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Własność przemysłowa jest po-
jęciem węższym niż własność
intelektualna, która, poza pra-

wami wyłącznymi, o których mowa po-
niżej, obejmuje także prawa autorskie
i nieuczciwą konkurencję. Każdy pod-
miot na rynku powinien podchodzić
do ochrony swoich rozwiązań czy rela-
cji z konkurentami strategicznie. Nie-
mniej jednak proza życia zawsze za-
skakuje i sama wiedza o istnieniu praw
własności intelektualnej nie wystarczy,
trzeba również umiejętnie z nich ko-

rzystać, by skutecznie zwalczać nie-
uczciwą konkurencję, której na rynku nie
brakuje.

Wracając do początku
Prawo własności przemysłowej do-

tyczy ochrony takich dóbr niematerial-
nych, jak patent na wynalazek, prawo
ochronne na znak towarowy, prawo z re-
jestracji wzoru przemysłowego, prawo
ochronne na wzór użytkowy, ale także
ochrona rozwiązań implementujących
programy komputerowe. Prawa wła-
sności przemysłowej mają też dość
istotny związek z ochroną odmian roślin
czy domen internetowych. Jak widać, są
to aspekty funkcjonowania niemal każ-
dego przedsiębiorstwa, pozwalające
wyróżnić oferowane produkty czy usłu-
gi na wielu płaszczyznach spośród
tych, które są równolegle dostępne na
rynku. 

Wśród przedsiębiorców i części śro-
dowisk naukowych nadal krążą legen-
dy o niebotycznych kosztach wiążą-
cych się z uzyskaniem ochrony na znak
towarowy lub patent. Tymczasem pa-
tent, jak i każde inne prawo wyłączne,
jest niczym innym jak monopolem uzy-
skanym przez dany podmiot na korzy-
stanie ze swojego pomysłu czy rozwią-
zania. W przypadku patentów upraw-
niony zyskuje wspomnianą wyłączność

na 20 lat, a w przypadku rozwiązań do-
tyczących leków czy środków ochrony
roślin ochrona nawet na dłuższy okres.
Ochronę wzoru użytkowego trwa 10
lat, wzoru przemysłowego – aż 25 lat,
a ochrona wynikająca z rejestracji zna-
ku towarowego (pod warunkiem jej cy-
klicznego podtrzymywania) jest bez-
terminowa i może trwać w nieskończo-
ność. Zanim podzielimy zatem obiego-
wą opinię o wysokich kosztach zwią-
zanych z uzyskaniem i utrzymywaniem
praw wyłącznych, powinniśmy najpierw
oszacować stosunek poniesionych kosz-
tów do płynących z wyłączności korzy-
ści. 

Opłacający ochronę podmiot przez
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat  ma
wyłączne prawo korzystania zarobko-
wego ze swoich praw. Może je także
sprzedawać lub odpłatnie udostęp-
niać, np. na warunkach licencji. Oczy-
wistym jest, że opłaty urzędowe w przy-
padku ochrony regionalnej, szerszej
(np. na terytorium Unii Europejskiej)
są zdecydowanie wyższe niż inwestycja
w węższą, lokalną ochronę, np. przed
polskim Urzędem Patentowym. Wynika
to z faktu, że w pierwszym przypadku
można egzekwować ochronę swojego
prawa na zdecydowanie szerszym ob-
szarze, zatem potencjalne korzyści
z ochrony w kilku czy kilkunastu krajach
są nieporównywalnie większe. 

Co można chronić? 
Patent jest prawem przyznawanym

na wynalazek, czyli rozwiązanie o cha-
rakterze technicznym, które musi po-
siadać trzy podstawowe cechy – musi

Ochrona własności przemysłowej
we współczesnym przemyśle
Innowacja, innowacyjny, innowacyjność – już właściwie nie wprowadza się na rynek
produktów i usług nieopatrzonych przymiotnikiem „innowacyjne”. Tak przynajmniej
wynika z przekazów medialnych, z którymi wszyscy stykamy się wiele razy każdego
dnia. To właśnie nadużywanie tego wyrażenia, odmienianego przez wszystkie przy-
padki, w efekcie powoduje niedostrzeganie takich rozwiązań, które rzeczywiście noszą
znamiona innowacyjności. Na szczęście na straży technicznego aspektu tego pojęcia
stoją organizacje zajmujące się ochroną szeroko rozumianej własności przemysłowej,
np. urzędy patentowe.

Piotr Godlewski
polski i europejski rzecznik 
patentowy, JWP Rzecznicy 
Patentowi



być nowe, wykazywać się poziomem wy-
nalazczym i przemysłową stosowalno-
ścią. Próbując zatem dopasować rodzaj
praw, które da się zastosować do ochro-
ny rozwiązań w szeroko rozumianym
przemyśle, patent stawiamy na pierw-
szym miejscu. Jednak również rozwią-
zania mające charakter techniczny,
które nie posiadają niezbędnego do
ochrony patentem poziomu wynalaz-
czego, można chronić za pomocą tak
zwanego małego patentu, czyli wzoru
użytkowego. 

Ochrona zewnętrznej postaci wy-
tworu (kształtu, kolorystyki, konturów czy
faktury) jako wzoru przemysłowego
możliwa jest w przypadku nowego i ory-
ginalnego rozwiązania, które może ko-
rzystać z wyłączności w przypadku re-
jestracji przez 25 lat bądź w sytuacji bra-
ku rejestracji przez 3 lata. Możliwa jest
jednak również taka sytuacja, w której
próba zgłoszenia któregokolwiek
z praw wyłącznych będzie więcej niż
niewskazana. Wszystko jak zawsze za-
leży od celów biznesowych i strategii
przedsiębiorstwa. Ochrona know-how
może być dla danego podmiotu naj-
większą wartością. Niemniej jednak
utrzymanie w tajemnicy istoty działania
danego przedsiębiorstwa wiąże się
z pewnym wysiłkiem mającym zapew-
nić zachowanie poufności i wymaga ob-
darzenia dużym zaufaniem kręgu osób,
które z danym rozwiązaniem mają bez-
pośredni kontakt. Ochrona znaku to-
warowego w dzisiejszych czasach wy-
daje się oczywistym „must have”, zatem
uświadamianie w tym aspekcie wyda-
je nam się zbyteczne. W interesie każ-
dego przedsiębiorcy powinno leżeć za-
dbanie o odpowiednią identyfikację,
podkreślającą jakość oferowanych
usług czy sprzedawanych towarów. 

Wskazany katalog to tylko pewne
przykłady. Można wyobrazić sobie mo-
del biznesowy, w którym kluczowym ele-
mentem w całym profilu działalności
okaże się ochrona domeny internetowej,
bez której prowadzenie firmy po prostu
nie ma najmniejszego sensu. Z kolei
traktując rolnictwo jako jedną z gałęzi
przemysłu – zgodnie bowiem z artyku-
łem 27 ustawy Prawo własności prze-
mysłowej stosowalność wynalazku w ro-
zumieniu technicznym ocenia się jako
zastosowanie w jakiejkolwiek działal-
ności przemysłowej, nie wykluczając rol-
nictwa – ochrona odmiany rośliny
(ozdobnej czy użytkowej) może stanowić
o być albo nie być danego przedsię-
biorcy. W kontekście ochrony odmian ro-
ślin należy zrobić dodatkowo małą dy-

gresję, bowiem ochrona ta wyłączona
jest z ustawy Prawo własności przemy-
słowej, niemniej jednak z uwagi na
szersze i strategiczne spojrzenie eks-
pertów w naszej kancelarii omawiając
prawne aspekty ochrony praw wła-
sności w szeroko rozumianym prze-
myśle, o takiej możliwości również
wspominamy.

Wachlarz praw wyłącznych jest, jak
widać, bardzo szeroki. Zgłaszać moż-
na wszystko (oczywiście z różnym skut-
kiem), jednak najbardziej istotne jest
strategiczne i indywidualne podejście.
Decyzja o tym, w jaki sposób i co chro-
nić, powinna być osadzona w realiach
rynkowych, uwzględniać sytuację fi-
nansową danego podmiotu, a w per-
spektywie czasowej – postęp technolo-
giczny, który wydaje się kwestią za-
sadniczą.

Statystycznie rzecz biorąc…
Aż 52,76 proc. wszystkich zgłoszeń

patentowych i zgłoszeń wzorów użyt-
kowych w 2016 roku zostało dokonanych
przez podmioty z różnych sektorów go-
spodarki, podczas gdy suma zgłoszeń
dokonywanych przez szkoły wyższe,
instytuty badawcze oraz jednostki na-

ukowe PAN to 33,77 proc. Zadziwia
jednak w statystyce Urzędu Patento-
wego RP informacja, iż pomimo zdecy-
dowanej większości zgłoszeń patento-
wych i wzorów użytkowych dokonywa-
nych przez sektory gospodarki wśród
23 podmiotów, które dokonują naj-
większej liczby zgłoszeń, nie znalazła się
żadna firma (prywatna bądź państwo-
wa), jedynie uczelnie i instytuty ba-
dawcze. Wynik ten pozwala wysnuć
wniosek, że szeroko rozumiany prze-
mysł dokonuje zdecydowanie więcej
pojedynczych zgłoszeń patentowych
w porównaniu z placówkami nauko-
wymi dokonującymi zgłoszeń w ilo-
ściach hurtowych (ich liderem jest Za-
chodniopomorski Uniwersytet Techno-
logiczny w Szczecinie, który w 2016 roku
dokonał 117 zgłoszeń), co i tak zapew-
nia zdecydowaną większość w udziale
dokonywanych zgłoszeń. Wśród 3370
udzielonych patentów i praw ochron-
nych na wzory użytkowe w 2016 roku wy-
nik wygląda inaczej. Podmioty gospo-
darcze mają w podanej wartości zale-
dwie 39-procentowy udział, podczas
gdy szkoły wyższe, instytuty badawcze
i jednostki naukowe PAN przeszło
55-procentowy. Analiza działów techniki,
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Jako zespół ekspertów kancelarii rzeczników pa-
tentowych wyrażamy głębokie przekonanie, że
wskazane powyżej dane statystyczne pozwolą
krytycznym okiem spojrzeć na kondycję niektó-
rych przedsiębiorców i staną się iskrą zapalną
innowacyjnej myśli technicznej.

�

Źródło: Raport roczny Urzędu Patentowego RP 2016



na które udzielonych zostaje najwięcej
patentów, wskazuje na inżynierię lądo-
wą, pomiary, maszyny i urządzenia
elektryczne oraz inne maszyny spe-
cjalistyczne. 

Dane te pozwalają wnioskować, że
pomimo mniejszej liczby zgłoszeń do-
konywanych sumarycznie przez pla-
cówki ze środowiska okołonaukowego
udzielanych im patentów jest zdecydo-
wanie więcej. Powodów może być kilka,
niemniej jednak nasza interpretacja
tych danych pozwala wysnuć dwa na-
stępujące wnioski: uczelnie i instytuty
mają większe doświadczenie w przy-
gotowywaniu i dokonywaniu popraw-
nych zgłoszeń patentowych i z pewno-
ścią korzystają z usług profesjonalnych
pełnomocników – rzeczników patento-
wych, co w przypadku firm nie zawsze
ma miejsce. Jako zespół ekspertów
kancelarii rzeczników patentowych wy-
rażamy głębokie przekonanie, że wska-
zane powyżej dane statystyczne po-
zwolą krytycznym okiem spojrzeć na
kondycję niektórych przedsiębiorców
i staną się iskrą zapalną innowacyjnej
myśli technicznej.

Co z tym przemysłem?
Niestety proste metody, które za-

pewniały efektywność funkcjonowania
przedsiębiorstw w branży przemysłowej,

wynikające chociażby z obniżania kosz-
tów prowadzonej działalności, obecnie
się wyczerpują. Dlatego też najbar-
dziej rozwinięte kraje uruchamiają ini-
cjatywy mające na celu zapewnienie
ciągłej optymalizacji funkcjonowania
przedsiębiorstwa przemysłowego przez
gromadzenie i przetwarzanie detalicz-
nych informacji w czasie rzeczywistym.
Za istotę czwartej rewolucji przemysło-
wej uznaje się implementację informa-
tyki do dokonywania zmian w przemy-
śle w celu stworzenia inteligentnej fa-
bryki. 

Skoro jednak informatyka, to nale-
ży omówić program komputerowy.
Z ustawy Prawo własności przemysło-
wej wynika wprost, że programy do ma-
szyn cyfrowych (w 2000 roku ustawo-
dawca nazwał tak programy kompute-
rowe) są literalnie wyłączone spod
ochrony patentowej. Jeżeli mająca miej-
sce na naszych oczach – w sposób
mniej lub bardziej inwazyjny – czwarta
rewolucja przemysłowa zasadza się

na programach komputerowych, które
nie są chronione, oczywistym wydaje
się, że organy przyznające monopole
patentowe powinny podążać z duchem
czasu i uwzględniać ochronę tego typu
rozwiązań. Dziś bowiem programy kom-
puterowe chronione są podobnie jak
utwór literacki – prawem autorskim,
a taka ochrona nie jest tak mocna jak
ochrona wynikająca z patentu. Co za-
tem będzie motorem napędzającym
rozwój, gdy pozbawi się potencjalnych
twórców nowych rozwiązań możliwości
opatentowania swoich wynalazków?
Urząd Patentowy już jakiś czas temu
stwierdził, iż istnieje realna potrzeba
stworzenia nowego rodzaju prawa dla
rozwiązań z branży informatycznej, któ-
re byłoby czymś pomiędzy patentem
(tj. dwudziestoletnim monopolem) a ochro-
ną prawno-autorską.

Współczesny przemysł, który dąży
do obniżenia kosztów i poprawy efek-
tywności, większej szybkości i skali pro-
dukcji, a także do indywidualizowania
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Za istotę czwartej rewolucji przemysłowej uznaje
się implementację informatyki do dokonywania
zmian w przemyśle w celu stworzenia inteligent-
nej fabryki.

Źródło: Raport roczny Urzędu Patentowego RP 2016
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produktów i usług, może pomieścić
w sobie setki, jeżeli nie tysiące rozwią-
zań, które wzajemnie się przenikają,
współdziałają i komunikują, a osta-
tecznie powinny być chronione. Ochro-
ną patentową da się objąć składowe ta-
kich systemów, czyli urządzenia, linie
produkcyjne, sposoby wytwarzania, ko-
munikowania czy zastosowania po-
szczególnych elementów do konkret-
nych celów.

Co dalej…
Wszystkie zmiany w cyfrowym świe-

cie budzą wątpliwości. Czy mając na
względzie to, co zostało powiedziane,
własność intelektualna w cyfrowym

świecie przemysłu powinna być oce-
niana i traktowana w zupełnie inny
sposób niż ta, którą znamy ze świata
analogowego? Czy potrzebne są fun-
damentalne zmiany w istniejącym sys-
temie prawnym? Czy może istniejący
system powinien pozostać zasadniczo
bez zmian z modyfikacjami jedynie
tam, gdzie stawiane są nowe wyzwania
cyfrowego świata? 

Należy podkreślić jedną zasadni-
czą kwestię: prawa własności intelek-
tualnej mają współcześnie ogromne
znaczenie i moc. Stanowią bowiem re-
alną amunicję w walce z podróbkami,
z niską jakością, nieuczciwymi prak-
tykami i szeregiem innych nagannych

z etycznego punktu widzenia zacho-
wań potencjalnych konkurentów, którzy
bez wcześniejszych nakładów w nie-
uczciwy sposób próbują żerować na
tym, co udało się wypracować innym
–czynnie zaangażowanym w rozwój
technologii. 

Ocenę kierunku, w którym podąża-
ją zmiany we współczesnym świecie,
pozostawiamy czytelnikom. Tekst ten ma
za zadanie zwrócić jedynie uwagę na
rolę ochrony praw własności przemy-
słowej w wypracowywaniu tych zmian
i konieczność nadawania statusu in-
nowacyjności tylko tym rozwiązaniom,
które realnie zmieniają otaczającą nas
rzeczywistość. Oby na lepsze. �

Źródło: Raport roczny Urzędu Patentowego RP 2016
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Czym dokładnie zajmuje się firma
Dehn Polska Sp. z. o.o.?

– Produkcją ograniczników prze-
pięć do instalacji Nn i ochrony torów sy-
gnałowych, elementów ochrony od-
gromowej oraz sprzętu bezpieczeń-
stwa. Ponad stuletnia historia w tej wą-
skiej specjalizacji upoważnia mnie do
stwierdzenia, że dysponujemy naj-
większym doświadczeniem w tej dzie-
dzinie. Innowacyjność, wielka waga
przywiązywana do badań i rozwoju no-
wych technologii oraz jakość produktów
powodują, że jesteśmy numerem jeden
nie tylko w Europie, lecz także na świe-
cie.
Chciałbym jednak porozmawiać o pol-
skim rynku i jego ocenie.

– Na polskim rynku jesteśmy obec-
ni od 1994 roku. Początek to biuro tech-
niczne, którego zadaniem było wpro-
wadzenie do ochrony instalacji elek-
trycznych niskiego napięcia wnętrzo-
wych ograniczników przepięć. Tech-
nologii, którą oferowaliśmy, nie było
wówczas na rynku, więc zadaniem
pracowników biura było przedstawienie
polskiej branży tych nowoczesnych roz-
wiązań. Prace badawcze, rozwój no-
woczesnych urządzeń i technologii do
ochrony przepięciowej i wysoka jakość
to nie wszystko. Ochrona odgromowa
i przepięciowa to system. Co z tego, że
jako wykonawca lub projektant dyspo-
nujemy najnowocześniejszymi urzą-
dzeniami, jeżeli nie potrafimy ich zain-
stalować w odpowiednim miejscu? Wy-
soka jakość, spełnianie przez produ-
centa SPD standardów stawianych
przez normy, odpowiednia jakość ele-
mentów ochrony odgromowej przesta-
ją mieć znaczenie, jeżeli za projekto-
wanie systemu biorą się osoby bez od-
powiednich kwalifikacji. Dlatego bardzo
dużo czasu poświęcamy na ich pod-
wyższanie. Nie będę wymieniał, ile se-
minariów, szkoleń i konferencji organi-
zujemy.

Jak wobec tego ocenia pan kwalifika-
cje w tej dziedzinie?

– Z przykrością muszę stwierdzić, że
na sto instalacji ponad 90 proc. nie speł-
nia wymagań. Pierwszy przykład z brze-
gu. Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury i Budownictwa „w sprawie
wyposażenia technicznego budynków
i ich usytuowania” stanowi, że w insta-
lacjach elektrycznych niskiego napięcia
powinno stosować się ograniczniki
przepięć. Nakazuje, że tory antenowe
powinny posiadać ograniczniki prze-
pięć. Oczywiście ponad 90 proc. bu-
dynków zaprojektowanych i wykona-
nych w czasie obowiązywania tych
przepisów nie ma zainstalowanych ta-

kich urządzeń. Co z tego, że mamy
ochronę od strony zasilania, dobrze wy-
konaną instalację odgromową, jeżeli
przepięcie wejdzie do budynku od stro-
ny innych instalacji, np. od strony anteny
telewizyjnej lub przewodów telekomu-
nikacyjnych? Najprostszy przykład to
dziurawe wiadro. Jeżeli zrobimy klika
dziur, nalejemy wodę i zatkamy tylko nie-
które z nich, to i tak woda wcześniej czy
później się wyleje. Znam bardzo wielu
inwestorów z różnych branż, którzy prze-
konali się boleśnie, że nie warto oszczę-
dzać na ochronie. Właśnie inwestorzy,
tnąc koszty, najczęściej lekceważą za-
grożenie związane w wyładowaniami at-
mosferycznymi. Przed dwudziestoma

Dobra ochrona to podstawa
Znam wielu inwestorów z różnych branż, którzy przekonali się 
boleśnie, że nie warto oszczędzać na ochronie. Właśnie inwesto-
rzy, tnąc koszty, najczęściej lekceważą zagrożenie związane 
w wyładowaniami atmosferycznymi – mówi Jerzy Obuchowicz,
dyrektor Dehn Polska Sp. z o.o.



lub piętnastoma laty sytuacja była cał-
kowicie odmienna niż obecnie.
Proszę wytłumaczyć, skąd takie po-
dejście do odpowiednio wykonanej
ochrony.

– Odpowiedź jest banalnie prosta.
Wspomniałem, że w 1994 roku rozpo-
czynaliśmy naszą działalność, która
w dużej mierze polegała na edukacji.
Jako pierwsi budowaliśmy rynek ochro-
ny przepięciowej i odgromowej. Oczy-
wiście nie pozostawało to bez wpływu
na dynamicznie rosnącą sprzedaż.
Każdego roku notowaliśmy wzrosty rzę-
du kilkudziesięciu procent. W 2000 roku
mieliśmy w Polsce ponad 75 proc. ryn-
ku ograniczników przepięć. Oczywi-
ście tak szybko rosnący rynek w tej kla-
sie aparatury modułowej nie pozostał
niezauważony przez naszą konkurencję.
Możemy być dumni, że w tamtym cza-
sie rynek ograniczników przepięć w Pol-
sce był większy niż w takich krajach jak
Francja, Hiszpania lub Włochy. Firma,
która pierwsza wchodzi na dany rynek
z nowym produktem, zawsze otrzymu-
je dodatkowy bonus w postaci sprze-
daży. Dla nas sukcesem była nie tylko
pozycja numer dwa w Europie, lecz tak-
że wyniki na polu edukacji. Chciałbym
w tym miejscu wspomnieć, że ojcem
sukcesu naszej firmy w Polsce jest śp.
prof. Andrzej Sowa – pierwszy szef biu-
ra technicznego w Polsce, a od stycznia
2000 roku szef Dehn Polska Sp. z o.o.
i mój bezpośredni przełożony. Koniec lat
90. i początek XXI wieku to zdrowa
konkurencja w postaci sprzedaży przez
wszystkich graczy urządzeń wysokiej ja-
kości, walczących ze sobą jakością
i wiedzą, a nie sztuczkami marketin-
gowymi wprowadzającymi projektantów
i inwestorów w błąd. To paradoks, że
wprost proporcjonalnie do rosnącego
rynku zaczęły spadać kompetencje
i kwalifikacje. Zaczęło się pojawiać
bardzo dużo firm, które wchodząc na ry-
nek reprezentowany przez producentów
z wieloletnim ugruntowanym doświad-
czeniem, były zmuszone konkurować
bardzo niskimi cenami i nie zawsze
uczciwymi praktykami. Przedstawicie-
le tych producentów, w większości im-
porterzy spoza UE, nie mieli i nie mają
odpowiednich kwalifikacji, prowadzą
szkolenia na bardzo niskim poziomie,
a argumenty merytoryczne są zastę-
powane czystym marketingiem pole-
gającym na sprzedaży za wszelką
cenę. A bardzo niska cena nigdy nie
idzie w parze z odpowiednią jakością.

Takim rynkiem jest budownictwo
mieszkaniowe, z którego wyparto speł-

niające wysokie wymagania urządze-
nia do odprowadzania prądu pioruno-
wego. Podkreślam, że prąd piorunowy
w instalacji elektrycznej może dopro-
wadzić do pożaru budynku oraz za-
grożenia życia i zdrowia osób w nim
przebywających. Tymczasem w sezonie
burzowym co chwila otrzymujemy in-
formacje z dokumentacją fotograficzną
o spalonych rozdzielnicach. Są to za-
równo budynki mieszkalne i przemy-
słowe, jak i obiekty infrastruktury.
W ostatnich latach mamy do czynienia
z coraz częstszymi stratami, a liczba dni
burzowych w Polsce jest podobna jak
20 czy 15 lat temu.
Czy wzrost szkód spowodowany przez
wyładowania atmosferyczne ma wpływ
na większe zainteresowanie branży
podnoszeniem kwalifikacji?

– Nie jest to widoczne w naszych sta-
tystykach związanych z liczbą szkoleń
i seminariów oraz liczbą osób je od-
wiedzających. Natomiast zauważyłem,
że są podmioty, które zaczynają się bro-

nić i podjęły decyzje zmniejszające ry-
zyko. Również osoby ze środowiska
naukowego związane z ochroną od-
gromową i przepięciową zaczęły za-
uważać problem, mówić i pisać o nim,
przedstawiając argumenty, a nawet
niezbite dowody.
Jakieś konkretne przykłady?

– Proszę bardzo. PKP PLK ma wie-
le nowoczesnych systemów odpowia-
dających za bezpieczeństwo w ruchu
kolejowym. Wiem, że było wiele pro-
blemów na ich infrastrukturze właśnie
po wyładowaniach atmosferycznych,
mimo że dostawcy sprzętu instalują
w nim ograniczniki przepięć. Dla pod-
dostawcy najważniejsza jest cena i de-
klaracja zgodności producenta, nawet
jeżeli znak CE może być zastrzeżonym
znakiem „China Export”. Paradoksalnie
urządzenia, które mają chronić insta-
lacje, stawały się przyczyną awarii. Do-
chodziło do ich eksplozji i niszczenia sys-
temów bezpośrednio odpowiadających
za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
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Koniec lat 90. i początek XXI wieku to zdrowa
konkurencja w postaci sprzedaży przez wszyst-
kich graczy urządzeń wysokiej jakości i walczą-
cych ze sobą jakością i wiedzą, a nie sztuczkami
marketingowymi wprowadzającymi projektan-
tów i inwestorów w błąd. To paradoks, że wprost
proporcjonalnie do rosnącego rynku zaczęły
spadać kompetencje i kwalifikacje.

Rozdzielnica w galerii handlowej na Górnym Śląsku po wyładowaniach atmosferycznych 
– wykonawca zainstalował urządzenie, które według badań laboratoryjnych na deklarowaną
przez producenta wytrzymałość udarową Iimp w kA nie spełnia norm 



Dlatego chcąc zmniejszyć ryzyko, PKP
PLK zostało zmuszone do przygotowa-
nia bardzo rygorystycznych standardów
związanych z ochroną odgromową
i przepięciową. Prace nad tymi wytycz-
nymi zakończyły się, ale nie mam po-
jęcia, kiedy wejdą w życie. Mam na-
dzieję, że już niedługo osoby odpowie-
dzialne za sprawne funkcjonowanie
infrastruktury kolejowej nie będą zwle-
kały z wprowadzeniem przygotowa-
nych wytycznych.
Które systemy na infrastrukturze są na-
rażone na wyładowania, a odgrywają
znaczącą rolę w funkcjonowaniu pań-
stwa?

– Na kolei to systemy zasilania
oświetlenia i sygnalizacji, ogrzewania
rozjazdów, automatyczne systemy ste-
rujące przejazdami, nastawnie. Na in-
frastrukturze zaopatrującej nas w pa-
liwa to przepompownie gazu, terminale
związane z przeładunkiem paliw, za-
równo morskie, jak i kolejowe oraz
drogowe, zbiorniki z paliwem. To sys-
temy energetyczne. Infrastruktura taka
jak lotniska, radary, oświetlenie pa-
sów startowych. Najmniej narażone
są systemy telekomunikacyjne, zarów-
no stacjonarne, jak i komórkowe. Od lat
90. wszyscy operatorzy wprowadzili
bardzo wysokie wymagania związane
z ochroną, dokładnie opisując, jakie
technologie ograniczników są do-
puszczone i jakie dokładnie parametry,
np. związane z odprowadzaniem prą-
du piorunowego, muszą one spełniać.
Jak widać, można drastycznie zmniej-
szyć ryzyko.
Co jeszcze może pomóc w zmniejsze-
niu ryzyka?

– Bezsprzecznie zainteresowanie
rosnącym ryzykiem firm ubezpiecze-
niowych zrzeszonych w Polskiej Izbie
Ubezpieczeń. W czerwcu tego roku
Izba wydała zalecenia, w jaki sposób in-
westorzy, projektanci i inżynierowie ry-
zyka mają je ograniczyć. Autorami ma-
teriału są pracownicy naukowi, którzy
wielokrotnie pisali o nieprzestrzeganiu
przepisów i zalewie naszego rynku
przez wyroby niespełniające podsta-
wowych standardów. Najlepszym przy-
kładem jest wspomniane przeze mnie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa. Minister przywołał w nim
normę PN-EN 62305, która nakłada na
projektanta obowiązek policzenia ry-
zyka dla każdego budynku, którego
budowa podlega temu prawu. Przed
przystąpieniem do wykonywania pro-
jektu należy przypisać budynek do od-
powiedniej klasy zagrożenia i pod tym

kątem dobierać środki ochrony. Nie
jest to proste, bo na wynik końcowy
wpływa ponad sto kilkadziesiąt wy-
padkowych. Tego naprawdę nie da się
zrobić na jednej kartce papieru. Dlate-
go inżynierowie ryzyka z firm ubezpie-
czeniowych zgodnie z wytycznymi Izby
będą w pierwszym rzędzie sprawdzać,
czy ryzyko zostało obliczone zgodnie
z wymaganiami normy. Dla nich to też
jest niezbędna wiedza, która mówi im,
czy mają ubezpieczyć obiekt zaliczony
do niższej lub wyższej klasy ryzyka. Z do-
świadczenia wiem, że w Polsce prawi-
dłowo liczy ryzyko może 20 proc. pro-
jektantów. Inni albo tego nie robią, albo
poprzestają na jednej kartce papieru.
Dehn Polska jako wyspecjalizowana
firma opracowała program do liczenia

ryzyka DEHNsupport. Jest to bardzo
duże ułatwienie dla projektanta, po-
nieważ program prowadzi go przez
wszystkie komponenty ryzyka, oblicza
bezpieczne odstępy, liczy wysokość
masztów odgromowych. Jest dostępny
w kilkunastu językach – można robić ob-
liczenia w języku polskim, a wydruko-
wać raport np. dla hiszpańskiego lub
czeskiego inwestora w jego ojczystym
języku, przywołując dla inspektora nad-
zoru z tych krajów ich krajową normę.
W Polsce DEHNsupport zamówiło
u nas około 250 projektantów. W tym sa-
mym czasie w czterokrotnie mniejszej
Republice Czeskiej na programie
DEHNsupport pracuje 4000 biur pro-
jektowych.
Może po prostu Dehn Polska nie przy-
wiązała odpowiednio dużej uwagi do
promowania tego programu.

– Program ten jest bardzo dobrze
znany w kraju, tyle że w Czechach ina-
czej podchodzi się do prawidłowej
ochrony odgromowej i przepięciowej
– jeśli coś jest w normie określone, to wy-
konawcy i projektanci są dokładnie
kontrolowani przez inspektorów nad-
zoru, aby ocena ryzyka została obli-
czona zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami. Dobrym przykładem jest w Cze-
skiej Republice brak problemu z niską
jakością ograniczników przepięć, które
mają za zadanie odprowadzać prąd po-
jawiający się w instalacjach od wyła-
dowań atmosferycznych. W 2004 roku
tamtejsze zakłady energetyczne po-
stawiły bardzo wysokie wymagania
przed dostawcami tych urządzeń. W tym
samym roku takie same wymagania
wprowadziły zakłady energetyczne na
Węgrzech, a w roku 2006 – zakłady na
Słowacji, nie wspominając o takich
krajach, jak Austria, Niemcy czy Hisz-
pania. U nas dalej będziemy liczyli
straty.
Z pańskiej wypowiedzi wynika, że
może zakłady energetyczne to właści-
wa droga, tym bardziej że muszą ofe-

rować odpowiednią jakość energii
swoim klientom.

– Przepraszam, ale nie chciałbym
odpowiadać na to pytanie. Może PKP
PLK dadzą innym spółkom Skarbu Pań-
stwa dobry przykład, jak zmniejszać ry-
zyko?
Z naszej rozmowy wynika, że w Polsce
firmy dysponujące największym wie-
loletnim doświadczeniem, urządze-
niami wysokiej jakości, które muszą być
niezawodne, ponieważ mamy do czy-
nienia z bardzo dużym ryzykiem, łącz-
nie z utratą życia i zdrowia, muszą sta-
wiać czoła nieuczciwej konkurencji.

– Sprzedaż urządzeń elektrycznych
jest obwarowana wieloma rygory-
stycznymi przepisami. Jednym z nich jest
Dyrektywa Niskonapięciowa Parlamentu
Europejskiego i Rady, w której bardzo
wyraźnie mówi się o bezpieczeństwie.
Prawo to znalazło odzwierciedlenie
w polskim rozporządzeniu. Jeżeli zapi-
sy o bezpieczeństwie urządzeń elek-
trycznych są łamane, to każdy kraj ma
odpowiednie środki, żeby działać, tym
bardziej że o problemie mówi się coraz
głośniej. Wiem, że takie kroki zostały już
poczynione przez nasze urzędy odpo-
wiedzialne za przestrzeganie dyrekty-
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To naprawdę nie jest wstyd, że ktoś czegoś nie
wie i prosi nas o pomoc. Od tego są specjaliści
w danej dziedzinie. Nie jest możliwe, żeby choćby
najbardziej zdolny inżynier z dużym doświadcze-
niem znał wszystkie dostępne normy, przepisy
i technologie. Niestety w Polsce nie ma specjaliza-
cji w pewnych niszach elektrotechniki. A to błąd.
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wy. Mało tego, problem urósł do takich
rozmiarów, że w pewnym laboratorium
w budowie jest generator, który ma
uzyskać certyfikację PCA.  Z tego, co kie-
dyś usłyszałem na konferencji organi-
zowanej przez VdS w Warszawie od
prowadzącego wykład przedstawicie-
la Komendy Głównej Państwowej Stra-
ży Pożarnej, około 60 proc. pożarów ma
swoje źródło w instalacjach elektrycz-
nych. Akurat tak się składa, że jestem
członkiem Sekcji Producentów Apara-
tury Elektrycznej w Krajowej Izbie Go-
spodarczej Elektroniki i Telekomunika-
cji. Jej członkami są najwięksi produ-
cenci aparatury elektrycznej. Celem
tej inicjatywy jest walka z niebezpiecz-
nymi urządzeniami elektrycznymi.
W akredytowanym laboratorium BBJ
Izba przeprowadziła badania kilku grup
towarowych, m.in. wyłączników różni-
cowoprądowych. Wyniki badań są ogól-
nodostępne na stornie www.kigeit.org.pl
w zakładce Sekcje. Jest tam artykuł o re-
zultacie badań. 50 proc. urządzeń od-
powiadających za bezpieczeństwo nie
spełnia wymagań.
Podana statystyka jest porażająca.
Czy sekcja poinformowała odpowied-
nie urzędy? Czy będziecie zajmować
się badaniem ograniczników przepięć?

– Tak, odpowiednie urzędy zostały
poinformowane, natomiast naszym za-
daniem jest edukacja i dopóki nie uka-
że się odpowiednia informacja na stro-
nach urzędu o niebezpiecznych urzą-
dzeniach, nie będziemy informować
opinii publicznej. To zadanie ustawowo
jest przypisane prezesowi UOKiK. Na-
stępną grupą towarową będą SPD,
czyli ograniczniki przepięć. Czekamy na
uruchomienie odpowiedniego labora-
torium i jego akredytację. Mam na-
dzieję, że pod koniec pierwszej połowy
przyszłego roku będzie można wyko-
nywać pierwsze testy. Podejrzewam,
że ich statystyka może wypaść jeszcze
gorzej niż w przypadku wyłączników róż-
nicowoprądowych oraz wyłączników
nadprądowych. Moim zdaniem to są ty-
siące tykających bomb. Są zamonto-
wane wszędzie: w budynkach miesz-
kalnych, na infrastrukturze kolejowej,
w zakładach przemysłowych, na in-
stalacjach należących do Gaz-Systemu,
w zakładach energetycznych, na lotni-
skach.
Przedstawił pan obraz, z którego wy-
nika, że nikt nie panuje nad bezpie-
czeństwem instalacji elektrycznych
i nad tym, co jest w nich montowane.
Jak można odnaleźć się na rynku, na
którym nie decyduje jakość i nieza-

wodność, lecz niska cena i chwyty mar-
ketingowe?

– Może przedstawiłem obraz w bar-
dzo czarnych barwach, ale nie do koń-
ca tak jest. Inaczej nie siedzielibyśmy tu
i nie rozmawialibyśmy na ten temat. Są
branże, które coraz poważniej pod-
chodzą do ryzyka związanego z wyła-
dowaniami atmosferycznymi. O tele-
komunikacji już wspominałem. Od lat
jest to branża, która nie odczuwa pro-
blemu. Druga część rynku to inwestorzy
budujący serwerownie. Przynajmniej
jak się im przedstawia merytoryczne ar-
gumenty, to nie mają zastrzeżeń, że
ochrona musi kosztować. Następny
przykład to PKP PLK i ich nowe zalece-
nia. Również część przemysłu che-
micznego dba o odpowiednie standar-
dy, np. PKN Orlen i Lotos. Współpracu-
jemy z dostawcami sprzętu i systemów
dla firm, w których synonimem nieza-
wodności nie jest najniższa cena, lecz
technologia i parametry. Najważniejsze,
żeby w takiej firmie trafić na osoby od-
powiedzialne za sprawne funkcjono-
wanie zakładu, które potrafią słuchać
i chcą się uczyć. To naprawdę nie jest
wstyd, że ktoś czegoś nie wie i prosi nas
o pomoc. Od tego są specjaliści w da-
nej dziedzinie. Nie jest możliwe, żeby
choćby najbardziej zdolny inżynier z du-
żym doświadczeniem znał wszystkie do-
stępne normy, przepisy i technologie.
Niestety w Polsce nie ma specjalizacji.
A to błąd. 

Czyli według pana sytuacja w obszarze
ochrony i elektrotechniki zmieni się na
lepsze?

– Myślę, że urzędy i organizacje
zrzeszające elektryków oraz klienci
powoli dojrzewają do zmiany podejścia
związanego z ochroną i problemem nie-
bezpiecznych urządzeń elektrycznych,
które serwują nam liczni producenci
i importerzy. Lepiej późno niż wcale. Na-
szym celem powinien być dobrowolny
znak jakości producenta urządzeń
elektrycznych. W każdym kraju naj-
większym inwestorem jest skarb pań-
stwa oraz administracja terenowa. Do
publicznych przetargów powinny być
dopuszczane urządzenia, które uzy-
skały znak jakości nadany w laborato-
rium akredytowanym przez PCA – znak
dobrowolnie uzyskiwany przez produ-
centa, np. na 5 lat, za który należy za-
płacić w polskiej jednostce badawczej
posiadającej akredytację PCA. Pod-
miot przyznający taki znak miałby pra-
wo w każdej chwili pobrać próbki urzą-
dzenia bez wiedzy producenta i kon-
trolować, czy nie mieliśmy do czynienia
z jednorazowym przypadkiem dotrzy-
mania standardów tylko podczas
pierwszej certyfikacji. Do tego po-
trzebna jest wola polityczna i odwaga.
Niemcy mają prawo i odwagę wpisy-
wać do warunków zamówienia krajowy
znak VDE?

Rozmawiał Jacek Markowski

Rozdzielnica budynku mieszkalnego na Górnym Śląsku – w zastosowanym urządzeniu pro-
ducent drastycznie zawyżył parametry
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Wśród kluczowych kierunków
rozwoju znajdują się: ukoń-
czenie procesu konsolidacji

Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji
wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa
w Europie, umocnienie drugiego filaru
operacyjnego poprzez rozwój działal-

ności pozanawozowej oraz generowa-
nie i wdrażanie innowacji będących
dźwignią rozwoju sektora chemicznego.
Aktualnie grupa kapitałowa realizuje
program inwestycyjny, na który do 2020
roku zamierza przeznaczyć ok. 7 mld zł.
Kilka ważnych wydarzeń związanych

Grupa Azoty 
inwestycyjnie

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych
branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europej-
skiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak mela-
mina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję
w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. 



z inwestycjami miało miejsce również
w ostatnim czasie.

Nowe centrum 
badawczo-rozwojowe

Wmurowaniem kamienia węgiel-
nego rozpoczęła się 23 sierpnia w Tar-
nowie budowa nowego Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowego. Inwestycja po-
zwoli Grupie Azoty zwiększyć udział
prac własnych w działalności badaw-
czej. Nowe centrum wpisuje się w stra-
tegię Grupy w zakresie generowania
i wdrażania innowacji. Efektem projek-
tu będzie podniesienie poziomu kon-
kurencyjności produktów Grupy Azoty.
W uroczystości wzięli udział goście
specjalni, m.in. Jarosław Gowin, wice-

premier, minister nauki i szkolnictwa
wyższego, oraz Jadwiga Emilewicz,
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rozwoju.

– Otwarcie Centrum Badawczo-
-Rozwojowego Grupy Azoty SA jest
wielką szansą zarówno dla Małopolski,
jak i dla całej polskiej gospodarki. Bran-
ża chemiczna w Polsce ma duży po-
tencjał rozwojowy i zaangażowanie
w rozwój tego typu obiektów świadczy
o innowacyjności firmy i regionu. Jest to
również szansa dla rozwoju polskiej na-
uki i okazja do zacieśnienia więzi po-
między przemysłem, nauką i szkolnic-
twem wyższym. Dzięki tej inicjatywie Tar-
nów ma szansę stać się jednym z naj-
ważniejszych centrów badawczo-roz-
wojowych w Europie – powiedział wi-
cepremier Jarosław Gowin.

– Budowa Centrum Badawczo-Roz-
wojowego realizowana w Tarnowie
przez Grupę Azoty SA to kolejna in-
westycja, która uzyskała wsparcie fi-
nansowe Ministerstwa Rozwoju w ra-
mach programu Inteligentny Rozwój.
Przekazaną dotację w kwocie 20 mln zł
traktujemy jako wkład w rozbudowę in-
nowacyjności polskich przedsiębiorstw,
a co za tym idzie – wzrost konkuren-
cyjności całej polskiej gospodarki.
Mam nadzieję, że połączenie poten-
cjału świata nauki z potrzebami biz-
nesu zaowocuje konkretnymi rozwią-
zaniami i umocni pozycję Grupy Azo-
ty wśród europejskich liderów nowo-
czesnej chemii, a także na rynku świa-

towym – powiedziała Jadwiga Emile-
wicz.

– Grupa Azoty chce być nie tylko be-
neficjentem krajowych inicjatyw roz-
wojowo-edukacyjnych, lecz także ich ak-
tywnym uczestnikiem, a wręcz liderem.
W ramach działalności nowego Cen-
trum Badawczo-Rozwojowego Grupy
Azoty SA będziemy przede wszystkim
koncentrować się na takich obszarach
tematycznych, jak zaawansowane ma-
teriały, nowoczesne produkty nawozo-
we oraz technologie, a także wyroby
proekologiczne. Zgodnie z założeniami,
jakie zawarliśmy w zaktualizowanej
Strategii Rozwoju, wydatki w obszarach
badań, rozwoju i innowacyjności
(B+R+I) do 2020 roku osiągną 1 proc.

naszych przychodów – podkreśla dr Woj-
ciech Wardacki, prezes zarządu Grupy
Azoty.

Głównym efektem rozbudowy in-
frastruktury badawczo-rozwojowej
w Tarnowie będzie zwiększenie skali
własnych prac badawczo-rozwojowych,
a także możliwość weryfikacji wyników
prac badawczych w skali półtechnicz-
nej. Wzmocniony zostanie także po-
tencjał kadrowy Grupy Azoty w obsza-
rze badań i rozwoju. Do pożądanych
efektów powstania Centrum należy za-
liczyć także nawiązywanie i rozszerza-
nie współpracy ze start-upami, organi-
zacjami badawczymi oraz organiza-
cjami pozarządowymi.

Projekt zakłada budowę nowego
dwukondygnacyjnego budynku, w któ-
rym zlokalizowane będą laboratoria
oraz pomieszczenia biurowe o po-
wierzchni całkowitej 5524,42 mkw. Po-
wstanie także połączona z budyniem
głównym hala półtechnik o powierzch-
ni całkowitej 2486,42 mkw. Inwestycja
o wartości blisko 88 mln zł obejmie pra-
ce budowlane i instalacyjne oraz za-
gospodarowanie terenu wokół budyn-
ków, w tym drogi wewnętrzne, parkingi,
układ ścieżek pieszych, instalacje we-
wnętrzne i pozabudynkowe. Ponadto
projekt uzupełnią takie elementy, jak wy-
posażenie pomieszczeń, zakup nowo-
czesnego sprzętu badawczo-anali-
tycznego do laboratoriów, prace insta-
lacyjne i wyposażenie w media po-
mocnicze hali półtechnik, a także zakup

urządzeń i sprzętu do prowadzenia
badań w skali wielkolaboratoryjnej
i ćwierćtechnicznej. 

Nowe Centrum Badawczo-Rozwo-
jowe Grupy Azoty SA będzie funkcjo-
nować w oparciu o Chemiczne Centrum
Technologii i Rozwoju, czyli jednostkę or-
ganizacyjną już istniejącą w strukturze
Grupy Azoty SA. Inwestycja jest reali-
zowana z finansowym wsparciem Mi-
nisterstwa Rozwoju w ramach działania
„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę
B+R przedsiębiorstw” Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój. Umowa
między Ministerstwem Rozwoju a Gru-
pą Azoty na wsparcie finansowe kwo-
tą 20 mln zł została podpisana we
wrześniu ubiegłego roku. Zakończenie
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Aktualnie grupa kapitałowa realizuje program
inwestycyjny, na który do 2020 roku zamierza
przeznaczyć ok. 7 mld zł.



inwestycji planowane jest na koniec
2018 roku.

Wytwórnia Poliamidów II
Taką oficjalną nazwę nosi instalacja

produkująca jedno z najszerzej stoso-
wanych tworzyw konstrukcyjnych świa-
ta – Poliamid 6. Uroczyste otwarcie, któ-
rego dokonali premier Beata Szydło
oraz dr Wojciech Wardacki, prezes za-
rządu Grupy Azoty, odbyło się 25 wrze-
śnia w Tarnowie. – Dzisiejsze wydarze-
nie jest ważne nie tylko dla Grupy Azo-
ty, regionu tarnowskiego oraz Mało-
polski, ale i dla całej polskiej gospo-
darki. Jako rząd chcemy wspierać pol-
skie podmioty, aby skutecznie konku-
rowały na światowych rynkach, do-
starczały wysoko przetworzone pro-
dukty, a dzięki temu robiły kolejny krok
naprzód w trwającej rewolucji prze-
mysłowej. Grupa Azoty to także speł-
nienie naszych oczekiwań pod adre-
sem spółek Skarbu Państwa, aby były
kołem napędowym polskiej gospodar-
ki, inwestowały, stawiały na innowacje,
rozwijały się i stawały się coraz więk-
szymi graczami zarówno na rynkach
europejskich, jak i w świecie. Tylko
współpraca znakomitych fachowców
i sprawnych managerów oraz klarow-
na wizja rozwoju mogą to zapewnić
– powiedziała premier Beata Szydło.

– Uruchomienie Wytwórni Poliami-
dów II to kolejny dowód, że w Grupie
Azoty z żelazną konsekwencją realizu-
jemy naszą strategię rozwoju. Zakłada
ona wdrażanie innowacji spełniają-
cych oczekiwania naszych klientów,
a zarazem będących dźwignią rozwo-
ju Grupy Azoty, przemysłu chemiczne-
go i całej polskiej gospodarki. Z chwi-
lą uruchomienia tej wytwórni przesta-
jemy być dostawcą kaprolaktamu,
a skupiamy się na poliamidach oraz ich
pochodnych, położonych dalej w łań-
cuchu i pozwalających na osiąganie
wyższych marż. Otwarcie tej instalacji
w przededniu jubileuszu 90-lecia tar-
nowskich zakładów nadaje wydarzeniu
szczególny charakter. Wytwórnia Po-
liamidów II jest projektem wyjątkowym
z uwagi na wysoką innowacyjność
i oparcie o najnowocześniejsze świa-
towe technologie. Instalacja pozwoli
Grupie Azoty rozwijać kolejne elemen-
ty łańcucha produktowego i wzmocni in-
tegrację spółek Grupy w Tarnowie, Pu-
ławach i niemieckim Guben. To dla nas
zaszczyt, że w tym ważnym dla Grupy
Azoty dniu możemy gościć panią pre-
mier i zaprezentować efekty intensyw-
nych prac zmieniających Grupę Azoty
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Budowa Wytwórni Poliamidów II to konsekwencja
realizowanej w Grupie Azoty od wielu lat strate-
gii zbilansowania zdolności produkcyjnych ka-
prolaktamu i Poliamidu 6.

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty SA jest wielką szansą zarówno dla
Małopolski, jak i dla całej polskiej gospodarki.

Połączenie potencjału świata nauki z potrzebami biznesu zaowocuje konkretnymi rozwiąza-
niami i umocni pozycję Grupy Azoty wśród liderów nowoczesnej chemii.
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– podkreślił prezes Wojciech War-
dacki.

Poliamid 6, wytwarzany w Grupie
Azoty pod nazwami handlowymi Tar-
namid® i Alphalon™, to tworzywo kon-
strukcyjne o szerokim zastosowaniu.
Dzięki szczególnym cechom wytrzy-
małościowym, odporności cieplnej
i chemicznej znajduje zastosowanie
w wielu branżach, m.in. motoryzacji,
przemyśle włókienniczym, elektrotech-
nicznym i elektronicznym czy w medy-
cynie. W nowej wytwórni produkowany
będzie wysokiej jakości Poliamid 6 prze-
znaczony do przetwórstwa metodą
wtrysku oraz wytłaczania. W wytwórni
zastosowano najlepszą spośród do-
stępnych na świecie technologii – roz-
wiązanie firmy Uhde Inventa Fisher.
Wcześniejsza generacja tej technologii
stosowana jest w spółce Grupy Azoty
– ATT Polymers GmbH w Guben. Do-
datkowym atutem Wytwórni Poliamidów
II jest fakt, iż została ona zlokalizowana
w podstrefie Krakowskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Daje to możliwość
uzyskania ulg w podatku dochodowym
i przekłada się na poprawę efektywno-
ści zainwestowanego kapitału.

Budowa Wytwórni Poliamidów II to
konsekwencja realizowanej w Grupie
Azoty od wielu lat strategii zbilansowa-
nia zdolności produkcyjnych kaprolak-
tamu i Poliamidu 6. W nowej wytwórni,
której uruchomienie oznacza zbilanso-
wanie zdolności produkcyjnych kapro-
laktamu i Poliamidu 6, pracę znalazło
55 osób. Budżet inwestycji to 320 mln zł.

Polimery Police
Zarząd „PDH Polska” SA – spółki ce-

lowej należącej do Grupy Azoty – 5 paź-
dziernika podjął decyzję o rozszerzeniu
zadania inwestycyjnego o instalację
polipropylenową. Kompleks produk-
cyjny będzie się składał z instalacji do
produkcji propylenu i polipropylenu.
Ponadto projekt obejmuje budowę por-
tu z bazą zbiorników surowcowych, in-
frastrukturę pomocniczą i logistyczną.
Budowa jest planowana na obszarze
objętym specjalną strefą ekonomiczną,
obok Zakładów Chemicznych Police.
Rozpoczęcie prac przewidziane jest
na koniec 2019 roku, natomiast uru-
chomienie komercyjne instalacji – na rok
2022. Inwestycja będzie prowadzona
pod nową nazwą „Polimery Police”.

– Z perspektywy Grupy Azoty roz-
szerzenie inwestycji o polipropylen ma
strategiczne znaczenie. Pozwoli na roz-
wój działalności pozanawozowej, co
oznacza realną szansę na dywersyfi-

kację przychodów i dodatkowe zyski. Po-
zwala też na poszerzenie portfolio pro-
duktów Grupy Azoty, ale co równie
ważne – na spłaszczenie cykliczności
biznesu. O inwestycji tej możemy też mó-
wić z perspektywy polskiej gospodarki.
Po uruchomieniu instalacji Polska jako
jeden z największych konsumentów
polipropylenu w Europie Środkowej
osiągnie niezależność surowcową
– podkreśla dr Wojciech Wardacki,
prezes Zarządu Grupy Azoty.

Założenia finansowania, podobnie
jak przy pierwotnym projekcie PDH,
opierają się na formule „project finan-
ce”. Projekt jest realizowany przy za-
angażowaniu kapitałowym spółek Gru-
py Azoty. Przewidywana wartość bu-
dżetu zadania inwestycyjnego pod na-
zwą „Polimery Police” została ustalona
na 1,27 mld euro (netto), w tym nakłady
inwestycyjne (CAPEX) do poniesienia
w wysokości 983,80 mln euro. – Zarząd
PDH Polska, bazując na pozytywnej
opinii Komitetu Rozwoju Grupy oraz jed-
noznacznych, pozytywnych rekomen-
dacjach doradców rynkowych, bizne-
sowych i technicznych, podjął decyzję
o zmianie zadania inwestycyjnego bu-
dowy instalacji do produkcji propylenu
metodą PDH poprzez dodanie instala-
cji do produkcji polipropylenu o wydaj-
ności projektowej 400 tys. t rocznie. Re-
alizacja kompleksu Polimery Police

przełoży się na liczne korzyści dla Polic,
Szczecina i regionu. Podczas budowy in-
stalacji zatrudnienie znajdzie ponad
dwa tysiące osób – podkreśla dr Marek
Czyż, wiceprezes zarządu PDH Polska
SA, i dodaje: – Wzrost zapotrzebowania
na usługi powinien wyraźnie zaktywi-
zować lokalną przedsiębiorczość i prze-
łożyć się na wzrost zamożności miesz-
kańców, a także na wyższe wpływy do
budżetu gminy.

