski Nevady otrzymało szcze-
gólne wyróżnienie Grand Prix, przyzna-
wane najlepszemu ze wszystkich konkur-
sowych piw. Także wielbiciele chmielowych
rarytasów (i nie tylko) mają w czym wybie-
rać.

Elegancka, przestronna zabytkowa re-
stauracja z widokiem na browar i warzelnię
odznacza się wysokimi walorami estetycz-
nymi i architektonicznymi. Cafe Kolonialna,
usytuowana na piętrze, kusi eleganckim
przeszklonym wnętrzem, a wielki taras wi-
dokowy ukazuje panoramę malowniczego
wybrzeża Wisły i okolic. Boutique hotel ofe-
ruje ekskluzywne pokoje, a bogaty wystrój
nawiązuje do minionych czasów, zapew-
niając niepowtarzalną atmosferę do wypo-
czynku i pracy, zarówno dla gości indywi-
dualnych, jak i uczestników szkoleń, konfe-
rencji oraz spotkań biznesowych. Dyspo-
nujemy 45 miejscami noclegowymi w po-
kojach 1- i 2-osobowych oraz apartamen-
tach.

Nasze centrum konferencyjne tworzą
eleganckie, klimatyzowane sale wielofunk-
cyjne, dzięki czemu oddajemy do dyspo-
zycji wszystkich zainteresowanych ponad
900 mkw. powierzchni konferencyjno-wysta-
wienniczej. Nasz zespół pomoże profesjo-
nalnie przygotować i sprawnie poprowadzić
koncerty, pokazy mody, wystawy, konferencje
i szkolenia o dowolnym charakterze.

Na czas relaksu zapraszamy do Clubu
1917, gdzie znajdą Państwo dwutorową krę-
gielnię oraz stół do gry w bilard. Bar oferu-
je szeroką gamę drinków, koktajli oraz prze-
kąsek. Proponujemy również oryginalne te-
rapie oraz niezapomniane przeżycia pod-
czas kąpieli w piwie. Na terapię składa się
kąpiel w saunie fińskiej oraz kąpiel w drew-
nianej balii wypełnionej piwem. Do kąpieli
dodawane są specjalnie przygotowane
przez naszego piwowara mieszanki skład-
ników piwnych, którym przypisuje się wiele
pozytywnych właściwości. Drożdże piwne
pozwalają zadbać o wygląd skóry, która sta-
je się po nich wygładzona, delikatna i mięk-
ka, a chmiel działa uspakajająco i pomaga
obniżyć ciśnienie krwi. Udany pobyt za-
pewnia również otoczenie utrzymane w kli-
macie podziemi starego browaru. �

Zabytkowa Sala Retro

www.rynekinwestycji.pl
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Monika Krawczak – manager Hotelu Trzy Korony***

Taras z widokiem na Wisłę
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Trzy Korony is a historic building of a river shipyard trans-
formed into a luxury hotel. It is set in beautiful surroun-
dings on the banks of the Vistula river. The hotel will
charm you with a fabulous setting and elegant interior.
The fabulous surroundings of the hotel and the atmo-
sphere of the brewery may be for guests an unusual
experience. Elegant spacious, historic restaurant Retro
Trzy Korony that has retained its XIXth century style, has
views of the brewery and a brew house. The restaurant is
characterized by high aesthetic and architectural values.
Cafe Kolonialna, located upstairs, tempts with the elegant
glass interior, its large terrace shows the panorama of
the picturesque coast of the Vistula river and surroun-
ding areas. It pampers the plate with light dishes and
sublime desserts prepared in the hotel's pastry shop, it
offers also interesting drinks and great freshly brewed
beer from our small brewery.
The rooms of the conference and exhibition centre of the
Trzy Korony Hotel are elegant, air-conditioned, multi-
functional, all together is over 900 m2 of conference and
exhibition space. The largest of them – The Conference
and Exhibition Hall is prepared to seat up to 500 partici-
pants. Conference Room ‘A + B’ located on the first
floor can house 200 people, while the Gallery is for
20 people.
We have designed the interior full of passion and history.
The rich décor refers to the past, providing a unique at-
mosphere for relaxation and work, both for individual gu-
ests, participants of training courses, conferences and
business meetings. We have 48 accommodation pla-
ces in single, double, triple rooms and apartments. We
offer three types of rooms: Classic, Premium, Prestige,
Apartment.
You will find here restaurant small brewery, where beer
is brewed in front of guests. Try Korony Brewery conti-
nues the tradition of brewing using the latest technology.
Our brewery brews fresh, live beer only from natural in-
gredients. Club 1917’s original style makes this place
particularly special. The Club has a two-pronged bow-
ling and a billiard table and the bar that offers a wide
range of drinks, cocktails and snacks. The large obser-
vation deck enables to enjoy the picturesque surroun-
dings of the Vistula coast, which is a remarkable
advantage of the hotel. We have not forgotten about the
youngest guests of the hotel and restaurant – a colorful
and safe playground in front of the hotel was designed
especially for them.
We would like to emphasize the possibility of using the
six meter high exhibition hall, according to your needs.
It is worth mentioning that we can also organize the exhi-
bition in the courtyard or outdoor at viewing terrace. If
needed, the ventilated and air-conditioned rooms may
be separated from other rooms. We will help you to pre-
pare and carry out concerts, fashion shows, exhibitions
and competitions, conferences, trainings of any kind and
your company's product demonstrations and events
joined with the consumption and fun extras.
We offer original treatments and unforgettable experience
during the bath in beer. The therapy consists of the Fin-
nish sauna bath and a bath in a wooden tub filled with
beer, designed for that purpose. In addition, a unique at-
mosphere creates the surrounding maintained in the old
brewery style and the ability to sip a beer brewed in our
brewery Trzy Korony for the duration of the therapy.

Pokój hotelowy w klimacie retro

Piwowar Arkadiusz Tyburski przy kadzi warzelnianej

Dotyk piękna i energii w naszym Spa piwnym 
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Wotaczającym nas środowisku,
jak również w wielu proce-
sach technologicznych, wy-

stępują zbiory cząstek w fazie stałej. Ich
wielkość może być różna. Umownie
mówimy wtedy o ziarnach (powyżej
0,5 mm), proszkach (0,5 do 0,05 mm) lub
pyłach (poniżej 0,05 mm). Mogą one wy-
stępować w formie skupionej, gdy cząst-
ki stykają się bezpośrednio ze sobą, two-
rząc układy ziarniste, w których wolne
przestrzenie między nimi są wypełnio-
ne przez płyn: gaz (najczęściej powie-

trze) lub ciecz (breje, szlamy). W drugim
przypadku – układów rozproszonych
– odległości między cząstkami są wie-
lokrotnie większe od ich wymiarów
– mówimy wtedy o stężeniu cząstek
w gazie lub cieczy (zawiesinie).

Zarówno w formie skupionej, jak
i zawieszone w gazie, zbiory cząstek sta-
łych z różnych powodów mogą stanowić
zagrożenie dla otoczenia, w tym dla bez-
pieczeństwa człowieka. W odpowied-
nich warunkach może dochodzić w ta-
kich układach do samozapłonu bądź
samowybuchu. Jest to konsekwencją in-
tensywnego utleniania się materia-
łu ziaren (proces egzotermiczny), co

w szczególnych przypadkach może
być spowodowane fermentacją bakte-
ryjną. Gdy powstające ciepło nie jest do-
statecznie szybko odbierane, może na-
stąpić niebezpieczny wzrost tempera-
tury układu. Proces utleniania jest tym
intensywniejszy, im powierzchnia ziaren
jest większa (mniejsze wymiary cząstek).
Ponadto zawarte w powietrzu lub innym
gazie pyły zanieczyszczają środowi-
sko i oddziałują szkodliwie na organi-
zmy żywe.

Stopień szkodliwości jest uzależ-
niony od rodzaju substancji, stężenia

i wielkości cząstek. Najwyższe dopusz-
czalne stężenia podaje odpowiednie
rozporządzenie.1 Emisja pyłów do oto-
czenia może być wywołana siłami na-
turalnymi przyrody (pyły z erozji gleby,
wybuchy wulkanów) lub spowodowana
działalnością człowieka (np. gazy spa-
linowe, procesy przetwórcze materiałów
ziarnistych). W tym drugim przypadku
staramy się ograniczyć wytwarzanie
pyłów oraz stosować różne metody
i aparaty do wydzielania cząstek ciała
stałego z gazów.2 Przykładami operacji
jednostkowych, w czasie których do-
chodzi do powstawania pyłów, są roz-
drabnianie, klasyfikacja ziarnowa (np.

przesiewanie), transport i dozowanie
materiałów ziarnistych.

Powstawanie pyłów w czasie mani-
pulowania materiałami ziarnistymi moż-
na ograniczyć, operując nimi nie w for-
mie drobnych proszków, ale w postaci
zgranulowanej. Forma zgranulowana
ma także inne zalety: pozwala uniknąć
kłopotliwego zbrylania się materiału, ko-
rzystniej zachowuje się w czasie trans-
portu w przenośnikach i przy dozowa-
niu oraz zapobiega segregacji w ukła-
dach wieloskładnikowych. Ponadto gra-
nulacja jest stosowana w celu uzyska-

Granulacja sposobem na pylenie
Emisja pyłów do otoczenia może być wywołana siłami naturalnymi przyrody (pyły 
z erozji gleby, wybuchy wulkanów) lub spowodowana działalnością człowieka (np. gazy
spalinowe, procesy przetwórcze materiałów ziarnistych). W tym drugim przypadku sta-
ramy się ograniczyć wytwarzanie pyłów oraz stosować różne metody i aparaty do wy-
dzielania cząstek ciała stałego z gazów.

Granulacja – tak z punktu widzenia proceso-
wego, jak i aparaturowego – znajduje się za-
równo w centrum zainteresowania przemysłu,
jak i wielu naukowych grup badawczych. Tema-
tyka ta najczęściej występuje w obszarze inżynie-
rii chemicznej i procesowej, ale ma swoje
miejsce również w grupach specjalistów z prze-
twórstwa kopalin oraz przetwórstwa rolno-spo-
żywczego.

prof. dr hab. inż. 
Andrzej Heim
Wydział Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska 
Politechniki Łódzkiej,
Wydział Politechniczny 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Kaliszu
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nia wygodnej, akceptowanej, a często
wymaganej przez konsumentów koń-
cowej formy produktu. Dlatego też gra-
nulacja – tak z punktu widzenia proce-
sowego, jak i aparaturowego – znajduje
się zarówno w centrum zainteresowa-
nia przemysłu, jak i wielu naukowych
grup badawczych. Tematyka ta naj-

częściej występuje w obszarze inży-
nierii chemicznej i procesowej, ale ma
swoje miejsce również w grupach spe-
cjalistów z przetwórstwa kopalin oraz
przetwórstwa rolno-spożywczego.

W Polsce od 1982 roku jest organi-
zowane cykliczne sympozjum pn. „Gra-
nulacja – stan techniki i perspektywy roz-
woju procesów i aparatury”3, na którym
spotykają się przedstawiciele ośrodków
badawczych oraz zakładów przemy-
słowych zainteresowanych tą tematyką.
W maju 2015 roku w Nałęczowie odby-
ło się już X Ogólnopolskie Sympozjum
Granulacja 2015. Przedstawiono na
nim 29 referatów oraz 7 posterów.

Dotyczyły one głównie badań pod-
stawowych (wykonanych na materia-
łach modelowych), wpływu wybranych
parametrów procesowo-aparaturowych
i składu materiałów kompozytowych
na efekty granulacji, opracowań naj-
korzystniejszych warunków granulacji,
w szczególności materiałów trudno
granulujących oraz wieloskładniko-

wych, nowych rozwiązań aparaturo-
wych do aglomeracji mechanicznej.
W większości opracowań tematyka do-
tyczyła nawozów, tak syntetycznych,
jak i naturalnych, ale również: węgli bru-
natnych, nasion i materiałów pocho-
dzenia roślinnego, popiołów ze spala-
nia węgla kamiennego oraz szlamów
pofiltracyjnych.

***
1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki So-

cjalnej z dn. 26 listopada 2002 roku w sprawie naj-
wyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pra-
cy (Dz. U. nr 217 poz. 1833) wraz ze zmianami.

2 Patrz następujące pozycje: Warych J.,
„Oczyszczanie gazów”, WNT Warszawa 1989;
Kabsch P., „Odpylanie i odpylacze”, WNT Warszawa
1992; Heim A., Tomalczyk M., Bartczak Z., „Con-
struction and investigation of a wet air deduster,
Environmental Engineering III”, Taylor and Francis
Group, London 2010, 25-29.

3 www.granulacja.pl  

Powders granulation – the way to reduce dust
The forms in which granular materials can occur have been discussed in the article. Some risks associated with their storage and handling (transport, dosing), espe-
cially during dealing with fine powders, have been presented. It has been found that granulation of powders can give more convenient form of agglomerates as well as
significantly reduce the formation of dust. The topics of the 10th National Seminar ‘Granulation 2015’ have been discussed.

GRANULACJA 2015 – uczestnicy słuchają referatu programowego

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI102
�



Sympozjum stanowi forum, na któ-
rym spotykają się przedstawi-
ciele nauki i przemysłu, zainte-

resowani rozwojem i nowymi zastoso-
waniami technik granulacji oraz wy-
mianą doświadczeń. W maju br. odby-
ła się już X jubileuszowa edycja – „Gra-
nulacja 2015”, w której uczestniczyło po-
nad 100 osób reprezentujących uczel-
nie wyższe, jednostki badawczo-roz-
wojowe, firmy inżynierskie, przemysł
i producentów aparatury i urządzeń.
Współorganizatorami konferencji były:
Instytut Nawozów Sztucznych w Puła-
wach, Politechnika Łódzka – Wydział In-
żynierii Procesowej i Ochrony Środo-
wiska, Komitet Inżynierii i Aparatury

Chemicznej PAN, PROZAP Sp. z o.o.,
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
SA.

Cykl konferencyjny stanowi jedną ze
sztandarowych form działalności Od-
działu obok innych organizowanych
przez nas konferencji, wpisując się
w główne cele statutowe Stowarzysze-
nia, takie jak propagowanie i kreowa-
nie postępu technicznego, troska o wy-
soką rangę zawodową kadry inżynie-
ryjno-technicznej oraz integrację śro-
dowiska. Do stałych form działalności
Puławskiego Oddziału należy też prze-
prowadzanie egzaminów przez komisje
kwalifikacyjne (powołane przez preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki) do
stwierdzenia kwalifikacji na stanowi-
skach pracy związanych z dozorem
i eksploatacją urządzeń instalacji i sie-
ci energetycznych.

Puławski Oddział posiada osobo-
wość prawną, co pozwala na prowa-
dzenie działalności gospodarczej, któ-
rą z sukcesem zajmuje się Zakład Usług
Rzeczoznawców. Usługi techniczne, ta-
kie jak wykonywanie dokumentacji tech-
nicznej, opracowywanie ekspertyz in-
żynieryjnych, tłumaczenia tekstów tech-
nicznych z języków obcych oraz pro-
wadzenie nadzoru autorsko-inwestor-
skiego ZURz prowadzi głównie na po-
trzeby Grupy Azoty ZA „Puławy” SA, ale
także w odpowiedzi na zapotrzebo-
wanie rynku zewnętrznego. Dochody
z działalności wraz ze środkami po-
chodzącymi ze składek członkowskich
przeznaczane są na finansowanie dzia-
łalności statutowej Oddziału.

Głównie za sprawą działalności
Zakładu Usług Rzeczoznawców Pu-

ławski Oddział SITPChem otrzymał
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za
rok 2012. To prestiżowe wyróżnienie
nadawane za wysoką ocenę stabilno-
ści według D&B Poland z Grupy Bisno-
de Polska dla podmiotów spełniają-
cych ściśle określone kryteria. Certyfi-
kat Wiarygodności Biznesowej daje
gwarancję, że jego posiadacz jest wia-
rygodnym parterem, z którym warto na-
wiązywać kontakty handlowe.

Przed Stowarzyszeniem stoją liczne
wyzwania, między innymi dostosowanie
się do wymogów globalnego rynku
światowego i przedsiębiorstwa zarzą-
dzanego przez wiedzę, która to w nie-
dalekiej przyszłości stanie się podsta-
wowym determinantem sukcesu w wal-
ce konkurencyjnej. Czynne uczestnic-
two członków w rozwiązywaniu pro-
blemów techniczno-technologicznych,
jak i opracowywaniu programów roz-
woju, ma przyczynić się do wzrostu po-
tencjału technicznego i ekonomiczne-
go stowarzyszenia i macierzystych firm.
Działalność Stowarzyszenia dostoso-
wywana jest do zmian zachodzących
w środowisku w takim zakresie, aby
wszystkie strony osiągały wymierne
korzyści.

Historia działalności SITPChem
w Puławach rozpoczęła się równolegle
z budową i rozwojem Zakładów Azoto-
wych w 1966 roku. Z biegiem lat Pu-
ławski Oddział SITPChem stał się po-
ważnym i silnym Oddziałem w Polsce.
Obecnie liczy 11 kół, zrzeszających po-
nad 400 członków.

Więcej o działalności Oddziału na
stronach: www.sitpchem.pulawy.pl
i www.granulacja.pl. �

Puławski Oddział SITPChem 
– pół wieku tradycji
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach,
który w 2016 roku będzie obchodzić jubileusz 50-lecia, jest głównym organizatorem
cyklu naukowo-technicznego „Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja – Stan techniki
oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji”, cieszącego się dużym za-
interesowaniem.

dr inż. Janusz Kucharski
prezes Puławskiego Oddziału
SITPChem

The activity of our branch is aimed at the promotion and stimulation of technical progress and care for high professional prestige of engineering/technical personnel. An
important part of the Puławy SITPChem Branch activity is organizing and arranging of conferences and seminars. The Puławy Branch of the Chemical Industry Engine-
ers and Technicians Association will celebrate its 50th anniversary in 2016.
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Złożoność procesów granulacyj-
nych realizowanych w przemyśle
nawozowym (duża różnorodność

stosowanych surowców i technik gra-
nulacji, komplikowana przez reakcje
chemiczne zachodzące pomiędzy
składnikami nawozów) wymaga nie
tylko dużego zasobu wiedzy teoretycz-
nej, lecz także doświadczenia prak-
tycznego. Dlatego badania od począt-
ku były realizowane w ścisłej współ-
pracy nie tylko z zakładami produkcyj-

nymi nawozów, ale i z innymi jednost-
kami badawczymi: Instytutem Techno-
logii Nieorganicznej i Nawozów Mine-
ralnych Politechniki Wrocławskiej oraz
Instytutem Przemysłu Organicznego.
Efektem badań jest opracowanie i wdro-
żenie szeregu technologii wytwarza-
nia nawozów granulowanych. Ich za-
stosowanie zależy od rodzaju produk-
tu poddawanego granulacji i jego wła-
ściwości (nawozy pojedyncze, wielo-
składnikowe, azotowe, fosforowe), jak
również od zamierzonego celu (lep-
sza jakość – poprawa właściwości
agrochemicznych).

Z prowadzeniem badań nad gra-
nulacją Instytut połączył upowszech-
nianie wiedzy na ten temat. Od 1982
roku aktywnie angażuje się w organi-
zację kolejnych sympozjów z cyklu
„Granulacja – stan techniki oraz nowe
zastosowania procesów i aparatury do
granulacji”, biorąc pod uwagę, że ze-
branie w jednym miejscu i czasie na-
ukowców i praktyków może przynieść
wiele dobrego. Na kolejnych sympo-
zjach pracownicy INS na bieżąco pre-
zentowali wyniki badań, a przedstawi-
ciele przemysłu mieli okazję „na gorą-
co” ustosunkować się do nich podczas
dyskusji, jednocześnie dzieląc się pro-
blemami produkcyjnymi. To z kolei było
podpowiedzią dla INS, jak korygować
kierunki badań, aby możliwie szybko
i z sukcesem eliminować trudności.
Liczna reprezentacja przedstawicieli
przemysłu nawozowego w kolejnych
edycjach sympozjum oraz ożywione
dyskusje potwierdziły znaczenie tego fo-
rum jako miejsca stwarzającego at-

mosferę sprzyjającą wymianie infor-
macji na linii nauka–przemysł.

Nawóz granulowany 
– lepszy i bezpieczniejszy

Granulacja nawozów umożliwia wy-
eliminowanie wad towarzyszących pro-
duktom pylistym – przyczynia się do po-
prawy sypkości, gęstości i właściwości
transportowych (eliminacja zbrylania),
zwiększenia rozmiarów i masy cząstek
(umożliwienie bezpiecznego i równo-
miernego rozsiewu), zmniejszenia za-
wartości pyłu i zapylenia podczas trans-
portu i obróbki, pozwala na wytworze-
nie mieszanin cząstek nieulegających
segregacji oraz uzyskanie pożądanych
właściwości fizykochemicznych ziaren.
W wyniku granulacji produkt finalny
otrzymuje korzystne właściwości użyt-
kowe, ułatwiające przechowywanie,
transport i stosowanie. Nawozy granu-
lowane mają również lepsze właści-
wości agrochemiczne.

Sposoby stosowane do granulo-
wania nawozów można w uproszczeniu
podzielić na dwie grupy: granulację wie-
żową oraz sposoby mechaniczne gra-
nulacji (m.in. mieszarkowa, bębnowa,
talerzowa, fluidalna). Granulacja wie-
żowa, stosowana głównie w przypadku
nawozów azotowych (saletra amonowa
i saletrzaki, mocznik), jest procesem
w pełni opanowanym pod względem

Granulacja nawozów 
– jakość i bezpieczeństwo produkcji
Proces granulacji, zwłaszcza nawozów i produktów nieorganicznych, jest jednym z waż-
niejszych obszarów badawczych Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (INS). Zainte-
resowanie granulacją i wieloletnie badania w tej dziedzinie były logicznym skutkiem
zauważenia znaczenia tego procesu dla technologii nawozowych oraz oddźwiękiem na
oczekiwania producentów nawozów, z którymi instytut zawsze współpracował w dąże-
niu do poprawy jakości produktów, a tym samym zwiększenia ich konkurencyjności ryn-
kowej.

www.rynekinwestycji.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Igras
dyrektor naukowy Instytutu 
Nowych Syntez Chemicznych
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technicznym, ale niedogodnością w jej
przypadku są drobne rozmiary ziaren
i ich mała wytrzymałość mechaniczna
oraz duża uciążliwość dla środowiska
(zapylenie). Lepszą jakość produktów
można uzyskać, stosując metody me-
chaniczne. Poprawa jakości jest tu efek-
tem innego sposobu wytwarzania granul
– powstają one nie w wyniku zestalania
się kropel, lecz w wyniku nakładania ko-
lejnych warstw materiału (stopu nawozu
i innych składników) na drobne cząstki

(podziarno) zawróconego produktu. Uzy-
skane w ten sposób granule są większe
i odznaczają się wyższą wytrzymałością
mechaniczną. Na świecie metody me-
chaniczne (granulacja talerzowa, flu-
idalna) coraz powszechniej wykorzy-
stuje się także do „pogrubiania”, tj. do po-
prawy jakości, granulatu wieżowego
(w Polsce metoda dotychczas nie zna-
lazła zastosowania w praktyce).

Granulacja stwarza możliwości mo-
dyfikowania właściwości nawozów po-
przez zastosowanie różnych dodatków,
np. środków antyzbrylających, obniża-
jących higroskopijność, stabilizujących
strukturę głównego składnika nawozu.
Możliwości te można przedstawić na
przykładzie azotanu amonu (saletry
amonowej) – nawozu o bardzo do-
brych właściwościach agrochemicz-
nych, ale o skłonności do zbrylania i wy-
buchów. Odpowiednie dodatki wpro-
wadzone do granulatu wieżowego sa-
letry w końcowym etapie produkcji po-
zwalają na wyeliminowanie tych wad.
W przypadku granulacji mechanicz-
nej nawozów saletrzanych dodatki, tzw.
wypełniacze – minerały węglanowe
wapnia i magnezu, wprowadza się
w węźle granulacji. Wypełniacze wę-
glanowe ułatwiają granulację, ograni-

czają zakwaszanie gleby, są źródłem
drugorzędnych składników pokarmo-
wych (wapnia i magnezu), ale przede
wszystkim są czynnikiem rozcieńczają-
cym azotan amonu, a to decyduje o wzro-
ście bezpieczeństwa produkcji i prze-
chowywania finalnych nawozów. 

Jakość nawozów produkowanych
w kraju należy ocenić wysoko. Produk-
ty granulowane w wieży prezentują
średni poziom europejski i spełniają
wszelkie normy UE. Nawozy azotowe

granulowane mechanicznie są najlep-
sze w Europie. Osiągnięcie wysokiej ja-
kości produktów i wysokiego poziomu
technologicznego stosowanych przy
granulacji nawozów jest efektem współ-
pracy kadry poszczególnych zakładów
produkcyjnych i jednostek badawczych,
w tym naszego instytutu.

Perspektywy rozwoju 
badań nad granulacją 
– oferta INS

Uruchomienie w tym roku Centrum
Badawczego Nawozów stwarza Insty-
tutowi Nowych Syntez Chemicznych
dodatkowe możliwości prowadzenia
pogłębionych badań nad procesami wy-
twarzania nawozów, obejmującymi ich
granulację. Dzięki wyposażeniu centrum
w instalacje półtechniczne wyniki tych
badań będzie można w wiarygodny
sposób przenosić bezpośrednio do
skali przemysłowej – dotyczy to zarów-
no nowych technologii, jak i doskona-
lenia istniejących procesów. W Centrum
można m.in. dokładnie badać techniki
granulacji – od podstaw procesu, jego
mechanizmu i kinetyki w warunkach
zbliżonych do panujących w przemyśle,
poprzez śledzenie właściwości granu-
latów w zależności od parametrów i róż-
nych sposobów granulacji, aż po prak-
tyczne rozwiązania konkretnych przy-
padków.

Warto dodać, że INS zgromadził tak-
że duży zasób wiedzy i doświadczenia
w dziedzinie innych sposobów granu-
lacji nawozów od dość dawna stoso-
wanych na świecie, m.in. granulacji
talerzowej i fluidalnej. Jeśli producenci
nawozów będą nimi zainteresowani,
INS będzie w stanie sprostać ich ocze-
kiwaniom. �

Nawozy azotowe granulowane mechanicznie są
najlepsze w Europie. Osiągnięcie wysokiej jako-
ści produktów i wysokiego poziomu technolo-
gicznego stosowanych przy granulacji nawozów
jest efektem współpracy kadry poszczególnych
zakładów produkcyjnych i jednostek badaw-
czych, w tym naszego instytutu.

www.rynekinwestycji.pl
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Granulation of fertilizers guarantees good quality and production safety
Studies of New Chemical Syntheses Institute (INS) on fertilizer granulation are disused and co-operation between R&D units and industry in order to solve production
problems is emphasized. Significance of granulation influence on improvement of production safety of mineral fertilizers is stressed. Development perspectives of stu-
dies on granulation, including possibilities of INS Fertilizer Research Center, are presented.
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System przeciwdziałania poważ-
nym awariom przemysłowym
i ograniczania ich skutków funk-

cjonuje w polskim prawie od 2001 roku,
czyli od momentu opublikowania i wej-
ścia w życie ustawy Prawo ochrony
środowiska. Wcześniejsze podejście
dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska zostało zastąpione nowym,

zgodnym z dyrektywą Rady 96/82/WE
w sprawie kontroli niebezpieczeństwa
poważnych awarii związanych z sub-
stancjami niebezpiecznymi, zwaną po-
wszechnie Dyrektywą Seveso II. Do
czasu przygotowania trzeciej – nie licząc
dyrektywy zmieniającej – dyrektywy do-
tyczącej przeciwdziałania poważnym
awariom przemysłowym (dyrektywa nr
2012/18/UE), tzw. Dyrektywy Seveso III,
wszystkie zmiany aktów prawnych zwią-
zane były z poważnymi awariami ma-
jącymi miejsce na świecie, a zmiany
w prawie oparte były bezpośrednio na
wnioskach wyciąganych z zaistniałych
katastrof. 

Dyrektywa Seveso III została opra-
cowana i opublikowana w związku
z wejściem w życie Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1272/2008, tzw. rozporządzenia CLP,
które wprowadziło na terenie Unii Eu-
ropejskiej jednolity, zharmonizowany
system klasyfikacji i oznakowania che-
mikaliów – GHS. Dyrektywa Seveso III
wprowadza również szereg zmian zwią-
zanych z planowaniem i zagospoda-
rowaniem przestrzennym oraz uwzględ-
nia zapisy związane z konwencją
z Aarhus dotyczącą dostępu do infor-
macji, udziału społeczeństwa w podej-
mowaniu decyzji oraz dostępu do wy-
miaru sprawiedliwości w sprawach do-
tyczących środowiska.

27 sierpnia 2015 roku prezydent RP
Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia
23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy Pra-
wo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw, która wdraża na terenie
Polski zapisy Dyrektywy Seveso III.

Ustawa, publikowana w Dzienniku Urzę-
dowym z dnia 21 września 2015 roku
z pozycją nr 1434, wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
i wprowadza istotne zmiany w polskim
prawie. Wychodzące z dniem 6 paź-
dziernika zmiany będą miały istotny
wpływ na funkcjonowanie zarówno pol-
skich przedsiębiorstw objętych wyma-
ganiami przepisów, jak i organów kon-
trolno-nadzorczych. Pomimo iż w sa-
mym systemie przeciwdziałania po-
ważnym awariom i ograniczania ich
skutków nie wprowadzono żadnych
zmian odnośnie do ogólnego schema-
tu systemu, to wprowadzone, pozornie
drobne, modyfikacje i doprecyzowania
często będą miały bardzo istotne kon-
sekwencje.

Zgodnie z obowiązującymi od paź-
dziernika br. przepisami program za-
pobiegania awariom ma zawierać tak-
że ogólne cele i zasady działania pro-
wadzącego zakład oraz wskazanie za-
dań i odpowiedzialności kierownictwa
zakładu w zakresie kontroli zagrożeń
awariami przemysłowymi oraz zapew-
nienia adekwatnego do zagrożeń po-
ziomu ochrony ludzi i środowiska, nato-
miast system zarządzania bezpieczeń-
stwem ma uwzględniać zagrożenia po-
ważnymi awariami i złożoność organi-
zacji w zakładzie, a także ma być opar-
ty na ocenie ryzyka. Realizacja wpro-
wadzonych w br. zapisów w prawie pol-
skim będzie wymagała bardzo dużego
zaangażowania zarówno ze strony za-
kładów, jak i organów kontrolnych.

www.ciop.pl

Zmiany prawne 
wpływają na przemysł
Z inicjatywy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu 
Badawczego od końca lat 90. realizowanych jest wiele prac naukowo-badawczych 
w obszarze przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania 
ich skutków, których Instytut był koordynatorem lub głównym wykonawcą. 
Internetowy serwis poświęcony przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym
znajdujący się na stronie Instytutu jest swego rodzaju przewodnikiem po systemie 
przeciwdziałania takim zdarzeniom.

www.rynekinwestycji.pl

dr Agnieszka Gajek
kierownik Pracowni 
Bezpieczeństwa Chemicznego
Zakładu Zagrożeń Chemicznych,
Pyłowych i Biologicznych 
w Centralnym Instytucie
Ochrony Pracy – Państwowym
Instytucie Badawczym
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Spółka świadczy usługi montażowe i remontowe w zakresie prac mechanicznych głównych urządzeń elektrociepłowni:
kotłów i turbin parowych oraz pomocniczych urządzeń i instalacji kotłowni, maszynowni, nawęglania, preparowania wody
i sieci energetycznych, a także wykonuje:
• remonty pomp wirnikowych jedno i wielostopniowych, diagonalnych, zębatych, tłokowych,
• remonty zbiorników ciśnieniowych, podgrzewaczy regeneracyjnych oraz wymienników rurowych, płytowych itp.,
• części zamienne (toczenie lmax = 3000 mm, Ø 730 mm, frezowanie pionowe do 700 mm – posuw stołu, szlifowanie wałków lmax  

= 800 mm, Ø 200 mm),
• prefabrykację i montaż konstrukcji stalowych oraz elementów i instalacji ciśnieniowych.

Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych robót spółka posiada:
• halę produkcyjną o pow. 2500 mkw. z suwnicami Q=5 i 2,5 t.,
• gniazdo obróbki skrawaniem (tokarki, frezarka, szlifierka, wiertarki kolumnowe, piły taśmowe i ramowe),
• sprzęt spawalniczy firm: KEMPI, FRONIUS, ESSAB, BESTER o różnej wydajności i zastosowaniu,
• wyżarzarki oporową i indukcyjną,
• podręczny sprzęt podnośnikowo-transportowy oraz środki transportu wewnętrznego (wózki akumulatorowe, wózek widłak itp.),
• myjki ciśnieniowe,
• płyty grzejne do wulkanizacji taśm przenośników,
• ukosowarki do rur Ø 32–300, docierarki do zaworów,
• podnośniki hydrauliczne do 100 ton,
• profesjonalne elektronarzędzia (szlifierki, zakrętarki, młoty, przecinarki, piły itp.),
• zestawy kluczy ogólnego i specjalistycznego zastosowania (dynamometryczne, calowe – do remontu spycharek itp.).

Aktualnie spółka zatrudnia 120 osób. Do prac bezpośredniego wykonawstwa zaangażowani są ślusarze-monterzy, a wspomagają
ich między innymi spawacze o uprawnieniach dozorowych.

Posiadamy uprawnienia w zakresie wytwarzania, montażu, modernizacji i napraw urządzeń oraz rurociągów ciśnieniowych nadane
przez UDT w Lublinie.

Spółka współpracuje z komórką kontroli jakości Zakładów Azotowych „Puławy” SA. Zapraszamy do współpracy, szczególnie
w zakresie robót warsztatowych. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług i nieza-
wodność wykonanych lub wyremontowanych urządzeń. Oferujemy miłą i rzeczową współpracę opartą na partnerstwie i fachowości.

„Energezap” Sp. z o.o. 
wchodzi w skład grupy kapitałowej Mostostal Puławy SA

Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych ENERGEZAP Sp. z o.o.
ul. Ignacego Mościckiego 14, 24-110 Puławy, tel. (81) 473 13 03, fax (81) 473 13 00, energezap@energezap.pl

www.energezap.pl



W2014 roku Polska Izba Prze-
mysłu Chemicznego urucho-
miła program „Bezpieczna

Chemia”, chociaż sama idea stworze-
nia usystematyzowanego projektu ma-
jącego na celu promocję nowocze-
snych zasad BHP pojawiła się wcześniej. 

O programie 
„Bezpieczna Chemia”

W 2013 roku stwierdziliśmy, że po-
trzebna jest nasza odpowiedź na po-
trzeby branży chemicznej związane
z poprawą bezpieczeństwa pracy i pro-
cesowego. Takie są też cele programu

„Bezpieczna Chemia” – poprawa bez-
pieczeństwa i zmniejszenie liczby wy-
padków w sektorze chemicznym. Pro-
gram ma na celu również wzmocnienie
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy oraz bezpieczeństwa pro-
cesowego wśród pracowników zakła-
dów chemicznych, podniesienie kultu-
ry bezpieczeństwa w tych zakładach,
promocję bezpieczeństwa pracy oraz
najlepszych praktyk, wzmocnienie świa-
domości bezpieczeństwa pracy wśród
członków PIPC, propagowanie najwyż-
szych standardów działań w zakresie
bezpieczeństwa, podnoszenie świado-
mości BHP i PPOŻ, informowanie o za-
gadnieniach związanych z BHP i bez-
pieczeństwem procesowym, wymianę
doświadczeń między członkami PIPC.

Wymienione działania, połączone ze
świadomym i ukierunkowanym działa-
niem najwyższego kierownictwa pod-
miotów zrzeszonych w PIPC, mają w za-
myśle wprowadzić szeroko rozumiane
zmiany, przede wszystkim w świado-
mości pracowników i ich kulturze bez-
pieczeństwa oraz poszerzyć ich wiedzę
w tym zakresie.

Co robimy i z kim 
współpracujemy, 
by poprawić bezpieczeństwo
w zakładach chemicznych?

Program „Bezpieczna Chemia” jest
starannie przygotowany zarówno pod
względem merytorycznym, jak i strate-
gicznym. Warto wspomnieć, że w cha-
rakterze patronów merytorycznych do
„Bezpiecznej Chemii” przystąpiły trzy in-

stytucje: Urząd Dozoru Technicznego,
Państwowa Inspekcja Pracy oraz Cen-
tralny Instytut Ochrony Pracy. Patronat
honorowy nad programem objęły Pań-
stwowa Straż Pożarna oraz Instytut Me-
dycyny Pracy.

Adresatami programu „Bezpieczna
Chemia” są pracownicy firm człon-
kowskich PIPC: Grupa Azoty SA, PKN
ORLEN SA, ANWIL SA i PCC Rokita, ze
szczególnym uwzględnieniem najwyż-
szego i średniego szczebla kierowni-
czego odpowiedzialnego za zapew-
nienie właściwych warunków BHP
i PPOŻ. Dodatkowo Grupa Azoty SA
oraz PKN ORLEN SA pełnią rolę part-
nerów strategicznych programu, zaś
PCC Rokita oraz ANWIL SA są partne-
rami głównymi. Wraz z rozwojem pro-
gramu będziemy sukcesywnie obej-
mować nim wszystkie podmioty człon-
kowskie PIPC. Program jest już do-
stępny dla realizatorów programu „Od-
powiedzialność i Troska”. Docelowo

Zmieniamy podejście 
do bezpieczeństwa
Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest coraz bardziej aktywna w promowaniu nowo-
czesnego podejścia do BHP i bezpieczeństwa procesowego. Przygotowane przez jej
pracowników analizy danych statystycznych pokazują, że z roku na rok spada liczba
wypadków w przetwórstwie przemysłowym. Za najważniejszą przyczynę poprawy
wskaźników należy uznać wcale nie wprowadzanie zmian w przepisach i zakup nowo-
czesnej aparatury czy szkolenie pracowników, lecz zmianę sposobu myślenia kadry me-
nadżerskiej odpowiedzialnej za BHP i bezpieczeństwo procesowe. W tym obszarze
Polska Izba Przemysłu Chemicznego ma spory wkład.

www.rynekinwestycji.pl

Paweł Zawadzki
Kierownik Projektu, Polska Izba
Przemysłu Chemicznego
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Z roku na rok spada liczba wypadków w prze-
twórstwie przemysłowym. W porównaniu
z analogicznym okresem w roku 2013
w trzech pierwszych kwartałach 2014 roku
liczba wypadków przy pracy w przetwórstwie
przemysłowym spadła o 1,6 proc. W prze-
myśle chemicznym liczba poszkodowanych
w wypadkach przy pracy również uległa
zmniejszeniu (wyliczenia wskazują na 1985
poszkodowanych, co stanowi 10,6 proc. cał-
kowitej liczby poszkodowanych w przetwór-
stwie przemysłowym).**
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Grupa Azoty od początku
wspiera „Bezpieczną Chemię” 

Program „Bezpieczna
Chemia” wpisuje się
w nasze działania
i strategię dotyczącą
nowoczesnego, proak-
tywnego podejścia do
bezpieczeństwa pracy
i bezpieczeństwa proce-
sowego. Dlatego kiedy
Polska Izba Przemysłu
Chemicznego urucho-
miła program, zdecydo-

waliśmy się zostać jego partnerem
strategicznym – mówi Artur Kopeć.

Dlaczego Grupa Azoty SA zdecydowała się przystąpić do pro-
gramu „Bezpieczna Chemia”?

– Program wpisuje się w naszą strategię i nasze zasady
związane z bezpieczeństwem. W Grupie Azoty wdrażane są
najlepsze normy w tym zakresie. Chcemy, aby nasze proce-
dury oraz stosowany sprzęt spełniały najwyższe standardy BHP
i bezpieczeństwa procesowego. Pod kątem bezpieczeństwa
staramy się być wzorem nie tylko na skalę krajową, lecz tak-
że międzynarodową. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy
priorytetowo i jesteśmy przygotowani na ewentualne zagro-

żenia. Mamy kompetentną i wyszkoloną kadrę, a to po-
woduje, że nasi pracownicy oraz osoby, które miesz-
kają w sąsiedztwie naszych fabryk, czują się bez-
piecznie.
„Bezpieczna Chemia” to sposób na szkolenie pra-

cowników w zakresie BHP?
– Jeśli myśli pan o edukacji pracowników poprzez udział

w seminariach i warsztatach lub poprzez dostęp do Biulety-
nu Programu, to tak. Dla Grupy Azoty „Bezpieczna Chemia”
to również okazja do promowania w naszej firmie oraz poza
nią dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa. Ważne jest
to, jak otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne widzi nasze dzia-
łania w tym obszarze oraz że dzięki nim ma przekonanie, że
Grupa Azoty traktuje kwestie bezpieczeństwa z należną im po-
wagą.
Czy udział Grupy Azoty w programie wiąże się z jej aktyw-
nością w działającej przy PIPC Komisji ds. BHP i Bezpie-
czeństwa Procesowego?

– Oczywiście. Zadania komisji są zbieżne z założenia-
mi programu „Bezpieczna Chemia”. Do jej zadań należy
w szczególności promocja BHP, bezpieczeństwa procesowe-
go i bezpieczeństwa pożarowego. W kontekście ostatniej wy-
mienionej kategorii bezpieczeństwa zwracam uwagę, że
Grupa Azoty wspólnie z PKN Orlen SA zainicjowała ostatnio
powołanie Podkomisji ds. Jednostek Ochrony Przeciwpoża-
rowej, która ma umożliwić wymianę między firmami człon-
kowskimi PIPC dobrych praktyk w tym zakresie. Przewodni-
czącym podkomisji jest Wacław Kozioł, pracownik Grupy Azo-
ty Zakładów Azotowych „Puławy” SA. Jak widać między innymi
po pracach komisji, jesteśmy wierni propagowanej przez PIPC
zasadzie, która głosi, że w sprawach bezpieczeństwa nie ma
miejsca na konkurencję, a jedynie na współdziałanie.

Rozmawiał Paweł Kwiecień, specjalista ds. komunikacji 
w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego



� „Bezpieczna Chemia” ma także obej-
mować kontraktorów zewnętrznych wy-
konujących świadczenia na rzecz firm
chemicznych. W tym celu przewidujemy
szeroką aktywność w dziedzinie BHP,
zarówno w aspekcie merytorycznym, jak
i marketingowym. 

Cele programu realizujemy poprzez
udostępnianie jego adresatom goto-

wych materiałów BHP lub materiałów
mogących stanowić wkład meryto-
ryczny do nowo tworzonych programów
czy też materiałów, ułatwienie dostępu
do najlepszej wiedzy w zakresie BHP
i PPOŻ., organizowanie seminariów te-
matycznych, monitoring zmian praw-
nych w tym zakresie, organizację szko-
leń specjalistycznych.

Nasze aktualne działania
W ostatnim czasie zintensyfikowa-

liśmy działania związane z Komisją ds.
BHP i Bezpieczeństwa Procesowego
oraz programem „Bezpieczna Che-
mia”. Kiedy piszę ten tekst, trwają przy-
gotowania do seminarium (data wyda-
rzenia: październik 2015 roku), pod-
czas którego najlepsi eksperci i znaw-
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W bezpieczeństwie 
nie ma konkurencji

PKN ORLEN włącza się w wiele działań podnoszących świado-
mość bezpieczeństwa, a program „Bezpieczna Chemia” poka-
zuje zaangażowanie sektora chemicznego w podnoszenie
poziomu bezpieczeństwa nas samych, jak i naszych kooperan-
tów – mówi Dariusz Loska, dyrektor Biura Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy w PKN Orlen SA

Jak ocenia pan standardy BHP i bez-
pieczeństwa procesowego w PKN Or-
len?

– Nasze procesy produkcyjne ce-
chują różnorodne ryzyka, więc bardzo
dużą uwagę przywiązujemy do działań
prewencyjnych i proceduralnych. Sto-
sujemy najwyższe standardy bezpie-
czeństwa obowiązujące w przemyśle
rafineryjno-petrochemicznym, ale od
kilku lat wchodzimy głębiej w dziedzinę
bezpieczeństwa i zmieniamy całą filo-
zofię podejścia do tego obszaru. Od-
chodzimy od tradycyjnego modelu opar-
tego tylko na działaniach kontrolnych,
choć pozostają one jednym z filarów bez-
piecznego prowadzenia procesów, ale
nie jedynym sposobem na podniesienie
jego poziomu. Chcemy, aby każdy pra-
cownik miał bezpieczeństwo w głowie
i w sercu, a także, by to podejście prze-
nosił na życie prywatne. Pracujemy nad
tym, by pracownik niezależnie od tego,
gdzie się obecnie znajduje i czym zaj-
muje, postępował bezpiecznie i przewi-
dywał konsekwencje swojego zacho-
wania i sposobu myślenia.
Czy jest obszar, który można poprawić?

– Bezpieczeństwo jest tym obsza-
rem, w którym nigdy nie można spocząć
na laurach i powiedzieć, że już osią-
gnęliśmy poziom doskonałości. Zawsze
będą elementy, które należy rozwijać.
W naszym przypadku szczególnie kon-
centrujemy się na dwóch obszarach.

Pierwszym jest system zarządzania bez-
pieczeństwem procesowym, począwszy
od zarządzania ryzykiem po zarządzanie
zmianą, który jest fundamentem funk-
cjonowania naszej firmy. Drugi to współ-
praca i podnoszenie poziomu bezpie-
czeństwa wśród naszych podwykonaw-
ców, którzy poprzez swoją pracę mają
znaczący wpływ na bezpieczeństwo pra-
cowników Grupy PKN Orlen. W naszej
działalności stosujemy rozwiązania, któ-
re opracowujemy sami, lub korzystamy
z najlepszych rynkowych praktyk rynko-
wych branżowych. Wdrożyliśmy m.in.
program „Zgłoś zagrożenie bezpie-
czeństwa”, w ramach którego pracow-
nicy mają możliwość zgłaszania zagro-
żeń bezpieczeństwa, które widzą w swo-
im otoczeniu, jak również wprowadziliśmy
w obszarach operacyjnych osoby będą-
ce asystentami bezpieczeństwa, podle-
gające bezpośrednio dyrektorom ope-
racyjnym, którzy dzięki kontaktom bez-
pośrednim z pracownikami rozwijają
u nich świadomość bezpieczeństwa.
Dlaczego PKN ORLEN włączył się
w działania Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego związane z programem
„Bezpieczna Chemia”?

– PKN Orlen włącza się w wiele
działań podnoszących świadomość bez-
pieczeństwa, a program „Bezpieczna
Chemia” pokazuje zaangażowanie sek-
tora chemicznego w podnoszenie po-
ziomu bezpieczeństwa nas samych, jak

i naszych kooperantów. Uczestniczymy
w seminariach, proponujemy nowe roz-
wiązania w dziedzinie bezpieczeństwa,
które są wykorzystywane zarówno po-
między uczestnikami programu, jak
i w komunikacji zewnętrznej.
Jak ocenia pan rolę programu „Bez-
pieczna Chemia” w zwiększaniu bez-
pieczeństwa w zakładach chemicz-
nych?

– Program „Bezpieczna Chemia”
jest bardzo potrzebną inicjatywą. Łączy
wiele firm naszego sektora, które mimo
konkurowania na rynku swoimi produk-
tami i usługami są otwarte na wymianę
informacji i dobrych praktyk pomiędzy
sobą. Przyjęliśmy zasadę „W bezpie-
czeństwie nie ma konkurencji” i wszyscy
się jej trzymamy. Wykorzystaliśmy już kil-
ka dobrych rozwiązań wcześniej zasto-
sowanych w innych firmach, ale również
nasze rozwiązania są wykorzystywane
u konkurencji. Nie ma w tym nic złego
– razem pracujemy nad podniesieniem
świadomości nas wszystkich i naszych
podwykonawców. Uważam, że powołanie
tego programu jest dobrą reklamą prze-
mysłu chemicznego, a przy tym pokazu-
je nasze zaangażowanie w utrzymywanie
najwyższych standardów bezpieczeń-
stwa w naszych zakładach i panowanie
nad ryzykiem w trudnych procesach
przemysłowych, które u nas zachodzą.

Rozmawiał Paweł Kwiecień
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Paweł Zawadzki, Project Manager in Polish Chamber of Chemical Industry (PIPC), summarizes the project ‘Safe Chemistry’ focused on improvement of health and sa-
fety and process safety in companies affiliated in the Chamber and other chemical companies operating in Poland.
Polish Chamber of Chemical Industry is an association of chemical industry in Poland representing its members in relations with national and European administration
and in international organizations.

cy tematyki związanej z BHP będą dys-
kutować na temat najlepszych praktyk
w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto je-
steśmy świeżo po Tygodniu Bezpie-
czeństwa Polskiej Chemii, który zorga-
nizowano pod patronatem Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego. Podczas wy-
darzenia w spółkach członkowskich
PIPC (m.in. w Grupie Azoty, Anwilu,
PKN Orlen, PCC Rokita) odbywały się
szkolenia, warsztaty i pokazy przyza-
kładowych straży pożarnych. To wszyst-
ko wpływa na podwyższanie stopnia
świadomości pracowników w kwestiach
związanych z BHP.

W PIPC powstaje również raport
poświęcony wypadkowości w polskich
przedsiębiorstwach chemicznych. Ra-
port pozwoli ocenić szybkość poprawy
sytuacji związanej z BHP i bezpieczeń-
stwem procesowym w branży (ma być
gotowy w IV kwartale 2015 roku). Warto
wspomnieć też o dyskusji, jaką wywołała

przygotowana przez członka PIPC i Ko-
misji ds. BHP i Bezpieczeństwa Proce-
sowego baza danych dotyczących nie-
bezpiecznych wydarzeń*. Członkowie
komisji przedstawiają dane dotyczące
skutków zagrożeń w zakładach i wy-
mieniają miedzy sobą najlepsze praktyki
w zakresie reagowania w ww. sytu-
acjach oraz metody prewencji.

Podsumowanie 
Aktualnie zarządzający powszech-

nie uznają, że wydatki ponoszone na po-
prawę bezpieczeństwa są inwestycją
z wysoką stopą zwrotu. Bardzo często
następstwem przeprowadzonych au-
dytów bezpieczeństwa jest usprawnie-
nie pracy poprzez wdrożenie ergono-
micznych rozwiązań, skrócenie czasu
realizacji działań, a tym samym pod-
niesienie efektywności całej organiza-
cji. Równie istotne jest uniknięcie ne-
gatywnych skutków finansowych dla

przedsiębiorstwa wynikających np. z wy-
płaty odszkodowań lub strat spowodo-
wanych przerwami w prowadzeniu
działalności operacyjnej.

W kontekście popularyzowania
takiego nowoczesnego, pozytywnego
i proaktywnego podejścia do bezpie-
czeństwa pozytywną rolę odgrywa pro-
gram „Bezpieczna Chemia”, realizo-
wany przez Polską Izbę Przemysłu Che-
micznego, oraz aktywność działającej
przy Izbie Komisji ds. BHP i Bezpie-
czeństwa Procesowego. Zachęcamy
wszystkich do współpracy – w PIPC wy-
znajemy zasadę, że w kwestiach bez-
pieczeństwa nie ma konkurencji.

* Baza danych została przygotowana przez
firmę członkowską 

PIPC – Ekonorm Sp. z o.o. z Katowic.
** Szczegółowe statystyki są dostępne na

stronie programu „Bezpieczna Chemia”: 
www.programbezpiecznachemia.pl.



IIseminarium „Bezpieczna
Chemia” zainicjowała sesja
tematyczna pt. „Stabilność

bezpieczeństwa drogą do sta-
bilnego rozwoju przedsiębior-
stwa”, w której wzieli udział: Prze-
mysław Ligenza (UDT), Dariusz
Loska (PKN ORLEN), Krzysztof
Wrzesień (Grupa Lotos SA). Roz-
mowę moderował Paweł Za-
wadzki (PIPC).

Po niej prelekcje wygłosili:
Piotr Grobelny z PCC Rokita SA
(„Zasady >5S< jako program
aktywizacji pracowników w za-
kresie bezpiecznego prowadze-
nia procesów”), Amb. Krzysztof
Paturej z Międzynarodowego Cen-
trum Bezpieczeństwa Chemicz-
nego („Międzynarodowy wymiar
bezpieczeństwa chemicznego”),
Henryk Kryszczyszyn i Krzysztof
Kowalik z Państwowej Inspekcji
Pracy („Działania prewencyj-
no-kontrolne we współczesnym
biznesie w zakładach dużego

Bezpieczna chemia 
oczami ekspertów
19 października odbyło się II seminarium „Bezpieczna Chemia”, 
zorganizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Wydarzenie po raz kolejny
wzbudziło zainteresowanie branży i licznie przyciągnęło prelegentów oraz słuchaczy.
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Rafał Krawczyk, Dyrektor Działu Rozwiązań Przemysłowych C&C Partners

Paweł Zawadzki, Kierownik Projektu, 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Amb. Krzysztof Paturej, Prezes Międzynarodo-
wego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego



i zwiększonego ryzyka wystąpienia po-
ważnej awarii przemysłowej: branża pa-
liwowa i chemiczna”), Rafał Krawczyk
z C&C Partners („System zarządza-
nia bezpieczeństwem”), Jakub Rumian
z Qumak SA („Jak minimalizować prze-
stoje i w sposób przemyślany inwesto-
wać w infrastrukturę techniczną? Ana-
liza krytyczności urządzeń i instalacji
technicznych oraz analiza ryzyk tech-
nicznych na bazie rozwiązania klasy
EAM”), Agnieszka Gajek z Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy („Przeciw-
działanie poważnym awariom prze-
mysłowym – aktualny stan prawny”),
Dariusz Gołębiewski z PZU Lab („Rola
PZU Lab w promocji bezpieczeństwa
w polskim przemyśle”) oraz Adam Gut-
kowski z Ekonorm Sp. z o.o. („Wykry-
wanie nieszczelności instalacji do pro-
dukcji, przesyłu, magazynowania i dys-
trybucji substancji organicznych, z uży-
ciem optycznej wizualizacji gazów”).

W wydarzeniu wzięło udział ok. 70
osób. Serdecznie dziękujemy paneli-
stom oraz słuchaczom za uczestnictwo
w seminarium. �
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Harmonogram 
seminarium

• uroczyste otwarcie seminarium

• sesja tematyczna „Stabilność bez-
pieczeństwa drogą do stabilnego roz-
woju przedsiębiorstwa” (Przemysław
Ligenza – UDT, Dariusz Loska – PKN
ORLEN, Krzysztof Wrzesień – Grupa
Lotos SA). Prowadzący rozmowę:
Paweł Zawadzki z PIPC.

• „Zasady „5S” jako program aktywi-
zacji pracowników w zakresie bez-
piecznego prowadzenia procesów”
(Piotr Grobelny – PCC Rokita SA)

• „Międzynarodowy wymiar bezpie-
czeństwa chemicznego” – Amb.
Krzysztof Paturej – Prezes Międzyna-
rodowego Centrum Bezpieczeństwa
Chemicznego

• „Działania prewencyjno-kontrolne
we współczesnym biznesie, w zakła-
dach dużego i zwiększonego ryzyka
wystąpienia poważnej awarii przemy-
słowej: branża paliwowa i chemiczna”
– Henryk Kryszczyszyn, Krzysztof Ko-
walik z Państwowej Inspekcji Pracy

• „System zarządzania bezpieczeń-
stwem” – Rafał Krawczyk (C&C Part-
ners)

• „Jak minimalizować przestoje
i w sposób przemyślany inwestować
w infrastrukturę techniczną? – Analiza
krytyczności urządzeń i instalacji tech-
nicznych oraz analiza ryzyk technicz-
nych na bazie rozwiązania klasy EAM”
– Jakub Rumian z Qumak SA

• lunch

• „Przeciwdziałanie poważnym awa-
riom przemysłowym – aktualny stan
prawny” – Agnieszka Gajek z Central-
nego Instytutu Ochrony Pracy

• „Rola PZU Lab w promocji bezpie-
czeństwa w polskim przemyśle” – Da-
riusz Gołębiewski z PZU Lab

• wystąpienie Adama Gutkowskiego
z Ekonorm Sp. z o.o.

• zakończenie seminarium

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Dariusz Loska, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN, Przemysław 
Ligenza, Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego, Krzysztof Wrzesień, Kierownik Zakładu
w Grupie Lotos, Paweł Zawadzki, Moderator Sesji Tematycznej, Kierownik Projektu PIPC

Piotr Grobelny, Dyrektor Biura Bezpieczeń-
stwa i Prewencji PCC Rokita
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Safety in the chemical industry through the perspective of experts
The second seminar about Safety in Chemical Industry was organized by the Polish Chamber of Chemical  Industry on 19th October 2015 which has once again
aroused the interest from industry and attracted a large audience as well as  numerous  speakers from industry, reasearch and development institutions and health & safety
organizations. The objective and main focus of the event was to re-instil enthusiasm, commitment and generate new ideas through the discusson of a broad spectrum
of safety related topics  taking into account risk elements, equipment, facilities,  process management, the effects on individual operators and the beficial and financial
consequences to businesses. 

Program 
„Bezpieczna Chemia”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
uruchomiła autorski program „Bez-
pieczna Chemia”, którego partnerami
strategicznymi są: PKN ORLEN SA oraz
Koncern Grupa Azoty. Program został
objęty patronatem honorowym przez Ko-
mendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej gen. bryg. Wiesława Leśniakie-
wicza.

Program poświęcony kwestiom szeroko
rozumianego bezpieczeństwa jest skiero-
wany do przedsiębiorstw sektora che-
micznego i jest zintegrowany z działal-
nością Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa
Procesowego, działającej w Polskiej Izbie
Przemysłu Chemicznego. 