Do realizacji inwestycji w zakresie
rozszerzonym o instalację do produkcji
polipropylenu konieczne jest uzyskanie
zgody Rady Nadzorczej i Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy PDH Pol-
ska SA. Aktualnie w spółce PDH Polska
trwa proces związany z wyłonieniem li-
cencjodawcy technologii do produkcji
polipropylenu oraz przyszłego gene-
ralnego wykonawcy inwestycji w formule
„pod klucz” za cenę ryczałtową. Spół-
ka posiada już licencję na technologię
Oleflex do produkcji propylenu metodą
odwodornienia propanu. Uzyskane
w sierpniu br. zezwolenie na prowa-
dzenie przez PDH Polska SA działal-
ności gospodarczej w obrębie Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(Podstrefa Police) uprawnia do skorzy-
stania z pomocy regionalnej w formie
zwolnienia z podatku CIT w kwocie do
26,25 mln euro, co przyniesie znaczące
oszczędności finansowe. �

Premier Beata Szydlo: Grupa Azoty to spełnienie naszych oczekiwań pod adresem spółek
Skarbu Państwa, aby były kołem napędowym polskiej gospodarki.



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI20

W2015 roku za zgodą szczeciń-
skiego oddziału Urzędu Do-
zoru Technicznego w Grupie

Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA
przeprowadzono cykl badań diagno-
stycznych instalacji wydziału amoniaku
i mocznika (m.in. zbiorniki ciśnieniowe,
magazynowe, reaktory, filtry separato-
ry, kolumny i rurociągi technologiczne)
z wykorzystaniem metody emisji aku-
stycznej (EA). Metoda emisji akustycz-

nej to badanie przejściowych fal sprę-
żystych emitowanych przez kontrolo-
wane instalacje. Właściwości danych
i dane przejściowych sygnałów (prze-
biegi) są analizowane w celu zlokali-
zowania i wyciągnięcia wniosków na te-
mat mechanizmu ich źródła. Dzięki
niej mogą zostać wykryte nawet defek-
ty w niedostępnych lokalizacjach. To pa-
sywna metoda badań nieniszczących.

Badania metodą AE 
w praktyce

Wiele argumentów technicznych,
ekonomicznych i praktycznych prze-
mawiało za wdrożeniem w Grupie Azo-
ty „Police” tej metody badań stanu
technicznego urządzeń i infrastruktur.
Nie bez znaczenia w wyborze metody
badań oraz ich wykonawcy była reko-
mendacja kierownictwa Zakładowego
Dozoru Technicznego, który w latach
2013–2014 nadzorował w polickiej spół-
ce badania instalacji wydziałowej pro-
dukcji mocznika właśnie metodą emisji
akustycznej.

Rozwój badań innowacyjnych przy-
padł głównie na lata 2016–2017. Na te-
renie zakładów chemicznych w Policach
wykonano kompleksowe analizy stanu
technicznego trzech zbiorników ciśnie-
niowych, sferycznych do magazyno-
wania amoniaku – każdy o pojemności
3300 m3. Badania takie za zgodą Urzę-
du Dozoru Technicznego wykonywały la-
boratoria emisji akustycznej rekomen-
dowane przez Centralne Laboratorium
Dozoru Technicznego. Na podstawie
opracowań końcowych oraz potwier-

dzonych wyników (badań metodą EA)
wydano decyzję o przedłużeniu do-
puszczenia badanych zbiorników do
dalszej bezpiecznej eksploatacji. 

Kolejnym wyzwaniem była dla Gru-
py Azoty „Police” ocena stanu tech-
nicznego największego zbiornika ma-
gazynowego amoniaku o pojemności
22000 m3, przeprowadzona w ramach
okresowych badań UDT. Konstrukcja
zbiornika stokażowego jest bardzo zło-
żona, posiada on dwa płaszcze: ma-
gazynowy i ochronny, służące jako bu-
for bezpieczeństwa w sytuacjach awa-
ryjnych. W części zasadniczej maga-
zynowany jest ciekły amoniak (NH3)
– medium o właściwościach szczegól-
nie niebezpiecznych (silnie trujący,
a w specyficznych warunkach skrajnie
wybuchowy). W związku z powyższym
przygotowania do badań były poprze-
dzone wielomiesięcznymi analizami
wykonalności zadania oraz oceną stop-
nia zagrożeń, w tym ryzyka związane-
go z pracami, które zamierzaliśmy po-
wierzyć kadrze specjalistów reprezen-
tujących podmioty zewnętrzne.

Głównymi czynnikami, które wpły-
nęły na bardzo restrykcyjne wymogi
związane z wykonaniem przedmioto-
wego badania (zgłaszane przez kie-
rownictwo zakładu, zakładowy dozór
techniczny oraz zakładową straż po-
żarną), były: 
• prace w strefie zagrożenia wybu-
chem, przy których możliwe było wy-
łącznie stosowanie narzędzi oraz urzą-
dzeń iskrobezpiecznych, i fakt, że
w przestrzeni międzypłaszczowej ist-

Innowacje i predykcja 
w utrzymaniu ruchu 
instalacji krytycznych w przemyśle
W ciągu ostatnich 2 lat w przemyśle obserwuje się wzmożone działania na rzecz wdra-
żania innowacyjnych metod badań diagnostycznych instalacji krytycznych. Aktywności
tej sprzyjają m.in. decyzje wspierające ze strony Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
Pozytywnie nastawione są firmy ubezpieczeniowe, np. PZU SA, który przygotował spe-
cjalny projekt pod nazwą PZU Lab, premiujący podmioty traktujące bezpieczeństwo
priorytetowo.

Tomasz Panas
wiceprezes zarządu, Grupa
Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” SA



niało ryzyko niewystarczającego na-
tlenienia atmosferycznego, 
• prace towarzyszące rozumiane jako
prace na wysokości, a w niektórych czę-
ściach urządzenia, nawet prace alpi-
nistyczne.

Od strony technicznej, produkcyjnej
i logistycznej wyzwaniem pozostawało
zabezpieczenie optymalnych warun-
ków (tzw. programu napełnienia zbior-
nika) na potrzeby badania EA, opra-
cowanego przez uprawnione do tego
typu działań laboratorium. Wymagało to
bieżącej, bardzo precyzyjnej współ-
pracy pomiędzy operatorami aparatu-
ry diagnostycznej i personelem zmia-
nowym sterowni amoniaku. Zdarzały się
sytuacje, w których angażowano do
tych prac głównego dyspozytora za-
kładu. Dotyczyło to m.in.: 
• napełniania zbiornika medium robo-
czym w ściśle określonym czasie, 
• stabilnego utrzymania oznaczonego
wcześniej poziomu czynnika w okre-
ślonym przedziale czasu, przy jedno-
czesnym zachowaniu na poszczegól-
nych etapach badania określonych pa-
rametrów prędkości napełniania w celu
uniknięcia rejestracji zewnętrznych źró-
deł akustycznych (m.in. turbulencji, stre-
fowych uderzeń i szumów), niebędących
źródłami akustycznymi generowanymi
przez badane urządzenie lub wybraną
strefę. 

Wykonane badania EA były inno-
wacyjnym i niezwykłym osiągnięciem
dla polickiej spółki, a także laboratorium
firmy AED Polska Sp. z o. o., które pod-

jęło się wykonania tego badania, jak
również dla służb zakładowego dozoru
technicznego.

Metodę badania EA zbiornika o po-
jemności 22000 m3 przeznaczonego do
magazynowania amoniaku wybrała
również firma Anwil SA z Grupy PKN Or-
len SA. W wyniku przeprowadzonych
badań EA działania laboratorium firmy
AED Polska Sp. z o.o. dały pełną ocenę
stanu technicznego zbiornika, a spe-
cjaliści sformułowali zalecenia i w ra-
mach predykcji przeprowadzili analizę
MES (Metoda Elementów Skończo-
nych, za pomocą której bada się w me-
chanice komputerowej wytrzymałość
konstrukcji, symuluje się odkształce-
nia, naprężenia i przemieszczenia) ba-
danego urządzenia.

Wyniki badania stanu technicznego
zbiornika magazynowego amoniaku
zostały zaakceptowane przez Urząd
Dozoru Technicznego, a w konsekwencji
już z własnej inicjatywy spółka wspie-
rana przez PZU Lab oraz RCL (Risk Co-
ach Lab) zleciła badania metodą emi-
sji akustycznej rurociągów technolo-
gicznych, którymi transportowany jest
amoniak z zakładów chemicznych (sto-
każ amoniaku) do portu przeładunko-
wego w Policach.

Metoda badań kierowanych
fal ultradźwiękowych 
dalekiego zasięgu

Równolegle do badań diagno-
stycznych metodą EA na terenie Grupy
Azoty „Police” po raz pierwszy zasto-

sowana została metoda badań kiero-
wanych fal ultradźwiękowych dalekie-
go zasięgu (ang. LRUT – Long Range Ul-
trasonic Testing). Aparatura do tego typu
badań zastosowana przez laborato-
rium AED Polska Sp. z o.o. posłużyła wa-
lidacji wyników osiągniętych metodą
emisji akustycznej. Było to świadome
działanie w ramach postępowania „pre-
dykcyjnego”. Postępowanie takie wy-
korzystywane jest często przez PZU
Lab, szczególnie w sytuacji, kiedy do-
konywane są analizy i oceny ryzyka do-
tyczącego dalszej bezpiecznej eksplo-
atacji badanych urządzeń – mówiono
o tym m.in. na konferencjach RISK
2017 i konferencji PZU Lab RED w latach
2016 i 2017.

Kompleksowe badania wykonane
metodą emisji akustycznej i walidowa-
ne metodą LRUT zobrazowały stan
techniczny rurociągu do transportu
amoniaku na odcinku około 12,5 km. Po-
siadając te wyniki uzyskane w ramach
badań profilaktycznych, spółka dyspo-
nuje wiedzą zarówno na temat bieżą-
cego stanu technicznego eksploato-
wanego rurociągu, jak i niezbędnych
działań, które należy podjąć w najbliż-
szym czasie w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa podczas dalszej eksplo-
atacji.

Oczywistym jest, że projektowane
30–40 lat temu urządzenia i instalacje
spełniały ówczesne wymagania tech-
niczne i kryteria bezpieczeństwa. Jednak
wiele się w tym zakresie zmieniło,
zwłaszcza w zakresie badanych cech,
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technik i metod badawczych, w tym za-
liczanych do grupy NDT. Na terenie po-
lickiej spółki będą realizowane naj-
większe inwestycje Grupy Azoty SA, we-
dług analityków rynku inwestycyjnego
– największe w skali kraju. Dysponując
doświadczeniem praktycznego zasto-
sowania najnowszych metod badaw-
czych do oceny stanu technicznego in-
stalacji i urządzeń technicznych, w tym
szczególnie metodą EA, wydaje się, że
w planowanych inwestycjach można by-
łoby uwzględnić wykorzystanie emisji
akustycznej przy odbiorach technicz-
nych instalacji i urządzeń wykonanych
na zlecenie inwestora. Badania takie
mogłyby pomóc obiektywnie ocenić
stan bezpieczeństwa odbieranych
obiektów (w myśl bezpieczeństwa tech-
nicznego oraz wiedzy Urzędu Dozoru
Technicznego), wskazać usterki i defekty
„na starcie”, by móc zobowiązać wy-
konawcę do ich naprawy lub usunięcia.
Wyniki takich badań mogą mieć także
znaczenie w predykcji dotyczącej bez-
piecznej eksploatacji nowych instalacji
i urządzeń oraz w ocenie związanego
z tym ryzyka. Oczywiście badania EA
będą poszerzane o analizy MES, nie-
zależne pomiary szczelności, grubości
materiału, zawansowaną termowizję, ul-
tradźwięki itd. Metody te dają punktową
lub strefową wiedzę o badanym urzą-
dzeniu.

Wymierne korzyści 
innowacyjnych metod

Zebrane wyniki pozwolą dokonać
coraz częściej stosowane w przemyśle
analizy RBI (Risk Based Inpection) czy
HAZOP (Hazard and Operability Study),
promowane przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego i realizowane przez jego spe-
cjalistów w ocenie urządzeń i instalacji,

m.in. w takich firmach, jak PKN Orlen SA
i Lotos SA. Takie badania i innowacyj-
ne analizy ryzyka to element budowa-
nia kultury technicznej i bezpieczeństwa
procesowego, a także istotne oszczęd-
ności dla zamawiających badania oraz
zwiększenie świadomości funkcjono-
wania zakładu wobec otoczenia, w tym
środowiska naturalnego. Konsekwencją
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wykonanych badań EA, a przede
wszystkim analiz RBI lub HAZOP, może
być wydłużenie czasu niezbędnego do
wykonania koniecznych badań okre-
sowych wymaganych przez Urząd Do-
zoru Technicznego.

Opisane działanie przekłada się
na wynik finansowy użytkownika insta-
lacji lub urządzenia technicznego oraz
na kontrolowany czas bezpiecznej eks-
ploatacji, przy którym istnieje możli-
wość znacznie swobodniejszego pla-
nowania działań związanych z przewi-
dywanymi postojami czy programem
produkcji. Przy okazji należy podkreślić,
że metoda emisji akustycznej może, za
zgodą Urzędu Dozoru Technicznego, za-
stępować ocenę wizualną w ramach re-
wizji wewnętrznej – dla oceny stanu
technicznego urządzenia oraz w ra-
mach badań okresowych – próbę ci-
śnieniową lub próbę szczelności ba-
danego urządzenia lub instalacji.

Operacyjny Monitoring Techniczny
(OMT) EA to kolejny sposób oceny sta-
nu technicznego eksploatowanych urzą-
dzeń i instalacji oraz nowo budowanych
instalacji. OMT w sposób kompleksowy,
globalny i autonomiczny może nie-
ustannie informować online o stanie
technicznym urządzenia. Takie systemy
monitorujące są pożądane w przemy-
śle chemicznym i petrochemicznym ze
względu na zapewnienie bezpieczeń-
stwa pracowników, eksploatacji oraz
środowiska naturalnego. Ten sposób
nadzoru nad instalacjami i urządze-
niami jest coraz bardziej rozpo-
wszechniony na świecie. Ze względu na
skuteczność Operacyjny Monitoring
Techniczny EA stanowi bardzo opła-
calną i uzasadnioną inwestycję. 

Ścieżka warta 
upowszechnienia

Z mojego punktu widzenia i przez
pryzmat pozytywów, jakie są dla Za-
kładów Chemicznych w Policach kon-
sekwencją badań przeprowadzonych
innowacyjnymi metodami diagnostycz-
nymi, można sformułować wniosek dla
kolegów odpowiedzialnych za utrzyma-
nie ruchu w innych zakładach Grupy Azo-
ty SA, ale nie tylko. Jestem przekonany, że
rzetelne badania dla oceny stanu tech-
nicznego instalacji i urządzeń tech-
nicznych dozorowanych powinny w naj-
bliższej perspektywie diagnostycznej
uwzględnić takie ważne podmioty życia
gospodarczego, jak PKN Orlen SA, Lo-
tos SA, PERN SA, OLPP Sp. z o.o.,
PGNiG SA, Operator Gazociągów Prze-
syłowych Gaz-System SA, Gazoport,

Naftoport, Grupa Azoty SA, CIECH SA,
PCC Rokita SA, żeby wymienić tylko tych
największych uczestników rynku krajo-
wego. Osobiście polecam ten rodzaj po-
dejścia do oceny stanu technicznego
posiadanej infrastruktury i urządzeń
wszystkim, którym poza słupkami wzro-
stu produkcji i zysku nie są obojętne
sprawy bezpieczeństwa procesowego,
pracowników i środowiska naturalnego.

Ważnym argumentem przy doko-
nywaniu oceny skuteczności stosowa-
nych metod badawczych i otwartości na
innowacje jest realne wsparcie ze stro-
ny firm ubezpieczeniowych, np. PZU,
otwartość Urzędu Dozoru Techniczne-
go na rozwój innowacyjnych metod
badawczych, przejawiająca się m.in.
w tym, że Centralne Laboratorium Do-
zoru Technicznego oraz Urząd Dozoru
Technicznego szkolą inspektorów
w zakresie przeprowadzania badań
EA i innych metodach badawczych.
UDT utworzył własny zespół diagnostów
wyposażonych w najwyższej klasy apa-
raturę, którą od roku wykorzystuje
w praktyce diagnostycznej. Realne jest
także wsparcie ze strony firm ubezpie-
czeniowych, takich jak PZU. Są to waż-
ne argumenty przemawiające za otwar-
tością na innowacje przy dokonywaniu
oceny skuteczności stosowanych metod
badawczych.

Popularność i skuteczność badań
przeprowadzanych metodą emisji aku-
stycznej są coraz większe, co skutkuje

wzrostem zapotrzebowania na specja-
listów – diagnostów EA oraz na two-
rzenie kolejnych laboratoriów badaw-
czych. Nadzór nad procesem badaw-
czym oraz metodyką badań sprawuje
Urząd Dozoru Technicznego, będący
gwarantem jakości prowadzonych ba-
dań diagnostycznych, analiz ryzyka
i monitoringu instalacji krytycznych
w przemyśle.

Reprezentując Grupę Azoty Zakła-
dy Chemiczne „Police” SA, mam sa-
tysfakcję, że już dzisiaj jesteśmy uzna-
wani za lidera inwestycji i nowych tech-
nologii w przemyśle chemicznym. W cią-
gu kilku ostatnich lat zaistnieliśmy w roli
lidera w stosowaniu innowacyjnych
metod badawczych dla oceny stanu
technicznego infrastruktury zakłado-
wej. Dowodem na to są m.in. opisane
powyżej działania z wykorzystaniem
metody emisji akustycznej. Jesteśmy
w posiadaniu aparatury diagnostyczno-
-pomiarowej do badań EA typu UNI-
SCOPE, która pozwala nam dokonywać
pomiarów wybranych fragmentów na-
szej infrastruktury technicznej. 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” SA czyni starania, by na tere-
nie spółki został zainstalowany pierw-
szy w kraju system technicznego mo-
nitoringu operacyjnego EA. Monitorin-
giem tym miałby zostać objęty zbiornik
magazynowy amoniaku. Inwestycja ta
będzie wymagała współudziału part-
nerów zewnętrznych. �

Zbiorniki kuliste
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RISK 2017 – sukces kolejnej edycji
17 maja br. w Warszawie odbyła się ważna dla przemysłu Konferencja Naukowo-Tech-
niczna RISK 2017 Innovation Technology pt. „Kierunek: Przemysł–Człowiek–Środowi-
sko”, podczas której poruszono wiele nurtujących zagadnień dotyczących identy- 
fikacji zagrożeń i oceny ryzyka w przemyśle. Omówiono m.in. kwestie związane 
z bezpieczeństwem procesowym, począwszy od wczesnej fazy projektowania 
inwestycji aż po jej eksploatację, oraz problematykę innowacyjnych rozwiązań 
w tym zakresie. Konferencję zorganizowali DND Project oraz Magazyn Gospodarczy
„Rynek Inwestycji” – główny patron medialny wydarzenia.

Fot. DND Project (10)



Celem konferencji było stworzenie
przestrzeni do debaty i wymia-
ny doświadczeń, wskazania kie-

runków rozwoju oraz popularyzacja
szeroko pojętych zagadnień związanych
z bezpieczeństwem, prewencją, anali-
zą, oceną i zarządzaniem ryzykiem
w przemyśle i środowisku. Dzięki temu
konferencja skupiła w jednym czasie
i miejscu podmioty, które działają w róż-
nych obszarach związanych z ryzy-
kiem i bezpieczeństwem. Zaproszeni
eksperci podczas szeregu prezentacji
i sesji tematycznych, zakończonych
4 panelami dyskusyjnymi, prezento-
wali swoje doświadczenia w wielu
aspektach składających się na zinte-
growane zarządzanie ryzykiem. Pod-
czas konferencji zaprezentowane zo-
stały praktyczne doświadczenia w za-
kresie identyfikacji zagrożeń i oceny ry-
zyka, innowacyjne technologie oraz
projekty badawcze stwarzające nowe
szanse rozwoju, nowe kierunki zmian
w certyfikacji i dozorze. Poza tym pod-
dano analizie zagrożenia występujące
w branżach: chemicznej, petrochemicz-
nej, energetycznej, przemyśle gazowni-
czym, środowisku, ochronie zdrowia i za-
rządzaniu procesowym. Przedsiębiorcy
mieli możliwość skonfrontowania swoich
potrzeb z najnowszymi osiągnięciami
w dziedzinie kontroli ryzyka oraz do-
stępnymi na rynku innowacyjnymi roz-
wiązaniami w tym zakresie.

Podczas inauguracyjnego wystą-
pienia gość specjalny konferencji – prof.
dr hab. inż. Adam Markowski, prof.
nadzw. Politechniki Łódzkiej Wydziału In-
żynierii Procesowej i Ochrony Środo-
wiska, poruszył temat świadomości
w zakresie bezpieczeństwa proceso-
wego. Konferencja zgromadziła wielu
znakomitych gości reprezentujących
firmy m.in. z sektora chemicznego, któ-
re reprezentował Anwil SA – główny
partner technologiczny konferencji.
Obecni byli również przedstawiciele
nauki, instytucji, urzędów, przemysłu
oraz zawodów prawniczych. Głównym
partnerem prawnym konferencji była
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy.

Wydarzenie zostało podzielone na
cztery bloki tematyczne w ramach pa-
neli dyskusyjnych:

panel I – „Bezpieczeństwo w Prze-
myśle”, moderator: Jerzy Majchrzak
(doradztwo naukowo-biznesowe, dy-
rektor Departamentu Innowacji i Prze-
mysłu w Ministerstwie Gospodarki);
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panel II – „Oceny Ryzyka w Prze-
myśle”, moderator: dr hab. inż. Adam
Markowski, prof. nadzw. Politechniki
Łódzkiej Wydziału Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska;

panel III – „Bezpieczeństwo In-
spekcyjne w Przemyśle” (dozór i certy-
fikacja), moderator: prof. dr hab. inż. Ma-
rek Roszak, adiunkt, pełnomocnik dy-
rektora instytutu ds. systemu zarzą-
dzania jakością, Politechnika Śląska Wy-
dział Mechaniczny Technologiczny;

panel IV – „Bezpieczeństwo Praw-
ne w Przemyśle”, moderator: radca
prawny Marcin Jamrozik, Polowiec
i Wspólnicy.

Paneliści, którzy na co dzień spoty-
kają się z problemem bezpieczeństwa
w przemyśle, podkreślali obowiązek
budowania świadomości u przedsię-
biorców, ze szczególnym uwzględnie-
niem zakładów o zwiększonym ryzyku
lub o dużym ryzyku. Podczas niezwykle
interesujących wystąpień można było

zaobserwować trend, który obrazował,
iż najsłabszym ogniwem bezpieczeń-
stwa procesowego jest niestety człowiek
i to z jego strony powstaje najwięcej za-
grożeń. Kolejnym ważnym tematem
poruszonym na konferencji było za-
gadnienie podniesione przez dr Kry-
stynę Stephens, prezes zarządu BPIC
Sp. z o.o. Afnor Polska, dotyczące po-
dejścia do ryzyka w ramach systemów
zarządzania. Wtórował jej prof. dr hab.
inż. Marek Roszak z Politechniki Śląskiej.
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Szczególne zainteresowanie wzbudzi-
ło wystąpienie przedstawiciela Depar-
tamentu Innowacji Ministerstwa Roz-
woju Krzysztofa Zaręby – naczelnika Wy-
działu Polityki Przemysłowej, który zwró-
cił uwagę na realizację koncepcji Prze-
mysłu 4.0 jako istotnej zmiany w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa. Paneliści
występujący w III panelu podkreślali
ogromną rolę podmiotów inspekcyj-
nych, rzetelności kontroli i dozorów
oraz dużą rozbieżność między teorią
a rzeczywistością w zakresie certyfika-
cji laboratoriów AE w Polsce, której
kwestię podniósł prezes zarządu AED
Polska Sp. z o.o Andrzej Kaźmierczak.
Paneliści stwierdzili, że na rynku certy-
fikacji i dozoru występuje zbyt dużo

podmiotów wykonujących swoje usługi
w sposób nierzetelny.

Ostatni panel dotyczył prawnego
aspektu w procesie bezpieczeństwa,
w którym zwrócono uwagę na tematy-
kę dotyczącą definicji bezpieczeństwa
prawnego w odniesieniu do przemysłu,
problematyki ilości i jakości aktów
prawnych, interpretacji przepisów,
z jakimi spotykają się przedsiębiorcy,
współpracy poszczególnych działów
przedsiębiorstw (w tym działu prawne-
go) w procesach decyzyjnych przed-
siębiorstw. Radca prawny Marcin Jam-
rozik przytoczył wiele przykładów, do-
wodząc, iż obecny system aktów praw-
nych nie jest przystosowany do wyma-
gań rynku inwestycji w przemyśle. Jed-
nocześnie wskazał, jakie kierunki po-
winni obrać ustawodawcy w celu stwo-
rzenia ujednoliconego systemu praw-
nego odpowiadającego obecnym wy-
maganiom.

Podczas całego wydarzenia padło
wiele ciekawych, a przy tym kontro-
wersyjnych tez. Pozwala to na podjęcie
polemiki przez najwybitniejszych spe-
cjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa
procesowego, mającej na celu stwo-
rzenie optymalnych rozwiązań w tym za-
kresie. Eksperci występujący podczas
konferencji podkreślali dwa główne
aspekty: świadomość oraz rzetelność.
Zwieńczeniem oraz swoistym podsu-
mowaniem wydarzenia była towarzy-
sząca konferencji uroczysta gala połą-
czona z wieczorem autorskim prof.
Markowskiego, realizowana we współ-
pracy z Magazynem „Rynek Inwestycji”. 

Podczas gali wręczono pięć Złotych
Medali „Rynku Inwestycji” w uznaniu za-
sług z obszaru propagowania wiedzy
oraz innowacyjnych rozwiązań wspie-
rających efektywne zarządzanie ryzy-
kiem w przemyśle. ANWIL SA po raz ko-
lejny został nagrodzony za aktywność

na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa
pracy i promowanie kultury bezpiecznej
pracy. W kategorii rozwijania i propa-
gowania zaawansowanych metod ana-
liz ryzyka przemysłowego nagrodę
przyznano Centrum Doskonałości Man-
haz Narodowego Centrum Badań Ją-
drowych. Za skuteczne poszukiwanie in-
terdyscyplinarnych rozwiązań praw-
nych redukcji ryzyk w procesie inwe-
stycyjnym wyróżniono HMPL Adwokaci
i Radcowie Prawni Sp.k. Złotym Meda-
lem „Rynku Inwestycji” nagrodzono też
Konsorcjum BIOCONTROL Sp. z o.o.
i Instytutu Geodezji i Kartografii w War-
szawie za opracowanie satelitarnej
platformy do weryfikacji biomasy na
cele energetyczne SYeNERGY. Spe-
cjalnym medalem uhonorowano doro-
bek zawodowy i osobisty wkład na
rzecz rozwoju i kształtowania bezpie-
czeństwa procesów przemysłowych
prof. dr. hab. inż. Adama Markowskie-
go, prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej Wy-
działu Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska poprzez przyznanie hono-
rowego Złotego Medalu za niestru-
dzone niesienie kaganka oświaty w za-
kresie zarządzania bezpieczeństwem
procesowym związanym z komplekso-
wym i szerokim spojrzeniem na kwestie
bezpieczeństwa technicznego, za-
pewnienie ciągłości procesów oraz za-
gadnienia dotyczące bezpieczeństwa
pracowników zarówno w teorii, jak
i w praktyce. 

Osobiście uważam wydarzenie za
ogromny sukces merytoryczny i mam
nadzieję, iż za rok będę mógł uczest-
niczyć w kolejnym spotkaniu z cyklu
„RISK Innovation Technology”. �



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI28

Jednym z filarów Strategii Na Rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju jest reindu-
strializacja. Czy stopnia rozwoju go-
spodarek nie mierzy się jednak udzia-
łem usług w PKB?

– Takie podejście dominowało jesz-
cze kilka lat temu. Jednak obecnie
praktycznie na całym świecie mówi się
o reindustrializacji. Polega ona na po-
nownym wzroście znaczenia produkcji
przemysłowej dla gospodarki. Ten
wzrost znaczenia widać w strategiach
licznych krajów najbardziej rozwiniętych,
szczególnie zaś w polityce Unii Euro-
pejskiej, która do 2020 roku chce zwięk-
szyć udział przemysłu w PKB z 16 do 20
proc. 
Skąd ta zmiana trendu?

– Przyczyn dążeń do reindustriali-
zacji jest wiele. Ważną rolę odegrała ob-
serwacja gospodarek silnie uprzemy-
słowionych, np. Niemiec w trakcie kry-
zysu finansowego z 2008 roku. Kraje te
przechodziły kryzys bardziej łagodnie,
szybciej wstawały na nogi. Ponadto
mimo niskiego udziału w PKB prze-
mysł stanowi blisko połowę eksportu za-
chodnich krajów Unii Europejskiej.
Przede wszystkim zaś uważa się go za
największy motor innowacji, które de-

cydują dziś o konkurencyjności gospo-
darek.
To perspektywa z punktu widzenia go-
spodarki. Co jednak z innymi aspek-
tami? Czy reindustrializacja nie bę-
dzie przyczyniać się do wzrostu za-
nieczyszczeń środowiska? Czy nie
oznacza powrotu człowieka do wyko-
nywania bardziej uciążliwej, a często
mniej bezpiecznej pracy?

– Efekty, o których pan wspomniał,
są domeną XIX-wiecznych fabryk, eks-
tensywnie wykorzystujących tanią siłę
roboczą oraz surowce kopalne zanie-
czyszczające środowisko. Jednak zna-
czenie przemysłu uległo przez ten czas
zmianie. Dziś mówimy o dążeniach do
przemysłu scyfryzowanego, zasobo-
oszczędnego, zorganizowanego w za-
mknięte obiegi surowcowe. Coraz gło-
śniej jest o IV rewolucji przemysłowej,
która ma doprowadzić do właśnie ta-
kiego stanu fabryk, w fachowej no-
menklaturze nazywanego Przemysłem
4.0. W fabryce 4.0 główny nacisk kładzie
się na kapitał intelektualny, uciążliwe za-
dania zleca się zaś coraz lepiej do
tego przystosowanym robotom. Pra-
cownik nadzoruje pracę robota, skupia
się na pracy umysłowej. Ma odpowie-
dzialne zadania, zatem musi być dobrze
traktowany, co zwiększa szanse na
wyższą pensję, możliwość elastyczne-
go czasu pracy. Przedsiębiorstwo, któ-
re wdraża rozwiązania Przemysłu 4.0,
zmniejsza zużycie surowców i stany
magazynowe, co daje szansę na
oszczędności. Przykładem może być
technologia druku 3D: drukarka wyko-
rzystuje jedynie niezbędną ilość su-
rowca, nie pozostawia odpadów.
Czy ta rewolucja ma już miejsce?

– Jeśli założymy, że rewolucja to
proces, który prowadzi do Przemysłu 4.0,
możemy powiedzieć, że już się rozpo-
częła, choć nie ma jeszcze wielu udo-
kumentowanych przypadków przed-
siębiorstw, które osiągnęły stan doce-

lowy Przemysłu 4.0. Niemniej liderzy ryn-
ku doskonale rozumieją szanse i za-
grożenia wynikające z IV rewolucji.
Największe firmy już się zmieniają, cy-
fryzują, przyciągają najbardziej uta-
lentowanych pracowników. Gorzej
z mniejszymi, które rewolucja w nieda-
lekiej przyszłości może zaboleć naj-
bardziej. Szczególnie w Polsce.
Dlaczego szczególnie w Polsce?

– Źródłem konkurencyjności pol-
skiego przemysłu są obecnie w dużej
mierze niskie koszty pracy. Jednocześnie
na świecie koszty pracy robotów male-
ją, a ich zdolności rosną. Wzmacnia się
trend relokacji zakładów przemysło-
wych do krajów macierzystych. Rewo-
lucji technologicznej towarzyszy coraz
większy interwencjonizm rządów, ro-
zumiejących, że wsparcie przedsię-
biorstw może decydować o przewagach
konkurencyjnych całej gospodarki. Dzię-
ki temu wzrasta produktywność zagra-
nicznych firm, co może osłabić prze-
wagę konkurencyjną polskich firm.
Co więc zrobić, aby polskie przedsię-
biorstwa przemysłowe skutecznie kon-
kurowały z zagranicznymi?

– Polski sektor MŚP nie jest dosta-
tecznie świadomy koncepcji czwartej re-
wolucji. Często nawet jeśli coś dotrze do
małych i średnich firm, traktują to jako
„science fiction”, a nie realne zagroże-
nie – czy też szansę – i to w perspekty-
wie, powiedzmy, pięcioletniej. Niemniej
w ostatnim roku popyt na roboty prze-
mysłowe w Polsce wzrósł o 300 proc.
Dlatego obecnie w Ministerstwie Roz-
woju trwają intensywne prace nad Plat-
formą Przemysłu Przyszłości. Ma ona
wspierać przedsiębiorstwa w wejściu
w czwartą rewolucję przemysłową: sku-
piać ekspertów i integrować rynek,
uświadamiać przedsiębiorców, a na-
stępnie udzielać wskazówek: co zrobić,
dlaczego i w którym momencie. 

Rozmawiał Jacek Markowski

Wykorzystać szanse przemysłu 4.0
W ostatnim roku popyt na roboty przemysłowe w Polsce wzrósł o 300 proc. Dlatego
obecnie w Ministerstwie Rozwoju trwają intensywne prace nad Platformą Przemysłu
Przyszłości. Ma ona wspierać przedsiębiorstwa w wejściu w czwartą rewolucję przemy-
słową: skupiać ekspertów i integrować rynek, uświadamiać przedsiębiorców, a następnie
udzielać wskazówek: co zrobić, dlaczego i w którym momencie – mówi Jan Filip 
Staniłko, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju
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Najczęściej poruszanym aspek-
tem Przemysłu 4.0 pozytywnie
wpływającym na bezpieczeń-

stwo jest wyposażanie zakładów w in-
teligentne roboty. Kluczowym słowem
jest „inteligentne”, bowiem robotyzacja
zakładów była domeną wcześniejszej,
trzeciej rewolucji. Odnosząc się do IV re-
wolucji przemysłowej, mówimy o robo-
tach autonomicznych, czyli nie takich,
które działają na podstawie zapisanej
instrukcji, lecz takich, które podejmują
decyzje o swoich czynnościach na pod-
stawie interakcji z otoczeniem. Jest to
możliwe dzięki wyposażeniu w sensory,
które pozwalają interpretować bodźce
z otoczenia. Sensory te nie tylko zwięk-
szają zakres operacyjności robotów,
lecz także umożliwiają współpracę
z człowiekiem (HMI, Human Machine In-
terface), a nawet kolaborację robotów
między sobą (M2M, Machine to Ma-
chine), np. w celu złożenia jakiegoś kom-
ponentu.

Wykorzystanie inteligentnych robo-
tów staje się bardzo cenne, zwłaszcza
w obliczu starzejącego się społeczeń-
stwa. Roboty mogą pomóc lub wyręczyć
pracowników w tych zadaniach, których
wykonanie odbywa się w niebezpiecz-
nych warunkach (np. prace wysoko-
ściowe, wysokie temperatury) lub wy-
maga wykorzystania siły. Przykładem
może być praca w utrzymaniu ruchu lot-
niczego. W raporcie McKinsey Global
Institute z 2017 roku można przeczytać,
że w 2013 roku w Stanach Zjednoczo-
nych w trakcie prac przy utrzymaniu ru-
chu doszło do 57 zgonów. Odsunięcie
techników od prac na wysokościach
oraz przy zbiornikach z paliwami spo-
wodowałoby mniejsze narażenie na
wypadki. Poza tym roboty wyposażone
w możliwość analizy kształtu po-
wierzchni już teraz są w stanie wykry-

wać błędy sprawniej niż człowiek. Błę-
dy w utrzymaniu ruchu samolotowego
odpowiadały za jedną trzecią 179 wy-
padków lotniczych na przestrzeni lat
1988–2013.

Wpływ robotyzacji na bezpieczeń-
stwo pracy ma swoje odzwierciedlenie
w decyzjach przedsiębiorców. Według
raportu Instytutu Badań nad Gospo-
darką Rynkową przeprowadzonego
w 2015 roku 17 proc. przedsiębiorców
zdecydowało się na robotyzację za-
kładów właśnie w celu poprawy bez-
pieczeństwa, zaś 71 proc. przedsię-
biorców wskazało, że robotyzacja przy-
czyniła się do ogólnej poprawy bhp.
Wszyscy zauważyli, że instalacja robo-
tów w żaden sposób nie pogorszyła bez-

pieczeństwa pracy w zakładach. Roboty
są także bardziej precyzyjne w wyko-
nywaniu pracy, co sprzyja skuteczniej-
szemu wykrywaniu defektów w pro-
duktach, zanim wejdą na rynek.

Wczesne wykrywanie defektów,
a najczęściej zapobieganie im, to do-
mena kolejnego rozwiązania technolo-
gicznego związanego z Przemysłem
4.0 – predictive maintanance. Na pod-
stawie zbierania statystyk z czujników

zainstalowanych na urządzeniach al-
gorytmy decyzyjne obliczają prawdo-
podobieństwo usterki na przestrzeni
czasu i tym samym umożliwiają wykry-
cie jej, zanim dojdzie do awarii. Szacuje
się, że takie technologie pozwolą zmniej-
szyć liczbę wypadków w fabrykach o ok.
25 proc.

O IV rewolucji przemysłowej mówi
się, że jest to proces przemian skupio-
ny wokół pracowników. Chodzi tu
o znacznie więcej niż poprawę komfor-
tu i bezpieczeństwa pracy dzięki nowym
technologiom. Rewolucja oznacza zmia-
nę modeli biznesowych i budowanie
przewag w oparciu o kapitał intelektu-
alny. Kompetentny pracownik w coraz
większym stopniu przyczynia się do

sukcesu przedsiębiorstwa, dlatego też
przestaje być traktowany jak „narzędzie”
pracy, a zaczyna być bardziej trakto-
wany jak partner. Wzrastają więc szan-
se na bardziej odpowiedzialne zadania,
większą niezależność, wyższą pensję.
W skali kraju skuteczne wejście w IV re-
wolucję może pomóc Polsce wyjść z tzw.
pułapki średniego dochodu. Mamy na-
dzieję, że powołanie Platformy pozwoli
urzeczywistnić tę wizję. �

Bezpieczny przemysł przyszłości
Ministerstwo Rozwoju prowadzi obecnie projekt mający na celu uruchomienie 
Platformy Przemysłu Przyszłości. Nowo powstała organizacja będzie wspierać polskie
przedsiębiorstwa w aktywnym uczestnictwie w IV rewolucji przemysłowej. Rewolucja ta
jest szansą na skokowy wzrost produktywności przedsiębiorstw w oparciu o wykorzysta-
nie nowych technologii, takich jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, inteligentne 
roboty. Ma zatem istotny wpływ na warunki pracy: pracownicy otrzymają bardziej 
odpowiedzialne i rozwojowe zadania, a zarazem zwiększy się ich bezpieczeństwo.

Wpływ robotyzacji na bezpieczeństwo pracy ma
swoje odzwierciedlenie w decyzjach przedsię-
biorców. Według raportu Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową przeprowadzonego 
w 2015 roku 17 proc. przedsiębiorców zdecydo-
wało się na robotyzację zakładów właśnie w celu
poprawy bezpieczeństwa, zaś 71 proc. przedsię-
biorców wskazało, że robotyzacja przyczyniła się
do ogólnej poprawy bhp.



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI30

Potwierdzają to zapisy w strategii
Europa 2020, które określają in-
nowacyjność i konkurencyjność

jako priorytety dla gospodarki UE, a mie-
rzalnym celem jest wzrost nakładów na
sferę B+R w 2020 roku do 3 proc. PKB,
dla Polski – do 1,8 proc. PKB. Dostrze-
gają to zarówno władze Polski, jak i Unii
Europejskiej, dlatego kwestia ta jest
traktowana priorytetowo. 

Innowacyjne przedsiębiorstwa od-
noszą znacznie lepsze wyniki finanso-
we, rynkowe i prestiżowe ze względu na
lepszą optymalizację różnego rodzaju
zasobów i procesów. Wpływa to m.in. na
podniesienie wartości dodanej w przed-
siębiorstwie i na obniżenie kosztów wy-
tworzenia danego produktu czy usługi,
co przekłada się na cenę finalną dla
klienta i konkurencyjność podmiotu na
rynku. Kreowanie przewagi konkuren-

cyjnej w oparciu o innowacje jest pod-
stawą rozwoju przedsiębiorstwa i całej
gospodarki. Szczególnie w przemyśle
zastosowanie nowoczesnych technologii
odgrywa kluczową rolę, gdyż pozwala
zaoszczędzić niezbędne do wytworze-
nia produktu zasoby, automatyzując
procesy i technologie wytwarzania.

Niezbędnym czynnikiem we wdro-
żeniu innowacji jest kapitał na prze-
prowadzenie odpowiednich prac ba-
dawczo-rozwojowych oraz późniejsza
komercjalizacja wyników tych badań.
Odpowiedź na te potrzeby stanowią
środki pochodzące z funduszy unij-
nych, które w perspektywie na lata
2014–2020 w Programie Operacyjnym
Innowacyjny Rozwój stanowią aż 8,6 mld
euro. Polscy przedsiębiorcy mogą tak-
że aplikować o środki w konkursach eu-
ropejskich, np. w programie Horyzont
2020 – największym programie ramo-
wym Unii Europejskiej w zakresie badań
naukowych i innowacji, realizowanym
w latach 2014–2020. Budżet programu

Horyzont 2020 wynosi blisko 80 mld
euro, a środki te przeznaczane są na
projekty, których celem jest wzmocnie-
nie sektora B+R, czyli połączenie świa-
ta nauki i biznesu. Efektem końcowym
projektu ma być wykorzystanie po-
wstałej innowacji i zastosowanie m.in.
w medycynie, przemyśle. Dostępne są
także środki zwrotne, m.in. z Agencji
Rozwoju Przemysłu (ARP), Banku Go-

spodarstwa Krajowego (BGK) czy Eu-
ropejskiego Funduszu na Rzecz Inwe-
stycji Strategicznych (EFIS) z Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Wykorzystanie nowoczesnych tech-
nologii w przemyśle może pozwolić nie
tylko zaoszczędzić na efektywnym za-
rządzaniu zasobami, lecz także zmniej-
szyć awaryjność używanych urządzeń
i maszyn. Nowatorskie zaawansowane
technologie pozwalają na automatycz-
ne sterowanie pewnymi zadaniami, co
zmniejsza prawdopodobieństwo wy-
stępowania wypadków przy pracy. Na-
leży wspomnieć choćby o efektywnych
działaniach zapobiegawczych, takich
jak np. interaktywne szkolenia w formule
3d, które przy użyciu nowoczesnych
technologii przygotują pracownika na
wystąpienie sytuacji awaryjnej i odpo-
wiednie zachowanie się w sytuacjach,
w których zdarza się najwięcej wypad-
ków, nowoczesne systemy monitoringu,
które w znaczący sposób mogą ogra-
niczyć liczbę wypadków w przemyśle
lub zmniejszyć straty powstałe w wyni-
ku wypadków i awarii.

Podsumowując, inwestowanie w in-
nowacje jest konieczne, aby przedsię-

biorstwa się rozwijały i podnosiły swo-
ją konkurencyjność na rynku, zarówno
polskim, jak i międzynarodowym. Po-
zwoli im to szybciej budować wartość
dodaną w przedsiębiorstwie, a przez to
skuteczniej pomnażać kapitał i wzmoc-
nić pozycję rynkową. Celem polskiej
gospodarki jest uczynienie z innowacji
wizytówki, odnoszącej coraz więcej
sukcesów na arenie globalnej. �

Źródła finansowania innowacji 
a ryzyko w przemyśle
W związku z postępującym procesem reindustrializacji i przełomem naukowo-technicz-
nym innowacyjność przedsiębiorstw powinna sukcesywnie wzrastać. W długim hory-
zoncie czasowym komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwach wpływa na
poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Niezbędnym czynnikiem we wdrożeniu innowacji
jest kapitał na przeprowadzenie odpowiednich
prac badawczo-rozwojowych oraz późniejsza
komercjalizacja wyników tych badań.

Joanna Kwiecińska
Project Manager, Europejskie
Centrum Innowacji Sp. z o.o.



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 31

Istotnym wydarzeniem poruszającym
tę problematykę była tegoroczna
Konferencja Naukowo-Techniczna

RISK 2017. Stanowiła ona platformę wy-
miany informacji, a także płaszczyznę po-
szukiwania mankamentów i potencjal-
nych obszarów doskonalenia w sferze
dozoru i certyfikacji w zakresie bezpie-
czeństwa inspekcyjnego w przemyśle.

W panelu dyskusyjnym uczestni-
czyli: dr Krystyna Stephens, prezes za-
rządu BPIC Afnor Polska, dr inż. Maciej
Ziółkowski (PRS SA), dr Filip Przybylski-
-Lewandowski (HMPL Adwokaci i Rad-
cowie Prawni), Andrzej Kaźmierczak
(AED Polska), Andrzej Muzyka (Grupa
Azoty), Jadwiga Ronkier (Kancelaria
Środowiskowa Ronkier i Wspólnicy).
Tak zacne grono ekspertów pozwoliło
ukierunkować dyskusję na wiele aktu-
alnych tematów dotyczących oceny
stanu bezpieczeństwa inspekcyjnego
w przemyśle oraz najistotniejszych bra-
ków w tym zakresie.

Bezpieczeństwo w procesach wy-
twórczych dotyczy wielu działań reali-
zowanych w organizacjach produkcyj-
nych. Najważniejsze z nich dotyczą bez-
pieczeństwa eksploatacji maszyn i urzą-
dzeń, w tym oceny ryzyka ich stanu tech-
nicznego i kształtowania mechanizmów
nadzoru, a także budowania właściwych
relacji na linii dozór techniczny–prze-
mysł. Ryzyko jako wymóg w certyfiko-
wanych systemach zarządzania zosta-
ło wpisane do standardów znowelizo-
wanych po 2015 roku, zgodnie z kon-
cepcją „High level structure” przyjętą
w aneksie SL dokumentu „ISO/IEC. Di-
rectives, Part 1. Consolidated ISO Sup-
plement – Procedures specific to ISO”. 

W przedsiębiorstwach istnieje wie-
le rodzajów ryzyk, jednak najistotniej-
szym w zakresie skuteczności zarzą-
dzania ryzykiem jest sam etap ich iden-
tyfikacji. Jego skuteczność opiera się na
świadomości istnienia zagrożeń, co
stanowi pierwotne źródło diagnozowa-
nia wszelkich kolejnych działań podej-
mowanych w tym zakresie. Świado-
mość konsekwencji prawnych i ekono-
micznych niestosowania lub nieodpo-
wiednego stosowania zarządzania
w obszarze nadzoru nad maszynami
i urządzeniami, a także samą techno-
logią, stanowiło podstawę prowadzonej
dyskusji. Głosy w tym zakresie były
zgodne, a konkluzja jednoznaczna
– w tym ważnym dla działalności przed-
siębiorstw produkcyjnych obszarze
wszystkie powołane do tego podmioty
muszą współpracować w atmosferze
zrozumienia potrzeby stosowania od-
powiednich regulacji prawnych i cią-
głego podnoszenia świadomości.

Skuteczność mechanizmów za-
rządczych stosowanych w przedsię-
biorstwach w zakresie ryzyka musi być
stymulowana wewnątrz przedsiębior-
stwa, ale również przez powołane do
tego odpowiednie służby nadzoru. Ich

zaangażowanie i profesjonalizm mają
tu priorytetowe znaczenie. Podczas
dyskusji wskazano, iż najważniejsze
problemy dotyczące współpracy po-
między przedsiębiorstwami i jednost-
kami inspekcyjnymi dotyczą rozbież-
ności w zakresie interpretacji wymagań
prawnych, a w konsekwencji ich sku-
tecznego implementowania w praktyce
przemysłowej. Owe rozbieżności sta-
nowią wynik niejednoznaczności sta-
wianych wymagań, a także niezrozu-
mienia zakresu wymagań, co przekła-
da się na skuteczność mechanizmów
zarządczych. Na całość tego zagad-
nienia nakłada się również niewystar-
czający poziom współpracy pomiędzy
instytucjami inspekcyjnymi a przedsię-
biorstwami, który powinien charakte-
ryzować się świadomym budowaniem
wspólnej strategii na rzecz zrozumienia
istoty zagrożeń i wpływu na kształto-
wanie struktury oraz zakresu wymagań
przepisów prawa, ale przede wszystkim
ich jednakowej interpretacji. W trakcie
dyskusji podkreślono znaczące tempo
wzrostu nowych technologii, które szcze-
gólnie wymagają określenia ryzyk ich
stosowania na wszystkich płaszczy-
znach oddziaływania.

Nie bez znaczenia jest podejmo-
wanie działań w obszarze dobrowolnym
związanych z wdrażaniem i certyfikacją
systemów zarządzania w przedsię-
biorstwach. Stymulowanie przedsię-
biorstw do wdrażania odpowiednich
mechanizmów identyfikacji, oceny, nad-
zoru i doskonalenia w obszarze z za-
rządzania ryzykiem powinno stanowić
jeden z ważniejszych elementów pro-
cesu audytowania i certyfikacji syste-
mów. Paneliści podnosili także ważny
aspekt edukacji związanej z wskazy-
waniem potencjalnych zagrożeń i an-
gażowania pracowników w proces
ograniczenia ryzyk. Ten obszar wyma-
ga nieustannego doskonalenia. �

Bezpieczne procesy przemysłowe
Ryzyko w przemysłowych procesach wytwórczych stanowi zagadnienie
nie tylko aktualne, lecz także niezwykle ważne, głównie z uwagi na ścisłą
współpracę wielu podmiotów na rzecz jego identyfikacji, oceny i ograni-
czenia, co wiąże się z wdrożeniem i utrzymaniem skutecznych mechani-
zmów zarządczych, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach
współpracujących z nimi w tym zakresie.

dr hab. inż. Marek Roszak
prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
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Na zaproszenie organizatorów
AED Polska Sp. z o. o. po raz dru-
gi przystąpiła do udziału w kon-

ferencji RISK, która odbyła się 17 maja.
Tym razem wystąpiliśmy w potrójnej roli
– decyzją organizatorów byliśmy part-
nerem konferencji ds. badań i rozwoju,
a dodatkowo zaproponowano nam pre-
zentację dotyczącą tematyki badań
nieniszczących (NDT), szczególnie za-
let badań diagnostycznych metodą
emisji akustycznej (AE) w ocenie stanu
technicznego oraz w ocenie ryzyka
eksploatacji instalacji krytycznych
w przemyśle. W naszej ocenie tematy-
ka prezentacji AED Polska wpisywała się
w główny temat konferencji: „Innowa-
cyjne Technologie – identyfikacja za-
grozėń i ocena ryzyka w przemyśle”.

Bardzo istotnym – pozytywnym – ele-
mentem tegorocznej konferencji był pa-
tronat firmy ANWIL SA wraz z prezen-
tacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
procesowego, jak również udział wy-
bitnych specjalistów z zakresu utrzy-
mania ruchu i bezpieczeństwa proce-
sowego, m.in., prof. dr. hab. inż. Adama
S. Markowskiego i dyr. Krzysztofa Woj-

dyło, oraz panele tematyczne, w ramach
których nie tylko przeprowadzono cie-
kawą dyskusję, lecz także przyjęto waż-
ne konkluzje dotyczące bezpieczeń-
stwa procesowego, oceny ryzyka, sytu-
acji prawnej dotyczącej badań diagno-
stycznych oraz monitoringu i innowacji.

W naszej ocenie negatywnym wnio-
skiem przy ocenie przebiegu konferen-
cji RISK 2017 i dyskusji na temat praw-
nych aspektów dotyczących bezpie-
czeństwa w przemyśle, w ocenie ryzyka
eksploatacyjnego, inspekcji, dozoru i cer-
tyfikacji laboratoriów badawczych był
ewidentny brak aktywnego udziału
przedstawicieli instytucji ważnych dla
analizy procesów bezpieczeństwa, in-
spekcji procesów produkcyjnych, oceny
ryzyka oraz zagadnień dotyczących
kultury technicznej i dostosowania pra-
wa do potrzeb przemysłu, takich jak
Urząd Dozoru Technicznego czy Trans-
portowy Dozór Techniczny.