Główne cele programu to przede 
wszystkim:
• promocja zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy w przedsiębiorstwach 
przemysłu chemicznego;

• wzmocnienie świadomości 
bezpieczeństwa pracy wśród 
członków Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego;

• propagowanie najwyższych 
standardów działań w zakresie 
bezpieczeństwa;

• promocja najlepszych praktyk 
dostępnych w dziedzinie BHP;

• podnoszenie świadomości BHP 
i PPOŻ.;

• informowanie partnerów programu 
o zagadnieniach związanych 
z bezpieczeństwem pracy 
i bezpieczeństwem procesowym.

Odbiorcami programu są członkowie
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
i ich pracownicy, ze szczególnym
uwzględnieniem najwyższego i śred-
niego szczebla kierowniczego, odpowie-
dzialnego za zapewnienie właściwych
warunków BHP i PPOŻ.

Więcej o programie na stronie: 
www.programbezpiecznachemia.pl

Dariusz Gołębiewski, Kierownik Projektu PZU Lab – Dyrektor ds. Inżynierii Ryzyka 
i Rozwoju Współpracy z Przemysłem

Agnieszka Gajek, Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego w Zakładzie 
Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Państwowy Instytut Badawczy

Jacek Markowski, Redaktor Magazynu „Rynek Inwestycji”, Robert Kuczkowski, Koor-
dynator – Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab, Dariusz Gołębiewski, Kierownik Projektu
PZU Lab – Dyrektor ds. Inżynierii Ryzyka i Rozwoju Współpracy z Przemysłem
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Jak działalność Instytutu wpisuje się
w krajobraz ochrony przeciwpożarowej
w Polsce?

– CNBOP-PIB jest jedynym w Polsce
instytutem badawczym Państwowej
Straży Pożarnej, nadzorowanym przez
ministra spraw wewnętrznych. Od po-
nad 43 lat nieprzerwanie prowadzi ba-
dania naukowe i rozwojowe oraz reali-
zuje działania ukierunkowane na wdro-
żenia wyników prac badawczych oraz

transfer wiedzy i technologii w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i ochrony
ludności, a od kilku lat również zarzą-
dzania kryzysowego. Istotnym elemen-
tem działalności CNBOP-PIB jest rów-
nież rozwiązywanie praktycznych pro-
blemów i wyzwań stojących przed jed-
nostkami ochrony przeciwpożarowej,
producentami, dostawcami i innymi
podmiotami działającymi na rzecz bez-
pieczeństwa. Instytut posiada kompe-

tentne laboratoria badawcze i jednost-
kę certyfikującą. Prowadzi działalność
aprobacyjną i prace normalizacyjne.
Jest także siedzibą Sekretariatu Komi-
tetu Technicznego Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego ds. Sprzętu, Środków
i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych.

Jesteśmy wiodącą jednostką certy-
fikującą, z własnym zapleczem ba-
dawczym w obszarze regulowanym
prawnie, czego dowodem jest ponad
3000 wydanych i nadzorowanych cer-
tyfikatów oraz blisko 2500 świadectw do-
puszczenia. Znaczną część działalno-
ści w tym zakresie stanowi certyfikacja
wyrobów budowlanych, zarówno euro-
pejska – oznakowanie CE, jak i krajowa
– znak budowlany B. Ponadto Instytut
zajmuje się dobrowolną oceną zgod-
ności wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej, dla których nie ist-
nieje prawnie określony obowiązek cer-
tyfikacji. Przedmiotem certyfikacji – za-
równo tej obowiązkowej, jak i dobro-
wolnej – jest szerokie spektrum wyro-
bów, m.in. sprzęt i wyposażenie straży
pożarnej, techniczne systemy zabez-
pieczeń przeciwpożarowych, urządze-
nia gaśnicze, środki gaśnicze i pod-
ręczny sprzęt gaśniczy oraz inne wyro-
by budowlane przeznaczone do ochro-
ny przeciwpożarowej.
Co oznacza nazwa „Państwowy Insty-
tut Badawczy”?

– To nie nazwa, lecz status. Po-
szczycić się nim mogą tylko nieliczne in-
stytuty badawcze w Polsce, gdyż jest on
zarezerwowany wyłącznie dla tych ośrod-
ków, które realizują zadania o szcze-
gólnym znaczeniu dla bezpieczeństwa
kraju. Niestety określenie „państwo-
wy” nie przekłada się automatycznie
na finansowanie z budżetu państwa.
(uśmiech)
Może lekko prowokacyjne pytanie, ale
czy w XXI wieku, gdy potrafimy prze-
szczepiać ludzkie organy, gdy plano-

Nauką w pożar
Nigdy wcześniej w historii ludzkości pożary nie były tak
niebezpieczne – ostrzega Dariusz Wróblewski, dyrektor
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo-
żarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego 
Instytutu Badawczego.

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI116



wane jest wysłanie człowieka na Mar-
sa, pożary nadal stanowią realne za-
grożenie?

– Pożary jeszcze nigdy wcześniej
w historii ludzkości nie były tak niebez-
pieczne jak obecnie.
Doprawdy? Z czego to wynika?

– To dość złożona sprawa, ale jako
główne przyczyny tego stanu rzeczy wy-
mienię: zmiany w budownictwie zwią-
zane z gigantyczną dominacją two-
rzyw sztucznych oraz zmiany społecz-
no-gospodarcze, wśród których na
pierwszy plan wysuwają się: starzenie
się społeczeństwa, niska świadomość
i lekceważenie zagrożeń oraz „eksplo-
zja” rozwoju technologicznego, który
z jednej strony ułatwia nam życie, lecz
z drugiej – często przekłada się na rów-
noległy wzrost zagrożeń. Nie bez zna-
czenia pozostają także niepokojące
trendy w zakresie zmniejszenia nadzo-
ru administracyjnego nad przestrze-
ganiem przepisów przeciwpożarowych.
Bardzo ważnym obszarem działalności
CNBOP-PIB jest ocena zgodności wy-
robów. Jak te działania wpływają na po-
prawę bezpieczeństwa pożarowego?

– Stosowanie w ochronie przeciw-
pożarowej sprawdzonych wyrobów ma
na celu przede wszystkim zapewnienie
bezpieczeństwa pożarowego obiektów
budowlanych, co oznacza między in-
nymi zagwarantowanie właściwych wa-
runków ewakuacji, bezpieczeństwa ra-
towników i ratowanych, jak również
ograniczenie strat materialnych powo-
dowanych przez pożary. Uzyskanie od-
powiedniego poziomu bezpieczeństwa
pożarowego w obiektach budowlanych
wymaga stosowania i właściwego
współdziałania wielu systemów zabez-
pieczeń przeciwpożarowych, których
prawidłowe funkcjonowanie i współ-
praca są uzależnione od wielu czynni-
ków, m.in. jakości stosowanych wyro-
bów, poprawności wykonania projektu
i instalacji, częstotliwości i poprawności
prowadzenia konserwacji systemów,
technicznych parametrów zastosowa-
nych w nich urządzeń.

Instytut jest niezależną jednostką
badawczą, aprobującą, certyfikującą
i dopuszczającą wyroby i usługi, która
poprzez wykonane badania, wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty zgod-
ności wyrobów i świadectwa dopusz-
czenia potwierdza parametry i cechy
wyrobów stosowanych w ochronie prze-
ciwpożarowej, jak również usług świad-
czonych przez firmy na rzecz ochrony
przeciwpożarowej. Nasze kompetencje
w tym zakresie potwierdzają akredyta-

cje przyznane zespołom laboratoriów
badawczych oraz jednostce certyfiku-
jącej przez Polskie Centrum Akredyta-
cji, jak również notyfikacja Komisji Eu-
ropejskiej w zakresie rozporządzenia
dotyczącego wyrobów budowlanych,
zwanego CPR.
Od niedawna prowadzą państwo do-
browolną ocenę zgodności wyrobów
budowlanych przeznaczonych na rynek
Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Jakie to ma znaczenie dla państwa
klientów?

– Stabilna, silnie rozwinięta gospo-
darka Dubaju oraz pozostałych Emira-
tów Arabskich oferuje dziś atrakcyjne
środowisko inwestycyjne i kusi poten-
cjalnych inwestorów europejskich
ogromną liczbą przedsięwzięć gospo-
darczych. Analiza potrzeb producentów
krajowych i europejskich zwróciła naszą
uwagę na atrakcyjność tego rynku
z punktu widzenia naszych klientów.
W wyniku kilkuletnich intensywnych
starań w ubiegłym roku Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych
Emiratów Arabskich uznało nasz Insty-
tut jako jednostkę uprawnioną do pro-
wadzenia dobrowolnej certyfikacji zgod-

ności dla wyrobów budowlanych prze-
znaczonych na ten rynek. Tym samym
uchyliliśmy „wrota” chłonnego rynku dla
naszych klientów.
Czy wyniki działalności naukowo-ba-
dawczej Instytutu znajdują praktyczne
zastosowanie?

– Oczywiście – to nasz priorytet. Mu-
szę podkreślić, że działalność naukowo-
-badawcza Centrum jest zgodna z prio-
rytetowymi kierunkami badań w ob-
szarze bezpieczeństwa, określonymi
w krajowych i międzynarodowych pro-
gramach badań. Realizowane prace
badawcze i badawczo-rozwojowe ko-
respondują z potrzebami zdefiniowa-
nymi przez Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej, ministra
spraw wewnętrznych oraz inne jed-
nostki działające na rzecz ochrony
przeciwpożarowej. Powstałe w wyniku
prowadzonych badań naukowych tech-
nologie, produkty, rozwiązania i „na-
rzędzia” wspierające planowanie i pro-
wadzenie działań ratowniczych, a tak-
że służące działaniom prewencyjnym
i profilaktyce oraz edukacji społecznej
na rzecz ochrony przeciwpożarowej
znajdują zastosowanie w praktyce.

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 117

�

Wdrażane do przemysłu produkty i rozwiązania
pozwalają lepiej niż dotychczas prognozować 
i przeciwdziałać zagrożeniom, prowadzić działa-
nia ratownicze, chronić życie i zdrowie ratowa-
nych osób oraz ratowników, a także mienie 
i środowisko.

Hala badawcza w CNBOP-PIB
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Wdrażane do przemysłu produkty i roz-
wiązania pozwalają lepiej niż dotych-
czas prognozować i przeciwdziałać
zagrożeniom, prowadzić działania ra-
townicze, chronić życie i zdrowie rato-
wanych osób oraz ratowników, a także
mienie i środowisko.
Może pan podać konkretne przykłady?

– Wydaje mi się, że „praktyczność”
wyników prowadzonych przez nas ba-
dań potwierdzają uzyskane patenty,
wzory użytkowe i przemysłowe, a także
prestiżowe nagrody zgromadzone na
całym świecie. Wśród nich są m.in. wy-
różnienia ministra nauki i szkolnictwa
wyższego za transfer wiedzy oraz in-
nowacyjne rozwiązania czy tytuły zdo-
byte na Krajowej Giełdzie Wynalaz-
ków. Przykładami mogą być oprogra-
mowanie wspomagające tworzenie
gminnych planów zarządzania kryzy-
sowego „Eliksir”, nagrodzone srebr-
nym medalem na Międzynarodowych
Targach Wynalazczości „Concours-Le-
pine” w Paryżu, oraz nowatorski, sku-
teczny środek zwilżający do gaszenia
pożarów lasów i torfowisk, który otrzy-
mał złoty medal na Międzynarodowych
Targach Wynalazczości, Badań Na-
ukowych i Nowych Technik INNOVA

2010 w Brukseli. Dorzucę do tego opra-
cowanie technologii wytwarzania in-
nowacyjnego środka przeznaczonego
do usuwania zanieczyszczeń i skażeń
z infrastruktury drogowej oraz prze-
mysłowej i opracowanie metody im-
pregnacji pożarowej elementów obu-
dowy drewnianej, stosowanej w Ko-
palni Soli Wieliczka. Na uwagę zasłu-
guje również opracowanie prototypo-
wego urządzenia modułowego systemu
integrującego stosowane w Polsce sys-
temy transmisji alarmów pożarowych,
tzw. monitoringu pożarowego. Nie mogę
też pominąć działalności wydawniczej
oraz szkoleniowej Instytutu, które sta-
nowią istotny element transferu wiedzy
ze świata nauki do odbiorców końco-
wych.
W świetle statystyk obok zagrożeń po-
żarowych coraz wyraźniej widać obszar

związany z zagrożeniami wybuchowy-
mi. Czy pański Instytut jest w stanie po-
radzić sobie z tą złożoną problematy-
ką?

– Zagrożenia pożarowe i wybucho-
we zawsze były rozpatrywane łącznie.
Jednak faktycznie coraz więcej firm
zgłasza się do Instytutu z problemami
dotyczącymi w pierwszej kolejności za-
grożeń wybuchowych. Problematyka
rozwiązywanych zagadnień jest bardzo
szeroka i dotyczy przede wszystkim
przemysłu, począwszy od systemów
wentylacji aż po procesy syntezy che-
micznej. W każdym z tych przypadków
przy rozwiązywaniu problemów na-
szych klientów posiłkujemy się bada-
niami parametrów, które mają wpływ na
zagrożenia wybuchem. Należy zazna-
czyć, że jako jedyni w Polsce posiada-
my akredytację w tym zakresie. Na tej

Dążymy do pełnego wcielenia w życie naczelnej
zasady, która nam przyświeca od lat – jeśli klient
ma problem związany z bezpieczeństwem poża-
rowym, tutaj znajdzie kompletne rozwiązanie.

Badanie granicznego kąta przechyłu pojazdów
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płaszczyźnie możemy się również po-
chwalić prowadzeniem zaawansowa-
nych prac badawczych na unikato-
wym stanowisku pozwalającym na ana-
lizę zjawisk towarzyszących wybuchom
poddźwiękowym i naddźwiękowym
w gazach. W ramach projektów finan-
sowanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju budujemy także sta-
nowiska badawcze umożliwiające prze-
prowadzanie testów urządzeń prze-
ciwwybuchowych oraz określanie prze-
biegów detonacji w gazach w makro-
skali.
W jaki sposób Instytut wpisuje się w po-
trzeby producentów związane z wpro-
wadzaniem na rynek innowacyjnych
wyrobów?

– Wprowadzanie na rynek innowa-
cyjnych wyrobów wiąże się z określo-
nymi trudnościami. Jedną z nich jest
przekonanie odbiorcy, że innowacyjny
wyrób rzeczywiście posiada deklaro-
wane funkcje, innymi słowy – czy dzia-
ła skutecznie, jak również czy jest bez-
pieczny dla potencjalnego użytkownika.
Z drugiej strony wyroby innowacyjne są
mocno pożądane przez odbiorców koń-
cowych. Dlatego dostrzegając wspo-
mniane trudności, a jednocześnie pra-
gnąc pobudzić innowacyjność wśród
polskich przedsiębiorstw, CNBOP-PIB
wspólnie z Komendą Główną Pań-
stwowej Straży Pożarnej wprowadziło
unikatową procedurę testowania inno-
wacyjnych wyrobów przeznaczonych do
zastosowania w ochronie przeciwpo-
żarowej. Głównie dotyczy ona sprzętu
straży pożarnej, ale również rozwiązań
technicznych stosowanych w budyn-
kach umożliwiających szybsze i spraw-
niejsze ratowanie osób. Działalność ta
ma bardzo istotne znaczenie dla roz-
woju wyrobów i pobudza producentów
do innowacyjności.

Z ciekawych przykładów testowa-
nych aktualnie wyrobów mogę wskazać
prądownice mgłowe, które posiadają
wysoką skuteczność gaśniczą przy jed-
noczesnym znaczącym obniżeniu zu-
życia wody do celów gaśniczych, czy
lance gaśnicze mgłowe, które umożli-
wiają stłumienie pożaru w pomiesz-
czeniu bez potrzeby wchodzenia ra-

townika do środka. Procedura testo-
wania umożliwia producentowi spraw-
dzenie innowacyjnego wyrobu lub roz-
wiązania w praktyce i uzyskanie opinii
użytkownika. Testowanie wyrobów jest
prowadzone „pod okiem” specjalistów
z CNBOP-PIB przez doświadczonych
strażaków z wytypowanych jednostek
ratowniczo-gaśniczych. Ich opinia, wy-
nikająca w dużej mierze z doświad-
czenia nabytego podczas praktyczne-
go prowadzenia działań ratowniczo-
-gaśniczych, pozwala na dokonanie
obiektywnej, ale i użytecznej oceny te-
stowanych wyrobów. Takie informacje
są szczególnie cenne dla producentów
wyrobów, gdyż umożliwiają udoskona-
lenie wyrobu jeszcze przed rozpoczę-
ciem produkcji seryjnej. Warto podkre-
ślić, że testowanie odbywa się nieod-
płatnie, więc producent uzyskuje cenne
informacje i wskazówki bardzo niskim
czy wręcz zerowym kosztem. Dodatko-
wą wartością dodaną dla producenta
są wydawane przez CNBOP-PIB reko-
mendacje do stosowania lub opinie
przydatności dla wyrobów innowacyj-
nych.
Na koniec nie mogę nie zadać pytania
o plany i wyzwania na przyszłość.

– A ile mamy czasu na odpowiedź?
(uśmiech) Świat wokół nas się zmienia,
wraz z nim zmieniają się technologie,
a co za tym idzie – również zagrożenia.
Zamierzamy nadal aktywnie uczestni-
czyć w wypracowywaniu rozwiązań,
nie tylko technologicznych, na rzecz bez-
pieczeństwa pożarowego, a także
wzmacniać i rozszerzać dotychczaso-
we aktywności naszego Instytutu. Mamy
ambitne plany dotyczące certyfikacji
usług. Jak wspomniałem, rynek ochro-
ny przeciwpożarowej w Polsce regulo-
wany jest przepisami prawa, które od-
noszą się w głównej mierze do wyrobów.
Jednakże poza rynkiem wyrobów klu-
czowe znaczenie dla bezpieczeństwa
pożarowego w budynkach i obiektach
budowlanych mają usługi. Mam tu na
myśli projektowanie, instalowanie i kon-
serwację technicznych systemów za-
bezpieczeń przeciwpożarowych. W Pol-
sce jakość działalności usługowej nie
jest regulowana prawnie ani kontrolo-

wana. Nie muszę przekonywać, jak
ważną rolę w zapewnianiu bezpie-
czeństwa odgrywają usługi, pod wa-
runkiem że są realizowane przez pod-
mioty wiarygodne i kompetentne. Ro-
zumiejąc te potrzeby, stawiamy sobie za
cel promowanie usług świadczonych na
najwyższym poziomie.

Nie bez znaczenia pozostaje do-
skonalenie systemów zarządzania, za-
równo w zakładach produkujących wy-
roby stosowane w ochronie przeciw-
pożarowej, jak i w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej. System zarządzania
determinuje jakość, stabilność i po-
wtarzalność dostarczanego wyrobu czy
realizowanej usługi, np. ratowniczej.
Certyfikacja systemu zarządzania sta-
nowi wartość dla organizacji, jej klien-
tów i stron zainteresowanych. W oma-
wianym kontekście chodzi przede
wszystkim o użytkowników sprzętu ra-
towniczego, osoby ratowane oraz spo-
łeczności, nad których bezpieczeń-
stwem czuwają jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej. Kolejnym wyzwaniem
stojącym przed Instytutem jest certyfi-
kacja poziomu nienaruszalności bez-
pieczeństwa SIL. Analiza niezawodno-
ści systemów bezpieczeństwa wyko-
nywana przez Instytut umożliwiałaby
określanie poziomu SIL badanego sys-
temu, podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa instalacji, wykrycie ewentu-
alnych błędów projektowych i monta-
żowych oraz potwierdzenie parametrów
technicznych przez kompetentną stro-
nę trzecią, a w konsekwencji przekła-
dałaby się na wzrost bezpieczeństwa
pożarowego.

Aby w pełni realizować wymienione
plany, potrzebujemy coraz szerszego za-
kresu usług badawczo-rozwojowych,
stąd wciąż rozbudowujemy nasze la-
boratoria o kolejne stanowiska ba-
dawcze, doskonalimy metodyki i pro-
cedury badawcze. Reasumując, dąży-
my do pełnego wcielenia w życie na-
czelnej zasady, która nam przyświeca
od lat – jeśli klient ma problem związa-
ny z bezpieczeństwem pożarowym, tu-
taj znajdzie kompletne rozwiązanie.

Rozmawiał Jacek Markowski

Dariusz Wróblewski, director of the Scientific and Research Centre for Fire Protection National Research Institute (CNBOP-PIB), presents the activities of the Institute and
its role in national fire protection system in Poland. Director highlights that the Institute is a research entity that approves, certifies and admits fire protection products and
services. He explains how product conformity assessment in the area of fire protection influences the safety of products as well as their users. As the director says ‘using
verified and tested fire protection products improves e.g. fire safety of buildings by providing proper evacuation conditions, ensuring safety of rescuers and people re-
scued as well as reducing material losses caused by fires’. Conformity assessment is carried out by testing products, verifying their parameters and characteristics. As
a continuation of previous activity in the field of certification CNBOP-PIB assesses the quality of fire protection services of individual companies. Dariusz Wróblewski also
describes new initiatives of CNBOP-PIB such as innovative products testing, collaboration with the United Arab Emirates and current research and development projects.







Galę otworzyło przemówienie Alexisa Brouhn-
sa na temat przyszłości europejskiego prze-
mysłu chemicznego. Dyrektor generalny So-

lvay Europe mówił w nim o wyzwaniach stojących
przed Europą w kontekście rosnących w siłę rynków
azjatyckich. Konkluzje z jego wystąpienia nadały ton
dalszej debacie. Dyskusja w panelu inauguracyjnym
zatytułowanym: „Globalna chemia – w solidarności
siła?” moderowana była przez Jacka Sochę, wice-
prezesa, partnera PwC Polska, który pełnił również
funkcję gospodarza gali wręczenia „Diamentów Pol-
skiej Chemii”. Jacek Socha pytał prelegentów o pro-
gnozy dotyczące wspólnej polityki przemysłowej w ob-
liczu zmieniających się przepisów i regulacji. Paweł Jar-

Chemia na szczycie
Tegoroczną, IV edycję „Chemical Industry Summit & Awards Gala”, która miała miej-
sce 12 października w Warszawie, zaszczyciło wielu znamienitych gości, a rangę wyda-
rzenia podniósł patronat honorowy Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Skarbu
Państwa oraz zaangażowanie wielu instytucji, które włączyły się w merytoryczne przy-
gotowanie programu.
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Panel II. Dd lewej: Marek Kapłucha – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty SA i Wiceprezydent Fertilizers Europe, Michał Dymicki – Zastępca
Dyrektora w Departamencie Finansowania Strukturalnego, BGK, Artur Kucia – Dyrektor Biura Klienta Strategicznego Przemysł Ciężki, Che-
miczny i Wydobywczy, PKO Bank Polski, Jarosław Michnik – Prezes Zarządu, Selena FM SA, Jacek Podgórski – Prezes Zarządu, ANWIL SA,
Artur Zawadowski – radca prawny, partner w departamencie korporacyjnym kancelarii Weil, Marcin Jędrzejewski – Dyrektor w warszaw-
skim biurze The Boston Consulting Group



czewski, prezes zarządu Grupy Azoty,
podkreślał silną pozycję swojej firmy
w przemyśle nawozowym i gazowym,
jednocześnie wspominając o wymier-
nych efektach, jakie daje liberalizacja
rynku chemicznego w Polsce.

Z kolei Michał Sołowow, właściciel
firm Synthos, Rovese, Barlinek, Komfort,
który w tegorocznej edycji konkursu
„Diamenty Polskiej Chemii” otrzymał sta-
tuetkę dla Osobowości Roku, podkreślał
potrzebę poprawy warunków wydoby-
cia węgla. Prezes zarządu DOW na Pol-
skę i kraje bałtyckie – Robert Stankie-
wicz – wyraził pozytywny stosunek DOW
do umowy TTIP. Piotr M. Szelenbaum
z kancelarii White&Case skomentował
wpływ przepisów środowiskowych i sta-
wek celnych w USA, Azji i Europie na
równe szanse konkurencji. Głos w dys-
kusji zabrał także Karl-H. Foerster, dy-
rektor zarządzający Plastics Europe, któ-

ry przekonywał, że gospodarka ma nie
tylko wykorzystywać wszystkie zasoby,
lecz także zapewnić ich optymalne zu-
życie poprzez zastosowanie recyclingu.

Kolejny panel konferencji poświę-
cony był sytuacji polskiego przemysłu
wobec europejskich wyzwań. Dyskusję
moderował Marcin Jędrzejewski, dy-
rektor w warszawskim biurze The Bo-
ston Consulting Group. Prelegenci de-
batowali między innymi o pozyskiwaniu
kapitału dla nowych inwestycji w bran-
ży chemicznej oraz o integracji pol-
skiego rynku chemicznego i jej wpływie

na wzrost znaczenia rodzi-
mej chemii w Europie. Dzię-
ki aktywnej wymianie opinii
dwóch przedstawicieli ban-
ków: Michała Dymickiego
(BGK) i Artura Kuci (PKO BP
SA) dyskusja o pozyskiwa-
niu kapitału na innowacje
nabrała kolorytu. Repre-
zentanci branży chemicznej
w osobach: Marka Kapłu-
chy, wiceprezesa zarządu
Grupy Azoty SA, Jacka Pod-
górskiego, prezesa zarządu

ANWIL SA, i Jarosława Mich-

niuka z Selena FM SA zgodnie pod-
kreślili wagę zaangażowania sektora
bankowego w finansowanie innowa-
cyjnych projektów. Dyskusja dotyczyła
także różnic między przemysłem wiel-
kotonażowym a commodity oraz pro-
gnoz odnośnie wyrównania cen po-
między Europą i USA. Kwestie regula-
cyjne objaśniał zebranym Artur Zawa-
dowski, radca prawny i partner w de-
partamencie korporacyjnym kancelarii
Weil.

Ostatni panel: „Innowacje jako źró-
dło konkurencyjności europejskiej che-
mii” poprzedziło wystąpienie prezes
Silica Global Business Unit, Solvay – An
Nuyttens, która opowiedziała o wy-
zwaniach klimatycznych stojących
przed europejską chemią. Moderato-
rem debaty w trzecim panelu Chemical
Industry Summit & Awards Gala był
Adam Leszkiewicz, prezes zarządu
Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kę-
dzierzyn SA, który zapytał uczestników
o znaczenie innowacji i motywacje do
ich wdrażania. W odpowiedzi Grzegorz
Czul, prezes zarządu FLUOR SA, od-
parł, że główną inspiracją do wdraża-
nia innowacji jest chęć utrzymania raz
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Panel I w składzie od lewej:
Piotr M. Szelenbaum – partner,
kancelaria White & Case, Paweł
Jarczewski – Prezes Zarządu,
Grupa Azoty, Robert Stankie-
wicz – Prezes Zarządu na Pol-
skę i kraje bałtyckie, Dow, Ja-
cek Socha – Wiceprezes, part-
ner PwC w Polsce, Karl-H. Foer-
ster – Dyrektor Zarządzający,
PlasticsEurope, Michał Soło-
wow – Właściciel; Synthos, Ro-
vese, Barlinek, Komfort, Alexis
Brouhns – Dyrektor Generalny,
Solvay Europe

Prowadząca ,,Chemical Industry Summit
& Awards Gala" 2015 – Odeta Moro 

Alexis Brouhns – Dyrektor Generalny, Solvay Europe
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Ceremonię wręczenia Diamentów
Polskiej Chemii poprowadzili
Odeta Moro – prezenterka TVP1

i TVN oraz Jacek Socha – partner PwC
w Polsce. Nagrody wręczono w 11 ka-
tegoriach. W tym roku kapituła konkur-
su zdecydowała przyznać dodatkowo
dwie nagrody specjalne: pośmiertnie
– dla śp. Jana Kulczyka za wybitny
wkład w rozwój polskiej chemii oraz dla
BASF Polska za wybitne zasługi dla roz-
woju przemysłu chemicznego w Polsce.
W czasie uroczystości prezes Beata
Radomska wykonała ukłon w kierunku
firmy BASF Polska, podkreślając ogrom-
ne znaczenie przedsiębiorstwa w bu-
dowaniu światowego przemysłu che-
micznego, i wręczyła dyplom z gratu-
lacjami z okazji 150-lecia firmy. �

Diamenty Polskiej Chemii rozdane
W czasie gali wieńczącej międzynarodowy szczyt chemiczny w Warszawie, organizo-
wany przez Executive Club we współpracy z PwC Polska, wręczono nagrody dla naj-
bardziej wyróżniających się podmiotów w branży.

Wyniki konkursu Diamenty Polskiej Chemii w 11 kategoriach:

Lider CSR: ANWIL
Lider ekologii: ALWERNIA
Produkt roku: DOW POLSKA
Lider innowacji roku: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn
Podmiot finansujący roku: PKO Bank Polski
Inwestor w kapitał ludzki: FLUOR SA
Doradca strategiczny roku: PwC Polska
Doradca prawny roku: CMS
Inwestycja roku: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
Osobowość roku: Michał Sołowow
TOP executive roku: Paweł Jarczewski

Nagrody dodatkowe:

za wybitny wkład w rozwój polskiej chemii – śp. Jan Kulczyk
za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce – BASF Polska

zdobytej pozycji firmy i odpowiedzialność za jej los. Dodał, że słucha po-
mysłów nawet szeregowych pracowników i chętnie podejmuje związa-
ne z nimi ryzyko. Z kolei Marek Jagieła z BASF Polska mówił o innowa-
cyjności jako warunku koniecznym do utrzymania przewagi konkuren-
cyjnej, natomiast Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Prze-
mysłu SA, zapowiedziała spore inwestycje w innowacje. Michał Gro-
chowski postawił tezę, że dla Erbud Industry najważniejszym weryfika-
torem innowacji są klienci, zaś prezes Michał Bieniek z Apeiron Synthesis
przekonywał, że podstawą innowacyjności i dążenia do pozytywnych
zmian jest pasja.

www.executive-club.com.pl

Patroni instytucjonalni: Fertilizers Europe,
PlasticsEurope
Patroni: Agencja Rozwoju Przemysłu SA,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści
Partnerzy strategiczni wydarzenia:
ANWIL, Grupa Azoty
Partnerzy główni: Ciech SA, PKO Bank
Polski, Synthos
Złoci partnerzy: BASF Polska, Veolia
Water Technologies
Partnerzy wydarzenia: BGK, Cigno Con-
sulting, DOW, Grupa Erbud, Fluor, Lotos,
Nord Partner, PayU, Weil, White&Case
Partner główny gali: PGE Obrót
Partner gali: Deal done
Partner merytoryczny: The Boston Con-
sulting Group
Patronat medialny nad wydarzeniem ob-
jęli: Dziennik Gazeta Prawna, Brief, Mana-
ger, Polish Market, Chemik, Chemia
Przemysłowa, Chemia i Biznes, Reporter
Chemiczny, Law Business Quality, Warsaw
Business Journal, Poland Today, rynekin-
westycji.pl, kierunekchemia.pl, Newseria
Agencja Informacyjna, newsrm.tv, capi-
tal24.tv, plastech.pl.;
progressforpoland.com
Networking Partner: J.A. Baczewski
Partner ds. bezpieczeństwa: Konsalnet

Laureaci Diamentów Polskiej Chemii









We wrześniu w Sopocie odby-
ła się 3. edycja konferencji PZU
RED dotycząca tworzenia
sprzyjających warunków dla
podnoszenia poziomu bezpie-
czeństwa w przedsiębior-
stwach. Jakie jest pani zdanie
na temat sposobów radzenia
sobie z zagrożeniami w pol-
skich przedsiębiorstwach?

– Nie ma jednej niezawodnej
metody, która pozwala okre-
ślić, co należy zrobić w obliczu
zagrożenia. Przy wyborze roz-
wiązania decydują dostępne
środki, możliwości, a przede
wszystkim wiedza i wyobraź-
nia pracowników. Dużym wspar-
ciem przy podnoszeniu poziomu
bezpieczeństwa są działania
profilaktyczne, kontrola ryzyka,
wczesne ostrzeganie i plany
awaryjne. Niemniej same roz-
wiązania proceduralne i tech-
niczne, choćby najlepiej dopa-
sowane, nie przyniosą zakła-
danych efektów, jeśli nie bę-
dą stosowane w sposób ciągły
i świadomy, jeśli nie będą nie-
rozerwalną częścią kultury or-
ganizacyjnej na wszystkich jej
poziomach. Nie sposób prze-
cenić znaczenia świadomości,
odpowiedzialności i umiejętno-
ści pracowników w obliczu za-
grożenia.
Jak wobec tego kształtować odpo-
wiednie zachowania w organizacji, aby
jej działalność była bezpieczna?

– Jednym ze sposobów jest syste-
mowe podejście do zarządzania ryzy-
kiem, które poprzez logicznie upo-
rządkowany zbiór reguł i zasad, w spo-
sób jednolity i stały odnosi się do iden-
tyfikacji, oceny i kontroli ryzyka w całej
organizacji, umożliwia integrację wiedzy

o ryzyku z różnych obszarów, badanie
wszechzwiązków, sprzężeń zwrotnych
oraz kompleksowe rozwiązywanie pro-
blemów. Warunkiem koniecznym efek-
tywnego działania takich rozwiązań
systemowych jest zaangażowanie władz
organizacji w kreowanie pożądanych
postaw, egzekwowanie stosowania za-
sad i wyznaczanie granic odpowie-
dzialności. Ponadto wdrażając rozwią-

zania systemowe, należy
zadbać o odpowiednie
przeszkolenie pracowników.
Brak wiedzy specjalistycz-
nej połączony z niewystar-
czającym doświadczeniem
w zarządzaniu ryzykiem jest
częstą przyczyną nieosią-
gania zakładanych korzyści
i niezagnieżdżenia się kul-
tury zarządzania ryzykiem
w organizacji.

Warto zauważyć, że za-
rządzanie ryzykiem przy-
czynia się nie tylko do wzro-
stu poziomu bezpieczeń-
stwa operacyjnego, lecz tak-
że strategicznego i finanso-
wego. Ostatni kryzys finan-
sowo-gospodarczy jedno-
znacznie wskazał, że nie-
efektywność w zakresie za-
rządzania ryzykiem przy-
czyniła się do upadku wie-
lu przedsiębiorstw. Niesta-
bilność ekonomiczna, szyb-
kość przepływu informacji,
wzrost wymagań w zakresie
większej transparentności
i odpowiedzialności czy eks-
tremalne zdarzenia natu-
ralne to tylko niektóre prze-
słanki przemawiające za
wdrażaniem systemowych
rozwiązań w tym zakresie.
Problematyka zarządzania

ryzykiem staje się niezwykle ważna nie
tylko w instytucjach finansowych, lecz
także w strefie biznesu realnego. Dziś
trudno sobie wyobrazić dobrze działa-
jące przedsiębiorstwo bez ciągle do-
skonalonego systemowego zarządzania
ryzykiem. Na szczęście coraz więcej
przedsiębiorstw widzi konieczność
nadania zarządzaniu ryzykiem znacz-
nie większej rangi niż dotychczas.

Poznać sekrety ryzyk
Problematyka zarządzania ryzykiem staje się niezwykle ważna nie tylko w instytucjach
finansowych, lecz także w strefie biznesu realnego. Dziś trudno sobie wyobrazić dobrze
działające przedsiębiorstwo bez ciągle doskonalonego systemowego zarządzania ryzy-
kiem. Na szczęście coraz więcej przedsiębiorstw widzi konieczność nadania zarządzaniu
ryzykiem znacznie większej rangi niż dotychczas – mówi Ewa Szpakowska, wiceprezes
Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK
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Jak należy zatem kształtować zarzą-
dzanie ryzykiem, by przynosiło wy-
mierne korzyści?

– Jest wiele międzynarodowych
norm i standardów dotyczących za-
rządzania ryzykiem. Do najpopular-
niejszych zaliczyć można AS/NZS 4360,
FERMA, MoR, COSO II czy ISO 31000.
Opisują one strukturę ramową i proces
zarządzania ryzykiem oraz zawierają
ogólne wytyczne dotyczące identyfika-
cji, analizy, akceptacji i modyfikacji ry-
zyka oraz komunikacji i konsultacji z in-
teresariuszami, a także monitoringu
i kontroli ryzyka. Należy jednak zazna-
czyć, że sama rama i ogólne wytyczne,
jeśli nie są dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb i warunków oraz odpo-

wiednio oprzyrządowane, nie zapewnią
pełnych korzyści. Zanim nastąpi wpro-
wadzenie nowych technik i narzędzi,
muszą być one rozumiane od strony me-
rytorycznej, a ich używanie przećwi-
czone w praktyce przez późniejszych
użytkowników. W przeciwnym razie nie
zostaną zasymilowane przez organi-
zację, a proces zarządzania ryzykiem
nie będzie się opierał o narzędzia za-
pewniające powtarzalność i zdefinio-
waną w organizacji dokładność.
Istnieje wiele narzędzi wspierających
zarządzanie ryzykiem. Jakie według
pani zasługują na szczególną uwa-
gę?

– Nieważne czy będą to proste ar-
kusze kalkulacyjne do zbierania i prze-
twarzania danych, czy bardziej skom-
plikowane modele ekonometryczne,
matematyczne, czy zaawansowane
systemy komputerowe. Ważne, by po-
siadały wysoką jakość, niezawodność
i gwarantowały wiarygodność oraz po-
równywalność wyników. Narzędzia
wspierające zarządzanie ryzykiem po-
winny być dopasowane do bieżących

możliwości i potrzeb organizacji oraz
doskonalone wraz z rozwojem kompe-
tencji w organizacji. Ponieważ w dobie
nieustających zmian, postępu techno-
logicznego, globalizacji i coraz to now-
szych trendów w biznesie kwestia za-
rządzania wartością przedsiębiorstwa
staje się jednym z obligatoryjnych klu-
czy do sukcesu, chciałabym zwrócić
uwagę na narzędzia integrujące za-
rządzanie ryzykiem z zarządzaniem
wartością organizacji. W tym aspekcie
warto zwrócić uwagę na możliwości za-
stosowania ilościowych metod pomia-
ru i oceny ryzyka. Najpopularniejsze
w tym zakresie są narzędzia związane
z wyceną wartości narażonej na ryzy-
ko. Ich istota sprowadza się do pro-

gnozowania wyników finansowych
z uwzględnieniem czynników ryzyka,
a następnie z określonym prawdopo-
dobieństwem szacowania wysokości
potencjalnej – oczekiwanej – straty.
Narzędzia tego typu są pomocne przy
określaniu granic bezpieczeństwa fi-
nansowego i zarządzaniu bieżącymi
wynikami finansowymi. Uzupełnieniem
tych narzędzi jest obliczenie kapitału
ekonomicznego, który pozwala nie tyl-
ko określić wielkość kapitału niezbęd-
ną do pokrycia wszystkich istotnych ry-
zyk, lecz także budować system alokacji
kapitału oparty na koncepcji RAPM
– Risk Adjusted Perormance Measure-
ment. Narzędzia tego typu mają dużą
wartość w zabezpieczaniu przedsię-
biorstw przed ryzykiem bankructwa
oraz są niezmiernie przydatne przy
zarządzaniu kosztem pozyskania ka-
pitału, elastycznością finansową i po-
trzebami płynnościowymi, a pokrycie
strat kapitałem ekonomicznym umoż-
liwi zachowanie właściwej kondycji
operacyjnej przedsiębiorstwa i dal-
szego funkcjonowania.

Gdzie można zdobyć odpowiednie
kompetencje, by efektywnie zarządzać
ryzykiem?

– Menedżer ryzyka efektywnie za-
rządzanej organizacji poza ogólną
wiedzą menedżerską oraz dobrą zna-
jomością rynku i organizacji powinien
znać metody, techniki i narzędzia za-
rządzania ryzykiem, które są stale roz-
wijane i doskonalone. Wychodząc na-
przeciw tym oczekiwaniom, POLRISK
organizuje konferencje, szkolenia
i spotkania, na których poza nowo-
ściami można podzielić się doświad-
czeniami, czy wyjaśnić wątpliwości.
Na nasze spotkania zapraszamy au-
torytety światowe. Za naszym pośred-
nictwem polscy menedżerowie ryzyka
mogli posłuchać wykładów współ-
twórców normy ISO 31000: Granta
Purdy'ego z Australii o wpływie zarzą-
dzania ryzykiem na wartość przedsię-
biorstwa, Betty Simkins o zaawanso-
wanych metodach oceny ryzyka, Ke-
vina Knighta, przewodniczącego gru-
py roboczej ISO 31000, o standardach
zarządzania ryzykiem, Jamesa Lama
o systemowym zarządzaniu ryzykiem
czy Julii Graham, prezes Federation of
European Risk Management Associa-
tions (FERMA). Ponadto w ramach roz-
woju kompetencji merytorycznych uru-
chomiliśmy Akademię Menedżera Za-
rządzania Ryzykiem Polrisk i certyfi-
kację osób zajmujących się zawodowo
zarządzaniem ryzykiem. Program Aka-
demii przygotowany został na pod-
stawie ponad 40-letnich doświadczeń
stowarzyszeń zrzeszonych w FERMA
z całej Europy, w szczególności Zjed-
noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii,
Francji, Belgii, Holandii, Niemiec,
Włoch. Słuchacze mogą m.in. zapo-
znać się z międzynarodowymi stan-
dardami zarządzania ryzykiem, zasa-
dami ładu korporacyjnego w Polsce,
metodami analizy ryzyka, ciągłością
działania, a także poznać sekrety ryzyk
ubezpieczeniowych i likwidacji szkód
oraz specyfikę rynku Lloyd’s w Polsce
i na świecie, ryzyka ogniowego czy ry-
zyka kredytowego. Zainteresowanych
zapraszam na naszą stronę interne-
tową www.polrisk.pl.

Rozmawiał Jacek Markowski

Menedżer ryzyka efektywnie zarządzanej organi-
zacji poza ogólną wiedzą menedżerską oraz
dobrą znajomością rynku i organizacji powinien
znać metody, techniki i narzędzia zarządzania
ryzykiem, które są stale rozwijane i doskonalone.
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A systematic approach to risk management, which includes risk prevention, risk control, early warning and contingency plans, constitutes an important support in en-
hancing the level of safety. However, risk management contributes not only to the increasing of the operational safety level, but also strategic and financial safety levels.
Recent economic and financial crisis clearly highlighted that the collapse of many companies has been caused by the ineffectiveness of risk management. Nowadays,
more and more companies see the need of an evaluation of value-at-risk, economic capital and integration of risk management with value management of the organi-
zation.



Funkcja aspiracyjna systemu zwią-
zana jest z osiąganiem celów biz-
nesowych i priorytetów, realizo-

waniem założonego poziomu aspiracji
oraz wynikającą z nich alokacją zaso-
bów. Z kolei funkcja pielęgnacyjna sys-
temu wiąże się z alokacją zasobów, któ-
ra ma na celu zapewnienie jego prze-
trwania w zmiennym lub niestabilnym
otoczeniu gospodarczym, lub zmien-
nością w obrębie jego wnętrza. W celu
skutecznego i efektywnego pełnienia
obu tych funkcji przez przedsiębior-
stwo niezbędny jest proces zarządzania
ryzykiem zintegrowany z podejmowa-
niem decyzji biznesowych. Takie po-
dejście – jako najwyższy poziom doj-
rzałości zarządzania ryzykiem – pro-
pagujemy od kilku lat w Stowarzyszeniu

Zarządzania Ryzykiem POLRISK, za-
praszając wybitne autorytety z tej dzie-
dziny i korzystając z sieci ponad 20 Eu-
ropejskich Stowarzyszeń Zarządzania
Ryzykiem zrzeszonych w FERMA.

Wracając do powyższych funkcji
przedsiębiorstwa jako systemu, zarzą-
dzanie ryzykiem odnosi się do opty-
malizacji środków kontroli dotyczących
realizacji celów w ramach funkcjii aspi-
racyjnej, natomiast funkcja pielęgna-
cyjna odnosi się do zarządzania cią-
głością działania (BCM) lub, jak mówi
się obecnie, zarządzania odpornością
(ang. resilience). Menedżer ryzyka
POLRISK jest tak kształcony, aby przy-
swoił sobie te funkcje od strony oceny
ryzyka podejmowanych decyzji w tych
obszarach oraz optymalizacji środków
kontroli ryzyka. 

Ciągłość działania i odporność wy-
znacza niezbędne minimum przetrwa-
nia przedsiębiorstwa w przypadku prze-
rwania jego bieżących krytycznych pro-
cesów produkcji towarów lub produk-
tów, utraty ciągłości świadczenia usług
– określenie zdolności danej firmy do
przywrócenia w wymaganym czasie
określonym przez komórki biznesowe
– kluczowych procesów i usług wraz
z najważniejszymi zasobami. Zarzą-
dzanie ryzykiem realizacji celów (do-
mena ERM – Enterprise Risk Manage-
ment) staje się sygnałem wczesnego
ostrzegania w zakresie ryzyka niespeł-
nienia oczekiwanego poziomu aspira-
cji, włącznie ze stwierdzeniem, że trze-
ba zdywersyfikować branże, w których
się działa (skoro wiemy, że jest ryzyko

nieosiągnięcia celów przychodowych
w bieżących liniach biznesowych lub
produktowych w bieżących branżach,
w których działamy) – i że brakuje moż-
liwości opatentowania lub skutecznej
komercjalizacji pomysłów i innowacji,
nad którymi pracują nasze działy R&D
(Badań i Rozwoju).

Jeżeli dodamy do tego cykl życia fir-
my, w którym się znajdujemy np. start-
up (Venture Capital, Anioły Biznesu), to
stymulacja potencjału w kierunku sil-
nego rozwoju (gdzie inwestorami są fun-
dusze Private Equity), wprowadzenie na
giełdę (IPO), wyjście z giełdy w celu
sprzedaży, przejęcie firmy, schyłek firmy
– potrzeby, priorytety i akcenty związa-
ne z zarządzaniem ryzykiem ciągłości
działania i celów firmy przesuwają się
z kreowania wartości w kierunku ochro-
ny wartości ekonomicznej przedsię-
biorstwa i coraz mniejszej skłonności do
podejmowania ryzykownych decyzji.
Obie funkcje w różnym stopniu w róż-
nych cyklach życia firmy pełnią mniej
lub bardziej kluczową rolę w procesie
adaptacji firmy do otoczenia, które
w dzisiejszych czasach zmienia się nie-
liniowo, skokowo, a uzyskane przewa-
gi konkurencyjne są traktowane jako
przejściowe. Analogicznie największa
wartość dodana zarządzania ryzykiem
jest przed lub na etapie podejmowania
decyzji w fazie planowania, natomiast
w fazie wykonawczej zarządzanie ry-
zykiem powinno prowadzić co najmniej
do utrzymania lub ochrony wypraco-
wanej wartości. Szerzej mówimy o tym
w Module I Akademii POLRISK – Kre-
owanie wartości poprzez efektywne
zarządzanie ryzykiem, dobre praktyki
i terminologia.

W rezultacie istnieje potrzeba inte-
gralnego zarządzania oboma tymi ob-

Wyzwania dla certyfikowanego 
menedżera ryzyka
Na każde przedsiębiorstwo lub – ogólnie – organizację można spojrzeć z uwzględnie-
niem podejścia systemowego i rozpatrywać je jako system, dzięki czemu zyskujemy ca-
łościową perspektywę odnośnie jego możliwości oddziaływania na otoczenie i na
zmiany w nim samym, które można sprowadzić do dwóch głównych funkcji: aspiracyj-
nej i pielęgnacyjnej.

dr Sławomir Pijanowski
prezes Stowarzyszenia Zarzą-
dzania Ryzykiem POLRISK
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szarami, tj. funkcją aspiracyjną jako za-
rządzaniem ryzykiem realizacji celów,
oraz funkcją pielęgnacyjną, czyli cią-
głością działania (odpornością) orga-
nizacji. Dlaczego? Bo praktyka w Polsce
i na świecie wskazuje, że jest inaczej.
Omówmy zatem status quo według na-
stępującego porządku.

I. Nieintegralne zarządzanie
celami strategicznymi 
i ryzykami ubezpieczalnymi, 
które powinny z nich wynikać

Jak pokazują obserwacje, wymiana
doświadczeń członków zwyczajnych
(menedżerów ryzyka) oraz wspierają-
cych – partnerów POLRISK, a także re-
lacje POLRISK z różnymi krajowymi in-
stytucjami, izbami branżowymi i sto-
warzyszeniami będącymi blisko zarzą-
dzania ryzykiem ubezpieczeniowym,
w polskich firmach mamy do czynienia
z silosem – brakiem efektywnej komu-
nikacji pomiędzy działami strategii i oso-
bami odpowiedzialnymi za ubezpie-
czenia firmowe, których obsługa jest zle-
cana, a nawet delegowana na brokera
ubezpieczeniowego na zasadzie „niech
broker zrobi wszystko za nas”. Tę wła-
śnie lukę w Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoszech, Niemczech, Belgii, Holandii
wypełniają – co wiemy z pierwszej ręki
– menedżerowie ryzyka lub menedże-
rowie ubezpieczeń z firm działających
w branży szeroko rozumianego prze-
mysłu, którzy są odpowiedzialni za kon-
strukcję krajowych i międzynarodo-
wych programów ubezpieczeniowych
nawiązujących do profilu działalności
i realizacji strategii biznesowej firmy,
tworzenie keptywów (własnych towa-
rzystw ubezpieczeniowych) jako ele-
ment samoubezpieczenia i programów
prewencji szkodowej (ang. Loss Pre-
vention Program) – zanim skontaktują
się z brokerem.

Oczywiście zdanie poprzedzają-
ce należy właściwie zrozumieć – jako
POLRISK nie jesteśmy przeciw wypeł-
nianiu tej luki przez brokerów. Prze-
ciwnie – Program Akademii POLRISK
jest współtworzony przez środowisko
brokerskie zrzeszone w Stowarzyszeniu
Brokerów Ubezpieczeniowych i Re-
asekuracyjnych i Polską Izbę Ubez-
pieczeń (moduł V Akademii POLRISK
– Ubezpieczenia i współpraca mene-
dżer ryzyka–broker), które dostrzega
ten problem i widzi w nim bariery we
właściwym rozumieniu roli ubezpie-
czeń oraz bariery w tworzeniu wartości
dodanej, którą jest brak silnego mery-
torycznego menedżera ryzyka po stro-

nie klienta w rozmowie o efektywnym
plasowaniu ryzyka ubezpieczeniowego
z brokerem. Ten brak menedżera ry-
zyka i ubezpieczeń w Polsce oraz jego
obecności w przemyśle jest właściwie
unikalny w Europie, menedżerowie ry-
zyka z ww. krajów niemal nie chcą mi
wierzyć. Pojawia się więc pytanie: czy
i dlaczego jesteśmy jedyną czerwoną
wyspą na europejskiej mapie silnej re-
prezentacji menedżerów ryzyka w prze-
myśle lub całym sektorze niefinanso-
wym?

Skoro nie mamy tych menedżerów
ryzyka, podobnie jak w krajach porów-
nywalnych z Polską co do wielkości, to
muszą być tego konkretne przyczyny:

1. II wojna światowa i przerwanie tra-
dycji ubezpieczania się branż (przed
wojną było wiele towarzystw ubezpie-
czeń wzajemnych, keptywów, czyli za-
leżnych towarzystw ubezpieczeniowych
zakładanych przez duże firmy lub związ-
ki, cechy branżowe).

2. Brak w przemyśle i w innych
branżach w Polsce powszechnej w in-
nych krajach praktyki samoubezpie-
czenia poprzez tworzenie keptywów
– własnych towarzystw ubezpieczeń
– przez firmy z sektora niefinansowego;
brak odpowiednich regulacji w Polsce
umożliwiających tworzenie keptywów
reasekuracyjnych. Menedżer ryzyka
w zachodnich krajach europejskich
jest w zarządzie, a nawet bywa preze-
sem takiego keptywu.

3. Brak obecności menedżera ryzy-
ka (czy ogólniej przedstawiciela firmy)
przy likwidacji szkód, skoro nie ma me-

nedżerów ryzyka – pytanie: kto nadzo-
ruje i koordynuje likwidację szkód?
W krajach dojrzałych menedżer ryzyka
„jest w oku cyklonu” w trakcie likwida-
cji szkód, tj. koordynuje i nadzoruje
działania likwidatora szkody, brokera,
ubezpieczyciela, utrzymuje kontakt
z mediami, zarządem, pracownikami,
menedżerem kontraktu firmy budow-
lanej, firmy obudowującej, remontującej
budynek po wystąpieniu zdarzenia, ar-
chitektami, inżynierami, specjalistami,
np. od konstrukcji dachowych. To dla-
tego w module VII Akademii POLRISK
wspólnie ze Stowarzyszeniem Nieza-
leżnych Ekspertów Likwidacji Szkód
(SNELS) podejmujemy problematykę
adresowania w umowach ubezpiecze-
nia wszystkich istotnych elementów
„myślenia przed szkodą” na etapie
opracowywania i negocjowania umów
ubezpieczeniowych. Kupno ubezpie-
czenia to „kupno dobrej likwidacji szko-
dy”.

4. Brak świadomości, że można
inaczej traktować i postrzegać zarzą-
dzanie ryzykiem na styku z ubezpie-
czeniami – jako POLRISK stopniowo bu-
dujemy tę świadomość, jednak zdaje-
my sobie sprawę, że potrzeba lat na wy-
kształcenie się analogicznych propor-
cji i świadomości w Polsce w porów-
naniu z Niemcami, Francją czy Wielką
Brytanią. Dlatego też na Akademię
POLRISK w module VII zapraszamy
menedżerów ryzyka z ww. przedsię-
biorstw zagranicznych, aby pokazać,
stanowisko to ta nie jest wirtualna,
lecz realna.

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 131

�



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI132

5. Jako kraj na dorobku, często za-
pracowani, bardzo zajęci pracownicy
firm nie mają czasu lub sił na tworzenie
społeczności zawodowej menedżerów
ryzyka czy aktywności poza godzinami
pracy.

6. Gros firm z obawy o konkurencję
stara się budować społeczności róż-
nego rodzaju specjalistów, w tym osób
związanych z ryzykiem, w obrębie wła-
snych klientów poprzez konferencje,
spotkania i seminaria.

7. Naszą polską mentalność – wciąż
bardziej ułańska fantazja i słowiańska
spontaniczność oraz krótkoterminowe
nastawienie taktyczne kosztem plano-
wania i myślenia długoterminowego
i strategicznego – wyrażają wciąż ak-
tualne przysłowia „mądry Polak po
szkodzie”, „jakoś to będzie”, „nie mar-
twmy się na zapas”, „robienie czegoś
pod wpływem impulsu lub na ostatnią
chwilę” itp.

Pomimo tych nieco pesymistycz-
nych wniosków Polska ma jednak pew-
ną przewagę w kształtowaniu społecz-
ności menedżerów ryzyka, co pozwala
uniknąć błędów krajów dojrzałych.
Otóż, stowarzyszenia menedżerów ry-
zyka w krajach dojrzałych dostrzegły pu-
łapkę koncentracji na ubezpieczeniach
jako głównego zajęcia menedżera ry-
zyka, bowiem ryzyka ubezpieczalne
stanowią mniejszy odsetek łącznej eks-
pozycji na ryzyko (przyjmijmy, że będzie
to ok. 20 proc.) – mamy bowiem gros ry-
zyk, którymi trzeba zarządzić, zanim
wesprzemy się ubezpieczeniami, ry-
zyko reputacji, ciągłości działania klu-
czowych procesów i usług itp. Wiele mó-
wiliśmy o ubezpieczeniach, których

świadomość i kompetencje są często
głównie u brokerów obsługujących fir-
my zamiast w samej firmie produkcyj-
nej czy przemysłowej. To, co w krajach
dojrzałych stało się obecnie pułapką
i szufladkowaniem, czyli koncentracja
na zakupie ubezpieczeń, u nas wyma-
ga wykształcenia i integracji z zarzą-
dzaniem ryzykiem nieubezpieczalnym,
które w sektorze niefinansowym często
sprowadzone lub zredukowane jest do
opracowywania tzw. mapy lub macierzy
ryzyk przez komórkę audytu we-
wnętrznego. I tak dochodzimy do ko-
lejnej anomalii w Polsce w stosunku do
krajów dojrzałych w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem.

II. Zarządzanie ryzykiem 
nieubezpieczalnym w sektorze 
niefinansowym „ulokowane” 
w komórkach audytu 
wewnętrznego

Wynika to z faktu, iż audyt we-
wnętrzny raportuje wyniki z przepro-
wadzonych audytów w postaci jako-
ściowej gradacji ryzyka lub wpływu
znalezionych słabości w trakcie audy-
tów jako „ryzyka”. Jeżeli do tego do-
damy, że bardzo popularna na świecie
i w Polsce jest struktura ramowa („sys-
tem”) zarządzania ryzykiem w oparciu
o standard COSO II z 2004 roku z póź-
niejszymi zmianami opracowanymi
przez środowisko audytorów we-
wnętrznych i biegłych rewidentów, to
zrozumiemy, że to środowisko zawo-
dowe było i jest promotorem zintegro-
wanego zarządzania ryzykiem, co
oczywiście samo w sobie nie jest złe.
Natomiast dużo wątpliwości budzi sy-

tuacja, gdy audyt wewnętrzny jako
jednostka niezależna i wspierająca, do-
radcza, opracowująca rekomendacje,
jest jednocześnie odpowiedzialna za
całościowe zarządzanie ryzykiem (łą-
czenie biura audytu i ryzyka), która to
odpowiedzialność koncentruje się
głównie na opracowaniu mapy ryzyka
i raportowaniu ryzyka na podstawie ra-
portów z przeprowadzonych audytów,
ewentualnie na zbieraniu informacji
o ryzykach od koordynatorów ryzyka
w danych komórkach organizacyjnych
firmy.