Było to widoczne zwłaszcza w sytu-
acjach, kiedy poruszano zagadnienia,
których wyjaśnienie szczególnie inte-
resuje przedstawicieli praktyki – użyt-
kowników urządzeń technicznych do-
zorowanych przez te urzędy. Padały
liczne pytania i tezy pod adresem UDT,
ale nie było na nie reakcji ani odpo-
wiedzi w trakcie konferencji. Właśnie to
uważam za najsłabszy punkt konfe-
rencji, jednak uwaga ta nie dotyczy or-
ganizatorów konferencji, którzy za-
pewne skierowali do prezesa UDT i dy-
rektora TDT zaproszenia do udziału
w tegorocznej edycji RISK i dyskusji. Nie-
stety uczestnicy nie mieli okazji wysłu-
chać odpowiedzi ani argumentów
przedstawicieli tych urzędów w zakre-
sie stosowanych procedur, praktyk in-
spekcyjnych, certyfikacji i uznawania la-
boratoriów, szczególnie badań nie-
niszczących (NDT), procedur w ocenie
ryzyka, stosowania badań zastępczych,
a także tzw. „bezstronności UDT” we

współpracy z laboratoriami uznanymi,
uczelniami i przemysłem.

W dyskusji panelowej poświęconej
bezpieczeństwu procesowemu i in-
spekcji technicznej poruszono m.in. za-
gadnienia dotyczące legalizacji dzia-
łania laboratoriów uznanych, niezro-
zumiałej prawnie praktyki w stosowaniu
badań zastępczych metodą emisji aku-
stycznej (AE) przez zespół specjalistów
z CLDT UDT, niehonorowania przez TDT
uznania posiadanego od 12 lat przez La-
boratorium AED Polska Sp. z o.o. (uzna-
nie UDT w zakresie stosowania metody
emisji akustycznej w badaniach oceny
stanu technicznego urządzeń dozoro-
wanych przez UDT – uznanie dla AED
Polska nr LBU-242/27-15). Jest to sprawa
o tyle dyskusyjna, że z formalnego
punktu widzenia istnieje porozumienie
zawarte pomiędzy UDT–TDT i WDT
o wzajemnym uznawaniu laboratoriów.
Wszystko to znajduje wątpliwe uzasad-
nienie w regulacjach Ustawy o dozorze
technicznym, które według oceny Urzę-
du Dozoru Technicznego oddaje wszel-
kie zagadnienia inspektycyjne temu
urzędowi. Pozostaje zatem pytanie, co
z setkami uznanych przez UDT labora-
toriów badawczych i podwykonaw-
czych UDT, które muszą wnioskować
o uznanie i spełnić wiele formalnych wa-
runków, w tym wymagania ISO 9001,
14001, 18001, a także 17025, instrukcji
i procedur badawczych oraz metodyk
zgodnie z normami EN-PN, kryteria do-
tyczące sprzętu diagnostycznego, kwa-
lifikacji kadry diagnostycznej (PN EN
ISO/IEC-9712).

Dziwnym zjawiskiem jest również
fakt, że od 2010 roku funkcjonuje in-
strukcja wewnętrzna – oficjalnie nie-
dostępna nawet dla przedstawicieli la-
boratoriów uznanych przez UDT, które
powinny stosować się w swojej prag-
matyce do tych wytycznych, ale pomi-
mo wielu dokonywanych przez UDT

Okiem praktyka
– czasami krytycznie
Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o. swój kolejny udział w konferencji RISK
2017 zaznaczyła prezentacją „Emisja akustyczna i monitoring AE w ocenie ryzyka eks-
ploatacji instalacji krytycznych”. Jednocześnie spółka wystąpiła w roli partnera konferen-
cji ds. badań i rozwoju, a zarazem zapisała się jako aktywny uczestnik paneli tematycznych.

Andrzej Kaźmierczak
prezes zarządu, 
AED Polska Sp. z o.o.



zmian i aktualizacji tej „poufnej in-
strukcji UDT” (DT-1/IN/30/ załącznik
2/Wydanie 5/13.05.2016) zawiera ona
niestety wiele błędów merytorycznych,
głównie w części dotyczącej zalecanych
metod badań nieniszczących (NDT)
w badaniu urządzeń technicznych me-
todami zastępczymi – uwagi te dotyczą
szczególnie „rekomendacji UDT” dla ba-
dań zastępczych metodą emisji aku-
stycznej (AT). Pomimo zgłoszonych przez
Laboratorium AED Polska Sp. z o.o.
uwag do powyższej instrukcji, prezen-
towanej i omawianej wśród uczestników
Akademii UDT, urząd ten dokonał już kil-
ku korekt w opracowaniu pod nazwą
„UDT – DT-1/IN/30/ załącznik 2/Wydanie
5/13.05.2016” i inspektorzy UDT w ska-
li kraju muszą stosować się do tych za-
leceń bez względu na przekazane opra-
cowania bazujące na najnowszej lite-
raturze przedmiotu, publikacjach, nor-
mach i praktyce diagnostycznej, mimo
że dokument ten zawiera błędy mery-
toryczne i jest instrukcją wewnętrzną
UDT, w dodatku „poufną”.

Szczególnie zastanawiające jest
podejście UDT w tej kwestii w kontekście
wyraźnego dążenia Centralnego La-
boratorium Dozoru Technicznego
(CLDT) i UDT do bezpośredniego udzia-
łu tego urzędu i jego inspektorów w sto-
sowaniu badań diagnostycznych z wy-
korzystaniem metody emisji akustycznej
(AE) w praktyce inspekcyjnej. Omó-
wiona powyżej instrukcja UDT wskazu-
je jednak jednoznacznie, że badania AE
w praktyce diagnostycznej urządzeń
technicznych nie mają zastosowania
Dlaczego więc UDT dokonuje zakupu
aparatury i szkoli swoich pracowników
w zakresie metody badawczej AE? Na
tym jednak nie koniec, mamy bowiem
do czynienia z dążeniem UDT do zmo-
nopolizowania rynku badań diagno-
stycznych metodą emisji akustycznej.
Świadczą o tym: (1) specjalne, liberal-
ne podejście UDT do funkcjonowania
własnego laboratorium AE (w CLDT
UDT), które nie jest w wykazie labora-
toriów uznanych przez UDT, (2) formal-
na zgoda na badania AE tego labora-
torium wbrew obowiązującej procedu-
rze stosowanej przez UDT dla innych
uczestników badań diagnostycznych
i w oparciu o autorskie instrukcje ba-
dania AE, a nie te zatwierdzone i zde-
ponowane w CLDT UDT, (3) nadzoro-
wanie i audytowanie innych laborato-
riów AE przez przedstawicieli CLDT
UDT oraz ocena ich wyników badań AT,
(4) ignorowanie kodeksu postępowania
administracyjnego i niezatwierdzanie

raportów z wykonanych badań AT przez
nawet 6 czy 7 miesięcy, licząc od daty
ich dostarczenia do UDT, (5) stosowanie
warunkowych przedłużeń dopuszczenia
badanych urządzeń do dalszej eks-
ploatacji (na kolejne 6 miesięcy) w przy-
padku urządzeń badanych przez zespół
z CLDT UDT – takich możliwości nie ma
żadne inne uznane laboratorium, (6) sto-
sowanie specyficznej argumentacji
w stosunku do użytkowników urządzeń
technicznych dozorowanych przez UDT,
którzy zgodnie z obowiązującym pra-
wem o zamówieniach publicznych ogła-
szają przetargi na wykonanie badań
z zastosowaniem metody emisji aku-
stycznej i pomimo możliwości wyłonie-
nia innych wykonawców badania AE niż
zespół z CLDT UDT są „przekonywani”
do unieważniania przetargu i dokonu-
ją wyboru tego właśnie wykonawcy ba-
dania, mimo że (7) stosuje on własne
stawki za badania AE – niekonkuren-
cyjne i mało atrakcyjne dla zamawia-
jącego – oraz nie uczestniczy w prze-
targach, argumentując, że jest urzędem,
który na mocy Ustawy o dozorze tech-
nicznym może spokojnie monopolizo-
wać rynek, nawet w sytuacji, kiedy je-
go działalność inspekcyjna jest jed-
noznacznie opisana w stawkach Roz-
porządzenia Ministra Gospodarki
poz.1675, Dz. U. 2014 z dn. 28.11.2014
w sprawie wysokości opłat za czynno-
ści jednostek dozoru technicznego,
a wyraźnie wygórowane i nierynkowe
ceny stosuje głównie wobec spółek
Skarbu Państwa.

Warto jednak w tej wypowiedzi sku-
pić się na sformułowaniu zalet metody
emisji akustycznej (AE) w diagnozo-
waniu i monitoringu instalacji krytycz-
nych. W trakcie prezentacji metody
emisji akustycznej na konferencji RISK
2017 wskazywaliśmy wiele zalet prak-
tycznych metody AE dla użytkowników
urządzeń technicznych dozorowanych
przez UDT. 

Zaletystosowania metody emisji
akustycznej w diagnostyce i ocenie ry-
zyka eksploatacji instalacji krytycznych
urządzeń konstrukcji można opisać
w trzech kategoriach: zalety diagno-
styczne (3D – globalna, badanie w trak-
cie eksplotacji), zalety ekonomiczne
(bez przerywania procesów technolo-
gicznych i produkcyjnych, natychmia-
stowa detekcja wyników, badanie NDT)
oraz zalety prawne (metoda w pełni
znormalizowana i uznana, zastępuje
w badaniach okresowych rewizję we-
wnętrzną i hydrauliczną próbę ciśnie-
niową).

Rozwijając kwestię zalet w stoso-
waniu metody emisji akustycznej, zwra-
caliśmy w prezentacji uwagę na za-
gadnienia dotyczące oceny ryzyka
w dalszej eksploatacji badanego urzą-
dzenia czy instalacji. Wyniki badania AT
i MES są bardzo istotne w dokonywanej
ocenie ryzyka w ramach analizy HAZOP
czy RBI, a te zagadnienia na szczęście
są dostrzegane w przemyśle i UDT.
Idąc dalej, uzyskane wyniki badania AE
i monitoring AE, o którym mówiliśmy
w kategoriach inwestycji, a nie kosztów
– służą wprost redukcji kosztów badań,
napraw i remontów, dążeniu do kon-
kurencyjności, a nawet modnemu dzi-
siaj zrównoważonemu rozwojowi i ba-
daniom predykcyjnym.

Stosowanie badań nieniszczących
(NDT), a zwłaszcza emisji akustycznej
(AE), pozwala na uzyskanie obiektywnego
wyniku badania i rozwój innowacyjności
w praktyce diagnostycznej, umożliwia sta-
łą powtarzalność przy zastosowaniu do-
raźnego monitoringu AE przy rozwijają-
cych się wadach materiałowych, w szcze-
gólności na instalacjach krytycznych,
których rozszczelnienie lub nagła awa-
ria mogą być bardzo groźne dla ludzi
i środowiska naturalnego.

W najbardziej skomplikowanych
i dużych instalacjach, takich jak rafi-
nerie, zakłady chemiczne, instalacje
amoniakalne, zbiorniki magazynowe
gazu, paliw i wyrobów chemicznych, ru-
rociągi przesyłowe, rekomendujemy
dedykowane systemy monitoringu ope-
racyjnego AE, które pozwalają stale dia-
gnozować i oceniać stan techniczny
urządzenia/instalacji online. Taki system
firma AED Polska już oferuje. Jest on zbu-
dowany w oparciu o wieloletnie do-
świadczenie inżynierów i diagnostów,
specjalne oprogramowanie oraz sen-
sory emisji akustycznej, wibrometrii,
tensometrii, stację pogodową wraz z au-
tonomiczną bazą komputerową KDM,
a także w zgodności z obowiązującymi
w tym zakresie normami oraz w stan-
dardzie Ex. 

Od 12 lat dewizą działań diagno-
stycznych Laboratorium AED Polska
Sp. z o.o. jest hasło: „Twoje bezpie-
czeństwo. Nasze innowacje”. Mamy
wrażenie, że podczas konferencji RISK
2017 zarówno w naszej prezentacji me-
tody AE, jak i podczas uczestnictwa
w panelach, udało nam się zaprezen-
tować jej uczestnikom charakterystykę
naszej pracy, samej metody i uwarun-
kowania rynkowe w praktyce.

www.aed-polska.pl
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Zgodnie z oczekiwaniami tema-
tami tegorocznej konferencji RISK
2017 Innovation Technology pt.

„Kierunek: Przemysł–Człowiek–Śro-
dowisko” były m.in. kwestie związane
z bezpieczeństwem procesowym, od
projektowania inwestycji aż po jej eks-
ploatację, oraz problematyka innowa-
cyjnych rozwiązań w tym zakresie. War-
tością drugiej konferencji RISK była
obecność licznych przedstawicieli śro-
dowiska nauki, instytucji, urzędów, prze-
mysłu oraz zawodów prawniczych, co
umożliwiło szerokie spojrzenie na oma-
wiane kwestie i dużą różnorodność po-
glądów. Kolejnym elementem, który po-

zytywnie mnie zaskoczył, była nietypo-
wa konwencja tej konferencji, tzn. pro-
wadzenie konferencji (po jej inaugura-
cji przez prof. dr. hab. inż. Adama Mar-
kowskiego, prof. nadzw. Politechniki
Łódzkiej Wydziału Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska) w formie pane-
li dyskusyjnych, podzielonych na czte-
ry bloki tematyczne: „Bezpieczeństwo
w Przemyśle”, „Oceny Ryzyka w Prze-
myśle”, „Bezpieczeństwo Inspekcyjne
w Przemyśle”, „Bezpieczeństwo Praw-
ne w Przemyśle”.

Dzięki przyjętej formule każdy pa-
nelista miał okazję przedstawić krótką
prezentację na wybrany temat, po czym
moderator zadawał pytania i wszyscy
paneliści mogli kolejno komentować,
z czego niektórzy korzystali bardzo chęt-
nie, a inni pozostali mniej aktywni. W tym
miejscu chciałabym pogratulować or-
ganizatorom konferencji oryginalnego po-

dejścia i odejścia od standardowych
prezentacji w Power Point. Jednocześnie
muszę stwierdzić, że formuła nie zdała
egzaminu w stu procentach. Mój niedo-
syt wynika z faktu, że w dyskusji brali
udział tylko paneliści, a osoby z audyto-
rium nie miały okazji, by zadać pytanie
lub wyrazić własne zdanie. Poza tym dwa
panele były prowadzone równolegle, co
oznacza, że uczestnicy musieli wybierać,
a ci, którzy chcieli być obecni na obydwu,
nie mieli takiej możliwości. 

Jeśli następna konferencja się od-
będzie, to według mnie należy zmienić
formułę tak, aby wszyscy uczestnicy bra-
li udział w dyskusjach. Wierzę, że wte-
dy mielibyśmy do czynienia z jeszcze
większym zrozumieniem poruszanych
zagadnień i większym prawdopodo-
bieństwem wypracowania nowych po-
mysłów lub rozwinięcia nowych wątków.
Jeśli miałabym podzielić się swoimi
wnioskami z konferencji, wskazałabym
na ciągłą potrzebę budowania „świa-
domości” bezpieczeństwa w przemyśle,
ze szczególnym uwzględnieniem za-
kładów o zwiększonym ryzyku, co ogra-
niczyłoby obecną rolę podmiotów in-
spekcyjnych oraz rzetelność przepro-
wadzanych kontroli i dozorów. Warto też
zwrócić uwagę na problem poruszony
w panelu prawnym, gdzie przytoczono
wiele przykładów na to, że obecny sys-
tem aktów prawnych nie jest przysto-
sowany do wymagań rynku inwestycji
w przemyśle.

Uważam, że pomimo pewnych man-
kamentów konferencja okazała się
sukcesem merytorycznym. Do zoba-
czenie za rok w kolejnym spotkaniu
– „RISK|2018 Innovation Technology”.�

Ryzyko i bezpieczeństwo 
w procesach przemysłowych 
– konferencja w nietypowym wydaniu
W obecnych czasach jednym z najczęściej poruszanych podczas
konferencji tematów w środowisku biznesu i przemysłu jest ryzyko 
w najszerszym kontekście. Jedna z takich konferencji naukowo-
-technicznych, w której miałam zaszczyt uczestniczyć, odbyła się 
w Warszawie w maju br. 

Krystyna Stephens
Managing Director, AFNOR UK
Chairman of the Board, BPIC
Sp. z o.o., AFNOR POLSKA
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Tematem pierwszego panelu kon-
ferencji RISK 2017 było szeroko ro-
zumiane bezpieczeństwo w prze-

myśle. W dyskusji podkreślono, że obec-
ne znaczenie tego pojęcia mocno się
rozszerza, obejmując coraz to nowe
wątki. Główną przyczyną jest rosnące
znaczenie bezpieczeństwa w firmie
w kontekście jej pozycji rynkowej. Dal-
sza poprawa poziomu bezpieczeństwa
wymaga wciągnięcia w ten proces nie
tylko całej załogi, lecz także otoczenia
biznesowego i społecznego firmy oraz
efektywnego wykorzystania innowacyj-
nych metod badawczych, do jakich za-
licza się np. badania diagnostyczne
z wykorzystaniem metody emisji aku-
stycznej (EA). Ta pasywna metoda ba-
dań nieniszczących umożliwia wykrycie
defektów nawet w niedostępnych loka-
lizacjach.

Ważnym elementem innowacyjności
procesu bezpieczeństwa w przemyśle
jest robotyzacja produkcji. Jednym
z głównych motywów jej wprowadzania
jest pozytywny wpływ robotyzacji na bez-
pieczeństwo pracy. W dyskusji podnie-
siono dwa ciekawe wątki, mówiące, że
bezpieczeństwa przemysłowego nie

dotyczą klasyczne zasady konkurencji
oraz o konieczności uwzględniania
specyfiki poszczególnych firm w pro-
cesie analizy ryzyka. W tym pierwszym
aspekcie podawano przykłady szero-
kiego wychodzenia firm do otoczenia
z inicjatywą lepszego zrozumienia
spraw bezpieczeństwa oraz dobrej
współpracy różnych firm zarówno pro-
dukcyjnych, jak i doradczych w zakre-
sie promowania zagadnień bezpie-
czeństwa oraz podejmowania wspól-
nych projektów badawczo-rozwojo-
wych. Drugi wątek obejmował nie tylko
formalną różnorodność firm, lecz także
zmieniającą się filozofię działania na dy-
namicznym rynku w zakresie projekto-
wania, produkcji i zagospodarowania
zużytego produktu. Paneliści, którzy na
co dzień spotykają się z problemem bez-
pieczeństwa w przemyśle, podkreślali
obowiązek budowania „świadomości
bezpieczeństwa” u przedsiębiorców
i w ich otoczeniu. Wielokrotnie podkre-
ślano, że zapewnienie coraz wyższego
poziomu bezpieczeństwa wymaga nie
tylko doskonalenia rozwiązań tech-
nicznych czy technologicznych, ale
przede wszystkim dotarcia z tym pro-
blemem do konkretnego człowieka.

Wprowadzana w UE gospodarka
o obiegu zamkniętym wnosi w proces
bezpieczeństwa przemysłowego cały
szereg sugestii i propozycji legislacyj-
nych, które w niedalekiej przyszłości po-
winny być wykorzystane. Nowa filozofia
gospodarowania będzie miała istotny
wpływ na szeroko rozumiane bezpie-
czeństwo w przemyśle, co wynika z zu-
pełnie innego spojrzenia na znaczenie
produktu czy usługi. Przykładem może
być radykalny wzrost wypożyczania
zamiast kupowania – tendencja ta zmie-
ni dotychczasową pozycję i odpowie-
dzialność producenta. W podsumowa-
niu dyskusji podkreślano konieczność
dalszego prowadzenia działań kom-
pleksowo poprawiających bezpie-

czeństwo ludzi, instalacji, produktów,
środowiska i społeczeństwa. Ciekawy
był wątek zmieniającego się rozumienia
roli tradycyjnego produktu na rynku
i jego pomijany dotychczas wpływ na
bezpieczeństwo zewnętrznych partne-
rów firmy. Wskazywano, że nowe tren-
dy rozwojowe, np. koncepcja Przemysłu
4.0, wnoszą nowe spojrzenie na sprawę
bezpieczeństwa. Wprowadzanie roz-
wiązań Przemysłu 4.0 już się rozpoczę-
ło, chociaż nie ma jeszcze zbyt wielu
firm, które ten stan osiągnęły. Mimo to
już widać, że ten proces przynosi roz-
wiązanie starych problemów, ale jed-
nocześnie rodzą się nowe, często duże
zagrożenia, np. cyberataki czy poten-
cjalnie większe skutki zwykłej awarii
w połączonych ze sobą systemach.

Ze względu na dużą dynamikę
zmian w zakresie szeroko rozumiane-
go bezpieczeństwa przemysłowego
konferencje tego typu odgrywają bardzo
ważną rolę w świetle możliwości wspól-
nego tworzenia optymalnych rozwiązań
w zakresie bezpieczeństwa proceso-
wego, nowego spojrzenia na bez-
pieczną produkcję i stosowania pro-
duktów. Można odnieść wrażenie, że
problematyka bezpieczeństwa proce-
sowego jest nieco z tyłu dynamicznego
rozwoju nowych technik i technologii,
a koncentruje się na następczym po-
dejmowaniu działań rozwiązujących
powstałe problemy. Potrzebne byłoby
pewne wyprzedzanie problemów jutra
w bezpieczeństwie przemysłowym. Do-
brym przykładem tego zjawiska jest
bardzo szybki rozwój analityki, szcze-
gólnie w zakresie zanieczyszczeń bio-
logicznych, co stawia nowe wyzwania
przed efektywnym zagospodarowa-
niem surowców wtórnych. Żywy prze-
bieg dyskusji podczas panelu uwypuklił
potrzebę jej kontynuowania podczas ko-
lejnych konferencji związanych z za-
gadnieniami bezpieczeństwa w prze-
myśle. �

Bezpieczeństwo w przemyśle
Konferencja RISK 2017 była ważnym i potrzebnym etapem doprecyzowywania szero-
kiego pojęcia bezpieczeństwa w przemyśle. Intuicyjnie wiemy bowiem, o co w tym poję-
ciu chodzi, ale przy pierwszej próbie określenia go pojawia się problem, gdyż jego
zakres obejmuje identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka, bezpieczeństwo procesowe 
od projektowania produktu i inwestycji po użytkowanie i zamknięcie instalacji oraz 
wytworzenie i zagospodarowanie zużytego produktu.

Jerzy Majchrzak
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Projekt jest dofinansowany kwotą
6 887 596 zł (przy całkowitej war-
tości 7 654 596 zł) przez Narodo-

we Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu „Obronność i Bezpieczeń-
stwo”. Jego zasadniczym celem jest
opracowanie skomputeryzowanego
systemu, który będzie można zastoso-
wać do oceny ryzyka przy planowaniu
przyszłych inwestycji industrialnych na
rozważanym obszarze. Oczywiście
stworzony system będzie można rów-
nież wykorzystywać w planowaniu awa-
ryjnym.

Oprócz typowych analiz dotyczą-
cych oszacowania społecznego i indy-
widualnego ryzyka dla ludności zakła-
da się, że należy także uwzględnić ry-
zyko dla środowiska, zwłaszcza w sy-

tuacji związanej z awaryjnymi uwol-
nieniami substancji niebezpiecznych
do środowiska. Celem niniejszego ar-
tykułu jest krótkie przedstawienie tej pro-
blematyki. Warto dodać, iż odpowie-
dzialność środowiskowa wynika także
z zapisów dyrektywy Seveso.

Metodologia wykonywania
analiz środowiskowych

Przede wszystkim należy jasno
stwierdzić, że obecnie nie istnieje po-
wszechnie przyjęta naukowa definicja
zmian w środowisku będących na-
stępstwem poważnych awarii. Szeroki
obszar i liczba uszkodzeń zasobów
naturalnych, poważne, długotrwałe
skutki lub bardzo zintensyfikowane od-
działywania powodują, że z dużym

prawdopodobieństwem zdarzenie awa-
ryjne zostanie przez kompetentne wła-
dze uznane za przyczynę poważnych
zmian w środowisku.

W celu wykonania oceny oddziały-
wania na środowisko skutków poważ-
nych awarii należy uwzględnić szereg
czynników, szczególnie rodzaj i cha-
rakter zasobów, na które wpływ miała
awaria (siedliska różnią się podatnością
na zanieczyszczenia, czasem regene-
racji), całkowity obszar dotknięty skut-
kami awarii oraz obszary zajmowane
przez poszczególne zasoby środowiska,
znaczenie zasobu rozpatrywane w ska-
li lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
rodzaj oddziałujących substancji, ich
toksyczność i trwałość w środowisku, ro-
dzaj i charakter awarii, np. pożar, eks-
plozja, rozlanie.

Podczas opracowywania kryteriów
definiujących zagrożenia dla środo-
wiska trzeba oszacować względną
wartość zasobów środowiska. Istnieją
dwa główne rodzaje ewaluacji: ekolo-
giczna ocena jakości ekosystemu, nie-
zależna od interesu społecznego, oraz
ocena społeczno-ekonomiczna, sza-
cująca wartość środowiska przyrodni-
czego z punktu widzenia potrzeb czło-
wieka. Bezpośrednie uszkodzenia kra-
jobrazu, ekosystemu, siedliska lub po-
szczególnych gatunków są zazwyczaj
widoczne i łatwe do zidentyfikowania.
Siedliska i gatunki nie są wydzielony-
mi, izolowanymi jednostkami krajo-
brazu, lecz mają wiele różnorodnych
powiązań. Uszkodzenia pośrednie spo-
wodowane awarią nie są widoczne od
razu i mogą przejawiać się na wiele róż-
nych sposobów. Przykładowo popula-
cja drapieżników może ucierpieć wsku-

Analizy ryzyka środowiskowego
związane z awariami instalacji
przemysłowych
W ramach konsorcjum, którego koordynatorem jest Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badaw-
czy, realizowany jest projekt „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach
przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem”. 

dr Sławomir Potempski
kierownik Centrum Analiz Za-
grożeń MANHAZ, Narodowe
Centrum Badań Jądrowych

dr Mieczysław 
Borysiewicz
Narodowe Centrum Badań 
Jądrowych



tek zmniejszenia się liczebności ich
ofiar. Podobnie populacja roślinożerców
może ucierpieć wskutek zmniejszenia
areału traw.

Awaria a wpływ na ekosystem
Podczas gdy część substancji szko-

dliwych ma działanie bezpośrednie
i szybko wywołuje względnie krótko-
trwałe skutki, inne mogą pozostawać
w ekosystemie przez długi czas,
np. w postaci zmagazynowanej w gle-
bie lub w osadach. Trwałość substan-
cji niebezpiecznych w środowisku
może skutkować ich kumulacją w or-
ganizmach i ekosystemach oraz dal-
szym wzrostem ich stężenia w łańcu-
chu pokarmowym. Trzeba podkreślić,
że analogiczne awarie mają różny
wpływ na środowisko w zależności od
pory roku. W przypadku estuariów i sie-
dlisk podmokłych sezonowe zmiany po-

ziomu wód powodują, że zanieczysz-
czenia awaryjne mogą wpłynąć na
różną liczbę osobników lub gatunków
w zależności od pory roku. Awaria bę-
dzie miała o wiele poważniejsze skut-
ki dla populacji, jeśli wystąpi w sezonie
rozrodczym. Ponadto w ocenie zna-
czenia wpływu awarii należy wziąć
pod uwagę rożne wykorzystanie sie-
dlisk przez poszczególne gatunki w za-
leżności od pory roku, np. sezonowe
wykorzystanie terenów podmokłych
przez ptactwo wodne może znacząco
wpłynąć na liczbę osobników zagro-
żonych skutkami awarii.

W przypadku większości gatunków
dokładne wymagania siedliskowe są
trudne do określenia, a dla wielu z nich
w ogóle nie są znane. Organizmy osia-
dłe, takie jak rośliny lub mało ruchliwe
gatunki zwierząt, w zaspokajaniu swo-
ich potrzeb mogą całkowicie polegać
na konkretnej „wyspie” siedliskowej.
Długotrwałe przetrwanie lokalnej po-
pulacji danego gatunku zajmującego
określoną „wyspę” siedliskową może
też zależeć od obecności innych po-
pulacji zajmujących inne „wyspy”. Ga-
tunki mobilne, takie jak ptaki i duże ssa-
ki, mogą korzystać z całego spektrum
zasobów środowiskowych i nie są cał-

kowicie uzależnione od konkretnego
siedliska, jednak utrata lub zniszczenie
części użytkowanego terytorium może
poważnie wpłynąć na możliwości prze-
trwania gatunku.

Scenariusze awaryjne
Przypadki nagłego i nieoczekiwa-

nego uwolnienia substancji chemicz-
nych do środowiska najczęściej prze-
biegają w określony sposób. Skala tych
zdarzeń jest bardzo zróżnicowana, po-
dobnie jak rożne są skutki dla środo-
wiska. Zdarzenia o małej skali obejmują
uwolnienia z małych przedsiębiorstw
i skutkują skażeniami środowiska lo-
kalnego. Zdarzenia na dużą skalę, ta-
kie jak rozległe pożary lub rozlania
substancji przenikające do rzek lub
warstw wodonośnych, mogą oddziały-
wać na środowisko w dużej skali i nieść
za sobą długotrwałe skutki.

To, na ile poważne są skutki uwol-
nienia substancji chemicznych, zależy
w dużym stopniu od charakterystyki śro-
dowiska, do którego trafią. Chemikalia
mogą np. spowodować zanik populacji
rzadkich organizmów, zaburzyć inte-
gralność siedliska lub wpłynąć na funk-
cje, jakie zasoby środowiska pełnią
w gospodarce człowieka, choćby jako
źródło wody pitnej. Skutki awarii zależ-
ne są również od pory roku – znacznie
groźniejsze jest uwolnienie w okresie
prowadzenia upraw rolnych lub w se-
zonie lęgowym ptactwa niż zimą. Do naj-
ważniejszych scenariuszy awaryjnych
nalezą pożary i rozlania.

W przypadku pożarów substancje
uwolnione do powietrza mogą roz-
przestrzeniać się w promieniu wielu ki-
lometrów, a w wyniku procesów utle-
nienia lub pirolizy może dochodzić do
powstawania nowych, często bardziej
szkodliwych, związków chemicznych.
Materiały z pożaru mogą być przeno-
szone wraz z wodami pogaśniczymi do
cieków i zbiorników wodnych. Spływa-
jąc po powierzchni i przenikając do gle-
by, wody pogaśnicze uaktywniają tak-
że zmagazynowane tam wcześniej sub-
stancje, co może prowadzić do innych
wtórnych skażeń. Ponadto niektóre sub-

stancje gaśnicze inne niż woda same
w sobie mogą być przyczyną zniszczeń
środowiska. Oprócz rozprzestrzenia-
nia chemikaliów na duże odległości
pewne materiały uwolnione w trakcie
pożaru mogą też podlegać znaczącej
lokalnej depozycji. Dotyczy to m.in. ma-
teriałów pochodzących z budynków,
w tym materiałów dachowych zawie-
rających azbest. Pożar może też spo-
wodować uwolnienie materiałów płyn-
nych, co prowadzi do skutków podob-
nych jak przy rozlaniu.

W przypadku rozlania, jeżeli zajdą
zmiany fizyczne, chemiczne lub biolo-
giczne warunków glebowych, może
dojść do poważnych skutków, włącznie
z utratą zdolności ekosystemu do od-
budowy równowagi (utrata homeosta-
zy). Ponadto rozlanie na lądzie może po-
wodować zanieczyszczenie wód grun-
towych i skażenie gleb. Rozlania do cie-
ków wodnych wiążą się z ryzykiem
szybkiego transportu zanieczyszczeń na
duże odległości wraz z wodami rzecz-
nymi. Skutki rozlewów substancji roz-
puszczalnych w wodzie uzależnione
są od stopnia rozpuszczalności rozlanej
substancji.

Wykaz scenariuszy powinien po-
wstać z uwzględnieniem takich czyn-
ników, jak:
• przebieg i przyczyny awarii;
• poważne i drobne przypadki nie-
sprawności wyposażenia załadunko-
wego, procesowego, rurociągów itp.;
• mieszaniny substancji, niechciane
produkty uboczne reakcji chemicznych,
nietypowe warunki lub stężenia sub-
stancji;
• zagrożenie wystąpieniem poważnej
awarii wynikające z normalnego dzia-
łania instalacji lub z wystąpienia wa-
runków nietypowych;
• przypadki powtarzającej się nie-
sprawności sprzętu;
• scenariusz błędu operatora;
• problemy z przebiegiem procesów
– niekontrolowane reakcje chemiczne;
• efekt domina;
• scenariusze dotyczące konserwacji,
funkcjonowania, modyfikacji i wyłą-
czania instalacji z użytku.

Identyfikacja poważnych 
zagrożeń i ocena ryzyka

Do określania zasięgu i wstępnego
szacowania ilościowego ryzyka dla
środowiska stosuje się podejście typu
źródło–ścieżka–receptor. Wydaje się
oczywiste, że substancje chemiczne
nie mają wpływu na środowisko, o ile nie
dostaną się do receptorów w stężeniu
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Dla każdego scenariusza awarii należy zdefinio-
wać szczegółowe informacje źródłowe, włącza-
jąc w to wszystkie dane niezbędne do określenia
natury i częstości występowania uwolnień w gra-
nicach zakładu.



wystarczającym, aby spowodować
zmianę ich stanu. 

W ujęciu ogólnym poważne zagro-
żenia środowiska występują wtedy, gdy
awaria potencjalnie może:
• mieć następstwa niebezpieczne dla
zdrowia ludzkiego z powodu zanie-
czyszczenia żywności lub wody pitnej
lub dla systemu oczyszczania ścieków;
• oddziaływać na duże fragmenty ob-
szarów chronionych ze względu na
wartość przyrodniczą, krajobrazową
lub obszarów o innym specjalnym prze-
znaczeniu;
• oddziaływać długotrwale lub trwale
na procesy regeneracji środowiska;
• mieć poważne skutki poprzez wywo-
ływanie znaczących, trwałych lub dłu-
go utrzymujących się uszkodzeń eko-
systemu (bezpośrednio, pośrednio lub
w następstwie), takich jak zmniejszenie
sukcesu reprodukcyjnego gatunków
chronionych, zmniejszenie różnorod-
ności biologicznej siedlisk chronionych,
zniszczenie lub zmniejszenie obszaru
siedlisk unikalnych.

Doświadczenie pokazuje, że na po-
ważne, groźne dla środowiska awarie
mogą składać się następujące oko-
liczności i zdarzenia:
• pożary prowadzące do zanieczysz-
czenia wód powierzchniowych i obni-
żenia ich jakości chemicznej i biolo-
gicznej na okres dłuższy niż kilka dni lub
powodujące nagłą, wysoką śmiertel-
ność ryb;
• utrata kontroli nad procesami prze-
mysłowymi prowadząca do zanie-
czyszczenia znacznego obszaru tere-
nów użytkowanych rolniczo, tak dużego,
aby wpłynęło to na rynek sprzedaży pro-
duktów z tego obszaru;
• skażenia zbiornika wodnego wyni-
kające z rozlania przez okres zazwyczaj
przekraczający czas potrzebny, aby
ekosystem wodny powrócił do normal-
nego funkcjonowania;
• uwolnienia do warstwy wodonośnej,
które powodują niemożność użytkowa-
nia jej jako źródła wody pitnej;
• wybuch w instalacji magazynowej
prowadzący do uwolnienia szkodli-
wych gazów rozprzestrzeniających się
na obszary chronione wykorzystywane
przez ptactwo wodne i brodzące;
• pożary prowadzące do długotrwałe-
go zanieczyszczenia obszarów chro-
nionych potencjalnie toksycznymi che-
mikaliami, powodującymi ogranicze-
nie możliwości ochrony przyrody;
• pożary, wybuchy lub rozlania skutku-
jące wymarciem drzew w obszarach za-
drzewionych, zmianą charakterystyki

gleby, powodującą wtórnie dalsze wy-
mieranie drzew lub uniemożliwienie
odbudowy stanu pierwotnego przez
wiele lat;
• utrata siedlisk, która sprawia, że ich
zasadniczy charakter nie może być
w naturalny sposób przywrócony przez
okres wielu lat;
• utrata populacji gatunków ginących
lub wyginięcie gatunku w wyniku utra-
ty jedynego w danym kraju siedliska zaj-
mowanego przez ten gatunek;
• utrata walorów danego obszaru waż-
nego dla społeczności lokalnej lub lo-
kalnego środowiska, spowodowana
zanieczyszczeniem chemikaliami groź-
nymi dla zdrowia ludzkiego lub zwierząt
domowych przez okres dłuższy niż kil-
ka dni/tygodni;
• rozlania do zbiorników wodnych pro-
wadzące do wymarcia ptactwa dra-
pieżnego, dużych ssaków lub dużej
liczby ptactwa wodnego i brodzącego.

Dla każdego scenariusza awarii
należy zdefiniować szczegółowe infor-
macje źródłowe o uwalnianej substan-
cji, wielkości, czasie trwania i warun-
kach uwolnienia oraz jego częstości.
Środowiskowe skutki uwolnienia uzy-
skane za pomocą modeli transportu
i losu zanieczyszczeń prezentuje się
w postaci:
• dawki uwolnionej substancji docie-
rająca do wrażliwego receptora; 
• czasu, w jakim zanieczyszczenie do-
ciera do wrażliwego receptora; 
• zasięgu obszaru skażeń;

• indeksu szkodliwości dla środowiska
(Environmental Harm Index, EHI), zdefi-
niowany następująco: EHI=PECmax Smax
/minLC50Sref , gdzie PECmax jest maksy-
malnym stężeniem w środowisku, Smax
– odległością do niebezpiecznego stę-
żenia, minLC50 – stężeniem powodują-
cym 50-procentowe skutki śmiertelne
w ekosystemie, zaś Sref – odległością re-
ferencyjną (Green Book, TNO). Innym in-
deksem jest Environmental Risk Index
(ERI), będący kombinacją liniową opar-
tą na prawdopodobieństwie wskaźników
ESI (Environmental Severity Index).

Kryteria akceptacji ryzyka dla ryzy-
ka środowiskowego nie są tak dobrze
opracowane jak dla ryzyka związane-

go z bezpieczeństwem procesowym.
W praktyce często stosuje się wytyczne
zawarte w publikacji „Green Leaves
Book: Guide to Risk Assessment and
Risk Management for Environmental
Protection” (www.defra.gov.uk).

Z analizy awarii, do których doszło
w przeszłości, można wyciągnąć na-
stępujące wnioski:
• substancje klasyfikowane jako R50,
R50/53 i R51/53 brały udział w wielu awa-
riach o poważnych skutkach środowi-
skowych;
• relatywnie niewielkie ilości powodo-
wały często poważne zniszczenia śro-
dowiska;
• duże zagrożenie dla środowiska wod-
nego stanowią składowiska i magazy-
ny chemikaliów rolniczych;
• substancje ropopochodne, choć czę-
ściej niż inne substancje występują
w awariach mających konsekwencje
dla środowiska, powodują mniejsze od
nich szkody (przy udziale porównywal-
nych ilości substancji).

Podsumowanie
Ze względu na złożoność środowi-

ska oraz indywidualny charakter każdej
awarii istotne jest rozważenie sposobu,
w jaki środowisko odpowiada na za-
grożenia. Uszkodzenia bezpośrednie
ujawniają się zazwyczaj od razu, zaś
uszkodzenia pojawiające się po dłuż-
szym czasie są trudniejsze do wy-
chwycenia i oceny. W przypadku zwie-
rząt szkody mogą polegać na śmierci

poszczególnych osobników będącej
bezpośrednim skutkiem awarii lub na
trudnych do określenia skutkach dłu-
gotrwałych, czyli chronicznych skut-
kach fizycznych, niepłodności osobni-
ków lub bioakumulacji toksyn. 

Choć poczyniono szereg prób, do
tej pory nie ma ogólnie przyjętych
wskaźników do oceny ryzyka środowi-
skowego. Podobnie jeśli chodzi o kwe-
stię akceptacji ryzyka. Niemniej za-
rządzanie ryzykiem środowiskowym
staje się niezbędnym elementem ogól-
nej polityki zapobiegania poważnym
awariom i ograniczania ich skutków
w zakładach przemysłowych – zgodnie
z polityką UE. �

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI38
�

Kryteria akceptacji ryzyka dla ryzyka środowi-
skowego nie są tak dobrze opracowane jak dla
ryzyka związanego z bezpieczeństwem proceso-
wym.
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Fot. DND Project (30)
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Galę Firma Dobrze Zarządzana
rozpoczął jej organizator, re-
daktor naczelny „Magazynu

Gospodarczego Fakty” Mariusz Gry-
żewski, kierując słowa do bohaterów
wieczoru, czyli prezesów, dyrektorów
i samorządowców nagrodzonych pod-
miotów. – W kierowaniu spółkami, ma-
łymi jednoosobowymi firmami, gmina-
mi, miastami i placówkami medyczny-
mi istnieją pewne elementy wspólne.
Chiński mędrzec Sun Zi mówił nawet, że
kierowanie kilkorgiem ludzi i kierowanie
masami jest równie łatwe. W tym drugim
przypadku wymagana jest podobno
tylko odpowiednia organizacja. Czy tak
jest, wiedzą zapewne kierujący Firma-
mi Dobrze Zarządzanymi. W swoich
dziedzinach, w kierowaniu swoimi pod-
miotami gospodarczymi radzicie so-
bie, państwo, świetnie, ambitnie i efek-
tywnie, co zostało po wielokroć doce-
nione – mówił we wstępie. 

Następnie odbyło się wręczenie sta-
tuetek, przyznanych w pięciu katego-
riach: budownictwo i nieruchomości,
produkcja i dystrybucja, usługi dla biz-
nesu, zdrowie i medycyna, samorząd
dobrze zarządzany. Wręczono też Zło-
ty Medal „Rynku Inwestycji” – nagrodę
specjalną, ufundowaną przez magazyn
„Rynek Inwestycji”, jeden z tytułów na-
leżących do Wydawnictwa MaxMedia.
– Firma dobrze zarządzana jest jak
idealnie pracujący mechanizm. Aby
działał, sprawne muszą być wszystkie
jego elementy. W biznesie są nimi wy-
sokiej jakości produkty i usługi, wy-
kwalifikowani ludzi oraz menadżer, któ-
ry czuwa nad wszystkim. Tak właśnie

Firma Dobrze Zarządzana 2017
23 czerwca poznaliśmy lau-
reatów tegorocznej edycji
programu Firma Dobrze
Zarządzana. Uroczysta gala
odbyła się w warszawskim
Teatrze Sabat. Poprowa-
dził ją Michał Fajbusiewicz,
a o walory artystyczne za-
dbali artyści teatru Małgo-
rzaty Potockiej.



jest w przypadku firm, szpitali i samo-
rządów nagrodzonych podczas dzi-
siejszego wieczoru. To one budują kra-
jową gospodarkę i dlatego powinny
być za to doceniane nie tylko raz w roku,
ale każdego dnia – powiedział Cezary
Głogowski, koordynator programu.

Zadbano też o to, aby goście nie
opuścili eleganckich sal Teatru Sabat je-
dynie ze statuetkami w rękach. Ci, któ-
rym tego wieczoru dopisało szczęście,
wylosowali atrakcyjne nagrody w lote-
rii wizytówkowej. Podczas bankietu był

czas na luźne rozmowy kuluarowe,
z których być może wykluje się niejeden
biznes. W części artystycznej wieczoru
zaprezentowali się artyści Teatru Sabat,
szkoleni pod czujnym okiem Małgorzaty
Potockiej. Kolorowa rewia, ruszające się
z gracją tancerki, kultowe piosenki
sprawiły, że na ponad dwie godziny
zgromadzeni na gali Firma Dobrze Za-
rządzana przenieśli się w beztroski
świat, a potem sami zawładnęli par-
kietem, bawiąc się do późnych godzin
nocnych. �
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Laureaci programu 
Firma Dobrze Zarządzana 2017

Budownictwo i nieruchomości:
• PATIO – Chmielewski, Dudzik Sp.j. 
• Korporacja RADEX SA
• Zakład Remontowo-Budowlany 

Stanisław Romaniuk
• AWBautex Andrzej Witowski
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Metalowiec”
• Katowicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa

Produkcja i dystrybucja:
• ANKOL Sp. z o.o.
• BARTEX – BARTOL Sp. z o.o. Sp.k.
• GABI-PLAST Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe Gabriela 
Kośmider

• P.P.U.H. „J.M. Mazur” Sp. z o.o.
• MONREX Monika 

Szymańska-Piotrowska Sp. z o.o.
• Rolimpex SA
• Małopolska Hodowla Roślin 

Sp. z o.o. 
• Przedsiębiorstwo Handlowo-

-Usługowe „EKO-WIN” Sp. z o.o.
• NESTRO PPHU Sp. z o.o.
• Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
• MOKATE SA 
• BTBB Sp. z o.o. 
• Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”
• Piekarnia WACYN SC 

Ewa Brzezińska, 
Andrzej Karczewski 

Usługi dla biznesu:
• Warszawski Dom Technika 

NOT Sp. z o.o.
• Prototypownia Błażej Flaszyński
• Lubusko-Wielkopolski Bank 

Spółdzielczy z siedzibą 
w Drezdenku

• Hotel SKAL ****

Zdrowie i medycyna:
• Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 

im. dr. Emila Warmińskiego 
w Bydgoszczy

• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
LEK-AM Sp. z o.o.

Samorząd Dobrze Zarządzany:
• gmina Radomyśl Wielki
• gmina Iława
• gmina Lesznowola
• gmina Kórnik 
• gmina Susz

Złoty Medal „Rynku Inwestycji”:
• Radomskie Hale Mięsne Sp. z o.o. 
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Kongres „Polska Chemia” to wio-
dąca platforma do dyskusji na te-
mat warunków wpływających na

funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz
stojących przed branżą wyzwań, za-
grożeń i szans. Kongres Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego to miejsce,
gdzie powstają dzisiaj strategie i plany
działania dla polskiego sektora che-
micznego.

Tegoroczne wydarzenie otworzyły
wystąpienia m.in. dr. inż. Tomasza Zie-
lińskiego, Prezesa Zarządu PIPC, na te-
mat pozycji Polskiej Chemii, w którym
przytaczał dane makroekonomiczne
podsumowujące obecną pozycję pol-
skiego sektora chemicznego. Wojciech
Jasiński, Prezes Zarządu PKN Orlen
SA – Partnera Strategicznego Kongre-
su „Polska Chemia”, mówił w swoim wy-
stąpieniu o roli, jaką przemysł che-
miczny i PKN Orlen odgrywają w pol-
skiej gospodarce. Prezes Jasiński mówił
również, że koncern w walce o jak naj-
lepszą pozycję konkurencyjną będzie
aktywnie wspierał się posiadanymi
przez siebie zasobami z obszaru badań
i rozwoju oraz wysokim potencjałem in-
nowacyjnym pracowników. Jednocze-
śnie wskazując na wyzwania stojące
przed firmą, upatrywał ich w rozwoju
elektromobilności oraz rozwoju seg-
mentu petrochemicznego, czego świa-
dectwem może być budowa nowych za-
kładów metatezy do produkcji propy-
lenu oraz instalacji polietylenu w Cze-
chach. Prezes Jasiński zwrócił również
uwagę na rolę, jaką PIPC odgrywa
jako sprawny reprezentant interesów
sektora chemicznego w Polsce. Głos za-
brał również Piotr Cieśliński, Poseł na
Sejm RP i Przewodniczący Zespołu
Parlamentarnego ds. Przemysłu Che-
micznego (zespół objął Kongres „Polska

Chemia” patronatem honorowym).
– Rola chemii jest coraz bardziej wi-
doczna, co wynika między innymi z ro-
snącej liczby patentów uzyskiwanych
przez firmy chemiczne. W 2016 roku
spółki chemiczne dokonały aż 22 proc.
wszystkich zgłoszeń patentowych, naj-
więcej ze wszystkich sektorów gospo-
darki – mówiła Prezes Urzędu Patento-
wego RP Alicja Adamczak.

– Tak jak marka Polskiej Izby Prze-
mysłu Chemicznego kojarzy się ze
sprawną organizacją branżową na naj-
wyższym światowym poziomie, tak kon-

gres „Polska Chemia” stał się najważ-
niejszym wydarzeniem dla przedstawi-
cieli sektora chemicznego – przekony-
wał po inauguracji wydarzenia dr Zie-
liński. W trakcie dwudniowego spotka-
nia odbyło się kilkanaście dyskusji, pa-
neli i sesji prezentacji. Poruszane tematy
dotyczyły m.in. Polskiej Chemii w cza-
sach globalizacji, pozycji, perspektyw
rozwoju i wyzwań sektora chemicznego
w Polsce i na świecie, przyszłości poli-
chlorku winylu i wyzwań stojących przed
jego producentami, dystrybucji w che-
mii – trendów, technologii, możliwości,

Polska Chemia – merytorycznie 
i przyszłościowo
W dniach 7–8 czerwca 2017 roku w Toruniu odbył się IV
Kongres „Polska Chemia”, zorganizowany przez Polską
Izbę Przemysłu Chemicznego. – Z całą pewnością Kon-
gres „Polska Chemia” to najważniejsze wydarzenie pol-
skiego sektora chemicznego – przyznają uczestnicy.

Tak jak marka Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-
nego kojarzy się ze sprawną organizacją bran-
żową na najwyższym światowym poziomie, tak
Kongres „Polska Chemia” stał się najważniej-
szym wydarzeniem dla przedstawicieli sektora
chemicznego.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego Fot. Polska Chemia/T. Szabelski (3)



pozycji, potencjału i wyzwań sektora na
przykładzie największego przedsię-
biorstwa rafineryjno-petrochemicznego
w Europie Centralnej – PKN Orlen SA,
Ambasadora Polskiej Chemii, projektu
EFRA, konkurencyjności sektora che-
micznego, Organizacji ds. Zakazu Bro-
ni Chemicznej i jej implikacji dla pol-
skiego przemysłu chemicznego, inno-
wacyjności jako podstawie konkuren-
cyjności przemysłu chemicznego w epo-
ce Industry 4.0., innowacjach w kon-
tekście pytań: „inwestycja czy odpo-
wiedzialność?”, „obowiązek czy szan-
sa?”, start-upów w przemyśle che-
micznym, efektywności energetycznej. 

Tradycyjnie nie zabrakło sesji spe-
cjalnej, w tym roku pod tytułem „Biznes
i sport – różne oblicza sukcesów”,
z udziałem Adama Małysza, Apoloniu-
sza Tajnera, Macieja Kota i Adama
Pawlukiewicza. Zaproszenie do uczest-

nictwa w Kongresie „Polska Chemia”
przyjęli managerowie i eksperci z naj-
ważniejszych firm, nie tylko z Polski, ale
i ze świata. Polska Izba Przemysłu Che-
micznego gościła przedstawicieli wio-
dących przedsiębiorstw przemysłu che-
micznego, reprezentantów świata nauki
oraz organizacji branżowych, m.in. Eu-
ropejskiej Rady Przemysłu Chemicz-
nego CEFIC i European Association
of Chemical Distributors (FECC), a tak-
że podmiotów współpracujących z sek-
torem, m.in. PKO BP.

Kongres „Polska Chemia” organi-
zowany jest corocznie od 2014 roku. Do-
tychczasowe cztery edycje wydarzenia
pokazały, jak potrzebne dla środowiska
przedsiębiorców sektora chemicznego
w Polsce jest stworzenie platformy do
dyskusji na temat problemów, z jakimi
się spotykają i rozwiązań, które warto
wdrożyć. �
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Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, w rozmowie z Wojciechem Jasińskim Preze-
sem Zarządu PKN Orlen SA – Partnera Strategicznego Kongresu „Polska Chemia”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego dziękuje
wszystkim uczestnikom oraz partnerom, dzięki
którym odbył się Kongres „Polska Chemia”.

Organizator i inicjator Kongresu 
„Polska Chemia”: 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Patroni Honorowi:
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Środowiska
Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu 
Chemicznego:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Urząd Dozoru Technicznego
Krajowa Izba Gospodarcza
Europejska Rada Przemysłu Chemicznego Cefic
Petrochemicals Europe
Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk
Partner Strategiczny:
PKN Orlen SA
Partnerzy Główni:
Grupa Azoty SA
Grupa Lotos SA
Anwil SA
Synthos SA
PCC Rokita SA
Dow Polska Sp. z o.o.
PKO Bank Polski SA
IBM Polska Sp. z o.o.
Partner Specjalny:
BASF Polska Sp. z o.o.
Partner Kongresu:
Chem International Sp. z o.o.
Partnerzy Sesji:
Brenntag Polska Sp. z o.o.
Siemens Sp. z o.o.
Główny Partner Prawny:
CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k.
Partnerzy Wspierający:
PERN SA
Trans Ocean Poland part of JF Hillebrand 
Poland Sp. z o.o.
Program „Bezpieczna Chemia”
Partner Merytoryczny: EY
Główny Patron Medialny:
magazyn „Polska Chemia”
Patroni Medialni:
WNP.PL
miesięcznik „Nowy Przemysł”
„Przemysł Chemiczny”
„Reporter Chemiczny”
Plastech
„Chemia i Biznes”
„Gazeta Finansowa”
Europejskie Centrum Biznesu
„Rynek Inwestycji”
„Polish Market”
„ExPress Przemysłowy”
„Chemia Przemysłowa”
Magazyn Urzędu Dozoru Technicznego „Inspektor”
Energetyka24.pl
Tomo Group

Stoisko informacyjno-promocyjne Grupy Azoty SA 
– Partnera Głównego Kongresu „Polska Chemia”
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Dla nas – rzeczników patento-
wych Kancelarii JWP – sytuacja
w polskiej branży chemicznej

jest bardzo ważna, dlatego postanowi-
liśmy uczestniczyć w tym zacnym wy-
darzeniu w trzyosobowym składzie,
a jako nowy członek PIPC skorzystaliśmy
również z możliwości zaprezentowania
się wraz z naszym stoiskiem w Centrum
Kulturalno-Kongresowym Jordanki,
gdzie odbywał się kongres.