Jednocześnie ten sam audyt we-
wnętrzny jest zobowiązany do audyto-
wania różnych aspektów działalności fir-
my, czyli w tym przypadku audyt mu-
siałby audytować samego siebie, co jest
zaprzeczeniem niezależności audyto-
wanego od audytującego. W efekcie po-
wstaje wśród zarządów przeświadcze-
nie, że tzw. zarządzanie ryzykiem to
głównie raportowanie ryzyka przez au-
dyt (nierzadko w sposób mniej lub bar-
dziej sformalizowany), o którym i tak już
wszyscy wiedzą, niewnoszące więk-
szej wartości dodanej. A przecież za-
równo zakup ubezpieczeń, jak i rapor-
towanie ryzyka przez audyt, nie jest isto-
tą zarządzania ryzykiem.

III. Istotą zarządzania 
ryzykiem jest dążenie 
podejmowania bardziej 
efektywnych decyzji 
z uwzględnieniem oceny 
ryzyka i dopuszczalnych 
limitów

Istotą zarządzania ryzykiem jest
dążenie do podejmowania bardziej
efektywnych decyzji z uwzględnieniem
oceny ryzyka i dopuszczalnych limi-
tów, kryteriów akceptowalności ryzyka,
a nie raportowanie „mapy lub macierzy
ryzyka”. Oczywiście nie każdy decydent
od razu jest w stanie zaakceptować
„wtrącanie się” lub „kontrolowanie”
zasadności czy ryzyka podejmowa-
nych decyzji – taka niestety jest per-
cepcja zarządzania ryzykiem zintegro-
wanego z podejmowaniem decyzji, ale
skoro w bankach lub w towarzystwach
ubezpieczeniowych od wielu lat jest to
realizowane przy wystawianiu polisy lub
udzielaniu kredytu, to dlaczego nie mo-
głoby być to rozciągnięte na sektor
niefinansowy, na decyzje związane
z uruchomieniem projektów, przedsię-
wzięć, zwolnieniem lub wycofaniem
produktu, decyzją o uruchomieniu pro-
dukcji, wyborem strategii itp. – kluczo-
we decyzje biznesowe?

�



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 133

�

Z powyższego wynika, że w Polsce
zarządzanie ryzykiem ulokowano czę-
ściowo u „brokera”, częściowo w au-
dycie wewnętrznym, a nie tam, gdzie od
40–50 lat (tyle dzisiaj lat mają za sobą sto-
warzyszenia analogiczne do POLRISK
we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii itp.)
jest ono w sposób sprawdzony uloko-
wane w krajach dojrzałych, tj. w ko-
mórkach zarządzania ryzykiem i ubez-
pieczeń, czyli u menedżerów ryzyka
i ubezpieczeń będących w randze człon-
ków zarządu lub raportujących do dy-
rektorów finansowych (CFO) lub preze-
sa firmy, gdyż tam podejmowane są naj-
ważniejsze decyzje mające potem wpływ
na kształt zabezpieczeń i środków kon-
troli realizacji celów strategicznych.

Wydaje się więc, że szukanie trzeciej
drogi – lokowanie w audycie we-
wnętrznym lub schematycznie rozu-
miany outsourcing na brokera – jest bez-
zasadny i niezgodny z wieloletnią prak-
tyką europejską (jak wspomniano, Pol-
ska jest jedynym wyjątkiem wśród kra-
jów o analogicznej wielkości w Europie).
Objawia się to w sposób bolesny przy
likwidacji szkód ubezpieczeniowych,
instalacjach procesowych, gdy nie ma
właściwego pokrycia ubezpieczenio-
wego (przykładem Most Łazienkowski)
lub nie było ono w ogóle w zakresie
ubezpieczenia lub objawia się to
w zbędnej biurokracji w postaci rapor-
towania ryzyka niepowiązanego z kon-
kretnymi decyzjami biznesowymi. W re-
zultacie nie wiadomo, do podjęcia jakich
decyzji wykorzystać zebraną informację
poza decyzją o przyjęciu raportu doty-
czącego mapy ryzyka – do informacji
zarządu.

IV Zarządzanie ryzykiem 
to więcej niż ubezpieczenia 
czy finansowanie ryzyka 
poprzez towarzystwa zależne 
(keptywy) i dzielenie ryzyka

W drugim punkcie wyjaśniliśmy, że
prawdziwe zarządzanie ryzykiem wspie-
ra podejmowanie lepszych decyzji. Dla-
tego też zamiast zlecać wszystko na bro-
kera lub audyt wewnętrzny, firma musi
najpierw we własnym zakresie umiej-
scowić zarządzanie ryzykiem w struk-
turach dyrektora finansowego (CFO),
prezesa (CEO) i ładu korporacyjnego
(corporate governance) – nadzoru wła-
ścicielskiego, o czym mówimy w module
II – Rola menedżera ryzyka w corpora-
te governace.

Opracowanie i wybór odpowied-
nich dla firmy metod oceny ryzyka to
jedno z pierwszych, ważniejszych za-
dań, gdyż stanowi ono istotę zarzą-
dzania ryzykiem – to zakres modułu III
Akademii POLRISK, prowadzonego
wspólnie z Centrum Doskonałości
MANHAZ Narodowego Centrum Badań
Jądrowych. Firma przede wszystkim
musi sama zacząć budować własną in-
dywidualną bazę wiedzy o zagroże-
niach, ryzykach i narażonych zaso-
bach wynikających ze zidentyfikowa-
nych podatności oraz środkach kontroli
i zabezpieczeniach, jak również ustruk-
turyzowane informacje o zaistniałych
szkodach w celu określenia właściwe-
go poziom akceptacji ryzyka i udziału
własnego w szkodach. Ryzyka powin-
ny być podzielone na odpowiednie ka-
tegorie (np. strategiczne, finansowe
i operacyjne). Powinien być też oceniony
ich wpływ na strategię i mierniki stra-

tegiczne, które firma stosuje do moni-
torowania realizacji strategii.

Zarządzanie ryzykiem jawi się rów-
nież jako proces optymalizujący za-
bezpieczenia techniczne, środki kontro-
li, czynności kontrolne w kontekście
podejmowanych decyzji biznesowych
i podejmowanego ryzyka biznesowego.
Zarządzanie ryzykiem nie jest w każdym
przypadku tylko kompromisem pole-
gającym na mitygacji skutków, ograni-
czającym jednocześnie szanse czy per-
spektywy przychodów. Zarządzanie ry-
zykiem to również proces zabezpie-
czający skutki błędnych decyzji i dają-
cy możliwość wycofania się z błędnego
kontraktu, projektu itp.

V Nieintegralne zarządzanie 
ciągłością działania 
i zarządzania ryzykiem

Obszar ciągłości działania to wciąż
temat różnie postrzegany i w związku
z tym różnie przypisuje się w firmach
odpowiedzialność związaną z opraco-
waniem i wdrożeniem programu za-
pewnienia ciągłości działania. Kla-
syczny przykład to „wrabianie” w cią-
głość działania działów lub departa-
mentów IT (Informatyki), a przecież,
jak mówi definicja, w najnowszej normie
dotyczącej ciągłości działania ISO
22301 – Societal Security – Business
Continuity Management – Require-
ments, „Zarządzanie ciągłością dzia-
łania – ZCD (Business Continuity Ma-
nagement – BCM) jest kompleksowym
procesem identyfikacji potencjalnych
zagrożeń i ich wpływu oraz ramą bu-
dowania odporności i zdolności do
efektywnej reakcji, zabezpieczającej
interesy kluczowych udziałowców, re-
putację, markę i działania tworzące war-
tość”. Skoro chodzi o reputację i mar-
kę, dlaczego wciąż bardzo często po-
strzega się ciągłość działania jako te-
mat dla działu informatyki (IT) lub dzia-
łu bezpieczeństwa, zamiast właściciel-
stwem tego procesu objąć osobę od-
powiedzialną za operacje, produkcję
lub kluczowe procesy i usługi, których
ciągłość jest ważna z perspektywy re-
putacji, osiągania przychodów czy
utrzymania klienta?

Dzięki wdrożeniu programu cią-
głości działania identyfikujemy tylko
krytyczne procesy i usługi (tzw. BIA
– Analiza Wpływu na Biznes), następnie
analizujemy nasz poziom ryzyka nie-
zdolności do przywrócenia lub odtwo-
rzenia tych procesów lub usług w wy-
maganym czasie, ustalamy strategie
ciągłości działania (pełna replikacja
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danych i informacji do dwóch równole-
głych serwerowni w różnych lokaliza-
cjach, ze swoim wyposażeniem biuro-
wym i osobami pełniącymi dyżury lub
wersja bardziej oszczędna – tylko do-
stępna druga lokalizacja, ale relokuje-
my tam ludzi, konfigurujemy na miejscu
sprzęt, przywracamy dane z back-upu).
Po ustaleniu strategii BCM zostaje opra-
cowany plan ciągłości działania i pla-
ny awaryjne, a na końcu testujemy wy-
brane elementy planu oraz zarządzamy
zmianami w dokumentacji procedur
ciągłości działania. Do tematów iden-
tyfikowanych przeze mnie i członków
POLRISK w rozmowach z firmami na-
leży również nieświadomość specjali-
stów od ciągłości działania w zakresie
istnienia ubezpieczenia business in-
terruption. Tematy te są poruszamy
w module IV Akademii POLRISK – Za-
rządzanie ciągłością działania dla me-
nedżerów ryzyka.

VI Nieintegralne zarządzanie 
ryzykiem finansowym 
i operacyjnym

Wśród niektórych zwolenników za-
rządzania ryzykiem panuje pogląd, że
i tak najważniejsze są ryzyka finansowe,
tj. ryzyko płynności, ryzyko kredytowe
(czyli braku spłaty należności w termi-
nie z powodu niewypłacalności lub
brak chęci do zapłaty), ryzyko rynkowe
czy ryzyko koncentracji. Powszechność
ryzyka finansowego zdaje się niekiedy
sprawiać wrażenie, że jest ono naj-
ważniejsze – bo skoro przepływ finan-
sowy w biznesie jest najważniejszy, to ry-
zyka związane z cashflowem firmy rów-
nież są kluczowe, a inne można trakto-
wać jako drugoplanowe. Identyfikacja
zobowiązań warunkowych w oparciu
o rejestr ryzyka, przepływ pieniędzy
w procesach biznesowych, w fizycznych
lokalizacjach lub jako zapisu danych
w systemach informatycznych, zarzą-
dzanie ryzykiem w punktach styku
dwóch obszarów odpowiedzialności
za ryzyko finansowe i np. operacyjne jest
typowym dobrym obszarem występo-
wania istotnych ryzyk wpływających
na wynik finansowy.

Menedżer ryzyka POLRISK musi
być świadomy, że analizując ryzyko, tak
naprawdę analizuje przyczyny ewen-

tualnych zmian wyniku finansowego, np.
ryzyko łańcucha dostaw. Może mieć
wpływ na wielkość kapitału obrotowe-
go netto (zapasy, należności i gotówka
minus zobowiązania bieżące), gdyż
materializacja zagrożeń z tego obsza-
ru będzie miała odzwierciedlenie w tym
obszarze, więc musi umieć odpowied-
nio je skomunikować językiem spra-
wozdań finansowych – nie może sobie
pozwolić na mówienie o ryzykach ope-
racyjnych bez zrozumienia ich wpływu
na bilans, rachunek zysków i strat oraz
przepływy finansowe.

VII Brak menedżera ryzyka
Wielu opisanych problemów firmy

mogłyby uniknąć, gdyby zarządy miały
czas i możliwość (dzięki odpowiednio
zorganizowanemu przepływowi infor-
macji i wyrywkowemu sprawdzaniu)
uwzględnienia tych aspektów, ale za-
zwyczaj zarządy są skupione na za-
pewnieniu wyniku finansowego spółki
i rozwoju biznesu (co też trzeba uszano-
wać), bo są z tego rozliczani, traktując ja-
kość zarządzania ryzykiem i zabezpie-
czenie wypracowywanej wartości albo
jako luksus, albo jako priorytet niski.

Brak menedżera ryzyka koordynu-
jącego i integrującego zarządzanie ry-
zykiem różnych obszarów i styk z ubez-
pieczeniami oraz ciągłością działania
sprawia, że odpowiedzialności za za-
rządzanie ryzykiem są rozproszone,
nie są do końca zrozumiałe pod wzglę-

dem tego, jaką rolę mają pełnić w firmie,
a przede wszystkim nie są one dopa-
sowane do realizowanej strategii. Tę
lukę stara się wypełnić Akademia
POLRISK, aspirując do bycia kataliza-
torem na drodze do większej świado-
mości zarządzania ryzykiem i ubez-
pieczeniami w sektorze niefinansowym.

VIII Praca na całe pokolenie
Mamy świadomość, że przed nami

długa droga – być może na całe po-
kolenie, ale od 2006 roku założyciele
POLRISK wykonali pierwszy ważny
krok, obecnie kontynuujemy tę drogę.
Zapraszamy państwa do pójścia razem
z nami, z korzyścią dla państwa firm,
zwłaszcza że od 2016 roku Federacja
Europejskich Stowarzyszeń Zarządza-
nia Ryzykiem, której POLRISK jest człon-
kiem, uruchamia certyfikację kompe-
tencji menedżera ryzyka na poziomie
europejskim poprzez certyfikat RIMAP
(Risk Management Professional).

POLRISK brał czynny udział w opra-
cowywaniu zakresu programu dla tej
europejskiej certyfikacji, a piszący ni-
niejsze słowa jest jedną z 49 osób w Eu-
ropie i pierwszą w Polsce, której przy-
znano ten w status – założyciela – Fo-
under za wkład w prace nad progra-
mem certyfikacji zawodowej, pomimo
wyzwań i trudności, jakie opisano po-
wyżej.

Szczegóły już wkrótce na stronach:
www.polrisk.pl i www.ferma.eu. �

This article describes risk manager role in company's integrated risk management and business continuity (resilience) management and also examins current status and
challenges of risk manager/CRO position in non-financial industries in Poland based on POLRISK Risk Management Association members’ observations and exchange
of knowledge and experiences with members of European Federation of Risk Management Associations (FERMA). Moreover it is presented how POLRISK Academy re-
sponds to identified several non-mature practices and challanges of risk management in Poland in order to properly educate risk management professionals according
to European standards.

Panel dyskusyjny z Grantem Purdym (drugi od prawej) – głównym współtwórcą normy
AS/NZS 4360 i ISO 31000





Formy zabezpieczenia 
operowania instalacji
W ramach prowadzonej dzia-
łalności operacyjnej przedsię-
biorcy muszą zadbać 
o właściwe funkcjonowanie
swoich instalacji, ponieważ
wszelkie przestoje mogą po-
wodować straty związane 
z brakiem produkcji oraz kon-
sekwencje finansowe 
w stosunku do odbiorców 
w umowach długotermino-
wych. Oczywiście od wszyst-
kiego można się ubezpieczyć,
wydaje się więc, że przedsię-
biorcy nie mają się o co mar-
twić. Niestety ubezpieczenie
od wszystkiego będzie bardzo
kosztowne, a i tak w ramach
umowy znajdą się jakieś wyłą-
czenia, udziały własne oraz
ograniczenia, które spowo-
dują, że wszel-
kiego rodzaju
przestoje będą
dla firmy proble-
mem.
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Czy to oznacza, że nie warto się
ubezpieczać? Wręcz przeciwnie
– jest to niezbędne, ale należy

ubezpieczać się w sposób optymalny,
żeby nie było to horrendalnie drogie,
a z drugiej strony – żeby pokrywało naj-
niebezpieczniejsze zdarzenia. Należy
pamiętać, że wszelkie ubezpieczenia
mają limitowane ograniczenia prze-
stoju, zatem po pewnym czasie i tak
ubezpieczenie przestanie działać, a in-
stalacja powinna rozpocząć produkcję
na nowo.

Długoterminowe umowy
świadczenia usług

Jaki instrument prawny warto zatem
w tej sytuacji wykorzystać, żeby zmity-
gować ryzyka związane z awarią lub
usterką, a w konsekwencji – ograni-
czeniem produkcji? W przypadku skom-
plikowanych urządzeń lub zespołów,

których czas produkcji jest bardzo dłu-
gi, producenci mogą w swoim portfolio
mieć tzw. długoterminowe umowy ser-
wisowe. Taka umowa obejmuje świad-
czenie usług związanych z serwisem
w okresie jej trwania oraz dostawy czę-
ści przez wykonawcę.

Są dwie szkoły działania w takiej
sytuacji – pierwsza mówi, że warto
umowę serwisową zawrzeć na okres
obejmujący również okres gwarancji
na dane urządzenie i tym sposobem
wynegocjować z wykonawcą niższą
cenę urządzenia, druga – że jeżeli
okres gwarancji mamy dobrze za-
bezpieczony pod umową dostawy
(np. mamy zagwarantowaną dyspo-
zycyjność czy kary umowne przy opóź-
nieniu w usunięciu wady), to umowa
serwisowa powinna obowiązywać
w okresie od zakończenia podstawo-
wego okresu gwarancji udzielonej na

urządzenie na podstawie umowy do-
stawy.

Usługi w ramach takiej umowy ser-
wisowej z jednej strony obejmują wy-
konywanie cyklicznych przeglądów i re-
montów, tj. wykonywanie prac plano-
wanych, ale z drugiej strony również
wszelkiego rodzaju naprawy, tj. wyko-
nanie prac nieplanowanych. Poza po-
wyższym zakresem usług w większości
umów serwisowych można wynego-
cjować z wykonawcą świadczenie usłu-
gi doradztwa technicznego, a także
stworzyć z umowy serwisowej quasi-
-umowę ramową dostawy, na mocy
której przedsiębiorca będzie także
uprawniony zlecić wykonawcy realiza-
cję dodatkowych dostaw i usług, wy-
kraczających poza zakresy wyżej wy-
mienionych świadczeń.

Prace planowane jako 
pierwszy krok zabezpieczenia
działania urządzeń

Każdy przedsiębiorca musi wyko-
nywać cykliczne przeglądy swoich urzą-
dzeń. Jest to kluczowe nie tylko ze
względów bezpieczeństwa, lecz także
z przyczyn finansowych. Praca urzą-
dzenia bez takich przeglądów może
spowodować więcej szkód niż korzyści,
szczególnie w sytuacji tzw. szkód po-
stępujących. Brak wymiany małego
elementu, np. uszczelki, w odpowied-
nim czasie może spowodować zatarcie
i uszkodzenie całego urządzenia. W ra-
mach umowy serwisowej wykonawca
będzie zobowiązany przede wszystkim
do wykonywania cyklicznych przeglą-
dów i remontów urządzeń objętych
taką umową w ramach tzw. prac pla-
nowanych. Częstotliwość prac plano-
wanych zostaje wstępnie określona
w ramach umowy, zaś szczegółowe
terminy prowadzenia tych prac są usta-
lane przez strony w trakcie trwania
umowy. Dokładny odstęp pomiędzy
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pracami planowymi z reguły nie jest
uzależniony od jakiegoś sztywnego
okresu, a raczej bazuje na godzinach
pracy urządzenia lub zespołu. Przy ta-
kiej konstrukcji wykonawcy stawiają
z reguły jeden warunek: uprzednie do-
starczenie niezbędnych części. Przy
takim założeniu wykonawca jest w sta-
nie należycie wykonać swoje obowiązki
w ramach prac planowanych oraz
prac nieplanowanych (tj. napraw i usu-
wania awarii) oraz zapewnić wysoką
dyspozycyjność urządzeń objętych
umową.

Jednocześnie należy pamiętać, że
wykonawca zobowiązany jest dostar-
czać pakiet odpowiednich części za-
miennych niezbędnych do wykonania
danego przeglądu lub remontu. Oczy-
wiście pierwsze pytanie, jakie się na-
suwa, to cena za takie części, czyli jak
można przewidzieć cennik na najbliższe
10 czy 15 lat. Z naszych doświadczeń
wynika, że po pierwsze producenci są
w stanie zakontraktować takie dostawy
na bazie istniejących cenników przy za-
stosowaniu jakiegoś wskaźnika walo-
ryzacyjnego. Jednakże warto tak nego-
cjować umowy, aby wskaźnik walory-
zacyjny wchodził w życie dopiero po ja-
kimś czasie, np. po 3 latach obowiązy-
wania umowy serwisowej. Drugim spo-
sobem jest bazowanie na istniejących
ogólnie dostępnych cennikach wyko-
nawcy w danym czasie przy użyciu np.
z góry ustalonego upustu od wszystkich
cen na części dostarczane w ramach
umów serwisowych. Oczywiście możli-
we są również inne sposoby ustalenia

cenników, będące połączeniem po-
wyższych dwóch sposobów wyliczania
cen.

Klucz do sukcesu 
– prace nieplanowane

Po zbudowaniu solidnego zaple-
cza, jakim jest harmonogram prac pla-
nowanych, możemy na mocy umowy
serwisowej zbudować sobie gwarancję
w formie prac nieplanowanych, gdyż
w przypadku wszelkich awarii urzą-
dzeń objętych umową wykonawca zo-
bowiązany będzie do reakcji w okre-
ślonym w umowie serwisowej czasie.
Fundamentalne jest to, że niezależnie od
przyczyn powstania awarii, jak i jej ro-
dzaju (uszkodzenia, zatrzymania, uster-
ki, niedotrzymania gwarantowanych
parametrów lub innych nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu urządzeń), wy-
konawca zobowiązany będzie prze-
prowadzić naprawę. Zatem w każdym
przypadku awarii, bez względu na to,
czy będzie ona spowodowana działa-
niami wykonawcy, przedsiębiorcy, czy
przyczyna będzie niezależna od stron,
wykonawca będzie zobowiązany do
naprawy. Koszty prac nieplanowanych
wynikających z wad urządzeń będzie co
do zasady pokrywał wykonawca. Jedy-
nie w sytuacji, gdy wykonawca wykaże,
że awaria wyniknęła z określonych
w umowie serwisowej przyczyn, za któ-
re wykonawca nie ponosi odpowie-
dzialności, całość kosztów naprawy
poniesie przedsiębiorca.

Powstaje zatem pytanie, jakie ko-
rzyści daje nam umowa serwisowa

w stosunku do zwykłego wezwania
serwisanta. Po pierwsze czas reakcji
i naprawy – z reguły w ramach umów
serwisowych wykonawca zobowiązu-
je się do bardzo szybkiego czasu re-
akcji, a następnie ograniczonego cza-
sowo czasu naprawy awarii (np. 48 go-
dzin w odniesieniu do awarii limitują-
cych pracę urządzenia, a paru dni
w przypadku usterek nielimitujących
pracy urządzenia). Brak naprawy
w określonym terminie powoduje po-
wstanie uprawnienia do żądania kar
umownych, zatem wykonawca jest
bardzo zmotywowany do skutecznego
działania.

Drugi aspekt to fakt, że w wielu
przypadkach w ramach umów serwi-
sowych mamy do czynienia z minimal-
nym limitem, do którego bez względu na
przyczynę powstania awarii wykonaw-
ca pokryje koszty naprawy. Najlepiej,
gdy ten limit odpowiada udziałowi wła-
snemu przedsiębiorcy w posiadanych
ubezpieczeniach – w takiej sytuacji
oba narzędzia idealnie się uzupełniają.
Małe naprawy są pokrywane przez
serwisanta, a większe będą objęte
ubezpieczeniem. Po trzecie należy pa-
miętać, że fakt wykonywania prac pla-
nowych w trakcie trwania umowy ser-
wisowej ma kluczowe znaczenie dla
wszelkiego rodzaju awarii, gdyż wyko-
nawca daje gwarancję jakości na wy-
mienione części i wykonane prace, za-
tem w przypadku awarii spowodowanej
wadą wymienionej części to wykonaw-
ca poniesie koszty jej wymiany lub na-
prawy.

Najlepszym rozwiązaniem jest
takie dopasowanie umowy 
serwisowej, aby pokrywała ona
te zakresy, których nie można
ubezpieczyć lub wówczas, 
gdy ubezpieczenie ich jest 
zbyt drogie.
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Kropka nad „i” 
– prace dodatkowe

Warto skonstruować umowę serwi-
sową w taki sposób, aby stanowiła ona
tzw. umowę ramową dla wszelkich prac
dodatkowych. Oczywiście na mocy takiej
umowy poszczególne części i usługi
będą odpowiednio dostarczone lub wy-
konane po przedstawieniu przez wyko-
nawcę oferty na prace dodatkowe oraz
po zaakceptowaniu jej warunków przez
przedsiębiorcę i podpisaniu przez stro-
ny odrębnego zamówienia lub zlecenia.

Jaki plus jest takiej konstrukcji w od-
różnieniu od odrębnych zleceń/zamó-
wień? W stosunku do prac dodatkowych
zastosowanie będą miały uzgodnione
dla prac planowych warunki – w szcze-
gólności w zakresie praw autorskich
oraz gwarancji reakcji, a nierzadko
również czasu reakcji i naprawy tych
elementów. Należy w tym miejscu pod-
kreślić, że z reguły upusty cenowe wy-
negocjowane w ramach podstawowe-
go zakresu umowy serwisowej mają za-
stosowanie również w przypadku za-
mówień dodatkowych. Zatem na tej
płaszczyźnie widać szereg korzyści,
które może dawać objęcie takich do-
staw umową serwisową.

Okres obowiązywania 
umowy serwisowej

Jak wspomniałyśmy, umowa może
wejść w życie w każdym momencie użyt-
kowania urządzenia, również po upły-
wie podstawowego okresu gwarancji
lub rękojmi na takie urządzenie na
mocy umowy dostawy. W przypadku,
gdy umowa serwisowa pokrywa się
z okresem gwarancji jakości lub rękoj-
mi, ważne jest, żeby w obu umowach
właściwie zaadresować ich współza-
leżność oraz wspólne funkcjonowanie,
żeby prace podjęte przez zespół ser-
wisanta nie wyłączały uprawnień gwa-
rancyjnych dostawcy. Wydawałoby się,
że w sytuacji, gdy serwisant i dostawca
to podmioty z tej samej grupy kapitało-
wej, a nawet ten sam podmiot, nie po-
winny mieć miejsca jakiekolwiek pro-
blemy, jednak praktyka pokazuje, że jest
inaczej (szczególnie ze względu na
różne limity odpowiedzialności w umo-
wie serwisowej i umowie dostawy).

Umowa serwisowa jest zawierana
na czas określony, z reguły 10 lub 15 lat,

ale bywają dłuższe okresy – nawet po-
naddwudziestoletnie. Czas trwania
umowy serwisowej dodatkowo bywa
uzależniony od czasu pracy urządzenia.
Zatem kluczowy dla tego typu umów jest
upływ godzin eksploatacji urządzeń
objętych umową, a drugim istotnym
elementem jest zakończenie jednego
z remontów kapitalnych urządzenia.
Z reguły na mocy postanowień zawar-
tych w umowie serwisowej umowa może
zostać przedterminowo wypowiedziana
przez każdą ze stron. Jednak katalog po-
wodów wypowiedzenia umowy serwi-
sowej musi być wyliczony w umowie ser-
wisowej, a często rozszerza się on z okre-
sem trwania umowy serwisowej.

Strona, której będą dotyczyły przy-
czyny wypowiedzenia umowy lub która
wypowie umowę bez podania przyczyn,
będzie zobowiązana zapłacić dru-
giej stronie karę umowną w wysokości
10 proc. wynagrodzenia wykonawcy
należnego mu na podstawie umowy.

Konstrukcja wynagrodzenia 
w ramach umowy serwisowej

Pierwsza płatność, która z reguły się
pojawia na mocy umowy serwisowej, to
płatność po dostarczeniu zestawu czę-
ści dotyczących dyspozycyjności, gdyż
przedsiębiorca po dostawie zobowią-
zany będzie dokonać płatności za taką
dostawę części. Następnie, w trakcie
trwania umowy serwisowej, wykonaw-
ca będzie otrzymywać opłatę stałą
– w odstępach miesięcznych, kwartal-
nych, a nawet półrocznych. Dodatkową
płatnością jest opłata za poszczególne
wykonane prace planowane. Z reguły
mniejsze inspekcje mogą być objęte
opłatą stałą, ale remonty średnie i re-
monty kapitalne to dodatkowe wyna-
grodzenie dla wykonawcy, według sta-
wek wskazanych w umowie serwisowej.

Oczywiście w przypadku zlecenia
prac dodatkowych przez przedsiębior-
cę wynagrodzenie za ich wykonanie bę-
dzie obliczane osobno. Ze względu na
długoterminowość umowy serwisowej
zarówno stawka opłaty stałej, jak i płat-
ności za prace planowane oraz stawki
dla kalkulacji kosztów prac dodatko-
wych lub prac nieplanowanych powin-
ny być waloryzowane według formuły
waloryzacyjnej zawartej w umowie ser-
wisowej.

Gwarancja jakości 
Idealnym rozwiązaniem jest wpro-

wadzenie do umowy serwisowej rolu-
jącej gwarancji na cały czas trwania
umowy serwisowej. O ile jest to instru-
ment spotykany w ramach tego typu
umów, nie wszyscy serwisanci są w sta-
nie przejąć na siebie tego typu zobo-
wiązanie oraz ryzyko. Jest to wprawdzie
rozwiązanie droższe, ale gwarantuje
przedsiębiorcy, że po każdej inspekcji
lub remoncie udzielana jest gwarancja
na wszelkie elementy urządzenia lub ze-
społu.

Z reguły jednak w ramach umów
serwisowych gwarancja udzielana
przez wykonawcę dotyczy elemen-
tów dostarczonych lub wykorzysta-
nych w wykonaniu umowy oraz wy-
konanych prac i dostarczonej doku-
mentacji. Wykonawca gwarantuje ich
jakość oraz brak wad fizycznych i wad
prawnych. Okres gwarancji zależy
od specyfiki urządzenia – z reguły
waha się pomiędzy 12 a 36 miesią-
cami. Należy jednak pamiętać, że
okres gwarancji może mieć wpływ
na wynagrodzenie w ramach umowy
serwisowej, więc w ramach negocja-
cji tej umowy należy to zoptymalizo-
wać.

Umowa serwisowa 
czy ubezpieczenie?

Odpowiedź jest dość prosta – oba
instrumenty są niezbędne. Należy jed-
nak dobrać je we właściwy sposób, aby
nie przerzucać zbyt wielu ryzyk na ser-
wisanta, gdyż zawsze przeniesie on to
w swoim wynagrodzeniu. Najlepszym
rozwiązaniem jest takie dopasowanie
umowy serwisowej, aby pokrywała ona
te zakresy, których nie można ubezpie-
czyć lub wówczas, gdy ubezpieczenie
ich jest zbyt drogie.

Z pewnością warto używać instru-
mentu, jakim jest umowa serwisowa,
jednak uprzednio należy się zastanowić,
jakiego produktu oczekujemy. Wpraw-
dzie rynek usług serwisowych jest ogra-
niczony, ale rozwija się on dość inten-
sywnie i na niektórych płaszczyznach
widzimy, że nie tylko producenci lub do-
stawcy urządzenia są w stanie świad-
czyć takie usługi, co w sposób znaczą-
cy podwyższa jakość i konkurencyj-
ność usług. �

The article discusses how service contracts and insurance can be used as legal instruments for managing risk associated with failures and malfunctions that limit pro-
duction. It shows how to select both solutions so that on the one hand a service contract does not shift too much risk onto the service provider, and on the other, so that
a service agreement is tailored to cover areas which cannot be insured, or for which insurance is too expensive.



Jak pan postrzega rolę UDT w zapew-
nieniu bezpieczeństwa technicznego?

– W mojej praktyce zawodowej
w UDT przeszedłem różne szczeble
wtajemniczenia w procesie tworzenia
kultury bezpieczeństwa i „łańcucha
bezpieczeństwa technicznego”. Pod
tym pojęciem rozumiem działania
wszystkich osób zainteresowanych bez-
pieczeństwem technicznym. Poprzez
system szkoleń i możliwość rozwoju
zawodowego UDT zapewnia wszystkim
pracownikom inżynieryjno-technicznym
aktywny udział w procesie zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa.
Użył pan pojęcia „łańcuch bezpie-
czeństwa technicznego”. Co ono ozna-
cza dla eksploatujących urządzenia
techniczne?

– Warunkiem uzyskania efektyw-
nego systemu bezpieczeństwa jest za-
angażowanie wszystkich osób biorą-
cych udział w tym procesie – projek-
tantów, wytwórców urządzeń, osób mo-
dernizujących, naprawiających i eks-
ploatujących urządzenia techniczne.
Brak zaangażowania którejkolwiek z wy-
mienionych stron może spowodować
spadek poziomu bezpieczeństwa tech-

nicznego do progu nieakcepto-
walnego. Przykładem może być
brak odpowiedniego przeszko-
lenia pracowników obsługują-
cych zaawansowane technolo-
gicznie urządzenia techniczne.
Najnowocześniejszy kocioł ener-
getyczny obsługiwany przez nie-
kompetentny personel może być

źródłem poważnych wypadków i strat,
co już niejednokrotnie miało miejsce.
Źródłem poważnych zagrożeń może
być także sam proces, dlatego bardzo
ważne jest zapewnienie odpowiednie-
go poziomu bezpieczeństwa proceso-
wego. Awarie przemysłowe mogą skut-
kować stratami w wielu aspektach, nie
tylko finansowym, związanym z zatrzy-
maniem pracy przedsiębiorstwa, ale
również stratami w ludziach i w środo-
wisku naturalnym.
Jakie działania na tym polu realizuje
Oddział w Szczecinie?

– Kierujemy konkretne produkty do
określonych uczestników łańcucha bez-
pieczeństwa technicznego. Tymi pro-
duktami są badania i ekspertyzy tech-
niczne, ocena zgodności, szkolenia
i konferencje. Eksperci ze szczeciń-
skiego oddziału UDT przeprowadzają
ekspertyzy dla kluczowych inwestycji
w Polsce i za granicą. Ostatnio prze-
prowadziliśmy analizy HAZOP i SIL
dla klienta w Japonii. Nasza wiedza z za-
kresu bezpieczeństwa procesowego
jest doceniana na forum międzynaro-
dowym. Jesteśmy aktywnymi uczestni-
kami liczących się sympozjów i konfe-
rencji.

Czy podejmowane przez UDT inicjaty-
wy i działania mają odzwierciedlenie
w podniesieniu poziomu bezpieczeń-
stwa i kultury technicznej w firmach
działających na terenie szczecińskiego
oddziału UDT?

– Na przestrzeni lat UDT często był
inicjatorem wdrażania zaawansowa-
nych technologii na rzecz bezpieczeń-
stwa. Wspomniany wcześniej udział
naszych pracowników w międzynaro-
dowych zespołach i komitetach mery-
torycznych daje nam dostęp do naj-
nowszych światowych rozwiązań, dzię-
ki czemu możemy służyć pomocą i fa-
chową opinią przy wdrażaniu nowych
metod i narzędzi. Nasze działania skut-
kują wzrostem świadomości użytkow-
ników i projektantów, w związku z czym
przy modernizacjach i wytwarzaniu no-
wych instalacji wykorzystywane są me-
tody i procedury, które nie odbiegają od
standardów obowiązujących w krajach
wysoko uprzemysłowionych, zwłasz-
cza w zakresie bezpieczeństwa funk-
cjonalnego.
Co w pana ocenie przyniesie przy-
szłość w zakresie bezpieczeństwa
technicznego?

Zagadnienia związane z bezpie-
czeństwem procesowym i funkcjonal-
nym będą na tyle powszechne, że w pro-
cesach inwestycyjnych analizy typu
HAZOP i SIL staną się standardem za-
równo dla inwestorów, jak i firm wyko-
nawczych. Widocznym trendem w prze-
myśle jest wzrost zaangażowania to-
warzystw ubezpieczeniowych w kre-
owanie poziomu bezpieczeństwa w fir-
mach. Przejawia się to proaktywnym
działaniem ubezpieczycieli wspierają-
cym przedsiębiorstwa w obszarach
związanych z oceną ryzyka. Ponieważ
UDT działa w tym zakresie bardzo
prężnie, przewiduję owocną współpra-
cę na tym polu w przyszłości. 

Rozmawiał Jacek Markowski

Fachowo na rzecz bezpieczeństwa
Rozmowa ze Szczepanem Relskim, dyrektorem 
Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie
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Safety assurance is one of the most basic human needs and expectations. In technical aspect, it consists in defining the sources that may pose threats to human life or
health. Each stage may present different threats. Safety conditions and situation surveillance is possible thanks to professional knowledge and competences of UDT experts
that have contributed to initiating the implementation of advanced technical solutions in the field of technical safety. By providing adequate and appropriate solutions
UDT creates standards and safe reality.
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Ostatnio przypomniała o tym ka-
tastrofa w chińskim mieście
Tiencin. Inna katastrofa, w ja-

pońskiej elektrowni atomowej Fukushi-
ma w 2011 roku, spowodowała śmierć
ponad 1200 osób, a straty finansowe
szacuje się na ponad 105 mld dol. Oce-
nia się, że japońska gospodarka będzie
odczuwała skutki tej katastrofy przez
najbliższe dziesięciolecia. Podobne
przykłady są szczegółowo opisane w li-
teraturze z obszaru bezpieczeństwa
procesowego. Skala potencjalnych za-
grożeń związanych z działalnością
przemysłową jest obecnie ogromna.
Przed rewolucją przemysłową poten-
cjalne skutki awarii ograniczały się
zwykle do osób bezpośrednio związa-
nych z wykonywaniem danej działal-

ności. Rewolucja przemysłowa spowo-
dowała, że na poważne zagrożenia
narażona została znacznie większa
grupa pracowników, chociaż źródłem
zagrożenia nadal było pojedyncze urzą-
dzenie, np. kocioł, maszyna wirująca lub
urządzenie dźwigowe.

Przyszłościowe bezpieczeń-
stwo procesowe

Liczne wypadki śmiertelne, których
przyczyną był niewłaściwy projekt, wy-
twarzanie lub eksploatacja, spowodo-
wały, że państwa i społeczeństwa od-
powiedziały na nowe zagrożenia utwo-
rzeniem odpowiednich przepisów i spe-
cyfikacji technicznych, a także instytu-
cji, których zadaniem było wykonywa-
nie inspekcji technicznych. Koncentra-
cja przemysłu oraz łączenie pojedyn-
czych maszyn i urządzeń w instalacje
procesowe, które nastąpiły w XX wieku,
uwidoczniły, że spełnienie wymagań
przepisów i specyfikacji technicznych
przez pojedyncze urządzenie nie gwa-
rantuje bezpieczeństwa, a źródłem za-
grożeń może być nie tylko uszkodzenie
urządzenia, lecz także interakcje po-
między elementami systemu, które
w przypadku nawet niewielkich zakłó-
ceń lub awarii mogą spowodować
ogromne straty.

Ogółem tych zagadnień zajmuje
się bezpieczeństwo procesowe, które-
go zapewnienie jest swego rodzaju
ewolucją tradycyjnego podejścia do
ochrony przeciw zagrożeniom rea-
lizowanego do tej pory poprzez speł-
nienie przez urządzenia odpowiednich
wymagań zawartych w przepisach.
W tym miejscu należałoby sprecyzować
znaczenie takich pojęć, jak bezpie-
czeństwo, zagrożenie i ryzyko, rozu-
mianych inaczej niż w potocznym uży-
ciu. Zagrożenie (hazard) jest źródłem

potencjalnej szkody lub potencjalnie
szkodliwej okoliczności (np. ciśnienie,
toksyczne właściwości lub palność ma-
gazynowanej substancji). Bezpieczeń-
stwo (safety) to brak nieakceptowalne-
go poziomu ryzyka, natomiast ryzyko
(risk) to kombinacja częstości lub praw-
dopodobieństwa wystąpienia określo-
nego zdarzenia niebezpiecznego i kon-
sekwencji związanych z tym zdarze-
niem.

Ryzyko w praktyce
Do zobrazowania poziomu ryzyka

i określenia kryteriów jego akceptacji
w praktyce stosuje się często tzw. ma-
trycę ryzyka (rys. 4), w której wartości ko-
lumn reprezentują dotkliwość skutków,
a rzędy – częstość lub prawdopodo-
bieństwo ich realizacji. W trakcie pro-
wadzonych analiz HAZOP wielokrotnie
odkrywałem przykłady, w których po-
jedyncze aparaty spełniające wyma-
gania specyfikacji połączone w insta-
lacje stanowią źródło potężnego ryzyka.
Wystarczy przytoczyć układ składający
się z podgrzewacza gazu (wymiennika
ciepła) i kotła wodnego (rys. 5), gdzie
ogrzewany gaz przepływa w rurkach
pod ciśnieniem nie większym niż 100 bar
z podziemnego magazynu do układu
rozprężania, a w przestrzeni płaszcza
(międzyrurkowej) woda podgrzewana
w kotle. Ciśnienie dopuszczalne/obli-
czeniowe przestrzeni rurek odpowiada
maksymalnemu możliwemu ciśnieniu
gazu (100 bar), przestrzeni płaszcza
18 bar, a kotła – 3 bary.

Każde z urządzeń jest prawidłowo
zabezpieczone – płaszcz wymiennika
zaworem bezpieczeństwa na ciśnie-
nie 18 bar, a kocioł – zaworem bezpie-
czeństwa na ciśnienie 3 bar. Zgodnie ze
stosowanymi specyfikacjami zawór bez-
pieczeństwa płaszcza wymiennika do-

Bezpieczeństwo procesowe w eks-
ploatacji urządzeń ciśnieniowych
Rozwój cywilizacji jest nierozerwalnie związany z postępem
technicznym, który poza oczywistymi korzyściami pociągnął za
sobą także pojawienie się nowych zagrożeń na niespotykaną
wcześniej skalę.

Ryszard Sauk
koordynator Zespołu Bezpie-
czeństwa Procesowego w UDT



�

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI142

biera się na strumień wywołany pęk-
nięciem pojedynczej rurki i przepły-
wem gazu do tej przestrzeni, co spo-
wodowałaby jej rozerwanie, gdyby nie
zawór bezpieczeństwa. Zawór bezpie-
czeństwa na kotle dobiera się według
specyfikacji tak, by ciśnienie otwarcia
było nie większe niż ciśnienie dopusz-
czalne, a przepustowość dobiera się
w zależności od mocy, tzn. zakładając
najgorszy scenariusz, w którym cała
moc kotła zostanie spożytkowana na
wytworzenie strumienia pary, która ma
zostać następnie upuszczona.

Zagrożenia interakcji
To klasyczna sytuacja, w której każ-

de urządzenie z osobna spełnia wy-
magania, jednak we wzajemnym od-
działywaniu nawet niewielkie rozsz-
czelnienie rurki wymiennika powoduje,
że układ staje się bardzo niebezpiecz-
ny. Przewidziany na tę okoliczność za-
wór bezpieczeństwa nie otworzy się
– zamiast zaworu na wymienniku otwo-
rzy się zawór na kotle przy ciśnieniu
3 bar, upuszczając pierwotnie z układu
grzewczego wodę, a następnie gaz
nagromadzony w przestrzeni płasz-
cza. Sytuacja taka jest ekstremalnie nie-

bezpieczna, ponieważ po utworzeniu at-
mosfery wybuchowej zostanie zaini-
cjowana eksplozja przez płomień pal-
nika, będącego częścią wyposażenia
kotła.

Opisane powyżej zagadnienia po-
kazują, że istotność bezpieczeństwa
procesowego jest coraz powszechniej
zauważana zarówno na etapie projek-
towania, jak i eksploatacji. Patrząc na
zagadnienie całościowo, bezpieczeń-
stwo budowane jest na kilku istotnych fi-
larach, w tym na bezpieczeństwie pro-
cesowym. Jednocześnie mimo że firmy
deklarują, że bezwypadkowość i beza-

waryjność traktują priorytetowo, wy-
datki na zabezpieczenia nie mogą ro-
snąć w nieskończoność, powodując
spadek konkurencyjności. Utrzymanie
pozycji rynkowej nie stoi w sprzeczno-
ści z realizacją działań na rzecz utrzy-
mania odpowiednio niskiego poziomu
ryzyka. 

Cel warty inwestycji
Rodzą się pytania, czy potrzebne są

dodatkowe zabezpieczenia i ile należy
w nie zainwestować. Zastosowanie ma
tutaj zasada ALARP (As Low As Re-
asonably Practicable) – czyli tak nisko,

Analiza trendów w światowym przemyśle wyka-
zuje stały wzrost znaczenia oceny ryzyka jako
narzędzia do podejmowania decyzji inwesty-
cyjno-projektowych i eksploatacyjnych (RBI,
RCM, RAMS). Na tym polu można spodziewać
się zmian polegających na upowszechnieniu
tego rodzaju działań w codziennej praktyce
przemysłowej, co z pewnością przyniesie wy-
mierne korzyści w najbliższej przyszłości.

Rys. 2 Zasada ALARP

Rys. 3 Koszty zmian w projekcie

Rys. 1 Filary bezpieczeństwa

Rys. 4 Matryca ryzyka. Ryzyko vs. SIL
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jak to jest racjonalnie uzasadnione.
Mówi ona, że wysiłki mające na celu re-
dukcję ryzyka powinny być kontynu-
owane do punktu, w którym przyrost wy-
datków związanych z jego redukcją
powoduje nieproporcjonalnie mały
efekt. Istotna jest także właściwa kali-
bracja kryteriów akceptacji ryzyka.
Koszt wprowadzania zmian rośnie za-
zwyczaj o rząd wielkości z etapu na etap
inwestycji (rys. 3), dlatego już na wstęp-
nym etapie projektu można prowadzić
pierwsze analizy, np. PHA (Wstępna
analiza zagrożeń), w celu minimaliza-
cji kosztów ewentualnych modyfikacji
w późniejszym okresie, a wraz z postę-
pem inwestycji zastosowanie mają
analizy bardziej szczegółowe, takie jak
HAZOP czy SIL.

SIL (Safety Integrity Level – poziom
nienaruszalności bezpieczeństwa) ma
zastosowanie do układów automatyki
zabezpieczającej i mówi o prawdopo-
dobieństwie niezadziałania danego za-
bezpieczenia w momencie, gdy jego ak-
cja będzie pożądana. Wpływ poziomu
SIL danego zabezpieczenia (funkcji
bezpieczeństwa) na ryzyko rozpa-
trywanego scenariusza przedstawia
rys. 4. Ideą stosowania automatyki za-
bezpieczającej jest redukcja ryzyka do
poziomu, który spełnia ustanowione
kryteria akceptacji. Działania związane
z poziomem nienaruszalności bezpie-
czeństwa można uszeregować w na-
stępującej kolejności: wyznaczenie wy-
maganego poziomu SIL, budowa ob-
wodów zabezpieczeń spełniających
wymagany SIL i ich walidacja, testy ob-

wodów na etapie eksploatacji w celu
utrzymania SIL. Podejście takie zaim-
plementowano już w normach zhar-
monizowanych, np. PN-EN 12952, doty-
czącej budowy kotłów wodnorurowych,
poprzez odwołania do normy PN-EN
50156 i PN-EN 61508. Bezpieczeństwo
procesowe i funkcjonalne – jako filary
zapewnienia bezpieczeństwa instalacji
przemysłowych – wpisują się w ponad
stuletnią działalność dozoru technicz-
nego. Innowacyjne podejście ekspertów
UDT do opisywanych zagadnień moż-

na znaleźć w publikacjach naukowych
i materiałach konferencyjnych. Analiza
trendów w światowym przemyśle wy-
kazuje stały wzrost znaczenia oceny ry-
zyka jako narzędzia do podejmowania
decyzji inwestycyjno-projektowych i eks-
ploatacyjnych (RBI, RCM, RAMS). Na
tym polu można spodziewać się zmian
polegających na upowszechnieniu tego
rodzaju działań w codziennej praktyce
przemysłowej, co z pewnością przy-
niesie wymierne korzyści w najbliższej
przyszłości. �

Civilization development is strictly connected to technical progress that may be considered its determinant. Besides the obvious benefits, it also brings the emergence
of new threats of unprecedented scale. In the past, before the industrial revolution, their potential effects were limited to the persons related to certain activities perfor-
mance, however, the industrial revolution resulted in the endangerment of large number of employees although the source of the threat remained single device.
Even though the lack of accidents is declared to be the company’s priority, it needs to be realized that the expenses on safety devices may not grow infinitely which poses
the questions whether additional security systems are necessary and how much shall be invested in such systems.

Rys. 5 Układ podgrzewania gazu w podziemnym magazynie gazu
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Na przykładzie Action SA, wio-
dącego polskiego dystrybutora
i operatora logistycznego, moż-

na pokazać, jak inwestycja w zabez-
pieczenia przeciwpożarowe uspraw-
nia logistykę oraz zmniejsza ryzyko po-
wstania poważnej awarii. Dokładne
zrozumienie przepisów przeciwpoża-
rowych, a także znajomość rozwiązań
sprzętowych i systemowych, pozwoliły
na optymalne zaprojektowanie i wyko-
rzystanie możliwości magazynów Ac-
tion. Sprawne centrum logistyczne przy
standardowych rozwiązaniach, takich

jak SSP, grodzie pożarowe, okna od-
dymiające, gaśnice czy hydranty, może
okazać się niewystarczające. Ograni-
czenia wynikające z przepisów mocno
ingerują w montaż regałów wysokiego
składowania oraz w znacznym stopniu
w poruszanie się po takim magazynie.
Ściany ogniowe narzucają koniecz-
ność montażu dodatkowych grodzi po-
żarowych, a w przypadku gdy istnieją
ciągi technologiczne w magazynach, to
takie grodzie są bardzo skomplikowa-
ne i drogie w wykonaniu i utrzymaniu.

Najważniejsze jest jednak to, że
wszystkie te systemy i urządzenia mają
ostrzegać i alarmować, gdy dojdzie
do zagrożenia pożarowego. Po powia-
domieniu o zagrożeniu przyjeżdżają
służby ratunkowe, ale do czasu ich do-
tarcia i rozpoczęcia akcji gaszenia po-
żaru mijają cenne minuty, podczas któ-
rych bezpieczeństwo ludzi i stan ma-
gazynu stają pod znakiem zapytania.
Skutki takiego zajścia mogą być bardzo
poważne. Straty będące następstwem
pożaru oraz gaszenia (zalanie asorty-
mentu, technologii) powodują wyłą-
czenie centrum logistycznego z nor-
malnej pracy.

Aby zapobiegać czarnemu scena-
riuszowi, firma zainwestowała w naj-
lepsze aktualnie rozwiązania na rynku
– instalacje tryskaczowe regałowe w wy-
sokim składowaniu oraz instalacje pod-
stropowe. Z pewnością są one kosz-
towne, ale gdy wnikliwie przeanalizu-
jemy przepisy przeciwpożarowe, okaże

się, że koszty związane z taką inwesty-
cją można znacznie ograniczyć. Tak
było w przypadku spółki Action. Łatwiej
i taniej jest zaprojektować magazyn z in-
stalacją tryskaczową, niż wyposażać
w taką instalację istniejący obiekt. Po
pierwsze powierzchnie magazynowe
wyposażone w instalację tryskaczową
mogą być dwukrotnie większe od tra-
dycyjnych magazynów (brak ścian
ogniowych i grodzi pożarowych), co
daje możliwość lepszego wykorzystania
powierzchni dla logistyki. Po drugie
wydłużeniu ulegają również drogi ewa-
kuacyjne, co ma ogromne znaczenie
w przypadku magazynu, w którym liczy
się każdy metr kwadratowy składowa-
nia.

Ważne jest także to, że instalacja try-
skaczowa jest systemem, który po wy-
kryciu zagrożenia pożarowego zaczy-
na natychmiast gasić, a – jak wspo-
mniałem – podczas rozprzestrzeniania
się ognia czas ma kluczowe znacze-
nie. Różnica zatem jest kolosalna, bo
w efekcie w obliczu zagrożenia poża-
rowego zostanie zniszczona niewielka
część magazynu, której tymczasowy
brak działania nie wpłynie na codzien-
ne procesy logistyczne. Praca maga-
zynu nie zostanie zachwiana, dzięki
czemu dalej będzie aktywnym ogniwem
na rynku dystrybucyjnym. �

Bezpieczeństwo się opłaca
Zgodnie z wymogami prawa polskiego i UE zakłady pracy zobowiązane są do stosowa-
nia zabezpieczeń przed powstaniem pożaru oraz wytyczania dróg ewakuacyjnych. 
Zdecydowana większość firm spełnia te wymagania. Ze względu na podejście do 
zagadnienia rynek można podzielić na przedsiębiorstwa, które traktują ten obowiązek
jako konieczność, i takie, które świadomie inwestują w zabezpieczenia.

Maciej Kazimierczuk
kierownik ds. bezpieczeństwa
Action SA, inspektor ochrony
przeciwpożarowej

How could fire safety regulations be used to protect a business against fire while facilitating its operations and increasing its warehouse capacity at the same time? In-
vesting in sprinkler-based fire suppression systems is definitely the way to go. 
The solution offers numerous benefits. First, instead of waiting for emergency crews to arrive, such a system instantly starts fighting the impending fire at an early stage.
This minimises the damage and often enables the warehouse to continue its operations in spite of the incident, an advantage the traditional fire detection systems do not
necessarily provide. 
Second, installing a sprinkler system alone can also eliminate the need for fire doors and fireproof walls, a major benefit designers and operators of storage and ship-
ping facilities always appreciate, as each square metre of warehouse space saved is as precious as gold to logistics companies.
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Big Bagi w centrum naszej uwagi
Producent kontenerów elastycznych typu BIG BAG:
jednozaczepowych, dwuzaczepowych, czterozaczepowych w rozmiarach według wymagań kontrahenta, prze-
znaczonych do transportu każdego rodzaju towaru (nawozów mineralnych, materiałów sypkich, pylących, gra-
nulowanych, produktów dla budownictwa, materiałów plastikowych, produktów chemicznych). 

BIG PAK S.C. Adam 
i Martyna Koniuszewscy
siedziba spółki:
ul. Zwierzyniecka 29
15-246 Białystok

tel. kom. 726 222 722 
izabela.litwicka@bigpak.pl
biuro@bigpak.pl
www.bigpak.pl

Biuro i zakład 
produkcyjny: 
ul. Ełcka 1A
Nowa Wieś Ełcka
19-30 Ełk

– Zbudowanie pozytywnego wize-
runku marki w długim okresie czasu jest
niezmiernie trudne. Na każdym etapie
rozwoju firmy pojawiają się nowe wy-
zwania, a w ślad za tym – ryzyka i kry-
zysy. Należy stale analizować i uspraw-
niać procesy zachodzące w przedsię-

biorstwie, tak w wymiarze ekonomicz-
nym, jak i psychologicznym, ponieważ
pewne obrazy zostają w świadomości
klientów, mimo widocznych zmian. Każ-
de przedsiębiorstwo dąży do tego, aby
znaleźć swoje miejsce w świadomości
kontrahentów i zdobyć ich zaufanie.
Priorytetem w naszej firmie są potrzeby
klientów. Dbałość o utrzymanie długo-
falowej współpracy, indywidualne po-
dejście do każdego projektu, bliski kon-
takt, ciągłe poszukiwania lepszych roz-
wiązań w zakresie opakowań to klu-
czowe aktywa firmy. Należy pamiętać,
że budowanie pozytywnego wizerunku
rozpoczyna się z chwilą zatrudniania
pracowników, którzy powinni identyfi-
kować się z tym, co robi firma i dokąd
zmierza. To dlatego od samego po-
czątku filarem firmy są jej pracownicy.
To dzięki ich zaangażowaniu i nie-
ustannemu podnoszeniu kwalifikacji
firma stale się rozwija i zdobywa nowe
rynki zbytu.

Ostatnie 5 lat to okres wytężonej,
żmudnej pracy, organizacji, tworzenia

procesów produkcyjnych, zdobywania
zaufania pierwszych klientów, budo-
wania wizerunku firmy, a przede wszyst-
kim ogromnej satysfakcji. Logiczne pla-
nowanie wszystkich procesów, szukanie
nowych, lepszych rozwiązań w zakresie
opakowań jest stałym, niezmiennym
elementem strategii firmy. Zdobywanie
nowych umiejętności w zakresie udo-
skonalania jakości produktu stało się
swoistą pasją firmy Big Pak. Kolejne lata
niosą za sobą inwestycje i dynamiczny
rozwój. Działalność firmy Big Pak jest ści-
śle powiązana z sektorem chemicz-
nym, w związku z czym członkostwo
w Polskiej Izbie Przemysłu Chemiczne-
go daje firmie szeroki wachlarz możli-
wości. Czynny udział w licznych semi-
nariach, kongresach, życiu izby po-
maga dostosować strategię rozwoju
firmy do zmieniającego się otoczenia.
Współpraca z Polską Izbą Przemysłu
Chemicznego pomaga dostrzec wszyst-
kie aspekty funkcjonowania branży
chemicznej zarówno w Polsce, jak i Unii
Europejskiej. �

Dynamiczny rozwój firmy Big Pak

Adam Koniuszewski 
prezes firmy BIG PAK



Trzynasta edycja konferencji „Naf-
ta–Gaz– Chemia” odbyła się pod
honorowym patronatem wice-

premiera, ministra gospodarki, ministra
skarbu państwa, podsekretarza stanu
w Ministerstwie Środowiska – Główne-
go Geologa Kraju, prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, rektora Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, rekto-
ra Politechniki Warszawskiej, prezesa
Urzędu Dozoru Technicznego, prezesa
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
prezesa Polskiej Agencji Informacji i In-
westycji Zagranicznych, prezesa Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości, prezesa Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Na-
ukowo-Technicznego Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego i prezesa Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Przemysłu Che-
micznego. Uczestnikami konferencji
byli zarówno przedstawiciele rządu,
członkowie zarządów przedsiębiorstw
z sektora nafty, gazu, energetyki i che-
mii, jak i przedstawiciele firm dorad-
czych i konsultingowych, wyższych
uczelni i instytutów naukowo-badaw-
czych, stowarzyszeń i izb branżowych
oraz eksperci branży paliwowej, ener-
getycznej i chemicznej.