Kancelaria JWP od lat obsługuje
firmy z branży chemicznej, zarówno pro-
dukcyjne, jak i usługowe, wspierając
zwłaszcza innowacyjne sektory tych
podmiotów. Dzięki Kongresowi Polska
Chemia mieliśmy możliwość ugrunto-
wania relacji z naszymi klientami rów-
nież na poziomie osobistym – tak jak to

zwykle bywa na takich wydarzeniach,
a co jest niezmiernie istotne w dal-
szych relacjach biznesowych. Nie za-
brakło tematów zawodowych, jednak at-
mosfera Kongresu (zwłaszcza wystaw-
na kolacja pierwszego dnia) nadawa-
ła inny wymiar takim dyskusjom.

Uczestnictwo w Kongresie było też
dla nas okazją do zapoznania się z bie-
żącymi nowinkami rynkowymi z branży
chemicznej, co jest bardzo ważne dla
rzeczników patentowych, na co dzień
mających do czynienia z wynalazkami
i procesami biznesowymi klientów. Naj-
istotniejsze z punktu widzenia działal-
ności naszej kancelarii jest bycie na bie-
żąco z trendami w technologiach, per-
spektywami rozwoju polskiej i światowej
chemii, wyzwaniami i barierami sekto-
ra chemicznego, a nawet implikacjami
polityczno-gospodarczymi na rynku
chemicznym.

Żywe zainteresowanie wzbudziły
w nas sesje dotyczące innowacji
w branży chemicznej, którym poświę-
cony był drugi dzień Kongresu. W jed-
nym z paneli dyskusyjnych jako przed-
stawiciel JWP wziął udział Piotr Go-
dlewski, polski i europejski rzecznik
patentowy kierujący działem Life-
Science w naszej kancelarii. Dyskusja
podczas panelu ukierunkowana była na
start-upy chemiczne w Polsce, na szan-
sy, perspektywy i potrzeby sektora w tym
zakresie. Nasze obserwacje jako rzecz-
ników patentowych pracujących ze
start-upami zarówno na etapie tworze-
nia biznesu, jak i komercjalizacji po-
mysłu, wydawały się znaczącym głosem
w tej interesującej dyskusji.

Jako specjaliści z dziedziny chemii,
znając różne jej oblicza oraz meandry
prowadzenia działalności gospodar-
czej opartej na własności intelektualnej,
nie zawsze zgadzaliśmy się z prezen-

towanymi podczas wystąpień poglą-
dami. Czasem odnosiliśmy wrażenie, że
choć na przestrzeni lat dużo w polskiej
chemii się zmieniło, to nurt innowacyj-
ny nadal nie jest tak zaawansowany, jak
można by się tego spodziewać po po-
tencjale tej branży. Poziom obsługi w za-
kresie własności intelektualnej w ostat-
nich latach w Polsce bardzo się pod-
niósł, spokojnie można powiedzieć, że
są to usługi na poziomie międzynaro-
dowym. Tym bardziej nieuzasadnione
wydaje się nam niewykorzystywanie
takich zasobów, znajdujących się w za-
sięgu ręki. Jest to z pewnością temat
otwarty i wart rozwijania w dalszej dzia-
łalności PIPC, również przy wykorzy-
staniu takich wydarzeń jak Kongres
Polska Chemia.

Kancelaria JWP uczestniczyła w po-
przednich dwóch Kongresach Polska
Chemia, niemniej jednak rozmach
i organizacja tegorocznej edycji na dłu-
go pozostaną w naszej pamięci. Z uwa-
gą śledzimy działania PIPC i z pewno-
ścią weźmiemy udział w kolejnym Kon-
gresie. �

Kongres Polska Chemia 
oczami kancelarii JWP
Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi dołączyła do Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-
nego PIPC w 2017 roku. PIPC to niezwykle prężnie działająca organizacja reprezentu-
jąca branżę chemiczną w Polsce i za granicą. W ramach swojej działalności PIPC
organizuje coroczne spotkanie członków organizacji i innych podmiotów zainteresowa-
nych działaniami w branży – Kongres Polska Chemia, który w 2017 roku odbył się 
w malowniczym Toruniu.

dr inż. Sylwia 
Błażej-Sosnowska
rzecznik patentowy, Kancelaria
JWP Rzecznicy Patentowi
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Przemysł chemiczny w Polsce jest
drugim pod względem wartości
produkcji sprzedanej oraz trzecim

pod względem zatrudnienia sektorem
przemysłowym w Polsce – pracę znaj-
duje w nim 292 tys. osób*, a więc wię-
cej niż w sektorze motoryzacji czy gór-
nictwa. Jednocześnie segment che-
miczny znajduje się w światowej czo-
łówce pod względem tempa wzrostu
i rozwija się szybciej niż wynosi średnia
dla krajowego przemysłu. Właśnie dla-
tego przedsiębiorstwa działające w tej
branży intensywnie poszukują wykwa-
lifikowanych pracowników, tym bar-
dziej że coraz częściej stają w obliczu
wyzwań związanych z pozyskaniem
następców specjalistów odchodzących
na emeryturę. Jednym ze
sposobów, aby poradzić so-
bie z tą sytuacją, jest two-
rzenie klas patronackich.

Tą drogą postanowił
pójść także ANWIL, który
w marcu ubiegłego roku
podjął decyzję o utworzeniu
klasy patronackiej w Ze-
spole Szkół Chemicznych
we Włocławku, w której we
wrześniu 2016 roku rozpo-
czął naukę pierwszy rocznik
absolwentów gimnazjów.
4 września 2017 roku kolej-
ni uczniowie – 7 dziewcząt
i 7 chłopców – z Włocławka i gmin oś-
ciennych (Lubrańca, Kowala, Dobrzy-
nia nad Wisłą, Osięcin oraz Kruszyna) za-
częło edukację w klasie ANWILU.

Młodzież będzie pobierać naukę
w systemie dualnym. Teorię poznaje w
Zespole Szkół Chemicznych, podczas
gdy jej zastosowanie ćwiczy na prakty-
kach zorganizowanych w spółce. Naj-
lepsi uczniowie otrzymują ufundowane
przez włocławską spółkę stypendia na-
ukowe oraz dofinansowanie do kosztów
nauki. – ANWIL zapewni wam wsparcie

finansowe tak, abyście mogli skoncen-
trować się na nauce, nie martwiąc się
o środki potrzebne choćby na pokrycie
kosztów związanych z dojazdem do
szkoły czy zakupem części podręczni-
ków do przedmiotów zawodowych. Naj-
lepsi otrzymają także nagrody za szcze-
gólne osiągnięcia. Jednak tylko od was
zależy, jak bardzo skorzystacie z moż-
liwości, które wam stwarzamy – mówił
Andrzej Kisielewski, dyrektor ds. per-
sonalnych w ANWIL SA, przemawiając
do uczniów w trakcie uroczystej inau-

guracji roku szkolnego 2017/2018
w Zespole Szkół Chemicznych.

Dzięki nauce w systemie du-
alnym znacznie skróci się czas nie-
zbędny do poznania przez absol-
wentów klasy patronackiej spółki
instalacji, które być może będą

w przyszłości obsługiwać, a także staną
się bardziej atrakcyjni dla pracodawców.
Warto bowiem pamiętać, że według
statystyk Europejskiego Centrum Roz-
woju Kształcenia Zawodowego (CEDE-
FPC) absolwenci szkół zawodowych
szybciej znajdują pracę niż osoby legi-
tymujące się wykształceniem ogólnym.

* Wg raportu „Przemysł chemiczny w Polsce 
– pozycja, wyzwania i perspektywy”, przygotowa-
nego w tym roku przez Polską Izbę Przemysłu Che-
micznego we współpracy z  firmą doradczą EY Polska.

ANWIL i włocławski „Chemik”
wspólnie kształcą specjalistów
W ubiegłym roku ANWIL zintensyfikował współpracę z Zespołem Szkół Chemicznych
(ZSCH) we Włocławku, dzięki czemu w placówce została utworzona pod patronatem
spółki klasa o profilu technik technologii chemicznej.

W tym roku ANWIL zorganizował 
we włocławskim ZSCH warsztaty 
chemiczne. W wykładach i zajęciach
laboratoryjnych wzięli udział 
m.in. uczniowie klasy patronackiej. 
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Elementy urządzenia 
piorunochronnego 

– wymagania jakościowe

W obiekcie posiadającym zewnętrzne urządzenie pioruno-
chronne w celu zapewnienia bezawaryjnego działania urzą-
dzeń i systemów oraz bezpieczeństwa dla ludzi
przebywających w obiekcie i jego pobliżu wymagane jest
opracowanie, a następnie przestrzegania zasad bezpiecznej
eksploatacji i konserwacji urządzeń piorunochronnych LPS
(Lightning Protection System) zainstalowanych na obiek-
tach budowlanych. Zasady eksploatacji oraz przeglądów
winny również dotyczyć urządzeń ograniczających prze-
pięcia SPD (Surge Protective Device) w instalacji elek-
trycznej i w obwodach przesyłu sygnałów.

Krzysztof Wincencik
dyrektor ds. technicznych,
DEHN POLSKA Sp. z o.o.



Wieloarkuszowa norma PN-EN
62305 dotycząca ochrony od-
gromowej nakłada na projek-

tanta i wykonawcę znacznie więcej za-
dań niż zapisy zawarte w dotychczas
obowiązujących normach. Urządzenie
piorunochronne powinno być poddane
przeglądom oraz konserwacji, których
zakres opisany został w arkuszu trzecim
normy PN-EN 62305-3:2011 – Ochrona
odgromowa: Uszkodzenia fizyczne
obiektów i zagrożenie życia. 

Oddziałując na obiekt, wyładowania
piorunowe mogą spowodować wystą-
pienie uszkodzeń samego obiektu,
zniszczenie bądź uszkodzenie jego za-
wartości, a nawet być źródłem zagro-
żenia dla znajdujących się wewnątrz
osób. Projektant jako specjalista kom-
petentny w zakresie projektowania LPS
winien prowadzić konsultacje z wła-
ścicielem lub jego reprezentantem oraz
ze wszystkimi stronami zaangażowa-
nymi w projektowanie i budowę obiek-
tu. Ma to szczególne znaczenie w przy-
padku rozległych (wysokich) obiektów,
gdzie jedynie taka współpraca może za-
pewnić spełnienie zapisów zawartych
w normie, co pozwala osiągnąć zało-
żony poziom bezpieczeństwa, a jedno-
cześnie zminimalizować koszty tej
ochrony. W pierwszym arkuszu normy
PN-EN62305-1:2011 zostały szczegółowo
omówione m.in. efekty oddziaływa-
nia prądu pioruna na elementy LPS
z uwzględnieniem możliwych do wy-
stąpienia uszkodzeń tych elementów.
Podane zostały również istotne kwestie
i parametry probiercze, jakimi powinny
być skontrolowane wszystkie elementy
wykorzystywane do budowy LPS (tabli-
ca D1).

Zastosowanie normy
Norma PN-EN 62305 zwraca rów-

nież znacznie większą uwagę na pa-
rametry jakościowe elementów stoso-
wanych do budowy LPS. Zapisy te
znajdują bezpośrednie przełożenie na
zalecenia dla projektantów i wyko-
nawców zawarte w trzecim arkuszu
normy PN-EN 62305-3. W tym miejscu
warto również zwrócić uwagę na szcze-
góły zapisów zawartych w normach do-
tyczące stosowania elementów speł-
niających odpowiednie wymagania
jakościowe. Zgodnie z Procedurą Pol-
skiego Komitetu Normalizacyjnego R 2
– P 6 „Wprowadzanie Norm Europej-
skich do Polskich Norm metodą tłu-
maczenia lub przedruku z tłumacze-
niem” stwierdzenie „wymagania” w ję-
zyku polskim wyrażane jest poprzez for-

mułę „powinien” lub „należy” (Tablica
2). Jak podano w opisie, formy te są uży-
wane do wskazywania wymagań, któ-
re należy dokładnie spełnić, aby osią-
gnąć zgodność z normą, i od których
nie może być żadnych odchyleń. Po-
niżej przedstawiamy kilka przykłado-
wych zaleceń związanych z proble-
matyką wyboru elementów wykorzy-
stywanych do budowy LPS, zawartych
w normie PN-EN 62305.

Podstawowe zalecenie związane
z wyborem komponentów mówi nam
o tym, że elementy LPS powinny wy-
trzymywać skutki oddziaływania elek-
tromagnetycznego prądu pioruna
i przewidywalne przypadkowe naprę-
żenia bez ulegania uszkodzeniom.
Oznacza to, że urządzenie pioruno-
chronne zaprojektowane dla danej kla-
sy ochrony nie powinno się rozsypać
przy trafieniu bezpośrednim, ale wyko-
nać swoje zadanie polegające na:

a) przechwyceniu wyładowania pioru-
nowego w obiekt (za pomącą układu
zwodów),
b) bezpiecznym odprowadzeniu prądu
piorunowego do ziemi (za pomocą
układu przewodów odprowadzających),
c) rozproszeniu prądu piorunowego
w ziemi (za pomocą układu uziomów).

Można to osiągnąć, wybierając do
budowy LPS elementy, które z powo-
dzeniem przetestowano zgodnie z serią
norm EN 62561. Elementy LPS powinny
być wykonywane z materiałów wy-
szczególnionych w normie lub z innych
materiałów o równoważnych mecha-
nicznych, elektrycznych i chemicznych
(korozyjnych) właściwościach. Dalej
w treści normy znalazł się zapis (z punk-
tu widzenia reguł normalizacyjnych
– nakaz), że wszystkie elementy skła-
dowe powinny odpowiadać wymaga-
niom serii norm EN 62561. Jest to waż-
ne, ponieważ norma ściśle określa
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Rys.1. Wygląd elementów LPS, które nie były regularnie przeglądane i konserwowane 

Przedstawienie przez producenta certyfikatu i ra-
portu z badań może stanowić podstawę oceny
przydatności tego elementu w ramach tworzo-
nego urządzenia piorunochronnego. Norma za-
kłada też, że projektant LPS i wykonawca LPS
powinni wyszczególnić złącza i uchwyty przewo-
dów, które wytrzymują elektrodynamiczne siły
prądu pioruna w przewodach i pozwalają na wy-
dłużanie i kurczenie się przewodów wskutek sto-
sownego wzrostu temperatury.



materiały, kształty i minimalne przekroje
poprzeczne przewodów i prętów na
zwody oraz na przewody odprowa-
dzające oraz uziomy. Materiały te po-
winny spełniać wymagania oraz być ba-
dane zgodnie z serią norm EN 62561.

Seria norm PN-EN 62561 opisuje wy-
magania i próby dla elementów urzą-
dzenia piorunochronnego. Obecnie
obowiązuje siedem arkuszy dotyczą-
cych:
– elementów łączeniowych (zacisków,
złączek, obejm, szyn wyrównawczych)
– przewodów i uziomów
– iskierników izolacyjnych
– uchwytów
– uziomowych studzienek kontrolnych
i ich uszczelnień
– liczników udarów piorunowych
– substancji poprawiających jakość
uziemień.

Cel: niezawodne urządzenie
piorunochronne

Dla zewnętrznego urządzenia pio-
runochronnego, które może przewodzić
część prądu pioruna, ważne jest, aby
zastosowane przewody i zaciski speł-
niały wymagania temperaturowe. Dla-
tego w normie znalazł się zapis, aby
w kwestii wyboru komponentów LPS, ta-
kich jak pręty i zaciski, projektant od-
woływał się do serii norm EN 62561. Daje
to pewność, że uwzględniony zostanie
wzrost temperatury oraz wytrzymałość
mechaniczna takich komponentów.
W przeciwieństwie do łatwo widocznych
skutków zastosowania złej jakości ele-
mentów lub braku dbałości o LPS bar-

dziej skomplikowana jest ocena, czy za-
stosowane elementy wytrzymają prze-
pływ prądu piorunowego.

Zaprojektowanie pewnego i nieza-
wodnego urządzenia piorunochronne-
go wymaga zastosowania produktów,
które przeszły badania laboratoryjne sy-
mulujące zagrożenie stwarzane pod-
czas bezpośredniego oddziaływania
prądu udarowego (przepływ prądu pio-
runa przez elementy LPS). Dlatego
w celu ujednolicenia zakresów badań
laboratoryjnych poszczególnych ele-
mentów stosowanych do budowy LPS
opracowano wieloczęściową normę
PN-EN 62561, określającą wymagania
i sposoby przeprowadzania testów dla
poszczególnych elementów.

Sposób przeprowadzania badań
metalowych elementów połączenio-
wych, które stanowią części urządzenia
piorunochronnego, takich jak złączki,
elementy łączące i mostkujące, złącza
pomiarowe itd., zawarto w pierwszym

arkuszu normy PN-EN 62561-1. Zgodnie
z zaproponowanymi procedurami ba-
dawczymi we wstępnej fazie elementy
LPS należy poddać kondycjonowa-
niu/starzeniu, obejmującemu oddziały-
wanie mgły solnej, a następnie od-
działywaniu wilgotnej atmosfery siarki.
Dodatkowo w przypadku próbek wy-
konanych ze stopu miedzi z zawartością
miedzi mniejszą niż 80 proc. są one pod-
dawane oddziaływaniu atmosfery amo-
niakalnej. Po zakończeniu oddziały-
wań kondycjonujących badany ele-
ment bez oczyszczenia jest umiesz-
czany na specjalnej tablicy badawczej
i trzykrotnie poddawany działaniu prą-
du symulującego wyładowanie pioru-
nowe. 

Prąd probierczy o amplitudzie
100 kA lub 50 kA odpowiada klasom
próby H lub N. Odstęp czasu pomiędzy
poszczególnymi impulsami prądów
udarowych powinien umożliwić ochło-
dzenie próbki do mniej więcej tempe-
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Elementy łączeniowe mają nie tylko ładnie wy-
glądać, lecz przede wszystkim zapewnić bezpie-
czeństwo urządzenia piorunochronnego dla
ludzi i pobliskich instalacji w przypadku bezpo-
średniego wyładowania. Stosowanie komponen-
tów, które przeszły pozytywnie testy zgodnie 
z wymaganiami serii norm 62561, przyczynia się
do poprawy bezpieczeństwa obiektów, 
na których wykonano LPS.

Rys. 2. Badanie elementów urządzenia piorunochronnego: a) widok generatora stosowanego do prób, b) element przed badaniem, c) ele-
ment po badaniu
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ratury otoczenia. Z pomiarów sporzą-
dzany jest szczegółowy raport obej-
mujący potwierdzenie przeprowadzo-
nych prób dla danego elementu (kom-
binacji) oraz stwierdzenie czy dany ele-
ment spełnił kryteria wymagane przez
normę. W zakresie testów prądem pio-
runowym element przeszedł pozytywnie
testy, jeżeli: 
– rezystancja połączenia mierzona przy
prądzie o wartości co najmniej 10 A,
możliwie jak najbliżej miejsca połącze-
nia, jest równa lub mniejsza 1 mΩ, a dla
elementów ze stali nierdzewnej – nie
większa niż 2,5 mΩ,
– nie wykazuje on żadnych uszkodzeń
zauważalnych gołym okiem, bez za-
stosowania powiększenia, ani nie ma
części poluzowanych lub zdeformowa-
nych pogarszających warunki normal-
nej eksploatacji,
– dla połączeń skręcanych moment
obrotowy luzowania jest większy niż
0,25 i mniejszy niż 1,5 wartości mo-
mentu obrotowego stosowanego przy
dokręcaniu (w przypadku połączeń wy-
konanych za pomocą więcej niż jednej
śruby dla niniejszej próby ważny jest mo-
ment obrotowy luzowania pierwszej
śruby).

W celu otrzymania jednoznacznych
wyników w normie dokładnie określono
układy połączeń przewodów podczas
badania oddziaływania prądu udaro-
wego na złączki. Dodatkowo złączka
wraz z zamocowanymi w niej przewo-
dami poddawana jest badaniom ob-
ciążeniowym siłą 900 N. Badanie uzna-
je się za pozytywne, jeżeli przesunięcie
przewodów w złączce jest mniejsze niż
1 mm oraz nie nastąpiło uszkodzenie
złączki i przewodów. Należy pamiętać,
że kombinacja różnych tworzyw i ich
zróżnicowana wytrzymałość mecha-
niczna oraz cechy termiczne powodu-
ją różny wpływ na części łączące w cza-
sie przepływu prądu piorunowego. Zja-
wisko to występuje szczególnie wyraź-
nie w przypadku części łączących wy-
konanych ze stali szlachetnej (stal nie-
rdzewna), gdzie z powodu niewysokiej
konduktywności następuje znaczny
wzrost temperatury elementów. Jeśli
element łączący jest stosowany w wię-
cej niż jednym układzie połączeń
– zgodnie z zaleceniami producenta za-
mieszczonymi w instrukcji montażowej
– to badania należy wykonać dla każ-
dego układu połączeń. Aby przebadać
przypadek krytyczny, należy oprócz za-
leceń dla układów poddać testom tak-
że dopuszczalną przez producenta
kombinację materiałową. Postępowanie

takie pokazano powyżej na przykładzie
złączki MV. Najpierw należy ustalić
ilość kombinacji testowych. Nasza złącz-
ka testowa wykonana jest ze stali szla-
chetnej (stali nierdzewnej) i w związku
z tym może być łączona z przewodami
ze stali, aluminium, stali nierdzewnej
i miedzi. Ponadto łączenie może reali-
zować połączenie krzyżowe lub szere-
gowe. Z powyższej analizy wynika, że
dla tego typu złączki należy przepro-
wadzić testy dla 8 kombinacji.

Podsumowanie
Montując urządzenie pioruno-

chronne z elementów badanych zgod-
nie z zaleceniami norm, posiadają-
cych odpowiednią certyfikację, można
zapewnić ochronę obiektu i uniknąć sy-
tuacji, w której układy mające zapewnić
bezpieczeństwo nie tylko nie spełnią
swojego zadania, ale jako pierwsze
ulegną uszkodzeniu. Zgodnie z normą
PN-EN 62305 zarówno projektant, jak
i wykonawca urządzenia pioruno-
chronnego, powinni posiadać umiejęt-
ność oceny elektrycznych i mechanicz-
nych skutków wyładowania piorunowe-
go w obiekt. Norma wymaga też od wy-
specjalizowanego projektanta i wyko-
nawcy gruntownej znajomości norm do-
tyczących ochrony odgromowej i kilku lat
praktyki. Wyspecjalizowany projektant
i wykonawca LPS powinni zweryfikować
przydatność użytych materiałów stoso-
wanych do budowy LPS – z punktu wi-
dzenia reguł normalizacyjnych takie
postanowienie stanowi nakaz kontroli

komponentów urządzenia pioruno-
chronnego instalowanych na obiekcie.

Dlatego tak ważny jest tutaj kolejny
zapis mówiący o tym, że weryfikację
przydatności elementów można osią-
gnąć, na przykład żądając od produ-
centów certyfikatów probierczych i ra-
portów wykazujących, że materiały
przeszły pomyślnie próby jakości zgod-
nie z serią norm EN 62561. Przedsta-
wienie przez producenta certyfikatu i ra-
portu z badań może stanowić podsta-
wę oceny przydatności tego elementu
w ramach tworzonego urządzenia pio-
runochronnego. Norma zakłada też,
że projektant LPS i wykonawca LPS po-
winni wyszczególnić złącza i uchwyty
przewodów, które wytrzymują elektro-
dynamiczne siły prądu pioruna w prze-
wodach i pozwalają na wydłużanie i kur-
czenie się przewodów wskutek sto-
sownego wzrostu temperatury.

Przyjmując do projektu tylko ele-
menty spełniające wymagania normy
EN-62561, projektant może praktycznie
od razu przygotować wymieniony
w normie wykaz złączek i uchwytów. Ele-
menty łączeniowe mają nie tylko ładnie
wyglądać, lecz przede wszystkim za-
pewnić bezpieczeństwo urządzenia
piorunochronnego dla ludzi i pobli-
skich instalacji w przypadku bezpo-
średniego wyładowania. Stosowanie
komponentów, które przeszły pozytyw-
nie testy zgodnie z wymaganiami serii
norm 62561, przyczynia się do poprawy
bezpieczeństwa obiektów, na których
wykonano LPS. �

Rys. 3. Kombinacje testowe dla złączki MV z uwzględnieniem rożnych materiałów przewo-
dów oraz sposobów połączenia (łączenie szeregowe i krzyżowe)
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Opracowanie stanowi odpowiedź
na coraz większą podatność
współczesnych urządzeń na

powstawianie szkód w wyniku prze-
pięć. Zauważa się ponadto, iż stan
techniczny sieci elektrycznej oraz jej
zabezpieczenia mają ścisły związek
z częstotliwością występowania poża-
rów. W dokumencie przedstawione zo-
stały podstawowe założenia ochrony od-

gromowej i przeciwprzepięciowej, za-
gadnienia związane z analizą ryzyka
i wyborem odpowiednich urządzeń za-
bezpieczających oraz podstawowe za-
sady ich instalacji i konserwacji. Omó-
wione zostały także błędy najczęściej
popełniane przy doborze zabezpie-
czeń, ich montażu i eksploatacji wraz
z opisem skutków takich sytuacji.

Wydawnictwo przeznaczone jest
dla przedsiębiorców i osób zarządza-
jących nieruchomościami, pracowników
zakładów ubezpieczeń odpowiedzial-
nych za ocenę ryzyka i likwidację szkód
oraz pośredników ubezpieczeniowych.
Omawiany dokument dostępny jest nie-
odpłatnie na stronie internetowej PIU:
https://piu.org.pl/wydawnictwo/zabez-
pieczenie-skutkami-przepiec-wylado-
wan/. Poniżej zaprezentowano pokrót-
ce omawiane opracowanie.

Wymagania dla projektanta
Budowa obiektu nie jest zadaniem

łatwym i wymaga przeprowadzenia
szeregu działań. Jednym z pierwszych
jest zamówienie lub adaptacja projek-
tu. Na tym etapie inwestor zazwyczaj ko-
rzysta z usług projektanta. To w jego rę-
kach spoczywa główna odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo obiektu, sprzę-
tu i ludzi. Już na początku popełnianych
jest wiele błędów, które docelowo po-

wodują zwiększenie ryzyka strat, pro-
blemów z likwidacją szkód itp. Bardzo
często optymalizacja kosztów prowa-
dzona zbyt agresywnie, bez oparcia
w wiedzy technicznej lub z celowym jej
pominięciem może doprowadzić do
wielu niepotrzebnych dramatów życio-
wych.

Mając powyższe na uwadze, nale-
ży postawić szereg wymagań już na eta-
pie projektowania. W pierwszej kolej-
ności projektant powinien przeprowa-
dzić szczegółową analizę ryzyka po-
wstania szkód i strat piorunowych zgod-
nie z normą PN-EN 62305-2. Powszech-
nie wiadomo, iż powyższa analiza wy-
maga szczegółowej wiedzy, stąd w pro-
jekcie zazwyczaj znajdujemy lakonicz-
ne stwierdzenie, najczęściej w postaci
dwóch zdań. Takie postępowanie nara-
ża inwestora na zarzut ze strony likwi-
datora ewentualnych zniszczeń – „moje
obliczenia wykazują, iż powinien być za-
stosowany…”. W branży projektowej
bardzo często korzysta się z metody „ko-
piuj/wklej” zamiast z wiedzy technicznej.
Wszyscy o tym wiedzą, ale nic z tym nie
robią, bo tak jest łatwiej. W podrozdzia-
le 11.1 opracowania wyraźnie nie do-
puszcza się takiego postępowania. Na-
leży zauważyć, iż błędy na etapie pro-
jektowania są bardzo trudne do usu-
nięcia na kolejnych etapach budowy.

Bezpieczeństwo, ocena ryzyka,
ochrona odgromowa i przeciwprze-
pięciowa w świetle nowych zaleceń
Polskiej Izby Ubezpieczycieli
Polska Izba Ubezpieczeń przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki 
i Telekomunikacji oraz Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP, Zespołem 
Inżynierów Ryzyka PIU opublikowała zalecenia pt. „Zabezpieczenia przed skutkami
przepięć i wyładowań piorunowych. Rodzaje, prawidłowe stosowanie i ich wpływ na
bezpieczeństwo obiektów budowlanych”. W komunikacie z 2 czerwca br. PIU przesłała
opracowane zalecenia do prezesów i członków zarządów zakładów ubezpieczeń, wpisu-
jąc się w działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

Jarosław Wiater
Politechnika Białostocka, 
Wydział Elektryczny



Na etapie projektu powinno się wy-
magać stosowania urządzeń pioruno-
chronnych i ograniczników przepięć
posiadających certyfikaty jakości jednej
z poniższych jednostek: KEMA, DEKRA,
VDE, VDS. Optymalizacja kosztów na
etapie projektu powoduje dobór naj-
tańszych urządzeń, niespełniających
podstawowych wymagań technicznych,
lub ich zamianę w późniejszym etapie
inwestycji. Bardzo często różne zabie-
gi marketingowe skłaniają do stoso-
wania elementów z nierzetelnymi de-
klaracjami CE lub o zupełnie nierzetel-
nych parametrach. Dotyczy to w szcze-
gólności rozwiązań ograniczających
gęstość zwodów odgromowych (tzw.
piorunochrony aktywne, nowa metoda
ochrony odgromowej itp.), ograniczni-
ków przepięć, tzw. „B+C”, o zawyżonej
wytrzymałości udarowej, stosowania
tzw. rurek odgromowych.

Mając na uwadze liczne błędy po-
pełniane nawet przez doświadczonych
projektantów, w opracowaniu zaleca się,
aby rozkład i gęstość zwodów odgro-
mowych na dachu odpowiadały wy-
tycznym norm z zakresu ochrony od-
gromowej. Na granicy stref LPZ0 i LPZ1,
na wejściu do budynku konieczne jest
stosowanie iskiernikowego ograniczni-
ka przepięć o prądzie impulsowym nie
mniejszym niż 25 kA na fazę. Na grani-
cy stref LPZ0 i LPZ1 zabronione jest sto-
sowanie ograniczników opartych na
technologii warystorowej. Ponadto urzą-
dzenia do ograniczania przepięć nale-
ży dobezpieczać za pomocą wkładek
topikowych dobranych zgodnie z wy-
maganiami producenta. Zabronione
jest stosowanie wyłączników nadmia-
rowych jako elementów dobezpiecza-
jących urządzenia ochrony przeciw-
przepięciowej. 

Przytoczone zalecenia pozwolą
znacznie obniżyć ryzyko szkód i strat wy-
wołanych przez wyładowania pioruno-
we. Argumenty, które mogą się pojawić,
np. „ale to więcej kosztuje”, należy
obalić stwierdzeniem „na tle wartości
całej inwestycji dodatkowy koszt 2–3 tys.
zł jest do zaakceptowania”. 

Eksprecki system oceny ryzy-
ka szkód i strat piorunowych

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
szczegółowych prac projektant systemu
ochrony odgromowej powinien zebrać
informacje dotyczące funkcji, ogólnego
planu, konstrukcji oraz lokalizacji obiek-
tu. Tam, gdzie urządzenie pioruno-
chronne (LPS) nie zostało jeszcze od-
górnie sprecyzowane przez upoważ-

nioną instytucję, ubezpieczyciela lub
nabywcę, projektant ochrony odgro-
mowej powinien na podstawie podanej
w PN-EN 62305-2 procedury szacowa-
nia ryzyka zdecydować, czy obiekt
chronić za pomocą LPS, czy nie, i jakiej
klasy ma być zastosowane urządzenie
piorunochronne. 

Cała procedura wymaga specjali-
stycznej wiedzy i doświadczenia pro-
jektowego. Stąd wiedząc o fakcie na-
gminnego obchodzenia procedury, PIU
opracowało we współpracy z inżynie-
rami ryzyka ekspercki system jako-
ściowej oceny ryzyka szkód i strat pio-
runowych. Głównym celem podjętych
prac jest zaadoptowanie specjalistycz-
nej wiedzy do formy umożliwiającej
wykorzystanie jej przez przedsiębiorców,
inwestorów, osoby zarządzające nie-
ruchomościami, pracowników zakła-
dów ubezpieczeń odpowiedzialnych
za ocenę ryzyka i likwidację szkód, jak
również przez pośredników ubezpie-
czeniowych. Część schematu postę-
powania opisanego graficznie w algo-
rytmie tworzy swoiste zalecenia, które
mają za zadanie obniżyć ryzyko do
akceptowalnego poziomu. W niektórych
punktach zalecenia odstają od po-
wszechnie stosowanej metody projek-
towania i wykonywania obiektów z kry-
terium „100% cena”. Zastosowanie się
do wymagań w minimalny sposób
zwiększa koszt całej inwestycji, nie-
mniej jednak pozwoli przeciąć błędne
koło ceny. Rzeczywistość i warunki na-
turalne, w jakich żyjemy i w jakich bu-
dynki są eksploatowane, narzucają
w sposób naturalny minimalne wyma-
gania ekonomicznie uzasadnionej
ochrony.

Rekomendacje i konsekwencje
ich nieprzestrzegania

Z punktu widzenia ryzyka ubezpie-
czeniowego kluczowa jest wartość
obiektu. Jeśli całościowa wartość nie jest
większa niż 100 tys. zł, potencjalne stra-
ty są do zaakceptowania. Jeśli wartość
obiektu przekracza tę kwotę, konieczne
jest szersze spojrzenie na sposób ochro-
ny. W pierwszej kolejności istotny jest po-
dział ze względu na rodzaj budynku
(obiekt przemysłowy/biurowy/miesz-
kalny). W przypadku obiektu przemy-
słowego zakres potencjalnych zniszczeń
jest większy, ryzyko i straty mogą być ka-
tastrofalne, dlatego zaleca się bardziej
szczegółową analizę. W pierwszej ko-
lejności należy sprawdzić, czy w doku-
mentacji projektowej umieszczony został
system ochrony odgromowej. Jeśli nie,

należy szczegółowo przeanalizować
ryzyko zgodnie z normą PN-EN 62305
[3,4,5,6]. W dalszej kolejności należy
sprawdzić, czy istniejący system nie jest
uszkodzony, czy przypadkiem nie za-
stosowano urządzeń ESE, aktywnych
piorunochronów lub innych rozwiązań
mających na celu ograniczenie gęsto-
ści zwodów i przewodów odprowadza-
jących prąd piorunowy. W szczególnych
przypadkach dopuszcza się zastoso-
wanie konstrukcji budynku jako zwodu.
Ze względu na zapotrzebowanie na
energię elektryczną znaczna część
obiektów przemysłowych zasilana jest
liniami średniego napięcia. Stosowanie
transformatorów SN/nn wymaga za-
stosowania dedykowanych ogranicz-
ników przepięć po stronie górnego i dol-
nego napięcia. 

Istotną nowością zalecaną w algo-
rytmie jest konieczność stosowania
ograniczników iskiernikowych w roz-
dzielnicy głównej budynku. Wynika to
z nagminnego stosowania technologii
warystorowej o zawyżonych parame-
trach znamionowych, tzw. ograniczni-
ków „B+C”. Należy zauważyć, iż po-
mimo kontroli prowadzonych przez
UOKiK, nałożonych zakazów dalszej
dystrybucji i konieczności wycofania
z rynku problem jest skrzętnie wycisza-
ny. W dalszym ciągu niebezpieczne
ograniczniki przepięć są dostępne
w sprzedaży, są dobierane przez pro-
jektantów i instalowane przez wykonaw-
ców oraz akceptowane przez inspekto-
rów. W tym miejscu należy wyraźnie pod-
kreślić, iż z punktu widzenia ogólnych wa-
runków ubezpieczenia stosowanie urzą-
dzeń niebezpiecznych wyłącza odpo-
wiedzialność ubezpieczyciela. 

Kryterium ceny, które powoduje
trwanie patologii w tym zakresie, może
w perspektywie czasu powodować wie-
le dramatycznych sytuacji w przedsię-
biorstwach, firmach i u osób prywat-
nych. Niestety problem wadliwych urzą-
dzeń, szczególnie pochodzenia chiń-
skiego, znacząco zwiększa ryzyko strat
piorunowych. Dlatego zaleca się rów-
nież w proponowanym algorytmie wy-
korzystywanie urządzeń posiadających
rekomendację VdS, ATEX, KEMA, CSA,
UL, GOST. Rekomenduje się również
wymaganie protokołów z badań urzą-
dzeń na etapie postępowań przetar-
gowych. Same deklaracje CE są nie-
wystarczające i często po wyłączeniu
odpowiedzialności ubezpieczyciela
trudno jest wyegzekwować ewentualne
straty od małych firm importujących pro-
dukty chińskie. �
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Jako czujniki selektywne wykorzystu-
je się najczęściej elementy elektro-
chemiczne lub pracujące na zasa-

dzie absorpcji światła w zakresie fal
podczerwonych. Grupę nieselektywną
tworzą czujniki, w których elementem
bezpośredniej detekcji gazu jest pół-
przewodnik.

Zapewnienie właściwego systemu
detekcji gazów w danym obiekcie nie
oznacza wyłącznie instalacji detektorów
i urządzeń uzupełniających (centrale,
sterowniki zaworów itp.). Właściwy sys-
tem to pojęcie bardzo szerokie, obej-
mujące m.in. prawidłowe wyznaczenie
punktów montażu detektorów, sposób
jego komunikacji z urządzeniem nad-
rzędnym, algorytm sterowania z ewen-
tualnym podziałem na strefy, ale przede
wszystkim dobór detektora ze względu
na zastosowany czujnik. Punkt montażu
detektora oznacza jego umieszczenie
w miejscu, w którym może nastąpić
ewentualny wyciek gazu, ale równie
ważne są jego własności fizykoche-
miczne. Poza parametrami gazu, takimi
jak gęstość czy temperatura, niezwykle
istotna jest zdolność do tworzenia ob-
łoków, która całkowicie uniemożliwia sto-
sowanie tzw. zasady promienia zasięgu
działania detektora, szczególnie z racji
dyfuzyjnej metody pomiaru, na której ba-
zuje większość detektorów.

Dobór detektorów ze względu na za-
stosowany czujnik determinuje jakość
systemu, nawet przy prawidłowo roz-
mieszczonych elementach. Jak wspo-
mniano we wstępie artykułu, do dys-
pozycji są czujniki selektywne i niese-
lektywne. Do wykrywania gazów ta-
kich jak tlenek węgla stosowanie tanich
detektorów opartych na nieselektyw-
nych czujnikach półprzewodnikowych
powoduje degradację całości syste-
mu. Degradacja ta dotyczy zgłaszania

fałszywych alarmów, powodujących
nieuzasadnione wyłączenia obiektu z ru-
chu, np. blokadę funkcjonowania ga-
rażu lub przerwanie procesów pro-
dukcyjnych. Kolejnym skutkiem degra-
dacji systemu przez zastosowanie ta-
nich czujników półprzewodnikowych

jest znaczne zwiększenie poboru prądu,
co przy zainstalowaniu kilkudziesięciu,
a często kilkuset detektorów, powodu-
je straty energii elektrycznej. Użycie
selektywnych detektorów, gdzie wykry-
ciu podlega tylko właściwy gaz, skutkuje
uzyskaniem trudnych do przecenienia
korzyści.

Znając dogłębnie problematykę de-
tekcji gazów toksycznych i wybucho-

wych, firma P.W. Pro-Service Sp. z o.o.
zrealizowała bogatą paletę urządzeń,
które zaspokajają potrzeby użytkowni-
ków w zakresie skutecznej ochrony
przed zagrożeniami gazowymi przez
zastosowanie detektorów z sensorami
o charakterystyce selektywnej. Sztan-
darowym przykładem takiego urzą-
dzenia w odniesieniu do obiektów ga-
rażowych jest dwugazowy detektor
DUOmaster CO/LPG, produkowany
przez P.W. Pro-Service Sp. z o.o. Zasto-
sowany tam czujnik CO jest sensorem
elektrochemicznym, selektywnym, o bar-
dzo długim czasie życia, dochodzącym
do 10 lat. P.W. Pro-Service Sp. z o.o. był
pierwszą firmą w Europie, która opra-
cowała dwugazowy detektor o budowie
wymuszającej jego prawidłowy montaż
przy instalacji. W ofercie jest również
trójgazowy detektor Tmaster. Także
w tej konstrukcji konsekwentnie zasto-
sowano selektywny czujnik trzeciego
gazu, jakim może być np. NO2.

Na koszt systemu składa się kalku-
lacja zakupu i jego eksploatacja, ale tak-
że komfort i – przede wszystkim – bez-

pieczeństwo. Okazuje się, że wybór
selektywnego systemu jest wyborem
najbardziej właściwym, również w wy-
miarze ekonomicznym. 

W krótkim artykule nie sposób ująć
wszystkich aspektów i możliwości roz-
wiązywania problemów detekcji ga-
zów, dlatego firma P.W. Pro-Service
Sp. z o.o. udziela bezpłatnych, indywi-
dualnych szkoleń i konsultacji. �

Selektywnie czy tanio?
Podstawowym elementem dowolnego systemu detekcji gazów toksycznych i wybucho-
wych jest detektor wyposażony w specjalizowany czujnik gazu. Wśród istniejących na
rynku czujników można wyróżnić dwie główne grupy: sensory selektywne i nieselek-
tywne. Cecha ta ściśle zależy od zastosowanej metody pomiaru gazu.

P.W. Pro-Service Sp. z o.o. był pierwszą firmą 
w Europie, która opracowała dwugazowy detek-
tor o budowie wymuszającej jego prawidłowy
montaż przy instalacji. W ofercie jest również trój-
gazowy detektor Tmaster. Także w tej konstrukcji
konsekwentnie zastosowano selektywny czujnik
trzeciego gazu, jakim może być np. NO2.

Leszek Muszyński
kierownik kontroli jakości, 
P.W. Pro-Service Sp. z o.o.
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Tuż przed rozpoczęciem gali foyer
stopniowo wypełniali znamienici
goście – przedstawiciele różnych

środowisk: od biznesu po show-biz-
nes. Łączyły ich wytworne kreacje,
uśmiechy, ale przede wszystkim impo-
nujący dorobek zawodowy. Zarówno do-
skonale znane osobowości życia pu-
blicznego, jak i przedsiębiorcy, którzy
stawili się na gali VIP, mogą mówić
o sukcesie. Gala VIP od 5 lat integruje
tych, którzy dzięki swej pracy, postawie
i wieloletnim dokonaniom zasługują
na podziękowanie i uhonorowanie.

Po oficjalnym powitaniu gości przez
gospodarza gali – redaktora naczel-
nego „Magazynu VIP” Mariusza Gry-
żewskiego – prowadzący uroczystość
Monika Zamachowska i Michał Ol-
szański przeszli do prezentacji laure-
atów, poczynając od osób nagrodzo-
nych w kategorii VIP Biznesu. Na scenie
pojawiali się kolejni przedsiębiorcy, któ-
rzy z dumą odbierali wyróżnienia – do-
wód uznania dla jakości zarządzania,
wypracowywanych wyników, repre-
zentowanych standardów i wdraża-

nych dobrych praktyk. Wśród najlep-
szych w dziedzinie biznesu znaleźli się
przedstawiciele różnych gałęzi: turystyki,
hutnictwa, górnictwa, energetyki, usług
budowlanych, w tym budownictwa ko-
lejowego, działalności deweloperskiej,
rynku ubezpieczeń i rynku zbrojenio-
wego. Tak wielka różnorodność najlepiej
potwierdza, że sukces niejedno ma
imię, a na szczyt prowadzą bardzo
różne drogi.

W dalszej części gali wręczono sta-
tuetki VIP w Ochronie Zdrowia, które za
osiągnięcia zarządzanych placówek
otrzymali: Piotr Henryk Skarżyński, dy-
rektor Instytutu Narządów Zmysłów
i członek zarządu Centrum Słuchu
i Mowy Medincus, i Sławomir Wolniak,
właściciel Kliniki Psychiatrycznej i Terapii
Uzależnień WOLMED. Trzecią nagrodę
z obszaru medycyny otrzymał Woje-
wódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
który podczas gali reprezentowała Ka-
mila Kocańda, radca prawny szpitala.

Po ochronie zdrowia przyszedł czas
na znanych przedstawicieli szeroko ro-
zumianej kultury. Wśród laureatów zna-

lazły się liczne osobistości znane ze sce-
ny, estrady i szklanego ekranu, które
mogą poszczycić się imponującymi
osiągnieciami zawodowymi, wyróżnie-
niami, a przede wszystkim sympatią
i przychylnością opinii publicznej. Na
scenie ze statuetką w dłoni pozowali fo-
toreporterom: Janusz Gajos, Wojciech
Pszoniak, Henryk Talar, Maria Pakulnis,
Małgorzata Pieczyńska, Marian Dzię-
dziel, Barbara Wrzesińska, Jerzy Ra-
dziwiłowicz, Izabela Trojanowska, Mał-
gorzata Potocka, Paweł Wawrzecki,
Wojciech Gąssowski, Krzysztof Janczar
oraz Zbigniew Zamachowski. Wśród
gwiazd sceny znalazła się też pisarka
i „Mistrzyni Mowy Polskiej” – Barbara
Wachowicz, jak zwykle barwna i uśmiech-
nięta, jak przystało na zdobywczynię
Orderu Uśmiechu. „Magazyn VIP” wy-
różnił również twórców wspaniałych
festiwali muzycznych, które zyskały re-
nomę i rozgłos. Statuetkę odebrali prof.
Bohdan Boguszewski – dyrygent, pe-
dagog i dyrektor artystyczny Między-
narodowego Festiwalu Muzycznego
„Sacrum Non Profanum” oraz prof.

5. Gala VIP za nami

W październikowy wieczór hotel Sheraton po raz piąty otworzył podwoje gościom
„Magazynu VIP”, którzy spotkali się na corocznej gali. To wydarzenie, gdzie biznes
idzie pod rękę z kulturą, a najlepsi przedstawiciele gospodarki, samorządności, ochrony
zdrowia, sztuki i różnych dziedzin życia publicznego odebrali statuetki będące wyrazem
uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć.



Henryk Skarżyński – światowej sławy
otochirurg i specjalista z dziedzin oto-
rynolaryngologii, audiologii i foniatrii,
tym razem nagrodzony nie za wybitne
dokonania medyczne, lecz za organi-
zację cyklu Międzynarodowych Festi-
wali Muzycznych dla Dzieci, Młodzie-
ży i Dorosłych „Ślimakowe Rytmy”,
w ramach których prezentowane są
osiągnięcia muzyczne osób, które od-
zyskały słuch dzięki wszczepieniu im-
plantu ślimakowego. Szczególne miej-
sce w gronie laureatów statuetki VIP
2017 zajęła postać, której nikomu nie
trzeba przedstawiać – Janina Ochoj-
ska, stojąca na czele Polskiej Akcji
Humanitarnej. 

Następnie statuetki odebrali na
scenie zwycięzcy w kategoriach: Firma
VIP-a, Produkt VIP-a, Hotel VIP-a i Auto
VIP-a, którym został Range Rover Ve-
lar. Częśc oficjalną zamknęło wręcze-
nie statuetek najlepszym samorzą-
dowcom. W kategorii VIP Samorządu
2017 statuetki otrzymali wyjątkowi za-
rządcy jednostek terytorialnych: wójt
gminy Iława Krzysztof Harmaciński
i burmistrz Susza Krzysztof Pietrzy-
kowski.

Po części oficjalnej goście udali się
na poczęstunek. We foyer mogli po-
dziwiać oryginalne portrety kobiet na-
malowane na deskach przez Sylwię
Kalinowską i najnowszy model Range
Rovera, nagrodzonego statuetką Auto
VIP-a, a także degustować tradycyjne
Nalewki Staropolskie i zapoznać się
z ofertą jednego z laureatów – Wy-
dawnictwa Kurtiak i Ley, które wydaje
książki artystyczne. Po przerwie roz-
rywkę zapewnili gościom artyści wy-
konujący muzykę na żywo – zespół
Bigbit i Danuta Stankiewicz, która po-
rwała gości do tańca swoją interpre-
tacją znanych przebojów. �
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VIP Biznesu 2017
• Andrzej Anuszkiewicz, właściciel PPHU
„Lopi” z Legionowa
• Władysław Brzozowski, dyrektor Gospo-
darstwa Rolnego Produkcyjno-Nasien-
nego Władysław Brzozowski z Mienian 
k. Hrubieszowa
• Jan Chorostkowski, założyciel i prezes
Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego
DACH BUD Sp. z o.o. z Wrocławia
• Jarosław Chrobociński, prezes zarządu
TUTHAI Sp. z o.o.
• Józef Dąbek, prezes zarządu Kopalni
Wapienia „Morawica” SA z Morawicy
• Mariusz Kolankowski, prezes zarządu
MESKO S.A. ze Skarżyska Kamiennej
• Anna Kolisz, wiceprezes zarządu i dy-
rektor zarządzający ANKOL Sp. z o.o. 
z Chorzelowa
• Czesław Kolisz, prezes zarządu i dyrektor
zarządzający ANKOL Sp. z o.o. z Chorzelowa
• Gabriela Kośmider, prezes zarządu 
GABI-PLAST Przedsiębiorstwa Produk-
cyjno-Handlowego Gabriela Kośmider z
Krotoszyna
• Kazimierz Okińczyc, prezes Koszaliń-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” 
z Koszalina
• Krzysztof Pianowski, właściciel 
Przedsiębiorstwa Budowlanego ARKOP
Sp. z o.o. Sp. K. z Wrocławia 
• Sławomir Piątek, prezes zarządu Torkol
Sp. z o.o. z Tych
• Marek Piksa, prezes zarządu Grupy
Atlas Tours z Żor
• Stanisław Romaniuk, właściciel Firmy
Budowlanej Stanisław Romaniuk z Białej
Podlaskiej
• Wiesław Szermach, prezes zarządu 
„Polisa-Życie” TU S.A. Vienna Insurance 
Group z Warszawy
• Tadeusz Wrześniak, właściciel Hut Szkła 
Gospodarczego Tadeusz Wrześniak 
Sp. z o.o. z Ładnej k. Tarnowa

VIP Samorządu 2017
• Krzysztof Harmaciński, 
wójt gminy Iława
• Krzysztof Pietrzykowski, 
burmistrz Susza

VIP w Ochronie Zdrowia 2017
• Dr hab. n. med. mgr. zarz. Piotr H.
Skarżyński, dyrektor Instytutu Na-
rządów Zmysłów i członek zarządu
Centrum Słuchu i Mowy Medincus
• Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Kielcach
• Sławomir Wolniak, właściciel Kli-
niki Psychiatrycznej i Terapii Uzależ-
nień WOLMED w Dubiu koło
Bełchatowa

Firma VIP-a 2017
• Autobox Innovations Sp. z o.o. 
ze Starachowic
• Koleje Mazowieckie 
- KM Sp. z o.o. z Warszawy
• „Marchewka” z Piotrowic
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy Sp. z o.o. 
z Bydgoszczy 
• PATIO – Chmielewski, Dudzik 
Sp. j. z Lesznowoli
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TECHBUD Cydzik, Żuchowski 
Sp. J. z Torunia
• Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Za-
stosowań Biotechnologii i Inżynierii
Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. 
z Namysłowa
• Radomskie Hale Mięsne 
Sp. z o.o. z Radomia
• Rolimpex S.A. z Iławy
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Lazurowa” z Warszawy
• Wojskowe Zakłady Lotnicze 
Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
• Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. 
z Białegostoku
• Zakłady Chemiczne 
„NITRO-CHEM” S.A. z Bydgoszczy

Auto VIP-a 2017
• Range Rover Velar

Hotel VIP-a 2017
• Hotel Senator***
• Hotel Skal****

Produkt VIP-a 2017
• Seria BIOWAP OSTEO (Przedsię-
biorstwo Farmaceutyczne LEK-AM
Sp. z o.o.)
• „Trylogia” Henryka Sienkiewicza,
edycja kolekcjonerska (Wydawnic-
two Artystyczne Kurtiak i Ley)
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Konferencja została otwarta przez
Tomasza Haiduka, członka za-
rządu firmy Siemens. W swoim

wystąpieniu podkreślił on kluczowe
znaczenie branży górnictwa odkryw-
kowego dla polityki energetycznej Pol-
ski. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, że
ponad 30 proc. produkowanej energii
elektrycznej dostarczane jest przez tę

gałąź przemysłu. Gości powitał również
Jacek Bogucki, prezes Centrum Elek-
trycznego ANIA, który w swojej prze-
mowie nawiązał do aktualnie realizo-
wanych w Polsce inwestycji w sektorze
energetycznym.