W wystawie towarzyszącej wyda-
rzeniu wzięło udział 18 firm z: Holandii,
Szwajcarii, Ukrainy i Polski. Konferencję
otworzył wicepremier, minister gospo-
darki Janusz Piechociński, który pod-
kreślił aktywne uczestnictwo Polski
w opracowywaniu wspólnotowej polityki
energetycznej. Zaakcentował też zna-
czenie zwiększania bezpieczeństwa
energetycznego kraju poprzez dywer-
syfikację dróg i źródeł dostaw gazu
ziemnego do Polski. Wystąpienie otwie-
rające wygłosiła Alicja Adamczak, pre-
zes Urzędu Patentowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Gaz i chemia w roli głównej
W dniach 16 i 17 września br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się 
XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nafta-Gaz-Chemia 2015”, zorganizo-
wana przez Zarząd Targów Warszawskich SA. Tegoroczna edycja została podzielona 
na dwa bloki: nafta i gaz oraz chemia, w ramach których odbyło się siedem sesji tema-
tycznych. Łącznie w konferencji udział wzięło 245 osób, w tym goście z Belgii, Czech,
Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Ukrainy i USA.

www.rynekinwestycji.pl

Od lewej: Andrzej Krueger – Dyrektor  Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Aleksandra Kubica-Misztal  – Broker Technologii, Uniwersytet Jagielloński Centrum Trans-
feru Technologii CITTRU, Danuta Ciechańska – Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien
Chemicznych, Krzysztof Łokaj – Dyrektor Zarządzający, Polska Izba Przemysłu Chemiczne-
go, Zenon Pokojski – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, 
Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej, Beata Lubos – Naczelnik Wydziału
Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki
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Od lewej: Alexandr Tatarinov – PJSC „Sumy Frunze NPO”, Ukraina, Wojciech Krupnik – Pre-
zes Zarządu TLC Polska Sp. z o.o, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki,
Michał Broniatowski – Redaktor Naczelny Magazynu Forbes, Jan Chadam – Prezes  Zarzą-
du, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Cezary Filipowicz – Dyrektor ds.
Rozwoju, United Oilfield Services Sp. z o.o.



Pierwszą sesję pt. „Polska – Ukraina
– perspektywy współpracy” poprowa-
dził Michał Broniatowski – redaktor na-
czelny magazynu „Forbes”. W dyskusji
panelowej udział wzięli: Jan Chadam
– prezes  zarządu w spółce Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYS-
TEM, Cezary Filipowicz – dyrektor ds.
rozwoju w United Oilfield Services Sp.
z o.o., Wojciech Krupnik – prezes za-
rządu TLC Polska Sp. z o.o., Evgen Ku-
rulenko z Ukraińskiej Izby Handlu i Prze-
mysłu, Jacek Piechota – prezes Polsko-
Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Ser-
giej Skrypka – dyrektor generalny w MPR
„Sarmatia” Sp. z o.o., Alexandr Tatari-
nov z PJSC „Sumy Frunze NPO”. W cza-
sie dyskusji poruszano zagadnienia
związane z polskimi inwestorami na
Ukrainie i ukraińskimi w Polsce, impor-
tem ukraińskiej energii elektrycznej do
Polski oraz ukraińskimi sektorami ener-
getycznymi. 

Druga sesja dotyczyła polskiej go-
spodarki w obliczu europejskiej polityki
klimatyczno-energetycznej. Moderato-
rem tej sesji był Andrzej Szczęśniak
– niezależny ekspert rynku paliw, a za-
proszenie do udziału w panelu przyjęli:
Herbert Leopold Gabryś – przewodni-
czący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-
Energetycznej w Krajowej Izbie Gospo-
darczej, Bolesław Jankowski – wicepre-
zes w spółce Badania Systemowe
„EnergSys”, Marek Kapłucha – wice-
prezes zarządu w Grupie AZOTY SA, Ja-
cek Mizak – dyrektor Departamentu
Zrównoważonego Rozwoju w Minister-
stwie Środowiska, Mieczysław Nogaj
– dyrektor Departamentu Polityki Han-
dlowej w Ministerstwie Gospodarki,
Małgorzata Szymańska – dyrektor De-
partamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie
Gospodarki, Pavel Zamyslicky – dyrek-
tor Departamentu Energii i Ochrony
Klimatu w Ministerstwie Środowiska
w Republice Czeskiej. Debata koncen-
trowała się wokół miejsca Polski w kli-
matycznej strategii Unii Europejskiej
oraz wyzwań, jakie stoją przed polskimi
przedsiębiorstwami. W dalszej części se-
sji omówiono wyzwania i szanse, jakie
stwarza dla polskich sektorów nafty,
gazu i chemii TTIP. W czasie trzeciej se-
sji, moderowanej ponownie przez An-
drzeja Szczęśniaka, zastanawiano się
nad sytuacją niezależnych graczy na
rynku paliwowym. W czasie debaty dys-
kutowano na temat szans sektora pry-
watnego w konkurencji z markowymi
stacjami i hipermarketami. Zastana-
wiano się także nad znaczeniem kon-
kurencji cenowej na rynku paliw.

Pierwszą sesję bloku chemicznego
„Energia dla chemii” moderował Janusz
Wiśniewski – wiceprezes Krajowej Izby
Gospodarczej. W panelu udział wzię-
li: Wojciech Blew – dyrektor ds. rozwo-
ju technologii w Grupie Lotos SA, Zie-
mowit Iwański – Executive Foreign Mar-
ket w Energoprojekt Katowice SA, Woj-
ciech Kozak – wiceprezes zarządu
w Grupie Azoty Zakładach Azotowych
Puławy SA, Daria Kulczycka – dyrektor
Departamentu Energii i Zmian Klima-
tu w Konfederacji Lewiatan, Arnold
Scheit – dyrektor JB Energetyka, Grupa
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA
oraz Tomasz Zieliński – prezes zarzą-
du Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-
nego. 

Uczestnicy dyskusji rozważali skut-
ki wyższych kosztów energii oraz per-
spektywy inwestycji w energetykę prze-
mysłową w kontekście niepewności
otoczenia regulacyjnego. Zaproszeni
paneliści starali się odpowiedzieć na py-
tanie, czy wybór między węglem a ga-
zem jest nadal aktualnym dylematem
polskiej chemii. W ramach drugiej se-
sji, zatytułowanej „Nowoczesne tech-
nologie w chemii” i moderowanej przez
Krzysztofa Łokaja, dyrektora zarzą-
dzającego Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego, poruszane były zagadnienia
związane ze stanem innowacyjności
w polskim przemyśle chemicznym. Dys-
kutowano też o tak istotnym problemie,
jak współpraca instytucji naukowo-ba-
dawczych z przemysłem, a także za-
gadnieniach pokrewnych, m.in. mode-
lu tej współpracy, jej efektach, barierach
i nowych rozwiązaniach. W roli paneli-
stów wystąpili: Danuta Ciechańska – dy-
rektor Instytutu Biopolimerów i Włókien
Chemicznych, Andrzej Krueger – dy-
rektor  Instytutu Ciężkiej Syntezy Or-
ganicznej „Blachownia”, Aleksandra
Kubica-Misztal  –  broker technologii
w Centrum Transferu Technologii
CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Beata Lubos – naczelnik Wydziału In-
nowacyjności z Departamentu Rozwo-
ju Gospodarki w Ministerstwie Gospo-
darki, Zenon Pokojski – wiceprezes za-
rządu Grupy Azoty Zakładów Azoto-
wych Puławy SA oraz Janusz Zieliński
– prorektor Politechniki Warszawskiej.

Drugi dzień konferencji otworzyła
sesja „LNG w Polsce – czy początek du-
żego rynku?”, moderowana przez Jana
Kowalczyka z firmy A.T. Kearney Polska.
Głos w dyskusji zabrali: Michał Ba-
gniewski z Det Norske Veritas Poland
Sp. z o.o., Mariusz Caliński  – prezes za-
rządu Grupy Duon SA, David Graebe

– szef działu Gaz dla Transportu w Gaz-
prom Germania  GmbH, Tomasz Ja-
skólski – dyrektor Oddziału PGNiG SA
w Odolanowie, Jan Kuźmiński – prezes
zarządu Miejskich Zakładów Autobu-
sowych w Warszawie, Kristina Rim-
kūnaitė z firmy LITGAS z Litwy i Michał
Śliżak – dyrektor ds. marketingu w Li-
der Trading Sp. z o.o. Zaproszeni go-
ście podzielili się swoimi opiniami na te-
mat potencjału rozwojowego rynku
małego LNG w Polsce. Rozmawiano
o zastosowaniu LNG w komunikacji
miejskiej. Równie ciekawymi zagad-
nieniami omawianymi w tej sesji były
szanse rozwoju dla statków zasilanych
LNG oraz terminal w Świnoujściu jako
szansa dla rozwoju małego LNG. Gość
z Litwy podzielił się doświadczeniami Li-
twy w budowaniu rynku LNG. Konfe-
rencję zakończyła sesja „Gazownic-
two – sektor w trakcie długiej transfor-
macji”, którą moderował Andrzej Sikora
z Instytutu Studiów Energetycznych
Sp. z o.o. W czasie debaty zastana-
wiano się, czy otwarcie rynku gazu
poczeka do roku 2022. Poruszono też
problemy transformacji polskiego ryn-
ku gazu oraz dyskutowano o roli To-
warowej Giełdy Energii w kreowaniu
rynku i konkurencji.

16 września wieczorem w hotelu In-
tercontinental odbyła się uroczysta ko-
lacja inaugurująca konferencję i wy-
stawę. W czasie kolacji wręczone zo-
stały nagrody Grand Prix Nafta–Gaz–
Chemia 2015. Rozwiązania prezen-
towane na wystawie Nafta–Gaz–
Chemia 2015 oceniło jury w składzie:
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – pro-
rektor Politechniki Warszawskiej – prze-
wodniczący jury, dr hab. inż. Wojciech
Fabianowski z Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej i dr inż. Jerzy
Polaczek – zastępca redaktora na-
czelnego miesięcznika „Przemysł Che-
miczny” – sekretarz jury. Po rozpatrze-
niu zgłoszonych wniosków eksperci
przyznali Grand Prix Instytutowi Cięż-
kiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia” (Kędzierzyn-Koźle) za opracowa-
nie i wdrożenie technologii OXOVI-
FLEX. Cztery równorzędne wyróżnienia
otrzymały firmy: BIAR SA (Szwajcaria)
za Optiflow, Ekonorm Sp. z o.o. (Kato-
wice) za Monitoring nieszczelności,
Pieralisi Northern Europe B.V. (Holandia)
za 3-PHASE DECANTER oraz PROCU-
RATOR BHP Sp. z o.o. za ubranie
ochronne KERMEL LCI, jednostkę z wy-
muszonym nawiewem SR500EX i rę-
kawice 115.9001 w kategorii bezpie-
czeństwo pracy. �
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Zarządzanie ryzykiem 
a bezpieczeństwo w przemyśle
W dzisiejszym ukierunkowanym biznesowo społeczeństwie wzrasta świadomość, że dla
zapewnienia stałego zrównoważonego rozwoju organizacji potrzebne jest proaktywne
podejście do zarządzania ryzykiem. Nowe wydania norm ISO 9001:2015 i ISO
14001:2015 dotyczących zarządzania, z września 2015 roku, wymagają, aby zarządza-
nie ryzykiem było włączone do działalności firmy w ramach podejścia biznesowego, ja-
kościowego i środowiskowego.

www.rynekinwestycji.pl
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Najdłuższej i pewnie najlepiej zna-
ne są systemy BHP, takie jak
OHSAS 18001 czy PN-N 18001,

które od wielu lat wymagają prowa-
dzenia oceny ryzyka i zarządzania nią.
Zgodnie z obowiązującym prawem pol-
skie firmy muszą przeprowadzać oce-
nę ryzyka zawodowego na stanowisku
pracy. Dodatkowo wymagane jest pro-
wadzenie wstępnych i okresowych szko-
leń BHP dla pracowników. Jak to się
przekłada na poziom bezpieczeństwa?
Na pierwszy rzut oka nie najlepiej. Pro-
wadząc analizę danych opublikowa-
nych na stronach Komisji Europejskiej
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics),
można stwierdzić, że w 2012 roku nie
było kraju w Unii Europejskiej, w którym
nie wystąpił wypadek śmiertelny (patrz
tabela).

Nie widać tu specjalnej korelacji po-
między wielkością populacji danego
kraju a poziomem wypadków śmiertel-
nych. Interesujące jest natomiast to,
że w Polsce jest dwa razy więcej wy-
padków śmiertelnych niż w Wielkiej
Brytanii, pomimo że liczba ludności
jest o około 40 proc. mniejsza. Widocz-
ne jest także powiązanie, że niezależnie
od ilości śmiertelnych wypadków w kra-
jach zachodnioeuropejskich liczba
wypadków wymagających 4 lub więcej
dni zwolnienia z pracy jest około 10 ra-
zy większa niż w Europie Centralnej
i Wschodniej. Na podstawie moich oso-

bistych doświadczeń zawodowych
z prowadzenia audytów w Europie
mogę stwierdzić, że może to być spo-
wodowane dodatkowym czynnikiem
zwanym kulturą bezpieczeństwa.

Kultura bezpieczeństwa pracy
– dekalog wdrożenia

Ludzie od dzieciństwa, poprzez
okres dojrzewania, a także w wieku doj-
rzałym, wybierają jako wzór osoby, któ-
re starają się naśladować, podążając
ich krokami. Przykładem są chary-
zmatyczni liderzy, papież, gwiazdy fil-
mowe, sportowcy lub inne inspirujące
nas osobowości. W firmach jest bardzo
podobnie. Kierownicy, liderzy czy nie-
formalni przywódcy są niezbędni, aby
inspirować pracowników do przestrze-
gania dobrych praktyk, w tym doty-
czących bezpieczeństwa. Podstawowe
zasady związane z wprowadzeniem

kultury bezpieczeństwa opierają się na
10 filarach, opisanych poniżej.

Wyraźne przywództwo
Przywództwo jest jednym z najważ-

niejszych elementów wprowadzenia
pozytywnej kultury bezpieczeństwa. Po-
kazuje podejście oparte na bezpie-
czeństwie pracowników, które jest prio-
rytetem w procesie podejmowania de-
cyzji biznesowych, niezależnie od innych
priorytetów: zysku, rentowności, jakości
czy wydajności. Konieczne jest w tym za-

kresie, aby najwyższe kierownictwo
nadało bezpieczeństwu odpowiednio
wysoki status, przy czym cele odnoszące
się do bezpieczeństwa powinny być
priorytetowe.

Widoczne zarządzanie
Widoczne zarządzanie opiera się na

dawaniu pracownikom wzorów zwią-
zanych z bezpieczeństwem opartych na
własnym przykładzie. Jeżeli kierownic-
two nie kwestionuje niebezpiecznych za-

chowań lub milcząco akceptuje takie sy-
tuacje, to wysyła pracownikom sygnał,
że nie jest to ważne. Dodatkowo nieraz
słyszy się, jak osoby na stanowiskach
kierowniczych opowiadają np. jak szyb-
ko jechały autostradą, pokonując od-
ległość 400 km w ciągu 2 godzin, znacz-
nie przekraczając dopuszczalną pręd-
kość bezpiecznej jazdy, a następnie
podpisują politykę bezpiecznej jazdy. Ta-
kie sytuacje wskazują na brak spójno-
ści deklaracji kierownictwa z działa-
niami.

Kierownicy, liderzy czy nieformalni przywódcy są
niezbędni, aby inspirować pracowników do prze-
strzegania dobrych praktyk, w tym dotyczących
bezpieczeństwa. Podstawowe zasady związane
z wprowadzeniem kultury bezpieczeństwa opie-
rają się na 10 filarach.

dr Krystyna Stephens
prezes zarządu BPIC Sp. z o.o.
oraz AFNOR Polska
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Kraj Liczba
śmiertel-
nych wy-
padków
przy pracy

Liczba wy-
padków
wymagają-
cych 4 
i więcej dni
zwolnienia
z pracy

Polska 303 67472

Czechy 104 38913

Węgry 60 16717

Rumunia 257 2889

Wielka 
Brytania

149 143171

Niemcy 473 709940

Francja 574 461376

Holandia 31 116029

Hiszpania 273 281045

Wypadki przy pracy 
w krajach europejskich



�
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Widoczność bezpieczeństwa

Dobrą praktyką są obchody bez-
pieczeństwa inicjowane osobiście przez
kierownictwo. Pokazuje to zaangażo-
wanie i jest okazją do przypomnienia lub
zapoznania się z aktualnymi warunka-
mi bezpieczeństwa w poszczególnych
obszarach. Takie obchody dają również
kierownictwu okazję do lepszego po-
znania i zrozumienia pracowników w ich
miejscach pracy i prowadzenia aktyw-
nych dyskusji dotyczących bezpie-
czeństwa.

Raportowanie bezpieczeństwa
Pozytywna kultura bezpieczeństwa

wymaga skutecznego raportowania
kluczowych kwestii związanych z bez-
pieczeństwem i występującymi proble-
mami, np. wypadkami, których unik-
nięto. Komunikowanie problemów jest
następnym krokiem budowania sku-
tecznej kultury bezpieczeństwa oraz
ważnym mechanizmem sprzężenia
zwrotnego związanym ze skutecznym
obiegiem informacji.

Zaangażowanie personelu
Aktywny udział i partycypacja pra-

cowników jest pozytywnym krokiem
w kierunku zapobiegania zagroże-
niom i nadzorowania ich. Utożsamie-
nie się przez personel z ważnymi
aspektami dotyczącymi bezpieczeń-
stwa może być zrealizowane poprzez
zapewnienie efektywnych szkoleń.
Nie oznacza to takich sytuacji, że
pracownik BHP stoi przed tablicą i pro-
wadzi wykłady, a efektywność jest
potwierdzona zdaniem testu lub eg-
zaminu. Jedno z najskuteczniejszych
szkoleń, jakie widziałam w ostatnich
latach, dotyczyło szkolenia mającego
na celu przekonanie personelu do
noszenia kasków na budowie w Du-
baju, kiedy temperatury dochodziły do
50°C. Podczas wykładu zaprezento-
wano dwa melony. Jeden był w kasku

ochronnym, a drugi bez – na obydwa
zrzucono cegły. Melon bez kasku roz-
padł się na kawałki. Pracownikom
brutalnie powiedziano, że tak będą
wyglądały ich głowy, jeśli nie będą no-
sili kasków. Od tamtej pory niezależ-
nie kiedy i ile prowadzę niezapowie-
dzianych kontroli, wynik jest zawsze

taki sam – wszyscy noszą kaski. To dla
mnie najlepszy dowód efektywności
szkoleń, którego nie uzyska się, zwięk-
szając biurokrację.

Tworzenie kultury uczenia się
Wszyscy pracownicy powinni być za-

angażowani w proces uczenia się. Do
takiego stanu ma prowadzić przeka-
zywanie im, że przyczyniają się do po-
prawy bezpieczeństwa. Powinni być
zachęcani do uświadomienia sobie, że
dobre wyniki w zakresie bezpieczeń-
stwa faktycznie przekładają się na ich
własne miejsca pracy.

Zapewnienie uznania
Kierownictwo przekazuje wyrazy

uznania pracownikom realizującym do-
bre wyniki związane z bezpieczeń-
stwem.

Otwarta kultura
Pracownicy powinni czuć, że są

w stanie zgłaszać problemy lub obawy
bez obwiniania lub wymuszania na
nich wyników. Kierownicy powinni wy-
kazywać ostrożność wobec obaw pra-

cowników i stosować politykę otwartych
drzwi.

Efektywna komunikacja
Skuteczna komunikacja pomiędzy

zarządem a pracownikami ma kluczo-
we znaczenie dla sukcesu przywództwa
dotyczącego bezpieczeństwa. Można to

osiągnąć przez widoczną politykę bez-
pieczeństwa i nacisk na jej komuniko-
wanie, np. w formie notatek, biuletynów,
komunikatów od najwyższego kierow-
nictwa, raportów kwartalnych i rocznych
itd.

System Zarządzania 
Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy

Organizacja powinna mieć wdro-
żony skuteczny system zarządzania
związany z koordynacją kwestii doty-
czących bezpieczeństwa.

Dekalog ten przekazał mi w Wielkiej
Brytanii ponad 20 lat temu mój pierwszy
szef. Wprowadziłam go, gdy miałam
problemy na produkcji, i choć nie usu-
nęłam wszystkich problemów, to dzięki
tym zasadom znacząco je ograniczy-
łam. Mam świadomość, że w Polsce
i Wielkiej Brytanii panują inne realia. Je-
stem jednak głęboko przekonana, że za-
stosowanie opisanych zasad może po-
móc w poprawieniu poziomu bezpie-
czeństwa w firmach niezależnie od ich
lokalizacji. �

Translating risk management to safety in industry

Today’s business community is increasingly focused at improving awareness in relation to risk management in order to assure organizational performance and
sustainable development. The newly issued ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 standards require that risk management be included in the framework approach to
business, quality and environmental company activities. The management systems which have required risk assessment and its management for many years include
health and safety according to OHSAS 18001 and PN-N-18001 (Polish Health and Safety Standard). Polish companies must also meet legal requirements which
include carrying out Occupational Health and Safety risk assessments, induction and periodical health and safety training for all employees. So how does this translate
into safety within industry? At first glance it doesn’t. Carrying out an analysis of published data on the European Commission’s web site for 2012 (http://ec.europa.eu/eu-
rostat/statistics) it is noted that there were no European countries reporting ZERO fatalities or apparent correlation between population size and fatalities. (See table). In-
terestingly, it was observed that in Western Europe there were approximately ten times more accidents requiring 4 days or more away from the workplace than in
Eastern-Central Europe. It has been concluded that in industry there are additional factors involved such as safe culture. The article briefly explores and illustrates the im-
plementation of such a culture in 10 steps as experienced by its author.

Mam świadomość, że w Polsce i Wielkiej Brytanii
panują inne realia. Jestem jednak głęboko prze-
konana, że zastosowanie opisanych zasad może
pomóc w poprawieniu poziomu bezpieczeństwa
w firmach niezależnie od ich lokalizacji.





KOMUNIKAT SEKRETARIATU 
XXI EDYCJI KONKURSU 
POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2015

W dniu 18 września 2015 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Na-
grody Jakości. W skład Komitetu wchodzi 70 członków – wybitnych przedstawicieli nauki, biznesu, praktyki i samorządu go-
spodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: laureatów nagród zespołowych XXI edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości,
laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości 2015 oraz laureatów XVIII edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Ja-
kości im prof. Edwarda Kindlarskiego.

28 sierpnia 2015 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło: 
• Zasłużonego dla Polskiej Nagrody Jakości, 
• finalistów IX edycji konkursu Znakomity Przywódca,
• laureatów VI edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania.

LAUREATAMI XXI EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZOSTALI:

w kategorii bardzo duże organizacje produkcyjno-usługowe: 
3M Wrocław Sp. z o.o., Wrocław
w kategorii duże organizacje produkcyjne:
Mando Corporation Poland Sp. z o.o., Wałbrzych

w kategorii średnie organizacje produkcyjno-usługowe:
CONBELTS SA, Bytom

w kategorii organizacje publiczne – ochrona zdrowia:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

LAUREATEM POLSKIEJ HONOROWEJ NAGRODY JAKOŚCI w 2015 ROKU ZOSTAŁ:

Jacek Krywult – prezydent miasta Bielska-Białej

LAUREATKĄ XVIII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY 
JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO W KATEGORII NAUKA ZOSTAŁA:

prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska – Politechnika Warszawska

FINALISTAMI IX EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PRZYWÓDCA ZOSTALI:

Józef Kurek – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
Adam Leszkiewicz – prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA
Władysław Osienicki – prezes zarządu POLMO ŁOMIANKI SA

FINALISTAMI VI EDYCJI KONKURSU ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW 
ZARZĄDZANIA ZOSTALI:

Tomasz Kloze – pełnomocnik SZ w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA
Andrzej Kusior – dyrektor ds. zarządzania bezpieczeństwem w DB Schenker Rail Polska SA

ZASŁUŻONYM DLA POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI ZASTAŁ:

Andrzej Sajnaga – prezes zarządu ASMET Sp. z o.o. Sp.k.

dr inż. Mirosław Recha

Sekretarz Komitetu 
Polskiej Nagrody Jakości

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

tel.: 22 630 96 63, fax: 22 826 35 06
e-mail: pnj@kig.pl, www.pnj.pl



XXII edycja konkursu Polskiej Nagrody Jakości 2016
Koncepcja Polskiej Nagrody Jakości jest oparta na Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Ja-
kością). Model ten to kryteria nowoczesnej, światowej koncepcji zarządzania organizacją – Total Quality Management
(TQM). W Polsce koncepcję tę nazwano „Zarządzaniem przez Jakość” – ZPJ.

Polska Nagroda Jakości ma za zadanie promowania nowoczesnych metod zarządzania, które pozwolą naszym orga-
nizacjom osiągać sukces na krajowym i międzynarodowym rynku. Od początku ustanowienia nagrody cieszy się ona
dużym zainteresowaniem zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i organizacji samorządowych i publicznych.

X edycja konkursu Znakomity Przywódca 2016
Model „Znakomite Przywództwo” to jakościowe zasady dla menedżerów – liderów, którzy stosując je, są zdolni prowa-
dzić organizację do nowych wyzwań i osiągać wraz z załogą wyróżniające się wyniki. Znakomite Przywództwo, czyli re-
alizacja przywództwa, to ustalanie celów i kierunków rozwoju organizacji, wspieranie ich realizacji oraz kontrola
uzyskiwanych efektów. 

Celem modelu „Znakomite Przywództwo” jest wdrażanie zasad, które pomogą w tworzeniu oraz promowaniu w Polsce
wybitnych menedżerów – liderów świata nauki, praktyki, polityki i massmediów, którzy swoją codzienną pracą będą przy-
czyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki i kultury oraz będą wdrażać i upowszechniać
nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniać się do poprawy jakości życia polskich obywateli.

VII edycja konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania 2016
Model ZPSZ to jakościowe zasady dla pełnomocników, którzy stosując je, są zdolni doskonalić systemy zarządzania
i osiągać wraz z kierownictwem i załogą wyróżniające się wyniki. Znakomite Pełnomocnictwo, czyli realizacja przywódz-
twa w zarządzaniu systemami jakości, to ustalanie celów i kierunków rozwoju systemów zarządzania, wspieranie ich re-
alizacji oraz kontrola uzyskiwanych efektów. 

Celem Modelu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” jest wdrażanie zasad, które pomogą doskonalić oraz
promować w Polsce wybitnych liderów tych systemów, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju pol-
skiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz wdrażają i upowszechniają w swoich organizacjach nowo-
czesne metody zarządzania, tym samym przyczyniając się do poprawy jakości zarządzania organizacji.

Krajowa Izba Gospodarcza
Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel.: 22 630 96 63, 630 97 02; fax: 22 826 35 06 

e-mail: pnj@kig.pl, www.pnj.pl

Organizatorzy konkursu

Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości zaprasza do udziału
w nowej edycji konkursów w 2016 roku
• XXII edycji konkursu Polska Nagroda Jakości
• X edycji konkursu Znakomity Przywódca
• VII edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik 

Systemów Zarządzania



Polskie Centrum Badań i Certyfi-
kacji SA jako jedyna w Polsce jed-
nostka notyfikowana w Komisji

Europejskiej jest upoważnione do pro-
wadzenia oceny zgodności z kryteriami
Ecolabel, a certyfikaty są uznawane we
wszystkich państwach członkowskich
oraz w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie.

Co wyróżnia oznakowanie EU
Ecolabel?

Najważniejsze w tym systemie jest
podejście oparte na ocenie cyklu życia
(tzw. LCA), które zapewnia, że wszyst-
kie produkty i usługi zostały zaprojek-
towane w taki sposób, aby ich główne
oddziaływania na środowisko były ogra-
niczone do minimum przez cały cykl ich
życia. Dotyczy to każdego etapu życia
produktu, począwszy od wydobycia su-

rowców przez produkcję, pakowanie
i transport, aż po sposób wykorzystania
i utylizacji. Prawo do używania ozna-
kowania Ecolabel przez podmioty jest
przyznawane na czas określony. Wyni-
ka to z faktu, że wymagania w zakresie
uzyskania zezwolenia na korzystanie
z Ecolabel są opracowywane na pod-
stawie wiedzy naukowej i zmieniają
się wraz z rozwojem technicznym.

Kryteria ekologiczne opracowane
i przyjęte przez Komitet Unii Europejskiej
ds. Oznakowania Ekologicznego obej-
mują ponad 30 grup wyrobów, w tym:
usługi hotelarskie i kempingowe, spłu-
kiwane produkty kosmetyczne, środki
czystości, farby i lakiery, polepszacze
gleby, papier i produkty z papieru,
urządzenia gospodarstwa domowego,
produkty stanowiące wyposażenie lo-
kalu (np. materace), tekstylia, sprzęt
elektroniczny, pokrycia podłogowe, me-
ble czy środki smarowe. W przypadku
tych ostatnich 6 sierpnia br. 2 produko-
wane przez ORLEN Oil biodegrado-
walne oleje hydrauliczne uzyskały cer-
tyfikat EU Ecolabel jako pierwsze w Pol-
sce z tej grupy wyrobów. Obecnie cer-
tyfikatem EU Ecolabel objętych jest po-
nad 900 wyrobów.

Korzyści wynikające z systemu
EU Ecolabel

Ze względu na złożoną i zawiłą
specyfikę zagadnień środowiskowych
system EU Ecolabel może być postrze-
gany jako narzędzie do realizacji za-
równo aktualnie obowiązujących, jak
i przyszłych celów środowiskowych.
Wprowadzenie produkcji przyjaznej
środowisku może umożliwić produ-

centowi przygotowanie się do wdroże-
nia dalszych wymagań zdrowotnych
i środowiskowych. To prestiżowe wy-
różnienie jest gwarancją jakości eko-
logicznej dostarczanych wyrobów i sta-
nowi doskonałą odpowiedź na rosnące
potrzeby klientów w aspekcie ekolo-
gicznym. Etykieta zapewnia, że na każ-
dym etapie cyklu życia wyrobów są po-
dejmowane najlepsze decyzje dla śro-
dowiska, przy jednoczesnym zapew-
nieniu ich wysokiej jakości i wartości do-
danej.

W przypadku przedsiębiorcy system
oznacza większe zaufanie klientów wo-
bec oznakowanych wyrobów ze wzglę-
du na bardziej wiarygodne podejście do
oceny wyrobów w oparciu o rygory-
styczne kryteria stosowane w całej Unii
Europejskiej, a co za tym idzie – ułatwia
dostęp do wszystkich rynków unijnych.
EU Ecolabel sprzyja innowacyjności
i wspieraniu rozwoju konkurencyjnych,
zielonych wyrobów oraz poszerzaniu
rynku tych produktów. Zapewnia łatwy
wybór ekologicznych produktów na
rynku. Co więcej, system wzmacnia
pozycję rynkową firmy poprzez popra-
wę jej wizerunku przedsiębiorstwa ukie-
runkowanego na ochronę środowiska,
a także stanowi ważne narzędzie mar-
ketingowe, umożliwiające pozyskanie
nowej grupy klientów. �

Europejskie Oznakowanie 
Ekologiczne UE – oznakowanie 
doskonałości środowiskowej
Czterech na pięciu europejskich konsumentów chciałoby kupować więcej produktów
przyjaznych środowisku, pod warunkiem że produkty te zostały poddane weryfikacji
przez niezależne jednostki właściwe. Potwierdzeniem takiej weryfikacji jest europejskie
oznakowanie ekologiczne UE (tzw. EU Ecolabel) – oficjalny znak UE wyróżniający
produkty i usługi, które spełniają wysokie standardy jakościowe oraz środowiskowe.

www.rynekinwestycji.pl

Magdalena Jabłońska
specjalista w Zespole ds. Certyfi-
kacji Wyrobów Chemicznych 
i Spożywczych PCBC SA
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Polish Centre for Testing and Cer-
tification is the only Polish certifi-
cation body notified by European

Commission and authorized to carry out
a conformity assessment with the EU
Ecolabel criteria. The EU Ecolabel Cer-
tificates are recognised in all Member
States plus Iceland, Norway, Switzer-
land and Lichtenstein.

What distinguishes 
the EU Ecolabel?

The EU Ecolabel is a voluntary sche-
me established in 1992 to ensure that the
10 % to 20 % most environmentally
friendly products currently on the mar-
ket can meet ecological criteria. Cur-
rently, the foundation of EU Ecolabel
scheme is a Regulation (EC) No 66/2010
of the European Parliament and Coun-
cil Regulation of 25 November 2009 on
the EU Ecolabel. Right at the core of the
EU Ecolabel is the life cycle approach
(LCA), which makes certain that all of the
products and services displaying EU
Ecolabel logo have been designed to
ensure that their main environmental im-
pacts are reduced throughout the pro-
duct’s life cycle in comparison to simi-
lar products on the market. It includes
extraction of raw materials, production
processes, packaging and transport, the
use and dispose methods of it. Fitness-
for-use criteria also ensure good product
performance. The right to use the EU
Ecolabel logo shall be granted for a spe-
cified period. This is due to the fact that
EU Ecolabel criteria are developed ba-

sed on an updated scientific knowled-
ge and change with technical deve-
lopment.

The EU Ecolabel criteria are deve-
loped by the European Union EcoLa-
belling Board (EUEB). It consists of
experts from a number stakeholders, in-
cluding industry and consumer orga-
nisations. EU Ecolabel criteria are ad-
opted if they receive a qualified majority
vote from the Ecolabel Regulatory Com-
mittee, that consists of governmental re-
presentatives from the EU Member Sta-
tes. The ecological criteria cover cur-
rently over thirty product groups, such
as: campsite and tourist accommoda-
tion services, rinse-off cosmetics pro-
ducts, cleaning up products, paints
and varnishes, soil improvers, paper
and paper products, household ap-
pliances and other items, clothing and
textiles, electronic equipment, cove-
rings, furniture or lubricants. In the
case of lubricants, two biodegradable
hydraulic oils, produced by Polish pro-
ducer ORLEN OIL, obtained the EU
Ecolabel Certificate on August 6th, 2015
as the first producer in Poland within this
product group. Currently, there are
over nine hundred products and servi-
ces on the market that display EU Eco-
label logo issued by Polish Centre for Te-
sting and Certification.

Benefits of EU Ecolabel 
scheme

Due to the complexity of the envi-
ronmental issues, the EU Ecolabel sche-
me also may be seen as a tool for achie-
ving the currently implemented and fu-
ture environmental goals and require-
ments. The introduction of environ-
mentally friendly production can enable
the manufacturer to prepare for the im-

plementation of further health and envi-
ronmental regulations. This prestigious
award is a guarantee of ecological
performance of the supplied products
to the market and an excellent respon-
se to the growing needs of customers in
the ecological aspect. The European
Union label ensures that the best deci-
sions for the environment are made at
every stage of the product’s life cycle,
while delivering high-performance pro-
ducts and value for money. In the case
of a company it means to achieve a gre-
ater consumer confidence in the eco-
labelled products due to a more relia-
ble approach to product assessment
based on stringent criteria in the Euro-
pean Union, and thus facilitates access
to all EU markets.

The EU Ecolabel also strengthens the
position of company by improving its
image as a company focused on the
environment protection, but also provi-
des an important marketing tool that
enables acquire a new group of custo-
mers. It also fosters an innovation and
supports the development of competiti-
ve green products and expands the mar-
ket for these products. The new EU re-
gulations extend the possibility of using
EU Ecolabel in green public procure-
ment (GPP) by direct reference to it in the
technical specifications, award criteria
or contract performance conditions (e.g.
copy and graphic paper, cleaning-up
products, furniture etc.). �

The European Ecolabel label 
of environmental excellence
Four out of five European consumers would like to buy more environmentally friendly
products, provided they are properly certified by an independent competent bodies. A
proof of this independent verification is the European Ecolabel Scheme (EU Ecolabel),
which is an official European Union logo awarded for products and services meeting
more stringent quality and environmental standards.

Magdalena Jabłońska
specialist in Chemical and Food
Products Certification Division
in PCBC SA
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Wostatnich latach obserwuje się
tendencję do zaostrzania wy-
magań prawnych w stosunku

do produktów stosowanych w maszy-
nach i urządzeniach na obszarach
chronionych (m.in. w parkach narodo-
wych i krajobrazowych, rezerwatach
przyrody, na zaporach wodnych). Celem
takiego działania jest zminimalizowanie
zagrożenia i negatywnego wpływu na
środowisko, który mógłby być wyni-
kiem niekontrolowanego przedostania
się środka smarowego do gleby czy
wód. Dlatego na takich obszarach bez-
pieczniej jest stosować produkty ule-
gające tzw. biodegradacji, czyli szyb-
szemu rozkładowi pod wpływem dzia-
łania mikroorganizmów. Należą do nich
oleje biodegradowalne opracowane
w oparciu o oleje estrowe oraz oleje ro-
ślinne.

Ekologiczność potwierdzona
certyfikatem

Oprócz zastosowania biodegrado-
walnej bazy ważnym aspektem jest
źródło jej pochodzenia – warto zwrócić
uwagę, czy są to źródła odnawialne, czy
nieodnawialne. Stosowanie przedrost-
ka „bio-‘’ w kontekście środków sma-
rowych może być niejednoznaczne. Na
przykład zastosowanie terminu „biode-
gradowalny środek smarowy” nie musi
jednocześnie oznaczać, że jest on bio-
bazowy (surowiec do jego produkcji jest
pozyskany ze źródeł odnawialnych),
jak niejednokrotnie jest to postrzegane
przez konsumentów.

Dlatego potwierdzeniem zarówno
biodegradowalnego, jak i biobazowe-
go charakteru środka smarowego może

być odpowiedni certyfikat, którego uzy-
skanie wymaga spełnienia szeregu
kryteriów, takich jak odnawialność, bio-
degradacja czy toksyczność.

„Ecolabel” także dla smarów
Dla grupy produktowej „smary”

– czyli według definicji mieszaniny zło-
żonej z płynów bazowych i dodatków
podanej w decyzji Komisji Europejskiej
2011/381/UE – kryteria przyznawania
oznakowania ekologicznego UE zdefi-
niowane zostały w pięciu kategoriach:
1 – płyny hydrauliczne i oleje przekła-

dniowe do ciągników, 2 – smary stałe do
tulei wału śrubowego, 3 – oleje do pił
łańcuchowych, środki antyadhezyjne
do betonu, smary do lin stalowych, ole-
je do tulei wału śrubowego oraz inne
smary podlegające całkowitemu zu-
życiu, 4 – oleje do dwusuwów, 5 – oleje
przemysłowe i oleje do przekładni zę-
batych okrętowych.

Ponieważ kryteria przyznawania
„Ecolabel” są jasne i ściśle określone
w Decyzji Komisji 2011/381/UE z dnia
24 czerwca 2011 roku (przedłużonej
decyzją 2015/877/UE do 31 grudnia
2018 roku), dają możliwość uzyskania
konkretnych informacji na temat pro-
ekologicznego charakteru certyfiko-
wanych produktów.

Poniższa tabela obrazuje cechy ole-
jów hydraulicznych zaliczających się do
kategorii 1 w porównaniu ze zwykłymi
olejami biodegradowalnymi. �

Biodegradowalne oleje hydrauliczne 
odpowiedzią na zaostrzone normy 
środowiskowe
Na przestrzeni ostatnich lat wymagania co do właściwości technicznych olejów smaro-
wych oraz ich wpływu na środowisko znacznie wzrosły. Odpowiedzią na tę tendencję są
oleje biodegradowalne opracowane w oparciu o oleje estrowe lub oleje roślinne.

Elżbieta Migdał
specjalista Działu Badań i Roz-
woju w ORLEN Oil Sp. z o.o.

Porównanie zwykłego oleju hydraulicznego biodegradowalnego oraz oleju hydraulicznego bio-
degradowalnego posiadającego certyfikat UE „Ecolabel"

Zwykły olej hydrauliczny biodegra-
dowalny

Olej hydrauliczny biodegradowalny
posiadający certyfikat „Ecolabel"

Odnawialność Potwierdzenie dla gotowego pro-
duktu

Potwierdzenie dla gotowego pro-
duktu. Produkt końcowy powinien
zawierać węgiel pochodzący z su-
rowców odnawialnych w wysoko-
ści ≥ 50 proc.

Toksyczność w środowisku 
wodnym dla: 
- Daphnia (OECD 202) 
- ryb (OECD 203)

Potwierdzenie dla gotowego pro-
duktu

Potwierdzenie dla każdej określonej
substancji powyżej 0,1 proc.
(m/m) lub dla gotowego produktu i
jego głównych składników (> 5
proc. (m/m))

Biodegradowalność (OECD 301B) Potwierdzenie dla gotowego pro-
duktu

Potwierdzenie dla każdej określonej
substancji powyżej 0,1 proc.
(m/m)

Wymagania techniczne Zgodne z zastosowaniem Określone w normie ISO 15380
(tabele 2-5) 

Uzyskane potwierdzenie w odpo-
wiednim organie certyfikującym

Brak Tak (Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji S.A.)



TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE

Fabryka Wentylatorów „OWENT” Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem o 70-letniej tradycji w produk-
cji wentylatorów. Jej dorobek obejmuje wiele typoszeregów wysokosprawnych wentylatorów o różno-
rodnym przeznaczeniu, których konstrukcja została oparta na sprawdzonych rozwiązaniach
technicznych, gwarantujących wysoką jakość i bezawaryjność w eksploatacji.

MISJA

Naszą misją jest indywidualne podejście do każdego postawionego problemu oraz oferowanie wy-
robów najwyższej jakości i krótkich terminów realizacji zamówień, a w efekcie – pełne zadowolenie
klienta.

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

Przy opracowywaniu nowych wyrobów i modernizowaniu już produkowanych „OWENT” stale
współpracuje z jednostkami naukowo-technicznymi, takimi jak Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi,
Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wentylatory z oferty Fabryki Wentylatorów „OWENT” są produkowane według starannie i trafnie
dobranych koncepcji konstrukcyjnych, dzięki czemu uzyskują bardzo dobre parametry przepływowe,
akustyczne, sprawnościowe oraz eksploatacyjne i estetyczno-jakościowe. Są one stale modernizo-
wane, aby zapewnić najwyższe standardy użytkowe z zakresu zużycia energii czy ochrony przed ha-
łasem.

NOWE URUCHOMIENIA

W ubiegłym roku „OWENT” wprowadził do produkcji nowe typoszeregi wentylatorów:
• wentylatory do transportu pneumatycznego WPTO o wydajności do 18 m3/s i spiętrzeniu do12000 Pa
• wentylatory wysokociśnieniowe WPNL o spiętrzeniach do 35000 Pa
• wysokosprawne wentylatory wyciągowe WPWX i WPWXDo wydajności do 1 000 000 m3/h 

i spiętrzeniach do 25 000 Pa
• tłumiki wydmuchu pary dla kotłów energetycznych

We współpracy z niemiecką firmą CFE Technology GmbH oraz AGH Kraków uruchomiono pro-
dukcję wielkogabarytowych wentylatorów osiowych do wyciągu spalin
z regulacją parametrów za pomocą zmiany kąta łopatek wirnika pod-
czas pracy wentylatora.

INWESTYCJE

Aby sprostać tym wyzwaniom i zaoferować wy-
roby najwyższej jakości, Fabryka Wentylatorów
„OWENT” Sp. z o. o. w 2014 roku wybudo-
wała nową halę produkcyjną wyposażoną
w nowoczesne maszyny i urządzenia, która po-
zwala na produkcję nowych wysokosprawnych
i energooszczędnych wentylatorów. Obecnie prowadzimy
intensywne prace remontowe na istniejących obiektach 

Fabryka Wentylatorów 
„OWENT” Sp. z o.o.

Aleja 1000-lecia 2a 
32-300 Olkusz 

tel. 32 643 14 16 
www.owent.pl

Kamil Janiszewski

Prezes Zarządu 
Fabryka Wentylatorów 

Owent Sp. z o.o.



Urządzenia i instalacje pracujące
na platformach wiertniczych lub
innych obiektach pozabrzego-

wych są narażone na ekstremalne wa-
runki pogodowe, działanie soli morskiej
czy silnych wiatrów. Stąd zalecane jest
stosowanie elementów ze stali nie-
rdzewnej kwasoodpornej czy też
dodatkowo pokrytej specjalną
warstwą ochronną. Z kolei w po-
mieszczeniach zamkniętych i zbior-
nikach lub wokół nich tworzy się
bardzo duże stężenie gazów i cie-
czy palnych, przez co łatwo może
dojść do powstania atmosfery
wybuchowej. Tutaj mamy do czy-
nienia z przymusem szczególne-
go stosowania środków bezpie-
czeństwa oraz montowania jedy-
nie certyfikowanych urządzeń i in-
stalacji, zgodnych z dyrektywą
ATEX 94/9/WE.

KOPEX-Ex – Elastyczny 
System Ochrony Kabli

Jednym z rozwiązań dedyko-
wanych strefom zagrożonym wy-

buchem jest system KOPEX-Ex. Obej-
muje on grupy rur: elastycznych, wy-
konanych z modyfikowanego poliami-
du PA 12 o właściwościach antysta-
tycznych; dodatkowo pokrytych oplotem
ze stali nierdzewnej o właściwościach
ekranujących; ze stali galwanizowa-
nej czy nierdzewnej, pokrytych płasz-
czem z tworzywa sztucznego, wolnego
od halogenów. Dostępne są również ak-
cesoria – końcówki: proste i łukowe oraz
złączki rozgałęźne odpowiednie dla
urządzeń II grupy, tj. pracujących nad
ziemią. 

Produkty KOPEX-Ex, wykonane we-
dług standardu ochrony typu Ex e oraz
Ex d, są zgodne z wymogami Dyrekty-
wy Europejskiej ATEX 94/9/WE i zosta-
ły przebadane i dopuszczone zgodnie
z międzynarodowym systemem oceny
zgodności IECEx. Przeznaczone są do
stosowania w instalacjach statycznych
i dynamicznych, w strefach 1, 2, 21, 22.
Producent systemu KOPEX-Ex działa na
rynku stref zagrożonych wybuchem od
ponad 30 lat i posiada doświadczenie
na rynku chemicznym, petrochemicz-

nym, przetwórstwa żywności i farma-
ceutycznym. Produkty są wykonane
z materiałów charakteryzujących się
wysoką odpornością na działanie wo-
dy morskiej (platformy offshore), od-
pornością na paliwa silnikowe, tłuszcze,
oleje, słabe kwasy i zasady oraz inne po-
wszechnie stosowane rozpuszczalniki
(przetwórstwo i platformy wiertnicze),
zróżnicowane temperatury otoczenia,
wysoki stopień ochrony IP66/IP68. Po-
nadto nie ulegają korozji i posiadają wy-
soką odporność na działanie promieni
ultrafioletowych.

Stosując system elastycznych po-
łączeń rur i końcówek, służby utrzyma-
nia ruchu i ekipy montażowe mogą
dokonać instalacji systemu ochrony
kabli KOPE-Ex oraz przycinać rury za
pomocą prostych nożyc, bezpośrednio
na docelowym miejscu montażu. Zde-
cydowaną zaletą jest również to, że
montaż jest bardzo prosty i szybki. Nie
trzeba jak w przypadku rur stalowych za
każdym razem wynosić fragmentów
instalacji poza strefę, a montażu może
dokonać tylko jedna osoba. Atutem ela-

stycznego systemu jest
też możliwość montażu
w ograniczonych, cia-
snych przejściach i prze-
strzeniach. Produkty
KOPEX-Ex znajdują za-
stosowanie w wielu miej-
scach, najczęściej przy
podłączeniach do skrzy-
nek elektrycznych.

Uzupełnienie syste-
mu KOPEX-Ex stanowi
szereg dławnic kablo-
wych i zaślepek wenty-
lacyjnych, zarówno dla I,
jak i II grupy urządzeń.
Posiadają one cztero-
funkcyjne podwójne za-
dławienie przewodu.
Idealnie nadają się do

Rozwiązania dla środowisk 
wymagających
Rynek oleju, ropy czy gazu można podzielić na trzy sektory: po pierwsze – wydobycie,
badania i produkcja, po drugie – transport, magazynowanie oleju i gazu ze źródła do
rafinerii. Ostatni sektor to przetwarzanie i dystrybucja do klienta końcowego.

www.rynekinwestycji.pl

Małgorzata Kwasigroch
marketing manager w firmie
ASTE Sp. z o.o.
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Elastyczne rury do stref Ex



kabli zbrojonych, kabli z oplotem sta-
lowym czy aluminiowym. Dostępna
jest szeroka gama dławnic wykona-
nych z mosiądzu, mosiądzu niklowa-
nego oraz stali nierdzewnej kwasood-
pornej 316. Dławnice są w wykonaniu
Ex d oraz Ex e.

Taśmy i opaski ze stali
Wibracje, wpływy zewnętrzne i uszko-

dzenia mechaniczne skracają czas

życia instalacji. Coraz częściej do mo-
cowania w tych warunkach stosuje
się opaski oraz taśmy ze stali nie-
rdzewnej i nierdzewnej kwasoodpornej.
Od ponad 60 lat liderem wśród pro-
ducentów taśm i opasek stalowych
jest amerykański Band-it. Produkty
Band-It wykonane są w całkowitej
zgodności z dyrektywą RoHS oraz dy-
rektywą niskonapięciową (oznacze-
nie CE). Zostały pozytywnie zaopinio-
wane przez instytucje klasyfikujące
i certyfikujące, takie jak Underwriters
Laboratories, Det Norske Veritas czy
Lloyds Register. 

Stosowanie opasek i taśm wraz
zamkami Band-It jest bezpieczne dla
izolacji mocowanych przewodów.
Większość opasek i taśm ma gładką
powierzchnię wewnętrzną oraz za-
okrąglone krawędzie, co nawet przy
silnych wibracjach zmniejsza ryzyko
uszkodzenia izolacji. W ofercie znaj-
dziemy również opaski i taśmy po-
wlekane, co stanowi dodatkową ochro-
nę przed szkodliwym wpływem wi-
bracji oraz zapobiega tworzeniu ogniw
na styku metali. Wszystkie materiały

stosowane do powlekania (PP 571,
żywica epoksydowa EP, PA 11) są two-
rzywami bezhalogenowymi, niskotok-
sycznymi. 

Taśmy i opaski są zalecane do mo-
cowania kabli i przewodów do ele-
mentów konstrukcyjnych, drabin, masz-
tów i słupów, mocowania innych ele-
mentów do słupów oraz masztów
(np. znaków i tablic informacyjnych),
uszczelniania połączeń na wężach.
W celu uzyskania właściwego zapięcia
opaski lub taśmy zaleca się stosowanie
odpowiednio skalibrowanych narzę-
dzi, które zapewniają właściwą siłę
naciągu oraz dokładne obcięcie bez-
pośrednio przy zamku. Taśmy oraz
opaski stalowe polecane są wszędzie
tam, gdzie ważne są duża odporność
na zerwanie, podwyższona odporność
na działanie ognia, odporność na dzia-
łanie wysokich i niskich temperatur
oraz czynników chemicznych czy wody
morskiej. W Polce są szeroko stoso-
wane przy budowie statków, w prze-
myśle chemicznym oraz w infrastruk-
turze kolejowej i drogowej.

M-Boss Lite – system tłoczenia
oznaczeń ze stali nierdzewnej

M-BOSS Lite jest innowacyjnym
systemem tłoczenia oznaczeń na szyl-
dach ze stali nierdzewnej, przezna-
czonym dla klientów potrzebujących
krótkich serii tabliczek. Ten rodzaj ozna-
czeń jest przeznaczony głównie do sto-
sowania w obszarach o ekstremalnych
warunkach środowiskowych, np. w miej-
scach, gdzie występują wysokie/niskie
temperatury i/lub szkodliwe substancje
chemiczne.

Dzięki kompaktowej budowie i wa-
dze zaledwie do 35 kg M-BOSS Lite nie
stwarza problemów przy transporcie.
Dlatego też urządzenie może pracować
zarówno jako stacjonarne, jak i jako

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 159

�

Urządzenia i instalacje pracujące na platfor-
mach wiertniczych lub innych obiektach poza-
brzegowych są narażone na ekstremalne
warunki pogodowe, działanie soli morskiej czy
silnych wiatrów. Stąd zalecane jest stosowanie
elementów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
czy też dodatkowo pokrytej specjalną warstwą
ochronną.

Dławnice Ex

Taśmy stalowe BAND-IT

Znakowanie ze stali
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quasi-mobilne, np. na budo-
wach. Jest ono sterowane za
pomocą komputera. Odpo-
wiednie oznaczenia są ła-
two generowane poprzez
oprogramowanie dostar-
czane razem z urządze-
niem. Ponadto istnieje możli-
wość importowania danych,
np. z Excela. Prędkość tło-
czenia szyldów jest uzależ-
niona od wielkości oznacze-
nia – w przypadku tłoczenia
48 znaków na szyldzie o roz-
miarze 20x90 mm czas wy-
nosi poniżej minuty. Do dru-
karki przeznaczone są szyl-
dy ze stali nierdzewnej, kwa-
soodpornej typu 316 (ASTM)
w czterech wielkościach, któ-
re mocuje się przy pomocy
opasek kablowych o szero-
kości 4,6 mm lub przy pomo-
cy śrub czy nitów.

Oznaczenia M-BOSS Lite
są używane na rurkach o pod-
wyższonych wymaganiach:
offshore, konstrukcje mor-
skie, przemysł petroche-
miczny i wydobywczy, kolej
podziemna, zewnętrzne kon-
strukcje radiowe.

Koryta siatkowe 
DEFEM

Elementy systemu koryt
DEFEM dają możliwość bu-
dowania torów w dowolnej
płaszczyźnie poprzez przycinanie i łą-
czenie odcinków koryt. Kształtowanie
toru odbywa się bezpośrednio w miej-
scu montażu i nie wymaga specjalne-
go przeszkolenia instalatorów. Wystę-
pują one w różnym standardzie wyko-
nania (stal nierdzewna kwasoodporna,
ocynk elektrolityczny, ocynk ogniowy)
i znajdują zastosowanie w różnych
gałęziach przemysłu (przetwórstwo
spożywcze, przemysł chemiczny i pe-
trochemiczny, budowa statków, tabor
szynowy, telekomunikacja). System
tras kablowych umożliwia rozprowa-
dzanie przewodów po całej hali pro-

dukcyjnej, doprowadzając je również
do urządzeń, szaf i rozdzielnic. Koryta
można z powodzeniem stosować
w przemyśle o szczególnych wyma-
ganiach, posiadają bowiem atest hi-
gieniczny PZH i pozytywne opinie klien-
tów. Na potrzeby rynku spożywczego
oraz instalacji elektrycznych, które wy-
magają mycia strumieniem wody lub
detergentami, zostało zaaprobowane
pionowe mocowanie koryt, które tam,
gdzie warunki pozwalają, powinno
być standardem. Do tego celu zostały
zaprojektowane specjalne mocowa-
nia koryt do ścian, pozwalające odsu-

nąć koryto od ściany
na odległość 100 mm.
Taki sposób montażu
pozwala na łatwy
przegląd instalacji
i wymianę uszkodzo-
nych przewodów oraz
mycie instalacji. Dzię-
ki pionowemu ułoże-
niu koryt i przewodów
na instalacji groma-
dzi się mniej zanie-
czyszczeń i łatwiej
zachować czystość
w zakładzie produk-
cyjnym.

W ramach syste-
mu koryt siatkowych
DEFEM wyróżniamy
grupę produktów Mini
Mesh, które często sto-
suje się przy prowa-
dzeniu przewodów
wzdłuż maszyn czy
obudów. Koryta te są
przeznaczone dla ma-
łej ilości kabli i posia-
dają różne kształty
oraz mają dedykowa-
ną grupę akcesoriów
montażowych. Są od-
porne na mycie deter-
gentami i zabrudze-
nia. Uzupełnieniem
koryt kablowych dla
dużych obciążeń in-
stalacji kablami są
drabiny kablowe.

To tylko niektóre z rozwiązań dla
aplikacji o wysokich wymaganiach.
Oferta ASTE jest dużo bogatsza – obej-
muje m.in. kable odporne na wysokie
i niskie temperatury oraz działanie ole-
jów, smarów, rury PMA dla różnych za-
stosowań, nie tylko do stref zagrożonych
wybuchem, opaski z tworzyw sztucznych
z różnymi sposobami zamocowania, od-
porne na działanie wysokich tempera-
tur oraz agresywnych związków che-
micznych, rurki termokurczliwe do iden-
tyfikacji i izolowania żył.

www.aste.pl

ASTE is a limited liability company headquartered in Gdańsk which specializes in import and distribution of modern high-tech cables and cable accessories. We ope-
rate throughout the country, where our sales managers distribute our products. Apart from our principal activities, we also provide training and consulting aimed at de-
signers, contractors and investors. We help them with right selection of cables, cable fixing, protection and distribution. We offer our products for different kind of
applications connect with hazardous areas like: light fittings, boxes and enclosures, customized control panels for hazardous areas, ongoing R&D program for innova-
tive and high performance products, ATEX and IECEx products.
Main group of products offered for market – carefully verified, tested and safe – are: flexible conduit system KOPEX – Ex for cable protection, Ex cable glands, system of
wire cable trays, metal braids for protection and EMC screening of cables, steel clamps and bands, products for marking cables, wires and components and others.