Referat otwierający wygłosił dr Jacek
Szczepiński, dyrektor Poltegor Instytu-
tu. Zaprezentował w nim aktualny stan

oraz perspektywy branży górnictwa
odkrywkowego w Polsce. Zwrócono
uwagę na fakt, że obecnie eksploato-
wane złoża węgla brunatnego umożli-
wią stabilne wydobycie i pracę kom-
pleksów energetycznych do 2030 roku.
Przedstawiono również możliwości wy-
pełnienia luki powstałej po wyeksplo-
atowaniu aktualnie pracujących kom-

ELGOR 2017 
– o przyszłości węgla brunatnego
120 przedstawicieli branży górnictwa odkrywkowego 
i kruszyw oraz dwa dni wykładów – oto bilans 
12. edycji ELGOR, zorganizowanej w dniach 
18–20 października w Kudowie Zdroju.

Konferencja ELGOR 2017 – Robert Wojniak z firmy Siemens i dr Szymon Modrzejewski, gospodarze konferencji



pleksów energetycznych poprzez roz-
poczęcie eksploatowania dotychczas
niezagospodarowanych złóż węgla bru-
natnego, szacowanych w Polsce na
ponad 23 mld ton. – Węgiel brunatny
jest nadal jednym z najbardziej opła-
calnych dla polskiej energetyki źródeł
pozyskiwania energii elektrycznej – po-

wiedział Robert Wojniak z firmy Sie-
mens, gospodarz konferencji, i dodał:
– Z punktu widzenia polskiej gospodarki
jest to paliwo o strategicznym znacze-
niu i ma bezpośredni wpływ na jej kon-
kurencyjność. Aby utrzymać ciągłość
wydobycia na obecnym poziomie, ko-
nieczne jest jednak podjęcie kroków
umożliwiających eksploatację kolej-
nych złóż. Zagadnienie to jest szcze-
gólnie istotne w kontekście trwających
i planowanych inwestycji w polskiej
energetyce, bazującej na węglu bru-
natnym, kamiennym i przyszłościowo
– w części na paliwie jądrowym.

Uczestnicy konferencji za najcie-
kawszą prelekcję uznali wspólne wy-
stąpienie Krzysztofa Okońskiego z firmy
Siemens i Marcina Kołodziejczaka z fir-
my Merrid Controls, poświęcone cy-
berbezpieczeństwu w kopalniach. Pod-
czas referatu na przykładzie wybranych
funkcjonalności systemu Siemens
WinCC OA zaprezentowano przegląd
najnowszych wytycznych, rekomenda-
cji i norm związanych z cyberbezpie-
czeństwem, jakie powinny spełniać
przemysłowe systemy SCADA, DCS
i PLC. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się również prezentacja Zbignie-
wa Borczyka poświęcona przestojom
w pracy koparek kołowych. W wystą-
pieniu zaprezentowano przykładowe
przyczyny wstrzymania pracy koparek
i przenośników taśmowych oraz wska-
zano działania pozwalające na wydłu-
żenie czasu ich bezawaryjnej pracy,
z mniejszą wydajnością, przy uzyskaniu
takiej samej wielkości wydobycia,

oszczędzając jednocześnie konstrukcję
maszyny.

Za ciekawe uczestnicy uznali rów-
nież wystąpienie prof. Jerzego Szy-
mańskiego z Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego w Radomiu.
Było ono poświęcone wykorzystaniu
energii pochodzącej ze źródeł odna-

wialnych do wspomagania zasilania po-
wierzchniowych przenośników taśmo-
wych o regulowanej prędkości taśmy.
Prelegent zaprezentował możliwość
wykorzystania w zakładach górniczych
energii pochodzącej z farm fotowolta-
icznych umiejscowionych na terenach
zabezpieczonych pod działalność gór-
niczą. – Konferencja od lat stanowi fo-
rum umożliwiające wymianę doświad-

czeń reprezentantów różnych sekto-
rów branży. Duża reprezentacja ko-
palni odkrywkowych oraz cementowni,
a także obecność dostawców techno-
logii oraz biur projektowych pozwala na
kompleksową dyskusję o możliwościach
i kierunkach rozwoju branż – mówi Ce-
zary Mychlewicz z firmy Siemens, or-
ganizator konferencji. – Nie bez zna-

czenia pozostaje praktyczny wymiar
konferencji i fakt, że uczestnicy z różnych
zakładów przemysłowych mogą czer-
pać wzajemnie ze swego doświadcze-
nia. Dzięki referatom poświęconym
przeprowadzonym wdrożeniom uczest-
nicy mogli zobaczyć, jak w innych za-
kładach przemysłowych poradzono so-
bie z problemami, z którymi często
spotykają się w swojej codziennej prak-
tyce. 

Konferencja ELGOR jest jednym
z największych w Polsce wydarzeń gro-
madzących ekspertów z branży gór-
nictwa odkrywkowego oraz branży ce-
mentowej. Wśród uczestników znaleźli
się reprezentanci największych kopal-
ni odkrywkowych, takich jak KWB Turów,
KWB Bełchatów, KWB Adamów, KWB
Konin oraz przedstawiciele cementow-
ni, m.in. Cementowni Warta, Cemen-
towni Odra i Grupy Ożarów. Nie bez
znaczenia był udział przedstawicieli
najlepszych polskich uczelni technicz-
nych.

Partnerem technologicznym wy-
darzenia była firma Siemens. Hono-
rowego patronatu udzieliły konferencji:
Ministerstwo Energii, Politechnika Wro-
cławska oraz Wyższy Urząd Górniczy.
Branżowym partnerem konferencji
były: PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna SA oraz Stowarzysze-
nie Inżynierów i Techników Górnictwa

– Oddział Bełchatów, a partnerem me-
rytorycznym – Poltegor Instytut. Part-
nerami głównymi konferencji były firmy
ANIA Holding, Elektromontaż Lublin
oraz REVICO. Partnerami konferencji
były firmy: Actemium BEA, Elektrobu-
dowa, FUGO–Projekt, Helukabel, Lapp
Kabel, Merrid Controls, Prysmian Gro-
up oraz Symeo. �
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Konferencja otwarta została przez Tomasza 
Haiduka, członka zarządu firmy Siemens. 
W swoim wystąpieniu podkreślił on kluczowe
znaczenie branży górnictwa odkrywkowego dla
polityki energetycznej Polski. Zwrócił przy tym
uwagę na fakt, że ponad 30 proc. produkowanej
energii elektrycznej dostarczane jest przez tę
gałąź przemysłu.

Konferencja ELGOR jest jednym z największych
w Polsce wydarzeń gromadzących ekspertów 
z branży górnictwa odkrywkowego oraz branży
cementowej. Wśród uczestników znaleźli się 
reprezentanci największych kopalni odkrywko-
wych, takich jak KWB Turów, KWB Bełchatów,
KWB Adamów, KWB Konin oraz przedstawiciele
cementowni, m.in. Cementowni Warta, Cemen-
towni Odra i Grupy Ożarów. Nie bez znaczenia
był udział przedstawicieli najlepszych polskich
uczelni technicznych.
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W„Poltegor-Instytut” podjęto pra-
ce zmierzające do komplek-
sowego rozwiązania problemu

dotyczącego zwiększonej awaryjności
koparek eksploatowanych w gruntach
trudno urabialnych. Znalazło to odbicie
w realizowanym obecnie projekcie
pt. „Praca koparek kołowych w warun-
kach występowania w urabianym ośrod-
ku utworów o nadmiernych oporach
urabiania, jak i wtrąceń nieurabial-
nych – BEWEXMIN”, którego liderem jest
„Poltegor-Instytut”. Projekt ten, finanso-
wany przez Fundusz Badawczy Węgla
i Stali oraz Narodowe Centrum Badań

i Rozwoju, jest realizowany wspólnie
z trzema partnerami przemysłowymi:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna SA, Oltenia Energy Complex
z Rumunii oraz Public Power Corpora-
tion z Grecji – największymi w swoich
krajach producentami energii elek-
trycznej z węgla brunatnego. Ponadto
w projekcie biorą udział uczelnie oraz
instytuty naukowe: VUHU Výzkumný
ústav pro hnědé uhli z Czech, Technical
University of Crete, National Technical
University of Athens, Uniwersytet w Pe-
trosani oraz Instytut Techniki Górniczej
KOMAG. 

Ku mniejszej awaryjności

Wielonaczyniowa koparka kołowa

Adam Bajcar
adiunkt, kierownik 
Pracowni Górniczej, 
„Poltegor-Instytut” Instytut 
Górnictwa Odkrywkowego

Zarówno w istniejących, jak i nowo otwieranych kopalniach
węgla brunatnego, występują coraz trudniejsze warunki
urabiania, spowodowane głównie występowaniem w nad-
kładzie coraz liczniejszych wtrąceń nieurabialnych i prze-
rostów o nadmiernych oporach urabiania. Przy urabianiu
takich ośrodków występują duże obciążenia dynamiczne,
a także obciążenia o charakterze impulsowym.



Projekt BEWEXMIN podzielony jest
na trzy pakiety robocze, które są ze sobą
powiązane i tworzą kompletny zespół
działań dążących do zmniejszenia awa-
ryjności koparek kołowych w trudnych
warunkach urabiania:
• Optymalne dostosowanie wielona-
czyniowych koparek już eksploatowa-
nych i nowo budowanych do urabiania
nadkładu z przerostami o nadmier-
nych oporach urabiania oraz wtrące-
niami nieurabialnymi;
• Monitorowanie wytężenia ustroju no-
śnego wielonaczyniowej koparki koło-
wej i metoda analizowania sygnałów
diagnostycznych dla bieżącej oceny
zagrożenia uszkodzeniem ustroju no-
śnego i ciągłej kontroli wytrzymałości
zmęczeniowej ustroju;
• Działający w czasie rzeczywistym
system kontroli opierający się o meto-
dy geofizyczne umożliwiający wykry-
wanie wtrąceń skalnych nienadają-
cych się do wydobycia przez koparkę
kołową.

Celem pierwszego pakietu robo-
czego jest określenie wymagań sta-

wianych budowie kołowych koparek
wielonaczyniowych, aby w warunkach
urabiania ośrodka zawierającego utwo-
ry o nadmiernych oporach i nieura-
bialne wtrącenia uzyskać możliwie
małe obciążenia dynamiczne maszyny
oraz właściwą odporność ustroju no-
śnego maszyny na te obciążenia. 

W ramach powyższego zadania re-
alizowany jest szereg prac teoretycz-
nych i praktycznych, do których należy
zaliczyć m.in.:
• opracowanie modelu matematycz-
nego układu urabiania koparki kołowej
ze szczególnym uwzględnieniem mo-
delu obciążeń impulsowych,
• wyznaczenie w oparciu badania na
rzeczywistych maszynach wartości mak-
symalnych naprężeń w ustroju nośnym
od obciążeń impulsowych przy ura-
bianiu ośrodka z nieurabialnymi wtrą-
ceniami oraz współczynniki naprężeń
od drgań masowych w funkcji właści-
wości, zawartych w urabianym ośrod-
ku, utworów o nadmiernych oporach
urabiania;
• opracowanie metody wyznaczania
obliczeniowej siły zastępczej, umożli-
wiającej właściwe uwzględnienie w ob-
liczeniach wytrzymałościowych ustroju
nośnego, obciążeń impulsowych po-
wstających przy natrafieniu przez czer-
pak na nieurabialną przeszkodę.

Określenie wartości siły zastęp-
czej i współczynników obciążeń ma-
sowych w oparciu o przeprowadzone
badania pozwoli również na udosko-
nalenie metod obliczeniowych ustrojów
nośnych kołowych koparek wielona-
czyniowych.

Podczas realizacji drugiego pakie-
tu roboczego tworzony jest system mo-
nitorowania stanu wytężenia ustroju
nośnego nadwozia koparki kołowej
oparty na ciągłej analizie parametrów
pracy głównych mechanizmów napędu
organu roboczego w korelacji z bieżą-
cym poziomem naprężeń mierzonych
w newralgicznych przekrojach kon-
strukcji maszyny. Ustrój nośny koparek
kołowych jest złożonym i skomplikowa-
nym obiektem pod względem konstruk-
cyjnym. Z uwagi na duże gabaryty oraz
losowe, dynamiczne obciążenia ustroju
nośnego związane z eksploatacją ma-
szyny teoretyczne wyznaczenie rzeczy-
wistego wytężenia poszczególnych ele-
mentów konstrukcyjnych obarczone jest
sporymi błędami wynikającymi z uogól-
nień przyjmowanych w procesie obliczeń
wytrzymałościowych.

W proponowanej metodzie moni-
torowania ocena rzeczywistego wytę-

żenia ustroju nośnego koparki jest wy-
konywana na podstawie wybranej
ograniczonej liczby punktów pomia-
rowych. Poprzez punkt monitorowania
należy rozumieć miejsce, w którym
umocowany będzie czujnik pomiarowy
(tensometr). Natomiast miejsce moni-
torowania to obszar bądź element
konstrukcji, gdzie na podstawie wstęp-
nej oceny i analizy obliczeniowej praw-
dopodobne będzie wystąpienie uszko-
dzenia zmęczeniowego. Nie jest moż-
liwe precyzyjne wytypowanie jednego
miejsca, w którym uszkodzenie wy-
stąpi jako pierwsze, ale posługując się
metodami obliczeniowymi, można wy-
typować bardziej wytężone rejony kon-
strukcji. 

Budowany obecnie system ma
w sposób ciągły analizować sygnały
diagnostyczne oraz oceniać potencjal-
ną możliwość uszkodzenia ustroju no-
śnego wynikającą z chwilowych po-
nadnormatywnych obciążeń w czasie
pracy oraz ich wpływ na wytrzymałość
zmęczeniową elementów konstrukcyj-
nych ustroju nośnego. Bieżące raporty
generowane przez system dostarczą
użytkownikowi maszyny informacje po-
zwalające na szybką reakcję na zaist-
niałe stany zagrożenia lub zmianę pla-
nów pracy maszyny w zależności od
spodziewanych oparów urabiania. Sys-
tem ten będzie równocześnie dokony-
wał oceny stanu wytężenia w zakresie
wytrzymałości doraźnej. Najistotniej-
szą zaletą powyższego systemu bę-
dzie możliwość natychmiastowego po-
dejmowania działań zapobiegających
awariom ustroju nośnego zarówno na
skutek przekroczenia warunków wy-
trzymałości zmęczeniowej, jak i doraź-
nym, co znacznie obniży awaryjność ko-
parek eksploatowanych w utworach
trudno urabialnych.

Trwające prace w obrębie drugie-
go pakietu roboczego związane są
m.in. z:
• opracowaniem metody oceny wytę-
żenia ustroju nośnego koparki w opar-
ciu o sygnały uzyskane z pomiarów na-
prężeń w wybranych przekrojach ustro-
ju,
• doświadczalnym opracowaniem me-
tody powiązania wartości naprężeń
w punktach umieszczenia czujników po-
miarowych z wartościami w miejscach
ich największego spiętrzenia,
• wyznaczeniem rzeczywistych para-
metrów rozkładów naprężeń oraz po-
zostałego zasobu trwałości zmęcze-
niowej w oparciu o długotrwałe bada-
nia naprężeń na koparce,
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• przeprowadzeniem badań doświad-
czalnych na koparce w celu weryfika-
cji uzyskanych rozwiązań oraz opra-
cowania wytycznych do budowy syste-
mów ciągłego monitoringu stanu wytę-
żenia ustrojów nośnych koparek.

Celem trzeciego pakietu roboczego
projektu BEWEXMIN jest opracowanie
w czasie rzeczywistym systemu in-
spekcji skarp zabierki, który jest zdolny
do wykrycia wtrąceń nieurabialnych
oraz struktur o podwyższonych oporach
kopania. System ten ma na celu ostrze-
żenie operatora koparki o występowa-
niu wyżej wymienionych struktur w po-
bliżu koła czerpakowego koparki, co
z kolei spowoduje znaczne zmniejsze-
nie wystąpienia ponadnormatywnych
obciążeń dynamicznych, a tym samym
znacząco zmniejszy awaryjność kopa-
rek. W efekcie spowoduje to obniżkę sto-
sunkowo wysokich kosztów związa-
nych z eksploatacją koparek w gruntach
trudno urabialnych.

Na podstawie danych zebranych od
partnerów przemysłowych realizatorzy
projektu stwierdzili, że projektowany
system musi:
• być odporny na trudne warunki gór-
nicze, skrajne wahania temperatury
w zakresie od -30 do 45°C, wilgotność,
pyły, drgania maszyn, interferencje
elektromagnetyczne,
• umożliwiać transmisję, zarządzanie
oraz przetwarzanie dużej ilości danych
z sensorów,
• umożliwić dokładne pozycjonowanie
maszyny w kopalni w celu zminimali-
zowania marginesu błędu,

• łączyć wyniki różnych pomiarów
w proste, zrozumiałe komunikaty wizu-
alne i dźwiękowe.

Zaproponowano główne założenia
systemu wykrywania struktur nieura-
bialnych oraz gruntów trudno urabial-
nych, który polega na tworzeniu w cza-
sie rzeczywistym modelu zabierki w nie-
wielkiej odległości od koła czerpako-
wego. Wstępnie zakłada się, że rozpo-
znanie to powinno sięgać około 2,5 m
w głąb skarpy roboczej. 

W celu sprawdzenia poprawności
założeń systemu wykrywania wraz
z partnerami przemysłowymi zapropo-
nowano serię badań terenowych, które
zostały przeprowadzone na 4 poligo-
nach doświadczalnych. W kopalni
South Field Mine przeprowadzono ba-
dania możliwości wykrycia struktur
trudno urabialnych przy użyciu rozpo-
znania georadarowego, elektroma-
gnetycznego i elektrooporowego. W ru-
muńskich odkrywkach Husnicioara i Ro-
ciuta przeprowadzono eksperymenty
mające na celu sprawdzenie wykry-
wania grup brył kamieni za pomocą roz-
poznania elektromagnetycznego. Naj-
bardziej zaawansowane badania
z użyciem aparatury Slingrama zosta-
ły przeprowadzone w lipcu 2016 roku
przez „Poltegor-Instytut”, Technical Uni-
versity of Crete i National Technical Uni-
versity of Athens w Polu Szczerców
KWB Bełchatów. Badania te polegały na
wkopaniu na piętrze roboczym głazu
narzutowego o średnicy około 1,5 m na
głębokości około 3 m. Dodatkowo w celu
sprawdzenia wpływu zmiany odległości

na jego wykrywalność służby kopalni
przygotowały dookoła głazu skarpy
w caliźnie. Przeprowadzone badania
wskazały, że system bazujący na roz-
poznaniu elektromagnetycznym będzie
w stanie wykryć zarówno utwory trudno
urabialne, jak i wtrącenia nieurabialne.
Wskazane jest również rozbudowanie
tworzonego systemu o sensory optycz-
ne.

Ponadto podczas badań polowych
na Polu Szczerców sprawdzono wpływ
struktury metalowej, jaką jest koparka,
oraz wpływ jej silników elektrycznych na
wyniki pomiarów metodą elektroma-
gnetyczną. W tym celu przeprowadzo-
no badania aparatem umieszczonym
równolegle do koła czerpakowego oraz
prostopadle. Wyniki doświadczenia wy-
kazały, że aparatura Slingrama po-
winna znajdować się co najmniej 4 m od
koła czerpakowego. W chwili obecnej
aparatura ta jest próbnie montowana na
koparce SRs 2000 na kopalni South
Field Mine w Grecji. 

Przewiduje się, że działania prze-
prowadzone do tej pory w ramach pro-
jektu zaowocują powstaniem komplek-
sowego systemu pozwalającego na
zmniejszenie awaryjności wielonaczy-
niowych koparek kołowych w trakcie
pracy w ośrodkach o znacznych opo-
rach kopania.

Praca naukowa finansowana ze
środków finansowych na naukę w la-
tach 2015–2018 przyznanych na reali-
zację współfinansowanego projektu
międzynarodowego.
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Bardzo często niezbędne jest po-
konywanie przez załogę części
trasy pieszo, a w skrajnych przy-

padkach czas na to przeznaczony sta-
nowi nawet połowę szychty. Poza skró-
ceniem faktycznego czasu pracy skut-
kuje to również nieproduktywnym zu-
życiem energii. Mało wydajny system
transportu osób znacznie ogranicza
możliwość zwiększenia efektywności
procesu wydobycia.

Pomysł na rozwiązanie 
problemu

Korzystnym i logicznym rozwiąza-
niem problemu transportu ludzi wyda-

je się wykorzystanie przenośników ta-
śmowych transportujących urobek, któ-
re rozciągają się od przodków eksplo-
atacyjnych aż do szybów. Ten znany od
lat sposób transportu załogi jest sto-
sowany w kraju i za granicą. W Polsce
przenośniki dopuszczone do jazdy lu-
dzi stanowią jedynie ok. 5 proc. ogółu
przenośników taśmowych, co świadczy
o niskiej popularności tego środka
transportu załogi. Przyczyn tego stanu
rzeczy jest wiele, m.in. konieczność
zachowania bezpiecznej przestrzeni
dla jadących na taśmie ludzi, wyposa-
żenia przenośnika w specjalny osprzęt,
utrzymania go w dobrym stanie tech-

nicznym oraz rygorystyczne przepisy
dotyczące bezpieczeństwa. Przeciętna
prędkość taśmy wynosi 3,15 m/s, ale
podczas wsiadania i wysiadania ludzi
zgodnie z obowiązującymi przepisami
nie może wynosić więcej niż 2,5 m/s.
Jednym z możliwych rozwiązań tego
problemu jest zastosowanie kosztow-
nych urządzeń do regulacji prędkości
taśmy. Z ekonomicznego punktu wi-
dzenia ich zastosowanie stanowi ko-
lejne ograniczenie przekładające się na
zmniejszenie bądź niewykorzystanie
potencjału wydobywczo-transporto-
wego w związku z ciągłymi redukcjami
prędkości, a co za tym idzie – ograni-
czeniami ilości transportowanego wę-
gla.

Z kolei z technicznego punktu wi-
dzenia przenośnik taśmowy nie wyma-
ga praktycznie żadnych zmian kon-
strukcyjnych, by można było na nim
transportować ludzi. Cecha ta stwarza
wiele możliwości, ale jednocześnie ge-
neruje nowe zagrożenia. Wyobraźmy
sobie sytuację, w której pod koniec
szychty zmęczony górnik wraca pod
szyb wzdłuż trasy przenośnika wydo-
bywczego niedopuszczonego do jazdy
ludzi, którego taśma przemieszcza się
w tym samym kierunku co on. Mając do
wyboru wymagający fizycznie kilkuki-
lometrowy marsz, często pod górę,
trudno jest mu oprzeć się pokusie wsko-
czenia na taśmę pomimo świadomości
zagrożenia. Nie jest to sytuacja hipote-
tyczna. Takie sytuacje mają miejsce,
o czym świadczy statystyka wypadków

Nowe perspektywy dla rozwoju
transportu załogi w podziemnych
zakładach górniczych
Zasoby węgla kamiennego w Polsce ulegają sukcesywnemu zmniejszaniu, a w celu ich
eksploatacji wytycza się coraz dłuższe trasy dla transportu nie tylko urobku, maszyn 
i urządzeń, lecz także ludzi. W skali kraju są to setki kilometrów chodników, które 
załoga musi przebyć każdego dnia. Zwykle problem ten jest rozwiązywany za pomocą
przewozu szynowego oraz kolejek podwieszanych i spągowych. Niemniej środki te są
obarczone pewnymi wadami, m.in. obowiązującym rozkładem jazdy, nieznaczną pręd-
kością transportu wynoszącą od 3 do 20 km/h, jak również ograniczonym zasięgiem. 

Weronika Żmuda
Uniwersytet Ekonomiczny,
AGH WIMiR Kraków

Piotr Kulinowski
AGH WIMiR Kraków



prowadzona przez Wyższy Urząd Gór-
niczy.

Niewykorzystanie przenośników ta-
śmowych do transportu załogi powoduje
wzrost energii wydatkowanej na prze-
mieszczanie się w trudnym terenie,
niejednokrotnie w warunkach podwyż-
szonej temperatury i zmniejszonej za-
wartości tlenu w atmosferze kopalnia-
nej. Powoduje brak koncentracji, ogól-
ne zmęczenie i rozkojarzenie oraz sta-
nowi bezpośrednie zagrożenie bezpie-
czeństwa pracy załogi.

Bezpiecznie, czyli jak?
Oczywistym i korzystnym z punktu

widzenia bezpieczeństwa i dochodo-
wości rozwiązaniem jest dostosowa-
nie przenośników wydobywczych do
płynnego i bezpiecznego transportu
ludzi razem z urobkiem. Jednak aby
wprowadzenie tego rozwiązania było
możliwe, należy dopuścić jazdę ludzi na
urobku przenośnikami pracującymi
w ciągu wydobywczym, tzn. z prędko-
ścią większą niż 2,5 m/s. Zapewnienie
takiej możliwości znacznie redukuje
zmęczenie i czas przemieszczania się
ludzi; nie ogranicza, a wręcz zwiększa
wydobycie, co z kolei ma wpływ na
wzrost aktywów obrotowych kopalni. Py-
tanie, na które należy znaleźć odpo-
wiedź, brzmi: „Jak zrobić to tak, żeby
było dobrze, czyli bezpiecznie?”.

Nie od dziś wiadomo, że istotne
cele konsolidują grupy ludzi zaintere-
sowanych rozwiązaniem problemu.
Tak też się stało w tym przypadku. Gru-
pa, w której skład wchodzi zakład gór-
niczy, czyli użytkownik, producenci
przenośników taśmowych i ich wypo-
sażenia, jednostka nadzorująca bez-
pieczeństwo oraz instytucja naukowo-
-badawcza, zbudowała stanowisko
badawcze, opracowała metodykę ba-
dań i przeprowadziła serię testów, któ-
rych wyniki posłużyły do sformułowa-
nia wytycznych dla bezpiecznej jazdy
załogi na przenośnikach wydobyw-
czych.

Praktyczne testy i analizy
Kopalnia węgla kamiennego „My-

słowice–Wesoła” przygotowała losowo
wybraną grupę badanych składającą
się z aktywnych zawodowo górników
w różnym wieku i z różnym doświad-
czeniem oraz udostępniła miejsce i zbu-
dowała przenośnik testowy. Dokumen-
tację i deklarację zgodności przygoto-
wała firma FAMUR SA, a w pomosty do
jazdy ludzi i wymagany osprzęt wypo-
sażyła go firma Carbomech sp. z o.o. Za

opracowanie metodyki badań, ich prze-
prowadzenie i sformułowanie wytycz-
nych odpowiedzialny był zespół z Wy-
działu Inżynierii Mechanicznej i Robo-
tyki Akademii Górniczo-Hutniczej zło-
żony z pracowników naukowych, dok-
torantów i studentów. Zanim podjęto ja-
kiekolwiek działania eksperymental-
ne, przeprowadzono analizę ryzyka
w oparciu o metodę Risk Score. Umoż-
liwiła ona podejście do zagrożeń z wie-
lu możliwych perspektyw oraz zapew-
niła zachowanie najwyższego poziomu
bezpieczeństwa zespołu badawczego
i grupy badanych.

W trakcie badań miało miejsce
sześć etapów obejmujących osiemna-
ście serii przeprowadzonych na grupie
dwudziestu badanych górników. Każdy
etap charakteryzowała z góry ustalona
prędkość, osiagająca nawet 3,3 m/s
oraz obecność urobku na taśmie bądź
jego brak.

Podczas eksperymentu sukcesywnie
przeprowadzano testy Thayera przed
i po każdym etapie, których celem było
pozyskanie materiału badawczego do-

tyczącego ogólnego stanu pobudzenia
organizmu i jego zróżnicowanie na wy-
sokim poziomie ogólności. Na ich pod-
stawie możliwa była analiza zmian za-
chodzących w stanie psychofizycznym
badanej grupy po kolejnych etapach te-
stu. Każdy etap kończyła ankieta, prze-
prowadzana w grupie badanych, do-
tycząca skali trudności wykonanego
zadania.

W celu zapewnienia pełnego obra-
zu prowadzonego eksperymentu i otrzy-
manych materiałów wykorzystano ka-
mery monitorujące przebieg badań,
a w szczególności zachowanie górni-
ków na taśmie. Wykorzystano w tym celu
również profesjonalną kamerę do szyb-
kich zdjęć. Nagrania z niej posłużyły
jako materiał do analizy techniki scho-
dzenia z taśmy, tj. etapu przygotowania
do zejścia, sposobu ułożenia ciała i ru-
chów kończyn oraz do wyznaczenia pa-
rametrów kinematycznych podczas
wejścia na platformę przy zadanej
prędkości. Kamera ta umożliwiła reje-
strację przemieszczeń znaczników
umieszczonych w wybranych punktach
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ciała, co stanowiło kluczowy aspekt
procesu analizy obrazu. 

W trakcie trwania trzech pierw-
szych etapów grupa badanych scho-
dziła z przenośnika na matę posturo-
graficzną. Dane otrzymane po obróbce
umożliwiającej ich analizę ukazywały
czytelny rozkład nacisku na granicy
kontaktu stopa–podłoże, czyli siłę oraz
czas trwania nacisku poszczególnej
stopy na matę. Właściwe ich przedsta-
wienie umożliwiło zaobserwowanie cza-
su kontaktu stóp z podłożem i uchwy-
cenie momentów utraty stabilności
przez badanych.

Bardzo istotne okazały się również
wkładki tensometryczne do butów, któ-
re pełniły podobne funkcje
co mata posturograficz-
na. Wykorzystano je głów-
nie w trakcie jazd górni-
ków na urobku, kiedy to
mata została usunięta
z platformy w celu zabez-
pieczenia jej przed uszko-
dzeniem. Co więcej, wkład-
ki te ukazywały szerszy
obraz kinematyki ruchu,
gdyż monitorowały roz-
kład nacisku poszczegól-
nych partii stopy podczas
wejścia na taśmę, w trak-
cie jazdy i w chwili zejścia
na platformę. 

Podczas badań wykorzystano rów-
nież bezprzewodowe czujniki akcele-
rometryczne. Zostały one w całości za-
projektowane i wykonane przez człon-
ków zespołu badawczego.

Wykorzystanie kilku autonomicz-
nych układów rejestrujących pozwoliło
na szeroką, rzetelną i niezależną ana-
lizę procesu transportu ludzi przeno-
śnikami taśmowymi. Wyniki złożonych
badań eksperymentalnych posłużyły
do wprowadzenia korekty konstrukcji
pomostów do wysiadania oraz zostały
wykorzystane do opracowania progra-
mu praktycznego szkolenia załogi w za-
kresie bezpiecznej jazdy na przeno-
śnikach wydobywczych.

Przeprowadzenie w ograniczonym
czasie szeroko zakrojonych badań
z udziałem ludzi stanowiło nie lada
wyzwanie dla zespołu badawczego
– wymagało właściwej organizacji ba-
dań, sprawnego zarządzania projektem
i kompetencji osób zaangażowanych.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Ro-
botyki dysponuje interdyscyplinarnym
potencjałem badawczym, o którym sta-
nowią pracownicy, studenci oraz apa-
ratura badawcza, bardzo często pro-
jektowana i wykonywana we własnym
zakresie na potrzeby badań.

Planowanym efektem wdrożenia
wyników przeprowadzonych badań bę-
dzie redukcja czasu potrzebnego do

transportu ludzi do i z miej-
sca pracy. Pozwoli to na
zwiększenie wydobycia po-
przez wydłużenie efektyw-
nego czasu pracy załogi
i wzrost przychodów z tytu-
łu sprzedaży wydobytego
węgla. Kosztem relatywnie
niewielkiego nakładu fi-
nansowego w formie inwe-
stycji w rozwój organizacji
systemu transportu moż-
na uzyskać długotermino-
wy wzrost aktywów o wy-
sokiej płynności, jak rów-
nież poprawić bezpie-
czeństwo pracy załogi. �
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Zespół AGH z górnikami KWK Mysłowice-Wesoła

Zejście górników z taśmy
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Osiągnięcie do 2020 roku celu, ja-
kim jest udział energii elek-
trycznej ze źródeł odnawial-

nych na poziomie 15 proc. w stosunku
do energii ze źródeł konwencjonal-
nych, a do 2030 roku  – 27 proc., możli-
we jest przy współudziale różnych sek-
torów gospodarki. Cel ten musi być osią-

gnięty, aby wywiązać się z przyjętych
przez Polskę zobowiązań w stosunku do
innych krajów UE [1]. Jest to cel ambit-
ny, ale osiągalny. Dziś mamy ok. 13-pro-
centowy udział energii OZE. Obser-
wuje się zwiększone zainteresowanie
nowymi inwestycjami, w tym prosu-
meckimi, co jest wynikiem wprowa-
dzonej nowelizacji prawa energetycz-
nego w 2016 roku i nowelizacji ustawy
OZE w 2017 roku. Często wykorzysty-
wane jest dofinansowanie inwestycji

OZE środkami UE. Powoduje to coraz
większy udział tej energii w rynku ener-
getycznym. Niemniej obywatelski cha-
rakter energetyki budownictwa miesz-
kaniowego, które dąży do neutralności
energetycznej bazującej na energii
OZE, nie jest tu podstawowym działa-
niem dla poprawy udziału energii źró-

deł odnawialnych w całym rynku ener-
gii.

Zasilanie źródłami OZE napę-
dów przekształtnikowych

Stosowanie energii źródeł odna-
wianych, np. farmy fotowoltaicznej
(PPV=1MWp wyprodukuje rocznie ok.
1GWh) czy turbiny wiatrowej
(PTW=1MWp wyprodukuje rocznie na-
wet do 3GWh) do wspomagania napę-
du przekształtnikowego (rys. 1) jest

obecnie intensywnie rozwijane [2].
W tym przypadku nie ma potrzeby sto-
sowania zasobników energii dla za-
pewniania poprawnej pracy napędu.
Przekształtnik AFE (ang. Active Front
End) z falownikiem w obwodzie wej-
ściowym umożliwia dwukierunkowy
przepływ zielonej energii prądu stałego,

Zastosowanie energii źródeł 
odnawialnych do wspomagania 
zasilania przenośników taśmowych
o regulowanej prędkości taśmy
Polski przemysł jest mocno nasycony napędami przekształtnikowymi, które w naturalny
sposób mogą przetwarzać energię napięcia stałego uzyskiwaną w panelach fotowolta-
icznych i turbinach wiatrowych. Zakłady górnicze są szczególnie predysponowane do
wspomagania zasilania napędów elektrycznych przenośników taśmowych zieloną ener-
gią. Moce silników są na tyle duże, że farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe całą wytwo-
rzoną energię mogą dostarczać bezpośrednio do napędów bez korzystania z sieci
elektroenergetycznej. Korzyści wydają się oczywiste, zwłaszcza biorąc pod uwagę zapisy
nowej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, nazywanej „pakietem zimowym”.

Istnieje pilna konieczność zwiększenia udziału
energii z OZE we wszystkich zakładach przemy-
słowych ze względu na politykę UE, braki wody
czy zmiany klimatu. Otoczenie prawne i ekono-
miczne dla tych działań jest coraz bardziej ko-
rzystne.

prof. dr hab. inż. 
Jerzy R. Szymański
Wydział Transportu 
i Elektrotechniki, Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu



czyli przy jej nadmiarze może ją prze-
kształcić w napięcie przemienne, które
zostanie przesłane do systemu ener-
getycznego. W uproszczeniu można
stwierdzić, że przemysłowe prze-
kształtniki energoelektroniczne to urzą-
dzenia zwykle przystosowane do zasi-
lania „zieloną energią” ich obwodów
stałonapięciowych i do jej przetwarza-
nia oraz przesyłania do obciążenia lub
sieci elektroenergetycznej.

Dzisiaj są już dostępne przekształt-
niki napięcia stałego na napięcie stałe
(DC/DC), które zapewniają odpowied-
nią wartość napięcia stałego na szynie
DC zasilanego przekształtnika nieza-
leżnie do chwilowej wartości tego na-
pięcia po stronie źródła zielonej ener-
gii czy też zasobnika elektrochemicz-
nego (rys. 2) [3].

Przedstawione propozycje wyko-
rzystania powszechnie stosowanych
w polskim przemyśle napięciowych
przekształtników częstotliwości do ab-
sorbowania wytworzonej w zakładzie
przemysłowym energii OZE mogą zna-
cząco i szybko poprawić udział zielonej
energii wykorzystywanej na potrzeby
wewnętrzne zakładu, w szczególności
powierzchniowego zakładu górniczego,
np. kopalni węgla brunatnego. Specy-
fiką zakładów górnictwa odkrywkowe-
go jest praca na dużych obszarach za-
bezpieczonych pod działalność górni-
czą. W długich ciągach KTZ (koparka–
taśmociąg–zwałowarka) przekształtni-
kowe stacje napędu taśmy przenośni-
ka można wspomagać energią elek-
tryczną ze źródeł OZE. Źródła OZE moż-
na lokalizować doraźnie (farmy foto-

woltaiczne nie są na stałe związane
z gruntem) w bliskim sąsiedztwie stacji
napędowych przenośników poza ob-
szarem działalności górniczej. W za-
kładach górniczych transportujących
urobek przenośnikami taśmowymi
ok. 50 proc. energii elektrycznej jest wy-
korzystywane na zasilanie tych prze-
nośników. Są tu potencjalnie duże moż-
liwości ograniczenia zużycia energii
konwencjonalnej i wykorzystania ener-
gii OZE [4]. Innym, nie miej ważnym ob-
szarem wykorzystania energii OZE,
jest zasilanie przekształtników napę-
dowych układów pompowych odwad-
niających odkrywkę górniczą, gdyż na
odwodnienie przeznaczane jest nawet
blisko 20 proc. energii zużywanej w ko-
palni odkrywkowej. Zużycie energii
elektrycznej podano na podstawie da-
nych wybranej kopalni węgla brunat-
nego [4].

Podsumowanie
Aktualnie nie ma technicznych ogra-

niczeń do stosowania wspomagania za-
silania przekształtnikowych stacji na-
pędowych przenośników taśmowych.
Istnieje pilna konieczność zwiększenia
udziału energii z OZE we wszystkich za-
kładach przemysłowych ze względu
na politykę UE, braki wody czy zmiany
klimatu. Otoczenie prawne i ekono-
miczne dla tych działań jest coraz bar-
dziej korzystne. Można rozważać dalsze
działania, np. całkowitą likwidację opu-
stów w instalacjach prosumenckich
o mocach do 40 KWp czy zniesienie ak-
cyzy dla energii OZE zużywanej na po-
trzeby własne przez zakłady produk-

cyjne. Niemniej istnieje potrzeba zin-
tensyfikowania działań na rzecz pozy-
skania „zielonej” energii – słonecznej
i wiatrowej – na potrzeby własne, także
w zakładach górniczych. Istnieją tech-
niczne możliwości doprowadzenia ener-
gii prądu stałego wprost do obwodu po-
średniego napędowego przekształtnika
częstotliwości, np. w stacjach napędo-
wych przenośników o regulowanej pręd-
kości taśmy czy napędach układów
pompowych. 

Podnoszenie świadomości zarzą-
dów zakładów produkcyjnych, w tym za-
kładów górniczych, o konieczności
ograniczania wykorzystywania dla po-
trzeb własnych tradycyjnie wytwarzanej
energii cieplnej i elektrycznej może
przyczynić się do funkcjonowania ko-
palń węgla brunatnego jako zakładów
przyjaznych środowisku przy jedno-
czesnym zabezpieczaniu odpowied-
niego poziomu wydobycia węgla dla
węglowych zakładów energetycznych.
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Rys. 1 Przekształtniki energoelektroniczne wykorzystywane w zakła-
dach górniczych, gdzie do obwodu napięcia stałego można dostar-
czyć „zielną energię” z pominięciem systemu energetycznego

Achieving the global of share of electricity from renewable sources at 15% in relation to conventional sources until year 2020 is possible with the participation of diffe-
rent sectors of the economy. Polish industry is heavily saturated with the power electronic converters which can naturally be processed to convert DC energy from pho-
tovoltaic panels and wind turbines. Mining plants are especially predisposed to support the power supply of belt conveyors with green energy. Power of engines are so
large that photovoltaic or wind farms can supply directly the drives without using the power grid. The benefits seem obvious, particular taking into account the provisions
of the new energy efficiency directive called Winter Package, which is proceeded in the Council of Europe and European Parliament.

Rys. 2 Wspomaganie zasilania przemienników częstotliwości
„zieloną energią” z wykorzystaniem dodatkowych modułów
DC/DC umożliwiających pominięcie sieci elektroenergetycznej
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Na przestrzeni ostatnich dziesię-
cioleci transport taśmowy był
sukcesywnie doskonalony pod

względem konstrukcyjnym. Na obecnym
etapie rozwoju przenośniki taśmowe są
analizowane przede wszystkim pod
kątem ich energochłonności. W celu po-
prawy efektywności transportu taśmo-
wego stosuje się wiele dostępnych
środków, np. taśmy energooszczędne,
krążniki o obniżonych oporach obra-
cania lub napędy o najwyższym stopniu
sprawności. Drugim obszarem możli-
wych działań zwiększających efektyw-
ność systemów transportu taśmowego

jest zarządzanie ich eksploatacją. Dąży
się do tego, aby decyzje eksploatacyj-
ne podejmować na podstawie danych
pozyskiwanych z zaimplementowanych
układów pomiarowych.

Przykład analizowania 
energochłonności 
przenośników taśmowych

Nadrzędnym celem zarządzania
ciągiem transportowym w kopalni jest
zmniejszenie zużycia energii elektrycz-
nej przez możliwie maksymalne wyko-
rzystanie wydajności znamionowych
przenośników taśmowych. Decyzje eks-

ploatacyjne muszą być poparte analizą
wyników z minionych okresów eksplo-
atacji. Dane do analiz pozyskuje się
z układów pomiarowych zainstalowa-
nych na przenośnikach taśmowych.
W przypadku złożonych systemów trans-
portowych, a takie systemy pracują w ko-
palniach odkrywkowych węgla brunat-
nego, układy pomiarowe implementuje
się w skali i zakresie odpowiadających
procesowi technologicznemu, jaki to-
warzyszy wydobyciu i transportowi wę-
gla brunatnego i nadkładu. Stosuje się
systemowe podejście do opomiarowa-
nia, co ma związek z miejscami po-
wstawania kosztów. Uzyskuje się wów-
czas zintegrowaną informację użytecz-
ną na wielu etapach zarządzania. 

Już na poziomie obiektowym, gdzie
dominują pomiary i automatyka, roz-
poczyna się proces wytwarzania wie-
lofunkcyjnej informacji źródłowej, z któ-
rej powstaje wiedza pozwalająca prze-
widywać i podejmować skuteczne de-
cyzje ekonomicznie. Wykorzystanie za-
sobów informacyjnych zdeponowanych
w systemach informatyki przemysło-
wej poprzez zebranie ich w hurtowni da-
nych lub w module zarządzania pro-
dukcją pozwala na racjonalne wyko-
rzystywanie urządzeń procesu techno-
logicznego, wzrost efektywności ich
pracy i w rezultacie na obniżanie kosz-
tów produkcji. Przykładem tego może
być analiza energochłonności sześciu
przenośników z ciągu transportowego
odkrywkowej kopalni węgla brunatne-
go. Uniwersalnym i miarodajnym pa-
rametrem wspierającym decyzje eks-

Energochłonność transportu 
taśmowego w kopalni odkrywkowej
węgla brunatnego

Przenośniki taśmowe są najbardziej rozpowszechnionym środkiem transportu ciągłego
w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki wysokiej wydajności i dużej niezawodności uzyski-
wanej w ciężkich warunkach eksploatacyjnych zdobyły uznanie przede wszystkim w gór-
nictwie odkrywkowym węgla brunatnego.

�

prof. dr hab. inż.
Lech Gładysiewicz
Wydział Geoinżynierii, Górnic-
twa i Geologii, Politechnika
Wrocławska

Wiesław 
Migdał
prezes zarządu,
Informatyczne Systemy 
Przemysłowe Unico Sp. z o.o.

Przedstawione w poniższym artykule zagadnienie jest fragmentem szerszych prac prowadzonych wspólnie przez Wydział Geoinżynierii, Górnic-
twa i Geologii Politechniki Wrocławskiej oraz firmę Informatyczne Systemy Przemysłowe UNICO Sp. z o.o. nad możliwościami wykorzystania da-
nych pozyskanych z systemu automatyki przemysłowej i zdeponowanych w hurtowni danych do diagnozowania i zarządzania eksploatacją
przenośników taśmowych.





ploatacyjne może być współczynnik
energochłonności, który definiowany
jest jako iloraz energii potrzebnej na
przetransportowanie jednostkowej por-
cji urobku na odległość jednego metra.
W zależności od potrzeb ilość trans-
portowanego urobku można mierzyć
w jednostkach masy (gdy posługujemy
się wydajnością masową) lub w jed-
nostkach objętości (gdy posługujemy się
wydajnością objętościową). 

Przykładem ilustrującym możliwy
zakres informacji eksploatacyjnych po-
zyskiwanych z systemu automatyki
przemysłowej mogą być zbiorcze dane
dotyczące ciągu transportowego zło-
żonego z sześciu przenośników ta-
śmowych pracujących w jednej z kopalń

odkrywkowych węgla brunatnego.
W tym przypadku system pomiarowy
dostarczał dane dotyczące objętości
przetransportowanego urobku, a zatem
wyznaczono współczynniki energo-
chłonności objętościowej wyrażone
w Wh/m4. Na wykresie słupkowym po-
równano współczynniki energochłon-
ności dla dwóch jednomiesięcznych
przedziałów czasowych różniących
się znacząco reżimem eksploatacji.
W pierwszym okresie przetransporto-
wano stosunkowo niewielką ilość urob-
ku, a w drugim okresie prawie siedem
razy więcej. W pierwszym okresie eks-
ploatacji, gdzie wskaźnik wykorzystania
wydajności przenośników wynosił tylko
23,5 proc., a wskaźnik wykorzystania

czasu pracy – 28,5 proc., odnotowano
wyraźnie większe współczynniki ener-
gochłonności. W drugim porównywa-
nym okresie eksploatacji dzięki wzro-
stowi wykorzystania wydajności nomi-
nalnej przenośników do poziomu 42 proc.
i wzrostowi wykorzystania czasu pracy
do 74 proc. współczynniki energo-
chłonności wszystkich przenośników
spadły o 30–40 proc. Na rysunku widać
też, że współczynnik energochłonności
przenośnika nr 1 jest wyraźnie wyższy
niż pozostałych. Wynika to z faktu, że jest
to przenośnik wznoszący o kącie na-
chylenia trasy 4,5 stopnia, a zatem wy-
stępują tu znacząco duże opory pod-
noszenia urobku.

Podsumowanie
W analizach i ocenach efektywno-

ści transportu taśmowego niezbędne
jest wykorzystanie miarodajnych i jed-
noznacznie interpretowanych wskaź-
ników. Współczynnik energochłonności
definiowany jako energia potrzebna
na przetransportowanie jednostki masy
lub jednostki objętości urobku na trasie
jednego metra spełnia takie wymaga-
nia. Dysponując wiedzą na temat jed-
nostkowego zużycia energii, w prosty
sposób można przejść do liczenia kosz-
tów transportu.

Systemy transportu taśmowego
w górnictwie, a przede wszystkim w ko-
palniach odkrywkowych węgla brunat-
nego, wyposażone są w systemy auto-
matyki zbierające dane eksploatacyjne,
w tym dane niezbędne do wyznaczania
i analizowania współczynników ener-
gochłonności przenośników. Stosując
odpowiednie algorytmy, można pozy-
skać z istniejących już hurtowni danych
parametry do wyznaczania współczyn-
ników energochłonności odniesionych do
wybranych przedziałów czasowych (rok,
miesiąc, kwartał, jedna zmiana itp.).
Wiedza dotycząca współczynników
energochłonności może być dużym
wsparciem w zarządzaniu eksploata-
cją systemów transportu taśmowego,
a przede wszystkim w bieżących anali-
zach kosztów transportu. 

Pokazane wybrane przykłady wska-
zują jednoznacznie, że energochłon-
ność transportu jest silnie powiązana
z wydajnością. Najwyższe współczynniki
energochłonności występują przy pra-
cy przenośnika bez urobku lub przy ma-
łym załadowaniu. Istnieje silna korela-
cja pomiędzy współczynnikiem ener-
gochłonności a stopniem wykorzystania
mocy zainstalowanej w napędzie głów-
nym przenośnika. �
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Porównanie współczynników energochłonności masowej analizowanych sześciu przenośni-
ków w dwóch wybranych miesięcznych okresach eksploatacji

Wiedza dotycząca współczynników energo-
chłonności może być dużym wsparciem w zarzą-
dzaniu eksploatacją systemów transportu
taśmowego, a przede wszystkim w bieżących
analizach kosztów transportu.

Widok przenośnika taśmowego



Istniejąca na rynku ponad 28 lat firma UNICO (kapitał prywatny, polski) jest integratorem systemów sterowania, wizualizacji i za-
rządzania produkcją. Jej ugruntowana pozycja w dziedzinie automatyki przemysłowej to owoc pracy i rozwoju grupy ludzi z ambi-
cjami znacznie wykraczającymi poza typowy stosunek do pracy zawodowej.

W firmie udało się zgromadzić zespół inżynierów z dużym doświadczeniem w dziedzinie automatyki, elektroniki, elektryki oraz w sil-
nie rozwijającej się dziedzinie informatyki dla przemysłu. Kadra wywodzi się ze środowiska osób poprzednio pracujących w dużych
zakładach przemysłowych i instytucjach badawczo-rozwojowych, ale na zatrudnienie w UNICO mogą liczyć także młodzi absolwenci
wyższych uczelni.

Klienci UNICO doceniają nasze doświadczenie w bardzo wielu dziedzinach i branżach przemysłu. Od początku firma świadczy usługi
integratorskie w tak rozległych i skomplikowanych zagadnieniach produkcji przemysłowej, jak:
• hutnictwo, 
• kopalnie miedzi,
• przemysł samochodowy,
• cementownie,
• kopalnie odkrywkowe,
• magazyny wysokiego składowania,
• przetwarzanie materiałów sypkich (granulacja, homogenizacja nawozów),
• przetwarzanie płynów (w tym spożywczych – wino, napoje, mleko itp).

W tak szybko rozwijającej się branży, jaką jest automatyka przemysłowa, firma dba o szkolenia swoich specjalistów zarówno w za-
kresie podstawowych zagadnień informatycznych (sieci, bazy danych, systemy operacyjne), jak i w bardziej specjalistycznym obszarze,
ukierunkowanym na automatykę (programowanie systemów PLC, SCADA, HMI, DCS, zarządzanie projektami). Specjaliści UNICO
posiadają dyplomy szkoleń odbytych nie tylko w ośrodkach polskich, lecz także niemieckich, austriackich, duńskich i amerykań-
skich.

Aktualna oferta UNICO:
Zakres podstawowy:
• projekty elektryczne systemów sterowania,
• oprogramowanie sterowania PLC i DCS,
• wizualizacja HMI, SCADA,
• Przemysłowe Bazy Danych,
• Systemy Zarządzania Produkcją MES,
• wzajemna integracja powyższych,
• integracja z otoczeniem informatycznym zakładu.

Zakres ekspercki:
• audyt funkcjonalny (ocena praktycznej przydatności 

systemu),
• inwentaryzacja stanu aktualnego automatyki,
• opracowanie koncepcji kompleksowej automatyzacji,
• opracowanie w zakresie doboru platformy integracyjnej dla 

istniejących różnych systemów automatyki.

Nowy produkt:
• ocena i bieżąca analiza stanu energochłonności procesów produkcyjnych na podstawie informacji generowanych przez wdrożone 

systemy automatyki przemysłowej. 

Dzięki tak szerokiej ofercie systemowej i branżowej firma od wielu lat jest obecna na rynkach zagranicznych. Projekty i wdrożenia
prowadziliśmy we Włoszech, w Rosji, w Meksyku, w Korei Południowej, w Australii i na Ukrainie.

UNICO współpracuje również z ośrodkami naukowymi – Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą – w obszarach,
gdzie wymagana jest ścisła współpraca nauki i praktyki gospodarczej.