W pomieszczeniach zamkniętych 
i zbiornikach lub wokół nich tworzy się
bardzo duże stężenie gazów i cieczy
palnych, przez co łatwo może dojść do
powstania atmosfery wybuchowej. Tutaj
mamy do czynienia z przymusem szcze-
gólnego stosowania środków bezpie-
czeństwa oraz montowania jedynie
certyfikowanych urządzeń i instalacji,
zgodnych z dyrektywą ATEX 94/9/WE.

Rozprowadzenie instalacji przy pomocy koryt siatkowych DEFEM





Wilgoć z jednej strony zwiększa
przewodność cieplną mate-
riału izolacyjnego, redukując

jego skuteczność, a z drugiej – prowa-
dzi do wysokiego ryzyka korozji izolo-
wanego elementu. Wymóg niezawod-
nej ochrony przed wilgocią dotyczy
w szczególności materiałów stosowa-
nych na dachach zbiorników magazy-
nujących niebezpieczne substancje.
Nie jest rzadkością, że materiały ła-
twopalne przechowywane są pod ci-
śnieniem i muszą być dodatkowo chło-
dzone przez zewnętrzne układy chło-
dzenia. Jeżeli izolacja zabezpieczona
jest paroszczelną okładziną, może
przedostać się do niej wilgoć i spowo-
dować kondensację pary na rurocią-
gach układu chłodzenia, w tym na izo-
lacji. Sytuacja ta zwiększa ryzyko uszko-
dzeń powodowanych korozją, które
mogą szybko wpłynąć na zwiększenie
rzeczywistych kosztów magazynowania
materiałów. ProRox GRP 1000 – w prze-
ciwieństwie do powszechnie stosowa-
nej blachy ocynkowanej – zapewnia
skuteczną wodoodporną warstwę okła-
dzinową i chroni zarówno zbiornik, jak
i układ chłodzenia.

Łatwy montaż i utwardzenie
promieniami UV

Elementem składowym ProRox GRP
1000 jest poliestrowa mata wzmocniona
włóknem szklanym, która ulega utwar-
dzeniu pod wpływem światła ultrafiole-
towego. Fabrycznie dostarczony produkt
zabezpieczony jest przed promieniami
UV czarną folią blokującą dostęp świa-
tła. Podczas obróbki i dopasowania
materiał jest miękki i plastyczny, a przy-

cinany może być do dowolnych kształ-
tów za pomocą noża lub nożyczek.

Indywidualnie dopasowane frag-
menty maty ProRox GRP 1000 mogą
być bezpośrednio przyklejone do alu-
miniowej warstwy okładzinowej, którą
pokryte są izolacje z wełny skalnej.
W tym celu usuwa się niebieską folię
ochronną na spodzie ProRox GRP
1000. Ważne jest, aby upewnić się, że
maty posiadają minimalnie 2,5-centy-
metrowe zakładki na połączeniach.
Przezroczystą folię, która chroni wierz-
chnią warstwę maty, usuwa się po
utwardzeniu. W przypadku, gdy nie
jest zapewniona wystarczająca ilość
światła dziennego, na przykład w za-
mkniętych pomieszczeniach, utwar-
dzanie maty może być osiągnięte
przez stosowanie lamp UV (UV 400
Watt HPA).

Ekonomiczna, wielofunkcyjna
i łatwa w utrzymaniu

Wodoszczelna okładzina ProRox
GRP 1000 oferuje szereg dodatkowych
zalet: materiał jest odporny na działa-
nie wielu substancji chemicznych i za-
pewnia ochronę mechaniczną izolacji
przed zniszczeniem. Ponadto systemy
ociepleń osłonięte ProRox GRP 1000
mogą być łatwo czyszczone przemy-

słowymi wysokociśnieniowymi urzą-
dzeniami, bez ryzyka zawilgocenia izo-
lacji. Jest to szczególnie ważne w prze-
myśle spożywczym i farmaceutycznym,
gdzie obowiązują większe wymagania
higieniczne i zachodzi konieczność
częstego czyszczenia. Cięcie i prze-
twarzanie ProRox GRP 1000 odbywa się
bezpośrednio w miejscu instalacji, co
pozwala uniknąć wysokich kosztów
prefabrykacji, które występują w przy-
padku okładzin z blachy.

Powszechne użycie ProRox GRP
1000 w przemyśle spożywczym, farma-
ceutycznym, petrochemicznym, a także
w morskim, wynika z wielofunkcyjności
rozwiązania – system może być uży-
wany do izolacji ciepłochronnych i zim-
nochronnych, instalacji podziemnych
i sieci napowietrznych. Wysoka ela-
styczność materiału umożliwia jego ła-
twe dopasowanie do bardzo skompli-
kowanych kształtów. Dzięki dużej od-
porności na wiele korozyjnych sub-
stancji chemicznych żywotność izolacji
znacząco się wydłuża.

Wodoszczelne rozwiązanie odpor-
ne na chemikalia i wysoka odporność
mechaniczna są wystarczającymi ar-
gumentami przemawiającymi za za-
stosowaniem ProRox GRP 100 na izo-
lowanych dachach zbiorników. �

Wodoszczelna ochrona 
izolacji ProRox GRP 1000
Rockwool Technical Insulation oferuje wodoszczelną okładzinę ProRox GRP 1000, 
odporną na działanie wielu substancji chemicznych, dzięki czemu może być stosowana
w przemyśle rafineryjnym i chemicznym.
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ROCKWOOL© Technical Insulation, a subsidiary of the international ROCKWOOL Group, is the worldwide market leader in technical insulation and covers the whole in-
dustrial insulation market and marine & offshore industry, providing a full range of products and systems for the thermal and firesafe insulation of technical applications.
The main scope of the article is present watertight insulation system ProRox GRP 1000 applicable on installations in chemical and petrochemical sector.

Agnieszka Lisikiewicz
Marketing Manager
ROCKWOOL Technical Insulation





Transport chemii stanowi funda-
mentalną działalność firmy Soli-
daris, która specjalizuje się w prze-

wozie materiałów niebezpiecznych kla-
sy 3, 5.1, 6.1, 8 i 9, a także towarów neu-
tralnych. Obecnie dysponujemy blisko
250 ciągnikami siodłowymi oraz nie-

spełna 150 cysternami. Jednak tabor nie
ogranicza się do pojazdów przezna-
czonych do transportu chemii, mimo że
ten stanowi ponad 60 proc. floty. Posia-
damy również zestawy kubaturowe,
plandeki typu mega oraz standardowe
naczepy. 

Potrzeba matką wynalazków
A jak było na początku? Odkąd pa-

miętam, mojej rodzinie towarzyszył
transport ciężarowy. Już mój dziadek, oj-
ciec i najstarszy brat zajmowali się
transportem węgla z pobliskich ko-
palń. Z czasem w biznes zaangażowała
się cała rodzina. W latach 90. jako na-
stolatek wspierałem rodzeństwo, jak
mogłem. Pomagałem rozwijać firmę
przez pozyskiwanie nowych klientów. Te-
lefon był wówczas luksusem. Brak do-
świadczenia i ograniczenia technolo-
giczne wymuszały na mnie wykorzy-
stywanie niekonwencjonalnych, często
pionierskich rozwiązań. Determinacja i
wiara w realizację założonych celów
sprawiły, że nigdy się nie poddawałem,
mimo że ciężkich momentów było wie-
le.

W następnych latach sam zasia-
dałem za kierownicą ciężarówki, zaj-
mowałem się spedycją i logistyką. Na-
sza działalność początkowo miała cha-
rakter rodzinny. Choć wiele się zmieni-
ło – kilku członków rodziny zrezygno-
wało z pracy w transporcie, z pozosta-

łymi nadal tworzymy zgrany zespół. Je-
steśmy praktykami – wiemy, czego mo-
żemy oczekiwać od naszych pracow-
ników, bo sami kiedyś to robiliśmy. To
niezwykle istotne w zarządzaniu.

Liczy się interes firmy
Stale podnosimy standardy bez-

pieczeństwa i kontroli naszego taboru.
Posiadamy liczne certyfikaty, w tym naj-
ważniejsze: ISO i SQAS, które dają pew-
ność wysokiej jakości naszym kontra-
hentom. Sami również narzucamy so-
bie system jakości. Wprowadziliśmy
m.in. system kwartalnej kontroli tech-
nicznej samochodów ciężarowych. Dzię-
ki temu jesteśmy w stanie ograniczyć
częstotliwość awarii w naszym taborze
i na bieżąco kontrolować jego stan. Sta-
łej wymianie podlega cała flota. Dbamy
o to, żeby nasze pojazdy spełniały wy-
śrubowane standardy ekologiczne.
80 proc. ciężarówek Solidaris spełnia
normy EURO V, a pozostałe 20 proc.

Chemia na osi
Co zrobić, żeby bezpiecznie przewieźć 24 tony niebezpiecznego ładunku? My to wiemy.
Osobiście zasiadałem za kierownicą ciężarówki, bo w zarządzaniu niezwykle istotne
jest, żeby wiedzieć, czego można oczekiwać od pracowników.

www.rynekinwestycji.pl

Piotr Groeger
prezes zarządu Solidaris Sp. z o.o.
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– EURO VI. Standardy te są aktualnie
najbardziej przyjazne dla środowiska.
Ponadto dzięki nowoczesnym pojaz-
dom możemy zapewnić niższe spalanie
i redukcję kosztów poniesionych na
opłaty drogowe, co pozwala nam być
konkurencyjnymi cenowo na rynku
transportu ciężkiego. 

Z tyłu głowy mam cały czas, że
najważniejszy jest interes firmy. Nie
boję się tak tego ująć, bo niby dlacze-
go? Interes firmy to wypadkowa zado-
wolenia klienta, dla którego pracujemy,
i pracownika, który czerpie satysfakcję
z wykonywanej pracy. Niezwykle ważny
w naszej działalności jest pracownik.
Zależy nam, by czuł się u nas dobrze,
dlatego dbamy o to, żeby rozwijać za-
interesowania oraz podnosić kwalifi-
kacje naszego personelu. Nasi spedy-
torzy obsługują stanowiska pracy, któ-
re wyposażyliśmy w nowinki technolo-
giczne nie tylko po to, by ułatwić im pra-
cę, lecz także po to, żeby ładunek prze-
wożony z naszym udziałem docierał za-
wsze na czas.

Jeździmy po całej Europie – głównie
do Niemiec, Włoch, krajów Beneluksu,
Francji, Szwecji, Rumunii, Hiszpanii
oraz na Węgry. Dystanse, jakie poko-
nujemy, determinują nas do wprowa-
dzania innowacyjnych rozwiązań. Nic
nie zastąpi doświadczonego spedyto-
ra, ale dziś musi być on wyposażony
w odpowiednie narzędzia. Nad flotą
czuwają nowoczesne systemy telema-
tyczne oraz TMS, zapewniające stały
nadzór nad pojazdami. W sytuacjach
awaryjnych pozwalają nam na szybką
reakcję i pomoc. Trasy, jakimi jeżdżą
ciężarówki Solidaris, są przemyślane,
optymalizowane i opracowywane przez
zespół specjalistów. Zawsze wybieramy
bezpieczne drogi. Praca logistyków
zapewnia rentowność przejazdów po-
przez planowanie ładunków zgodnie
z wyznaczoną trasą, jednocześnie za-
pewniając bezpieczeństwo. Używamy
specjalistycznych myjni chemicznych,
które bardzo skrupulatnie oczyszczają
zbiorniki naszych cystern po każdym
rozładunku. Mamy na uwadze cha-
rakter i zagrożenie płynące z przewo-
żonego przez nas ładunku. To w naszej
gestii leży dbanie o odpowiedni dobór

taboru do charakteru przewożonych ła-
dunków, czuwanie nad ekonomiką jaz-
dy kierowców, a także zapewnienie im
bezpieczeństwa przez odpowiednie
wyposażenie. To szczegóły, które prze-
kładają się na jakość usługi i profesjo-
nalne wykonywanie transportu che-
mii.

Cały czas się zmieniamy, wciąż po-
szukując nowych rozwiązań w dążeniu
do niedoścignionej doskonałości. Po-
łączenie nowoczesności Solidaris i tra-
dycji AUTOZAK, który w 2012 roku stał
się integralną częścią firmy w wyniku fu-
zji obu spółek, pozwala zapewnić na-
szym klientom bezpieczeństwo i naj-
wyższą jakość świadczonych usług

w konkurencyjnej cenie. W lutym 2015 ro-
ku po raz kolejny zostaliśmy laureatami
prestiżowych Diamentów Forbesa. To
dla nas ogromny zaszczyt i kolejne wy-
zwanie. Poprzeczka została ustawiona
bardzo wysoko, a naszym celem jest po-
dążanie w kierunku stałego jej podno-
szenia. Dlatego stosujemy dywersyfi-
kację działalności firmy poprzez zasto-
sowanie komplementarności usług, ja-
kie możemy zaoferować naszym kon-
trahentom.

Biznes trzeba rozwijać
Aktualnie oprócz działalności w za-

kresie transportu międzynarodowego
prowadzimy Okręgową Stację Kon-
troli Pojazdów przystosowaną do ob-
sługi samochodów ciężarowych oraz
osobowych. Nasi diagności sprawują
nadzór nad naszym taborem, jak rów-
nież świadczą usługi firmom trans-
portowym. Nieodłącznym elementem
naszej działalności jest serwis pojaz-
dów ciężarowych. Dzięki zapleczu
warsztatowemu oraz doświadczeniu

zatrudnianych mechaników możemy
obsługiwać zewnętrzne floty w zakre-
sie mechaniki samochodowej, klima-
tyzacji, a także świadczyć usługi wul-
kanizacyjne. 

Od listopada 2014 roku firma Soli-
daris jest również właścicielem Hotelu
SOLIDARIS. To trzygwiazdkowy obiekt,
który powstał w miejsce Hotelu Cen-
tralnego – jednego z symboli Kędzie-
rzyna-Koźla. Położony w bezpośred-
nim sąsiedztwie strefy przemysłowej
miasta, stanowi idealną lokalizację do
organizacji szkoleń, spotkań bizneso-
wych, konferencji. Zdecydowaliśmy się
na tę inwestycję, ponieważ wiemy, jak
ważne są relacje w biznesie. Swoją dzia-

łalność hotel rozpoczął od organizacji
Balu Biznesu, który zgromadził blisko
200 przedstawicieli opolskiego prze-
mysłu. Takie eventy nie tylko zbliżają,
lecz także pozwalają zrozumieć wza-
jemne potrzeby, co przekłada się bez-
pośrednio na powodzenie w prowa-
dzonych rozmowach. Imprezę tę mamy
zamiar organizować cyklicznie – wiemy,
że korzyści płynące z umiejętności roz-
mowy to wartość, której nie da się wy-
liczyć przy użyciu żadnych wzorów eko-
nomicznych.

Dziś rozumiemy, że to, co inni po-
strzegają jako sukces, jest drogą do cze-
goś więcej. Naszym celem jest ciągłe
doskonalenie swojej działalności. Misja,
jaka nami kieruje, wskazuje nam drogę
naprzód w dążeniu do uzyskania opty-
malnych wyników finansowych przy
utrzymaniu zadowolenia naszych klien-
tów oraz rosnącej satysfakcji z wyko-
nywanej pracy naszego zespołu. Re-
alizacją zamierzonych planów niech bę-
dzie radość z wykonywanych przez
nas usług. �

Solidaris has traded  in transportation of hazardous goods since 2003
We take care  our trucks meet the most restrictive ecological standards. 80 % of Solidaris’ trucks meet EURO V norms,  another 20 % of our trucks meet norms of EURO
VI. The fleet is watched by modern telematics and TMS systems providing constant  supervisions over trucks. Connection of Solidaris’ modernity and tradition of
AUTOZAK which in 2012 became an integral company’s part as a result of fusion, make us ensure our Customers the security and the highest level of provided services
in competitive prices. We guarantee our Customers restful sleep, making them sure that their hazardous goods are in safe hands.

Cały czas mam z tyłu głowy, że najważniejszy
jest interes firmy. Nie boję się tak tego ująć, 
bo niby dlaczego? Interes firmy to wypadkowa
zadowolenia klienta, dla którego pracujemy, 
i pracownika, który czerpie satysfakcję 
z wykonywanej pracy.

(Przedruk z Magazynu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Polska Chemia”)





Potrzeba i rola informacji podczas
podejmowania decyzji wydaje się
oczywista i powszechnie znana.

Według teorii decyzji podmiot, który
podejmuje decyzję, wybiera jedno z do-
stępnych, możliwych lub dopuszczal-
nych działań na podstawie uzyskanych
informacji dotyczących samego dzia-
łania, swojego otoczenia (konkurencji)
i świata zewnętrznego oraz – co naj-
ważniejsze – konsekwencji i skutecz-
ności poszczególnych decyzji w osią-
gnięciu zamierzonego celu. Tyle na te-
mat teorii. A jak jest w praktyce?

Realne wykorzystanie informacji,
możliwość oceny ich rzetelności oraz
źródeł dalece odstaje od tego, na co
wskazuje sama teoria. Wiele czasu zaj-

muje samo gromadzenie i przekazy-
wanie informacji, które – jak się często
okazuje – nie mają oczywistego związ-
ku z analizowaną problematyką. Tym
bardziej problematyczna jest ocena
ich rzetelności i wiarygodności źródeł.
Stąd ponad 20 lat temu w czeskiej gru-
pie Medistyl zapadła decyzja o wy-
dzieleniu autonomicznej spółki Medistyl
– Środkowoeuropejskiego Ośrodka In-
formacji, który stał się brokerem infor-
macji, której misją jest wyszukiwanie,
analiza, opracowanie i dostarczanie da-

nych potrzebnych do podejmowania
strategicznych decyzji lub wypełnienia
legislacyjnych wymogów.

Swoimi usługami wspieramy
zwłaszcza spółki farmaceutyczne, che-
miczne i inżynieryjne, przewoźników
materiałów niebezpiecznych, instytucje
kontrolne i inspekcje, rzeczników pa-
tentowych oraz wiele innych innowa-
cyjnych organizacji, które są świadome
wartości zweryfikowanej i rzetelnej in-
formacji. W zależności od potrzeb, celu
i sposobu wykorzystania danych do-
starczamy trzy rodzaje informacji: na-
ukową i faktograficzną, patentową oraz
legislacyjną.

Niekwestionowanym liderem w za-
kresie udostępniania informacji na-
ukowych, technicznych, patentowych

i faktograficznych jest platforma STN
(Scientific and Technical Network), któ-
ra zrzesza ponad 150 baz ze wszystkich
dziedzin nauki i techniki, zaś Medistyl
jako przedstawiciel STN dla Europy
Środkowej korzysta z tego unikalnego
źródła. Siła STN polega na zgroma-
dzeniu źródeł najważniejszych produ-
centów, a czasami nawet konkurentów,
pod nagłówkiem jednej platformy. Dzię-
ki temu oszczędzamy czas oraz uzy-
skujemy możliwie kompleksową infor-
mację dla danej problematyki. Przy-

kładem niech będzie dostępność naj-
ważniejszych baz chemicznych (m.in.
Chemical Abstracts, Registry, Derwent
Chemical Resources, Reaxys File) oraz
tematycznych (Kosmet, Rapra, Adhesi-
ves and Polymeric Composites, To-
xcenter, Petroleum Abstracts) w jednym
narzędziu. Pełny zestaw baz dostępny
jest na stronie: www.stn-internatio-
nal.org. 

Zakres poszukiwań informacji jest
bardzo szeroki, ale do najczęstszych
należą takie obszary, jak: toksykologia
i ekotoksykologia, skuteczność sub-
stancji leczniczych, informacje doty-
czące pozostałości substancji w śro-
dowisku, zwierzętach i ludziach, bez-
pieczeństwo i skuteczność leków, stan
techniki lub pozyskanie materiałów

W jaki sposób ocenić wartość informacji przed podjęciem decy-
zji? Czy dostępne są narzędzia do monitorowania trendów 
i kierunków rozwoju w przemyśle? Jak uzyskać kompleksową 
i niezależną informację?

www.rynekinwestycji.pl

Swoimi usługami wspieramy zwłaszcza spółki
farmaceutyczne, chemiczne i inżynieryjne, prze-
woźników materiałów niebezpiecznych, instytu-
cje kontrolne i inspekcje, rzeczników
patentowych oraz wiele innych innowacyjnych
organizacji, które są świadome wartości zweryfi-
kowanej i rzetelnej informacji.

Maciej Szewczyk
CEE Manager 
w MEDISTYL spol. s r. o.
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Rzetelna informacja 
podstawą strategicznej decyzji



źródłowych potwierdzających lub ne-
gujących wskazaną tezę. Oprócz jed-
norazowych poszukiwań i analiz za-
pewniamy monitorowanie wybranych
tematów. Zwykle są to zadania z za-
kresu IP intelligence, kiedy to monito-
rujemy dla klienta wybraną problema-
tykę i wszystko to, co publikowano na
dany temat w literaturze fachowej,
zgłoszeniach patentowych i patentach.
Monitorujemy działalności publikacyj-
no-patentowe konkurentów, analizuje-
my trendy i wskazujemy kierunki roz-
woju. 

Ciekawym zadaniem jest dla nas
także nieustanne monitorowanie infor-
macji, które mogą mieć wpływ na pro-
fil bezpieczeństwa substancji leczni-
czych. Dla tej specyficznej kategorii
zleceń korzystamy zarówno ze źródeł
ogólnoświatowych, jakie obejmuje STN,
jak i z lokalnie publikowanych czaso-
pism medycznych. Nasz zespół spe-
cjalistów analizuje zawartość ponad
400 czasopism naukowych publikowa-
nych w 15 krajach Europy Środkowej
i Wschodniej. Korzystając z szerokiego
zakresu danych faktograficznych, do ja-
kich mamy dostęp, a przy tym partycy-
pując w projektach związanych z bez-
pieczeństwem chemicznym oraz nie-
ustanne śledząc prawo w tym zakresie,
tworzymy narzędzia będące kombina-
cją informacji faktograficznych i legi-
slacyjnych.

Od 20 lat rozwijamy własną bazę
MEDIS-ALARM, która zawiera szcze-
gółowe informacje dla 9,5 tys. niebez-
piecznych substancji. Największą ko-
rzyścią tego narzędzia jest komplekso-
wość danych. Dzięki temu w jednym
miejscu mamy informacje dotyczące:
właściwości, klasyfikacji i identyfikacji
substancji chemicznych, toksykologii
i ekotoksykologii, instrukcji ratowni-
czych, przepisów transportowych (ADR,
RID, IATA, IMDG), przepisów unijnych
i lokalnych, a także wartości najwyż-
szych dopuszczalnych stężeń w miejscu
pracy. MEDIS-ALARM wykorzystywa-
ny jest przez zakłady chemiczne, pro-

ducentów i dystrybutorów chemii, ko-
smetyków i leków, jak również labora-
toria, służby ratunkowe, jednostki stra-
ży pożarnej oraz doradców bezpie-
czeństwa chemicznego.

Kolejnym narzędziem, które two-
rzymy we współpracy ze spółką Dekra,
jest kompleksowe elektroniczne opra-
cowanie umowy ADR. Program ADRem
wspiera bezpieczny transport i mani-
pulację towarami niebezpiecznymi, zaś
dodatkowe informacje, takie jak in-
strukcje ratownicze, bezpieczne strefy
i odległości, są niezastąpione w sytu-
acjach kryzysowych. ADRem jest nie-

zbędnym narzędziem dla doradców
ADR, przewoźników, firm spedycyjnych,
producentów i dystrybutorów towarów
niebezpiecznych.

Chociaż Medistyl działa w Polsce od
2009 roku, to dopiero w 2015 roku uda-
ło się stworzyć pion wspierający orga-
nizacje z innych dziedzin gospodarki niż
farmacja. Jak widać, wartość informa-
cji jest trudna do wycenienia prostym ra-
chunkiem ekonomicznym, ale należy
pamiętać, by uwzględnić wagę podej-
mowanych decyzji, wymaganą do-
kładność, rzetelność oraz zamierzony
cel. �
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Role of information during the decision making seems obvious and well known. According to the decisions theory entity that decides, chooses one of the available, po-
ssible or permissible actions based on the information concerning the activity itself, its environment (competitors) and – most important – consistency and effective-
ness of specific decisions to achieve the intended purpose.
It’s theory – and how is it in practice? The real usage of information, opportunity to assess their reliability and sources stands out far from what the theory suggests. Lots
of time it takes to collect and share information which often have no obvious connection to the analyzed issue. Even more problematic is the assessment of their relia-
bility, comprehensiveness and credibility of sources.
For above reasons, more than 20 years ago in Czech company Medistyl felt decision to establish Central European Information Centre, which has become information
broker with mission to search, analyze and deliver information for strategic decisions and fulfill legislative requirements. Basic source of information is STN – neutral
platform, which provides a single point access to the premium content of 150 databases from the world’s most important publishers in the areas of patents, the natural
sciences, and technology.



Bezpieczeństwo oczami 
systemów zarządzania
Chcąc nadążyć za zmieniającymi się uwarunkowaniami spo-
łeczno-ekonomicznymi, współczesne organizacje są obligatoryjnie
zmuszone do nieustannego podnoszenia jakości produktów przy
jednoczesnym zaangażowaniu na rzecz ograniczania negatywnych
wpływów środowiskowych oraz poprawy warunków bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Dodatkowo w ostatnich latach organizacje
wykazują coraz większe zainteresowanie poprawą efektywności
energetycznej procesów, a także unormowaniem podejścia do
przetwarzanych informacji o znaczeniu biznesowym, strategicz-
nym w formie papierowej oraz elektronicznej.

www.rynekinwestycji.pl
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Nawarstwienie się tak wielu pro-
blemów przy napiętych środ-
kach finansowych sprawia, że

działania decyzyjne w firmach muszą
być oparte wyłącznie na transparent-
nych i integralnych informacjach, do-
stępnych w każdym miejscu i czasie wy-
łącznie dla upoważnionych osób.

W Polsce nadal najpopularniejszy-
mi narzędziami wspierającymi procesy
decyzyjne są systemy zarządzania,
zbudowane w oparciu o krajowe oraz
międzynarodowe normy odniesienia.
Wiele wskazuje na to, że coraz więcej
firm wykorzystuje praktyczny potencjał
norm, odchodząc od zaspakajania swo-
ich indywidualnych potrzeb podykto-
wanych wyłącznie chęcią posiadania
certyfikatu. Dla kontrastu trzeba pod-
kreślić, że tyle samo firm nadal opiera
swój proces doskonalenia na stwier-
dzonych niezgodnościach i podjętych
na ich postawie działaniach korekcyj-
nych oraz korygujących, traktując dzia-
łania zapobiegawcze jako potrzebę
drugiej lub trzeciej kategorii. Wyjątek
w tym zakresie stanowią organizacje,
które zapobiegawczo dokonują cy-
klicznych i udokumentowanych analiz
ryzyka, wymaganych zasadniczo w ra-
mach zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy oraz bezpieczeństwem
informacji.

Sytuacja taka nie potrwa długo,
bowiem w znowelizowanym wydaniu

normy ISO 9001:2015 oraz ISO
14001:2015 zarządzanie ryzykiem jest
obowiązkowym działaniem każdej or-
ganizacji, która chce wykazać zgodność
z niniejszymi normami odniesienia. Aby
jednak uspokoić nastroje przed zmia-
nami, warto dowiedzieć się, jakie efek-
ty daje systemowe podejście do ryzyka
oraz w jaki sposób pozwala ono za-
pewnić bezpieczeństwo decyzji na róż-
nych poziomach zarządzania organi-
zacją.

Czym jest ryzyko i szansa?
Ryzyko jest niczym innym jak nie-

pewnością osiągnięcia celu, wyrażoną
w postaci kombinacji prawdopodo-
bieństwa wystąpienia potencjalnych
zdarzeń oraz ich skutków. Ryzyko może
mieć kontekst pozytywny lub negatyw-
ny. Oznacza to, że każdemu ryzyku
oprócz ewentualnej straty towarzyszy
szansa podobna do tej, z jaką można się
spotkać chociażby podczas obstawia-
nia na loterii. Powyższej opinii przygry-
wa zasada mówiąca, że proces anali-
zy ryzyka powinien być tak głęboki, jak
głębokie jest ryzyko strat poniesionych
wskutek złych decyzji. Taka postawa po-
zwala nie tylko kontrolować ryzyko na
poszczególnych poziomach zarządza-
nia, lecz także pomaga w alokacji od-
powiedniej ilości zasobów niezbęd-
nych do spełnienia określonych przez
najwyższe kierownictwo celów.

W każdym przypadku zasadne jest,
aby zidentyfikowane przez organizację
ryzyka miały przypisanych właścicieli,
odpowiadających za ich nadzorowanie
i niedopuszczenie do urzeczywistnienia
się zdarzeń, które mogą negatywnie
wpłynąć na działania firmy. Stąd waż-
ne jest, aby stworzyć klarowne proce-
dury określające jednoznacznie, dla
jakich sytuacji oraz obszarów zarzą-
dzania dany proces analizy ryzyka ma
być uruchamiany, a także według jakich
kryteriów ryzyko ma być oceniane oraz
kto i na jakich zasadach ma w nim
uczestniczyć.

Narzędzia systemowe 
do nadzorowania ryzyka

Większość systemów bazujących
na analizie ryzyka czerpie z norm po-
mocniczych, stanowiących wytyczne
do wdrożenia. Znaczna ilość analiz
zbudowana jest na formułach w Exce-
lu, które pozwalają przyjąć metodykę
odpowiednią do charakteru organiza-
cji. W przypadku analiz dotyczących sta-
nu BHP brane są pod uwagę takie
czynniki, jak prawdopodobieństwo wy-

stąpienia zdarzenia, czas ekspozycji na
zagrożenie oraz skutki zdarzenia. Od-
działywanie tych trzech czynników ge-
neruje wyniki, które pod wpływem od-
powiednich kryteriów uruchamiają pro-
cesy decyzyjne, rzutujące na poprawę
warunków pracy. 

Według podobnych zasad odbywa
się analiza dotycząca bezpieczeństwa
informacji, z tym wyjątkiem, że para-
metr ekspozycji zastępowany jest po-
datnością, potocznie oznaczającą sła-
bość aktywu. Od momentu pojawienia
się nowego wydania normy ISO/IEC
27001:2013 proces oceny i analizy ryzyka
bezpieczeństwem informacji można
jednak przeprowadzać – jak mówi nor-
ma ISO 31000:2009 – bazując wyłącznie
na szacowaniu prawdopodobieństwa
oraz skutków utraty trzech podstawo-
wych atrybutów bezpieczeństwa infor-
macji: poufności, integralności oraz
dostępności.

mgr inż. Paweł Karpiński
audytor zintegrowanych syste-
mów zarządzania w branży
energetycznej
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Paweł Karpiński
absolwent Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej, uczestnik
licznych szkoleń doskonalących z za-
kresu systemów zarządzania. Zawo-
dowo specjalista oraz audytor
zintegrowanych systemów zarządza-
nia w branży energetycznej. Potrafi
z wielkim entuzjazmem oraz pasją
dzielić się praktycznymi doświadcze-
niami i przemyśleniami na temat
metod wdrażania, utrzymywania, do-
skonalenia, a także audytowania sys-
temu zarządzania jakością według
ISO 9001, systemu zarządzania ener-
gią według ISO 50001, systemu za-
rządzania środowiskowego według
ISO 14001, systemu zarządzania bez-
pieczeństwem informacji według
ISO/IEC 27001 oraz systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem i higieną
pracy według PN-N-18001. 
W swojej praktyce trenerskiej ma na
koncie szkolenia oraz wykłady prowa-
dzone w imieniu zarówno polskich,
jak i niemieckich firm dla takich orga-
nizacji, jak KGHM Polska Miedź SA,
Arcelor Mittal Poland, PGE Polska
Grupa Energetyczna SA, JSW KOKS
SA. Aktywnie współpracuje z PRS
Certyfikacja. Ponadto posiada kwalifi-
kacje audytora wiodącego, niezbędne
do wykonywania audytów certyfikują-
cych. W wolnych chwilach lubi wraz 
z żoną spędzać czas w gronie najbliż-
szych przyjaciół, najchętniej przy do-
brym meczu piłki nożnej.



�

Norma ISO 31000:2009 podaje ogól-
ne wytyczne i zasady w zakresie za-
rządzania ryzykiem, niezbędne do usys-
tematyzowania podejścia do analizy
i oceny ryzyka. Wiele wskazuje na to, że
systemy zarządzania jakością oraz za-
rządzania środowiskowego dostoso-
wane przez organizację do nowych
wymagań będą korzystać ze wzorców
przedstawionych w ww. normie. Po-
zwoli to na uzyskanie efektu synergii, tak
ważnego przy integracji obu systemów
zarządzania. Warto przypomnieć, iż
alternatywą dla przytoczonej normy
mogą być wciąż żywe metody bazują-
ce na analizach przyczynowo-skutko-
wych FMEA, wspieranych udziałem
diagramów Ishikawy.

Bez względu na obraną przez or-
ganizację metodę, zgodnie z zapisa-
mi normy ISO 31000, proces zarzą-
dzania ryzykiem będzie musiał sto-
sować się do ram określonych zasa-

dami, zgodnie z którymi zarządzanie
ryzykiem:
• tworzy i chroni wartości, przyczynia-
jąc się do wykazania celów oraz do-
skonalenia wyników działalności w ob-
szarze bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
zgodności z przepisami prawa, ak-
ceptacji społecznej, jakości wyrobu,
ochrony środowiska oraz efektywności
w działaniach operacyjnych;
• jest elementem podejmowania świa-
domych decyzji i wyborów, opartych na
priorytetach oraz alternatywnych kie-
runkach działań;
• jest procesem usystematyzowanym,
ustrukturyzowanym oraz osadzonym
w czasie;
• wykorzystuje najlepsze dostępne in-
formacje oparte na doświadczeniach,
danych historycznych, informacjach
zwrotnych od interesariuszy, obserwa-
cjach, prognozach i opiniach eksperc-
kich;

• jest dopasowane do charakteru dzia-
łalności organizacji i profilu ryzyka,
a także uwzględnia czynniki ludzkie
i kulturowe;
• jest dynamiczne i elastycznie reagu-
je na zmiany;
• ułatwia ciągłe doskonalenie organi-
zacji, równolegle z innymi aspektami or-
ganizacyjnymi.

Jaka jest rzeczywistość?
Doświadczenia zebrane przez or-

ganizacje bazujące na analizach ryzy-
ka wskazują jednoznacznie, że dzięki
zarządzaniu ryzykiem niejednokrotnie
udało się uniknąć poważnych skutków
wystąpienia fizycznych zakłóceń pro-
cesowych. Nie byłoby to możliwe bez od-
powiedniego dostępu do wyselekcjo-
nowanych podczas analizy ryzyka czę-
ści zamiennych oraz wsparcia ze stro-
ny wykwalifikowanych i przygotowa-
nych na taką ewentualność pracowni-
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Obecnie, w dobie rosnących uprawnień, wy-
magań i świadomości klientów, kiedy coraz więk-
sza ilość zadań przekazywana jest samorządom,
sprawne zarządzanie w jednostkach samorządowych,
bez narzędzi wspomagających, staje się bardzo trud-
ne. Systemy zarządzania jakością nie tylko stano-
wią istotny czynnik uwiarygodniający dany urząd
i potwierdzający wysoką kulturę organizacyjną,
lecz przede wszystkim realnie pomagają w zarzą-
dzaniu organizacją.

W naszym urzędzie miasta na prawach powiatu,
który realizuje zadania gminne, powiatowe, zleco-
ne, a także wynikające z podpisanych porozumień,
opracowaliśmy i wdrożyliśmy Zintegrowany System
Zarządzania Jakością oparty o normy ISO 9001:2008
i ISO 27001:2013, do których w przyszłości dołą-
czony zostanie – dziś jeszcze funkcjonujący czę-
ściowo odrębnie – opracowany przez nas system
zarządzania jakością, który jest narzucony przepi-
sami ustawy o finansach publicznych – kontrola za-
rządcza, z wymaganą analizą ryzyka dla wcześniej
ustalonych zadań i celów naszej organizacji.

Wdrożenie zintegrowanego systemu było spo-
rym wyzwaniem dla urzędu, bowiem pracownicy mu-
sieli przeznaczyć czas, który wcześniej wykorzy-
stywany był do realizacji zadań merytorycznych, na
wdrażanie – a wcześniej opracowanie – systemu.
W pierwszej kolejności wprowadzony został system
w oparciu o normę ISO 9001:2008, a następnie,
po kilku latach, dołączyliśmy wymagania normy
ISO 27001:2013, tworząc zintegrowany system. Cza-
sochłonna praca, w wyniku której między innymi zin-
wentaryzowano wszystkie zasoby informacyjne
oraz zasoby ludzkie w urzędzie, a następnie poddano
je analizie i ocenie pod kątem ryzyka, doprowadzi-
ła do uporządkowania tematyki bezpieczeństwa in-
formacji. Powstał między innymi tzw. plan ryzyka,
w którym zebrane i opisane zostały wszystkie ryzy-
ka nieakceptowalne wraz z ustaleniami co do dal-
szego postępowania z nimi. Ryzyka związane z bez-
pieczeństwem informacji ujęte zostały w sposób sys-
temowy, co w znacznym stopniu pomaga nimi za-
rządzać. Ważne jest, że analizując ryzyko związane
z wykonywanymi zadaniami, każda komórka orga-
nizacyjna urzędu postępuje zgodnie z tą samą pro-
cedurą, w taki sam sposób, co ułatwia późniejszą

ocenę i analizę ryzyk na tle innych komórek orga-
nizacyjnych.

W przypadku naszego urzędu głównym po-
wodem wdrożenia wymienionych wyżej systemów
zarządzania jakością była chęć uporządkowania or-
ganizacji według sprawdzonych norm, a także
sprostanie wymaganiom prawnym narzuconym
urzędom administracji publicznej, wynikającym mię-
dzy innymi z ustawy o finansach publicznych, na-
rzucającej sprawowanie kontroli zarządczej w urzę-
dzie, ustawy o ochronie danych osobowych, roz-
porządzenia w sprawie Krajowych Ram Interopera-
cyjności, a także minimalnych wymagań dla reje-
strów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.

Mamy świadomość, że systemy zarządzania
jakością nie mogą trwać w stagnacji, lecz muszą
się doskonalić i rozwijać, wychodząc naprzeciw
zmieniającym się uwarunkowaniom wewnętrz-
nym i zewnętrznym każdej organizacji. Tylko wte-
dy są w stanie spełnić swoje zadania. Obecnie
mamy przed sobą wizję chociażby wdrożenia roz-
wiązań według znowelizowanej normy ISO 9001.
Oczywiście doskonalenie i rozwój wymagają okre-
ślonych nakładów, związanymi z kosztami utrzymania
czy certyfikacji, które w obecnej sytuacji finanso-
wej samorządów nie są popularne. Wynika to z fak-
tu, że wydatki te nie przekładają się w sposób bez-
pośredni na zaspokajanie wnioskowanych po-
trzeb mieszkańców miasta i czasem trudno jest wy-
tłumaczyć potrzebę ich ponoszenia. Biorąc jednak
pod uwagę korzyści, między innymi z posiadania
dobrze zorganizowanej pracy w oparciu o spraw-
dzone normy, mamy poczucie, że decyzja o wdro-
żeniu systemów była właściwa.

Grzegorz Dulemba
naczelnik Biura ds. Zarządzania
Jakością w Urzędzie Miasta w Ja-
strzębiu-Zdroju, ekonomista, rze-
czoznawca majątkowy,
pełnomocnik ds. zintegrowanego
systemu zarządzania jakością 
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ków, którzy wykonują swoje zadania na
bazie opracowanych i przetestowa-
nych wcześniej instrukcji przeciwawa-
ryjnych. Być może trudno sobie to wy-
obrazić, ale bardzo wiele firm nie wy-
kazuje przytoczonego powyżej przygo-
towania, opierając swój proces decy-
zyjny na zasadzie „tu i teraz”. W kon-
sekwencji okazuje się, że postój pro-
dukcyjny spowodowany brakiem do-
stępu do podatnych na zużycie części
poważnie destabilizuje plany produk-

cyjne, czego efektem są istotne straty fi-
nansowe lub w najlepszym przypadku
stresogenne opóźnienia produkcyjne.
Warto zatem szerzyć zasadę, że dobrze
opracowane instrukcje zapewniają
większy komfort zarządzania oraz po-
zwalają zmniejszyć prawdopodobień-
stwo poniesienia znaczących strat wsku-
tek przerwania ciągłości działania pod-
stawowych procesów firmy.

Wszyscy doskonale wiemy, że awa-
ria może mieć bezpośredni wpływ na
niedopełnienie warunków umowy, jak
również może wiązać się z niekorzyst-
nym wpływem na środowisko natural-
ne wskutek emisji gazów, zrzutu zanie-
czyszczeń lub zwiększonej liczby wy-
generowanych odpadów. Drugim ele-
mentem towarzyszącym awarii jest ry-
zyko wystąpienia zagrożenia dla życia
i zdrowa pracowników zaangażowa-
nych w realizowane działania napraw-
cze. Świadomość tych wszystkich za-
grożeń nie powinna być traktowana
przez organizacje w kategorii problemu
opartego na zasadzie „jakoś to bę-
dzie”. Jeżeli chodzi o ryzyko spowodo-
wane skutkami środowiskowymi oraz
zdrowotnymi pracowników, organizacja
powinna zadbać o to, aby ograniczyć ry-
zyko w tym zakresie do minimum.

Dopełnienie wszelkich starań przy
usuwaniu skutków awarii może korzyst-
nie wpłynąć zarówno na wizerunek or-
ganizacji, jak i na panujące wewnątrz fir-
my nastroje pracowników, ceniących
sobie nade wszystko dobrą organizację

pracy oraz komfort spowodowany po-
czuciem bezpieczeństwa. Z organiza-
cyjnego punktu widzenia kluczową spra-
wą jest usystematyzowanie podejścia do
przetwarzanych w różnej formie infor-
macji. Z obserwacji wynika, że organi-
zacje posiadają olbrzymi potencjał w za-
kresie ograniczania zbędnych informa-
cji, niemniej nie zawsze mają pomysł, jak
skutecznie to osiągnąć. Tam, gdzie pro-
ces nadzoru nad dokumentami i zapi-
sami jest, mówiąc potocznie, rozher-

metyzowany, wśród pracowników panuje
opinia, że systemy zarządzania służą wy-
łącznie do generowania niepotrzeb-
nych nikomu informacji, co najczęściej
przejawia się niechęcią oraz brakiem
systematyczności w prowadzonych za-
pisach. Nieszczęśliwe jest w tym wszyst-
kim to, że wiele z tych opinii jest uza-
sadnionych. Zdarza się, że sami właści-
ciele informacji nie wiedzą, w jakim celu
dane informacje są dokumentowane.

Najczęściej za taki stan odpowiada
nieodpowiedni proces wdrożeniowy,
oparty na gotowych szablonach syste-
mowych wykorzystujących niedojrzałość
zidentyfikowanych procesów firmy. Po-
nadto często można spotkać się z po-
glądem, że zestaw stosowanych w or-
ganizacji procedur jest zrozumiały wy-
łącznie dla audytorów i ewentualnie wy-
branych pracowników organizacji nad-
zorujących te systemy. Na szczęście opi-
nie te nie są organizacjom obojętne, co
przejawia się coraz większym zaanga-
żowaniem na rzecz ograniczania ilości
informacji do niezbędnego minimum.
Wcześniej jednak dokonywana jest in-
wentaryzacja informacji, stanowiąca
dane wejściowe do procesu szacowa-
nia ryzyka bezpieczeństwem informa-
cji. Proces ten nie należy wprawdzie do
najłatwiejszych, niemniej dobrze prze-
prowadzony, daje naprawdę widoczne
rezultaty w postaci łatwiejszego wy-
szukiwania informacji, kompletności
dokumentów oraz ich ochrony przed
nieautoryzowanym dostępem.

Ostatnim obszarem zarządzania
wartym omówienia są systemy zarzą-
dzania energią oparte na normie ISO
50001:2011, która w coraz większym
stopniu zyskuje na popularności wśród
firm wykazujących chęć poprawy swo-
jego wyniku energetycznego. Mogłoby
się wydawać, że energetyka nie ma zbyt
wiele wspólnego z ryzykiem bizneso-
wym, jednak warto przypomnieć, że
energia stanowi „krwiobieg” niezbędny
do zapewnienia funkcji życiowych re-
alizowanych procesów produkcyjnych.
Organizacje najczęściej przypominają

Ryzyko może mieć kontekst pozytywny lub negatywny.
Oznacza to, że każdemu ryzyku oprócz ewentualnej
straty towarzyszy szansa podobna do tej, z jaką można
się spotkać chociażby podczas obstawiania na loterii.
Powyższej opinii przygrywa zasada mówiąca, że pro-
ces analizy ryzyka powinien być tak głęboki, jak głębo-
kie jest ryzyko strat poniesionych wskutek złych decyzji.
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sobie o energii wówczas, gdy jej za-
braknie. Nie dziwi więc fakt, że wiele firm
jest nieodpowiednio przygotowanych na
utratę dostawy energii elektrycznej albo
innych form energii w postaci gazu lub
ciepła. Dotychczas nie pojawiły się in-
formacje na temat nowelizacji podejścia
do zarządzania energią na zasadach
opartych na zarządzaniu ryzykiem. Nie
oznacza to jednak, że nie warto dobro-
wolnie wspierać tego obszaru zarzą-
dzania analizami ryzyka, kluczowymi
dla zapewnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego firmy.

Podsumowanie rzeczywistości
Trudno na kilku stronach streścić

wszystkie problemy, jakim muszą spro-
stać współczesne organizacje. Niemniej
na podstawie kilku przytoczonych przy-
kładów widać, że podejście oparte na ry-
zyku może być całkiem ciekawym na-
rzędziem pomocniczym dla procesów
decyzyjnych w organizacji. Należy pa-
miętać, że każda firma wymaga indy-
widualnego podejścia do zarządzania,
zwłaszcza w obszarze analizy ryzyka.

Z pewnością w najbliższym okresie
pojawi się szereg metod szacowania ry-

zyka, którymi organizacje będą kuszo-
ne. Na chwilę obecną trudno stwierdzić,
która z proponowanych metod będzie
najskuteczniejsza. Biorąc pod uwagę
własne doświadczenia, sadzę, że naj-
lepszą metodą okaże się ta, którą or-
ganizacja sama opracuje na własne po-
trzeby.

Certyfikacja systemów 
zarządzania – czy warto?

Aby podnieść wiarygodność wdro-
żonych systemów zarządzania, orga-
nizacje często korzystają z możliwości
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Article ‘Safety through management systems’ describes general idea of risk management and its influence on decision-making processes in organizations. Presented
examples reflect actual approach used by companies. Author of the article underlines that management based on rules ‘here and now’ and ‘somehow it will be’ is not
appropriate for organizations that want to be called modern enterprises. He also defines that the reason for such attitude is lack of systematic approach to risk manage-
ment that following the model of occupational health and safety management system and information security management system was implemented this month into
worldwide popular quality management system and environment management system. The article also explains why modern companies should undergo external au-
dits by renowned certification bodies like PRS Certification.

ich certyfikowania na podstawie audy-
tów wykonywanych przez niezależnych
i wysoko wykwalifikowanych audytorów
zewnętrznych reprezentujących jed-
nostki certyfikujące. Firmy najczęściej
traktują certyfikat jako dokument sta-
nowiący przepustkę do szerszego gro-
na potencjalnych klientów. Pytanie: czy
idea wdrażania systemów zarządzania
wyłącznie dla chęci posiadania certy-
fikatu jest słuszna i daje organizacji po-
czucie szeroko pojętego bezpieczeń-
stwa? A może inaczej: czy istnieją inne
alternatywne uzasadnienia posiada-
nia certyfikatu, a jeśli tak, to jakie?

W tym miejscu przypomina mi się hi-
storia przytoczona przez poznanego nie-
gdyś pełnomocnika ds. ZSZ, który za-
pytany przez prezesa, czy firma po-
trzebuje certyfikatu na wdrożony system
zarządzania, odpowiedział następują-
co: „Nie, certyfikat nie jest mi do nicze-
go potrzebny. Potrzebna mi jest nieza-
leżna i obiektywna analiza wykonana
przez audytorów zewnętrznych, która da

mi odpowiedź na pytanie, w jakim stop-
niu wdrożony przez nas system zarzą-
dzania jest skuteczny oraz w jakich
miejscach wykazuje on potencjał do do-
skonalenia. Jeżeli uzyskam z ust tych sa-
mych audytorów potwierdzenie, że na-
sze działania są zgodne z normą od-
niesienia i przy tym jesteśmy skuteczni,
dlaczego nie mielibyśmy na tej pod-
stawie otrzymać gratis odpowiedniego
poświadczenia w postaci certyfikatu?” 

Warto dodać, że do takiej weryfika-
cji należy wybierać renomowaną jed-
nostkę certyfikującą, jak PRS Certyfi-
kacja, bo jej logo dumnie stawiane na
certyfikacie, daje świadectwo, że firma,
która go otrzymała, reprezentuje po-
dejście równe tym najlepszym, a jeśli
nie, to zmierza w tym kierunku poprzez
ciągłe doskonalenie oparte na zarzą-
dzaniu systemowym wspartym analizą
ryzyka. �

Firmy najczęściej traktują certyfikat jako doku-
ment stanowiący przepustkę do szerszego grona
potencjalnych klientów. Pytanie: czy idea wdra-
żania systemów zarządzania wyłącznie dla
chęci posiadania certyfikatu jest słuszna i daje
organizacji poczucie szeroko pojętego bezpie-
czeństwa?





Panie dyrektorze, na wstępie chciałbym
pogratulować wyboru na naczelnego
dyrektora Głównego Instytutu Górnic-
twa i zapytać, jaka jest jego rola w dzia-
łaniach związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa w przemyśle.

– Bardzo panu dziękuję, a co do od-
powiedzi na pytanie – ryzyko występu-
je w każdym obszarze działalności

człowieka i wymaga po-
dejmowania decyzji oraz
realizacji działań prowa-
dzących do osiągnięcia
jego niskiego – akcepto-
walnego – poziomu. GIG
posiada bardzo szeroką
ofertę w zakresie bezpie-
czeństwa, w tym: analizy
ryzyka zawodowego, śro-
dowiskowego i proceso-
wego. Wśród głównych
obszarów należy wymie-
nić tutaj analizę ryzyka
poważnych awarii prze-
mysłowych, analizę za-
grożeń wybuchowych i
pożarowych w przemyśle,
monitoring zagrożeń ga-
zowych i pyłowych w prze-
myśle, komputerowe sys-
temy wspomagania za-
rządzania bezpieczeń-
stwem pracy, statyczne
i dynamiczne badania
materiałów, maszyn i urzą-
dzeń, ochronę radiolo-

giczną na stanowiskach pracy, jak rów-
nież działania na rzecz kształtowania
właściwych postaw załogi wobec bez-
pieczeństwa. Do realizacji tych obo-
wiązków potrzebne są zarówno boga-
ta wiedza oraz doświadczenie, jak i za-
plecze badawczo-rozwojowe, oferujące
nowe technologie, techniki i rozwiąza-
nia organizacyjne. Dysponując spe-

cjalistami z każdej z tych dziedzin, GIG
może zmierzyć się z wyzwaniami, jakie
stwarza interdyscyplinarność tego za-
kresu usług. Częścią GIG jest Kopalnia
Doświadczalna „Barbara”, posiadają-
ca unikalny poligon doświadczalny
oraz specjalistyczną aparaturę po-
zwalającą na prowadzenie badań
w skali przemysłowej.  Kopalnia zajmuje
się m.in. bezpieczeństwem i zwalcza-
niem zagrożeń gazowych i pyłowych
oraz badaniem urządzeń stosowanych
w przestrzeniach zagrożonych wybu-
chem.
Wspomniał pan o zagrożeniu wybu-
chem – nasi czytelnicy mają świado-
mość występowania tego zagrożenia
w górnictwie. Czy inne branże prze-
mysłu również borykają się z takim pro-
blemem?

– Oczywiście, zagrożenie wybu-
chem może występować w wielu gałę-
ziach przemysłu. Jego źródłem jest
obecność palnych gazów, par cieczy
palnych, pyłów, włókien oraz ich mie-
szanin hybrydowych. Z tego powodu li-
sta sektorów, w których występuje za-
grożenie wybuchem, jest bardzo sze-
roka i obejmuje nie tylko górnictwo, lecz
także przedsiębiorstwa z branży ener-
getycznej, chemicznej, spożywczej, me-
talurgicznej, motoryzacyjnej, meblowej,
wytwórców pasz i wiele innych. GIG wy-
konuje złożone badania dla tych branż.
Nasz instytut posiada unikalną apara-
turę pomiarowo-badawczą o wysokim

Odpowiedzialni analizują ryzyko
Źródłem zagrożenia wybuchem jest obecność palnych gazów, par cieczy palnych,
pyłów, włókien oraz ich mieszanin hybrydowych. Z tego powodu lista sektorów, w któ-
rych ono występuje, jest bardzo szeroka i obejmuje nie tylko górnictwo, lecz także
przedsiębiorstwa z branży energetycznej, chemicznej, spożywczej, metalurgicznej, mo-
toryzacyjnej, meblowej, wytwórców pasz i wiele innych – mówi dr hab. inż. Stanisław
Prusek, naczelny dyrektor GIG
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standardzie, która pozwala na prowa-
dzenie takich badań.
W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą
zmniejszyć ryzyko wystąpienia wybu-
chu w swoich zakładach?

– Zapewnienie bezpieczeństwa na
stanowiskach pracy, gdzie występuje za-
grożenie wybuchem, powinno być prio-
rytetem każdego przedsiębiorcy. Zgod-
nie z obowiązującym prawem służy do
tego Dokument Zabezpieczenia Przed
Wybuchem. Dokument taki jest jednym
z kluczowych zadań realizowanych
przez zespół specjalistów GIG skupio-
nych w Pracowni Oceny Ryzyka w Prze-
myśle. Na każdym etapie sporządzenia
dokumentu ściśle współpracujemy ze

zleceniodawcą. Prace nad sporządze-
niem DZPW rozpoczynają się od szcze-
gółowego dokonania przeglądu insta-
lacji i obiektów, dla których jest on
przeznaczony. Zebranie informacji po-
zwala na wyznaczenie stref zagrożenia
wybuchem gazów, pyłów i par cieczy
palnych, identyfikację potencjalnych
i efektywnych źródeł zapłonu oraz da-
nych na temat stosowanych rodzajów
urządzeń i systemów zabezpieczają-
cych. Ostatecznie dla wyznaczonych
stref zagrożenia dokonuje się oceny ry-
zyka wybuchu oraz opracowuje pro-
pozycje działań i środków zapobiega-
jących wystąpieniu tego zagrożenia.
DZPW są aktualizowane najczęściej
raz w roku lub co dwa lata.
Do tej pory mówiliśmy o zagrożeniu wy-
buchem, ale to tylko jedno z zagrożeń
mających wpływ na bezpieczeństwo
zakładu i pracujących w nim osób.

– To prawda, mówiliśmy o zagroże-
niu wybuchem, bo ono najlepiej docie-
ra do wyobraźni zarówno pracowni-
ków, jak i osób zarządzających przed-
siębiorstwem, jednak liczba zagrożeń,

które mają wpływ na bezpieczeństwo za-
kładu, jest bardzo duża, dlatego pod-
stawą jest ich pełna identyfikacja. To po-
zwala na dostarczenie informacji nie-
zbędnych do planowania działań kory-
gujących i zapobiegawczych w stosun-
ku do niezgodności stwierdzonych pod-
czas tego procesu. W realizowanych
przez nas pracach zawsze indywidual-
nie podchodzimy do konkretnego przy-
padku, bowiem prawidłowa redukcja ry-
zyka wymaga ustalenia innych kryteriów
jego akceptacji, opartych na doświad-
czeniach samej organizacji oraz na ze-
wnętrznych przesłankach świadczą-
cych o potencjalnej możliwości zaist-
nienia zdarzeń niebezpiecznych.

Z pańskiej wypowiedzi wynika, że to
skomplikowany i bardzo naukowy pro-
ces. Czy to oznacza, że zawsze wyko-
rzystywane są wszystkie metody ana-
lizy?

– W swoich pracach zawsze dąży-
my do tego, aby wybrać optymalne
rozwiązanie dla danego zleceniodaw-
cy. Wykonujemy analizy ryzyka zarów-
no dla dużych instalacji przemysło-
wych, jak i instalacji badawczych i eks-
perymentalnych, ale największą liczbę
kontrahentów stanowią przedsiębior-
stwa z sektora prywatnego, w których
właściciele mają świadomość odpo-
wiedzialności za bezpieczeństwo swo-
je i swoich pracowników. Metody ana-
lizy i oceny są dobierane w zależności
od specyfiki zakładu i jego wielkości. Za-
wsze dokładamy wszelkich starań, aby
wykonane opracowanie zawierało takie
wnioski i zalecenia praktyczne – moż-
liwe do wdrożenia – które gwarantują
bezpieczeństwo zakładu, ale nie są
przeszacowane – nie generują zbęd-
nych kosztów dla właściciela przed-
siębiorstwa.

Panie dyrektorze, na koniec chcieliby-
śmy usłyszeć, jaka jest najwłaściwsza
ścieżka rozwoju dla tej dziedziny nauki
i w którym kierunku będzie podążał In-
stytut?

– Instytut w sposób ciągły prowadzi
badania z zakresu szeroko pojętej pro-
blematyki bezpieczeństwa pracy. Po-
siadamy w tym zakresie duże do-
świadczenie oraz dysponujemy odpo-
wiednią aparaturą badawczą. GIG jest
również jednostką notyfikowaną UE
oraz posiada międzynarodową akre-
dytację IECEx, a doświadczenie w za-
kresie oceny zgodności, posiadane
akredytacje i uprawnienia oraz szero-
ki zakres działalności umożliwiły zdo-
bycie zaufania klientów i silnej pozycji
rynkowej. Tę pozycję chcemy utrzymać
przy jednoczesnym dalszym rozwoju
oferty rynkowej naszego Instytutu. Pla-
nujemy również rozwój w zakresie ana-
lizy i oceny ryzyka ekonomicznego, co
pozwoli na rozszerzenie współpracy
z przedsiębiorstwami.

Rozmawiał Jacek Markowski

Częścią GIG jest Kopalnia Doświadczalna 
„Barbara”, posiadająca unikalny poligon 
doświadczalny oraz specjalistyczną aparaturę
pozwalającą na prowadzenie badań w skali
przemysłowej.

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 179

Since its establishment in 1945, Główny Instytut Górnictwa (GIG) has demonstrated a steadfast commitment to workplace safety in mining sector and other industries
alike. GIG aims to generate new knowledge in the field of occupational safety and health. Its goal is to improve the safety performance and reduce the impact of acci-
dents when taking into account human, technical, organisational and cultural aspects. Backed by a strong reputation, years of experience and a qualified staff, GIG pro-
vide clients with high quality services and expert guidance both at home and abroad. Here, Ph.D., M.Eng. Stanisław Prusek, General Director of GIG, discuss the role of
the Institute in activities related to industrial safety. 

dr hab. inż. Stanisław Prusek
absolwent Wydziału Górnictwa 
i Geologii Politechniki Śląskiej,
członek Komitetu Górnictwa Pol-
skiej Akademii Nauk. Od
20.09.2015 roku jest naczelnym
dyrektorem Głównego Instytutu
Górnictwa. Jako uznany specjalista
w kluczowych obszarach działal-
ności górniczej jest członkiem
wielu polskich i zagranicznych or-
ganizacji, np. zastępcą przewodni-
czącego Sekcji Technologii
Górniczych Komisji Górniczej 
Oddziału PAN w Katowicach,
członkiem Australasian Institute 
of Mining and Metallurgy, rzeczo-
znawcą Wyższego Urzędu Górni-
czego do spraw Ruchu Zakładu
Górniczego. Autor i współautor
ponad 150 publikacji naukowych,
w tym kilku książek, kilkudziesięciu
zgłoszeń patentowych oraz praw
ochronnych na wzory użytkowe.



Branża elastycznie dostosowuje
się do potrzeb rynku – to wniosek
z 10. edycji konferencji naukowo-

-technicznej ELGOR, która odbyła się
dniach 7–9 października br. we Wro-
cławiu. – Dysponujemy w Polsce wyso-
kim potencjałem projektowym i wyko-
nawczym w zakresie eksploatacji złóż
węgla brunatnego. Kadra zarządzają-
ca i inżynierska jest otwarta na inno-
wacje techniczne i bardzo skoncentro-
wana na zwiększaniu sprawności ener-
getycznych oraz efektywności procesów
produkcyjnych. Dostawcy systemów
napędowych, automatyki i diagnostyki
dostosowują zaś swoje wyroby do kon-
kretnych potrzeb i specyfiki układów me-
chanicznych – mówi Robert Wojniak z fir-
my Siemens, pomysłodawca konfe-
rencji, i dodaje: – W tym roku po raz
pierwszy przywołano ideę „cyfrowej
kopalni” – to trend wpisujący się aktu-
alnie w nośny temat „Industry 4.0”. 

W spotkaniu udział wzięło 170 przed-
stawicieli sektora wydobywczego oraz
kruszyw. Goście mieli możliwość wy-
słuchania 19 wystąpień w ramach 4 pa-
neli dyskusyjnych poświęconych tema-
tyce sterowania maszyn, układów na-
pędowych przenośników taśmowych
oraz diagnostyce części mechanicznych
i elektrycznych. Organizatorzy przygo-
towali również 12 sesji warsztatowych
dla inżynierów. – Planując rozwój ener-
getyczny, należy wziąć pod uwagę
fakt, że jedna trzecia produkowanej
w Polsce energii pochodzi z węgla bru-
natnego, a zatem efektywność tej bran-
ży ma znaczenie dla konkurencyjności
naszej gospodarki – mówi Robert Woj-
niak. – Górnictwo węgla brunatnego
i kamiennego jeszcze przez lata będzie
najważniejszym nośnikiem energii
w Polsce. Rzetelna informacja o bran-
ży, uwzględniająca czynniki ekono-

10 lat wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i prognoz
podsumowała jubileuszowa edycja konferencji naukowo-technicznej ELGOR.
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Eksperci o bezpieczeństwie 
energetycznym

Tomasz Haiduk – Siemens, Jacek Bogucki – CE Ania



miczne, społeczne i polityczne,
jest bardzo potrzebna przy roz-
wiązywaniu problemów re-
strukturyzacji kopalń i ustala-
niu strategii rozwoju energetyki.

Konferencję otworzyli wice-
marszałek Andrzej Kosiór oraz
Norbert Wocka z Biura Projekto-
wego SKW, który nakreślił sytu-
ację zasobów wydobywczych
Polski, osadzając ją w szerszym
kontekście celów całej Europy.
W pierwszym panelu goście mie-
li okazję wysłuchać m.in. referatu
przedstawicieli KWB Bełchatów
na temat modernizacji maszyn
podstawowych, a także prelek-
cji firmy Introsys dotyczącej
nowoczesnych form łączności
w górnictwie odkrywkowym. Dru-
gi panel poświęcony był prze-
nośnikom taśmowym, a uczest-
nicy wysłuchali referatów prof.
Lecha Gładysiewicza z Politech-
niki Wrocławskiej oraz dr. Piotra
Kulinowskiego z Akademii Gór-
niczo-Hutniczej. Rozwiązania
dla przemysłu wydobywczego
zaprezentowali przedstawicie-
le firmy Siemens: Grzegorz Dra-
bik i Marcin Walter. Dyskusję na
sali wywołało wystąpienie Ma-
riusza Pajkowskiego z firmy Lapp
Kabel, który podjął próbę odpo-
wiedzi na pytanie, czy istnieją
niepalne przewody elektryczne.

W trzecim panelu uczestnicy
mogli wysłuchać wykładu Piotra Da-
nielskiego z firmy DB Energy, poświę-
conego zagadnieniu mechanicznej
diagnostyki maszyn z wykorzystaniem
analizy widma, a także zapoznać się
z przykładami zastosowań urządzeń po-
miarowych firmy Siemens działających
w trudnych warunkach środowisko-
wych, o czym opowiadał Jarosław Sie-
mianowski. Czwarty panel poświęcono
kwestii bezpieczeństwa. Referowali
m.in.: Marek Trajdos z LUC, który po-
ruszył temat elementów bezpieczeństwa
rozdzielnic i sterownic, oraz reprezen-
tanci Wyższego Urzędu Górniczego,
odnosząc się do zagadnienia eksplo-
atacji koparek i środków ochrony prze-
ciwpożarowej. Goście warsztatów in-
żynierskich docenili sposobność uczest-
nictwa w interaktywnej prezentacji roz-
dzielnic średniego i niskiego napięcia
– możliwości szafy sterowniczej refero-
wał Witold Kolaj z Siemensa. Uwagę
zwrócił także warsztat łączony firm CE
ANIA i Telefonika dotyczący kabli gór-
niczych.

Podczas gali wieczornej dyrektor To-
masz Haiduk z Siemensa oraz Jacek Bo-
gucki – prezes CE ANIA wręczali po-
dziękowania osobom zasłużonym dla
powstania i rozwoju konferencji EL-
GOR. Symboliczną statuetkę odebrali:
Robert Wojniak (Siemens), dr Szymon
Modrzejewski (Poltegor Instytut), Karol
Staworko (Siemens), Marek Trajdos
(LUC), Jacek Trykowski (Fugo-Projekt)
i Leszek Hertel (KWB Bełchatów). Za
wkład merytoryczny organizatorzy po-
dziękowali profesorom Lechowi Gła-
dysiewiczowi i Dionizemu Dudkowi z Po-
litechniki Wrocławskiej, doktorowi Je-
rzemu Alenowiczowi z Poltegor Insty-
tutu oraz Konradowi Leśniewskiemu
z KWB Turów. – Konferencja nie mo-
głaby istnieć bez wsparcia firm ko-
mercyjnych, które przez ostatnie 10 lat
pozwalały formule branżowych spotkań
pod szyldem ELGOR rozwinąć skrzydła.
Pamiątkowe dyplomy z przyjemnością
wręczyliśmy firmom: CE ANIA, Pry-
smian Group, Fugo-Projekt, Actemium
BEA, Lapp Kabel, Partner Serwis – mó-

wi Cezary Mychlewicz z firmy
Siemens.

Konferencja ELGOR od 10 lat
jest jednym z najważniejszych wy-
darzeń branży górnictwa odkryw-
kowego w Polsce. Przyciąga istot-
ne instytucje oraz osoby odpowie-
dzialne za jej współczesny kształt.
Jest również płaszczyzną prezen-
tacji innowacyjnych osiągnięć na-
ukowo-badawczych i wdrożenio-
wych. Uczestnictwo w konferencji
pozwala poznać najnowsze tech-
niki i światowe technologie w bran-
ży górnictwa odkrywkowego, a tak-
że nawiązać kontakt z najważ-
niejszymi jej przedstawicielami na
krajowym rynku.

Partnerami honorowymi kon-
ferencji naukowo-technicznej
ELGOR 2015 były: Ministerstwo
Gospodarki, Politechnika Wro-
cławska oraz Wyższy Urząd Gór-
niczy, a merytorycznym: Poltegor
Instytut. Patronat branżowy spra-
wowały: PGE GiEK oraz SITG
Oddział Bełchatów. Partnerem
strategicznym wydarzenia był
Siemens, a partnerem jubileuszu
– CE ANIA, natomiast partnerami
głównymi – Lapp Kabel oraz firmy
Elektromontaż Lublin i Revico.
Konferencję wsparły także firmy:
Actemium BEA, DB Energy, Fugo-
Projekt, Introsys, Prysmian Group,
Technokabel oraz Zakłady Ka-
blowe Bitner. �
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Robert Wojniak – Siemens



Polityka klimatyczna prowadzi do
sukcesywnego ograniczania eks-
ploatacji węgla w wielu krajach

Unii Europejskiej. W przypadku go-
spodarki Polski, której energetyka od
dziesięcioleci bazuje na węglu, rady-
kalne ograniczenie wykorzystania wę-
gla brunatnego nie będzie możliwe.
W ostatnich latach udział energii elek-
trycznej wytwarzanej z tego nośnika
utrzymuje się w naszym kraju na po-
ziomie 30–33 proc., stanowiąc najtań-
sze źródło energii elektrycznej. Nie-
bagatelne znaczenie ma fakt, iż jest to

rodzimy surowiec, którego zasoby wy-
starczą na dziesiątki lat, uniezależ-
niając Polskę od zewnętrznych źródeł
energii. Odnawialne źródła energii
cechuje duża zmienność wytwarza-
nia, co przy braku technologii umożli-
wiających składowanie energii na
dużą skalę powoduje konieczność
wsparcia tych systemów energetycz-
nych przez paliwa konwencjonalne,
w tym węgiel. Ponadto nieustający
wzrost sprawności nowych elektrowni
węglowych oraz przewidywane wyko-
rzystanie technologii wychwytywania
i składowania dwutlenku węgla (CCS)
stanowić będą o trwałej atrakcyjności
tego surowca.

W przemyśle wydobywczym Polski
dominującą rolę ze względu na liczbę

Innowacyjne górnictwo odkrywkowe 
Działalność „Poltegor-Instytutu” jest nierozerwalnie związana z rozwojem branży gór-
nictwa odkrywkowego, w tym przede wszystkim górnictwa węgla brunatnego i surow-
ców skalnych. To wyróżniająca się polska specjalność gospodarcza, która reprezentuje
światowy poziom. Przyczyniają się do tego uczelnie techniczne, instytuty badawcze,
firmy projektowe oraz fabryki pracujące na rzecz kopalń odkrywkowych.
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dr hab. inż. 
Jacek Szczepiński
dyrektor „Poltegor-Instytutu” 
Instytutu Górnictwa 
Odkrywkowego, Wrocław



złóż i wielkość  wydobycia odgrywa gór-
nictwo surowców skalnych. Zapotrze-
bowanie i produkcja kruszyw natural-
nych w znaczącym stopniu uzależnio-
ne są od poziomu i dynamiki zmian
PKB. W przyszłych latach przewiduje się
dalszy wzrost produkcji kruszyw natu-
ralnych oraz kruszyw żwirowo-piasko-
wych na potrzeby inwestycji drogo-
wych, kolejowych, hydrotechnicznych
oraz w związku z rozwojem budownic-
twa ogólnego.

Branża górnictwa odkrywkowego
jest przedmiotem wielu proinnowacyj-
nych działań w zakresie badań i roz-
woju, które koncentrują się przede
wszystkim na wykorzystaniu nowocze-
snych technik poszukiwania i rozpo-
znawania złóż, optymalizacji procesu
wydobycia surowca, ograniczaniu od-
działywania eksploatacji na środowisko,
zastosowaniu nowych metod wpływa-
jących na poprawę jakości surowca,
a w branży węgla brunatnego – na
wdrożeniu na szeroką skalę niskoemi-
syjnych metod jego wykorzystania.
Optymalizacja procesu wydobycia obej-
muje technologie i rozwiązania popra-
wiające wydajność pracy maszyn pod-
stawowych i pomocniczych, jak również
zwiększające konkurencyjność robót
górniczych i bezpieczeństwo pracy.
Usprawnienie procesu wydobycia w ko-
palni odkrywkowej wymaga wprowa-
dzania innowacyjnych systemów dia-
gnostyki ograniczających awaryjność
maszyn i narzędzi oraz rozwiązań tech-
nicznych umożliwiających wysokowy-
dajne urabianie skał twardych rów-
nież poprzez zastosowanie udoskona-
lonych metod strzałowych. Poprawa
konkurencyjności branży to przede
wszystkim rozwój systemów umożli-
wiających zmniejszenie energochłon-
ności urządzeń i podsystemów tech-
nologicznych. Duże perspektywy mają
prace nad integracją modelu pracy
maszyn górniczych z modelem prze-
strzennym kopalni. 

W Polsce, podobnie jak na całym
świecie, celem nadrzędnym jest sys-
tematyczne wdrażanie innowacyjnych
technologii wydobycia złóż i rekulty-
wacji wyrobisk poeksploatacyjnych,
ukierunkowane na ograniczanie od-
działywania na środowisko natural-
ne. Dlatego też rozwijane są zintegro-
wane systemy monitoringu zagrożeń
wodnych i geotechnicznych w kopalni
oraz elementów środowiska natural-
nego znajdujących się pod wpływem
oddziaływania kopalni. Prowadzone
badania rozwojowe koncentrują się

także na nowych rozwiązaniach słu-
żących wykorzystaniu odpadów, które
wytwarzane są w trakcie eksploatacji
surowców skalnych, oraz odpadów
powstałych w wyniku spalania węgla
w elektrowni. Obszarem prac badaw-
czo-rozwojowych są też nowe techno-
logie pozwalające na poprawę jakości
eksploatowanego surowca oraz pozy-
skiwanie nowych produktów z kopali-
ny głównej.

Coraz bardziej rygorystyczne normy
emisji spalin wpływają na rozwój tech-
nik związanych z monitorowaniem
zawartości siarki, popiołu, wilgotności
i wartości opałowej węgla oraz wpro-
wadzaniem nowych metod poprawia-
jących kaloryczność tego surowca,
w tym suszenie węgla. Warunkiem peł-
nego wykorzystania węgla brunatnego
będzie w przyszłości szerokie stoso-
wanie sprawnych i niskoemisyjnych
technologii, w tym naziemnego zgazo-
wania węgla brunatnego oraz przero-
bu węgla na paliwa ciekłe lub gazowe.

„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa
Odkrywkowego jest jedynym w Polsce

instytutem badawczym, którego dzia-
łalność obejmuje całość problematyki
związanej z zagospodarowaniem, eks-
ploatacją, przeróbką i wykorzystaniem
oraz rekultywacją złóż surowców wy-
dobywanych metodą odkrywkową. Do-
świadczenia projektowe i badawcze
obejmują branże: geologiczną, górni-
czą, maszynową i ochrony środowiska.
W ramach swojej działalności Instytut
wykonuje i wdraża nowatorskie tech-
nologie przemysłowe, procesy, metody
oraz rozwiązania techniczne na po-
trzeby górnictwa odkrywkowego, a tak-
że szeroko pojętej ochrony środowiska.
Do jego najważniejszych partnerów
przemysłowych należą: PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna SA wraz
z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełcha-
tów i Kopalnią Węgla Brunatnego Tu-
rów, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego
Konin SA, PAK Kopalnia Węgla Bru-
natnego Adamów SA, PAK Górnictwo,

KGHM Polska Miedź SA, MPWiK we
Wrocławiu, Kopex SA, Simens Sp. z o.o.,
Stomil CZ, Actemium/BEA GmbH oraz
Vattenfall Europe Mining AG oraz ko-
palnie surowców skalnych. Prace pro-
jektowe i badawcze realizowane są
przez „Poltegor-Instytut” zarówno w kra-
ju, jak i za granicą, a ich wyniki pre-
zentowane były na licznych konferen-
cjach międzynarodowych, m.in. w Sta-
nach Zjednoczonych, Chinach, Au-
stralii i Indiach.

W Instytucie powstają nowoczesne
koncepcje zagospodarowania i udo-
stępnienia złóż, innowacyjne techno-
logie eksploatacji, autorskie oprogra-
mowanie oraz systemy monitorowa-
nia i sterowania wspomagające pro-
cesy wydobywcze. W dziedzinie od-
krywkowego urabiania skał z użyciem
materiałów wybuchowych Instytut jest
wiodącym ośrodkiem w skali kraju.
Ma znaczący wkład w budowę maszyn
dla górnictwa węgla brunatnego, w tym
układów ciągłej eksploatacji KTZ, ko-
parek, układów transportu taśmowego,
zwałowarek oraz maszyn i urządzeń

wspomagających: transporterów, ła-
dowarko-zwałowarek, rozruszników,
pras wulkanizacyjnych, pochyłomie-
rzy, wykrywaczy metalu i wielu innych.
W Instytucie powstają innowacyjne
układy sterowania hydrauliki siłowej
oraz dokumentacje technologiczne
prototypowych elementów gumowych,
gumowo-metalowych i tkaninowo-gu-
mowych.

Obecna działalność Instytutu kon-
centruje się nie tylko w obszarze gór-
nictwa odkrywkowego, ale również
energetyki oraz ochrony środowiska.
W spektrum jego działalności znajdują
się raporty oddziaływania na środowi-
sko, prace związane z ochroną przed
hałasem i degradacją gleb oraz projekty
i prace badawcze dotyczące odwad-
niania kopalń i budowli inżynierskich, uj-
mowania wód oraz szacowania zaso-
bów wód  i ich ochrony. W projektach
wykorzystywane jest najnowocześniej-

Usprawnienie procesu wydobycia w kopalni od-
krywkowej wymaga wprowadzania innowacyj-
nych systemów diagnostyki ograniczających
awaryjność maszyn i narzędzi oraz rozwiązań
technicznych do wysokowydajnego urabiania
skał twardych również przez zastosowanie udo-
skonalonych metod strzałowych.
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sze oprogramowanie do modelowa-
nia warunków złożowych i tworzenia
wielowymiarowych cyfrowych modeli
złóż, modelowania przepływu i transportu
masy w wodach podziemnych oraz mo-
delowania przestrzennego w GIS. Waż-
nymi obszarami badań są biotechno-
logia i utylizacja odpadów oraz ter-
miczna i biologiczna konwersja surow-
ców organicznych. Instytut bierze też ak-
tywny udział w projektach badawczo-
rozwojowych mających na celu rozpo-
wszechnianie nowoczesnych rozwią-
zań technologicznych w zakresie efek-
tywnego wykorzystania zasobów śro-
dowiska naturalnego oraz tworzenia
strategii i koncepcji dla redukcji zużycia
energii i ograniczania emisji, a także
rozwoju energetyki odnawialnej.

Zarówno jako lider, jak i konsorcjant,
„Poltegor-Instytut” uczestniczy w wielu
projektach współfinansowanych z Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W 2015 roku we współpracy z PGE GiEK
SA Oddział Kopalnia Węgla Brunat-
nego Bełchatów oraz konsorcjantami
z zagranicy Instytut rozpoczął dwa
projekty dofinansowane przez Fundusz
Badawczy Węgla i Stali (RFCS), które
dotyczą innowacyjnych systemów mo-
nitorowania zagrożeń osuwiskowych
w kopalni węgla brunatnego oraz in-
teligentnych rozwiązań zmniejszają-
cych awaryjność koparek kołowych
pracujących w trudnych warunkach
urabiania. Przygotowywane są kolejne
wnioski projektowe, m.in. do progra-
mów Horyzont 2020, Biostrateg, LIFE, In-
terreg oraz RFCS.

Prace Instytutu realizuje ponad
70-osobowy zespół, w skład którego
wchodzą między innymi pracownicy
naukowi oraz badawczo-techniczni,
posiadający duże doświadczenie za-
wodowe, zarówno w kraju, jak i za gra-
nicą. Zaplecze stanowi 12 laborato-
riów technicznych, z których 4 posiadają
akredytację PCA. Ponad 50-letnią hi-
storię ma wydawany przez „Poltegor-
-Instytut” dwumiesięcznik „Górnictwo
Odkrywkowe” – jedyne czasopismo
w Polsce obejmujące całą branżę gór-
nictwa odkrywkowego.

Działania prowadzone przez „Polte-
gor-Instytut” są doceniane, o czym
świadczą przyznane w ostatnich la-
tach prestiżowe nagrody, wyróżnienia
i odznaczenia, m.in. na Międzynaro-

dowych Tragach Innowacji i Wdrożeń
EUREKA w Brukseli, na Concours Le-
pine w Paryżu oraz na INPEX w Pitts-
burghu. Za swoje osiągnięcia Instytut
otrzymał Krzyż Kawalerski i Krzyż Ofi-
cerski Orderu Wynalazczości, nadany
przez Najwyższą Belgijską Komisję Od-
znaczeń, a w Polsce – tytuł „Lidera In-
nowacji” i Dolnośląski Certyfikat Go-
spodarczy. Działalność Instytutu to rów-
nież kilkadziesiąt patentów, monogra-
fii, setki artykułów i zorganizowanych
konferencji o zasięgu krajowym i mię-
dzynarodowym.

Obecna perspektywa finansowa na
lata 2014–2020 zakłada większy udział

przedsiębiorstw w nakładach na ba-
dania i rozwój, co oznacza wzrost za-
angażowania tego sektora w naukę.
Sprostanie nowym uwarunkowaniom
rynkowym i konkurencyjności w sekto-
rze badawczo-rozwojowym jest dodat-
kowym bodźcem do ciągłego podno-
szenia poziomu nowoczesności i inno-
wacyjności prowadzonych przez Insty-
tut prac. „Poltegor-Instytut” jest przy-
gotowany zarówno do roli lidera w kie-
rowaniu pracami badawczymi, jak i do
szerokiego wsparcia polskich przed-
siębiorstw w realizacji projektów z Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny Roz-
wój. �

‘Poltegor-Instytut’ the Institute of Open Cast Mining is the only Polish research institution whose competence covers the whole range of problems related to the
management, exploration, processing, exploitation and reclamation of raw materials extracted with the open-cast method. The mission of the Institute is to develop and
implement on industrial scale innovative technologies, processes, methodologies and technical solutions applicable in open-cast mining and in the whole area of
environmental protection.

Zapotrzebowanie i produkcja kruszyw natural-
nych w znaczącym stopniu uzależnione są od
poziomu i dynamiki zmian PKB. W przyszłych 
latach przewiduje się dalszy wzrost produkcji
kruszyw naturalnych oraz kruszyw żwirowo-pia-
skowych na potrzeby inwestycji drogowych, 
kolejowych, hydrotechnicznych oraz w związku 
z rozwojem budownictwa ogólnego.

Laboratorium geotechniki i geologii inżynierskiej





Projekt „Inteligentna Koksownia” to
największy, wzorcowy projekt badaw-
czo-rozwojowy realizowany przez 6 lat
przez IChPW. Na czym polegała jego
unikatowość i co poza poprawą bez-
pieczeństwa technologicznego i eko-
logicznego zakładów koksowniczych
jest jego największą wartością?

– Celem projektu Inteligentna Kok-
sownia było doskonalenie nowocze-
snej teorii i praktyki koksowania węgla
oraz opracowanie narzędzi, procedur
i produktów, które wykorzystywane
w praktyce przemysłowej, pozwolą na
produkowanie koksu najwyższej jakości
z dostępnych węgli krajowych. Projekt
ten był ukierunkowany na ścisłą współ-
pracę z całym polskim przemysłem
koksownictwem – co przyniosło znako-
mite efekty. Dzięki skali finansowania
i 5-letniemu okresowi realizacji projek-
tu mieliśmy możliwość przeprowadze-
nia pełnych cykli badawczych – od
skali laboratoryjnej, przez badania w in-
stalacjach półtechnicznych, po testy
na obiektach przemysłowych. Przez
tego typu działanie osiągnęliśmy przy-
stawalność rezultatów projektu do rze-
czywistych potrzeb polskiego przemy-
słu koksowniczego. Wynikiem projektu
jest 11 innowacyjnych, potrzebnych
koksownictwu produktów – właśnie to
stanowi o jego wartości.
Niektóre z tych 11 produktów zostały
opracowane jako pierwsze na świecie.
Czy realizacja tych innowacyjnych roz-
wiązań i gotowych produktów pozwo-
li w sposób efektywny i bezpieczny dla
środowiska produkować z naszego
polskiego węgla najwyższej jakości
koks również na eksport?

– Przypomnijmy, że z ok. 9 mln ton
koksu produkowanego w Polsce – co
daje największy wynik w UE – co roku
eksportowane jest ok. 6 mln ton. To pla-
suje Polskę jako największego ekspor-
tera koksu w Europie. Równocześnie
średni wiek polskich baterii koksowni-
czych, wynoszący ok. 15 lat, jest naj-
niższy w Europie, co czyni nasze kok-
sownictwo „nowym technicznie”. Wspar-
cie tego potencjału nowoczesnymi tech-

nologiami informatycznymi, takimi jak
narzędzia prognozowania produkcji,
jej planowania i monitorowania, w po-
wiązaniu z najwyższymi standardami
ochrony środowiska – produktami pro-
jektu – uczyni zarządzanie produkcją
koksu bardziej przemyślanym i zinte-
growanym, a to z kolei przełoży się
w oczywisty sposób na efektywną i
bezpieczną dla środowiska produkcję
najwyższej jakości koksu.
Czy wśród innowacyjnych projektów
znalazły się również takie, które w przy-
szłości pomogą ograniczyć emisję
substancji szkodliwych dla środowi-
ska?

– Oczywiście. Wdrożenie większo-
ści technologicznych produktów bę-
dących wynikiem projektu wpływa
na poprawę stanu środowiska. Wszyst-
kie współczesne technologie muszą
uwzględniać aspekty zrównoważonego
rozwoju. Poza produktami technolo-
gicznymi 2 produkty projektu są wspól-
nie kierunkowane na monitoring eko-
logiczny – myślę tu o COPDIMO – sys-
temie monitorowania rozprzestrze-
niania się zanieczyszczeń z koksowni
– oraz EMI-BAT – systemie monitoro-
wania niezorganizowanej emisji ga-
zowo-pyłowej. Systemy te pozwalają
w nowoczesny sposób „zapanować”

Nowy wymiar koksownictwa
Rozmowa z dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
Aleksandrem Sobolewskim na temat poprawy bezpieczeństwa 
technologicznego i ekologicznego zakładów koksowniczych.

www.rynekinwestycji.pl

Wyniki projektu efektywnie łączą nowatorskie
rozwiązania naukowe z wymaganiami świata
biznesu – rozumianymi jako zwiększenie efek-
tywności i dostosowanie procesu koksowania do
dostępnej bazy surowcowej wraz z wydłużeniem
żywotności pieców koksowniczych.
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nad emisjami substancji szkodliwych
dla środowiska. Pierwszy z nich to pro-
gram obliczeniowy służący do mode-
lowania propagacji zanieczyszczeń
gazowo-pyłowych do atmosfery w ob-
szarze oddziaływania koksowni, w za-
leżności od różnych parametrów, takich
jak pogoda czy technologia. Generuje
on informacje o wpływie zakładu kok-
sowniczego na środowisko naturalne,
zgodnie z wymaganiami POŚ i KRUiTZ,
przez co znakomicie pomaga w opty-
malizacji nakładów finansowych prze-
znaczonych na ograniczenie emisji
z koksowni. Z kolei drugi produkt jest
pierwszym w świecie zestawem po-
miarowym do określania poziomu nie-
zorganizowanej emisji do powietrza
z baterii koksowniczej w trybie on-line.
Narzędzie to umożliwia śledzenie
i identyfikację sytuacji awaryjnych, po-
ziomu przestrzegania procedur pro-
dukcyjnych oraz weryfikację stanu tech-
nicznego baterii koksowniczej. 
Proszę przybliżyć kilka kluczowych
produktów. Czy spełniają one potrze-
by producentów koksu w dziedzinie
unowocześnienia technologii i metod
zarządzania produkcją koksu?

– Jak zostało już powiedziane, go-
towych produktów jest 11. Do tego
oczywiście dochodzi niepoliczalna wie-
dza, którą posiedliśmy, a następnie
transferowaliśmy bezpośrednio do pro-
duktów projektu. Do kluczowych pro-
duktów, z którymi przemysł koksowni-
czy wiąże duże nadzieje, możemy za-
liczyć: BATMON, SIMBAT, PCQ i ZA-
REO. BATMON to system monitoringu
stanu technicznego baterii koksowni-
czej. Są to procedury monitorowania
stanu technicznego baterii koksowni-
czej na poziomach analitycznym i me-
nadżerskim wraz ze stosowną doku-
mentacją techniczną stanowiącą ele-
ment inteligentnego systemu dla prze-
dłużenia czasu eksploatacji baterii.
System obejmuje wizualizację aktual-
nego stanu ceramiki baterii oraz hi-
storyczne narastanie usterek. SIMBAT
to zintegrowany system nadrzędnego
sterowania pracą baterii koksowni-
czej. Jest to pierwszy w świecie symu-
lator procesu – system prognozowania
parametrów eksploatacji baterii i ja-

kości koksu w powiązaniu z systemem
nadrzędnego sterowania pracą kok-
sowni. Model symulujący zjawiska
transportu ciepła i masy w komorze
koksowniczej podczas koksowania wę-
gla pozwala prawidłowo eksploato-
wać baterię i uniknąć jej uszkodzeń
– głównie ze względu na zjawisko ci-
śnienia rozprężania. PCQ to z kolei pro-
gram komputerowy do prognozowania
wskaźników jakościowych koksu na
podstawie parametrów jakościowych
węgla wsadowego, obejmujący sys-
tem sygnalizowania potencjalnych za-
kłóceń jakościowych koksu na etapie
sporządzenia mieszanki węglowej. Po-
zwala on utrzymać wysoką jakość pro-
dukowanego koksu niezależnie od
okresowych zmian jakości dostarcza-
nego węgla. Zapewnia również opty-
malizację kosztową składu mieszanki
węglowej, a także sygnalizuje poten-
cjalne zakłócenia jakościowe dostaw
węgla. Wreszcie ZAREO – system in-
dywidualnej regulacji ciśnienia w ko-
morach baterii koksowniczej. Stanowi
on połączenie w jeden hybrydowy
układ technologiczny zaworu mecha-
nicznego i ciśnieniowej kurtyny wodnej.
Innowacyjny element systemu to opa-
tentowany zawór zapewniający se-
kwencyjną zmianę ciśnienia w zależ-
ności od ilości powstającego gazu w ko-
morze koksowniczej w poszczególnych
fazach cyklu koksowania. To unikalne
rozwiązanie istotnie obniża emisję z ba-
terii koksowniczej. Wdrożenie tych pro-
duktów pozwoli wypełnić zalecenia UE
w zakresie najlepszej dostępnej techniki
BAT oraz umożliwi poprawę społecz-
nego odbioru przemysłu koksowni-
czego w Polsce.
Projekt badawczo-rozwojowy, o którym
rozmawiamy, opiera się na współpra-
cy strefy nauki z przemysłem. Kto
obok naukowców z IChPW brał udział
w pracach nad projektem?

– Stworzyliśmy mechanizm zabez-
pieczający dobry poziom naukowy oraz
przystawalność końcowych rezultatów
projektu do rzeczywistych potrzeb prze-
mysłu, powołując dwa organy doradcze
przy kierowniku projektu. Rada Kon-
sultacyjna Projektu, złożona z ekspertów
o uznanym dorobku naukowo-badaw-

czym oraz wdrożeniowym w dziedzinie
koksownictwa – w jej skład wchodziło
9 przedstawicieli AGH, PAN oraz Poli-
technik: Śląskiej i Wrocławskiej – wspo-
magała kierownika projektu w podej-
mowaniu kluczowych decyzji związa-
nych z projektem i dbała o wysoki po-
ziom naukowy jego osiągnięć. Zespół
Odbiorowy Projektu, którego członkami
byli przedstawiciele krajowych zakła-
dów koksowniczych, oceniał efekty pro-
wadzonych prac przede wszystkim pod
kątem przydatności do zastosowania
w przemyśle. W trakcie realizacji pro-
jektu cyklicznie odbywały się tzw. panele
ekspertów, służące bieżącej analizie po-
stępów prac w projekcie, jak również do-
stosowaniu obszarów badawczych pro-
jektu do zmieniającej się rzeczywistości
i potrzeb jego odbiorców.
Czy po zakończeniu prac testowych
projektu zostały już podjęte rozmowy
mające na celu podpisanie umów li-
cencyjnych zakładających zastoso-
wanie nowych rozwiązań w praktyce?

– Należy podkreślić, że wyniki pro-
jektu efektywnie łączą nowatorskie roz-
wiązania naukowe z wymaganiami
świata biznesu – rozumianymi jako
zwiększenie efektywności i dostosowa-
nie procesu koksowania do dostępnej
bazy surowcowej wraz z wydłużeniem
żywotności pieców koksowniczych. Jed-
nocześnie uwzględniają one potrzeby
szeroko rozumianego środowiska, czy-
li poprawę warunków pracy oraz stanu
środowiska w otoczeniu koksowni. Ma-
jąc to na względzie, jeszcze przed ofi-
cjalnym zakończeniem projektu rozpo-
częliśmy sondowanie, a następnie roz-
mowy z naszymi partnerami bizneso-
wymi. Aktualnie jesteśmy w trakcie ne-
gocjowania 3 umów licencyjnych na
produkty „Inteligentnej Koksowni” na te-
renie kraju. Prowadzimy również sze-
roką akcję ofertową dla naszych pro-
duktów, wychodząc z nią na teren Chin,
Indii, Czech i Turcji. Mamy solidne pod-
stawy, by stwierdzić, że nasze działania
dotyczące komercjalizacji efektów pro-
jektu osiągną zamierzony skutek.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych
udanych realizacji.

Rozmawiała Renata Wojciechowska

www.rynekinwestycji.pl
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The assumption for the realization of the project ‘Smart coke plant meeting the BAT requirements’  was integrated approach to the issues of the coking industry reflec-
ted in taking into account both the raw material base, nature of the phenomena occurring during coking process and technical, technological and environmental issues.
Research program on a wide scale and unique realized in direct contact with practitioners from this branch of industry  and from the science environments allowed to
achieve the results on the world’s  level that are possible to apply in different conditions and technological systems of the coking process.
The results of the project combine effectively coking technologies with the requirements of business (such as increase of the effectiveness and accommodating coking
process to the available raw material base, life extension of the coke ovens) as well as with the requirements of commonly understood environment (improvement of
work conditions and ambient environment improvement in the vicinity of the coking plant).



Zmieniona ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
nałożyła na gminy obowiązek

dotyczący m.in. budowy, utrzymania
i eksploatacji regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych,
zapewnienia osiągnięcia odpowied-
nich poziomów recyklingu, przygoto-
wania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji kierowanych do
składowania.

Zgodnie z ustawą o odpadach pod
pojęciem regionalnej instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych ro-
zumie się zakład zagospodarowania
odpadów o mocy przerobowej wystar-

czającej do przyjmowania i przetwa-
rzania odpadów z obszaru zamieszka-
łego przez co najmniej 120 tys. miesz-
kańców, spełniający wymagania naj-
lepszej dostępnej techniki lub techno-
logii, o której mowa w art. 143. ustawy
Prawo ochrony środowiska. Jednocze-
śnie zakład zapewnia alternatywnie: ter-
miczne przekształcanie odpadów; me-
chaniczno-biologiczne przetwarzanie
zmieszanych odpadów komunalnych
i wydzielanie ze zmieszanych odpadów
komunalnych frakcji nadających się
w całości lub w części do odzysku;
przetwarzanie selektywnie zebranych
odpadów zielonych i innych bioodpa-
dów oraz wytwarzanie z nich produktu
o właściwościach nawozowych lub

środków wspomagających uprawę ro-
ślin spełniającego wymagania okre-
ślone w przepisach odrębnych; skła-
dowanie odpadów powstających w pro-
cesie mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania zmieszanych odpadów ko-
munalnych oraz pozostałości z sorto-
wania odpadów komunalnych o po-
jemności pozwalającej na przyjmowa-
nie odpadów przez okres nie krótszy niż
15 lat w ilości nie mniejszej niż powsta-
jąca w instalacji do mechaniczno-bio-
logicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych.

Według stanu na dzień 31 stycznia
2014 roku status RIPOK uzyskało 280 in-
stalacji w kraju, w tym 99 instalacji me-
chaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych (MBP/MBS),
78 instalacji kompostowania oraz 103
składowiska. Aktualnie funkcjonuje 1 in-
stalacja termicznego przekształcania
zmieszanych odpadów komunalnych
i budowanych jest 6 nowych instalacji
tego typu. Wyznaczono również ponad
720 instalacji zastępczych do obsługi
RGOK.

Nowy system gospodarki odpada-
mi komunalnymi posiada wiele zalet
– przede wszystkim zapewnia gminom
możliwość łatwiejszego zarządzania
posiadanymi zasobami odpadów ko-
munalnych i zwiększa szczelność sys-
temu w stosunku do lat ubiegłych. Nie-
stety wyłoniły się również nowe proble-
my. W ostatnich latach intensywne dzia-
łania inwestycyjne na terenie całego

Inwestycje w energetyce szansą 
na zagospodarowanie odpadów
palnych z RIPOK
Wprowadzenie po roku 2012 nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowi-
ska znacząco wpłynęło na funkcjonowanie krajowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Samorządy poszczególnych województw ustanowiły Regiony Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi (RGOK), ukierunkowując strumień zebranych odpa-
dów komunalnych do przetworzenia w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK), spełniających wymogi określone przepisami prawa.
Wyznaczono też zastępcze instalacje na wypadek awarii RIPOK.

www.rynekinwestycji.pl

dr inż. Ryszard Wasielewski, mgr inż. Maria Bałazińska
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
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kraju ukierunkowane są głównie na
technologię MBP/MBS, jednak chyba
nikt nie próbował dokonać bilansu, ile
instalacji MBP/MBS o statusie RIPOK
i o jakich zdolnościach przerobowych
jest tak naprawdę potrzebnych. Każda
gmina chciała mieć swoją instalację,
więc powstało ich wiele, a kolejne są re-
alizowane. Proces inwestycyjny już się
rozwinął i trudno go zahamować. In-
stalacji MBP/MBS, które już istnieją,
nikt nie zamknie, bo w większości zbu-
dowano je z udziałem środków unijnych,
które trzeba rozliczyć.

Innym problemem jest zagospoda-
rowanie powstającej w instalacjach
MBP/MBS frakcji paliwowej, nadsitowej,
zwanej też RDF-em czy pre-RDF-em. Na
razie jedynym pomysłem na zagospo-
darowanie tego paliwa alternatywnego
jest wysyłka do cementowni. Jednak RDF
z wielu instalacji RIPOK nie spełnia
wymogów jakościowych (przede wszyst-
kim co do wartości opałowej >18 MJ/kg)
stawianych przez przemysł cementowy.
Dotychczas strumień tych odpadów
jest kierowany do składowania, lecz od
stycznia 2016 roku takie działanie będzie
prawnie zabronione.

Szacuje się, że do instalacji MBP/MBS
posiadających status RIPOK trafia oko-
ło 8,5–9 mln Mg zmieszanych odpadów
komunalnych, z czego około 30–40 proc.

stanowią niezagospodarowane frak-
cje energetyczne, niezależnie od różnic
w stosowanych procesach technolo-
gicznych (patrz rys.). Powstaje więc
ogromny problem zagospodarowania
strumienia 3–3,5 mln Mg odpadów
rocznie, których nie będą w stanie przy-
jąć powstające spalarnie odpadów ko-
munalnych. W tej sytuacji absolutnie nie-
zbędna jest budowa instalacji odzysku
dla gorszej jakości paliw z odpadów ko-
munalnych.

Badania prowadzone w Instytucie
Chemicznej Przeróbki Węgla wykazują,
że parametry energetyczne tego stru-
mienia odpadów predysponują je do
efektywnego odzysku energii w róż-
nych procesach termochemicznej kon-
wersji: spalania, pirolizy czy zgazowa-
nia. W tabeli powyżej przedstawiono
przykładowe właściwości fizykoche-
miczne frakcji paliwowej (tzw. balastu
z sortowania frakcji nadsitowej) wy-
twarzanej w jednej z większych śląskich
instalacji MBP/MBS o statusie instalacji

regionalnej. Przedstawione dane wy-
kazują, że materiał ten posiada para-
metry energetyczne, które nie pozwalają
na wykorzystanie w przemyśle cemen-
towym (zbyt niska kaloryczność) ani na
jego składowanie (zbyt wysoka kalo-
ryczność).

Nadzieje na rozwiązanie problemu
frakcji palnych z instalacji MBP/MBS po-
kładane są w energetyce zawodowej
i cieplnej, przed którą stoi konieczność
podjęcia działań inwestycyjnych zwią-

zanych z odnowieniem wyeksploato-
wanych mocy wytwórczych oraz mo-
dernizacją istniejących układów oczysz-
czania spalin dla dostosowania do
podwyższonych wymagań emisyjnych
dla instalacji spalania paliw. Od wielu
lat obserwuje się przesłanki zaintere-
sowania problemem odzysku energii
z odpadów w sektorze energetycznym,
co potwierdzają liczne prace o cha-
rakterze studialnym oraz testy prze-
mysłowe prowadzone praktycznie
przez wszystkie duże koncerny ener-
getyczne działające w Polsce. Powodem
tego są m.in. coraz większe ograni-
czenia rozwoju produkcji energii elek-
trycznej i ciepła przy wykorzystaniu
paliw kopalnych związane z limitowa-
ną emisją gazów cieplarnianych. W Pol-
sce zidentyfikowano ponad 250 przed-
siębiorstw ciepłowniczych (PEC), które
posiadają instalacje wytwórcze o mocy
przekraczającej 20 MW, a więc podle-
gające dyrektywie o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cie-
plarnianych. Część z tych instalacji
znalazła się dodatkowo pod rygorem
nowej Dyrektywy o emisjach przemy-
słowych (IED), znacząco zmniejszającej
standardy emisji dwutlenku siarki, tlen-
ków azotu i pyłu, dla kotłów wodnych
stosowanych w ciepłownictwie. Dyrek-
tywa ta obowiązuje kotły o mocy w pa-
liwie większej niż 15 MW. Należy za-
uważyć, że frakcja paliwowa z instala-
cji MBP/MBS zawiera spory udział frak-
cji biodegradowalnej (często przekra-
czający poziom 60 proc.), o zerowym
współczynniku emisji ditlenku węgla.
Może to stanowić istotny bodziec do in-
westycji w kotły dedykowane spalaniu
paliw z odpadów. Dodatkową zachętę
mogą stanowić korzyści finansowe z ty-
tułu opłat za przyjmowanie odpadów do
procesu odzysku. Obecnie opłata mar-
szałkowska za składowanie odpadów
o kodzie 191212, stanowiące alterna-
tywną możliwość ich zagospodarowa-
nia, wynosi 75 zł/Mg. 

Przewidywane wprowadzenie w ro-
ku 2016 zakazu składowania odpadów
o cieple spalania powyżej 6 MJ/rok
spowoduje powstanie dużej podaży
odpadów palnych na rynku, która może
znacząco zmienić ekonomiczne pod-
stawy funkcjonowania instalacji pro-
dukujących energię elektryczną i ciepło
z odpadów.  

Tak więc przy planowaniu nowych
inwestycji w energetyce zawodowej
i cieplnej warto brać pod uwagę odzysk
energii z sortowanych odpadów ko-
munalnych. �

Szacuje się, że do instalacji MBP/MBS posiada-
jących status RIPOK trafia około 8,5–9 mln Mg
zmieszanych odpadów komunalnych, z czego
około 30–40 proc. stanowią niezagospodaro-
wane frakcje energetyczne, niezależnie od róż-
nic w stosowanych procesach technologicznych.
Powstaje więc ogromny problem zagospodaro-
wania strumienia 3–3,5 mln Mg odpadów rocz-
nie, których nie będą w stanie przyjąć
powstające spalarnie odpadów komunalnych.
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Oznaczenie Wartość

Zawartość wilgoci całkowitej 
w proc., Wt

r
42,6

Zawartość popiołu 
w st. suchym, Ar

7,3

Ciepło spalania w J/g, Qs
a 20753

Wartość opałowa w J/g, Qi
r 10634

Zawartość siarki całkowita 
w proc., St

a
0,11

Zawartość chloru w proc., Cla 0,354

Zawartość frakcji biodegrado-
walnej w proc., XB

daf
75,1

Charakterystyka balastu z sortowania frak-
cji nadsitowej w instalacji MBP
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Rozwój gospodarczy państw uzależniony jest
przede wszystkim od dostępu do energii, dlatego
bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią kluczo-
wą. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne bezpie-
czeństwo energetyczne oznacza „stan gospodarki
umożliwiający pokrycie perspektywicznego zapo-
trzebowania odbiorców na paliwa i energię w spo-
sób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy
zachowaniu wymagań ochrony środowiska”. Jed-
nak jak pokazały ostatnie lata, za sprawą obranego
przez Unię Europejską kierunku polityki klimatycz-
nej pogodzenie „ekonomicznego uzasadnienia”
z jednoczesnym „zachowaniem wymagań ochrony
środowiska” wydaje się zadaniem bardzo trudnym.

Sektor energetyczny, będący częścią europej-
skiego systemu ETS (handlu emisjami), znajduje
się na ścieżce trwałego, sukcesywnego ogranicza-
nia emisji CO2, czego konsekwencją będzie suk-
cesywnie zmniejszająca się rola paliw stałych w struk-
turze wytwarzania energii. Zaprezentowany w Za-
łączniku nr 2 do „Projektu Polityki energetycznej Pol-

ski do 2050 roku” Scenariusz spełnienia wymagań
Komisji Europejskiej prognozuje drastyczny spadek
produkcji elektryczności wytwarzanej z węgla ka-
miennego o 67proc., a węgla brunatnego o 75 proc.
dla roku 2030 w stosunku do roku 2020. Jeżeli za-
tem posiadane zasoby paliw kopalnych stanowić
będą w tym wariancie jedynie częściową gwaran-
cję krajowego bezpieczeństwa surowcowego, jakie
będą pozostałe składowe tego bilansu? Wzmian-
kowany scenariusz wskazuje jednocześnie na rosnącą
gwałtownie rolę gazu ziemnego, którego eksplo-
atowane w obecnej chwili krajowe zasoby kon-
wencjonalne pokrywają jedynie ok. 30 proc. zapo-
trzebowania, przy czym brakująca część pozyskiwana
jest z kierunku wschodniego. Budowa terminalu ga-
zowego w Świnoujściu, wskazywana jako czynnik
zwiększający istotnie bezpieczeństwo energetycz-
ne Polski, wpłynie wprawdzie na dywersyfikację kie-
runku dostaw zagranicznych, jednak przy nie-
zmiennym stosunku ilości gazu z własnych źródeł
do kupowanego za granicą.

Czy są zatem inne możliwości zwiększenia po-
daży gazu z krajowych lokalizacji? Jak ocenia Pań-
stwowy Instytut Geologiczny, największe prawdo-
podobieństwo zasobowe niekonwencjonalnych
złóż gazu ziemnego (tzw. gazu łupkowego) w Pol-
sce mieści się w granicach: 346–768 mld m3. Do
połowy 2014 roku wykonano niewiele ponad 60 od-
wiertów w zmiennych lokalizacjach, z czego jedy-
nie połowie z nich towarzyszyło szczelinowanie hy-
drauliczne, które może oddać prawdziwy obraz za-
sobności złoża i jakości gazu możliwego do po-
zyskania.

Dynamika prac poszukiwawczych w ostatnim
czasie uległa znacznemu spowolnieniu. Dodatko-
wą możliwością pozyskania gazu na potrzeby
energetyczne jest budowa na terenie zakładów che-
micznych instalacji zgazowania węgla na potrze-

by produkcji gazu syntezowego, co spowoduje uwol-
nienie na potrzeby energetyczne gazu ziemnego już
zakontraktowanego, a przeznaczanego obecnie
do wytwarzania gazu syntezowego w procesach re-
formingu. Inną możliwością jest budowa instala-
cji zgazowania węgla ukierunkowanych na produkcję
syntetycznego gazu ziemnego, który mógłby być
wykorzystany bezpośrednio na cele energetyczne.
Oba warianty technologiczne przy wykorzystaniu kra-
jowych zasobów paliw stałych w sposób istotny
wpłynęłyby na poprawę krajowego bezpieczeństwa
energetycznego.

Istotne jest, aby wszystkim działaniom, których
efektem może być zmniejszenie uzależnienia Pol-
ski od zewnętrznych dostawców energii, paliw, su-
rowców bądź kluczowych komponentów techno-
logii wytwórczych w obszarach gospodarki ener-
getyczno-paliwowej, nieustannie towarzyszyło
wsparcie państwa na wszystkich etapach, przy czym
jego forma i wielkość byłaby oczywiście uzależniona
od konkretnego przedsięwzięcia. Niezbędna jest de-
terminacja i konsekwencja w prowadzeniu ściśle
ukierunkowanych prac badawczych. W przypadku
gazu łupkowego to wprost badania geologiczne dla
oceny zasobności złóż gazu łupkowego, ale także
badania służące dostoswaniu istniejących tech-
nologii szczelinowania krajowych łupków gazo-
nośnych do krajowych potrzeb, np. poprzez mo-
dyfikację receptur płynów szczelinujących bądź
wprowadzenie nowych rodzajów proppantów.
W przypadku technologii zgazowania węgla czas
już na odważne decyzje polityczno-gospodarcze.
Odpowiednie technologie są szeroko dostępne na
świecie, ich dostawcy posiadają znaczące referencje,
a krajowe firmy inżynierskie i ośrodki naukowe
– w tym nasz Instytut – posiadają wiedzę i kom-
petencje, które mogą w istotny sposób wspomóc
ich wdrożenie oraz efektywne wykorzystanie.

Główne strumienie odpadów powstających w instalacjach MBP/MBS

* papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, ale również kompost
** W przypadku klasycznej instalacji MBP – odpady wytwarzane w procesie biologicznej stabilizacji, m.in. stabilizat; w przypadku MBS – odpady wy-
twarzane w procesie biosuszenia, m.in. balast.
*** W rzadkich przypadkach bezpośrednio z RIPOK wytwarzane są RDF/SRF.

zmieszane 
odpady 
komunalne

odzyskane
frakcje*

pozostałości 
po MBP/MBS**

zakłady wykorzystujące odzyskane frakcje, 
lub przygotowujące je do dalszego wykorzystania

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne

RIPOK (MBP/MBS)

zakład produkcji 
paliw z odpadów

cementownie (przyszłościowo: 
energetyka i ciepłownictwo)

RDF/SRF

preRDF***

�

dr hab. inż. Jarosław Zuwała
zastępca dyrektora ds. badań 
i rozwoju w Instytucie Chemicznej
Przeróbki Węgla

Jaką drogą do bezpieczeństwa energetycznego?





Wuproszczeniu efektywność
przenośnika taśmowego, jak
i każdego innego środka trans-

portu kopalnianego, można zdefiniować
jako stosunek uzyskanego efektu, czyli
iloczynu przetransportowanej masy
urobku i długości drogi transportowej, do
kosztów jego uzyskania, czyli sumy po-
niesionych wydatków inwestycyjnych
i eksploatacyjnych. Efektywność każ-
dego środka transportu jest odniesiona
do określonego okresu jego pracy i w za-
sadzie należy ją rozpatrywać w całym
planowanym okresie jego eksploatacji. 

W drodze do efektywności
Jednym z podstawowych podze-

społów przenośnika taśmowego jest
układ napinania taśmy. Jego głównym
zadaniem jest zapewnienie bezawa-
ryjnej pracy ciernego układu przenie-
sienia siły napędowej z powierzchni
bębnów na taśmę oraz utrzymanie wła-

ściwego zwisu taśmy na całej trasie
przenośnika. Ocena efektywności urzą-
dzenia napinającego taśmę jest złożo-
na, gdyż układ ten nie jest autono-
miczny i stanowi jedynie element wy-
posażenia przenośnika taśmowego.
Zatem oceniany i mierzalny efekt dzia-
łania urządzenia napinającego jest toż-
samy z nadrzędnym efektem związa-
nym z procesem transportu urobku,
czyli iloczynem masy i drogi transpor-
tu nosiwa. Poprawę efektywności urzą-
dzeń napinających można uzyskać po-
przez ograniczenie kosztów zakupu
urządzenia, energii zużytej do napina-
nia taśmy oraz poprzez zmniejszenie
liczby osób obsługujących urządzenie.
Z punktu widzenia pełnego okresu eks-
ploatacji przenośnika taśmowego naj-
istotniejsze koszty są ponoszone z tytu-
łu przeprowadzonych napraw i wy-
mian odcinków taśmy oraz jej złączy,
nieplanowanych postojów odstawy
urobku oraz usunięcia awarii.

Efektywny układ napinania taśmy
powinien zapewnić bezawaryjną pracę
przenośnika, przy utrzymaniu popraw-
nego sprzężenia ciernego między ta-
śmą a bębnem napędowym oraz wła-
ściwego zwisu taśmy w każdym punk-
cie trasy przenośnika, jak największą

trwałość taśmy i jej złączy, łożysk bęb-
nów oraz układu zlinowania, a także
ograniczenie zużycia energii, przy za-
chowaniu jak najmniejszych kosztów in-
westycyjnych i eksploatacyjnych. Pra-
widłowo działające urządzenia napi-
nające powinny bez istotnych opóź-
nień czasowych reagować na zmianę
obciążenia przenośnika i momentu na-
pędowego oraz regulować wartość siły
napinającej taśmę tak, aby zapewnić
poprawną pracę przenośnika. Jak
przedstawiono na rys.1., momentowi na-
pędowemu MN1 powinna odpowiadać
siła napinająca SZ1, a momentowi MN2
– siła SZ2.

Wybór urządzenia napinającego
Powszechnie stosowane w przeno-

śnikach taśmowych urządzenia napi-
nające najczęściej realizują siłę na-
ciągu taśmy dobraną do najcięższego
rozruchu i tylko w niektórych rozwiąza-
niach zmniejszają ją po tym okresie do

wartości dobranej do ruchu ustalonego
z pełną wydajnością. To zwiększa stan
obciążenia taśmy i jej połączeń oraz ze-
społów bębnowych, a skutki ujawniają
się po pewnym czasie w postaci uszko-
dzeń łożysk, wałów, bębnów, taśmy i jej
połączeń. Zmniejszenie sił napięcia

Efektywne urządzenia napinające
dla przenośników taśmowych
Rozwój transportu taśmowego oraz wzrost jego znaczenia w górnictwie 
i innych gałęziach przemysłu spowodował w ostatnich latach zwiększone
zainteresowanie użytkowników, projektantów i naukowców problematyką
efektywności przenośników taśmowych. 
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Zmniejszenie sił napięcia taśmy w przenośniku
bez negatywnych skutków dla jego funkcjonowa-
nia może być źródłem znacznych oszczędności 
z racji zwiększenia trwałości taśmy i innych pod-
zespołów przenośnika. Szacuje się, że zmniej-
szenie sił w taśmie o 30 proc. może skutkować
4–6-krotnym wzrostem trwałości zmęczeniowej
złączy oraz łożysk bębnów.

dr hab. inż. Piotr Kulinowski
AGH w Krakowie
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taśmy w przenośniku bez negatywnych
skutków dla jego funkcjonowania może
być źródłem znacznych oszczędności
z racji zwiększenia trwałości taśmy i in-
nych podzespołów przenośnika. Sza-
cuje się, że zmniejszenie sił w taśmie
o 30 proc. może skutkować 4–6-krot-
nym wzrostem trwałości zmęczenio-
wej złączy oraz łożysk bębnów.

Wśród urządzeń napinających sto-
sowanych do napinania taśmy górni-
czych przenośników taśmowych można
wymienić następujące rozwiązania: ze
stałym położeniem bębna napinające-
go podczas pracy przenośnika (wcią-
garkowe, sztywne urządzenia napina-
jące) oraz ze zmiennym położeniem
bębna napinającego (ciężarowe, gra-
witacyjne; stałonapięciowe, hydrau-
liczne lub pneumatyczne; automatycz-
ne – wyposażone w układy automatyki;
nadążne – mechaniczne, czerpiące
moc z napędu głównego przenośnika).
Spośród wymienionych powyżej typów
układów napinania na szczególną uwa-
gę zasługują nadążne układy napina-
nia, które spełniają wymagania sta-
wiane efektywnym urządzeniom napi-
nającym – zapewniają bezpoślizgową
pracę napędu, dostosowują wartość siły
napinającej do zmieniającego się ob-
ciążenia przenośnika i nie wymagają
dodatkowych źródeł zasilania.