UNICO – INFORMATYCZNE SYSTEMY PRZEMYSŁOWE

UNICO Sp. z o.o.
Informatyczne Systemy Przemysłowe
ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice
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Wtym roku mija 20 lat od zorga-
nizowania przez Fundację „In-
stytut Badań nad Demokracją

i Przedsiębiorstwem Prywatnym” pierw-
szej edycji programu „Przedsiębior-
stwo Fair Play”. Realizacja jubileuszo-
wej edycji, do której zgłosiło się wiele no-
wych, niezwiązanych wcześniej z pro-
gramem firm, świadczy o tym, jak waż-
ne w codziennej działalności przedsię-
biorstw stały się etyka oraz uczciwość.
Od 1998 roku ponad 2,5 tysiąca firm (li-
cząc każdą jeden raz) uzyskało certyfi-
kat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który
wzmacnia wizerunek oraz buduje za-
ufanie, ułatwiając nawiązywanie współ-
pracy z partnerami biznesowymi, or-

Wielka Gala – 20 lat razem

24 listopada br. podczas uroczystej gali w warszawskim EXPO XXI nastąpiło oficjalne
zakończenie XX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W trakcie uroczystości
nagrody oraz certyfikaty otrzymały firmy wyróżniające się rzetelnością oraz wiarygod-
nością – laureaci tegorocznej edycji programu.

Sala Kongresowa, gala „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2012

Laureaci Statuetek 2012



ganizacjami społeczności lokalnej i regionalnej oraz innymi jednostka-
mi. 

Jubileuszowe nagrody
Do XX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zgłosiło się po-

nad 330 firm. Najwięcej przedsiębiorstw w tegorocznej edycji pochodzi-
ło z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskie-
go. W oparciu o opinie pracowników firm pozyskane w drugim etapie pro-
gramu kapituła wyłoniła laureatów, którzy otrzymali certyfikaty „Przed-
siębiorstwo Fair Play 2017” i nagrody główne. W oficjalnej części gali wrę-
czono najważniejsze nagrody – statuetki „Przedsiębiorstwo Fair Play”, któ-
re otrzymało 15 najlepszych firm w danej edycji. Przyznano też nagrody
specjalne programu: Platynowe i Diamentowe Statuetki, wyróżnienia eko-
logiczne, debiuty „Przedsiębiorstwo Fair Play”, a także medale dla Am-
basadorów Fair Play. Z kolei tytuł „Honorowego Ambasadora Fair Play”
otrzymały osoby spoza grona uczestników, szczególnie zasłużone dla
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Gala „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2010

Anna Szcześniak, członek Komisji Ogólno-
polskiej „Przedsiębiorstwo Fair Play” 

Ambasadorzy Fair Play w Biznesie 2013

Statuetki – nagrody główne

Andrzej Arendarski – prezes KIG, 
przewodniczący kapituły PFP

Bankiet w EXPO XXI, 2014



programu oraz propagowania idei fair
play.

Podczas XX jubileuszowej gali do-
datkowo została wręczona nagroda
Semper Fidelis dla Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Usługowego „SEZUP CLI-
MA” Sp. z o.o., które jest w programie
od 20 lat.

Nie tylko przedsiębiorstwa
Tegoroczne wręczenie nagród lau-

reatom programu połączono z galą fi-
nałową konkursów skierowanych do
wyróżniających się polskich samorzą-
dów – XVI edycją programu „Gmina Fair
Play” oraz IV edycją programu „Przy-
jazna Polska”. Konkursy te mają na

celu podkreślenie różnorodności na-
szego kraju oraz wskazanie polskim
i zagranicznym firmom gmin, w których
m.in. można bez obaw i – co najważ-
niejsze – z sukcesem inwestować.

Jubileuszowa gala była również
okazją do poznania instytucji finanso-
wych, które posiadają najlepszą ofertę
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Podczas uroczystości nagrodzeni zostali
laureaci konkursu „Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców”.

Bankiet, koncert 
i znacznie więcej

Tegoroczną galę poprowadził dzien-
nikarz znany z wielu programów TVP

– Jacek Kurowski. Po części oficjalnej
galę uświetnił występ gwiazdy wieczo-
ru – zespołu Feel, który od 2005 roku jest
jedną z najbardziej rozpoznawalnych
grup pop-rokowych na polskiej scenie
muzycznej. Na uroczystości oprócz
przedsiębiorców pojawili się przedsta-
wiciele władz państwowych i samo-
rządowych, sektora bankowego oraz
mediów. Gala jest nie tylko okazją do za-
prezentowania swojej firmy, lecz także
do nawiązania kontaktów biznesowych.
Co roku w listopadzie na galę przyby-
wa około tysiąca osób z całej Polski. Uro-
czystość finałowa programu afiliowa-
nego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
jest najbardziej cenionym przez przed-
siębiorców wydarzeniem, na które nie-
cierpliwie czekają cały rok. �
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Koncert zespołu KOMBII, Gala 2012

Laureaci pierwszej edycji programu
Koncert PFP  2010, Walewska, Miecznikowski
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Jakie są uniwersalne zasady, których
powinny przestrzegać firmy, niezależ-
nie od branży, aby bez wstydu dekla-
rować działalność fair play?

– „Przedsiębiorstwo Fair Play” to sta-
bilna firma, prowadząca swoją dzia-
łalność zgodnie z najwyższymi stan-
dardami etyki handlowej i pracowniczej.
„Fair Play” przede wszystkim oznacza,
iż firma postępuje rzetelnie i uczciwie
wobec różnych grup swoich odbiorców,
klientów, pracowników, kontrahentów,
Skarbu Państwa, a nawet konkurencji.
To firma, która umie dostosowywać się
do wymogów stale zmieniającego się
rynku. Dba o jakość biznesu i przywią-
zuje dużą wagę do terminowości, przej-
rzystych umów, wysokiej jakości, dobrej
atmosfery, a także bezpiecznych wa-
runków pracy. Ważne jest również, aby
swoją pozycję na rynku przedsiębior-
stwo budowało uczciwie, z zachowa-
niem należytej troski o społeczność lo-
kalną czy środowisko naturalne. „Przed-
siębiorstwo Fair Play” pokazuje swoją
pracą, że prowadzenie firmy w sposób
uczciwy opłaca się w dłuższej per-
spektywie zarówno w aspekcie gospo-
darczym, jak i społecznym. Bycie fair
to również wykraczanie poza standar-
dową działalność przedsiębiorstwa.
W naszym programie wyróżniamy firmy,
które m.in. prowadzą działalność cha-
rytatywną i prospołeczną oraz współ-
pracują z jednostkami odpowiedzial-
nymi za edukację, kulturę, ochronę śro-
dowiska naturalnego.
Jakie najważniejsze wnioski nasuwają
się pani w ramach podsumowania
programu po 20 latach? Jak zmienił się
polski biznes i wizerunek przedsię-
biorcy oraz jak ewoluowało miejsce ety-
ki w gospodarce?

– Dzięki nieprzerwanej organizacji
naszej certyfikacji mogliśmy obserwo-
wać, jak prężnie rozwijają się polskie
przedsiębiorstwa, które często z naszą
pomocą wprowadzały innowacje, ko-
deksy etyczne, strategie CSR i osiągały
sukcesy, poszerzając obszar swojej
działalności. Podejmując się realizacji
programu, wierzyliśmy, że pozytywne
przykłady firm, które potrafią godzić
swoją podstawową działalność ze speł-
nianiem potrzeb swoich pracowników,
oczekiwań klientów, dostawców oraz
z działalnością społeczno-charytatyw-
ną, zmobilizują innych przedsiębiorców
do wprowadzenia zmian w zakresie po-
lityki wewnętrznej, zarządzania firmą
czy współistnienia w społeczności lo-
kalnej. Po 20 latach od zorganizowania
pierwszej edycji programu z przyjem-
nością mogę stwierdzić, że rzeczywi-
stość przerosła nasze oczekiwania.
Co roku zgłasza się do nas ponad
300 firm działających holistycznie, na-
stawionych na rozwój, naukę i samo-
doskonalenie. Przede wszystkim zmie-
niło się postrzeganie etyki w biznesie
i społecznej odpowiedzialności. Gdy
rozpoczynaliśmy pierwszą edycję pro-
gramu, wśród przedsiębiorców było
mniej świadomie podejmowanych ini-
cjatyw. Dziś CSR jest w wielu przypad-
kach wpisuje się w zaplanowaną stra-
tegię przedsiębiorstw. W tworzenie
koncepcji społecznie odpowiedzial-
nych inicjatyw osobiście angażują się
właściciele i zarządy firm, dlatego po-
dejmowane działania wynikają z war-
tości wyznawanych przez najważniejsze
osoby w firmie i są często zbieżne z ich
zainteresowaniami. Na pierwsze miej-
sce wybijają się pomoc potrzebują-
cym, warsztaty dla dzieci, sport i eko-
logia.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”
jest realizowany równolegle z progra-
mami „Gmina Fair Play” i „Bank Przy-
jazny dla Przedsiębiorców”. Czy na
gruncie współpracy między przedsta-
wicielami tych środowisk widzi pani
zmiany na lepsze? Jakie wspólne ini-
cjatywy najlepiej wpisują się w założe-
nia CSR?

– Realizując wspomniane przez pa-
nią programy, poznajemy firmy, gminy
oraz banki od środka. Badamy ich kon-
dycję, problemy, jakie napotykają,
i możliwości ich rozwiązania. Uzyskuje-
my wszechstronną wiedzę, dzięki któ-
rej możemy kompleksowo pomagać
wszystkim podmiotom. Między innymi
wiemy, czego firmy oczekują od banków,
a zatem skutecznie doradzamy uczest-
nikom programu „Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców”, jak powinni dosto-
sować swoje oferty do oczekiwań sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw.
Z kolei konkurs „Gmina Fair Play” ma za
zadanie informować polskie i zagra-
niczne firmy, gdzie warto inwestować,
dlatego też zweryfikowane gminy pole-
camy laureatom programu „Przedsię-
biorstwo Fair Play”. Uczestnikom na-
szych programów umożliwiamy także
bezpośrednie nawiązanie kontaktów
biznesowych podczas corocznej Wielkiej
Gali „Przedsiębiorstwo Fair Play”, która
w tym roku jest jednocześnie uroczy-
stością wręczenia nagród „Gmina Fair
Play” oraz galą finałową konkursu „Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Wszyst-
kie trzy środowiska – przedsiębiorcy,
przedstawiciele samorządów gminnych
oraz banków – są zdani na współpracę.
Praktycznie nie mogą istnieć bez siebie,
a na pewno takie funkcjonowanie było-
by utrudnione. Dbałość o wzajemne re-
lacje, również te międzyludzkie, nabie-
ra istotnego znaczenia. Przedsiębiorcy
oczekują i od gmin, i od przedstawicie-
li banków indywidualnego podejścia
oraz daleko idącej elastyczności, co
niestety nie zawsze jest możliwe z punk-
tu widzenia tych interesariuszy. Dlatego
znalezienie złotego środka we wzajem-
nych interakcjach jest kluczowe. Na
pomyślnej i stale poszerzanej współ-
pracy gmin, firm i banków skorzystają
wszyscy, a w konsekwencji również spo-
łeczeństwo. To bardzo dobry trend, któ-
ry jednoczy społeczności i trwale wpisuje
w jego struktury funkcjonujące pod-
mioty gospodarcze oraz finansowe.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Z okazji 20-lecia Programu „Przedsiębiorstwo Fair
Play”Anna Szcześniak, członek Komisji Ogólnopolskiej
Programu, podsumowuje dotychczasowe edycje.

Bycie fair play się opłaca
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Kanlux stale rozszerza swoją sieć
sprzedaży, zarówno Polsce, jak
i poza jej granicami, oferując sze-

roki wachlarz nowoczesnych rozwiązań
skupionych wokół wszelkiego rodzaju
opraw oświetleniowych, źródeł światła
oraz asortymentu uzupełniającego
w postaci aparatury modułowej. Kanlux
to również dwie nowe marki: MOWION
– nowoczesny osprzęt elektroinstala-
cyjny i Ideal TS – aparatura modułowa.

Wdrażając nowe produkty, firma
łączy nowatorstwo z funkcjonalnością,
mając przy tym na uwadze ich jakość
oraz żywotność, tak aby jak najlepiej słu-
żyły w życiu codziennym wszystkim
użytkownikom. Jednym z nowych kie-
runków rozwoju, który podjęto w firmie
Kanlux, jest otwarcie nowoczesnego
centrum technologiczno-ekspozycyj-
nego TechPark – ogromnej powierzch-
ni wymiany myśli, która ma tętnić życiem
dzięki obecności klientów, architektów,
elektroinstalatorów i inwestorów. To
miejsce, w którym design i funkcjonal-
ność rozwiązań istnieją obok siebie. To
właśnie tu Kanlux przekuwa koncepcje
swoich partnerów w rzeczywistość.

Niebanalny, ciekawy architekto-
nicznie obiekt powstał w miejscu daw-
nej stołówki wojskowej. Był to budynek
niejednorodny, z różnymi wysokościami
i nieestetycznie wykonanymi obróbka-
mi blacharskimi, dlatego tak ważne
było, aby tę sytuację uspokoić, scalając

budynek w jedno. Szukając prostego
i funkcjonalnego rozwiązania, projektant
wpadł na nietypowy pomysł. Wykorzy-
stał element powtarzalnych korytek
kablowych, które są fabrycznie ocyn-
kowane. Ażurowa forma perforowa-
nych korytek pozwoliła na wprowa-
dzenie gry świateł do budynku, co
współgra z profilem firmy. Zastosowa-
nie korytek kablowych pozwoliło
„ubrać” TechPark  w niestandardowe
opakowanie, nadając mu całkowicie
nowego wyrazu. Zachowane zostały
wybrane elementy architektoniczne,
ale cały budynek nabrał nowego cha-
rakteru i zyskał nowy blask, stając się
idealnym fundamentem do podejmo-
wania kolejnych przedsięwzięć.

W tym niezwykłym miejscu, nomi-
nowanym do wielu nagród architekto-
nicznych, odwiedzający mogą na wła-
sne oczy przekonać się, jak działa la-
boratorium Kanlux i uczestniczyć w ba-
daniach, a także zwiedzić showroom, do
którego wprost z tarasu prowadzi kilkoro
monumentalnych drzwi. Showroom po-
dzielony jest na dwie części. Strefa
PRO to miejsce, gdzie wyeksponowano
produkty oświetleniowe przeznaczone
przede wszystkim dla inwestorów. Znaj-
dują się tam oprawy marki Kanlux de-
dykowane budownictwu użyteczności
publicznej, a także produkty marki
MOWION (nowoczesna marka osprzę-
tu elektroinstalacyjnego) i IDEAL TS.

Z kolei w strefie HOME skupiono się na
oświetleniu dekoracyjnym przezna-
czonym przede wszystkim do wnętrz.
Można w niej obejrzeć cały wachlarz wy-
jątkowych lamp Kanlux – dekoracje do
domu, ogrodu, a także wszelkiego ro-
dzaju źródła światła. Nie zabrakło tu
również znanych europejskich marek,
takich jak Dresslight, Faro, Oltremon-
dano, Flam&Luce i Le Klint, których
ambasadorem na rynku polskim jest
Kanlux. 

Firma dba o to, aby nowa po-
wierzchnia TechParku sprzyjała na-
wiązywaniu oraz pogłębianiu relacji,
a także inspirowała do kolejnych dzia-
łań z klientami i partnerami. Gośćmi fir-
my byli już przyjaciele z Politechniki Ślą-
skiej, Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich, Zakładu Badań i Atestacji ZETOM
i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi. Na otwarciu
budynku nie zabrakło również burmi-
strza i władz miasta Radzionków, przed-
stawicieli Śląskiego Urzędu Marszał-
kowskiego i mediów.

W październiku 2017 roku TechPark
został wyróżniony nagrodą European
Property Awards – „architektonicznym
Oscarem” i tym samym stał się najlep-
szym budynkiem biurowym w Europie.
Pomimo dynamicznego rozwoju firma
nadal wyznaje wartości, które przy-
świecały przy jej zakładaniu. Najważ-
niejszy jest człowiek, a co za tym idzie
– relacje międzyludzkie oraz indywidu-
alne podejście do klienta. Od 2015 roku
firma posiada własny magazyn, co
znacznie usprawniło logistykę. Kanlux
z powodzeniem przechodzi kolejne re-
certyfikacje ISO i zdobywa wiele nagród
potwierdzających dobrą jakość pro-
duktów i wysoki standard obsługi klien-
tów.

Produkty dostępne są zarówno
w hurtowniach elektroinstalacyjnych,
jak i w sieciach. Kanlux oferuje swoim
klientom wsparcie w doborze optymal-
nych rozwiązań oraz produktów oświe-
tleniowych dla różnego formatu inwe-
stycji. Oryginalne wzornictwo i nowe,
nieszablonowe pomysły, efektowne
oprawy dekoracyjne i źródła światła
oraz atrakcyjne, nowoczesne i bez-
pieczne produkty, a przy tym wspania-
ła atmosfera pracy i indywidualne po-
dejście do klienta – to cechy, które cha-
rakteryzują firmę Kanlux. �

Kanlux – tradycja i innowacje

Kanlux SA to firma 
z tradycjami, obecna na rynku 

już od prawie 30 lat. 
Stali klienci szczególnie 

doceniają jej indywidualne 
podejście do odbiorcy oraz szerokie 
portfolio produktów dopasowanych 

do różnorodnych oczekiwań.
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WRekopolu CSR ma wymiar
bardzo praktyczny i wiąże się
zarówno z odpowiedzialno-

ścią za opakowania naszych klientów,
jak i z działaniami prowadzącymi w bez-
pośrednim wymiarze do zmniejszenia na-
szego negatywnego wpływu na środo-
wisko. W 2015 roku wdrożyliśmy Politykę
Środowiskową, posiadamy zintegrowa-
ny system zarządzania zgodny z wyma-
ganiami norm EN ISO 14001:2004 (sys-
temy zarządzania środowiskowego)
oraz EN ISO 9001:2008 (systemy zarzą-
dzania jakością). Posiadamy wdrożony
i certyfikowany zintegrowany system za-
rządzania, wpisany do rejestru EMAS.

Audyt recyklerów
Jesteśmy zarejestrowani w rejestrze

EMAS prowadzonym przez Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska. Tym
samym przyjęliśmy kryteria środowi-
skowe i jakościowe w zakresie prowa-
dzonej przez siebie działalności. Ich ele-
mentem jest prowadzenie nadzoru nad
dostawcami II rzędu, czyli recyklerami,
którzy realizują procesy recyklingu i od-
zysku. 

Od 2009 roku jesteśmy laureatem
każdej edycji Certyfikatu Jakości Biznesu
Przedsiębiorstwa Fair Play. Dodatkowo
w 2011 roku otrzymaliśmy Złoty certyfi-
kat i wyróżnienie za szczególną dzia-
łalność proekologiczną, w 2013 roku
– Złotą Statuetkę, w 2014 – Brązowy

Laur, w 2015 – Srebrny Laur, a w 2016
– Złoty Laur. Ponadto w 2015 roku Re-
kopol otrzymał certyfikat Systemu Za-
rządzania w standardzie ZFP „Zatrud-
nienie Fair Play”, wydany przez Fun-
dację Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym. 

Ekologia na co dzień
Jesteśmy partnerem merytorycz-

nym kategorii Eko Jakość. Wspólnie
z Fundacją Qualitas pracowaliśmy nad
rozszerzeniem kategorii o nowe wy-
magania dla przedsiębiorców ubiega-
jących się o ten tytuł (w obszarze współ-
pracy z otoczeniem i wpływu przedsię-
biorstwa na środowisko naturalne).
W 2016 roku uzyskaliśmy Certyfikat Eko
Jakość 2016, natomiast w roku 2017
ubiegamy się o ten tytuł w kategorii Usłu-
ga. Ponadto w 2016 roku otrzymaliśmy
Ekolaur (w ramach konkursu organi-
zowanego przez Polską Izbę Ekologii) za
kampanię Dzień Bez Śmiecenia.

Edukacja ekologiczna i zielony CSR
to coś, z czego Rekopol jest znany naj-
bardziej. Nasza autorska kampania
„Dzień Bez Śmiecenia” była realizo-
wana w tym roku już po raz 11. Oczy-
wiście przez te lata wiele się zmieniło
– na początku była to kartka wysłana
e-mailem, strona internetowa czy ko-
munikat skierowany do mediów, teraz są
to działania podejmowane na Face-
booku, na kanale YouTube , we współ-
pracy z blogerami czy znanymi ludźmi,
poprzez filmy, infografiki. Dzień ten
znany jest już właściwie wszystkim i na
stałe wpisał się w kalendarz dat waż-
nych z punktu widzenia ekologii.

Naszym drugim dużym projektem
z zakresu edukacji ekologicznej jest

„Kultura Segregacji”, którego celem
jest edukacja w zakresie prawidłowego
segregowania surowców, a tym sa-
mym polepszenie ich jakości. Postawi-
liśmy na promocję zasad obowiązują-
cych mieszkańców poszczególnych
gmin, wspierając działania prowadzo-
ne przez naszych partnerów zajmują-
cych się zbieraniem, przygotowaniem i
przekazywaniem do recyklingu i/lub
odzysku odpadów opakowaniowych.
W 2015 roku zrealizowaliśmy z naszymi
parterami 35 projektów , a w 2016 roku
– 27. W tym roku ruszamy również z pro-
jektem „Akademia Nieśmiecia”, w któ-
rym naszą docelową grupą będą
uczniowie podstawówek.

Dbamy o naszych klientów 
i dostawców

Zapewniamy klientom realizację
obowiązku odzysku i recyklingu, ale sta-
ramy się również pomagać i doradzać,
oferując usługę weryfikacji przedsię-
biorstwa pod kątem opakowań czy do-
radztwo międzynarodowe. Organizu-
jemy szkolenia wewnętrzne dla pra-
cowników i indywidualne konsultacje
oraz przygotowujemy specjalistyczne ra-
porty.

O naszych dostawców dbamy nie
tylko poprzez dopłaty do wszystkich
rodzajów surowców, lecz także przez in-
dywidualne i rzetelne podejście do
współpracy, oparte na zaufaniu. Wspie-
ramy projekty edukacyjne, pomagamy
gminom spełniać ustawowe obowiązki
w zakresie realizacji poziomów recy-
klingu. Nasi dostawcy mają zapewnio-
ny dostęp do aktualnej wiedzy doty-
czącej gospodarki odpadami opako-
waniowymi. �

Rekopol 
– partner społecznie
odpowiedzialny
Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biz-
nesu (CSR) są składową strategii zarówno wielkich kor-
poracji, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Dziś każdy wie,
czym jest CSR i w jakich obszarach jest wdrażany. 

Aneta Stawicka
kierownik ds. komunikacji 
i edukacji, Rekopol Organizacja
Odzysku Opakowań SA
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Jakie działania pozwalają firmie reali-
zować cele biznesowe z poszanowa-
niem zasad uczciwej konkurencji
i w imię dobrych relacji z otoczeniem?

– Gdy zaczynaliśmy naszą działal-
ność w styczniu 1999 roku, współpra-
cowaliśmy tylko z jednym podmiotem
gospodarczym – naszą firmą macie-
rzystą FAE Apena SA. Nasze cele biz-
nesowe i relacje były wtedy kontynuacją
dotychczasowych metod pracy i form
współpracy. Rozwój firmy w kolejnych la-
tach i otwarcie na współpracę z innymi
firmami wprowadzały w nasze relacje
z nowymi klientami nowe wymagania.
Nasza spółka musiała dostosować się
do wymagań korporacyjnych i nowych
standardów współpracy. Okazało się, że
dla naszych klientów nie są istotne tyl-
ko takie czynniki, jak jakość świadczo-
nych usług, terminowość i zaawanso-
wanie rozwiązań technicznych. Biorą oni
pod uwagę również nasz stosunek do
pracowników, przestrzeganie przepisów
BHP i ochrony środowiska oraz zapisów
Kodeksu Pracy, a także spełnianie spe-
cyficznych wymagań danego klienta.
Choć początkowo niejednokrotnie wy-
magało to od nas przełamywania sta-
rych nawyków, w efekcie okazało się do-
datkowym elementem zwiększającym
naszą konkurencyjność i pozytywnie

wpływającym na wizerunek firmy. Na tej
podstawie budujemy dobre relacje ze
wszystkimi klientami, a naszym pra-
cownikom staramy się zapewnić dobre
warunki i ciekawą pracę oraz możli-
wości ciągłego podnoszenia kwalifi-
kacji.
Jak w państwa spółce wyglądają in-
westycje w niematerialne zasoby firmy,
czyli pracowników?

– W firmach takich jak Apena-Re-
mont, specjalizujących się w remontach
i naprawach maszyn przemysłowych
oraz budowie maszyn i stanowisk tech-
nologicznych, wiedza, umiejętności i do-
świadczenie pracowników są nieoce-
nione. Rozwój techniczny i wprowa-
dzanie na rynek wciąż nowych, bardziej
zaawansowanych i innowacyjnych roz-
wiązań technicznych wymagają jed-
nak ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
udziału w kursach zawodowych oraz
w specjalistycznych szkoleniach. Wiemy
o tym i staramy się podnosić kwalifika-
cje wszystkich pracowników. Kilka lat
temu przeprowadziliśmy w spółce ba-
danie określające nasz kapitał intelek-
tualny, które objęło większość pracow-
ników spółki. Na tej podstawie określi-
liśmy program szkoleniowy, obejmują-
cy szkolenia twarde i miękkie dla pra-
cowników fizycznych i umysłowych.
Dzięki otrzymanej dotacji unijnej na
ten cel mogliśmy podnieść kwalifikacje
60 pracowników. Zdobyte wtedy umie-
jętności zawodowe pomogły im łatwiej
dopasować się do nowych rozwiązań
technicznych i organizacyjnych, z któ-
rymi spotykają się na co dzień. Na
szkolenia w dalszym ciągu co roku wy-
dajemy znaczne kwoty, inwestując
w wiedzę naszych pracowników, którzy
umożliwiają spółce jej dalszy rozwój i re-
alizację zaawansowanych technicznie
projektów w kraju i za granicą.
Czy w spółce powstały wyroby, usługi
lub maszyny z nowymi rozwiązaniami
technicznymi, które pozwoliły rozsze-
rzyć ofertę krajową i eksportową?

– Jak wspomniałem, nasza współ-
praca z różnymi klientami wymuszała
na nas zmiany organizacyjne i dosto-

sowanie się do specyficznych wymagań
odbiorców naszych usług. Chcieliśmy
także dostarczać im usługi remontowe
i nowe maszyny odpowiadające ich
potrzebom, z zaawansowanymi roz-
wiązaniami technicznymi, gwarantu-
jącymi bezawaryjną i długą eksploata-
cję. Stworzyliśmy kilka nowych ma-
szyn, które sprawdziły się zwłaszcza
w firmach motoryzacyjnych, gdzie wy-
magania jakościowe, niezawodność
oraz łatwa eksploatacja są najważ-
niejsze. Nasze osiągnięcia na rynku kra-
jowym otworzyły nam także drogę na
rynki zagraniczne. Nasze automaty
spawalnicze dla producentów amorty-
zatorów oraz układów wydechowych do
samochodów sprawdzają się m.in. w za-
kładach w Czechach, Niemczech, Fran-
cji oraz Wielkiej Brytanii. Hitem tego roku
są kontrakty na 10 sztuk nowych myjek
tłoczysk dla zakładów w Meksyku
i USA. Część z nich już pracuje u na-
szych klientów, potwierdzając dobrą
opinię o naszych wyrobach oraz nasze
możliwości organizacyjne.
Warto zatem inwestować w pracowni-
ków i nowe, innowacyjne rozwiązania
techniczne i organizacyjne?

– Bezwzględnie tak. Bez personelu
o odpowiednich kwalifikacjach, bez
nowych maszyn, narzędzi i oprogra-
mowania konstrukcyjnego nie byłby
możliwy tak znaczny postęp techniczny.
Koszty szkoleń i kursów zawodowych to
nie tylko wydatek bezpośredni, lecz in-
westycja. To także umiejętności na-
szych pracowników, które zapewniają
nam ciągły rozwój i budowanie do-
brych relacji z klientami. Zrobiliśmy
już wiele, ale ciągle mamy niedosyt. Wi-
dzimy nasze mocne i słabe strony oraz
miejsca wymagające działań korygu-
jących. Najważniejsze, że nasza orga-
nizacja chce te zmiany wdrażać i dążyć
do dalszego rozwoju. Mamy świado-
mość naszych dotychczasowych osią-
gnięć, ale zdajemy sobie także sprawę,
że jeszcze wiele przed nami.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Chcemy być coraz lepsi
Widzimy nasze mocne i słabe strony oraz miejsca wymagające działań korygujących.
Najważniejsze, że nasza organizacja chce te zmiany wdrażać i dążyć do dalszego roz-
woju – mówi Piotr Gołda, Prezes Zarządu, Dyrektor Apena-Remont Sp. z o.o.



„SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „ROBOTNIK” W ZAMOŚCIU

Polska firma handlowa od 1919 roku.

MISJA – „Tradycja – zaufanie – nowoczesność w obsłudze klienta”
Obszary działalności:
– handel ogólnospożywczy w 19 sklepach

oraz w sklepie przemysłowym
– produkcja pieczywa w 4 piekarniach
– produkcja ciast w ciastkarni

Jesteśmy laureatem konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play w latach 2010-2016 
oraz Srebrnego Lauru 2016

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik”
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel.: 84 638 17 35, faks: 84 638 17 33, e-mail: poczta@spolem-zamosc.pl, 

www.spolem-zamosc.pl
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Zroku na rok liczba spółek biorą-
cych udział w konkursie syste-
matycznie wzrasta. Szacujemy,

że w ciągu 12 lat kapituła konkursu
zweryfikowała raporty roczne ponad
300 spółek. Według badań wielu agen-
cji PR raport roczny jest najważniejszym
źródłem informacji o spółce. Zawiera
bowiem sprawozdanie finansowe zba-
dane przez biegłego rewidenta wraz
z opinią z badania oraz weryfikowane
przez niego sprawozdanie z działalno-
ści. Dodatkowo spółki publikują rapor-
ty nieobligatoryjne w postaci marketin-
gowej lub online, które umożliwiają in-
westorom szybkie dotarcie do infor-
macji finansowych oraz ich samodziel-
ną interaktywną analizę. 

Od niedawna w Polsce i na świecie
rozwija się raportowanie zintegrowane.
Coraz więcej spółek wybiera tę formę
komunikacji z rynkiem, co jest niezwy-
kle istotne w aspekcie obowiązku pre-

zentowania danych niefinansowych i po-
zwala ograniczyć liczbę dodatkowych
raportów, które sporządza spółka. 

Zwycięstwo w konkursie jest efektem
pracy zespołowej dyrektorów finanso-
wych, głównych księgowych, zarzą-
dów, pracowników działów relacji in-
westorskich, marketingu i reklamy, nad-
zorów właścicielskich. Najważniejszą
rolę odgrywają jednak główni księgowi
i dyrektorzy finansowi, ponieważ pod-
stawą do przygotowania sprawozdania
zarządu z działalności, raportów mar-
ketingowych, online czy prezentacji in-
westorskich są dane finansowe. W wie-
lu spółkach komórki odpowiedzialne za
sprawozdawczość finansową mają zde-
finiowane KPI związane z jakością ra-
portowania, co jest dodatkowym czyn-
nikiem motywującym.

W konkursie nie ma przegranych.
Sam udział w tym przedsięwzięciu sta-
nowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd

spółki chce prowadzić transparentną
politykę informacyjną, co jest jedną z
największych wartości dodanych kon-
kursu. 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-
kazuje, że wiele spółek zastosowało się
do uwag kapituły konkursu i z nie-
punktowanych miejsc awansowało na
pozycje punktowane wyróżnieniami i na-
grodami. Dodatkowym elementem edu-
kacyjnym jest książka „Raport Roczny
Spółki Publicznej”, wydana przez In-
stytut Rachunkowości i Podatków, bę-
dąca praktycznym podręcznikiem dla
zespołów przygotowujących raporty
roczne.

W tym roku na uwagę zasługują ra-
porty roczne spółek, które w stosunku do
roku ubiegłego bardzo poprawiły jakość
swojej sprawozdawczości finansowej,
sięgając po wyróżnienia. W tej grupie
znalazły się spółki: Tauron Polska Ener-
gia SA, PGNiG SA, Grupa Lotos SA,
PGE SA, LW Bogdanka SA, Grupa Azo-
ty SA, 11 bit studios SA, Kogeneracja SA,
K2 Internet SA, Neuca SA oraz PKO
Bank Polski SA i ING Bank Śląski SA po

stronie banków i instytucji finansowych.
Nie wszystkie podmioty mogliśmy wy-
różnić, ponieważ konkurencja była bar-
dzo duża, ale wszystkim zarządom gra-
tulujemy wysokiej jakości raportów rocz-
nych i zachęcamy do dalszego dosko-
nalenia się w tym obszarze.

Od 9 lat mamy w konkursie kate-
gorię najlepszy raport roczny w Inter-
necie. Nie wszystkie spółki rozumieją, że

Raporty roczne pod lupą
Instytut Rachunkowości i Podatków po raz dwunasty ogłosił
wyniki konkursu „The Best Annual Report 2016”, którego part-
nerem jest GPW w Warszawie SA. Konkurs promuje raporty
roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i in-
westorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego,
które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe
wg MSSF/MSR, oraz spółki z rynku alternatywnego, raportu-
jące wg Ustawy o rachunkowości lub MSSF/MSR.

W konkursie nie ma przegranych. Sam udział 
w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny
sygnał, że zarząd spółki chce prowadzić trans-
parentną politykę informacyjną, co jest jedną 
z największych wartości dodanych konkursu.

Małgorzata Gula
prezes zarządu, Instytut 
Rachunkowości i Podatków



Internet jest najszybszym źródłem in-
formacji i na stronie internetowej emi-
tenta powinien znajdować się raport
roczny użyteczny dla akcjonariuszy
i inwestorów, zaprezentowany przy-
stępnie z punktu widzenia możliwości,
które daje technologia informatyczna.
W roku bieżącym spółki doskonaliły in-
teraktywną formę raportowania, ale
też rozwijały nowy kierunek raporto-
wania zintegrowanego. Wśród ra-
portów zintegrowanych na szczegól-
ną uwagę zasługują raporty roczne
spółek Tauron Polska Energia SA,
PKN Orlen SA i Orange Polska SA. Tuż
za nimi uplasowały się: KGHM Polska
Miedź SA, Grupa Lotos SA, PGE SA
oraz mBank SA i ING Bank Śląski SA.
Nieznacznie ustępują im miejsca inte-
raktywne raporty roczne takich spółek,
jak PKO Bank Polski SA, PGNiG SA,
PZU SA, Bank Pocztowy SA, Budimex
SA i Energa SA. Te spółki pokazują
kierunek rozwoju sprawozdawczości
finansowej w Internecie.

Regulamin konkursu szczegółowo
określa warunki dopuszczenia ra-
portu rocznego do weryfikacji. Pierw-
sze kryterium selekcji to analiza opi-
nii biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego. Na-
stępnie każdy raport roczny jest oce-
niany przez pieć zespołów, które oce-
niają sprawozdanie zarządu z dzia-
łalności, zastosowanie MSSF/MSR,
wartość użytkową, raport roczny w in-
ternecie oraz raport zintegrowany.
Suma pracy tych zespołów może
dać maksymalnie 100 punktów. W tym
roku najlepsze przedsiębiorstwo uzy-
skało 93,44 p. (PKN Orlen SA), a naj-
lepszym bankiem okazał się PKO
Bank Polski SA z wynikiem 91,88 p. 

5 lat 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 I nagrodę
główną w naszym konkursie. Miło jest
nam poinformować, że prawo do ty-
tułu modelowego raportu rocznego
utrzymały: KGHM Polska Miedź SA,
PKN Orlen SA., Tauron Polska Ener-
gia SA oraz mBank SA i PKO Bank
Polski SA, tworząc Klub The Best of
The Best. W kolejnym roku do tego
grona dołączy ING Bank Śląski SA.
Najlepszym raportem spółki New
Connect okazał się raport roczny
spółki LUG SA. 

Partnerami konkursu są: PKO TFI
SA, PZU SA, Anwil SA, mFinanse
SA, Deloitte Sp. z o.o., Mazars Audyt
Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., PWC Pol-
ska Sp. z o.o., S&P Sp. z o.o., Codec
Systems Sp. z o.o. �

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 97

Bartosz Drabikowski – wiceprezes PKO BP – odbiera nagrodę The Best Of The Best 
z rąk Wiesława Janczyka – sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Na drugim 
planie Filip Grzegorczyk – prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Laureaci XII edycji konkursu 
„The Best Annual Report”
wyróżnienia:
za najlepsze sprawozdanie z działalności w kate-
gorii „Przedsiębiorstwa”: JSW SA
za najlepsze sprawozdanie z działalności w kate-
gorii „Banki i instytucje finansowe”: PKO Bank Pol-
ski SA
za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w katego-
rii „Przedsiębiorstwa”: Grupa Lotos SA
za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w  katego-
rii „Banki i instytucje finansowe”: Bank Zachodni
WBK SA
za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego
w kategorii „Przedsiębiorstwa”:
• Grupa Azoty SA
• PGING SA
za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego
w kategorii „Banki i instytucje finansowe”: PZU SA
za raport roczny on-line: IMS SA
za raport roczny w internecie w kategorii „Banki i
instytucje finansowe”: Bank Millennium SA
wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość” za
najlepsze sprawozdanie finansowe w sWIG80:
PHN SA
wyróżnienie ZMID za największą wartość anali-
tyczną raportu on-line dla akcjonariuszy: PGE Pol-
ska Grupa Energetyczna SA

Nagrody specjalne:
nagroda za raport roczny on-line w kategorii
„Przedsiębiorstwa”: PKN Orlen SA
III nagroda specjalna za raport zintegrowany:
Orange Polska SA
II nagroda specjalna za raport zintegrowany: PKN
Orlen SA
I nagroda specjalna za najlepszy raport zintegro-
wany: Tauron Polska Energia SA

Nagrody główne: 
w kategorii „Przedsiębiorstwa”:
III  nagroda: PGE Polska Grupa Energetyczna SA
II  nagroda: Grupa Lotos SA
I nagroda: PGING SA
w kategorii „Banki i Instytucje finansowe”
III nagroda: Bank Pocztowy SA
II nagroda: PZU SA
I nagroda: ING Bank Śląski SA

Nagrody The Best of the Best:
• PKN Orlen SA
• Tauron Polska Energia SA 
• KGHM Polska Miedź SA
• PKO Bank Polski SA
• mBank SA

Laureaci V edycji konkursu „The Best Annual
Report” dla rynku New Connect
wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działal-
ności: Organic Farma Zdrowia SA
wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finan-
sowe: Stopklatka SA
I nagroda główna: LUG SA

Michał Pietrzyk – wiceprezes zarządu
PGNIG odbiera I nagrodę główną.
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Już po kongresie dyrektorów 
finansowych SEG
25 i 26 października br. podczas VI Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG w Ja-
chrance dyrektorzy finansowi rynku kapitałowego dyskutowali o bieżących wyzwaniach,
z którymi muszą się zmierzyć w codziennej pracy. Debatowano m.in. o strategii finanso-
wania rozwoju spółki giełdowej, zarządzaniu ryzykiem w spółce notowanej, cyfrowej
transformacji, nowych wyzwaniach podatkowych i finansowych implikacjach zmian 
regulacyjnych.

Fot. VI Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG (7)



Kongres rozpoczął panel dysku-
syjny na temat strategii finanso-
wania rozwoju spółki giełdowej.

W dyskusji pod batutą Bartosza Drabi-
kowskiego (przewodniczący Rady Nad-
zorczej Stowarzyszenia Emitentów Gieł-
dowych) wzięli udział: Jacek Fotek (wi-
ceprezes zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie), Łukasz A.
Olszewski (dyrektor Działu Rozwoju
Biznesu w S&P Global Ratings), Filip
Paszke (dyrektor Domu Maklerskiego,
PKO Bank Polski), Arkadiusz Regiec
(prezes zarządu Beesfund) i Mateusz
Walczak (prezes zarządu NWAI Dom
Maklerski).

Wyzwania i możliwości
Dyskutowano o nowych możliwo-

ściach finansowania, sprawnym i tanim
przejmowaniem konkurencji, ekspansji
geograficznej i wzdłuż łańcucha dostaw
oraz nowych modelach biznesowych.
– Przyjazne otoczenie gospodarcze,
w szczególności bardzo dobra kondy-
cja polskiej gospodarki i łatwy dostęp do
finansowania, wspiera rozwój krajo-
wych spółek giełdowych. Coraz częściej
dokonują one przejęć zagranicznych
przedsiębiorstw, otwierając sobie w ten
sposób drzwi do lokalnych rynków. Do-
bra sytuacja nie powinna jednak usy-
piać czujności menadżerów – postę-
pująca rewolucja cyfrowa wymusza
stałe dostosowywanie modeli bizneso-
wych, a wciąż aktualne ryzyka global-
ne powinny motywować do konstru-
owania strategii finansowania spółek
zapewniających im stabilny rozwój nie
tylko w krótkim, ale przede wszystkim
w długim terminie – powiedział Bartosz
Drabikowski, wiceprezes zarządu PKO
Banku Polskiego, przewodniczący Rady
Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów
Giełdowych. 

W drugiej dyskusji pt. „Nowe wy-
zwania podatkowe”, moderowanej
przez dziennikarkę Radia TOK FM Alek-
sandrę Dziadykiewicz, wzięli udział:
Tomasz Kuciel (prezes zarządu Edi-
son), Roman Namysłowski (partner Cri-
do Taxand) oraz Piotr Wysocki (partner
Baker McKenzie). Rozmawiano m.in.
o zmianach regulacyjnych i mental-
nych, cyfryzacji dokumentacji podat-
kowej, Jednolitym Pliku Kontrolnym
i bezpiecznym płaceniu podatków.
– Nowe wyzwania podatkowe, o których
dyskutowaliśmy podczas Kongresu
SEG, obejmują tematy wynikające z licz-
nych zmian przepisów podatkowych
oraz rosnącej presji fiskalnej wynikają-
cej z kontroli podatkowych. Wprowa-

dzane zmiany przepisów mają na celu
przede wszystkim tzw. uszczelnienie
systemu podatkowego, zarówno do-
mknięcie tzw. luki VAT, jak i ogranicze-
nie możliwości optymalizacji. Kolejnym
wyzwaniem jest zwiększenie nadzoru
nad przedsiębiorcami poprzez tzw.
transparentność podatkową – działania
nakierowane na obowiązki raportowa-
nia przez przedsiębiorców – JPK, ceny
transferowe, jak i np. instytucje finan-
sowe – dane o rachunkach banko-
wych. Powyższy obraz uzupełniają co-
raz celniej typowane i ukierunkowane
kontrole podatkowe. Zmiany te są wy-
nikiem zarówno wprowadzania do pol-
skiego porządku prawnego inicjatyw or-
ganizacji międzynarodowych, jak i od-
powiedzią na wyzwania dotyczące nie-
doskonałości systemu podatkowego
w Polsce. Zmiany w sposób nieuchronny
oznaczają dodatkowe koszty obsługi
rozliczeń podatkowych, wzrost ciężarów
podatkowych oraz ryzyka dla przed-
siębiorców – niestety również dla tych
niemających nic wspólnego z karuze-
lami VAT czy optymalizacjami podat-
kowymi – argumentował Piotr Wysocki,
partner Baker McKenzie.

Zarządzanie ryzykiem 
w spółce giełdowej

W czasie kolejnej sesji dotyczącej
zarządzania ryzykiem w spółce gieł-
dowej debatowali: Monika Kaczorek
(partner Mazars), Mariusz Machajew-
ski (wiceprzewodniczący Rady Nad-
zorczej Stowarzyszenia Emitentów Gieł-

dowych), Jakub Makurat (dyrektor ge-
neralny Ebury Polska) oraz moderator
dr Mirosław Kachniewski (prezes za-
rządu Stowarzyszenia Emitentów Gieł-
dowych). Prelegenci rozmawiali o no-
wych zagrożeniach związanych z ryzy-
kiem walutowym, ryzykach specyficz-
nych dla spółki giełdowej, ryzykach in-
dukowanych przez fakt notowania oraz
fintechu i regtechu jako sposobach mi-
tygacji ryzyk finansowych i regulacyj-
nych.

– Fintech jako nowe zjawisko w świe-
cie usług finansowych coraz wyraźniej
wkracza w rzeczywistość gospodarki,
przedsiębiorstw oraz osób indywidual-
nych. Mamy do czynienia z efektami
technologicznej przemiany, która doty-
czy sposobu świadczenia usług finan-
sowych. Chyba większość uczestników
rynku finansowego o tym wie, ale część
nie za bardzo chce się pogodzić z tym,
iż Fintech to prawdziwa rewolucja. Prze-
łomowy moment i wręcz rewolucja, któ-
ra jest zauważalna na każdym kroku.
Widzimy, że to już się wydarzyło, teraz
jedynie się upowszechni. Podczas Kon-
gresu CFO właściwie w każdym pane-
lu dyskusyjnym pojawiały się wątki
technologiczne, wszędzie słychać było
że „nowe” już jest. Niektórzy uczestnicy
rynku jeszcze się przed tym bronią, a na-
wet wypierają znaczenie tych prze-
mian, ale dynamika zmian jest niezwy-
kła. Jeszcze 3-4 lata temu niewiele mó-
wiono o tym, iż jakieś niebankowe
podmioty mogą zagrozić pozycji trady-
cyjnych banków, nie myślano o robo-
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ivestments, insurtech, regutech i in-
nych tendencjach – mówił Jakub Ma-
kurat, dyrektor generalny Ebury Polska.

Cyfruj się, kto może
Część merytoryczną pierwszego

dnia kongresu zamknęła dyskusja „Cy-
fruj się, kto może”. Podczas rozmowy,
w której wzięli udział: Agata Kowalska
(radca prawny, partner zarządzający
w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
Radcowie Prawni), Radosław Kozieja
(wiceprezes zarządu Codec Polska),
Maciej Nowohoński (członek zarządu
ds. finansów w Orange Polska) oraz Sła-
womir Panasiuk (wiceprezes zarządu
Krajowego Depozytu Papierów Warto-
ściowych) i prowadzący Piotr Biernac-
ki (prezes zarządu Fundacji Standardów
Raportowania), poruszono tematy zwią-
zane z ideą cyfrowej transformacji,
short-termismem w kontekście strategii
cyfryzacji, wykorzystaniem deep data
i oszczędzaniem przez cyfrowanie. – Cy-
fryzacja to znacznie więcej niż przejście
z rozwiązań analogowych na cyfrowe.
To zmiana sposobu funkcjonowania fir-
my i szerzej – gospodarki, a także zmia-
na myślenia o zarządzaniu. Nie bez po-
wodu jest to jeden z filarów strategii
Orange na najbliższe lata. W naszej fir-
mie proces ten dotyczy wszystkich ob-
szarów działalności – biznesu, oferty,
sprzedaży i obsługi klientów. Coraz
ważniejszą rolę odgrywa analityka pre-
dykcyjna, która pomaga tworzyć sku-
teczne wzory działania na przyszłość.
Daje to wymierne oszczędności. Czyn-
nie uczestniczymy w cyfrowej rewolucji
w naszym kraju. Tworzymy nowoczesną
infrastrukturę i wdrażamy technologie
będące motorem rozwoju gospodar-
czego oraz innowacyjności. Dzięki nam
cyfrowe rozwiązania trafiają do pol-
skich domów i szkół. Wszyscy na tym ko-
rzystamy – argumentuje Maciej Nowo-
hoński, członek zarządu ds. finansów
w Orange Polska.

Po części merytorycznej pierwszego
dnia kongresu w ramach programu
„Zarządzanie firmą” odbył się Chary-
tatywny Bieg Rynku Kapitałowego
z udziałem Roberta Korzeniowskiego,
podczas którego zbierano środki na
praktyczną edukację młodzieży po-
nadgimnazjalnej w zakresie przedsię-
biorczości. W sumie uczestnicy prze-
biegli 144 osobokilometrów. Wieczorną
galę uświetniło spotkanie z gościem
specjalnym – Zbigniewem Bońkiem,
prezesem Polskiego Związku Piłki Noż-
nej, poprowadzone przez Mateusza
Borka.
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Drugi dzień kongresu zakończyła dyskusja zaty-
tułowana: „Finansowe implikacje zmian regula-
cyjnych”, podczas której przedstawiciele
nadzorcy, PIBR, SEG, FSR rozmawiali o kosztach
compliance i non-compliance, o podnoszeniu
konkurencyjności dzięki raportowaniu niefinan-
sowemu, nowych obowiązkach członków władz
spółek giełdowych i minimalizacji ryzyka emi-
tenta i powiązanych osób fizycznych.
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Wiedza na dziś i na jutro

Drugiego dnia kongresu odbyły się
warsztaty tematyczne dotyczące: 
• zarządzania ryzykiem kursowym wo-
bec zmieniającego się otoczenia eko-
nomicznego,
• trendów i zmian w środowisku po-
datkowym w latach 2017–2018 (kontro-
li podatkowych, kluczowych zmian w po-
datku VAT i CIT),
• przygotowania spółki do zwiększonej
presji ze strony organów skarbowych,
• finansowych aspektów ukrytych ryzyk
niefinansowych.

Drugi dzień kongresu zakończyła
dyskusja zatytułowana: „Finansowe
implikacje zmian regulacyjnych”, pod-
czas której przedstawiciele nadzorcy,
PIBR, SEG, FSR rozmawiali o kosztach
compliance i non-compliance, o pod-
noszeniu konkurencyjności dzięki ra-
portowaniu niefinansowemu, nowych
obowiązkach członków władz spółek
giełdowych i minimalizacji ryzyka emi-
tenta i powiązanych osób fizycznych.
– Korzystając z okazji,  zapytaliśmy
uczestników o tematy, które powinny się
pojawić w ramach Kongresu CFO
2018. Wyniki głosowania pokazały, jak
wiele tematów jest dla CFO interesu-
jących i jak ciekawa będzie agenda do
dyskusji na rok kolejny. Już teraz za-
chęcam do zapisania w kalendarzu
daty 24 i 25 października 2018 roku
– zapowiada prezes SEG Mirosław
Kachniewski.

Gospodarzem kongresu było Sto-
warzyszenie Emitentów Giełdowych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęło Ministerstwo Finansów. Part-
nerami wydarzenia byli: Ebury Polska
i Orange Polska jako partnerzy stra-
tegiczni, Giełda Papierów Wartościo-
wych w Warszawie jako partner me-
rytoryczny, CFA Society Poland, Kra-
jowy Depozyt Papierów Wartościo-
wych, Polska Izba Biegłych Rewiden-
tów, Związek Maklerów i Doradców
jako partnerzy instytucjonalni, Baker
McKenzie, Beesfund, Crido Taxand,
Grupa LOTOS, Mazars jako partnerzy
główni, Codec Polska, Edison, Info-
Strefa, NWAI Dom Maklerski, Dom Ma-
klerski PKO Banku Polskiego jako
partnerzy wspierający, Unicomp-WZA
jako partner technologiczny, Tatra
Holding jako partner oganizacyjny,
BMW Group Polska jako partner spe-
cjalny.

Szczegółowe informacje o VI Kon-
gresie CFO Spółek Giełdowych SEG
dostępne są na stronie internetowej
www.seg.org.pl. �
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Zpunktu widzenia problemów bez-
pieczeństwa górnictwo pod-
ziemne jest szczególną branżą.

Warunki geologiczne, występowanie
zagrożeń naturalnych oraz specyficzne
dla tej branży warunki pracy są przy-
czyną wielu zdarzeń i wypadków, które
w skrajnych przypadkach mogą pro-
wadzić również do poważnych katastrof.
Polskie górnictwo węgla kamiennego
prowadzi eksploatację w coraz trud-
niejszych warunkach geologiczno-gór-
niczych, przede wszystkim na dużej
głębokości, która ma istotny wpływ na
poziom występujących zagrożeń natu-
ralnych. W 2016 roku średnia głębokość
eksploatacji wyniosła około 770 m,
a maksymalna – niemal 1300 m. Każ-
dego roku odnotowywane są zarówno
przyczyny, jak i skutki zdarzeń, wynika-

jące z oddziaływania zagrożeń natu-
ralnych i technicznych, towarzyszących
robotom górniczym. Najbardziej nie-
bezpieczne w skutkach są zdarzenia
spowodowane zagrożeniem: metano-
wym, pożarami oraz tąpaniami. 