Nie bez trudności
Budowa sprawnych i nadążnych

urządzeń napinających taśmę natrafia
jednak na trudności. W stanach pracy
nieustalonej przenośnika przemiesz-
czanie bębna napinającego musi od-
bywać się ze zmiennymi co do wartości
i zwrotu prędkościami przy zmieniają-
cych się siłach w taśmie. Problemem jest
chwilowo duża i zmienna moc dla czło-
nu wykonawczego (wózka z bębnem
napinającym), zapewniająca pracę
urządzenia bez istotnych opóźnień cza-
sowych. Wartość chwilowych mocy wy-
klucza w zasadzie stosowanie dla tego
typu urządzeń napinających własnych
napędów, a szansą jest korzystanie
z głównego strumienia mocy mecha-
nicznej przenośnika, czyli zastosowanie
nadążnych urządzeń napinających ta-
śmę.

W kraju stosowane są dwa typy
urządzeń napinających nadążnych:
z uchylnymi zespołami napędowymi
– w górnictwie odkrywkowym lub z dwo-
ma wózkami napinającymi zlokalizo-
wanymi w rejonie stacji napędowej
przenośnika, w strefie taśmy nabiega-
jącej i zbiegającej z bębna napędowe-

go, połączonymi z linowaniem o stałym
przełożeniu – w górnictwie podziemnym.
W urządzeniu napinającym z uchylny-
mi zespołami napędowymi wyko-
rzystano ciężar zespołu napędowego
i reakcję od momentu napędowego
tego zespołu do wywołania siły napi-
nającej taśmę zbiegającą z bębna na-
pędowego. Urządzenia tego typu moż-
na zbudować tylko w przypadku ze-
społów napędowych zawieszanych ob-
rotowo na wale bębna napędowego.
Zespół napędowy musi mieć możli-
wość wykonywania ruchu obrotowego
względem osi wału bębna napędowe-
go. Kąt ten dla napędów stosowanych
w górnictwie węgla brunatnego wyno-

si najczęściej ±10° od poziomego po-
łożenia ramy napędu. Schemat ideowy
urządzenia przedstawiono na rys. 2.

Układy napinania w praktyce
W Laboratorium Maszyn i Urzą-

dzeń Transportowych AGH przepro-
wadzono szereg badań mających na
celu porównanie różnego typu układów
napinania taśmy. Zostały one przepro-
wadzone na laboratoryjnym modelu
przenośnika taśmowego, który obrazuje
rys. 3.

Dotychczasowe doświadczenia po-
twierdzają uniwersalność przenośni-
ka, na którym można zainstalować
i zbadać dowolny typ urządzenia napi-

Rys. 1 Charakterystyka statyczna idealnego układu napinania
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Rys. 2 Schemat ideowy nadążnego urządzenia napinającego z ruchomym zespołem napę-
dowym
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nającego taśmę. Urządzenia pomiaro-
we w połączeniu z ich właściwą konfi-
guracją i z zastosowaniem oprogra-
mowania Labview zapewniają wysoką
powtarzalność wyników badań. Bada-
niom poddano najczęściej używane
układy napinania taśmy, począwszy
od najprostszego – wciągarkowego
(sztywnego), przez grawitacyjny, pneu-
matyczny, po nadążny. Testy różnych

układów napinania dowiodły, że przy za-
pewnieniu bezpoślizgowej współpracy
bębna napędowego z taśmą możliwa
była znaczna redukcja wartości siły
napinającej. W przypadku zastąpienia
wciągarkowego zespołu napinania na-
dążną dźwignią napinającą zmniej-
szono siłę w taśmie nawet o ok. 50 proc.
(rys. 4 – ΔS). Urządzenia napinające
pneumatyczne i grawitacyjne posia-

dają podobną charakterystykę napi-
nania, z tym że układ pneumatyczny po-
siada lepsze cechy tłumiące wahania sił
rozciągających taśmę oraz większą
zdolność do ich stabilizacji. Istnieje
również możliwość regulacji siły napi-
nającej taśmę w zależności od zmie-
niających się warunków obciążenia
przenośnika (rys. 4).

Nowoczesne układy sterowania roz-
ruchem przenośników taśmowych przy-
czyniły się do zmniejszenia zaintereso-
wania użytkowników skutecznymi urzą-
dzeniami napinającymi. Niemniej wyniki
badań laboratoryjnych i symulacyjnych
podważają tezę, że zastosowanie od-
powiednich urządzeń rozruchowych
ogranicza możliwości racjonalnego sto-
sowania urządzeń napinających cią-
głego działania. Wykorzystanie mocy
napędu głównego do napinania taśmy
korzystnie wpływa na ograniczenie sił
dynamicznych występujących w taśmie
podczas rozruchu, zapewniając jed-
nocześnie skuteczność jego przepro-
wadzenia.

Ponadto badania z ostatnich lat wy-
kazały, że w ruchu ustalonym siła w ta-
śmie przenośnika z nadążną stacją
napinającą stanowi od 40 do 80 proc.
wartości siły w taśmie przenośnika
z wciągarkowym urządzeniem napi-
nającym dla porównywalnego stanu
obciążenia materiałem transportowa-
nym. Jak wykazały dotychczasowe kra-
jowe doświadczenia z zastosowaniem
automatycznych nadążnych urządzeń
napinających taśmę zasilanych z głów-
nego strumienia mocy przenośnika,
ich stosowanie jest zdecydowanie ko-
rzystne. Dostosowują one siły naciągu
wstępnego taśmy w sposób ciągły do
aktualnych potrzeb przenośnika, utrzy-
mując wartości tych sił na możliwie
najniższym poziomie. Przyczynia się to
do zmniejszenia stanu naprężeń w ta-
śmie, co prowadzi do zwiększenia zmę-
czeniowej trwałości taśmy, jej połączeń
i zespołów bębnowych. Mechaniczne
urządzenia tego typu są proste, bez in-
dywidualnych napędów i sterowania
nimi, napędzane mocą napędu głów-
nego przenośnika przekazywaną przez
taśmę. W rezultacie nie wykazują bra-
ku mocy członu wykonawczego i re-
agują z właściwą prędkością, bez zna-
czących opóźnień. �

The article focuses on the presentation of the problems of research and selection of effective take-up device. Effective belt tensioning system ensures: faultless opera-
tion of the conveyor, high durability of belt and its joints and reducing energy consumption, with low investment and operating costs. Ideally those requirements com-
ply with the follow-up tensioning systems. Laboratory tests of follow-up tensioning systems have shown that it is possible to reduce the tensions in the conveyor belt
with no negative effects on its operation. It is estimated that the 30% reduction of tension may result in a fourfold increase of fatigue life of belt splices and bearings of
the conveyor drums.

Rys. 3 Proporcjonalny, nadążny układ napinania taśmy zamontowany na laboratoryjnym
przenośniku taśmowym

Rys. 4 Eksperymentalna charakterystyka statyczna sztywnego, grawitacyjnego, pneuma-
tycznego i nadążnego układu napinania wyznaczona na podstawie pomiarów laboratoryjne-
go przenośnika taśmowego
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Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest jednym z najstarszych i największych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Możemy poszczycić się osiągnięciami, które dają nam pozycję jednego z najlepszych wydziałów o profilu mechanicznym w Pol-
sce i na świecie. Dotychczas wykształciliśmy tysiące absolwentów, którzy piastują wysokie stanowiska w przemyśle, szkolnictwie
wyższym i administracji państwowej w wielu krajach, na wszystkich kontynentach.

Działalność dydaktyczną i badawczą opieramy nie tylko na ponad 60-letniej tradycji i doświadczeniu, lecz także na nowatorskim
i otwartym podejściu do coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesno-
ści, inwestujemy w nowoczesną aparaturę badawczą i laboratoria oraz modernizujemy proces kształcenia, proponując studentom
coraz więcej unikalnych specjalności, takich jak mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika, mechatronika
w języku angielskim, inżynieria akustyczna oraz inżynieria mechaniczna i materiałowa.

Członkostwo w Unii Europejskiej oraz wzrastająca konkurencyjność w globalnym świecie stawiają przed naszym wydziałem nowe
wyzwania. Najważniejsze wydaje nam się przygotowanie młodych ludzi do pracy w coraz bardziej wymagających warunkach ryn-
kowych, nie tylko w  granicach Europy. Dzięki temu, że dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników oraz prowadzimy
szeroko zakrojoną współpracę z renomowanymi ośrodkami dydaktycznymi w krajach Unii Europejskiej, Ameryki Środkowej, Ame-
ryki Południowej i USA, udaje nam się realizować ten cel. Nasi studenci wyjeżdżają na stypendia do Niemiec, Francji, Wielkiej Bry-
tanii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Japonii, Norwegii, Grecji, Turcji, Meksyku i Singapuru, uzyskując – obok dyplomu AGH – dyplomy
uczelni zagranicznych. Co niezwykle ważne, posiadamy również rozległe kontakty w wielu sektorach przemysłu, dzięki czemu prze-
prowadzamy projekty badawcze, wdrażamy innowacyjne systemy oraz opracowujemy patenty wykorzystywane przez szereg pol-
skich i zagranicznych firm.

Wszystko to sprawia, że studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki są furtką w dorosłe i samodzielne życie, a zarazem
drogą do znakomitej kariery zawodowej.

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki łączymy teorię z praktyką,
aby nasi absolwenci mogli efektywnie wykorzystać nabytą podczas studiów
wiedzę w swojej karierze zawodowej. Silne zaplecze laboratoryjne, do-
świadczona kadra nauczycielska, aktywny samorząd studencki, największy
w Polsce kampus akademicki oraz pozytywna atmosfera stwarzają idealne
warunki do realizacji własnych ambicji edukacyjnych.
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Od lewej dr hab. inż. Krzysztof Mendrok – prodziekan ds. studenckich, prof. Michał Kleiber, 
dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, 
prodziekan ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz

i wieloletnie doświadczenie



Wkonkursie brały udział spółki
z rynku regulowanego, które
sporządzają skonsolidowane

sprawozdania finansowe według
MSSF/MSR, oraz spółki z rynku alter-
natywnego, które sporządzają spra-
wozdania finansowe według Znoweli-
zowanej Ustawy o Rachunkowości lub
MSSF/MSR.

Zwycięstwo w konkursie jest efektem
pracy zespołowej: dyrektorów finanso-
wych, głównych księgowych, zarzą-
dów, działów relacji inwestorskich, mar-
ketingu i reklamy, nadzorów właści-
cielskich. Najważniejszą rolę odgry-

wają jednak główni księgowi i dyrekto-
rzy finansowi, ponieważ podstawą do
przygotowania sprawozdania zarządu
z działalności, raportów marketingo-
wych czy prezentacji inwestorskich są
dane finansowe. Dobry główny księgo-
wy powinien mieć świadomość, co
oznacza być głównym księgowym spół-
ki publicznej. Taka świadomość jest
postawą do osiągnięcia sukcesu w na-
szym konkursie. Niemałą rolę w tym pro-
cesie odgrywają firmy audytorskie. Bar-
dzo często słyszymy od uczestników
konkursu, że nie mogliby osiągnąć suk-
cesu bez pomocy audytora. To ważne,
bo podkreśla rolę audytora w sprawoz-
dawczości finansowej, a także pokazuje,
że dobry audytor nie powinien się ogra-
niczać do funkcji badania sprawozdania
finansowego. Co więcej, w okresie recesji

oczekuje się od audytora szybkiej reakcji
na możliwe przyszłe kłopoty spółki przy
zagrożeniu kontynuacji działalności.
To niełatwe zadanie, ale niezwykle istot-
ne z punku widzenia bezpieczeństwa
obrotu gospodarczego.

W konkursie nie ma przegranych.
Sam udział w przedsięwzięciu stanowi
bardzo czytelny sygnał, że zarząd spół-
ki chce prowadzić transparentną poli-
tykę informacyjną, co jest jedną z naj-
większych wartości dodanych konkur-
su. Ponadto każda spółka biorąca
udział w konkursie otrzymuje szczegó-
łowy arkusz ocen z uwagami członków
kapituły, dzięki którym można z roku na
rok doskonalić raport roczny. Instytut Ra-
chunkowości i Podatków chce w ten
sposób spełniać również funkcję edu-
kacyjną. Dotychczasowa praktyka po-

Wzorowe raporty triumfują na gali
Już po raz dziesiąty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wy-
niki konkursu „The Best Annual Report”. Celem konkursu jest pro-
mowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla
akcjonariuszy i inwestorów, którzy oczekują wiarygodnych i rzetel-
nych informacji, opublikowanych w możliwie najkrótszym terminie.
Gala finałowa odbyła się 15 października w Sali Notowań 
w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

www.rynekinwestycji.pl

Laureaci Nagród Głównych: Monika Kobylińska – Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich ING Banku Śląskiego, Michał Sobiech – członek 
zarządu Banku Pocztowego, Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes ds. finansowych PZU, Dariusz Bernacki – Główny księgowy JSW, 
Ewa Eljasiak – Dyrektor Centrum Finansowo-Księgowego oraz Jowita Twardowska – Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Z-ca Dyrektora 
Generalnego ds. Korporacyjnych w Grupie Lotos, Jerzy Kurella – Prezes Zarządu Tauron Polska Energia

Małgorzata Gula
prezes zarządu Instytutu Ra-
chunkowości i Podatków
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kazuje, że wiele spółek, które zastoso-
wały się do uwag kapituły, z niepunk-
towanych miejsc awansowało na wy-
sokie pozycje, honorowane wyróżnie-
niem lub nagrodą. Dodatkowym ele-
mentem edukacyjnym jest książka „Ra-
port roczny spółki publicznej”, wydana
przez Instytut Rachunkowości i Podat-
ków, będąca praktycznym podręczni-
kiem dla zespołów przygotowujących
raporty roczne.

W tym roku na uwagę zasługują ra-
porty roczne spółek, które w stosunku do
roku ubiegłego bardzo poprawiły ja-
kość swojej sprawozdawczości finan-
sowej, sięgając po wyróżnienia. Do tych
spółek należą Energa SA i PKP Cargo SA.
Nie wszystkie mogliśmy wyróżnić, po-
nieważ konkurencja była bardzo duża,
ale gratulujemy zarządom wysokiej ja-
kości raportów rocznych i zachęcamy
do dalszego doskonalenia się w tym ob-
szarze.

Od 7 lat mamy w konkursie nową
kategorię: najlepszy raport roczny w In-
ternecie. Nie wszystkie spółki rozumie-
ją, że Internet jest najszybszym źródłem
informacji i na stronie internetowej emi-
tenta powinien znajdować się raport
roczny – użyteczny dla akcjonariuszy
i inwestorów, zaprezentowany przy-
stępnie z punktu widzenia możliwości,
jakie daje technologia informatyczna.
W tym roku spółki doskonaliły interak-
tywną formę raportowania, ale również
rozwijały nowy kierunek raportowania
zintegrowanego. Na szczególną uwagę
zasługują raporty roczne spółek PKN Or-
len SA, Tauron Polska Energia SA
i KGHM Polska Miedź SA. Tylko nie-
znacznie ustępują im miejsca interak-
tywne raporty roczne banków i instytucji

finansowych, takich jak PZU SA, mBank
SA czy Bank Pocztowy SA. Spółki te po-
kazują kierunek rozwoju sprawozdaw-
czości finansowej w Internecie.

Regulamin konkursu szczegółowo
określa warunki dopuszczenia raportu
rocznego do weryfikacji. Pierwsze kry-
terium selekcji to analiza opinii biegłe-
go rewidenta z badania sprawozdania
finansowego. Następnie każdy raport
roczny jest oceniany przez cztery ze-
społy, które analizują sprawozdanie za-
rządu z działalności, zastosowanie
MSSF/MSR, wartość użytkową oraz ra-
port roczny w Internecie. Suma pracy
tych zespołów może dać maksymalnie
100 punktów. W bieżącym roku najlepsze
przedsiębiorstwo uzyskało 92,98 pkt.
(PKN Orlen SA), a najlepszym ban-
kiem okazał się mBank SA z wynikiem
88,68 pkt.

4 lata temu kapituła konkursu zde-
cydowała o przyznaniu nagród spe-
cjalnych „The Best of The Best” dla
najlepszego przedsiębiorstwa i ban-
ku, które 3 razy zdobyły nagrodę głów-
ną w naszym konkursie. Miło nam po-
informować, że prawo do tytułu mode-
lowego raportu rocznego utrzymały:
KGHM Polska Miedź SA, PKN Orlen SA
oraz mBank SA i PKO Banku Polskiego
SA, tworząc „Klub The Best of The
Best”. Najlepszym raportem spółki New
Connect po raz trzeci okazał się raport
roczny spółki LUG SA. Wszystkim na-
grodzonym i wyróżnionym serdecznie
gratulujemy. �
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Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof.
Waldemara Frąckowiaka przyznała nagrody
główne raportom rocznym następujących spółek
(kolejno w kategorii przedsiębiorstwa oraz banki
i instytucje finansowe):

nagrody główne:
przedsiębiorstwa
I miejsce: Tauron Polska Energia SA
II miejsce: Grupa Lotos SA
III miejsce: JSW SA
banki i instytucje finansowe
I miejsce: PZU SA
II miejsce: Bank Pocztowy SA
III miejsce: ING Bank Śląski SA
nagrody specjalne „The Best Of The Best”:
KGHM Polska Miedź SA
PKN Orlen SA
mBank SA
PKO BP SA
nagrody za najlepszy raport roczny 
w Internecie:
przedsiębiorstwa: PKN Orlen SA
banki i instytucje finansowe: PZU SA

wyróżnienia:
za najlepsze sprawozdanie z działalności 
przedsiębiorstwa: PGE SA
banki i instytucje finansowe: PZU SA
za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR:
przedsiębiorstwa: PKN Orlen SA
banki i instytucje finansowe: Bank Pocztowy SA
za najlepszą wartość użytkowa raportu
rocznego
przedsiębiorstwa: ENERGA SA
banki i instytucje finansowe: KRUK SA

wyróżnienie za raport roczny w Internecie: 
banki i instytucje finansowe: mBank SA

wyróżnienie specjalne za raport zintegrowany:
przedsiębiorstwa: PKN Orlen SA

nagroda miesięcznika „Rachunkowość”: 
PKP Cargo SA – za największy progres w jakości
sprawozdania finansowego według MSSF/MSR
wyróżnienie CDM Pekao:
Energa SA – za bardzo duży progres w jakości
sprawozdania z działalności
wyróżnienie za debiut oraz syntetyczny 
i przejrzysty raport marketingowy: PHN SA

„The Best Annual Report 2014 
dla NewConnect”
nagroda główna: LUG SA
wyróżnienia:
Organic Farma Zdrowia SA – za najlepsze 
sprawozdanie z działalności
Mediacap SA – za najlepsze sprawozdanie 
finansowe

Partnerami konkursu byli: PKO BP Finat, PZU,
KGHM TFI, Anwil, Mazars Polska, SAP, S&T, 
mLocum, BPH TFI, CDM Pekao, KPMG, Codec, PKF

Laureaci nagród The Best of the Best: Łukasz Stelmach – Dyrektor Naczelny Centrum Usług
Księgowych – Główny Księgowy KGHM Polska Miedź, Rafał Warpechowski – Dyrektor Wy-
konawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości PKN Orlen, Danuta Szymańska – dyrektor
banku PKO Banku Polskiego SA, Adam Białka – Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości
Finansowej mBank

PARTNER STRATEGICZNY



Bank Polskiej Spółdzielczości SA
łączy funkcje banku zrzeszają-
cego oraz komercyjnego. Świad-

czy usługi organizacyjne i finansowe
zrzeszonym bankom spółdzielczym,
będąc ich partnerem biznesowym i re-
prezentantem w opiniotwórczych śro-
dowiskach na krajowej arenie bizne-
sowej. Równocześnie prowadzi wła-
sną działalność komercyjną – oferuje
produkty finansowe dla klientów kor-
poracyjnych, małych i średnich przed-
siębiorstw oraz klientów indywidual-
nych. Specjalizuje się w obsłudze sa-
morządów, rolnictwa, przemysłu rol-
no-spożywczego, handlu, rzemiosła i tu-
rystyki.

Polskie banki spółdzielcze
Na terenie naszego kraju działają

562 banki spółdzielcze o charakterze
uniwersalnym i lokalnym, stanowiące
89 proc. polskiego sektora bankowego.
Działają one na terenie całego kraju
– na obszarach wiejskich, w mniej-

szych miejscowościach, ale także w naj-
większych aglomeracjach miejskich
– często w lokalizacjach, do których nie
docierają banki komercyjne. Ich wy-
różnikiem jest łączenie misji społecznej
z działalnością biznesową.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS po-
siadają blisko 3 tys. placówek i 4 tys. ban-
komatów. Jest to sieć, która daje Grupie
pozycję instytucji finansowej o jednym
z największych zasięgów terytorialnych
w Polsce. Obsługują łącznie 6 milionów
klientów. Są to zarówno osoby prywatne
i rolnicy indywidualni, jak i małe oraz
średnie przedsiębiorstwa działające
w obszarze agrobiznesu, a także sa-
morządy terytorialne. Suma bilansowa
Banku BPS i Banków Spółdzielczych
z Grupy BPS wynosi blisko 85 mld zł.

Wygodnie, nowocześnie, 
elektronicznie

Bank BPS oraz zrzeszone z nim
banki spółdzielcze tworzą produkty,
uwzględniając różne potrzeby i możli-

Grupa BPS – największe zrzeszenie
banków spółdzielczych w Polsce
Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości to największe zrzeszenie banków spółdzielczych
w Polsce. Tworzy je 359 banków spółdzielczych, co stanowi 64 proc. wszystkich banków
spółdzielczych działających w kraju. 

www.rynekinwestycji.pl

Zdzisław Kupczyk
Prezes Zarządu Banku Polskiej
Spółdzielczości SA
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Siedziba Banku BPS w Warszawie 
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wości gospodarczo-ekonomiczne po-
szczególnych regionów. Wspierają mo-
dernizację i proces dostosowywania
się polskiej wsi do unijnych standardów
oraz finansują potrzeby krajowej go-
spodarki. Poprzez spółki zależne Gru-
pa BPS oferuje także specjalistyczne
usługi finansowe w zakresie obsługi ma-
klerskiej, faktoringu, leasingu, funduszy
inwestycyjnych czy zarządzania wie-
rzytelnościami. Dzięki licznej grupie
podmiotów wyspecjalizowanych w róż-
nych dziedzinach usług finansowych
oferta kierowana do klientów jest bar-
dzo szeroka.

Banki spółdzielcze odważnie sięgają
po nowe rozwiązania. Udostępniają
swoim klientom bankomaty biome-
tryczne, które wypłacają pieniądze po
zeskanowaniu palca właściciela konta.
To bezpieczny sposób autoryzacji wy-
płaty, bazujący na unikalnym dla każ-
dego i niemożliwym do podrobienia
układzie naczyń krwionośnych. Roz-
wiązanie zostało wprowadzone z myślą
o osobach starszych. Korzystając z nie-
go, nie trzeba pamiętać kodów PIN, ani
mieć przy sobie karty bankomatowej.
Ponadto wybrane bankomaty Grupy
BPS jako jedyne na rynku mogą wy-
płacać monety, dzięki czemu można wy-
płacić z rachunku kwotę odliczoną co do

grosza. Wygodnym i przyjaznym dla
klientów rozwiązaniem są także płat-
ności zbliżeniowe. Wystarczy zbliżyć
kartę do terminala płatniczego, aby
zapłacić za drobne zakupy.

Udział w rynku 
kredytów i depozytów

Oferta kredytowa banków spół-
dzielczych kierowana jest przede
wszystkim do społeczności zlokalizo-
wanej na terenie ich działania. Biorąc

pod uwagę portfel kredytów w całym
rynku bankowym i ich udział w stosun-
ku do udziału sektora banków komer-
cyjnych, banki spółdzielcze kredytują
ponad 6,5 proc. przedsiębiorstw na
kwotę ponad 21 mld zł. Gdy skoncen-
trujemy się na segmencie MŚP, udział
ten plasuje się na poziomie 11 proc.
i oznacza kwotę ponad 20 mld zł. W seg-
mencie gospodarstw domowych, in-
stytucji rządowych i samorządowych
udział ten wynosi odpowiednio ponad
6,5 proc. i 6,74 proc., z czego wartość
kredytów wykorzystanych przez go-
spodarstwa domowe wynosi ponad
40 mld zł, a przez instytucje rządowe
i samorządowe – ponad 6 mld zł.

Poziom depozytów bankowości spół-
dzielczej równoważy prowadzoną przez
nie działalność kredytową z nadwyżką.
Udział bankowości spółdzielczej w seg-
mencie sektora niefinansowego wyno-
si 9,73 proc., z kwotą ponad 85 mld zł.
W sektorze gospodarstw domowych
plasuje się na poziomie ok. 12 proc.
z wartością ponad 75 mld zł. Włączając
się aktywnie w obsługę depozytową in-
stytucji samorządowych, bankowość
spółdzielcza osiąga znacznie wyższy
udział depozytów w tym segmencie
rynku bankowego – 7 mld zł, stanowią-
ce prawie 28 proc.

Bezpieczna 
bankowość spółdzielcza

Zrównoważony i bezpieczny roz-
wój jest głównym celem strategicznym
Grupy BPS. Świadczy o tym poziom
współczynnika wypłacalności oraz do-
bra jakość portfela kredytowego. Sek-
tor bankowości spółdzielczej, w tym
Zrzeszenie BPS, jest znaczącym kre-
atorem płynności wśród banków z pol-
skim kapitałem. W polskim sektorze

bankowym następuje szybszy rozwój
działalności kredytowej niż depozytowej.
Rodzi to konieczność pozyskiwania
środków na działalność kredytową za
pomocą pożyczek na rynku między-
bankowym. W Grupie BPS relacja jest
odwrotna. Środki pozyskane przez ban-
ki spółdzielcze przewyższają potrzeby
kredytowe ich klientów o ponad 10 mld
zł. Świadczy to o ogromnym zaufaniu
klientów do ich lokalnych banków spół-
dzielczych.

Banki komercyjne notują współ-
czynnik wypłacalności na poziomie
15,26 proc., w sektorze bankowości
spółdzielczej jest to już 15,91 proc., na-
tomiast w Bankach Spółdzielczych
z Grupy BPS współczynnik utrzymuje się
na poziomie 16,19 proc. Banki Spół-
dzielcze z Grupy BPS mają także istot-
ny udział w wolumenie kredytów od sek-
tora niefinansowego oraz instytucji bu-
dżetowych udzielonych przez sektor
bankowości spółdzielczej. Banki ko-
mercyjne udzielają w tym segmencie
finansowania na poziomie ponad
953 mld zł. Dla sektora bankowości spół-
dzielczej jest to kwota blisko 68 mld zł,
z czego Banki Spółdzielcze z Grupy BPS
finansują na poziomie 42 mld zł.

Sektor bankowości spółdzielczej
prezentuje dobrą jakość kredytów na
poziomie 6,57 proc., a w Bankach Spół-
dzielczych z Grupy BPS wskaźnik kre-
dytów zagrożonych wynosi 7,13 proc.,
podczas gdy w bankach komercyjnych
jest wyższy i wynosi 7,36 proc.

Współpraca z sektorem MŚP
Kredyty dla sektora małych i śred-

nich przedsiębiorstw stanowią ponad
33 proc. portfela kredytowego Banków
Spółdzielczych z Grupy BPS. Łącznie
jest to finansowanie na kwotę prawie
14 mld zł. Bardzo ważnym produktem
kierowanym do sektora MŚP są kredy-
ty z gwarancją de minimis Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Program gwa-
rancji de minimis jest odpowiedzią rzą-
du na spowolnienie gospodarcze. Dzię-
ki niemu przedsiębiorcy mogą uzyskać
gwarancje na zabezpieczenie spłaty
kredytu przeznaczonego na finanso-
wanie działalności bieżącej i inwesty-
cyjnej. Jest to pierwszy taki program rzą-
du, w którym ryzyko związane z udzie-
lonymi gwarancjami jest przejęte przez
Skarb Państwa. Od początku trwania
programu Grupa BPS znajduje się
wśród liderów sprzedaży kredytów
z gwarancją BGK de minimis.

Aktualnie Grupa BPS zajmuje 6. miej-
sce pod względem liczby udzielanych

W polskim sektorze bankowym następuje szyb-
szy rozwój działalności kredytowej niż depozyto-
wej. Rodzi to konieczność pozyskiwania środków
na działalność kredytową za pomocą pożyczek
na rynku międzybankowym. W Grupie BPS rela-
cja jest odwrotna. Środki pozyskane przez Banki
Spółdzielcze z Grupy BPS przewyższają po-
trzeby kredytowe ich klientów o ponad 10 mld zł.
Świadczy to o ogromnym zaufaniu klientów do
ich lokalnych banków spółdzielczych.



kredytów de minimis wśród banków, któ-
re biorą udział w tym programie. Gru-
pa BPS wykreowała dzięki gwaran-
cjom de minimis prawie 2 mld wolu-
menu kredytowego, przeprowadzając
ponad 4,5 tys. transakcji kredytowych.
Średnia wartość gwarancji wynosi
242 tys. zł i udzielana jest na okres
19 miesięcy.

Wyjątkowe relacje 
banków spółdzielczych 
z lokalnym biznesem

Istnieje ważna zależność między
bankami spółdzielczymi a środowi-
skiem małych i średnich przedsię-
biorstw. Często przedsiębiorcy zwracają
się do banków spółdzielczych z prośbą
o finansowanie już na samym początku
swojej działalności. Bank spółdzielczy
udziela wówczas kredytu zaufania i po-
wierza przedsiębiorcy środki. Dzięki
zaangażowaniu i współpracy przed-

siębiorstwa rozwijają się dynamicznie.
Często swoim rozmiarem zaczynają
przewyższać bank spółdzielczy, który
pomógł na początku.

Dalsze finansowanie wymaga już
tworzenia konsorcjów bankowych. Dzię-
ki tej elastyczności przedsiębiorca po-
zostaje klientem banku spółdzielczego,
niezależnie od etapu rozwoju, na jakim
się znajduje. Taka współpraca przyno-

si wymierne rezultaty dla całych lokal-
nych społeczności: tworzy miejsca pra-
cy, stabilizuje sytuację finansową re-
gionu, rozwijając przemysł, buduje mi-
krorynek, przeciwdziała wykluczeniom
i migracjom w celach zawodowych,
pozwala wykorzystać istniejącą infra-
strukturę, zagospodarowuje wolne prze-
strzenie w sposób zgodny z potrzeba-
mi lokalnej społeczności.
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Banki spółdzielcze są niewątpliwie dobroczyńcą
regionów, w których operują. Stanowią nieod-
łączny element społeczności lokalnych, ponie-
waż z nich się wywodzą. Pomagają najbardziej
potrzebującym, działają bardzo szybko, a kadra
pracownicza oraz prezesi często osobiście 
angażują się w pomoc.
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Banki Spółdzielcze z Grupy BPS
oferują przedsiębiorcom możliwość fi-
nansowania bardzo dużych inwestycji
za pośrednictwem konsorcjów banko-
wych. Bank BPS wraz ze zrzeszonymi
bankami spółdzielczymi w formie kon-
sorcjów udzielił finansowania dla lo-
kalnej gospodarki na łączną kwotę
ponad 2 mld zł.

Zmiany w sektorze
bankowości spółdzielczej

Sektor bankowości spółdzielczej
przechodzi aktualnie proces dostoso-
wania do przepisów Unii Europejskiej.
Wprowadzane zmiany wpisują się w bu-
dowę stabilniejszego i bardziej odpor-
nego na kryzysy sektora bankowego
w całej Europie. Akcjonariusze Banku
BPS zdecydowali, że w ramach zmiany
modelu organizacyjnego Grupy BPS
wdrożone zostaną zasady Systemu
Ochrony Instytucjonalnej, który ma na
celu podniesienie bezpieczeństwa
funkcjonowania sektora poprzez za-
pewnienie jego uczestnikom płynności
i wypłacalności. Stworzenie sektorowej
struktury bezpieczeństwa przynie-
sie wzmocnienie wewnętrznych więzi
w zrzeszeniach banków spółdzielczych.

Przekłada się także na ochronę środków
zgromadzonych w bankach i zwięk-
szenie ich stabilności jako lokalnych in-
stytucji finansowych.

Pieniądze gromadzone dotychczas
w Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym w części dotyczącej zapewniania
stabilności finansowej sektora banko-
wego posłużą do zbudowania systemu
wsparcia wypłacalności i płynności
w Zrzeszeniu. BFG w dalszym ciągu bę-
dzie zapewniać klientom banków spół-
dzielczych bezpieczeństwo ich depo-
zytów, a zbudowana samodzielność
grup zrzeszeniowych w zakresie gwa-
rantowania wypłacalności czyni z ban-
ków spółdzielczych jeszcze bardziej
bezpieczne i nowoczesne instytucje fi-
nansowe.

Co odróżnia bankowość spółdziel-
czą od komercyjnej? Banki spółdzielcze
prowadzą działalność w oparciu o wy-
łącznie polski kapitał, a ponieważ są
osadzone na swoim terenie przez dzie-
sięciolecia, mają doskonałą wiedzę
o możliwościach i potrzebach swoich
klientów. Przeszło 150 lat doświadczenia
daje im bardziej odpowiedzialne, spo-
kojne i wyrozumiałe spojrzenie na dzia-
łalność bankową, zaś decyzje podej-

mowane są w nich bardzo szybko – na
miejscu, przez zarząd danego banku
spółdzielczego. Co więcej, banki spół-
dzielcze dają możliwość zawierania
konsorcjów, by finansować duże inwe-
stycje, natomiast w sferze społecznej są
ważnym uczestnikiem życia lokalnego.

Najbliżej ludzi
Sektor bankowości spółdzielczej

jest najstarszą gałęzią spółdzielczo-
ści w Polsce, która funkcjonuje już od
150 lat. Jego kształtowanie rozpoczęło
się jeszcze w trakcie zaborów, co wy-
nikało z potrzeby samopomocy i inte-
gracji wysiłków w celu utrzymania ro-
dzimego kapitału. Do zadań nowo po-
wstałych instytucji należała pomoc fi-
nansowa, ale również prowadzenie
działalności oświatowej oraz kształto-
wanie i umacnianie tożsamości naro-
dowej. W tym celu gorzej reprezento-
wane grupy społeczne – chłopi, rze-
mieślnicy i drobni wytwórcy – zostali ob-
jęci ochroną oraz uzyskali wsparcie
edukacyjne i finansowe. Działalność
na rzecz lokalnych społeczności oraz
wsparcie ich rozwoju, nie tylko gospo-
darczego, do dziś leży u podstaw misji
i działalności banków spółdzielczych.
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Banki spółdzielcze mają bliskie,

bezpośrednie, często osobiste relacje
z klientami. W swej misji nie uznają kie-
rowania się jedynie maksymaliza-
cją zysku, stąd współpracują również
z klientami wykluczonymi przez ko-
mercyjny sektor bankowy. Ponadto przy-
czyniają się do obniżenia bezrobocia.
Opierają się wyłącznie na rodzimym ka-
pitale i kultywują polski charakter, a przy
tym pozostają bezpiecznym bankiem,
który spełnia te same wymagania fi-
nansowe co duże, sieciowe banki ko-
mercyjne.

Działalność z potrzeby serca
Banki spółdzielcze są niewątpliwie

dobroczyńcą regionów, w których ope-
rują. Stanowią nieodłączny element
społeczności lokalnych, ponieważ z nich
się wywodzą. Pomagają najbardziej
potrzebującym, działają bardzo szybko,
a kadra pracownicza oraz prezesi czę-
sto osobiście angażują się w pomoc.

Banki spółdzielcze z Grupy BPS
prowadzą nowatorski program edu-
kacyjny dla dzieci i młodzieży z całej Pol-
ski pod nazwą „TalentowiSKO”. Łączy
on naukę o przedsiębiorczości z misją
rozwoju talentów dzieci i młodzieży, a za-
razem uczy pozytywnego myślenia
o pieniądzu oraz promuje dobre nawyki
oszczędzania i zaradność życiową.
Program rozszerza dotychczasową
działalność banków spółdzielczych
w zakresie prowadzenia Szkolnych Kas
Oszczędności.

Poza walorami biznesowymi ban-
ków spółdzielczych i liczebnością
sektora spółdzielczego niezwykle
ważne jest, że sprawują one również

istotną funkcję w wymiarze społecz-
nym, co najlepiej obrazuje dobro-
czynne wspieranie środowiska, w ja-
kim pracują. �

The Group of Bank Polskiej Spółdzielczości is the largest association of co-operative banks in Poland. It is formed by 359 co-operative banks or 64 % of all co-opera-
tive banks operating in Poland. Bank Polskiej Spółdzielczości SA combines the functions of affiliating bank and commercial bank. It provides organisational and finan-
cial services to affiliated co-operative banks, being their business partner and representative among opinion leaders in the national business arena. At the same time, it
conducts its own commercial activities. It offers financial products to corporate customers, small- and medium-sized businesses and individual customers. 
Co-operative banks from the Group of BPS have nearly 3000 outlets and 4000 ATMs. It is a network that provides the Group with a position of the financial institution
with one of the largest territorial coverages in Poland. These banks provide services to 6 million customers. Their customers include private individuals, farmers, small-
and medium-sized businesses, operating also in the area of agro-business, and local government units. Total assets of Bank BPS and co-operative banks amount to ne-
arly PLN 85 billion.
Bank BPS and the affiliated co-operative banks develop products taking into account the different needs and economic opportunities of various regions in Poland. The
Group of BPS, through the subsidiaries, also offers specialist financial services in the area of brokerage services, factoring, leasing, investment funds or receivables ma-
nagement. There is an important relationship between co-operative banks and the environment of small and medium-sized business. Quite often, entrepreneurs seek fi-
nancing from co-operative banks at the very beginning of their activity. In such cases, the co-operative bank grants a credit of trust and supplies the entrepreneur with
funds. Thanks to the commitment and co-operation, the businesses are developing dynamically. They often outgrow the co-operative banks which helped them at the
beginning.
Co-operative Banks from the Group of BPS offer entrepreneurs the opportunity to finance very large investment projects through banking syndicates. Bank BPS, together
with affiliated co-operative banks in the form of syndicates, provided financing to the local economy totalling over PLN 2 billion. The co-operative banking sector is the
oldest branch of co-operative activities in Poland, which has been operating for 150 years. Its formation began during the period of Partitions in Poland due to the need
to provide mutual aid and integrate efforts to maintain the ownership of domestic capital. Activities for local communities and support for their development, not only
economic, remain the foundation of the mission and activities of co-operative banks.
Co-operative banks have close, direct and often personal relations with customers. They do not accept the maximisation of profit as the sole purpose in their mission.
They co-operate with customers excluded by the commercial banking sector. They contribute to reducing unemployment. They are based solely on domestic capital,
they cultivate the Polish character and remain a safe bank that meets the same financial requirements as large, networked commercial banks. In addition to the business
qualities of co-operative banks and the size of the co-operative sector, it is important that except the financial and economic function the banks also perform their func-
tion in the social dimension, such as a beneficial support for the environment in which they operate.
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O.K.Bank Spółdzielczy
powstał w 1904 ro-
ku, a dziś cieszy się

silną, ustabilizowaną pozycją na rynku,
szczególnie śląskim. Jego suma bilan-
sowa na dzień 30 września 2015 roku
wynosi 564 mln zł, zaś współczynnik wy-
płacalności – 13,39 proc. Bank spełnia
wszystkie krajowe normy płynności.
Całkowite fundusze własne banku wy-
noszą 44,5 mln zł przy wymaganych mi-
nimalnych w Unii Europejskiej w wyso-
kości 1 mln euro.

W 2010 roku O.K. Bank Spółdzielczy
zadebiutował na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, na rynku
Catalyst. Uchwała Komisji Nadzoru Fi-
nansowego z 2009 roku udostępniła
bankom spółdzielczym nowy sposób po-
zyskania kapitału oraz dała możliwości

wykorzystania narzędzi rynku finanso-
wego do wzmocnienia pozycji rynkowej.
Była to pierwsza w historii polskiej gieł-
dy emisja papierów dłużnych przez
banki spółdzielcze. O.K. Bank Spół-
dzielczy zadebiutował na rynku Catalyst
wspólnie z Bankiem BPS i trzema inny-
mi bankami spółdzielczymi.

Bank dla firm
Klienci O.K. Banku Spółdzielczego

– przede wszystkim małe i średnie
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne oraz
samorządy gminne i powiatowe – mogą
korzystać z obsługi w 21 placówkach na
terenie Śląska oraz usług realizowanych
za pomocą kanałów elektronicznych.
Oferta banku poza standardowymi kre-
dytami obejmuje szereg innych pro-
duktów dla firm, w tym kredyty inwe-
stycyjne, kredyty mieszkaniowe i ter-
momodernizacyjne, kredyty z gwaran-
cjami BGK, usługi faktoringowe, wykup
wierzytelności leasingowych, obliga-
cje korporacyjne i samorządowe.

Możliwe są także inne formy finan-
sowania uzgodnione z klientami. War-
to podkreślić, że banki spółdzielcze
wyróżniają się szybkim procedowa-
niem decyzji kredytowych oraz dobry-
mi i stabilnymi relacjami z klientami.

Sektor banków spółdzielczych
dobry na kryzys

Sektor banków spółdzielczych
cechuje się zwykle dużą nadpłynno-
ścią, uruchamianą z większą dynami-

ką           w okresach kryzysów finanso-
wych. Ta antycykliczność w stosunku do
banków komercyjnych wynika z małe-
go wpływu kryzysów międzynarodo-
wych na banki spółdzielcze, które dzia-
łają najczęściej lokalnie, wyłącznie w
oparciu o polski kapitał.

Dobrze było widać tę właściwość
podczas ostatniego kryzysu finanso-
wego na rynkach międzynarodowych
i w Polsce. Banki komercyjne udzielały
finansowania przedsiębiorstwom w bar-
dzo ograniczonym stopniu. Natomiast
banki spółdzielcze uruchomiły w akcji
kredytowej znaczną część swojej nad-
wyżki finansowej, która wynosiła wów-
czas 16 mld zł, buforując w ten sposób
rozwój gospodarczy polskiej gospo-
darki.

IPS – banki spółdzielcze jeszcze
bardziej bezpieczne

Aktualnie przed sektorem banków
spółdzielczych stoją wyzwania zwią-
zane z implementacją do polskiego
sektora bankowego unijnej dyrektywy
CRD IV, związanej ze spełnieniem mię-
dzynarodowych norm płynności. Banki
Spółdzielcze z Grupy BPS zdecydo-
wały o budowie instytucjonalnego sys-
temu ochrony IPS jako nowej wartości
służącej zwiększeniu bezpieczeństwa
działania Grupy. Możliwości takie daje
Ustawa o funkcjonowaniu banków spół-
dzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających, której nowelizacja weszła
w życie we wrześniu 2015 roku. Ideą bu-

W czołówce banków spółdzielczych
z Grupy BPS
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie, zrzeszony w Grupie
BPS, jest jednym z największych banków spółdzielczych. Główny teren działania banku
obejmuje aglomerację śląską oraz województwa opolskie i małopolskie. W ubiegłym
roku obchodził 110-lecie swojej działalności. W ostatnim dwudziestoleciu – okresie
dużej dynamiki rozwojowej i technologicznej sektora banków spółdzielczych w Polsce 
– O.K. Bank Spółdzielczy wzrósł ponad 60-krotnie.

Józef Kapłanek
Prezes Zarządu 
Orzesko-Knurowskiego 
Banku Spółdzielczego
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dowy IPS jest lepsze zarządzanie ryzy-
kiem w bankach spółdzielczych, rozli-
czanie płynności wspólnie na poziomie
całej Grupy, co znacznie poprawi bez-
pieczeństwo Grupy w IPS, a tym samym
zwiększy jeszcze bardziej bezpieczeń-
stwo depozytów złożonych w bankach
spółdzielczych. Jest to dodatkowa war-
tość sektora banków spółdzielczych, któ-
rą UE stworzyła dla podobnych spół-
dzielczych grup bankowych działają-
cych na rynku europejskim.

Uznanie przez KNF budowanego
systemu jako systemu ochrony instytu-
cjonalnej pozwoli uwolnić w sektorze
banków spółdzielczych ok. 0.5 mld fun-
duszy własnych, co może zasilić go-
spodarkę dodatkowym strumieniem
kredytów o wartości ok. 6.25 mld zł.
W ramach IPS stworzony zostanie we-
wnętrzny fundusz pomocowy, służący
pomocą płynnościową poszczególnym
bankom spółdzielczym w sytuacji ewen-
tualnego zagrożenia. Niezależnie od we-
wnętrznych uregulowań pomocowych
w Grupie BPS depozyty nadal chronio-
ne będą przez Bankowy Fundusz Gwa-
rancyjny.

Grupa silnym graczem
Dzięki przepisom unijnym dla ma-

łych instytucji finansowych banki spół-
dzielcze będą mogły być postrzegane
jako zwarta grupa finansowa i silny
gracz na krajowym rynku, nie tracąc nic
z dotychczasowej operatywności jako
pojedyncze banki. Skonsolidowane pa-
rametry Grupy BPS mogą plasować ją
jako 7. lub 8. co do wielkości grupę fi-
nansową w Polsce. Utworzenie przez
banki spółdzielcze z Grupy BPS insty-
tucjonalnego systemu ochrony plano-
wane jest jeszcze w 2015 roku.

Zrzeszenie BPS oczekuje na wyra-
żenie zgody przez Komisję Nadzoru
Finansowego, a większość banków
spółdzielczych podjęła już na walnych
zgromadzeniach uchwały o przystą-
pieniu do systemu. Powołano już struk-
tury systemu, a podpisanie wielostron-
nej umowy z bankami spółdzielczymi
przewidywane jest wkrótce po wyraże-
niu zgody KNF. Oznacza to, że sektor

banków spółdzielczych, w tym O.K.
Bank Spółdzielczy, jest gotowy na pod-
jęcie nowych wyzwań, mających na
celu zwiększenie bezpieczeństwa Gru-
py i budowę systemu identyfikującego
banki spółdzielcze jako istotną część
systemu finansowego w Polsce.

Całkowicie polski kapitał
Warto raz jeszcze podkreślić, że

Grupa BPS działa w oparciu o całko-

wicie polski kapitał. To szczególnie
ważny atut, biorąc pod uwagę podno-
szony często zarzut zbyt dużego udzia-
łu kapitału zagranicznego w polskim
sektorze bankowym. W porównaniu
z rynkiem niemieckim, holenderskim,
austriackim czy francuskim udział pol-
skiego sektora banków spółdzielczych
w całym sektorze bankowym jest niższy,
co pokazuje zarazem duży potencjał
rozwojowy grupy banków. �

Skonsolidowane parametry Grupy BPS mogą
plasować ją jako 7. lub 8. co do wielkości 
grupę finansową w Polsce. Utworzenie przez
banki spółdzielcze z Grupy BPS instytucjonal-
nego systemu ochrony planowane jest jeszcze 
w 2015 roku.

O.K. Bank Spółdzielczy is a bank operating within the Group of BPS. It provides services mainly to customers from Silesia. A bank with a 110-year history holds equity
in the amount of PLN 44.5 million and is one of the largest co-operative banks in the Group of BPS. In 2010 the Bank made its debut on the Stock Exchange, on the debt
securities market Catalyst. 
O.K. Bank Spółdzielczy has an established position in the financial market in Southern Poland. Over the last two decades the bank grew approx. 60 times. Co-operative
banks have only Polish capital. Currently, the sector faces challenges related to the implementation of the EU CRD IV Directive. Solutions that are built in the form of the
institutional protection scheme (IPS) represent a new value in the Group of BPS. Similar systems already operate in many EU countries, providing liquidity and impro-
ved credit risk management. The capital released in the Group of approx. PLN 500 million will enable to support the Polish economy with loans with a value of approx.
PLN 6.25 billion. The IPS system, together with deposit guarantees at the Bank Guarantee Fund, forms a unique double safety ring built around co-operative banks.



Uroczystość zorganizowana w Re-
zydencji Luxury Hotel w Pieka-
rach Śląskich zgromadziła wie-

lu znamienitych gości. W gronie za-
proszonych, którzy przyłączyli się do ofi-
cjalnych obchodów spółki Bipromet,
znaleźli się samorządowcy związani
z regionem: Kazimierz Karolczak – czło-
nek zarządu województwa śląskiego,
Krzysztof Mikuła – wiceprezydent Ka-
towic i Krystyna Siejna – przewodni-
cząca Rady Miasta Katowice oraz Piotr
Uszok – były prezydent Katowic, a tak-
że przedstawiciele firm i instytucji waż-
nych dla funkcjonowania i przyszłości
śląskiej gospodarki, m.in. prof. dr inż.
Zbigniew Śmieszek – dyrektor Instytu-
tu Metali Nieżelaznych, Mirosław Indy-
ka – prezes zarządu Huty Cynku „Mia-
steczko Śląskie”, Witold Bugajski – wi-
ceprezes zarządu KGHM Zanam, prof.
dr hab. inż. Monika Hardygóra – dy-
rektor KGHM Cuprum, a zarazem czło-

nek rady nadzorczej Biprometu, Andrzej
Krzyszczak, łączący funkcje dyrektora
naczelnego ds. zarządzania rozwojem
KGHM i sekretarza rady nadzorczej Bi-
prometu, Grażyna Szeliga – prezes Bi-
prohutu, prof. dr hab. inż. Maria Richert
– dziekan Wydziału Metali Nieżela-
znych Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Artur Mermon – prezes za-
rządu Energoprojektu Gliwice, Łukasz
Grela – członek zarządu Energoprojektu
Katowice, jak również dyrektorzy hut
KGHM: Antoni Kramarzewski (Głogów),
Leszek Garycki (Legnica) i Wacław
Styrna (Cedynia). 

Są powody do świętowania
Nie sposób wymienić wszystkich,

ale bez cienia wątpliwości lista uczest-
ników jubileuszowego spotkania po-
twierdziła rangę firmy mającej swoje
święto. Grono osób współpracujących
i zaprzyjaźnionych z Biprometem było

bardzo liczne, a co ważne, stale się po-
większa.

Uroczystość poprowadził artysta
i piosenkarz Krzysztof Respondek, któ-
ry oficjalnie powitał gości i – odnosząc
się do okazji spotkania – podkreślił
rangę firmy, jej miejsce na gospodarczej
mapie regionu i osiągnięcia oraz do-
tychczasowy wkład w rozwój przemysłu.
Słowo do gości skierował również Zbi-
gniew Przebindowski, prezes zarządu
świętującej 65-lecie działalności spółki
Bipromet, który w swoim wystąpieniu na-
wiązał do historycznej roli zarządzanego
przedsiębiorstwa w powojennej odbu-
dowie sektora metali nieżelaznych, ak-
centując powiązania biura z przemy-
słem na przestrzeni lat i jego umiejęt-
ność dostosowywania się do zmian
społeczno-gospodarczych zachodzą-
cych w kraju i funkcjonowania w wa-
runkach wolnorynkowych, czego przy-
kładem może być stopniowe rozsze-

Czas podsumowań 
i ambitnych planów
25 września 2015 roku Bipromet SA uczcił 65-lecie działalności na rzecz przemysłu. 
Z okazji jubileuszu zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli władz 
państwowych oraz samorządowych województwa śląskiego i miasta Katowice, 
ludzi nauki, a także właścicieli i menedżerów zakładów z branży metali nieżelaznych 
oraz pokrewnych gałęzi współpracujących z tym uznanym biurem projektów, mającym 
powody do świętowania. 
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Prezes Bipromet SA Zbigniew Przebindowski, wiceprezes 
Bipromet SA Maria Sowiak

TOP 100 – Innowacja Roku 2015 w KGHM Polska Miedź SA 
– I nagroda dla Bipromet SA

Fot. Przemysław Szwagierczak (7)



rzanie oferty na inne branże przemysłowe oraz budownictwo,
jak również zakresu usług o generalną realizację inwestycji
w systemie „pod klucz”. – Obecnie jesteśmy prężnie działają-
cym przedsiębiorstwem inżynieryjno-budowlanym, które czer-
pie ze swojej bogatej historii i ciągle się rozwija, dbając o jakość
świadczonych usług. Po 65 latach aktywności rynkowej Bipro-
met SA jest wiodącym biurem projektów w przemyśle metali nie-
żelaznych w Polsce, zauważanym i docenianym również poza
granicami kraju, nie tylko w Europie. Potwierdzeniem naszej po-
zycji jest realizacja dużego projektu – Programu Modernizacji
Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów, który w praktyce spro-
wadza się do zaprojektowania nowej, dużej huty miedzi – mówi
prezes Przebindowski.

Historia pod znakiem rozwoju i sukcesów
Dzieje firmy i kolejne etapy jej rozwoju na tle przeobrażeń

rynkowych przybliżył uczestnikom spotkania film przygotowa-
ny z okazji 65-lecia przedsiębiorstwa, ukazujący jak wiele pro-
jektów udało się zrealizować w tym okresie i jak duże znacze-
nie miały one dla rozwoju polskiego przemysłu, zwłaszcza sek-
tora metali nieżelaznych, z którym ściśle związane są począt-
ki przedsiębiorstwa, założonego w 1950 roku jako Biuro Projektów
Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet”. Od tego czasu
przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną, któ-
ra stopniowo poszerzała zakres działalności, m.in. o general-
ne wykonawstwo inwestycji w systemie „pod klucz”, jednocześnie
dążąc do utrzymania jakości na najwyższym poziomie, o czym
świadczyć może uzyskany certyfikat ISO 9001:2000. W 2007 roku
firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie, a w 2010 roku weszła do Grupy Kapitałowej – KGHM
Polska Miedź SA, dzięki czemu działalność hutnicza weszła na
najwyższy poziom i zyskała nowoczesny wymiar.

Skalę rozwoju firmy obrazują nie tylko wyniki i liczne reali-
zacje, lecz także liczba pracowników, która od 80-osobowego
zespołu konstruktorów i projektantów wzrosła do ponad tysią-
ca osób w szczytowym okresie działalności. Co ważne, kadra
reprezentuje przekrój pokoleniowy, dzięki czemu skutecznie łą-
czy doświadczenie i wiedzę z atutami oraz kreatywnym po-
dejściem przypisywanym młodości. – Bipromet tworzył historię
przemysłu metali nieżelaznych. Nasz instytut powstał 2 lata póź-
niej i wtedy rozpoczęła się współpraca tych podmiotów             w
opracowywaniu konstrukcji i technologii dla nowych przed-
siębiorstw metali nieżelaznych, zarówno hut, jak i zakładów prze-
twórczych – wspominał podczas uroczystości prof. Zbigniew
Śmieszek, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, akcentując
rangę Biprometu. Również metody pracy i wykorzystywane na-
rzędzia ilustrują ogromny postęp, jaki dokonał się w działalności
firmy. Jak przypomniał Krzysztof Kasprzyk, dyrektor marketin-
gu, jeszcze w 1984 roku projektowanie odbywało się analogo-
wo, na deskach kreślarskich, ołówkiem na kalce. W latach 2010–
2015 nastąpił epokowy przełom i przejście do projektowania 3D
z zastosowaniem najnowocześniejszego oprogramowania.

Kolejne zadania i wyzwania
Oprócz podsumowań i wspomnień z bogatej historii firmy

nie zabrakło miejsca na przybliżenie wizji rozwoju firmy i na-
kreślenie planów na przyszłość, która w przypadku Biprometu
nierozerwalnie wiąże się z KGHM – zleceniodawcą wspo-
mnianego projektu w ramach realizowanego Programu Mo-
dernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów. – Naszym
priorytetem jest wspieranie innowacyjności. Jestem dumny, że
Bipromet został zaproszony przez KGHM do uczestnictwa
w inicjatywie tworzenia Centrum Wiedzy, zgodnej ze strategią
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Narada ...

Zarząd Bipromet SA w towarzystwie profesor Moniki 
Hardygóry z KGHM Cuprum CB-R oraz dyrektora Andrzeja
Krzyszczaka z KGHM Polska Miedź SA

Zarząd Bipromet SA przyjmuje gratulacje od profesor Moniki
Hardygóry, prezes KGHM Cuprum CB-R

Zarząd Bipromet SA w towarzystwie profesora Zbigniewa
Śmieszka i profesora Józefa Czerneckiego z IMN Gliwice �



� KGHM – powiedział Zbigniew
Przebindowski. Na poparcie do-
brej współpracy i niebagatel-
nego dorobku firmy gościom
jubileuszu została przedsta-
wiona I nagroda przyznana
w konkursie KGHM TOP 100 za
„Projekt chłodzenia gazów
w chłodnicy przeponowej i ich
odsiarczania i zwężce z odkra-
placzem z zastosowaniem wę-
glanu sodu na Wydziale PK
w Hucie Miedzi Głogów I”, któ-
ry jest efektem pracy zespołowej
Ryszarda Palucha – głównego
projektanta, Anny Skubacz
i Piotra Przyborowskiego – projektan-
tów oraz Janusza Mrówczyńskiego
– kierownika Pracowni Ochrony Śro-
dowiska.

O kierunkach rozwoju Biprometu
mówiła Maria Sowiak, wiceprezes za-
rządu firmy. Przyszłość firmy koncentruje
się na obsłudze projektowej, pracach
badawczo-rozwojowych i wykonaw-
stwie na rzecz głównego ciągu tech-

nologicznego KGHM, a także usługach
eksperckich dla Grupy Kapitałowej
w zakresie metalurgii i energetyki pro-
cesowej. – Przede wszystkim inwestu-
jemy w wyspecjalizowaną kadrę. Bi-
promet ze swoim wysokim potencjałem,
doświadczeniem i wysokim poziomem
IT obok działalności w tradycyjnym
sektorze przemysłu ciężkiego, jakim
jest hutnictwo, będzie rozwijać działal-

ność w obszarze energety-
ki, ciepłownictwa, chemii
oraz szeroko pojętego bu-
downictwa przemysłowego
– mówi wiceprezes Sowiak.

Można by zadać pyta-
nie, w czym tkwi źródło suk-
cesu firmy, która przeszła
drogę przez kilka dekad z ty-
loma osiągnięciami i coraz
lepszymi wynikami. – Źródła
sukcesów tkwią w solidności
zespołu, który każdy pro-
jekt traktuje priorytetowo
– ocenia Adam Olejarczyk,
kierownik pracowni tech-

nologicznej. 
Po gratulacjach, podziękowaniach

za wieloletnią efektywną współpracę i ży-
czeniach dalszych sukcesów wrażenia
artystyczne zapewnił gościom występ
Macieja Miecznikowskiego, któremu
akompaniowała na gitarze Krzysia Gór-
niak. O dobry nastrój gości dbał również
tryskający humorem Krzysztof Respon-
dek, który nie stronił od śpiewu. �
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Plany strategiczne firmy mają zapewnić jej sta-
bilny rozwój. Chcemy, by nasze przedsiębiorstwo
było przyjazne dla zaangażowanych, kompetentnych
pracowników, a zarazem było uważane za atrakcyj-
nego, pewnego partnera do współpracy. Widzimy
siebie jako krajowego lidera w zakresie usług pro-
jektowych w branży metalurgicznej oraz jedno z naj-
większych biur projektowych w Polsce stosujących
nowoczesne, konkurencyjne i proekologiczne tech-
nologie. Ze swoim potencjałem specjalistycznej ka-
dry, doświadczeniem i wysokim poziomem zaso-
bów IT widzimy rozwój działalności w tradycyjnym
sektorze przemysłu ciężkiego, jakim jest hutnictwo
z dywersyfikacją w kierunku infrastruktury energe-

tycznej, ciepłownictwa, chemii oraz szeroko poję-
tego budownictwa przemysłowego. W tym celu in-
westujemy w kadrę, wdrażamy programy przeka-
zywania wiedzy i systemy zarządzania, a także po-
szerzamy zasoby specjalistycznego oprogramowania.

Efektem, a zarazem sprawdzianem skuteczno-
ści wymienionych działań jest m.in. wysoka pozy-
cja zajmowana przez firmę w corocznym konkursie
TOP 100, organizowanym przez KGHM, w zakresie
nowych koncepcji i rozwiązań technologicznych
w branży metalurgicznej, jak również pozyskiwanie
coraz większej liczby zleceń w zakresie generalnej
realizacji inwestycji oraz – niezmiennie – projek-
towania.

Maria Sowiak
wiceprezes zarządu Bipromet SA

Podstawowym źródłem dotychczasowych osią-
gnięć firmy jest to, ze każdy nasz projekt traktuje-

my priorytetowo. Dzięki dbałości o rozwiązania tech-
niczne oraz wieloletniej obecności na rynku tworzymy
i projektujemy obiekty inżynierskie  na poziomie po-
równywalnym do podobnych rozwiązań oferowanych
poza granicami naszego kraju. Wykonywanie do-
kumentacji jest dla Biprometu podstawowym za-
daniem, a jej jakość jest priorytetem w procesach
doskonalących realizację.

Wspieranie innowacyjności to nasz priorytet na
najbliższe lata. Liczne wdrożenia w ostatnim okre-
sie, szczególnie w hutach KGHM, mają bardzo no-
watorski charakter. Doświadczenie projektowe oraz
referencje Biprometu stanowią ogromny potencjał
dla uczestnictwa firmy w planowanej inicjatywie two-
rzenia Centrum Wiedzy, zgodnej ze strategia KGHM.
Dywersyfikacja pozyskiwania zleceń to kolejny,
bardzo intensywnie wdrażany program działań

akwizycyjnych firmy. Powrót na tradycyjne rynki in-
westycyjne produkcji cynku, ołowiu oraz aluminium
będzie stanowił dla nas w najbliższych miesiącach
i latach duże wyzwanie. Kolejny kierunek naszych
działań, wymuszony wymogami przepisów, to ge-
neralna realizacja inwestycji w ochronę środowiska
w zakresie projektowania, kompletacji i montażu in-
stalacji odpylania i oczyszczania gazów procesowych.
Doświadczona załoga firmy z referencjami uzyska-
nymi w kraju i za granicą wpisze się w oczekiwa-
nia rynkowe potencjalnych klientów.

Po 65 latach funkcjonowania w branży hutnictwa
metali nieżelaznych życzę całemu zespołowi dal-
szych sukcesów biznesowych oraz satysfakcji z ko-
lejnych realizowanych projektów, a nam wszystkim,
by nasze biuro projektów Bipromet w dalszym cią-
gu było silnym wsparciem krajowego przemysłu.

Zbigniew Przebindowski
prezes zarządu Bipromet SA

Założenia i priorytety rozwojowe spółki Bipromet oczami zarządu

Artyści: Krzysia Górniak i Maciej Miecznikowski



Podstawowy profil działalności

� technologie przemysłowe 
� budownictwo przemysłowe
� ochrona środowiska

Zakres działalności

� studia i analizy przedprojektowe, koncepcje 
� projekty budowlane, podstawowe, wykonawcze, powykonawcze
� dokumentacje rozruchowe, instrukcje eksploatacji 
� prowadzenie przetargów, ewaluacja ofert
� usługi inżyniera kontraktu 
� kompletacje dostaw, montaż, prefabrykacja, rozruchy i odbiory 
� realizacje inwestycji w systemie „pod klucz” (EPCM) 

Specjalizacje

� METALURGIA METALI NIEŻELAZNYCH
� procesy pirometalurgiczne 
� procesy hydrometalurgiczne
� obróbka powierzchniowa metali
� przeróbka wtórna, odzysk metali nieżelaznych
� odlewnictwo 

� OCZYSZCZANIE I TRANSPORT GAZÓW
� instalacje odpylania gazów z procesów przemysłowych
� instalacje oczyszczania gazów w spalarniach 
� instalacje odsiarczania gazów
� instalacje dopalania i schładzania gazów 
� instalacje transportu pyłów

Zasoby Spółki

� wieloletnie doświadczenie – działalność od 1950 roku
� wysokokwalifikowana, wielobranżowa kadra inżynierska 
� nowoczesny sprzęt i oprogramowanie 
� Systemy Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Ryzykiem 

Kontakt

� adres Polska, 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29
� telefon (+48) 32 77 45 801
� faks (+48) 32 25 62 761
� e-mail: sekretariat@bipromet.com.pl  
� www: www.bipromet.pl



Instytut Metali Nieżelaznych jest jed-
nostką naukową branży metali nie-
żelaznych. Kompleksowa działal-

ność obejmuje wszystkie fazy procesu
produkcji materiałów metalicznych: od
przeróbki rud po nowoczesne techno-
logie otrzymywania produktów, speł-
niające wysokie wymagania klientów
oraz współczesne normy środowiskowe.
Instytut jest współtwórcą przemysłu
metali nieżelaznych w Polsce, uczest-

niczył bowiem w powojennej odbudowie
i rozwoju sektora, a obecnie bierze
udział w jego ciągłej modernizacji.

Od lat Instytut utrzymuje i rozwija
działalność międzynarodową, która za-
pewnia mu znaczącą pozycję w Euro-
pie i na świecie. Aktywność ta rozwija-
na jest poprzez uczestnictwo w licznych
projektach międzynarodowych w ra-
mach Europejskich Programów Ramo-
wych, a także poprzez sprzedaż urzą-
dzeń, np. maszyn flotacyjnych za gra-
nicę (m.in. do Chin).

Poza jednostką centralną w Gliwi-
cach działalność IMN prowadzona jest
w trzech oddziałach zamiejscowych:
Oddziale Metali Lekkich w Skawinie,
Centralnym Laboratorium Akumulato-
rów i Ogniw w Poznaniu oraz Oddzia-
le w Legnicy. Instytut jest dobrze wy-
posażony w aparaturę naukowo-ba-
dawczą i instalacje do badań piloto-
wych. Ponadto z powodzeniem łączy
badania z możliwościami weryfikacji
wyników w ramach produkcji małoto-
nażowej.

W ostatnich latach szczególnie zna-
cząca była współpraca Instytutu z Bi-
prometem w ramach projektów zwią-
zanych z modernizacją i rozwojem czę-
ści hutniczej KGHM Polska Miedź SA.
W tym miejscu należy wymienić opra-
cowanie założeń procesowych, tech-
nicznych i technologicznych moderni-
zacji pirometalurgii w KGHM, polega-
jącej na zastąpieniu pieców szybowych
w Hucie Miedzi Głogów przez piec za-
wiesinowy do produkcji miedzi, oraz
projekt huty dla przerobu złomów mie-
dzi i złomów elektronicznych. Te dwa

przykładowe zadania świadczą o za-
sięgu i kompleksowości realizowanych
wspólnie projektów. Połączenie poten-
cjału i know-how doświadczonej kadry
o najwyższych kompetencjach zatrud-
nionej w Instytucie i w Bipromecie gwa-
rantuje, że wspólne rozwiązania osią-
gają wysoki, światowy poziom.

W ramach tego typu projektów prze-
prowadzane są również analizy ryzyka
dla instalacji procesowych, a następnie
na ich podstawie proponowane są od-
powiednie środki bezpieczeństwa. Po-
lega to przede wszystkim na ciągłym
monitorowaniu parametrów instalacji
przemysłowej, w szczególności miejsc
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii. Dzięki temu istnieje możliwość
natychmiastowej reakcji i uruchomienia
procedury przeciwdziałającej zagro-
żeniu.

W związku z jubileuszem 65-lecia Bi-
prometu zespół Instytutu Metali Nieże-
laznych składa wszystkim pracownikom
najserdeczniejsze gratulacje, życzenia
oraz podziękowania za wieloletnią,
efektywną współpracę, która – wyra-
żamy przekonanie – będzie kontynu-
owana w obszarze nowych, innowa-
cyjnych technologii związanych z roz-
wojem i zastosowaniem metali nieże-
laznych. Mamy nadzieję, że współpra-
ca ta będzie narastała zarówno w wy-
miarze krajowym, jak i międzynarodo-
wym. Wspólne działanie Instytutu Metali
Nieżelaznych i Biprometu jest bowiem
koniecznością i coraz bardziej zyskuje
na znaczeniu, a w efekcie wymaga in-
wencji i innowacyjnych projektów ba-
dawczych oraz inżynieryjnych. �

Współpraca procentuje
Historia Instytutu Metali Nieżelaznych liczy ponad 60 lat – prawie tyle, ile działa inna
instytucja związana z branżą metali nieżelaznych – Bipromet SA, przedsiębiorstwo pro-
jektowo-inżynieryjne, które obchodzi jubileusz 65-lecia. Przez cały ten okres IMN ściśle
współpracował z Biprometem w zakresie realizacji projektów badawczo-eksperckich
oraz wspólnych zleceń zamawianych przez zakłady przemysłowe z branży. Instytucje
doskonale uzupełniają się w kompetencjach i zakresie działalności.

www.rynekinwestycji.pl

prof. dr inż. 
Zbigniew Śmieszek
dyrektor Instytutu Metali 
Nieżelaznych
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Institute of Non-Ferrous Metals (IMN) is a leading scientific centre of Polish non-ferrous industry. Its complex activities cover all stages of metallic materials production.
IMN has been developing the international activity for many years, especially by participation in EU projects and cooperation with the foreign partners, e.g. export of the
flotation machines to China. From the very beginning IMN has been also cooperating with engineering company BIPROMET S.A., especially in development of modern
metallurgical installations in KGHM S.A. Many of the joint projects became implemented not only in non-ferrous industry, but also in other branches.



Instytut Metali Nieżelaznych jest dużym instytutem badawczym, za-
trudniającym 500 pracowników, którego działalność ukierunkowana
jest na rozwój technologii i innowacyjność w przemyśle metali nie-
żelaznych.

Ze względu na szeroki zakres działalności jest jednostką naukową
o unikalnym charakterze. Prowadzi kompleksowe badania w 14 za-
kładach badawczych w pełnym cyklu, od badań laboratoryjnych po
badania w skali pilotowej, w zakresie wszystkich metali nieżelaznych,
szczególnie Cu, Al, Zn, Pb, Ag, w takich specjalnościach, jak:
• przeróbka rud i innych surowców mineralnych, 

a także surowców wtórnych,
• pirometalurgia,
• hydrometalurgia,
• przerób złomów i odpadów,
• ochrona środowiska,
• chemia analityczna,
• przetwórstwo metali,
• inżynieria materiałowa – nowe materiały,
• chemiczne źródła prądu.

IMN posiada 3 oddziały zamiejscowe: Oddział Metali Lekkich w Ska-
winie, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu oraz
Oddział w Legnicy.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie Metali Nieżela-
znych mają w większości charakter aplikacyjny, co umożliwia bezpo-
średnie zastosowanie rezultatów w przemyśle metali nieżelaznych oraz
w innych branżach przemysłowych związanych z produkcją i zasto-
sowaniem metali nieżelaznych. Ponadto są one wykorzystywane we
własnej małoseryjnej produkcji.

Największe atuty IMN to:
• kadra, której wiedza i doświadczenie wykorzystywane są przy 

realizacji projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym,

• nowoczesne akredytowane laboratoria,
• wyspecjalizowana aparatura pomiarowa,
• instalacje pilotowo-produkcyjne
• działalność innowacyjna.

Patenty uzyskane przez IMN obejmują wynalazki w pełnym zakresie
działalności, od przeróbki rud po przetwórstwo metali nieżelaznych
dla wszystkich metali nieżelaznych, a także w zakresie ochrony śro-
dowiska, techniki cieplnej, automatyzacji i chemii analitycznej.

Instytut uczestniczy w projektach międzynarodowych w ramach Eu-
ropejskich Programów Ramowych, prowadzi badania dla odbiorców
zagranicznych, prowadzi również sprzedaż specjalistycznych urzą-
dzeń i wyrobów za granicę, co już dziś zapewnia mu znaczącą pozy-
cję w Europie i na świecie.

www.imn.gliwice.pl



Laserowa korekcja wzroku, choć
obecna na polskim rynku od 20 lat,
została w tym czasie obarczona

szeregiem krzywdzących opinii doty-
czących bólu podczas zabiegu, możli-
wości utraty wzroku, nieprzystępności
cenowej czy właśnie obaw związanych

Widzieć wszystko? 
Bezcenna inwestycja
Nowe technologie od lat wspierają lekarzy, 
naukowców oraz firmy dostarczające rozwiązania 
dla sektora medycznego. Ponad 80 proc. informacji 
docierających do mózgu to obrazy. Jeśli przyjrzymy 
się najnowszym rozwiązaniom dla tak cennego 
zmysłu, jakim jest wzrok, przekonamy się, że postęp 
technologiczny jest niezwykle dynamiczny.

www.rynekinwestycji.pl
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z technologiami. Dodatkowo świado-
mość samego procesu leczenia wyni-
kająca z braku edukacji była często nie-
pełna i przepełniona mitami, głównie
w kontekście bezpieczeństwa, trwałości
zabiegu oraz późniejszych możliwych
komplikacji.

Innowacja w leczeniu 
krótkowzroczności

Zgodnie z badaniami przeprowa-
dzonymi na zlecenie sieci klinik Opte-
gra potencjał rynkowy szacuje się na
niemal 2 mln osób, które zakwalifikują
się do tego typu zabiegów. Co więcej,
zmieniający się tryb życia społeczeń-
stwa, w tym wydłużający się z roku na
rok czas korzystania z komputerów czy

smartfonów już od dzieciństwa, skutkuje
corocznym wzrostem tej liczby. W Polsce
niemal każdego roku przybywa 70 tys.
osób z wadą wzroku, które osiągnę-
ły dojrzałość gałki ocznej (powyżej
20. roku życia) i kwalifikują się do tego
typu zabiegów. 

Pomimo dostępności na rynku kilku
metod laserowej korekcji wzroku na za-
bieg umożliwiający poprawę jakości
widzenia oraz związaną z tym lep-
szą jakość życia decyduje się jedynie
część społeczeństwa. Mając alternaty-
wę w postaci protez wzroku, pacjenci re-
zygnują z trwałej korekcji z przyczyn czy-
sto praktycznych – związanych z ko-
niecznością organizacji czasu w pracy,
jak i logistyką rodzinną.

Nowe spojrzenie 
na technologie

Każda innowacja obarczona jest
przede wszystkim ryzykiem inwestycyj-
nym. Zawsze istnieją obawy, że mimo
oczywistej możliwości dominacji rynku
może się ona nie przyjąć. W przypadku
okulistyki z punktu widzenia pacjenta
i lekarza cenny postęp technologiczny
dokonuje się wtedy, gdy nowa metoda
leczenia zapewnia pacjentowi bezpie-
czeństwo oraz w możliwie jak naj-
mniejszym stopniu komplikuje jego co-
dzienne życie.

Z początkiem października kliniki
okulistyczne Optegra jako jedyne na
polskim rynku rozpoczęły wykonywanie
zabiegów mikrosoczewkowej korekcji
wzroku Lentivu®, które pozwalają na
pozbycie się wady wzroku bez żadnych
ograniczeń pozabiegowych i powrót do
pełnej ostrości życia już następnego
dnia. To absolutna nowość na polskim
rynku, która została poparta globalnym
doświadczeniem zabiegów z użyciem
VisuMax. Wsparta wiedzą i technologią,
zapewnia nie tylko najwyższe bezpie-
czeństwo, ale przede wszystkim efek-
tywność korekcji wad wzroku. Na prze-
strzeni 4 lat dostępności urządzeń wy-
konano ponad 250 tys. zabiegów, po
których 97 proc. pacjentów osiągnęło
pożądany rezultat z dokładnością do
0,5 D.

Zabiegi wykonywane są przy po-
mocy czterech urządzeń 3. generacji,
VisuMax firmy Carl Zeiss Meditec.
Obecnie kliniki Optegra wykonują naj-
większą liczbę zabiegów korekcji wzro-
ku w Polsce, a inwestując w najnowsze
technologie, opierają się przede
wszystkim na wiedzy na temat po-
trzeb i obaw pacjentów. Wieloletnie do-
świadczenie międzynarodowego ze-

społu lekarzy Optegra, wsparte wiedzą
oraz praktyką zespołu medycznego
i technicznego firmy Zeiss, pozwoliło
przygotować autorską metodę korek-
cji wzroku.

Mikrosoczewkowa korekcja wzroku
Lentivu to zupełnie nowa kategoria ko-
rekcji wzroku, w której wykorzystano roz-
ległe doświadczenie i bezpieczeństwo
tradycyjnych technik refrakcyjnych w po-
łączeniu z wieloma innowacyjnymi roz-
wiązaniami, wysoką precyzją oraz wy-
raźnie większym komfortem odczuwa-
nym zarówno w trakcie, jak i po prze-
bytym zabiegu. Lentivu to najmniej in-
wazyjny, lecz niezwykle precyzyjny
zabieg przeznaczony dla osób z krót-
kowzrocznością do -10 dioptrii oraz
z astygmatyzmem do 5,0 D.

Lepszy komfort życia od ręki
Nowa metoda polega na ukształ-

towaniu wewnątrz rogówki mikroso-
czewki (lentikuli) za pomocą urządzenia
VisuMax. Następnie mikrosoczewka
jest usuwana z wnętrza rogówki, co
powoduje zmianę jej krzywizny i dzięki
temu skorygowanie wady wzroku. Kształt
mikrosoczewki jest obliczany podczas
planowania zabiegu – indywidualnie dla
każdego pacjenta i jego wady.

Zabieg ma charakter ambulatoryj-
ny i wykonywany jest w znieczuleniu
miejscowym, po podaniu kropli do oka.
Jest bezbolesny i trwa kilkadziesiąt se-
kund. Już tego samego dnia pacjent po-
wraca do domu. Okres rekonwale-
scencji jest najkrótszy ze wszystkich
zabiegów korekcji wzroku wykonywa-
nych na świecie – powrót do codzien-
nych aktywności jest możliwy już na-
stępnego dnia po zabiegu.

Najważniejszymi cechami innowa-
cyjnego produktu jest dostępność za-
kupowa i cenowa, wsparta komplet-
nymi informacjami z zaznaczeniem
jego wyjątkowych cech. Nawet w przy-
padku tak specyficznej usługi, jaką
jest korekcja wzroku, bez względu na
czas i miejsce pacjent posiada do-
stęp do pełnej wiedzy oraz może do-
konać zakupu w sklepie internetowym.
W przypadku braku kwalifikacji do mi-
krosoczewkowej korekcji wzroku z po-
wodów medycznych będzie miał on
możliwość skorzystania z innego za-
biegu, bez ponoszenia ryzyka finanso-
wego.

Stając w obliczu nowych, przełomo-
wych technologii, spoglądamy w miejsce,
które widać wyraźnie, i przede wszystkim
– w przyszłość, już dziś znacznie po-
prawiającą komfort życia. �

www.rynekinwestycji.pl
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Najważniejszymi
cechami innowacyj-
nego produktu jest
dostępność zaku-
powa i cenowa,
wsparta komplet-
nymi informacjami 
z zaznaczeniem
jego wyjątkowych
cech.



Nagrodzeni statuetką VIP 2015. Od lewej: Piotr Fronczewski, Katarzyna Żak, Zbigniew
Buczkowski (odebrał nagrodę w imieniu Wojciecha Młynarskiego), Grażyna Barsz-
czewska, Mariusz Gryżewski – redaktor naczelny „Magazynu VIP”, Marek Włodar-
czyk, Jerzy Bończak, Maria Seweryn

www.rynekinwestycji.pl
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VIP-y w blasku fleszy
W sobotni wieczór 
17 października w ele-
ganckich wnętrzach
warszawskiego hotelu
Sheraton najlepsi z naj-
lepszych w swojej dzie-
dzinie odebrali statuetki
przyznane przez „Ma-
gazyn VIP” podczas 
3. Gali VIP. Goście do-
skonale się bawili przy
utworach w wykonaniu
Wojciecha Ezzata, 
Pauliny Szarek 
i Roberta Janowskiego.



Redakcja „Magazynu VIP” po
raz trzeci uhonorowała lide-
rów, których działalność za-

sługuje na wyróżnienie. W gronie
laureatów znaleźli się zarówno
przedsiębiorcy i menedżerowie
w ochronie zdrowia, jak i najaktyw-
niejsi samorządowcy, którzy zmie-
niają warunki życia lokalnych spo-
łeczności oraz wizerunek polskich
regionów, a także znani przedsta-
wiciele życia publicznego, którzy
cieszą się sympatią i zasługują na
uznanie, udowadniając swym do-
robkiem, że mamy być z czego
dumni.

Gości powitał ze sceny do-
świadczony duet: Katarzyna Dow-
bor i Michał Olszański, zapraszając
na scenę redaktora naczelnego
„Magazynu VIP” Mariusza Gryżew-
skiego, który podziękował wszystkim
za przybycie i życzył udanego wie-
czoru. Dziennikarze poprowadzili

Wyjątkowe Osobowości Życia Publicznego. Od lewej: Adam Koperkiewicz, Michał Fajbu-
siewicz, Ewa Błaszczyk, Tomasz Majewski, Mariusz Szczygieł, Mariusz Gryżewski – redak-
tor naczelny „Magazynu VIP”

Nagrodzeni statuetką Firma VIP-a
2015. Od lewej: Stanisław Krzyżak,
prezes Słonecznej Tłoczni
Sp. z o.o. S.K.A., Martyna Pilniak-
-Lubaszka, współwłaścicielka PPH
SBS-SIM Sławomir Pilniak, Dariusz
Wróblewski, dyrektor Centrum Na-
ukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tu-
liszkowskiego – Państwowego In-
stytutu Badawczego, Andrzej Za-
drożny, członek zarządu „Polisa-
-Życie” Towarzystwa Ubezpieczeń
S.A Vienna Insurance Group, Da-
nuta Jakubowska, PR manager
Przedsiębiorstwa Farmaceutyczne-
go LEK-AM Sp. z o.o., Katarzyna
Mielcarek i Dariusz Duszczak,
przedstawiciele firmy VIGGET, Ma-
riusz Gryżewski, redaktor naczelny
„Magazynu VIP”

Mariusz Gryżewski
i Marian Opania
– VIP 2015

Od lewej: Vladimir Kalenski, właściciel Janeba Time Sp. z o.o.         
– Zegarek VIP-a 2015 za Smartwatch Frederique Constant, 
Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”, Aneta 
Zwolińska, członek zarządu ds. marketingu w klinice Optegra 
– Klinika VIP-a 2015, Maciej Mazurek, dyrektor zarządzający 
Westmark Polska Sp. z o.o. – Miejsce VIP-a 2015 za Osiedle Ventana

www.rynekinwestycji.pl
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uroczystość z dużą swobodą i po-
czuciem humoru, dzięki czemu
uśmiech nie schodził z twarzy przy-
byłych. Gdy nastąpił moment wrę-
czenia statuetek, jako pierwsi na-
grody odebrali laureaci w kategorii
VIP Biznesu, a więc ci, którzy mogą
uchodzić za wzór polskiego przed-
siębiorcy pod względem jakości,
rzetelności i zarządzania ukierun-
kowanego na ciągły rozwój, jak rów-
nież ci, którzy postawili na innowa-
cyjność i skutecznie łączą biznes
z nauką.

W dalszej kolejności do najlep-
szych przedsiębiorców dołączyli
laureaci uhonorowani tytułem „VIP
2015” – wybitni przedstawiciele ży-
cia publicznego, reprezentujący ta-

Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od lewej:
Czesław i Anna Koliszowie, właściciele firmy AN-
KOL z Chorzelowa, Kazimierz Golec, prezes zarzą-
du Zakładu Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP”
Sp. z o.o. z Gliwic, Mariusz Gryżewski, redaktor
naczelny „Magazynu VIP”, Józef Dąbek, prezes
zarządu Kopalni Wapienia „Morawica” z Morawicy,
Jan Frysztak, pełnomocnik prezesa Hut Szkła ze
Skrzyszowa (odebrał nagrodę w imieniu prezesa
Tadeusza Wrześniaka), Franciszek Siegień, prezes
WPPH „Elena” z Kokanina k. Kalisza

Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od le-
wej: Jerzy Kruk, prezes zarządu Spółdzielni

Mieszkaniowej „Metalowiec” z Wrocławia, Doro-
ta Dolota, członek zarządu Spółdzielni Mieszka-

niowej „Lazurowa” z Warszawy (odebrała na-
grodę w imieniu prezesa Zbigniewa Gacy-Rich-
tera), Kamil Muskus, dyrektor ds. wdrożeń i roz-
woju Compass Money Sp. z o.o. z Legnicy, Ma-
riusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu
VIP”, Michał Kalinowski, dyrektor generalny fir-
my Steinbacher Izoterm z Warszawy, Ilona Ma-

jewska, właścicielka NOBLEMEDICA S.C.
z Radomia, Robert Kościelny, prezes spółki 

SINEVIA z Warszawy

Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od lewej: prof. dr hab. inż.
Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Magdalena Chalimoniuk (odebrała nagrodę w imieniu Tomasza
Chalimoniuka, prezesa zarządu TTcomm SA z Warszawy), Dariusz
Zabrowarny, prezes zarządu PARTNER Systems Sp. z o.o. z Człu-
chowa, Alicja Wojciechowska, dyrektor Prywatnego Centrum Edu-
kacyjnego „Szkoły Sukces” w Białogardzie, Mariusz Gryżewski,
redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Wojciech Ezzat i Paulina Szarek
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kie dziedziny, jak kultura, sport, publicystyka. W tym
gronie docenieni zostali: – nieobecny podczas
gali –Wojciech Młynarski, Piotr Fronczewski, ak-
torskie małżeństwo Katarzyna i Cezary Żak, Gra-
żyna Barszczewska, Marek Włodarczyk, Jerzy Boń-
czak, Maria Seweryn, Marian Opania, Wiktor Zbo-
rowski, Ewa Błaszczyk, a także spoza środowiska
aktorskiego: znany jako gospodarz „Magazynu Kry-
minalnego 997” Michał Fajbusiewicz, dwukrotny me-
dalista igrzysk olimpijskich Tomasz Majewski, hi-
storyk i muzealnik, dyrektor Muzeum Historyczne-
go Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz, dzienni-
karz, przybliżający nam kulturę czeską, Mariusz
Szczygieł, a także ci, którzy czują się jak ryby w wo-

Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od lewej: Bożena Baier, wiceprezes zarządu
Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego DACH BUD z Wrocławia (odebrała nagro-
dę w imieniu prezesa Jana Chorostkowskiego), Michał Nivette, prezes zarządu Nivet-
te Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”, Izabela Lenarto-
wicz, właścicielka Kliniki Medycyny Estetycznej Med Estetica w Katowicach, Ewa
Brzezińska i Andrzej Karczewski, właściciele Piekarni Wacyn z Radomia-Wacyna, 
Gabriela Kośmider, właścicielka Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 
GABI-PLAST z Krotoszyna, Władysław Brzozowski, dyrektor Gospodarstwa Rolnego
Produkcyjno-Nasiennego Władysław Brzozowski z Mienian k. Hrubieszowa

Nagrodzeni statuetką VIP w Ochronie
Zdrowia 2015. Od lewej: Paweł Skow-
ronek, p.o. zastępcy dyrektora ds.
lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Kielcach (odebrał na-
grodę w imieniu dyrektora Andrzeja
Domańskiego), Aneta Lulewicz-Kalic-
ka, pełnomocnik dyrektora ds. zarzą-
dzania ryzykiem w Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
(odebrała statuetkę w imieniu dyrekto-
ra Bogusława Poniatowskiego), Ewa
Wojtyła, dyrektor Centrum Rehabilita-
cji Rolników KRUS w Jedlcu, Barbara
Szeflińska, prezes zarządu Wielkopol-
skiego Centrum Ratownictwa Me-
dycznego Sp. z o.o., Lucyna Kęsicka,
dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego i Transportu Sanitarnego 
w Płocku, Mariusz Gryżewski, 
redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Goście bawili się wyśmienicie
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dzie nie tylko na scenie, lecz przede
wszystkim z piosenką na ustach: Robert
Janowski, Krzysztof Cugowski oraz Lidia
Stanisławska. Ostatnia para artystów
spontanicznie wystąpiła przed publicz-
nością, śpiewając wspólnie „Już nie ma
dzikich plaż”.

Ceremonię wręczenia statuetek za-
kończyły kategorie: VIP w Ochronie Zdrowia
2015, VIP Samorządu 2015, Firma VIP-a 2015
oraz Zegarek VIP-a, Klinika VIP-a i Miejsce
VIP-a. Po części oficjalnej gali i degusta-
cji potraw przygotowanych przez szefa
kuchni hotelu Sheraton wrażenia arty-
styczne zapewnił gościom swym minire-
citalem Robert Janowski, przy okazji wcią-
gając gości do zabawy, którą od lat pro-
wadzi w telewizji, pytając: „Jaka to melo-
dia?”. Po występie emocje nie opadły ani
na chwilę, bo każdy z gości czekał, by usły-
szeć ze sceny swoje nazwisko przy oka-
zji loterii wizytówkowej. Nic dziwnego
– atrakcyjne nagrody zawsze cieszą,
a tego wieczoru było ich pod dostatkiem.
Zwieńczeniem wieczoru była zabawa ta-
neczna na parkiecie, który nie pustoszał
do samego rana. �

Nagrodzeni statuetką VIP 2015. Od lewej: Robert Janowski,
Lidia Stanisławska, Krzysztof Cugowski, Mariusz Gryżewski 
– redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Nagrodzeni statuetką VIP Samorządu 2015. Od lewej: Tadeusz Czajka, wójt gminy
Tarnowo Podgórne, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola, Piotr
Papis, wójt gminy Klwów, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Mariusz Gryżewski – redaktor naczelny „Magazynu
VIP” i Wiktor Zborowski – VIP 2015

�
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Zpunktu widzenia zdrowia zimą
istotny problem stanowi po-
nadnormatywne stężenie pyłu

zawieszonego i lotnych związków or-
ganicznych, a w nich rakotwórczego
benzo(a)pirenu, zaś latem – zbyt wyso-
kie stężenie ozonu troposferycznego.
Z kolei dla mieszkańców terenów zur-
banizowanych najbardziej uciążliwe są
zanieczyszczenia pochodzące ze spa-
lania węgla oraz odpadów w indywi-
dualnych – starych, często źle wyregu-
lowanych – kotłach i piecach gospo-
darstw domowych, tzw. niska emisja,
a także zanieczyszczenia komunikacyj-

ne. Również przemysł energetyczny,
chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny
ma swój – nieco mniejszy udział – w emi-
sji zanieczyszczeń. To generuje zanie-
czyszczenia, którymi są przede wszyst-
kim tlenki azotu, tlenek węgla, związki
siarki, ozon, lotne związki organiczne,
metale ciężkie oraz pył zawieszony.

Pył zawieszony stanowi złożoną
i różnorodną mieszaninę cząstek or-
ganicznych i nieorganicznych pocho-
dzenia zarówno naturalnego, jak i an-
tropogenicznego, które unoszą się w po-
wietrzu. Mogą one przyjmować postać
od submikronowych aerozoli do wi-
docznych gołym okiem cząstek. Pył za-
wieszony może także zawierać sub-
stancje toksyczne, takie jak wielopier-
ścieniowe węglowodory aromatyczne
(np. wspomniany benzo(a)piren), metale
ciężkie, dioksyny i furany. Obecność
w powietrzu znacznej ilości pyłu zawie-
szonego może mieć bardzo poważne
konsekwencje zdrowotne. Do najczęst-
szych objawów należą reakcje układu
oddechowego, ale konsekwencją może
być również rozwój niektórych złośliwych
nowotworów, w tym raka płuc. Wymie-
nione zanieczyszczenie może powodo-
wać równie groźne dolegliwości ob-
serwowane w układzie krążenia. Nie-
dawno stwierdzono, że długotrwałe na-
rażenie na pył zawieszony przyspie-
sza starzenie się układu nerwowego,
a to przekłada się na upośledzenie
sprawności umysłowej. Nie powinno więc
dziwić, że zanieczyszczenie powietrza
prowadzi do wzrostu śmiertelności.

Mobilne laboratorium pomiarów
środowiskowych powstało w Zakładzie

Interdyscyplinarnych Zastosowań Fi-
zyki NCBJ w ramach projektu „Wzmoc-
nienie potencjału innowacyjnego ośrod-
ka w Świerku w zakresie rozwoju tech-
nologii wykorzystujących promienio-
wanie jonizujące”, współfinansowane-
go z europejskiego funduszu rozwoju re-
gionalnego (priorytet 1. „Tworzenie wa-
runków dla rozwoju potencjału inno-
wacyjnego i przedsiębiorczości na Ma-
zowszu”; Działanie 1.1 „Wzmocnienie
sektora badawczo-rozwojowego” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007–
2013). Projekt – bardziej rozpoznawal-
ny pod swym logo „4LABy” – z założe-
nia był inwestycyjny, co również jedno-
znacznie podkreśla zadanie „Moder-
nizacja laboratorium pomiarów środo-
wiskowych” – jedno z 4 zadań wcho-
dzących w skład projektu „4LABy” – zre-
alizowane w Pracowni Fizyki Ochrony
Środowiska, wchodzącej w skład Za-
kładu Interdyscyplinarnych Zastoso-
wań Fizyki. Intencją projektu było rów-
nież doprowadzenie do zacieśnienia
współpracy między różnymi instytucja-
mi naukowymi i badawczymi. Mobilne
laboratorium pozwoliło na nawiązanie
jej między innymi z Instytutem Elektro-
niki Teoretycznej i Systemów Informa-
cyjno-Pomiarowych Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Warszawskiej.

Mobilne laboratorium to specjalny
klimatyzowany kontener na własnej
platformie jezdnej (fot. 1) wyposażony w
najnowocześniejszą aparaturę służącą
do kompleksowej analizy powietrza at-
mosferycznego (fot. 2). Na jego wypo-
sażenie składa się między innymi apa-

Małe mobilne laboratorium 
a duża inwestycja środowiskowa
Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) 
zaprojektowali i stworzyli mobilne laboratorium pomiarów środo-
wiskowych przeznaczone do badań jakości powietrza. Jako jedno 
z nielicznych tego typu urządzeń w Polsce pozwala ono na szybką
identyfikację zanieczyszczeń powietrza praktycznie w każdym miej-
scu, a tym samym wpływa na poprawę działań ukierunkowanych na
ochronę zdrowia ludności.

www.rynekinwestycji.pl
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ratura będąca w powszechnym użyciu
Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony
Środowiska, złożona z nowoczesnych
analizatorów i grawimetrycznego po-
bornika pyłów, zestawu do pomiarów
gazowych zanieczyszczeń powietrza,
w tym tlenków azotu, tlenku węgla i ozo-
nu, oraz systemu do pomiaru parame-
trów meteorologicznych, tj. kierunku
i prędkości wiatru (składowa pozioma
i pionowa), temperatury i wilgotności po-
wietrza, ciśnienia atmosferycznego,
promieniowania UV, opadu atmosfe-
rycznego (deszcz i śnieg). W skład wy-
posażenia wchodzi również wysuwany
teleskopowo maszt o wysokości 10 m,
na którym jest instalowany ultradźwię-
kowy anemometr.

Nowoczesne automatyczne anali-
zatory są przeznaczone do dokład-
nych, ciągłych, w pełni automatycz-
nych pomiarów stężenia pyłu PM10

i PM2,5 (o średnicy odpo-
wiednio 10 i 2,5 mikrome-
tra). Dwa kolejne anali-
zatory pyłu przeznaczo-
ne są do pomiarów już
nie masy, lecz liczby ul-
tradrobnych cząstek pyłu
zawieszonego o średni-
cach dochodzących na-
wet do 20 nanometrów
(dwa tysiące razy mniej-
szych niż średnica ludz-
kiego włosa), które są naj-

bardziej niebezpieczne dla naszego
zdrowia. Z kolei manualny grawime-
tryczny pobornik pyłu zawieszonego
daje możliwość późniejszej analizy che-
micznej pyłu o średnicy aerodyna-
micznej poniżej 10 mikrometrów lub
2,5 mikrometra. Małe, kompaktowe wy-
miary (15 m3) oraz lekka obudowa wraz
z termoizolacją to niewątpliwie zalety
mobilnego laboratorium, które pozwa-
lają szybko prowadzić badania w róż-
nych miejscach i o każdej porze roku,
a biorąc pod uwagę możliwości tego
małego laboratorium, stanowi ono dużą
inwestycję środowiskową. Pyły zawie-
szone są niezwykle groźne dla ludzkiego
zdrowia, dlatego tak ważna jest ich
szybka identyfikacja i analiza. Praca ze-
społu mobilnego laboratorium jest od-
powiedzią na zapotrzebowanie z za-
kresu ochrony środowiska ludzkiego ży-
cia.

Projekt „4LABy” stworzył warunki
umożliwiające prowadzenie wysokiej ja-
kości prac badawczych, np. wymie-
nionych pomiarów stężeń masowych
pyłu zawieszonego w powietrzu at-
mosferycznym, których efekty mogą
być wykorzystywane w nauce, przemy-
śle i medycynie. Mobilne laboratorium
środowiskowe może być użyte do oce-
ny skuteczności realizowanych przed-
sięwzięć naprawczych w celu zmniej-
szenia stopnia zanieczyszczenia po-
wietrza na danym terenie. Wzmacnia to
potencjał naukowy NCBJ, zwiększając
transfer innowacji oraz przyczyniając się
do lepszego sprzężenia polskiej nauki
z gospodarką.

Pracownia Fizyki Ochrony Środo-
wiska koncentruje się na badaniu ja-
kości powietrza nie tylko poprzez po-
miary pyłu zawieszonego w przyziem-
nej warstwie atmosfery, lecz także po-
przez określenie zawartych w niej skład-
ników, np. metali ciężkich, które z punk-
tu widzenia zdrowia ludności istotnie de-
gradują jej jakość. Aby jak najpełniej wy-
korzystać wszystkie potencjalne możli-
wości mobilnego laboratorium pomia-
rowego, nawiązano współpracę ze Sto-
warzyszeniem Zielone Mazowsze, Sto-
warzyszeniem Ekologicznym Świato-
wid i Stowarzyszeniem Ekologiczny Ur-
synów. Ponadto podpisano porozumie-
nie o współpracy w zakresie badań po-
równawczych zanieczyszczenia po-

Mobilne laboratorium pomiarów środowiskowych
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Wnętrze mobilnego laboratorium wraz z jego wyposażeniem

Projekt „4LABy” stwo-
rzył warunki umożli-
wiające prowadzenie
wysokiej jakości prac
badawczych, np. 
wymienionych pomia-
rów stężeń masowych
pyłu zawieszonego 
w powietrzu atmosfe-
rycznym, których
efekty mogą być 
wykorzystywane 
w nauce, przemyśle 
i medycynie.



� wietrza między NCBJ a firmą Kamika In-
struments SC Dorota Kamińska, Stani-
sław Kamiński. Zgodnie z propozycją
Kamiki współpraca obejmuje badania
składu granulometrycznego i parame-
trów fizycznych zanieczyszczeń powie-
trza metodami grawimetrycznymi z wy-
korzystaniem automatycznego przy-
rządu pomiarowego firmy Kamika.

Dobry klimat współpracy w atmos-
ferze wzajemnego zrozumienia przy-
niósł wymierne efekty. W październiku
2014 roku z udziałem Stowarzyszenia
Zielone Mazowsze i Stowarzyszenia
Ekologicznego Światowid zostały prze-
prowadzone badania środowiskowe
przy węźle drogi ekspresowej S2–Al.
Krakowska w Warszawie, miesiąc póź-
niej – przy Alei Armii Krajowej na tere-
nie Osiedla Ruda na Żoliborzu, a w ma-
ju 2015 roku – przy ul. Cecylii Śniegoc-
kiej na warszawskim Powiślu, gdzie
w prowadzonych badaniach uczestni-
czyła KAMIKA. Następnie w czerwcu
wspólnie zrealizowano badania śro-
dowiskowe przy ul. Baletowej na Ursy-
nowie. Kolejnym miejscem był w lipcu
Wieliszew w powiecie Legionowo, a po-
tem niedaleko położony Skrzeszew.
W sierpniu mobilne laboratorium ba-
dało jakość powietrza w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, po czym zostało
przetransportowane na północ – do
miejscowości Gniew w okolicach Kwi-
dzyna. Wcześniej, w lutym 2015 roku la-
boratorium badało również jakość po-
wietrza na terenie Narodowego Cen-
trum Badań Jądrowych w Otwocku-
-Świerku. Komentując wynik przepro-
wadzonych badań – czyste powietrze na
terenie ośrodka jądrowego – można
optymistycznie stwierdzić, że Świerk
jest miejscem pracy, w którym można
odetchnąć.

Szacuje się, że w dużych miastach
spaliny powstające w ruchu drogowym
stanowią nawet 80 proc. wszystkich
zanieczyszczeń powietrza. Najaktyw-
niejszym składnikiem spalin samocho-
dowych są węglowodory, które tworzą
sadzę i tlenek węgla. Wchodząc w re-

akcję z tlenkami azotu obecnymi w po-
wietrzu, są one główną przyczyną po-
wstawania tzw. smogu, który ma szko-
dliwe działanie na zdrowie mieszkań-
ców.

Wiarygodna ocena jakości powie-
trza nabiera coraz większego znacze-
nia, szczególnie w aglomeracjach na-
rażonych na tzw. smog. Przykładowo,
jest ona jednym z kryteriów analizy
szerokiego oddziaływania poszczegól-

nych inwestycji drogowych na środo-
wisko naturalne. Niestety zdarza się
przekroczenie dopuszczalnego pozio-
mu zanieczyszczeń powietrza, co pre-
zentuje wykres powyżej. Aby uzyskać
rzetelne wyniki określające skutecz-
ność rozwiązań mających na celu
ochronę środowiska, należy prowadzić
ciągły monitoring zanieczyszczeń, na-
wet w przeciągu wielu lat, od momen-
tu zakończenia inwestycji. �
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The small mobile laboratory as a large environmental investment

The mobile environmental measurements laboratory has been developed in the Division of Interdisciplinary Applications of Physics within framework of the ‘Strengthe-
ning of the innovation potential of the Institute in Świerk for development of technologies based on ionizing radiation’ project (known as 4LABs). The project was
co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme of Mazovian Voivodeship 2007–2013.
The mobile environmental measurements laboratory is a dedicated, mobile, air-conditioned container equipped with the state-of-the-art instruments for determination
of concentrations of the main atmospheric air pollutants such as: particulate matter, gaseous pollutants, nitrogen oxides (NOx), carbon oxide (CO) and ozone (O3) along
with the meteorological station for measurements of air temperature, pressure, humidity, wind direction and velocity.
The investigations of air quality in Mazovian Voivodeship were performed within the cooperation with the Green Mazovia, Światowid Ecology and Ecological Ursynów
Associations and KAMIKA Instruments Civil Co. Both the mass concentration of the fraction of PM2.5 and PM10 (ambient particles with diameter ≤ 2.5 μm and
≤ 10 μm, respectively) of suspended particulate matter in atmospheric air and the number concentrations of six fractions of ambient dust particles were measured.

Mobilne laboratorium środowiskowe może być
użyte do oceny skuteczności realizowanych
przedsięwzięć naprawczych w celu zmniejszenia
stopnia zanieczyszczenia powietrza na danym
terenie. Wzmacnia to potencjał naukowy NCBJ,
zwiększając transfer innowacji oraz przyczynia-
jąc się do lepszego sprzężenia polskiej nauki 
z gospodarką.

Średnie dobowe stężenia masowe frakcji PM10 pyłu zawieszonego w powietrzu atmosfe-
rycznym w rejonie węzła komunikacyjnego zmierzone manualną metodą grawimetryczną
(kolor turkusowy) i miernikiem zapylenia powietrza AMIZ-2007 G/I (kolor purpurowy)
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Państwowy Monitoring Ochrony
Środowiska pracuje zgodnie
z normą EN 12341 i Dyrektywą

Unijną nr 50/2008, która powstała na jej
podstawie, a obecnie skutecznie chro-
ni normę przed jakąkolwiek krytyką
lub modernizacją. Z Państwowym Mo-

nitoringiem współpracuje instytut PAN
z Zabrza, gdzie chemicy mają znikomą
wiedzę na temat badań aerodyna-
micznych. Zresztą metoda pomiarów
przywędrowała zza oceanu, gdzie spe-
cjaliści odpowiedzialni za nowy sposób
pomiaru zanieczyszczenia powietrza
mieli takie same kłopoty jak nasi ucze-
ni w Europie.

W Europie w ramach badań po-
równawczych „Field test experiments
to validate the CEN standard measu-

rement method for PM 2.5” (dokument
EU 2234/EN) przebadano wiele urzą-
dzeń, zapisano wiele parametrów at-
mosferycznych, ale zapomniano o wie-
trze. W polskim monitoringu wiatr się
rejestruje, lecz nie analizuje się wpły-
wu wiatru na błędy pomiarowe uży-
wanej metody. Gdy nie ma wiatru,
urządzenia pomiarowe pracują po-
prawnie, ale przy nawet niewielkim wie-
trze błędy pomiarowe za sprawą
zmniejszonej koncentracji zanieczysz-

Minifirma i wielki instytut
Pracownicy KAMIKA, wywodzący się z przemysłu lotniczego, zauważyli problem złych
pomiarów i zaprojektowali innowacyjne urządzenie pozwalające poprawnie mierzyć przy
dowolnie szybkim wietrze. Efektem jest umowa współpracy tej małej firmy z Narodowym
Centrum Badań Jądrowych – jednym z największych instytutów naukowych w Polsce.

dr inż. Stanisław Kamiński,
Dorota Kamińska
KAMIKA Instruments

Przyrząd do pomiaru niskiej emisji �
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czenia powietrza w przyrządzie mogą
dochodzić do 50 proc.

Pracownicy KAMIKA to byli pra-
cownicy przemysłu lotniczego, znający
się na aerodynamice, którzy zauważy-
li problem złych pomiarów i zaprojek-
towali innowacyjne urządzenie pozwa-
lające poprawnie mierzyć przy dowol-
nie szybkim wietrze. Na takie rozwią-
zanie uzyskano amerykański i euro-
pejski patent, ale nie uzyskano uznania
krajowego monitoringu, a przecież trud-
no się zgodzić, żeby dotychczasowy wie-
loletni dorobek badających zanie-
czyszczenie powietrza został czystą
makulaturą. Jest to problem ogólnoeu-
ropejski – ludzie, którzy przyjęli kiedyś,
że pomiary zgodne z EN 12341 są do-
brze wykonywane, nie przyjmą obecnie
żadnego innowacyjnego sposobu po-
miaru.

Ponadto w Europie mamy do czy-
nienia ze sponsoringiem. Koszty za-
kupu przyrządów zakupionych przez
6 największych krajów wyniosły około
170 mln euro. Bogaci producenci przy-
rządów zgodnych z EN 12341 sponso-
rują badania, które mają udowod-
nić poprawność obecnych pomiarów
przez pominięcie europejskich wia-
trów. KAMIKA ze swoją techniką po-
miarową pozostawała na uboczu przez
7 lat. Przyrządem wykonano ponad 200
tysięcy 15-minutowych pomiarów w wa-
runkach temperaturowych od -24 do
+36°C przy maksymalnym wietrze
72 km/h i wilgotności do 95 proc. Wy-
dawało się, że nasza samotna walka
o poprawny pomiar w obecności wiatru
nie będzie miała końca.

Nagle w Internecie ukazało się ogło-
szenie, że Narodowe Centrum Badań Ją-
drowych kupuje aparaturę do pomiaru
zanieczyszczenia powietrza. Dlacze-
go? Bo nie przejmowali się żadnymi for-
malnościami typu norma czy dyrektywa
unijna tylko fizycznymi podstawami po-
miarów. Dlatego wszystkie nasze spo-
tkania kończyły się zgodnymi wnioska-
mi co do dalszej współpracy, aż osta-
tecznie podpisaliśmy umowę o współ-
pracy. Wówczas KAMIKA zadeklaro-
wała wypożyczenie swojego przyrządu
do mobilnego laboratorium pomiarów
środowiskowych.

Oprócz tego nasza mała firma ma
doskonały przyrząd do pomiaru ni-
skiej emisji IPS KF, który można założyć

w kominie na rurę Φ180 i określić za-
pylenie, jakie wychodzi z domowego ko-
ciołka, w którym spala się dowolne ma-
teriały lub używa się miniaturowych
elektrofiltrów dla oczyszczenia spalin.
Przyrząd umożliwia ocenę zanieczysz-
czenia powietrza typowymi kociołkami
i pozwala na ustalenie pewnych stan-
dardów, które ograniczą niską emisję
przez używanie odpowiednich kocioł-
ków, paliw i miniaturowych elektrofil-
trów.

Naszym wielkim sukcesem jest to, że
taka minifirma jak KAMIKA Instruments
stała się partnerem jednego z naj-
większych instytutów naukowych w Pol-
sce. Ta współpraca musi przynieść ko-
rzyści naszej nauce i naszemu środo-
wisku. Obecnie stosuje się jednopunk-
towy pomiar, przy którym cała aparatu-
ra znajduje się w jednym kontenerze.
W celu pełnego i dokładnego określe-
nia zanieczyszczenia powietrza należy
stosować co najmniej trójpunktowy
układ pomiarowy o rozpiętości ramion
trójkąta około 1 km lub więcej. Wówczas
analiza zmian zanieczyszczenia po-
wietrza da bardziej precyzyjny wynik, je-
śli chodzi o kontrolę punktów i obszarów
zanieczyszczających wewnątrz trójką-
ta. Takie doraźne obserwacje mogą wy-
eliminować wielu groźnych emitentów.

Mikroprzedsiębiorstwo KAMIKA jest
bardzo doświadczonym zespołem. Fir-
ma powstała w 1984 roku, a więc funk-
cjonuje na rynku już 31 lat. Zbudowaliśmy
wiele systemów pomiarowych sterowa-
nych przy pomocy komputerów, które
umożliwiają natychmiastowe opraco-
wanie wyników i mogą służyć do stero-
wania obiektem, który jest kontrolowany.
Oprogramowanie może być również
wykorzystywane w celu optymalizacji
procesów technologicznych, co daje
natychmiastowe efekty ekonomiczne.

Można by spytać, czego nam bra-
kuje i jakie popełniliśmy błędy, bo prze-
cież są one nieuniknione. Gdy zaczy-
nałem pracę naukową, mądrzy ludzie
mówili, że w tej dziedzinie najbardziej li-
czą się publikacje i patenty. Publikacji
i patentów mamy „pełen worek”. Po po-
nad 40 latach pracy doszedłem do
wniosku, że najważniejsze wcale nie jest
projektowanie wciąż nowych urządzeń,
pisanie nowych patentów i publikacji,
lecz wprowadzanie nowych norm eu-
ropejskich. Produkt – choćby najlepszy
– nie ma bowiem szans utrzymać się na
europejskim rynku bez opisującej go eu-
ropejskiej normy, o czym zdają się za-
pominać osoby finansujące wyłącznie
innowacje. Bez polskich norm polskie fir-
my znikną z UE. �

Zespół KAMIKA Instruments podczas sprawdzania parametrów IPS P

The meeting of two companies: a big institute and a small innovative firm can cause a revolution in researches  on air pollution,  especially particulate matter concen-
trations. The  measurement results, that are at issue so far, can be changed through cooperation between  KAMIKA and National Center for Nuclear Research (NCBJ).
That will have positive effects for our society. The partnership of so different companies is possible,  because people in both organizations are able to think alike and are
focused on efficiency of operations.



Wkrok za obecnym postę-
pem cywilizacyjnym podą-
żają zagrożenia terrory-

styczne i chemiczne, zmiany klima-
tyczne, powodujące susze przepla-
tane powodziami, turbulentna sytu-
acja geopolityczna z niekontrolo-
wanym napływem imigrantów i bro-
nią masowego rażenia. Fakty te sta-
ją się dla współczesnego obywate-
la, wychowanego już w dobie Inter-
netu, chlebem powszednim.

W związku z powyższym doko-
nano analizy trzech grup czynników:
potrzeb sektora bezpieczeństwa, po-
trzeb i relacji gospodarczych branżo-
wych podmiotów oraz światowych ten-
dencji w zakresie rozwijania optymalnych
form kooperacji branżowych podmiotów.
W efekcie w grudniu 2013 roku formalnie
ustanowiono Klaster Ratownictwa, Bez-
pieczeństwa, Ochrony Ludności i Śro-
dowiska Naturalnego. Mimo że znajdu-
je się on jeszcze w tak zwanej fazie in-
kubacji, to już dziś wiadomo, jak trafna
była postawiona diagnoza. Każde ko-
lejne posiedzenie owocuje identyfikacją
nowych potrzeb branży, a także nasu-
wa inspirujące rozwiązania i pomaga
w wytyczeniu kierunków rozwoju.

Integracja potencjału i branżowych
działań krajowych podmiotów jest wy-
magana nie tylko z uwagi na rosnące
zagrożenia wobec bezpieczeństwa sen-
su largo, lecz także ze względu na ko-
nieczność wspierania rodzimej przed-
siębiorczości i podnoszenia konkuren-
cyjności polskiej gospodarki na arenie
międzynarodowej. Gra, która jest wy-
nikiem powyższych rozważań, zdecy-
dowanie należy do opłacalnych. Grono
członków Klastra stanowią bowiem
podmioty dostarczające kompleksowe
rozwiązania produktowe i usługowe,
mogące zrealizować niemal każde bran-

żowe zamówienie, począwszy od
gaśnic, motopomp i węży pożar-
niczych, przez szeroko pojęte in-
dywidualne wyposażenie ratow-
nicze i ochronne, po samochody
specjalne, podnośniki ratowni-
czo-gaśnicze i zaawansowane
systemy ICT. 

Klaster Ratownictwa, Bezpie-
czeństwa, Ochrony Ludności
i Środowiska Naturalnego re-
prezentuje podejście „bottom-
up” (inicjatywa oddolna), będące
odpowiedzią na faktyczne po-
trzeby społeczeństwa. Współ-

praca pomiędzy tworzącymi go pod-
miotami rozwijana jest od kilkunastu,
a czasem kilkudziesięciu lat. Do tej pory
wszystkie koszty funkcjonowania Kla-
stra pokrywane były ze środków przed-
siębiorstw, co w dobie inicjatyw powo-
ływanych w celu konsumpcji środków
wspólnotowych ponad wszelką wąt-
pliwość dowodzi zasadności działań tej
wyjątkowej organizacji. Warto pamię-
tać, że każdy klaster jest inicjatywą na
tyle cenną, na ile znajduje gospodarcze
uzasadnienie.

www.klasterratownictwa.pl

Klaster bez precedensu
W odpowiedzi na pytanie, jakie cele i misję ma Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa,
Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego, na usta ciśnie się jedno słowo: standar-
dowe, a więc – jak w przypadku tysięcy klastrów na całym świecie – transfer wiedzy, in-
nowacji, technologii, efekt synergii, rozwój. Dlaczego zatem „bez precedensu”?
Ponieważ jest to pierwsza i jak dotąd jedyna taka inicjatywa w skali Polski i Europy.

The Cluster for Rescue, Safety and Civil and Environment Protection is the first and so far the only one such initiative on the national and European level. Nowe Techno-
logie Sp. z o.o. (New Technologies Ltd) as a non-profit organization and a Coordinator of the Cluster carries out pioneering efforts to integrate the potential and the acti-
vities of the entities forming the national rescue and safety sector. Raising the level of security in a broad sense, supporting the development of indigenous entrepreneurship
and increasing the competitiveness of the Polish economy in the international market are the main and equally important objectives of the Cluster’s activity.
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