Statystyki bezpieczeństwa
Rok 2016 był kolejnym pod wzglę-

dem bezpieczeństwa pracy rokiem,
w którym utrzymał się trwający już od kil-
ku lat pozytywny trend spadku liczby wy-
padków. Ogółem w górnictwie węgla
kamiennego odnotowano 1575 wypad-
ków wobec 1702 wypadków w roku
2015. Spadła też liczba wypadków
śmiertelnych z 12 w 2015 roku do 10

w roku 2016 i wypadków ciężkich
– z 7 do 5. Zagrożenie metanowe i tą-
paniami okazały się dominującymi za-
grożeniami naturalnymi powodującymi
wspomniane wypadki śmiertelne. Przy-
czynami innych wypadków śmiertel-
nych były głównie zdarzenia związane
z niewłaściwą eksploatacją maszyn
i urządzeń. Właściwe rozpoznawanie
zagrożeń naturalnych i technicznych
w zakładach górniczych oraz innych za-
grożeń związanych z ruchem zakładu
górniczego jest podstawą skutecznej
oceny ryzyka i zarządzania bezpie-
czeństwem. Stąd stała troska o bez-
pieczeństwo załóg górniczych pracu-
jących pod ziemią jest nie tylko obo-
wiązkiem pracodawców i nadzoru gór-
niczego, lecz także instytucji nauko-
wych związanych z górnictwem.

Problematyka bezpieczeństwa pra-
cy, szczególnie w kopalniach węgla
kamiennego, jest jednym z podstawo-
wych obszarów działalności naukowo-
-badawczej Głównego Instytutu Gór-
nictwa. Instytut corocznie podejmuje
nowe wyzwania, jakie stawia przed
nim ten sektor gospodarki. Kształtowa-
nie bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy w przedsiębiorstwie po-
winno być oparte na rzetelnych infor-
macjach o występujących zagroże-
niach i związanym z nimi ryzykiem za-
wodowym. Od lat GIG prowadzi w ści-
słej współpracy z sektorem analizę sta-
nu zagrożeń naturalnych w górnictwie.
Instytut w sposób ciągły rozwija nowo-

czesne metody prognozowania i zwal-
czania zagrożeń: wybuchami gazów
i pyłów, tąpaniami, pożarami pod-
ziemnymi, zawałami skał, a także pro-
wadzi prace nad udoskonaleniem sys-
temów wentylacji i klimatyzacji. Wnioski
z analizy zagrożeń i oceny ryzyka po-
zwalają na podejmowanie odpowied-
nich działań zmniejszających prawdo-
podobieństwo wystąpienia wypadków
przy pracy. 

Sukcesy GIG, 
korzyści dla branży

Do najważniejszych osiągnięć In-
stytutu należy zaliczyć opracowaną
metodę oceny skłonności węgla do sa-
mozapalenia, stosowaną w polskich
oraz zagranicznych kopalniach węgla
kamiennego. Ocena zagrożeń natu-

W trosce o bezpieczeństwo
Skuteczne przeciwdziałanie awariom, wypadkom i zdarzeniom wypadkowym na pozio-
mie współczesnego przedsiębiorstwa zależy od właściwej analizy i oceny zagrożeń oraz
sprawności zarządzania, tj. od wiedzy i umiejętności sterowania zasobami, procesami
i informacjami w celu ich optymalnego wykorzystania dla osiągnięcia właściwego po-
ziomu bezpieczeństwa pracy.

dr inż. Aleksandra Koteras
główny specjalista badawczo-
-techniczny, Główny Instytut
Górnictwa

Do najważniejszych osiągnięć Instytutu należy
zaliczyć opracowaną metodę oceny skłonności
węgla do samozapalenia, stosowaną w polskich
oraz zagranicznych kopalniach węgla kamien-
nego. Ocena zagrożeń naturalnych prowadzona
jest w trybie ciągłym.



ralnych prowadzona jest w trybie cią-
głym. W GIG od 1974 roku działa Gór-
nośląska Regionalna Sieć Sejsmolo-
giczna, która jako jedyny poligon ba-
dawczy dostarcza kompleksowej in-
formacji o sejsmiczności obszaru Gór-
nego Śląska. Do oceny wpływu wstrzą-
sów na obiekty zlokalizowane na po-
wierzchni terenu GIG opracował i wdro-
żył w kopalniach Górniczą Skalę In-
tensywności drgań (GSI). 

Osiągnięciem Instytutu w zakresie
zwalczania zagrożenia tąpaniami są
także metody ukierunkowanego szcze-
linowania skał, pozwalające na dezin-
tegrację górotworu skłonnego do tąpań.
W zakresie zagrożenia metanowego
prowadzone są m.in. badania gazono-
śności, w tym oznaczenia metanono-
śności pokładów węgla, prognozy wy-
dzielania się metanu do wyrobisk oraz
ocena zagrożenia gazowego wraz
z opracowywaniem koncepcji odmeta-
nowania wyprzedzającego pokładów
węgla. W ramach projektu GasDrain
opracowywane są ulepszone techniki
drenażu metanu poprzez stymulacje po-
kładów węgla celem zapobiegania za-
grożeniom i zwiększenia wydobycia
węgla, a w ramach projektu MapRock
opracowywane są metody prewencji za-
grożenia wybuchem gazów i skał. Po-
nadto GIG był jednym z inicjatorów
utworzenia w Polsce – otwartego ofi-
cjalnie w tym roku – Międzynarodowe-
go Centrum Doskonałości w zakresie
metanu z kopalń węgla, które jest eks-
percką organizacją funkcjonująca pod
auspicjami Europejskiej Komisji Go-
spodarczej ONZ.

Nowe wyzwania
Ważnym zagadnieniem w zakresie

bezpieczeństwa pracy w górnictwie
jest także konieczność redukcji ryzyka

związanego z ekspozycją na pył wę-
glowy. Obecnie w ramach projektu
ROCD Instytut prowadzi badania zmie-
rzające do opracowania nowych metod
i urządzeń dla prognozowania, zapo-
biegania i ochrony przed oddziaływa-
niem pyłu węglowego na zdrowie pra-
cowników kopalń. Aktualnym wyzwa-
niem dla Instytutu w obszarze górnictwa
są też działania pozwalające na racjo-
nalne obniżanie kosztów eksploatacji.
Instytut zajmuje się m.in. projektowa-
niem eksploatacji górniczej i odpo-
wiednim doborem infrastruktury tech-
nicznej dla robót przygotowawczych
i eksploatacyjnych. Przykładem opra-
cowanych w ostatnim okresie rozwiązań
jest wielopoziomowy iskrobezpieczny
system monitoringu bezpieczeństwa
górniczego wyciągu szybowego, który

w sposób ciągły kontroluje stan obu-
dowy szybowej i sztywnego prowadze-
nia naczyń wyciągowych. Jego główne
zalety to ciągłe, automatyczne i szybkie
wykonanie pomiaru bez dezorganizacji
pracy zakładu dzięki zastosowaniu
nowoczesnego sprzętu pomiarowego
i nowatorskiej techniki. 

Przed polskimi kopalniami pod-
ziemnymi jest jeszcze wiele pracy w ob-
szarze poprawy poziomu bezpieczeń-
stwa, na co wskazują statystki wypad-
kowości w sektorze. Problemy tech-
niczne i społeczne oddziaływujące na
sferę bezpieczeństwa pracy są i pozo-
staną priorytetem w działalności ba-
dawczej Instytutu i będą rozwiązywane
na drodze partnerskiej współpracy z ka-
drą kierowniczą oraz inżynierską ko-
palń. �
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Badania przebiegu wybuchów metanu w warunkach wyrobisk 
doświadczalnych KD „Barbara” przy GIG

Zestaw do inspekcji obudowy szybów 
opracowany w GIG

Eko Patrol GIG – kontynuacja działań podejmowanych przez GIG nad wdrożeniem mobilnej
platformy monitoringu wybranych parametrów niskiej emisji w czasie rzeczywistym – proto-
typowego urządzenia opracowanego w GIG. Celem jest budowa systemu pomiaru parame-
trów jakości powietrza z wykorzystaniem dronów, pojazdów elektrycznych, stacjonarnych
punktów pomiarowych, który pozwala na wskazywanie źródeł i wielkości emisji zanieczysz-
czeń oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań naprawczych. 
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Dyskusja w ramach 5. edycji kon-
ferencji PZU Risk Engineering
Days (RED) 2017 w Sopocie to-

czyła się wokół takich zagadnień, jak
cyberbezpieczeństwo polskich przed-
siębiorstw, rola sztucznej inteligencji
w zarządzaniu ryzykiem oraz kultura
organizacyjna jako fundament bez-
piecznego przedsiębiorstwa. Wzięli
w niej udział przedstawiciele najwięk-
szych polskich firm, środowisk nauko-
wych, instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo polskiego przemysłu
oraz ubezpieczeń. W roli gospodarzy
wystąpili Roger Hodgkiss – członek za-
rządu PZU SA, a także dyrektor za-
rządzający w Pionie Klienta Korpora-
cyjnego – Maciej Tymusz, prezes za-
rządu TUW PZUW – Rafał Kiliński oraz
prezes zarządu PZU LAB – Tomasz
Huś.

Motywem przewodnim tegorocz-
nej konferencji RED była komercjali-
zacja usług nowej spółki w Grupie
PZU, jaką jest PZU LAB. – Osią zainte-
resowań PZU LAB będzie praca z klien-
tami Grupy PZU nad rentownością i roz-

budowywanie projektów, które zwięk-
szają bezpieczeństwo firm – mówi Ma-
ciej Tymusz, przewodniczący rady nad-
zorczej PZU LAB. Gościem specjal-
nym PZU Risk Engineering Days był
prof. Jacek Santorski, który przedstawił
czynniki psychologiczne kształtujące li-
dera odpowiedzialnego za zarządzanie
ryzykiem biznesowym. Była to cenna

lekcja dla prezesów i dyrektorów licz-
nie zgromadzonych na konferencji,
którzy dzięki wykładowi mogli zweryfi-
kować, jakie emocje nimi kierują pod-
czas podejmowania kluczowych dla
przedsiębiorstwa decyzji.

Część merytoryczna składała się
z 3 paneli dyskusyjnych otwieranych
przez pracowników PZU LAB. Pierwszy
z nich dotyczył cyberbezpieczeństwa
polskich przedsiębiorstw. Uczestnika-
mi panelu byli przedstawiciele takich
instytucji, jak Fundacja Bezpieczna
Cyberprzestrzeń, IBM Polska, PW, UDT,
PGNIG, PSE, NASK. Paneliści deba-
towali na temat obecnego stanu cy-
berbezpieczenstwa i związanych
z nim wyzwań na przyszłość. Ataki ha-
kerskie obejmujące wyłudzenia, phi-
shing, sabotaż, szpiegostwo są na
porządku dziennym. Dlatego należy
się na nie odpowiednio przygotować
i zabezpieczyć się przed nimi. 

– Często działamy odruchowo. Co-
dzienne obowiązki odbierają możli-
wość odpowiedniego reagowania i za-
miast działać prewencyjnie, stawiamy
swoje firmy w takich sytuacjach, w któ-
rych zaczyna się naprawianie szkód i
łatanie dziur – ocenia Karol Wróbel
(NASK). Niebagatelna będzie w przy-
szłości rola ubezpieczyciela, który bę-
dzie mógł wspomagać przedsiębior-
stwa odpowiednio dopasowanym pro-
duktem ubezpieczeniowym. PZU LAB

uczestniczy w intensywnych pracach
nad wdrożeniem takiego produktu
w PZU. Paneliści podjęli też temat bez-
pieczeństwa danych osobowych i dy-
rektywy RODO, która lada dzień wejdzie
w życie. – RODO może wiele zmienić

PZU Risk Engineering Days 2017
Tegoroczna konferencja PZU Risk Engineering Days w Sopocie skupiła się na proble-
mach, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania ryzykiem, i na
możliwościach stwarzanych przez nowe technologie. Motywem przewodnim spotkania
ubezpieczyciela z biznesem były usługi dla prze-
mysłu nowej spółki Grupy PZU – PZU LAB. 
Po raz pierwszy współorganizatorem konferencji
był TUW PZUW.

Dyskusja w ramach 5. edycji konferencji PZU
Risk Engineering Days (RED) 2017 w Sopocie to-
czyła się wokół takich zagadnień, jak cyberbez-
pieczeństwo polskich przedsiębiorstw, rola
sztucznej inteligencji w zarządzaniu ryzykiem
oraz kultura organizacyjna jako fundament bez-
piecznego przedsiębiorstwa.

Tomasz Huś, prezes PZU LAB, zaprezentował cele nowej spółki. Fot. Maciej Majda (4)
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w kwestii ochrony danych, pod wa-
runkiem że nowy urząd rzeczywiście
będzie skutecznie pilnował przestrze-
gania prawa przez organizacje – ko-
mentuje Mirosław Maj (Fundacja Bez-
pieczna Cyberprzestrzeń).

Drugi panel dyskusyjny dotyczył
kultury organizacyjnej jako fundamen-
tu bezpiecznego przedsiębiorstwa.
W debacie wystąpili przedstawiciele
PKN Orlen, PCC Rokita, PGG, ENEA,
Grupa Azoty oraz CNBOP. Uczestnicy
skupili się na wypracowaniu wartości,
wzorców zachowań i standardów, które
można zastosować w polskich realiach.
Wzorem dla kreowania i przestrzegania
standardów powinni być przedstawi-
ciele najwyższego kierownictwa. Jeśli
odpowiednie działania i wzorce zostaną
zaimplementowane, będą przestrzega-
ne i promowane przez zarządy firm,
wówczas łatwiej będzie można wypra-
cować kulturę organizacyjną. – Każde
przedsiębiorstwo ma swoją – lepszą
lub gorszą – organizację kultury lub
bezpieczeństwa. Ważne jest jednak,
żeby pamiętać, że jej tworzenie tak na-
prawdę zaczyna się zazwyczaj od góry
– twierdzi Dariusz Loska (PKN Orlen).

W ostatnim panelu dyskusyjnym
prelegenci skupili się na roli sztucznej
inteligencji. Tutaj byliśmy świadkami
skrajnie różnych opinii, co pozwoliło po-
znać ogólną świadomość związaną
z tym zagadnieniem wśród zarządów
największych polskich firm. Paneliści
– przedstawiciele PFR, RCB, AGH,
PGNiG, PwC, Anwilu oraz PZU LAB
– rozprawiali nad zagrożeniami i ko-
rzyściami płynącymi ze stosowania
sztucznej inteligencji w zarządzaniu
ryzykiem. – Ze względu na planowanie
eksploatacji maszyn i możliwości ich wy-
korzystania jesteśmy zwolennikami
wdrażania nowych rozwiązań, pod wa-
runkiem że są one skuteczne – mówi Ja-
rosław Ptaszyński (Anwil).

Wieczorem miała miejsce uroczysta
gala wręczenia nagród. Poniżej lista lau-
reatów:
• Lider w Zarządzaniu Ryzykiem 

(nagroda PZU SA) – PCC Rokita
• Osobowość w Zarządzaniu 

Ryzykiem (nagroda PZU SA) 
– Stanisław Nowak (ENEA)

• Osobowość Roku w Dziedzinie 
Bezpieczeństwa (nagroda TUW 
PZUW) – Tomasz Rogala (PGG)

• Lider Bezpieczeństwa Przemysłowego
(nagroda TUW PZUW) – PGE 
Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna – Elektrownia 
Bełchatów. �

Panel dyskusyjny dotyczący cyberbezpieczeństwa polskich przedsiębiorstw

Gościem specjalnym konferencji RED 2017 był prof. Jacek Santorski

PZU SA oraz TUW PZUW uhonorowało nagrodami dwie firmy oraz dwóch przedstawicieli
świata biznesu
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Niechęć do wprowadzania inno-
wacji przedsiębiorstwa z sekto-
ra MŚP tłumaczą często pro-

blemem z dostępem do kapitału. Od-
powiedzią na problem brakującego
kapitału są rządowe granty z funduszy
unijnych i program StartInPoland. W du-
żych przedsiębiorstwach problem z ka-
pitałem nie jest przyczyną oporu przed
wprowadzaniem innowacji, bo mają
one łatwiejszy dostęp do większych
nakładów. Często działają w ramach ca-
łych grup i pożyczają sobie nawzajem
pieniądze po niższej stopie procentowej
niż stopy w bankach komercyjnych.
Ponadto duże firmy są znacznie bardziej
niż firmy z sektora MŚP narażone na

konkurencję globalną, która wymusza
działania innowacyjne, odpowiadające
na coraz większe potrzeby i oczekiwa-
nia konsumentów.

Fundusze unijne 
jako źródło kapitału

W ramach środków unijnych mo-
żemy szukać konkursów na dwóch
szczeblach: krajowym i regionalnym.
Pula środków w 50 proc. obsługiwana
jest przez programy krajowe, a w 50 proc.
przez programy regionalne na poziomie
województw. W Polsce istnieje około 300
różnych programów oferujących dota-
cje unijne i środki zwrotne przeznaczo-
nych właśnie na innowacje, energetykę,
ochronę środowiska czy współpracę
w ramach projektów transgranicznych.
Są one rozdzielone na 6 krajowych
programów operacyjnych: Program
Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR),
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko (POIiS), Program Opera-
cyjny Polska Wschodnia (POPW), Pro-
gramy Europejskiej Wspólnoty Teryto-
rialnej (EWT), Program Operacyjny Pol-
ska Cyfrowa (POPC) oraz Program
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
(POWER).

Programy wyróżniają atrakcyjne
warunki dla przedsiębiorców w formie
bezzwrotnych grantów lub pożyczek
do wysokości kilku milionów euro bez
konieczności twardych zabezpieczeń
(jak to zwykle ma miejsce w bankach ko-
mercyjnych). Harmonogramy progra-
mów są ogłaszane pod koniec roku z in-
formacją o kwartałach, w których nabór
do konkursów zostanie ogłoszony. Daje
to możliwość zaplanowania planu i har-
monogramu, przygotowania się do kon-
kursu oraz uzyskania i skompletowania
obligatoryjnych załączników. Jest to
szczególnie istotne w przypadku pro-
jektów, których elementem jest budowa,

termomodernizacja czy wprowadze-
nie do użytku np. kotłów energetycznych,
instalacji cieplnych i innych, ponieważ
wymagają one uzyskania pozwolenia
na budowę.

Często obligatoryjnym załącznikiem
do wniosku jest studium wykonalności
dla danej inwestycji, której przygoto-
wanie wymaga niezbędnego czasu
(w grę wchodzi ocena oddziaływania na
środowisko, projekty techniczne i inne
zgody urzędowe). W przypadku skom-
plikowanych projektów energetycznych
kluczowe jest wczesne rozpoczęcie
prac, ponieważ przygotowanie doku-
mentacji projektowej zajmuje minimum
kilka miesięcy. Konieczne jest dostoso-
wanie projektu do norm europejskich,
środowiskowych i innych.

Ustawa o innowacyjności
Istnieje szansa, że nowa ustawa

mająca wspierać innowacje wpłynie po-
zytywnie na proinnowacyjne postawy
polskich przedsiębiorców. Będzie to in-
strument wsparcia działalności inno-
wacyjnej przedsiębiorstw. Według wi-
cepremiera Gowina to „instrument,
z którego będzie mogło skorzystać każ-
de przedsiębiorstwo, bo czy się to ko-
muś podoba, czy nie, każde przedsię-
biorstwo płaci podatki”.

Planuje się, aby do końca listopada
przyjąć tzw. drugą ustawę o innowa-
cyjności. Podnosi ona ulgi na B+R do
100 proc. kosztów kwalifikowanych,
a w przypadku centrów badawczo-roz-
wojowych nawet do 150 proc. (dzisiaj
obowiązuje ulga w wysokości 50 proc.
kosztów osobowych dla dużych firm
oraz 50 proc. pozostałych kosztów kwa-
lifikowanych dla MŚP, a 30 proc. dla du-
żych firm). Zaletą ustawy jest także
fakt, że ulgi związane są z normalną
działalnością przedsiębiorstw i mogą
być stosowane bez względu na po-

Narzędzia wsparcia innowacji
W czasach gdy cały świat zwiększa nakłady na innowacje, gospodarki dynamicznie się
rozwijają, a firmy się robotyzują i cyfryzują, pojawia się potrzeba innowacji produkto-
wych i procesowych, które mogą stanowić bazę dla kolejnych innowacji. Mimo to dane
wynikające z raportów nie zawsze wskazują na dużą liczbę innowacji w Polsce. Z bada-
nia przeprowadzonego przez GUS w 2014 roku wynika, że aktywność innowacyjną wy-
kazało tylko 20,3 proc. małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych oraz
14,5 proc. przedsiębiorstw usługowych.

Joanna Kwiecińska
Project Manager, Europejskie
Centrum Innowacji Sp. z o.o.
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ziom dojrzałości rynkowej czy długość
działania na rynku. Ustawa rozszerza
także katalog kosztów kwalifikowanych,
m.in. koszty nabycia sprzętu specjali-
stycznego, należności z tytułu umów cy-
wilno-prawnych. Prawo do ulgi na B+R
będą miały także firmy działające
w Specjalnych Strefach Ekonomicz-
nych (ale od działalności B+R prowa-
dzonej poza SSE).

Konsorcjum sprzymierzeńcem
komercjalizacji

Ciekawym rozwiązaniem wspiera-
jącym komercjalizacje innowacji wydaje
się współpraca podmiotów w ramach
konsorcjum przedsiębiorstw lub kon-
sorcjum przedsiębiorstwa z jednostką
naukową. Jest to typowy przykład za-
stosowania idei projektu B+R (np. kon-
kurs 1.1.1, czyli tzw. „Szybka ścieżka”,
4.1.4 Projekty Aplikacyjne czy 4.1.2 Re-
gionalne Agendy Badawczo-Rozwojo-
we). Część badawcza w ramach pro-
jektu przeprowadzana jest przez jed-
nostkę naukową (należy pamiętać, że
jednostki naukowe to nie tylko uczelnie
wyższe, lecz także wyspecjalizowane
jednostki w konkretnej dziedzinie, np. in-
stytuty badawcze, spin-offy założone
przez naukowców zajmujących się ko-
mercjalizacją). 

Infrastruktura badawczo-rozwojo-
wa podmiotów zajmujących się dzia-
łalnością badawczą to szeroki wa-
chlarz urządzeń i maszyn umożliwiają-
cych prowadzenie wyspecjalizowanych
badań, które ze względu na koszt nie są
dostępne dla przedsiębiorców. Koszt
utrzymania aparatury jest wysoki i jed-
norazowe inwestycje pod projekt nie są
opłacalne, dlatego właśnie zlecenie
badań na zewnątrz stanowi najlepsze
rozwiązanie. PARP prowadzi specjalnie
dedykowany temu nabór (Bony na In-
nowacje), gdzie maksymalna kwota
dofinansowania to 400 tys zł i przed-
siębiorca zleca jednostce naukowej
opracowanie danego zagadnienia. Jest
to właściwy kierunek rozwoju, połą-
czony z uzyskaniem dotacji na przed-
sięwzięcie, co zmniejsza ryzyko, po-
nieważ nie angażujemy 100 proc. wła-
snego kapitału, a jedynie około 20–30
proc.

Analizy i kalkulacje
Jeśli jednak uznamy, że inwestycja

w infrastrukturę B+R jest dla nas opła-
calna, to fundusze unijne mają odpo-
wiedź w postaci konkursu 2.1 Infra-
struktura badawczo-rozwojowa przed-
siębiorstw. Najbardziej zainteresowaną

grupą przedsiębiorców są przedstawi-
ciele sektora średnich firm (zatrudnia-
jący powyżej 50 pracowników, nie wię-
cej niż 250, o obrotach w roku obra-
chunkowym poniżej 50 mln euro). Dla
nich własne laboratorium to przewaga
konkurencyjna, ponieważ nie muszą zle-
cać badań na zewnątrz firmy, co wpły-
wa na ograniczenie kosztów. Firma nie
musi transportować próbek w specjal-
nych warunkach, co stanowi dużą

oszczędność, nie tylko finansową, lecz
także zasobowo-kadrową. Dodatkową
zaletą posiadania własnej infrastruktury
badawczej jest szybki czas wykonania
badania i niezależność w ich przepro-
wadzaniu, ponieważ wszystko jest w za-
sobach, na miejscu. W dowolnej chwi-
li możemy zadecydować o powtórzeniu
badania, co nie jest już takie proste
w przypadku usługi zewnętrznej.

Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju tylko w 2017 roku ogłosiło 9 nabo-
rów do programów sektorowych. Naj-
bardziej wspierane branże to: sektor
elektroenergetyczny (PBSE), sektor le-
śno-drzewny i meblarski (WOODIN),
sektor chemiczny (INNOCHEM), sektor
farmaceutyczny (INNOEURPHARM),
sektor produkcji gier wideo (GAMEINN),
sektor recyclingu surowców mineral-
nych i drewna (INNOWACYJNY RECY-
KLING), sektor systemów bezzałogo-
wych (INNOSBZ), sektor stalowy (IN-
NOSTAL), sektor elektroniki, telein-
formatyki i technik informacyjnych
(IUSER).

Wąskie specjalizacje
Ciekawym rozwiązaniem jest kon-

kurs 3.2.1 Badania na rynek, którego ce-
lem jest wsparcie dla wdrożenia wyni-
ków z przeprowadzonych już wcze-
śniej badań. Mówimy tutaj o liniach de-
monstracyjnych dla wykonania danego
produktu. W ramach działania będą do-
finansowywane projekty inwestycyjne
polegające na wdrożeniu wyników prac
B+R, których efektem musi być wpro-
wadzenie na rynek nowych bądź zna-
cząco ulepszonych produktów lub usług.
Przedmiotem projektu mogą być też eks-
perymentalne prace rozwojowe oraz do-
radztwo. Maksymalna kwota, o którą

mogą ubiegać się podmioty, to 20 mln
zł. Jeden nabór jest dedykowany wy-
łącznie miastom średnim.

Wsparcie dla innowatorów oferuje
także Polski Fundusz Rozwoju przez
program „Otwarte Innowacje dla ma-
łych i średnich firm”. Sfinansuje on
projekty z zakresu technologii materia-
łowych, chemii, elektromobilności i bio-
technologii. Dystrybutorami będą fun-
dusze VC – to do nich mają trafić pie-

niądze z PFR Ventures w ramach Otwar-
tych Innowacji FIZ. Fundusze będą in-
westować w wybrane projekty małych
i średnich przedsiębiorstw, głównie
współpracujących ze światem nauki.
Celem działania jest wzrost liczby in-
nowacyjnych spółek w Polsce.

Czas na novum
Nowością w funduszach jest Wspar-

cie Rozwoju Miast Średnich, które za-
kłada dofinansowanie dla średnich
miast. Jego główne elementy to wspar-
cie z funduszy unijnych dedykowane
średnim miastom, preferencje w loko-
waniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu
do środków pochodzących z Funduszu
Inwestycji Samorządowych zarządza-
nych przez Polski Fundusz Rozwoju.
Szacowana wartość wsparcia to 2,5 mld
zł w latach 2014–2020.

Pakiet dla miast średnich jest efek-
tem wprowadzania w życie jednego
z punktów Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, zwanej „SOR-em”,
i obejmuje wiele różnorodnych, wza-
jemnie uzupełniających się inicjatyw. De-
dykowany jest miastom powyżej 20 tys.
mieszkańców oraz miastom powyżej
15 tys. mieszkańców będących aktual-
nymi stolicami powiatów, z wyłączeniem
miast wojewódzkich (obecnie jest to
255 miast w całym kraju). Szczególne-
go wsparcia wymagają 122 ośrodki
miejskie zidentyfikowane przez Polską
Akademię Nauk, które w największym
stopniu tracą funkcje społeczno-go-
spodarcze. 

Zachęcamy do aplikowania w kon-
kursach, ponieważ jest to ostatnia per-
spektywa z tak dużą ilością konkursów
przeznaczoną na różnego rodzaju
przedsięwzięcia. �

W Polsce istnieje około 300 różnych programów
oferujących dotacje unijne i środki zwrotne, prze-
znaczonych na innowacje, energetykę, ochronę
środowiska czy współpracę w ramach projektów
transgranicznych.
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Over the past few issues of this
magazine I have been relating
various thoughts about risks in

business and describing some measu-
res such as the implementation of ma-
nagement system standards to mitigate
their impact. To continue this theme the
aim of this article is to discuss how ma-
nagement systems standards such as
ISO 9001 and ISO 14001 really do suc-
ceed in mitigating risk and focusing
companies on achieving their goals.

It is common knowledge that the
companies that go out of business are
those that have lost sight of elements that
actually made up their business or took
their eyes off their customers and their
needs. Conversely, successful compa-
nies who are in business for the long haul
have been observed as those that have
learnt to control risk coming into and out
of their business. Management system
standards (within the 2015 revisions)
have included risk determination within
them as well as incorporating some new
elements which on first reading seem tri-
vial and inconsequential. 

One such issue actually frequently
requires some ‘soul searching’ as this
is answer to a most fundamental
question that needs to be asked when
transitioning to the new standards:
‘Does the organisation actually under-
stand both the internal and external is-
sues that affect it?’. This is followed by
understanding the requirements and
needs of interested parties. These na-
turally vary from organisation to orga-
nisation, but usually include customers,
employees, management and share-
holders. These may also include go-
vernment & non-government organisa-
tions as many industries have legal re-
quirements that their products and se-
rvices need to meet, and there can be
a great cost of not meeting these. So why
do business organisations need to know
their interested parties? In the case of im-
plementing ISO 9001:2015 there are se-
veral requirements which directly refer
to including the needs of interested
parties such as the management system
scope, policy, measurement traceabili-
ty, requirements for products and servi-
ces, design and development activi-
ties, management review. 

If the needs, expectations and re-
quirements of interested parties are
understood within the organisation, it is
easy to see that these are critical to en-
suring that products or services meet re-
quirements. Without doing these critical
steps well, there is risk of having pro-
blems when the product or service is
used. The output of such analysis can
then be used at both strategic and ope-
rational levels, so that it can be develo-
ped or incorporated into the day to day
management within the organisation. 

A second key change that is being
focused on is the role of management
and leadership. In the past within many
companies the management system
has been delegated to middle mana-
gement ‘to deal with’, whilst now ma-
nagement system is the sole responsi-

bility of top management and therefore,
they are now accountable and must be
able to demonstrate involvement. They
can do this by taking accountability for
the effectiveness of the quality mana-
gement system and ensuring the quali-
ty policy and quality objectives are com-
patible with the context and strategic di-
rection of its organisation. Top mana-
gement need to show a link from the or-
ganisation’s business plans and strate-
gy to the objectives and business
measures which then provide the basis
for developing the management policy. 

Leadership from the top manage-
ment needs to ensure the integration
of the quality management system
requirements into the organisation’s
business processes. The quality mana-
gement system can no longer be
a ‘stand-alone’ function of the business,
but must be an integral aspect of busi-
ness as usual activities, from the highest
level business planning to process out-
puts. To ensure the demonstration of le-
adership top management need to pro-
mote the use of process and risk-based
thinking approach. The risk based ap-
proach should work at a number of levels
within the organisation, from identifica-
tion and mitigation of risk at strategic
planning level to process risk manage-
ment and control. The expectation is not
limited to only promoting the manage-
ment system but also requires that top
management support other managers
within the organisation to help them
lead within their areas of responsibility. 

To summarise, the changes within
the management system standards
show us the areas where the experts
perceive business weaknesses – in le-
adership, understanding our organi-
sations and risk management. The
changes in the standards should be
considered an opportunity to improve
our organisations and help achieve
a greater level of success within our
businesses. �

Changes in management standards are challenging top management
of organisations to demonstrate their leadership skills and integrate
management systems within their day to day business practices in
order to mitigate business risk within industry.

Business risk and management
systems – a continuing saga

dr Krystyna Stephens
Chairman of the Board, 
BPIC Sp. z o.o., AFNOR POLSKA
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Każdy podział ryzyka wiąże się ze
zmniejszeniem przypisu składki
w wyniku koasekuracji lub ze

zwiększeniem kosztów ubezpieczenia,
czyli reasekuracją. Stąd ubezpieczyciel
podejmuje decyzję o udziale w ryzyku,
biorąc pod uwagę maksymalną szkodę,
która może wystąpić w danej lokaliza-
cji, przy danym zakresie pokrycia,
z uwzględnieniem przyjętych kryteriów
jej oszacowania i tym samym – ze świa-
domością związanej z tym niepewności.
W praktyce na polskim rynku uwzględ-
nianie w procesie decyzyjnym wartości
maksymalnej szkody jest powszechnie
wykorzystywane w przypadku ubez-
pieczeń „dużych” ryzyk korporacyj-
nych, gdzie sumy ubezpieczenia prze-
kraczają zachowek określony w umowie
reasekuracyjnej lub pojemność umowy

reasekuracyjnej, w wyniku czego wy-
magana jest reasekuracja fakultatywna.
Jednak coraz częściej firmy ubezpie-
czeniowe dysponujące inżynieryjnymi
jednostkami eksperckimi chcą znać
wartość maksymalnej szkody w tak
wielu przypadkach jak to możliwe. War-
to zatem, aby underwriter dysponujący
wiedzą o maksymalnej szkodzie miał
świadomość poniżej przedstawionych
korzyści i zagrożeń wynikających z tego
oszacowania:

korzyści:
• Poprawa równowagi portfela. Portfel
może być kontrolowany przez retencję
lub przez przyjęcie oszacowania mak-
symalnej szkody.
• Wzrost pojemności – „kreowanie”
pojemności ubezpieczeniowej. Un-
derwriting bazujący na sumie ubez-
pieczenia może tworzyć sztuczne pro-
blemy z pojemnością, szczególnie
w przypadku plasowania „dużych” ryzyk.
• Szacunek dużej szkody daje lepsze
wyobrażenie przyjmowanego ryzyka
niż suma ubezpieczenia.
• Zwiększenie przypisu składki w wy-
niku większego udziału w ryzyku.
• Zmniejszenie kosztów administracyj-
nych w całkowitym przypisie składki.

zagrożenia:
• Możliwość nieadekwatności wskaź-
nika z powodu braku jednolitego stan-
dardu oszacowania, niewystarczają-
cej informacji do oszacowania wskaź-
nika, braku doświadczenia w oszaco-
waniu. W konsekwencji może to do-
prowadzić do przekroczenia oszaco-
wania w przypadku rzeczywistej szko-
dy, co może mieć wpływ na sytuację fi-
nansową ubezpieczyciela.
• Nieuwzględnienie dodatkowej eks-
pozycji wynikające z zapisów klauzu-
lowych.
• Nieuwzględnienie wskaźnika inflacji.

Pierwszy dokument, w którym wy-
korzystano oszacowanie maksymalnej
straty, pochodzi jeszcze z czasów an-
tycznych i był wykorzystany dla okre-
ślenia potencjalnych strat na polu bitwy.
Najczęściej oszacowywano trzy wskaź-
niki zakładające optymistyczne, nor-
malne i pesymistyczne założenia. Wy-
korzystanie tego wskaźnika zyskało na
popularności pod koniec XIX w. i na po-
czątku XX w., podczas pierwszej rewo-
lucji przemysłowej. Znalazł on swoje wy-
korzystanie do oszacowania poten-
cjalnych strat osobowych i finanso-
wych w sektorach dużego ryzyka, tj.
morskim, transporcie szynowym, awio-
nice, w sektorze wydobywczym. Pod ko-
niec XX w. wskaźnik ten znalazł po-
wszechne wykorzystanie w zarządzaniu
ryzykiem również w małych i średnich
przedsiębiorstwach. Pierwsze próby
zharmonizowanego wykorzystania
oszacowania maksymalnej szkody na
rynku ubezpieczeniowym pochodzą
z 1963 roku. Wówczas próby takiej pod-
jął się jeden z działających think-tanków
CEA (Comité Européen des Assurances,
obecnie Insurance Europe). 

Podejmowane jeszcze wielokrotnie
działania w kierunku ujednolicenia
standardów szacowania maksymalnej
szkody na rynku ubezpieczeniowym
nie przyniosły spodziewanych rezulta-
tów. W efekcie ubezpieczyciele posłu-
gują się wieloma definicjami oraz wie-
loma metodykami szacowania tego
wskaźnika, co często powoduje pro-
blemy interpretacyjne. Poniżej zapre-
zentowane zostały najpopularniejsze
wskaźniki oszacowania maksymalnej
szkody wykorzystywane na rynku eu-
ropejskim: 
• PML (Probable Maximum Loss), 
• EML (Estimated Maximum Loss), 
• MFL (Maximum Foreseeable Loss). 

W ubezpieczeniach majątkowych podmiotów gospodarczych bardzo ważną rolę 
odgrywa oszacowanie maksymalnej szkody. W celu zachowania dochodowości 
i stabilności portfela ubezpieczyciel dąży do optymalizacji wysokości udziału 
w ryzyku (maksymalizacja przypisu składki ubezpieczeniowej) przy minimalizacji 
poziomu przejmowanego ryzyka.

Dariusz Gołębiewski
wiceprezes, PZU Lab

Minimalne ryzyko 
przy maximum korzyści



Niezależnie od wykorzystanej defi-
nicji ogólny schemat procesu, w którym
następuje oszacowanie maksymalnej
szkody, przebiega podobnie jak poniżej:
• Wydzielenie stref potencjalnych strat
(m.in. w wyniku podziału na kompleksy
pożarowe, strefy zasięgu oddziaływania
fali nadciśnienia powstałej w wyniku wy-
buchu, zakresu rozwoju awarii w ma-
szynie) zawierających obiekty budow-
lane, infrastrukturę, instalacje, maszy-
ny i urządzenia, na podstawie scena-
riusza zdarzeń, opracowanego zgodnie
z przyjętymi dla danej metodyki zało-
żeniami
• Oszacowanie wartości poszczegól-
nych stref potencjalnych zniszczeń (za-

wierających w zależności od zakresu
pokrycia ubezpieczeniowego: warto-
ści budynków/budowli, infrastruktury,
środków obrotowych, maszyn/urzą-
dzeń/instalacji).
• Oszacowanie konsekwencji pośred-
nich realizacji scenariusza przyjętego
dla danego kompleksu potencjalnych
zniszczeń z uwzględnieniem wpływu na

funkcjonowanie całego przedsiębior-
stwa, w tym wpływu na funkcjonowanie
innych lokalizacji zakładu. W praktyce
szacuje się długość czasu potrzebną na
odtworzenie obiektów, maszyn, urzą-
dzeń, instalacji produkcyjnych w po-

szczególnych strefach potencjalnych
zniszczeń i na podstawie aproksymo-
wanego zysku brutto w kolejnych okre-
sach ubezpieczenia (liczonego metodą
sumy lub metodą różnicy) szacuje się
konsekwencje związane z założonym
czasem przestoju dla całego przedsię-
biorstwa. 
• Wskazanie strefy potencjalnych znisz-
czeń, w której łączne konsekwencje
– bezpośrednie i pośrednie – realizacji
przyjętego scenariusza zdarzeń są naj-
większe.

Ze względu na praktyczne proble-
my z jakością danych statystycznych do-
tyczących zdarzeń inicjujących scena-
riusz maksymalnej szkody oraz z da-

nymi odnośnie prawdopodobieństwa
zadziałania lub niezadziałania na przy-
wołanie systemów zabezpieczeń firmy
ubezpieczeniowe posługują się defini-
cjami określającymi, jakie zdarzenia
i systemy zabezpieczeń mogą być
uwzględniane w oszacowaniu maksy-
malnej szkody. Przykładowa definicja
PML, wykorzystywana przez globalne-

go ubezpieczyciela Munich Re, zapre-
zentowana została poniżej:

„PML – jest prawdopodobną, mak-
symalną szkodą mogącą powstać
wskutek pojedynczego zdarzenia za-
istniałego od technologicznych i tech-

nicznych ryzyk występujących w przed-
siębiorstwie, w szczególności pożaru lub
wybuchu, przy założeniu, że: 
• nastąpi splot niekorzystnych okolicz-
ności, 
• nie zadziałają techniczne środki kon-
troli i zabezpieczeń, 
• akcja gaśnicza będzie nieskuteczna. 
Przy określaniu PML nie uwzględnia się
zewnętrznych ryzyk nadzwyczajnych, ta-
kich jak: 
• upadek statku powietrznego, 
• klęska żywiołowa o rozmiarach ka-
tastroficznych, 
• działania zamierzone (np. wielomiej-
scowe podpalenie, zamach terrory-
styczny) 
• sytuacje nieprzewidywalne (np. wy-
buchy o niespodziewanych rozmia-
rach przejeżdżających w pobliżu cy-
stern)”.

Określenie „splot niekorzystnych
okoliczności”, wykorzystane w definicji,
oznacza, iż zdarzenie wystąpi w naj-
gorszym możliwym miejscu oraz w naj-
bardziej niekorzystnym czasie. Przy-
kładem może być pożar mający miej-
sce w środku magazynu we wcze-
snych godzinach rannych, w okresie
gdy systemy tryskaczowe były nieak-
tywne z powodu odstawienia w celu na-
prawy. Fundamentalnym założeniem
przy oszacowaniu PML jest przyjęcie, iż
wszystkie systemy detekcji, zabezpie-
czeń i blokady są niesprawne lub nie
wykonają swojej funkcji bezpieczeń-
stwa. 

Przykładowe założenia przyjęte przy
estymacji maksymalnej szkody zostały
zebrane poniżej:
• zraszacze są nieefektywne w zapo-
bieganiu rozprzestrzenianiu strumie-
nia ciepła,
• zraszacze są nieefektywne w pre-
wencji elementów stalowych od uszko-
dzenia,
• tryskacze są poprawnie zaprojekto-
wane, lecz będą niewystarczające do
sterowania pożarami w obszarach za-
wierających dużą koncentrację two-
rzyw sztucznych,
• ściany konstrukcyjne pozostaną nie-
naruszone,
• jednostki straży pożarnej są niezdol-
ne do sterowania pożarem lub jego uga-
szenia,
• wrażliwsze urządzenia i asortyment
będą trwale, rozlegle zniszczone przez
wodę i/lub dym,
• ochrona przeciwogniowa na ele-
mentach strukturalnych, meblach i in-
nym palnych elementach jest niewy-
starczająca. �
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Pierwszy dokument, w którym wykorzystano osza-
cowanie maksymalnej straty, pochodzi jeszcze 
z czasów antycznych i był wykorzystany dla okre-
ślenia potencjalnych strat na polu bitwy. Najczę-
ściej oszacowywano trzy wskaźniki zakładające
optymistyczne, normalne i pesymistyczne założe-
nia. Wykorzystanie tego wskaźnika zyskało na
popularności pod koniec XIX w. i na początku 
XX w., podczas pierwszej rewolucji przemysłowej.

W praktyce na polskim rynku uwzględnianie 
w procesie decyzyjnym wartości maksymalnej
szkody jest powszechnie wykorzystywane w przy-
padku ubezpieczeń „dużych” ryzyk korporacyj-
nych, gdzie sumy ubezpieczenia przekraczają
zachowek określony w umowie reasekuracyjnej
lub pojemność umowy reasekuracyjnej, w wyniku
czego wymagana jest reasekuracja fakultatywna.
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Nowe wyzwania Przemysłu 4.0
Przedsiębiorstwa w Polsce coraz częściej doceniają wartość wynikającą z zarządzania
ryzykiem. Od sposobu, w jaki ryzyko będzie kontrolowane, w krótkim czasie będzie uza-
leżniony dalszy rozwój przedsiębiorstwa oraz jego pozycja na rynku. Czynnikiem katali-
zującym to zjawisko jest obecny rozwój technologiczny,
zwany również czwartą rewolucją przemysłową.

Przedsiębiorstwa nie mogą baga-
telizować znaczenia zarządza-
nia ryzykiem. W nie tak odległej

przeszłości mogliśmy obserwować
efekty zaniedbań m in. na przykładzie
wprowadzenia techniki cyfrowej do
powszechnego wykorzystania cywil-
nego. Ofiarami niedopatrzeń padły
Kodak oraz Nokia, które nie doceniły
w porę zmian zachodzących w ich
branży. Firmy te w krótkim czasie stra-
ciły pozycję lidera, a bardziej przewi-
dująca i zwinna konkurencja przejęła
ich rynek odbiorców. 

Obecna rewolucja zachodząca
w przemyśle może mieć podobne kon-
sekwencje dla przedsiębiorstw, które
w porę nie dostosują się do zmian. Ce-
lem rewolucji przemysłowej 4.0 jest
optymalizacja wszystkich aspektów
związanych z procesami produkcyjny-
mi i łańcuchem dostaw poprzez ich au-
tomatyzację i robotyzację. Pozwoli to na
budowę „prawie” autonomicznych fa-
bryk, które do obsługi będą potrzebo-

wały niewielkiej grupy wyspecjalizo-
wanych automatyków przemysłowych,
projektantów i zarządu, który będzie de-
cydował o kierunkach rozwoju. W za-
łożeniu wyeliminowanie człowieka po-
winno spowodować przyspieszenie pro-
cesów produkcyjnych, zwiększenie ja-
kości produktu i ograniczenie kosztów
produkcji. Oczywiście przedsiębior-
stwa, które w porę nie znajdą się w nur-
cie obecnej rewolucji przemysłowej,
mogą podzielić los wcześniej wspo-
mnianych firm, które wkraczającą cy-
fryzację potraktowały jako wybryk nie-
dotyczący ich działalności i niezagra-
żający ich pozycji. Elementem deter-

minującym wdrażanie rozwiązań zwią-
zanych z czwartą rewolucją przemy-
słową będzie podjęcie ryzyka, które za
tymi przemianami stoi i z którym przed-
siębiorstwa będą musiały się wcze-
śniej czy później zmierzyć.

Z rewolucją przemysłową wiążą
się poważne wyzwania, ale również
szanse dla firm ubezpieczeniowych.
Ubezpieczanie przemysłu 4.0. będzie
wymagało wdrożenia nowych produk-
tów ubezpieczeniowych oraz nowych
modeli ryzyka. Wyeliminowanie lub
ograniczenie czynnika ludzkiego i za-
stąpienie go czynnikami związanymi ze
zdalną komunikacją i sztuczną inteli-
gencją zdecydowanie zmieni hierarchię
zagrożeń rozważanych w procesie
ubezpieczenia i zakres oferowanych
produktów ubezpieczeniowych.

Przez ostatnie dwa lata PZU Lab
pracował wraz ze swoimi partnerami
– uczelniami, start-upami, instytucjami
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
– oraz klientami nad zrozumieniem

mechanizmów zmieniającego się oto-
czenia przemysłowego i potrzeb przed-
siębiorstw w zakresie zarządzania ry-
zykiem, przygotowując się do realizacji
projektów w zakresie wykorzystania
nowoczesnych technologii związanych
ze sztuczną inteligencją, wirtualną rze-
czywistością czy cyberbezpieczeń-
stwem i wykorzystaniem ich w zarzą-
dzaniu ryzykiem klientów Grupy PZU.
Połączenie nowoczesnych technologii
z wiedzą i doświadczeniem inżynie-
rów ryzyka PZU Lab pozwoliło na stwo-
rzenie kompleksowych rozwiązań skie-
rowanych do partnerów przemysło-
wych i aktywny udział w transformacji

towarzyszącej projektowi „Przemysł
4.0” wdrażanemu w polskim przemyśle.
Oferowane przez PZU Lab wsparcie dla
klientów stworzy wartość do tej pory spo-
tykaną jedynie na najbardziej zaawan-
sowanych rynkach ubezpieczeniowych.
Oczekujemy, że współpraca z Grupą
PZU i polskimi przedsiębiorstwami po-
zwoli na budowę przewagi konkuren-
cyjnej na rynkach międzynarodowych. 

Poprzez program skierowany do in-
westorów PZU Lab będzie oferował
swoje usługi już na etapie inwestycji, aby
realizowane przedsięwzięcia mogły być
zrealizowane w sposób bezpieczny
i optymalny kosztowo. Duże znaczenie
w funkcjonowaniu PZU Lab ma stałe po-
szukiwanie innowacji i budowa modeli
biznesu wokół małych spółek technolo-
gicznych. Objęcie „mecenatem” pol-
skich technologii oraz dostosowanie
i wdrożenie ich na rynku będzie posze-
rzało wachlarz oferty PZU Lab oraz
ograniczało ryzyko związane z działal-
nością klientów Grupy PZU. �

Dariusz Gołębiewski
wiceprezes, PZU Lab

Ubezpieczanie przemysłu 4.0. będzie wymagało
wdrożenia nowych produktów ubezpieczenio-
wych oraz nowych modeli ryzyka.
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Wraz z rozwojem działalności na
rynku telekomunikacyjnym
sukcesywnie rozwijaliśmy

działalność, wchodząc na rynek sieci IT,
bezpieczeństwa i automatyki budynków
oraz inwestycji liniowych. Obecnie po-
siadamy ugruntowaną pozycję na ryn-
ku usług telekomunikacyjnych, sieci

komputerowych oraz instalacji elek-
trycznych i w branży zabezpieczeń
technicznych. Specjalizujemy się w bu-
dowie i serwisie linii kablowych świa-
tłowodowych oraz infrastruktury sie-
ciowej. Realizujemy wszelkiego typu
instalacje niskoprądowe (systemy tele-

wizji przemysłowej, kontroli dostępu, sy-
gnalizacji włamania i napadu, sygnali-
zacji pożaru i inne oraz integracja i wi-
zualizacja tych systemów) oraz insta-
lacje elektryczne, a także roboty ogól-
nobudowlane.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt
budowlany (koparko-ładowarki, pojaz-
dy specjalistyczne: podnośniki, dźwigi,
wywrotki, koparki łańcuchowe, mini-
koparki, urządzenia przeciskowe Ø70,
Ø130, Ø160, ubijaki do gruntu, zagęsz-
czarki specjalistyczne), samochody do-
stawcze oraz sprzęt montażowo-po-
miarowy (spawarki światłowodowe, re-
flektometry, mierniki mocy, testery sie-
ci LAN, mierniki instalacji elektrycz-
nych, agregaty). 

Oferujemy kompleksowe wykonanie
inwestycji – od projektu i uzyskania
niezbędnych pozwoleń po realizację.
Pracownicy Przedsiębiorstwa Teleko-
munikacyjnego „Telłącz” Jerzy Markie-
wicz posiadają państwowe uprawnienia
budowlane, ukończone specjalistyczne
kursy oraz poświadczenia bezpie-
czeństwa: krajowe, Unii Europejskiej
i NATO, umożliwiające wykonywanie
prac u klientów resortowych. Firma po-
siada koncesję MSWiA na świadczenie
usług technicznego zabezpieczenia
mienia. 

Pośród wielu zrealizowanych pro-
jektów i inwestycji warto wymienić kilka
tych, z których jesteśmy najbardziej
dumni:
• wykonanie systemów zabezpieczeń
wraz z siecią IT dla ich potrzeb na lot-
nisku Gdynia Kosakowo,

• projektowanie i wykonanie światło-
wodowej Sieci Szerokopasmowej Polski
Wschodniej – o łącznej długości 186 km,
• projektowanie i wykonanie systemów
zabezpieczeń wschodniej granicy Pol-
ski (system kamer termowizyjnych, sys-
tem czytników paszportów) – inwestor:
Straż Graniczna,
• projektowanie i wykonanie systemu
wideo dla procesów produkcyjnych
w fabryce SWEDSPAN/IKEA,
• projektowanie i wykonanie rozbudo-
wy monitoringu miejskiego w Gdańsku,
• wykonanie systemu CCTV w Teatrze
Muzycznym w Gdyni,
• projektowanie i wykonanie połączeń
światłowodowych w szkołach w woje-
wództwie podlaskim – inwestor: NASK,
• projektowanie i wykonanie sieci świa-
tłowodowej w Białymstoku – inwestor:
BIAMAN z Białegostoku (wieloletnia
współpraca w tym zakresie),
• projektowanie, wykonanie i ciągła
konserwacja (przez 13 lat do chwili
obecnej) monitoringu miejskiego w Bia-
łymstoku (ponad 200 kamer w 2017
roku),
• projektowanie i wykonanie sieci świa-
tłowodowej i telekomunikacyjnej dla
Komendy Miejskiej Policji w Białymsto-
ku,
• projektowanie i wykonanie sieci świa-
tłowodowych dla firmy EXATEL (przez
ponad 20 lat ciągłej współpracy),
• wykonanie telefonii VoIP dla Urzędu
Miasta w Ełku,
• wykonanie sieci światłowodowej dla
Komendy Głównej Policji w Warszawie,
• projektowanie i wykonanie połączeń
światłowodowych  dla Komendy Głów-
nej Policji i Komendy Stołecznej Policji
w Warszawie, w Gdańsku, Olsztynie, Lu-
blinie i Białymstoku,
• projektowanie i wykonanie pomiesz-
czeń serwerowych dla jednej z firm
dystrybucji energii elektrycznej w Bia-
łymstoku (PGE Dystrybucja SA). �

Pasmo telekomunikacyjnych sukcesów
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telłącz” Jerzy Markiewicz funkcjo-
nuje od 1996 roku. Od początku działalności firma opierała się na branży
telekomunikacyjnej. Jako autoryzowany serwis producentów sprzętu tele-
komunikacyjnego wspieraliśmy klientów producentów na rynkach: opera-
torskim, mundurowym oraz biznesowym, działając na terenie całej Polski
oraz w krajach ościennych. Prowadzimy sprzedaż, wdrożenia oraz serwis infrastruktury. 

Obecnie posiadamy ugruntowaną pozycję na
rynku usług telekomunikacyjnych, sieci kompute-
rowych oraz instalacji elektrycznych i w branży
zabezpieczeń technicznych.

Jerzy Markiewicz
dyrektor, Przedsiębiorstwo 
Telekomunikacyjne „Telłącz”
Jerzy Markiewicz
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RODO coraz bliżej – przygotuj się
25 maja 2018 roku wejdzie w życie unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobo-
wych (RODO, z ang. GDPR), uważane za rewolucję w europejskich przepisach związa-
nych z przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych. Przepisy te będą dotyczyły
wszystkich firm przetwarzających informacje dotyczące osób fizycznych na potrzeby
działań biznesowych lub w celu realizacji celów ustawowych, ale czy wdrażane zmiany
można uważać za rewolucyjne? Stawiam to pytanie celowo, gdyż wymagania podobne
do „nowych” wymagań zawartych w RODO były już od dawna stosowane w firmach 
z sektora finansowego. Mowa o wymaganiach opisanych w rekomendacjach Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF).



Wnowym rozporządzeniu jest
oczywiście kilka nowości, o któ-
rych trzeba wiedzieć i które

należy wdrożyć. Mimo krótkiego czasu,
jaki pozostał do daty wejścia w życie
RODO, firmy z sektora MŚP nadal są
w stanie dostosować się do tych wy-
magań. Duże organizacje przetwarza-
jące dane osobowe na masową skalę

w oparciu o złożoną architekturę IT po-
winny były rozpocząć prace związane
z dostosowaniem do wymagań RODO
kilka miesięcy temu, jednak i one mogą
zdążyć wdrożyć większość wymagań or-
ganizacyjnych rozporządzenia lub roz-
począć prace analityczne i zaplanować
wdrożenie brakujących rozwiązań,
w tym prawnych (renegocjacja umów,
aktualizacja regulaminów, klauzul) oraz
technicznych (niezbędne zmiany w sys-

temach IT), przygotowujących je do
pełnej zgodności z RODO. 

RODO i co dalej
Pomimo krążących w powszech-

nym obiegu komentarzy na temat bez-
sensowności tych zmian, które rzekomo
mają jedynie podsycać zainteresowa-
nie usługami doradczymi czy wytwa-
rzanie nikomu niepotrzebnej doku-
mentacji, uważam, że będą one bez-
względnie prowadziły do poprawy bez-
pieczeństwa naszych danych osobo-
wych. Powiem więcej, będą wymusza-
ły bardziej proaktywne podejście do
bezpieczeństwa pozostałych informacji
przetwarzanych w przedsiębiorstwach,
które – jak wiadomo – są jednym z naj-
ważniejszych aktywów i stanowią real-
ną wartość oraz zapewniają przewagę
konkurencyjną.

Niezbyt przeze mnie lubianym ar-
gumentem za wdrożeniem wymagań
RODO są kary grożące za niedostoso-
wanie się do wymagań rozporządzenia
lub naruszenia prywatności danych.
Trzeba tu jednak wyjaśnić, że kary
będą nakładane w kwotach adekwat-
nych do skali naruszenia lub w przy-
padku powtarzających się przewinień.
Zgodnie z nowymi przepisami prawa
kary mogą sięgnąć milionów euro lub
4 proc. globalnego obrotu danego
przedsiębiorstwa. Wróćmy jednak do ar-
gumentu, że nowe rozporządzenie ma
przede wszystkim uprościć otoczenie

prawne dla organizacji działających na
różnych rynkach poprzez unifikację re-
gulacji w ramach Unii Europejskiej.
Dodatkowo ma doprowadzić do odda-
nia obywatelom kontroli nad ich dany-
mi osobowymi. Obecnie w kwestii prze-
pływu naszych danych pomiędzy róż-
nymi podmiotami na rynku panuje wol-
na amerykanka. 

Wdrażane w ramach dostosowania
do wymagań RODO rozwiązania w ob-

szarze bezpieczeństwa mają zagwa-
rantować, że w czasach na co dzień ma-
terializujących się incydentów bezpie-
czeństwa nasza organizacja pozostanie
odporna na cyberzagrożenia. Przykła-
dem może być wiele studiów przypad-
ków dotyczących incydentów z rodzi-
mego podwórka, ale też znamy incy-
denty o nadzwyczajnej jak dotąd skali
spowodowane słabością wewnętrznych
procedur bezpieczeństwa i działaniami
fraudowymi. Można tu przywołać sko-
piowanie danych osobowych klientów fir-
my Verizon przez firmę będącą jej out-
sourcerem do niezabezpieczonej usłu-
gi w chmurze (narażono dane 6 milio-
nów klientów) albo nadmierny dostęp do
danych osobowych klientów spółki AT&T,
który spowodował ujawnienie tych da-
nych przez operatorów call center (szko-
dy szacowane na 25 mln dol.).

Dowolność w interpretacji?
Rozporządzenie wprowadza kilka

ważnych zasad, które mają mieć wpływ
na podejście organizacji do przetwa-
rzania danych, m.in.:
• legalność – dane mogą być prze-
twarzane tylko wtedy, gdy istnieje pod-
stawa prawna do przetwarzania (np.
zgoda, umowa, prawne uzasadnienie);
• uczciwość – organizacja powinna
dostarczyć podmiotom, których dane są
przetwarzane, niezbędne informacje
o zasadach przetwarzania i umożliwić
im skorzystanie z ich praw;
• transparentność – informacje do-
starczone podmiotom, których dane
są przetwarzane, powinny być w zwię-
złym i łatwym do zrozumienia formacie
(np. cel zgody na przetwarzanie nie po-
winien być ukryty w dużej ilości infor-
macji opisanych małą czcionką).
• ograniczenie celu – dane osobowe
mogą być zbierane tylko w konkretnym,
sprecyzowanym i uzasadnionym celu
i nie powinny być dalej przetwarzane;
• minimalizacja danych – przetwarza-
nie danych osobowych powinno być
adekwatne, zgodne i ograniczone do
koniecznego zakresu w odniesieniu do
celów, dla których te dane miały być wy-
korzystane;
• dokładność – dane osobowe powin-
ny być dokładne i aktualne,
• ograniczenie przechowania – dane
nie powinny być przechowywane w for-
macie, który umożliwia identyfikację
osoby, dłużej niż to konieczne;
• bezpieczeństwo – dane powinny być
przetwarzane w sposób, który zapew-
nia ich bezpieczeństwo i ochronę przed
bezprawnym przetwarzaniem, przy-
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Wdrażane w ramach dostosowania do wyma-
gań RODO rozwiązania w obszarze bezpieczeń-
stwa mają zagwarantować, że w czasach na co
dzień materializujących się incydentów bezpie-
czeństwa nasza organizacja pozostanie od-
porna na cyberzagrożenia.

Marcin Marczewski
prezes zarządu, RESILIA Sp. z o.o.

�



padkową utratą, uszkodzeniem i znisz-
czeniem;
• rozliczalność operacji na danych – ad-
ministrator danych jest odpowiedzialny
za zapewnienie zapisów potwierdzają-
cych faktyczne działania na danych.

Przy dostosowaniu organizacji do
wymagań RODO kluczowe jest zapla-
nowanie wdrożenia i pozyskanie zain-
teresowania najważniejszych osób w or-
ganizacji. Trzeba pamiętać, że w dużych
i złożonych organizacjach ten projekt
będzie miał znaczący wpływ na kwestie
planowania budżetu, rozwiązań doty-
czących zarządzania IT, pracownikami,
zagadnieniami dotyczącymi obszaru
„data governance”, w tym jakością da-
nych i architekturą związaną z prze-
pływem danych. Dobrze zaplanowana
analiza luk związana z oceną stanu
obecnego organizacji powinna składać
się z następujących etapów: 
• badania dokumentacji potwierdza-
jącej:
– legalność przetwarzania danych, 
– ograniczenia w przetwarzaniu da-
nych,
– minimalizacje przetwarzanych da-
nych,
– proces walidacji poprawności da-
nych osobowych,
– ograniczenia przechowywania da-
nych osobowych,
– zakres danych osobowych przetwa-
rzanych poza terytorium UE,
– realizację procesów oceny skutków
przetwarzania danych i oceny ryzyka
dla infrastruktury, w której dane są
przetwarzane; 
• weryfikacji procedur bezpieczeństwa
i zabezpieczeń fizycznych w zakresie
stref przetwarzania danych osobowych
i kontroli zabezpieczeń (wizje lokalne
i kontrola skuteczności zabezpieczeń fi-
zycznych);
• weryfikacji spełnienia wymagań
RODO w systemach IT, m.in. w zakresie:
– logicznej kontroli dostępu,
– procesu zarządzania dostępami użyt-
kowników do systemów IT przetwarza-
jących dane osobowe,
– zarządzania środkami zabezpiecza-
jącymi dane (klucze kryptograficzne, lo-
giny, hasła etc.),
– zarządzania użytkownikami uprzywi-
lejowanymi,
– zarządzania konfiguracją i zmianą,
– zarządzania danymi (zasady Data
Governance), w tym monitorowania in-
tegralności danych,
- zapewnienia ścieżki audytowej doty-
czącej działań związanych z przetwa-
rzaniem danych.

Działania związane z dostosowa-
niem organizacji do wymagań RODO
powinny zostać przeprowadzone w ra-
mach kilku głównych kroków: 

Potwierdzenie zakresu 
danych przetwarzanych 
przez organizację

Każda organizacja powinna udo-
kumentować szczegółowo, jakie dane
osobowe przetwarza, w tym jaki jest ich
przepływ od pozyskania poprzez prze-
twarzanie we własnych systemach IT, aż
po powierzenie ich stronom trzecim. 

Weryfikacja podstaw 
prawnych przetwarzania

Konieczna będzie ponowna analiza
podstaw prawnych przetwarzania da-
nych i aktualizacja oświadczeń w za-
sadach prywatności, mimo że w tym ob-
szarze nie będzie wiele zmian i więk-
szość organizacji zastosuje dotych-
czasowe rozwiązania. Trzeba jednak
pamiętać, że klienci firm przetwarza-
jących dane w oparciu o ich zgodę będą
mieli silniejsze prawa do zgłoszenia za-
kazu przetwarzania oraz usunięcia ich
danych.

Potwierdzenie zgody 
na przetwarzanie

Organizacja przetwarzająca dane
w oparciu o zgodę osób, których dane
dotyczą, będzie musiała wnikliwie przyj-
rzeć się zasadom, zgodnie z którymi ją
pozyskuje i dokumentuje. Zgoda musi
być wyrażona w sposób bezpośredni
i jasny. Konieczne będzie zapewnienie
prostego mechanizmu umożliwiające-
go wycofanie zgody. 

Analiza skutków 
przetwarzania danych 
i wynikająca z niej zasada 
„privacy by design”

Organizacje przetwarzające dane
w masowej skali lub dane sklasyfiko-
wane jako wrażliwe (lub gdy przetwa-
rzanie danych będzie generowało wy-
sokie ryzyko dla osób fizycznych) będą
zobligowane do przeprowadzenia ana-
lizy skutków przetwarzania (z ang. PIA
– Privacy Impact Assessment lub DPIA
– Data Protection Impact Assessment).
Analizy te będą wymagane w przy-
padku, gdy organizacja: 
• wdraża nowy system IT lub nową
technologię związaną z przetwarza-
niem danych,
• stosuje mechanizmy profilowania –
dostosowania oferty dla konkretnej oso-
by w oparciu o wyniki wcześniejszych

działań użytkownika w Internecie (wy-
korzystując pliki cookies),
• przetwarza dane osobowe na szero-
ką skalę.

W oparciu o wyniki tych analiz or-
ganizacja będzie musiała zastosować
zasadę „privacy by default i by de-
sign”.

Zwiększenie świadomości
Konieczne jest jasne wyartykuło-

wanie kluczowym osobom w organiza-
cji (zarząd, dyrektorzy) złożoności zmian,
które wprowadza RODO. Powinny one
zidentyfikować obszary, w których mogą
pojawić się istotne zagrożenia dla pry-
watności danych lub problemy ze zgod-
nością organizacji z wymaganiami roz-
porządzenia. Zabezpieczy to bardziej
złożone organizacje przed odkłada-
niem koniecznych zmian na ostatnią
chwilę.

Zakomunikowanie zmian 
w zasadach prywatności

Jednym z bardziej istotnych kro-
ków jest przegląd i wprowadzenie nie-
zbędnych zmian w regulaminach, klau-
zulach, politykach prywatności. Obec-
nie podczas zbierania danych organi-
zacja jest zobligowana do poinformo-
wania osób, od których dane są zbie-
rane, o tym, kto jest administratorem da-
nych, w jaki sposób dane będą prze-
twarzane. W oparciu o nowe wyma-
gania RODO konieczne będzie poda-
nie dodatkowych informacji, jak pod-
stawa prawna przetwarzania, czas re-
tencji danych, prawa osób. Wszystkie
powyższe dane będą musiały być sfor-
mułowane w jasny, zwięzły i przystęp-
nu sposób. 

Realizacja praw osób, których
dane są przetwarzane

Organizacje przetwarzające dane
osób fizycznych będą musiały prze-
prowadzić weryfikację wewnętrznych
procedur, aby zapewnić spełnienie ta-
kich wymagań, jak prawo dostępu do
danych, sprzeciw przeciw przetwarza-
niu danych, usunięcie lub przeniesienia
danych. W szczególności organizacja
powinna potwierdzić, czy użytkowane
systemy IT mają możliwość realizacji
tych praw.

Powołanie Inspektora 
Ochrony Danych

W sytuacji, gdy organizacja jest:
• podmiotem publicznym,
• podmiotem, którego operacje pole-
gają na regularnym i systematycznym
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monitorowaniu osób fizycznych na sze-
roką skalę,
• podmiotem przetwarzającym na sze-
roką skalę dane osobowe ze specjal-
nych kategorii, takich jak dane doty-
czące zdrowia czy informacje o wyro-
kach sądowych,

będzie zobligowana do powołania
Inspektora Ochrony Danych odpowie-
dzialnego za koordynację procesu re-
alizacji wymagań RODO.

Postępowanie 
w przypadku naruszenia 
prywatności danych

Organizacje przetwarzające dane
będą musiały wdrożyć efektywne pro-
cedury umożliwiające wykrycie, rapor-
towanie oraz analizę przyczyn naru-
szenia prywatności danych. Już dziś or-
ganizacje z niektórych sektorów zobo-
wiązane są do powiadamiania organów
nadzoru w przypadku takiego naru-
szenia lub cyberataku. RODO nakłada
taki obowiązek na wszystkich przed-
siębiorców. Chodzi o powiadomienie or-
ganów nadzoru o fakcie zaistnienia in-
cydentu, w przypadku gdy może on skut-
kować ryzykiem naruszenia praw i wol-
ności jednostki – jeśli skutki tego naru-
szenia mogą powodować dyskrymina-
cję, negatywny wpływ na reputację,
straty finansowe, utratę poufności lub ja-
kikolwiek inny skutek ekonomiczny lub
społeczny. Konsekwencją braku ra-

portowana takiego naruszenia może
być nałożenie na organizację kary poza
możliwą karą za samo naruszenie pry-
watności danych.

Ostatnim ważnym krokiem powin-
no być przeprowadzenie oceny ryzyka
zakładające identyfikację jego źródeł
i funkcjonujących mechanizmów kon-
trolnych. W przypadku zidentyfikowa-
nia istotnych zagrożeń dla infrastruk-
tury, w której przetwarzane są dane
osobowe, konieczne będzie przeana-
lizowanie brakujących rozwiązań pro-
ceduralnych i technicznych (w obsza-
rze zarządzania IT). Wśród nich mogą
się znaleźć zalecenia dotyczące wdro-
żenia narzędzi wspierających ochronę
danych osobowych, w tym inwentary-
zacji danych zarówno w środowiskach
serwerowych, jak i w obszarze lokal-
nego przetwarzania – EUC (z ang.

End User Computing), zarządzania
tożsamością i dostępem użytkowni-
ków do aplikacji biznesowych, zarzą-
dzania danymi testowymi, API, konta-
mi uprzywilejowanymi czy też rozwią-
zań single sign-on. 

Do wejścia w życie RODO pozosta-
ło 6 miesięcy. Z pewnością wiele orga-
nizacji przetwarzających dane osobo-
we spełnia już większość wymagań
nowego rozporządzenia. Warto je jed-
nak dokładnie przeanalizować i w przy-
padku wykrycia luk przystąpić do szyb-
kiego ich usunięcia. Trzeba pamiętać,
że RODO to nie tylko przykry obowiązek,
lecz także szansa na zwiększenie bez-
pieczeństwa zarówno danych klientów,
jak i innych informacji, które są w obec-
nych czasach najcenniejszym aktywem
każdej organizacji i źródłem przewagi
konkurencyjnej. �

Organizacje przetwarzające dane będą musiały
wdrożyć efektywne procedury umożliwiające wy-
krycie, raportowanie oraz analizę przyczyn naru-
szenia prywatności danych. Już dziś organizacje
z niektórych sektorów zobowiązane są do powia-
damiania organów nadzoru w przypadku takiego
naruszenia lub cyberataku. RODO nakłada taki
obowiązek na wszystkich przedsiębiorców.
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Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Producentów Mebli od 21 lat nieprze-
rwanie wspiera działania branży me-
blarskiej w Polsce. Aktualnie prowadzi
działania ogólnobranżowe, reprezen-
tując przy tym interesy blisko 26 tysięcy
polskich przedsiębiorstw meblarskich,
zatrudniających około 160 tysięcy osób.
Od początku głównym celem Izby jest
ochrona interesów polskich producen-
tów mebli oraz promowanie krajowych
mebli na rynkach zagranicznych.

Na przestrzeni ostatnich 25 lat pol-
ski przemysł meblarski osiągnął ol-
brzymi sukces. Polska branża meblar-
ska awansowała do ścisłego grona li-
derów eksportu mebli na świecie, zaj-
mując 4. miejsce w światowym rankin-
gu eksporterów mebli, a także 6. miej-
sce w światowym rankingu producen-
tów mebli. W ujęciu globalnym więcej
mebli eksportują jedynie Chińczycy,
Włosi i Niemcy. Warto podkreślić, że
Niemcy i Włosi eksportują więcej od Po-
laków jedynie ze względu na wyższe
ceny swoich produktów. Przeliczając
produkcję meblarską na kilogramy
i tony, Polska zajmuje pozycję drugiego
eksportera mebli na świecie. W 2016
roku wartość produkcji mebli wynosiła
43,76 mld zł, co oznacza wzrost o blisko
10 proc. w porównaniu do roku 2015
oraz kolejny rekord. 

Osiągnięcie tego sukcesu nie było-
by możliwe bez wieloletnich tradycji
i wspólnego wysiłku wielu przedsię-
biorców zarówno z dużych, jak i licznego
grona małych i średnich firm – głównie
rodzinnych, bazujących na kapitale
krajowym. Przytoczone dane staty-

styczne są imponujące, jednakże jako
Izba zrzeszająca rynek meblarski wi-
dzimy, jak dużo jeszcze można zrobić,
jak wiele elementów naszej gałęzi go-
spodarki ma potencjał. Polskie firmy me-
blarskie w perspektywie najbliższych lat
mają szansę zająć pozycję lidera eks-
portu mebli w Europie – to znacznie
umocniłoby naszą międzynarodową
konkurencyjność. Dlatego też w po-
wyższym kontekście tak ważne jest sze-
roko pojęte bezpieczeństwo w zakła-
dach meblarskich. Każde większe zda-
rzenie to bowiem nie tylko straty finan-
sowe związane ze zniszczeniami infra-
struktury produkcyjnej, lecz także pro-
blemy z realizacją zamówień, a co za
tym idzie – utratą dobrego wizerunku
wśród wymagających klientów.

Biorąc powyższe pod uwagę, a tak-
że fakt, iż Ogólnopolska Izba Gospo-
darcza Producentów Mebli utrzymuje
bardzo dobrą współpracę z PZU Lab,
zdecydowaliśmy się na organizację I Fo-
rum Bezpieczeństwa Polskiego Prze-
mysłu Drzewnego. Wydarzenie to od-
było się w dniach 18–19 października
2017 roku w przepięknej scenerii Pała-
cu Mortęgi.

Jego głównym celem była integracja
wszystkich środowisk uczestniczących
w codziennej działalności zakładów
przemysłu meblarskiego. Zdaniem or-
ganizatorów forum było doskonałym
miejscem promocji wiedzy i rozwiązań
w zakresie bezpieczeństwa prowadzo-
nej działalności i pracowników oraz
wzrostu zaufania na arenie międzyna-
rodowej, co w naszej ocenie pozwoli na
tworzenie dalszych przewag konku-
rencyjności polskiej branży meblar-
skiej. W pierwszej edycji wydarzenia
wzięło udział blisko 90 uczestników,
wśród których przeważali przedstawi-
ciele zakładów przemysłu meblarskie-
go oraz brokerzy ubezpieczeniowi, na
co dzień mający do czynienia z zakła-
dami w tej branży.

Zarówno dla OIGPM, jak i PZU
Lab, bardzo ważne było, aby całość Fo-
rum miała formę interaktywną. Dlatego
agenda spotkania nie ograniczała się
do wykładów. Uczestnicy w każdym
momencie mogli zadawać pytania,
a także zabierać głos w wielu ciekawych
dyskusjach, zarówno w części oficjalnej,
jak i w kuluarach.

W ramach I Forum Bezpieczeństwa
Polskiego Przemysłu Drzewnego poru-
szono takie zagadnienia, jak: podsta-
wowe zasady kultury bezpieczeństwa,
gdzie szczególną uwagę zwrócono na
to, jak na bezpieczeństwo zakładów

branży drzewnej wpływa zbyt wąskie
postrzeganie tego aspektu, najczęstsze
sytuacje prowadzące do wypadów
związanych z obsługą maszyn, środki
ochronne oraz ich wpływ na obniżenie
liczby wypadków, wymagania dyrekty-
wy maszynowej w stosunku do linii pro-
dukcyjnej, gdzie szczególną uwagę
zwrócono na fakt, iż użytkownik, który
kompletuje linię produkcyjną złożoną
z kilku maszyn, zgodnie z wymagania-
mi dyrektywy uznawany jest za produ-
centa takiego zespołu maszyn. Omó-
wiono też ambitne cele, jakie w naj-
bliższym okresie stoją przed branżą me-
blarską, wstępne założenia kodeksu do-
brych praktyk PZU dla przemysłu
drzewnego, w tym meblarskiego, czę-
ste zagrożenia i nieprawidłowości
występujące w przemyśle drzewnym,
w tym meblarskim, na podstawie ma-
teriałów zebranych w trakcie audytów
w zakładach przemysłowych, jak rów-
nież kluczowe różnice między działal-
nością TUW a spółkami akcyjnymi oraz
zasady i korzyści wynikające dla klien-
tów z członkostwa w TUW PZU.

Dalsza część Forum to dwa bardzo
ciekawe panele dyskusyjne. Pierwszy
dotyczył bezpieczeństwa pożarowego
w procesie magazynowania. Eksperci
wywodzący się z różnych środowisk mu-
sieli odpowiedzieć na takie pytania,
jak: co jest największym wyzwaniem dla
branży drzewnej w zakresie bezpie-
czeństwa pożarowego oraz w jaki spo-
sób znajdować optymalne koszty przy
organizacji ochrony przeciwpożarowej
w danym zakładzie. Tematem drugiego
panelu dyskusyjnego były wytyczne
ATEX w procesie produkcyjnym. De-
batowano też m.in. nad tym, czy zasto-
sowanie zabezpieczeń w każdym przy-
padku zagrożenia wybuchem jest nie-
zbędne.

Po zakończeniu części panelowej
swoje rozwiązania i usługi w zakresie
bezpieczeństwa dla przemysłu drzew-
nego przedstawili sponsorzy wyda-
rzenia, którzy wnieśli ogromny wkład
w organizację konferencji. Sponsora-
mi wydarzenia były takie firmy, jak:
CORONA, Bank BGŻ BNP Paribas,
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy,
NESTRO, SMAY, Rockwool, Polon-Alfa,
SUPO Cerber, Fire Service Systems
oraz TELESTO. �

Michał Strzelecki
dyrektor biura, 
Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Producentów Mebli
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Konferencję otworzyli wspólnie Jan
Szynaka, prezes Ogólnopolskiej
Izby Gospodarczej Producentów

Mebli, oraz Dariusz Gołębiewski, wi-
ceprezes PZU Lab. Na wstępie przybli-
żyli aktualną sytuację polskiego prze-
mysłu drzewnego oraz ogólny zarys sta-
nu bezpieczeństwa w zakładach tej
branży, który wciąż wymaga poprawy.

Prelekcje i polemiki
Po krótkim wstępie rozpoczęła się

część wystąpień prelegentów, którą
rozpoczął Robert Kuczkowski, inżynier
PZU Lab, od lat zajmujący się oceną ry-
zyka w dużych zakładach przemysło-
wych. Wprowadził on słuchaczy w pod-
stawowe zasady kultury bezpieczeń-
stwa. Zwrócił również uwagę na to,
jak na bezpieczeństwo zakładów bran-
ży drzewnej wpływa zbyt wąskie po-
strzeganie tego aspektu. Dopełnieniem
wystąpienia było przedstawienie kilku
dużych zdarzeń szkodowych, jakie mia-
ły miejsce w ostatnim czasie.

Kolejnym prelegentem był Włodzi-
mierz Łabanowski, nadinspektor Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, który swoje wy-
stąpienie rozpoczął od statystyk wy-
padkowych przy pracy w przemyśle
drzewnym. Przedstawił też najczęstsze
sytuacje prowadzące do wypadków
przy obsłudze urządzeń, po czym omó-
wił wybrane środki ochronne oraz ich
wpływ na obniżenie liczby wypadków.
Ostatnie wystąpienie w pierwszej czę-
ści konferencji należało do Tomasza
Gosiewskiego, dyrektora Oddziału
Urzędu Dozoru Technicznego w Olsz-

tynie, który szczegółowo przedstawił wy-
magania dyrektywy maszynowej w sto-
sunku do linii produkcyjnych. Zaznaczył
również, że użytkownik, który komple-
tuje linię produkcyjną złożoną z kilku
maszyn, zgodnie z wymaganiami dy-
rektywy uznawany jest za producenta
takiego zespołu maszyn. W prezenta-
cji wskazane zostały główne czynniki,
jakie należy uwzględniać przy zakupie
nowych maszyn, oraz przedstawione
zostały częste błędy występujące w do-
kumentacjach maszynowych. W pod-
sumowaniu swojego wystąpienia Go-
siewski przedstawił również przykła-
dową analizę oceny ryzyka dla zespo-
łów maszyn.

Dobre praktyki pod lupą
Drugą część konferencji rozpoczął

przedstawiciel Polskiego Funduszu Roz-
woju i jednocześnie menedżer progra-
mu Polskie Meble Tomasz Wiktorski, któ-
ry swoje wystąpienie rozpoczął od omó-
wienia konsekwencji wynikających z za-
niedbywania bezpieczeństwa. W dalszej
części prezentacji skupił się na głów-
nych wartościach, jakie przynoszą każ-
demu przedsiębiorstwu wydatki na bez-
pieczeństwo, podkreślając, że działania
takie należy traktować nie jako koszt,
lecz jako inwestycję. Na zakończenie
przedstawione zostały aktualne dzia-
łania Polskiego Funduszu Rozwoju
wspierające branżę meblarską oraz

18 października br. odbyło się I Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego,
zorganizowane przez PZU Lab oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów
Mebli. Konferencja odbyła się w malowniczo położonym Pałacu Mortęgi. W pierwszej
edycji forum wzięło udział blisko 90 uczestników, wśród których przeważali przedstawi-
ciele zakładów przemysłu drzewnego oraz brokerzy ubezpieczeniowi, mający na co dzień
do czynienia zakładami w tej branży.

Udany debiut Forum 
Bezpieczeństwa Polskiego 
Przemysłu Drzewnego

Tomasz Wiktorski z Polskiego Funduszu Rozwoju wygłosił wykład – Program Flagowy 
Polskie Meble – działania wspierające branżę meblarską.



bardzo ambitne cele, jakie stoją przed
branżą w najbliższej przyszłości.

Kolejnym prelegentem był inny
przedstawiciel PZU Lab – inżynier Ma-
ciej Wróbel, który swoje wystąpienie roz-
począł od przedstawienia znaczenia
przemysłu drzewnego dla gospodarki
krajowej, po czym przeszedł do oma-
wiania wstępnych założeń kodeksu do-
brych praktyk PZU dla przemysłu
drzewnego. Inżynier PZU Lab przybliżył
zgromadzonym uczestnikom częste za-
grożenia i nieprawidłowości występu-
jące w przemyśle drzewnym na pod-
stawie materiałów zebranych w trakcie
audytów w zakładach przemysłowych.
W podsumowaniu swojego wystąpienia
zaprezentował prawidłowe rozwiązania
spotykane u niewielkiej części klientów
oraz często wydawane rekomendacje
w zakresie organizacji i zarządzania, ja-
kie po audytach PZU Lab trafiają na
biurka ich klientów.

Na zakończenie drugiej części wy-
stąpił Sebastian Wiatr, dyrektor ds.
ubezpieczeń klientów strategicznych
TUW PZUW, który na początku swojej
prezentacji przybliżył historię powstania
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych PZUW w Grupie PZU. Następnie
omówił kluczowe różnice między dzia-
łalnością TUW a komercyjnymi ubez-
pieczycielami oraz zasady i korzyści wy-
nikające dla klientów z członkostwa
w TUW PZUW.

Ciekawe dyskusje 
z ważnym pretekstem

Trzecią część konferencji stanowi-
ły dwa interesujące panele dyskusyjne.
Pierwszy panel poprowadził Jacek Zbo-
ina, zastępca dyrektora ds. certyfikacji
i dopuszczeń Centrum Naukowo-Ba-
dawczego Ochrony Przeciwpożaro-
wej, który prowadził dyskusję na temat
bezpieczeństwa pożarowego w pro-
cesie magazynowania. Uczestnicy pa-
nelu, którymi byli przedstawiciele wy-
wodzący się z różnych środowisk, mu-
sieli odpowiedzieć m.in. na pytania
dotyczące największych wyzwań dla
branży drzewnej w zakresie bezpie-
czeństwa pożarowego i sposobów opty-
malizacji kosztów przy organizacji
ochrony przeciwpożarowej w danym
zakładzie

Równie ciekawy był drugi panel
dyskusyjny, który prowadził jeden z naj-
bardziej znanych w kraju ekspertów
w zakresie zagrożeń wybuchowych
– Michał Górny, przedstawiciel Urzędu
Dozoru Technicznego w Katowicach. Te-
matem były wytyczne Atex w procesie

produkcyjnym. Podczas panelu poru-
szano m.in. kwestię tego, czy zastoso-
wanie zabezpieczeń w każdym przy-
padku zagrożenia wybuchem jest nie-
zbędne. Poruszono też zagadnienia
związane z kompetencjami personelu
w strefach zagrożonych wybuchem
oraz jakości opracowywanych ocen
zagrożenia wybuchem i dokumentów
zagrożenia przed wybuchem.

Po zakończeniu części panelowej
swoje rozwiązania i usługi w zakresie
bezpieczeństwa dla przemysłu drzew-
nego przestawili sponsorzy wydarzenia,
którzy wnieśli ogromny wkład w orga-
nizację konferencji. Sponsorami wy-
darzenia były takie firmy, jak: CORONA,
Bank BGŻ BNP Paribas, Kancelaria
Polowiec i Wspólnicy, Nestro, Smay,
Rockwool, Polon-Alfa, SUPO Cerber,
Fire Service Systems oraz Telesto.

Uroczyste zwieńczenie Forum
Po części wykładowej i krótkiej prze-

rwie wszyscy uczestnicy konferencji
wzięli udział w uroczystej kolacji. W trak-
cie wieczoru wiceprezes PZU Lab Da-
riusz Gołębiewski wręczył nagrodę
w kategorii „Lider Bezpieczeństwa Pol-
skiego Przemysłu Drzewnego”, którą
odebrał przedstawiciel zakładów Gru-

py Szynaka Meble – Waldemar Górski.
Nagroda była efektem uznania dla
działań w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa podejmowanych w zakła-
dach Grupy w ostatnich latach. Po-
nadto wśród uczestników kolacji rozlo-
sowano nagrodę specjalną, którą był
karnet pobytowy dla dwóch osób do Pa-
łacu Mortęgi na zakończenie Oktober-
festu. Nagroda została ufundowana
przez prezesa Ogólnopolskiej Izby Go-
spodarczej Producentów Mebli Jana
Szynakę, a laureatce wręczył ją osobi-
ście dyrektor Izby – Michał Strzelecki.
W trakcie kolacji jedną z atrakcji wie-
czoru był wieczór rycerski, dzięki któ-
remu zgromadzeni goście mogli prze-
nieść się w czasie.

Głównym celem I Forum Bezpie-
czeństwa Polskiego Przemysłu Drzew-
nego była integracja środowisk uczest-
niczących w codziennej działalności
zakładów przemysłu drzewnego. Zda-
niem organizatorów Forum jest dosko-
nałym miejscem promocji wiedzy i roz-
wiązań w zakresie bezpieczeństwa
prowadzonej działalności, bezpie-
czeństwa pracowników oraz wzrostu za-
ufania na arenie międzynarodowej, co
pozwoli na tworzenie przewagi konku-
rencyjnej polskiej branży drzewnej. �
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Zdaniem organizatorów Forum jest doskonałym
miejscem promocji wiedzy i rozwiązań w zakre-
sie bezpieczeństwa prowadzonej działalności,
bezpieczeństwa pracowników oraz wzrostu za-
ufania na arenie międzynarodowej.

Robert Kuczkowski (koordynator – starszy in-
żynier ryzyka PZU LAB) wystąpił jako pierw-
szy z prezentacją „Miejsce bezpieczeństwa
w działalności operacyjnej branży drzewnej”

Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
Producentów Mebli Jan Szynaka i wicepre-
zes PZU LAB SA Dariusz Gołębiewski pod-
czas otwarcia konferencji
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Wraz z rozwojem nowoczesnych
technologii rośnie liczba hakerów i zor-
ganizowanych grup, które chcą zagro-
zić firmom. Ich cel jest prosty: zysk lub
wyrządzenie szkody. Bez wątpienia pro-
blem cyberzagrożeń jest obecnie jed-
nym z ważniejszych kierunków działań
oraz zagrożeniem, przed którym trzeba
zabezpieczać nasze organizacje. Cy-
berbezpieczeństwo polskich przedsię-
biorstw, rola sztucznej inteligencji w za-
rządzaniu ryzykiem oraz kultura orga-
nizacyjna jako fundament bezpieczne-
go przedsiębiorstwa – wokół tych za-
gadnień toczyła się dyskusja podczas
5. konferencji PZU Risk Engineering
Days (RED) 2017 w Sopocie. Motywem
przewodnim spotkania ubezpieczycie-
la z biznesem były usługi dla przemysłu
nowej spółki Grupy PZU, jaką jest PZU
Lab. Udział w nim wzięli przedstawiciele
największych polskich firm, środowisk
naukowych, instytucji odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo polskiego prze-
mysłu oraz ubezpieczeń. Po raz pierw-
szy współorganizatorem konferencji
był TUW PZUW. 

W szczególnej sytuacji są przed-
siębiorstwa przemysłowe, ponieważ

muszą chronić nie tylko swoją infra-
strukturę IT, lecz także własne systemy
sterowania (ICS). Cyberatak na obiek-
ty przemysłowe może mieć katastrofal-
ne skutki dla mienia, zdrowia i życia pra-
cowników oraz dla otoczenia. Cyberry-
zyka nabierają jeszcze większego zna-
czenia u operatorów infrastruktury kry-
tycznej, gdyż zakłócenie ich działalno-
ści może zachwiać funkcjonowaniem ca-
łego państwa, spowodować katastrofy
przemysłowe czy stanowić wstęp do
działań zbrojnych o charakterze cyber-
netycznym lub kinetycznym. Znacze-
nie gospodarcze wielu zakładów prze-
mysłowych czyni ten obszar szczególnie
podatnym na ataki terrorystyczne, w tym
przeprowadzane w cyberprzestrzeni.

Na jakie elementy należy zwrócić
szczególną uwagę, żeby nasze starania
w obszarze cyberbezpieczeństwa gwa-
rantowały zadowalający efekt? Naj-
właściwsze jest kompleksowe podejście
do problemu. W celu skutecznej cybe-
rochrony należy wprowadzić rozwią-
zania w trzech obszarach. działalności:
organizacyjnym, operacyjnym i tech-
nicznym. Nawet najlepsze zabezpie-
czenia techniczne mogą być niesku-
teczne, jeśli organizacyjnie człowiek
będzie słabym ogniwem, albo opera-
cyjnie nie będzie wiadomo, w jaki spo-
sób postępować w konkretnych sytu-
acjach. W ramach tych 3 obszarów
można wyodrębnić kilka ważnych za-
gadnień, jak polityka bezpieczeństwa,
system zarządzania ryzykiem, bez-
pieczna konfiguracja, bezpieczeństwo
sieci, zarządzanie uprawnieniami, edu-
kacja i świadomość użytkowników, za-
rządzanie incydentami, profilaktyka
złośliwego oprogramowania, monito-
rowanie i rejestrowanie, elementy no-
śników wymiennych, integralność sys-
temu, ciągłość działania, bezpieczeń-
stwo fizyczne, techniczne środki. Ten
zbiór elementów tworzy swego rodzaju
drogowskaz, wskazujący „kroki” do
działań szczegółowych dedykowanych
konkretnej działalności (np. zakłady
przemysłowe, energetyka, administra-

cja państwowa, banki), które różnią
się choćby pod względem IT, OT czy IoT. 

Całościowe podejście do cyberza-
grożeń jest konieczne, poczynając od
budowania wśród klientów świadomo-
ści w zakresie cyberbezpieczeństwa,
poprzez szkolenia, profesjonalny per-
sonel, dostarczanie wiedzy dotyczącej
podatności danego przedsiębiorstwa na
cyberzagrożenia, dokonanie analizy
propozycji zabezpieczeń i rozwiązań,
narzędzi do monitorowania, a kończąc
na dopasowaniu odpowiedniej ochro-
ny infrastruktury krytycznej w postaci cy-
berpolisy.

Statystyki w zakresie cyberincy-
dentów wskazują, że najsłabszym ogni-
wem systemów bezpieczeństwa jest
człowiek. Błąd ludzki jest przyczyną
ok. 80 proc. wszystkich incydentów
związanych z cyberbezpieczeństwem.
Wystąpienie cyberincydentu może do-
prowadzić do awarii krytycznych sys-
temów z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa lub do całkowitego zatrzymania
procesów przemysłowych. Taki błąd
może być bardzo kosztowny. Aby bu-
dować kulturę bezpieczeństwa, nie-
zbędna jest wiedza pracowników na róż-
nych szczeblach organizacji. Pracownicy
bezpośrednio zaangażowani w bez-
pieczeństwo cybernetyczne w dziedzinie
technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych muszą posiadać wysokie
kwalifikacje oraz niezbędne umiejęt-
ności do efektywnego zarządzania cy-
berzagrożeniami oraz kompetencje
w zakresie wykrywania incydentów i za-
pobiegania im.

Nic tak dobrze nie uzmysławia za-
grożenia jak statystyki. Średnie straty
wynikające z wycieku danych sięgają
około 4 mln euro, a co 25. firma musiała
walczyć o przetrwanie w wyniku wła-
mania. Nie wszystkim się udaje. Sys-
temowe podejście do cyberbezpie-
czeństwa może pozwolić na skuteczne
zarządzanie tym obszarem w organi-
zacji, co w efekcie prowadzi do mini-
malizacji ryzyka i uniknięcia poważnych
strat. �

Fundamentalne cyberbezpieczeństwo
Trudno sobie wyobrazić działalność przedsiębiorstwa bez dostępu do In-
ternetu, urządzeń mobilnych czy nowoczesnych technologii. Taka firma
nie ma szans na rozwój na konkurencyjnym rynku. Funkcjonowanie w cy-
berświecie niesie ze sobą szereg korzyści, ale również ogromnych zagrożeń.

Izabela 
Lewandowska-Wiśniewska
koordynator starszy inżynier 
ryzyka, PZU LAB
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Risk Engineering Days jest jednym
nielicznych wydarzeń, które gromadzi
profesjonalistów, w tym osoby decyzyj-
ne, branży przemysłowej i daje im moż-
liwość swobodnej wymiany myśli oraz
doświadczeń biznesowych. Pod tym
względem jest to przedsięwzięcie uni-
kalne, gdyż pozwala zarówno odświe-
żyć dawne znajomości, jak i powiększyć
sieć kontaktów. Konferencja RED jest
jednak wydarzeniem nie tylko ciekawym
w kontekście networkingu, ale przede
wszystkim istotnym z punktu widzenia
podejmowanej tematyki.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne
przedsiębiorstw infrastruktury przemy-
słowej jest niezwykle ważne z punktu
widzenia bezpieczeństwa państwa,
o czym mogliśmy się przekonać wielo-
krotnie przy okazji zaawansowanych
kampanii związanych z atakami w cy-
berprzestrzeni, np. tegorocznymi Wan-
naCry i Industroyer czy wcześniejszym
– Blackenergy. Wszystkie te ataki w ja-
kimś stopniu miały wpływ na zrozu-
mienie potencjalnych konsekwencji, ja-
kie mogą być odczuwalne na poziomie
funkcjonowania państwa i jego zasobów
krytycznych. Scenariusze wydarzeń,
które wystąpiły lub mogłyby wystąpić
w skutek takich incydentów, jasno wska-
zują na to, że przy pewnym nasileniu zja-
wiska może dojść do poważnych kon-
sekwencji w funkcjonowaniu tzw. sek-
torów infrastruktury krytycznej. Dowo-
dem na to mogą być przypadki, które już
dowiodły możliwości doprowadzenia
do poważnych konsekwencji. Wystarczy
wspomnieć o masowych awariach za-
silania energią elektryczną, które
w przeszłości miały miejsce na Ukrainie
(rok 2015 i rok 2016), w Korei Południo-
wej czy Turcji. Oczywiście nie tylko ata-
ki na automatykę przemysłową są pro-

blemem. Jak pokazują doświadczenia,
aby zakłócić kluczowe procesy w przed-
siębiorstwach, można się posłużyć na-
rzędziem, które paraliżuje systemy, a zo-
stało użyte w kampanii WannaCry czy
NotPetya. 

Zważywszy na coraz bardziej wy-
rafinowane sposoby ataków na syste-
my teleinformatyczne i ich konse-
kwencje, wymagane są: współdziała-
nie interesariuszy, edukacja pracow-
ników i obywateli, a także wypraco-
wanie własnych rozwiązań, usług i pro-
duktów. Istotne jest, aby te pojęcia nie
były jednak abstrakcyjne i żeby za
każdym z nich stały faktyczne działania.
Współdziałanie powinno prowadzić
do stworzenia realnych sektorowych
struktur reagowania na incydenty, in-
teresariusze powinni ustalić kluczowe
dla siebie projekty i być może wspólnie
sfinansować ich realizację.Wreszcie
pracownicy poszczególnych podmio-
tów powinni przejść cykl systematycz-
nych szkoleń, które w sposób wymier-
ny podniosą poziom kompetencji
w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ra-
mach dyskusji merytorycznych na RED
dyskutujemy o tych wyzwaniach, sta-
rając się wyciągnąć wnioski z dotych-
czasowych zagrożeń, a także zapro-
ponować możliwe do zaimplemento-
wania rekomendacje. Obecnie wła-
ściwie nie ma spójnych i ustandaryzo-
wanych procedur reagowania na in-
cydenty bezpieczeństwa ukierunko-
wane na infrastrukturę przemysłową.
Dużo do zrobienia jest także w obsza-
rze instytucjonalnej współpracy po-
między operatorami, choć pewne dzia-
łania wykraczające poza deklaracje
i dokumenty programowe zostały już
poczynione. Powstanie Narodowego
Centrum Cyberbezpieczeństwa, które
współpracuje z przemysłem, czy ini-
cjatywy CERT-ów sektorowych są tego
dobrym przykładem.

Ponadto wiele dodatkowych pytań
o bezpieczeństwo pojawia się w kon-
tekście nadchodzących zmian zwią-
zanych z Rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych, które całkowicie

zmieni sposób myślenia o danych, a tak-
że o zarządzaniu nimi. Wizja poważnych
kar może w tym przypadku uruchomić
realne działania. Dlatego kluczowa dla
tych zmian jest prawidłowo przepro-
wadzona analiza ryzyka, uwzględnia-
jąca najważniejsze obecne wyzwania
dla cyberbezpieczeństwa. 

Najbliższe miesiące będą okresem
wytężonej pracy w branży cyberbez-
pieczeństwa –  niezbędne będzie po-
dejście holistyczne obejmujące szerokie
spektrum potencjalnych zagrożeń. Nie
można jednak pominąć kluczowego
elementu tego systemu, czyli człowieka,
dlatego dużo uwagi w staraniach należy
poświęcić edukacji, cyberćwiczeniom
czy kształtowaniu kultury bezpieczeń-
stwa w organizacjach.

*Mirosław Maj od 2010 r. jest założycielem
i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. Jest do-
radcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej
związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT
Polska. Był członkiem stałego zespołu ds. cyber-
bezpieczeństwa RP, powołanego przez szefa BBN.
Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinforma-
tycznego na UJ, PJWSTK i SGH. W ramach Fun-
dacji uczestniczy w wielu projektach, w tym pro-
pagujących wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa.
Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Pol-
skiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej
organizacji wspierającej system cyberbezpie-
czeństwa RP.

W 2012, 2013, 2014 i 2015 roku koordynował
pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyber-
przestrzeni – Cyber-EXE™ Polska. Uczestniczył
w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i za gra-
nicą. Koordynował NATO-wski projekt CLOSER,
dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii,
Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współ-
pracę CERT-ów europejskich w ramach inicjaty-
wy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT. Blisko
współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc
członkiem tematycznych grup roboczych i współ-
autorem wielu opracowań wydawanych przez
Agencję.

Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych
i zagranicznych konferencjach poświęconych cy-
berbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organi-
zatorem cyklu konferencji Security Case Study.

Mirosław Maj
prezes, Fundacja Bezpieczna
Cyberprzestrzeń*
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Warto zastanowić się nad tym,
jakie skutki będzie miało
ewentualne zdarzenie poża-

rowe dla przedsiębiorstwa, za które
odpowiadamy – jak długi będzie prze-
stój maszyn w fabryce, jakie będą kosz-
ty sprzątania w pokoju hotelowym po
użyciu gaśnicy lub na jak długo trzeba
będzie zamknąć restaurację po poża-
rze w kuchni. Użycie w pomieszczeniu
biurowym standardowej gaśnicy prosz-
kowej do zgaszenia nawet małego
ognia sprawia, że znajdujące się w nim
komputery zostaną najprawdopodob-
niej bezpowrotnie uszkodzone przez
żrący proszek, dokumenty nie będą
nadawały się do użytku, a całe po-
mieszczenie będzie wymagało sprzą-
tania i renowacji. Użycie takiej gaśnicy
w pomieszczeniu produkcyjnym bę-
dzie wiązało się z koniecznością za-
trzymania produkcji na czas sprzątania,
a wyroby, które znalazły się w pobliżu,
trzeba będzie przekazać do utylizacji.

Rozwiązaniem stosowanym do bez-
piecznego gaszenia pożarów, zarówno
w przemyśle, jak i w pomieszczeniach
biurowych i domowych, są urządzenia
oparte o technologię mgły wodnej.
W procesie gaszenia używana jest je-
dynie czysta woda rozdrobniona do
bardzo małych kropli – dzięki temu ma
dużą skuteczność gaśniczą (proces
chłodzenia), a przy tym jest bezpieczna
dla ludzi i środowiska. Ponadto ilość
wody używanej w systemach mgło-
wych jest znacznie mniejsza niż w tra-
dycyjnych systemach typu tryskaczo-
wego.

Mgła wodna
Woda jest najstarszym, powszech-

nie dostępnym środkiem gaśniczym,
jednak mankamentem jej używania
jest ryzyko zalania gaszonych obiektów
i pomieszczeń. Mgła wodna eliminuje
tę wadę dzięki wykorzystaniu mniejszej
ilości wody w procesie gaszenia. Dro-
biny mgły wodnej odparowują w śro-
dowisku pożaru, nie zalewając gaszo-
nego obiektu. Krople mgły mają śred-
nicę ok. 50 mikronów (dla porównania
kropla deszczu ma ok. 600 mikronów).
Ocenia się, że powierzchnia parowa-
nia, a więc i skuteczność gaśnicza,
w przypadku mgły jest kilkaset razy
większa niż w przypadku zastosowania
tradycyjnego prądu wodnego. Wyko-
rzystywane jest do 90 proc. używanej
wody, podczas gdy w przypadku tra-
dycyjnych metod często efektywnie wy-
korzystane jest zaledwie 5 proc. Mgła
wodna jest skuteczna w gaszeniu po-

Systemy mgłowe w ochronie 
pomieszczeń i urządzeń
Pożar można czasem oglądać w telewizji, opisy dużych pożarów pojawiają się w gaze-
tach, Internecie. Oczekujemy, że ani nam prywatnie, ani naszej firmie coś takiego się
nigdy nie przydarzy. Zabezpieczamy się na tyle, na ile wymaga tego prawo – w samo-
chodzie mamy gaśnicę, wyposażamy budynki w hydranty i stawiamy w nich gaśnice 
w odpowiedniej ilości. Czy to minimum wystarczy?

Efekt gaszenia w biurze: 1. gaśnicą mgłową Telesto – brak zanieczyszczeń, możliwy szybki
powrót do działania; 2. gaśnicą proszkową – proszek pokrywa wszystkie powierzchnie i wni-
ka do elementów elektroniki trwale je uszkadzając, konieczne długie sprzątanie lub remont

Anna Łada 
prezes zarządu, Telesto Sp. z o.o.

1
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żarów ciał stałych, cieczy palnych, a na-
wet oleju jadalnego oraz urządzeń pod
napięciem.

Kuchnie w restauracjach, 
hotelach, szpitalach

Tradycyjne powiedzenie, że nie na-
leży gasić pożaru oleju wodą, nie spraw-
dza się w przypadku mgły wodnej.
Woda jest cięższa od oleju, wnika pod
jego warstwę, a następnie gwałtownie
odparowuje, tworząc mikrowybuch i po-
wodując rozwój pożaru, zaś drobiny
mgły nie dostają się pod olej, lecz od-
parowują na jego powierzchni. Dzięki
temu szybko eliminują płomień i wy-
chładzają olej. Taka cecha mgły spra-
wia, że jest ona bardzo dobrą alterna-
tywą dla chemicznych środków gaśni-
czych stosowanych tradycyjnie w kuch-
niach restauracyjnych lub kuchniach
przemysłowych do ochrony frytkownic.
Czas wyłączenia z działania takiej re-
stauracji związany z koniecznością
sprzątania po zadziałaniu systemu che-
micznego powoduje znaczne straty

w obrotach. W przypadku systemu
mgłowego powrót do pracy danej kuch-
ni jest prawie natychmiastowy. Sku-
teczność gaśnicza mgły wodnej Telesto
w tego typu zastosowaniach została po-
twierdzona miedzy innymi brytyjskim
certyfikatem LPCB.

Ekologia i brak 
zanieczyszczeń

Dzięki temu, że systemy mgłowe wy-
korzystują czystą wodę, są one w na-
turalny sposób bezpieczne dla środo-
wiska. Co więcej, zużycie wody w tych
systemach jest mniejsze niż w trady-
cyjnych systemach gaśniczych. Dzięki
temu wpisują się one w coraz częściej
istotny w budynkach trend wprowa-
dzania „zielonych” i „zrównoważonych”
rozwiązań. 

Mgła wodna w przemyśle
Poza zastosowaniem w ochronie

budynków mgła wodna jest szeroko wy-

korzystywana do zabezpieczania obiek-
tów przemysłowych. Transformatory,
generatory, silniki, przenośniki oraz
inne urządzenia mogą być bezpiecznie
chronione mgłą wodną. Często jest to
wybór związany z oszczędnościami,
jakie wynikają zarówno z ewentual-
nych strat popożarowych, jak i z niż-
szych niż w przypadku tradycyjnych sys-
temów kosztów zbiorników oraz oruro-

wania. Systemy mgłowe wymagają
mniejszej ilości wody, co w przypadku
ograniczonego dostępu do niej lub bra-
ku miejsca na zbiorniki może stanowić
znaczącą przewagę przy wyborze sys-
temu zabezpieczenia.

Kluczowe urządzenia 
chronione bezpiecznie

W niektórych zakładach przemy-
słowych pożary pojawiają się częściej
niż w innych – są niejako wpisane w pro-
ces produkcji, zaś ich szybkie i sku-
teczne gaszenie jest kluczowe dla bez-
piecznej kontynuacji pracy. Do takich za-
kładów należą m.in. huty, zakłady pro-
dukcji styropianu, folii, opakowań. Szyb-
ka detekcja pożaru i natychmiastowe
rozpoczęcie gaszenia są bardzo istot-
ne. Zastosowanie szybkiej czujki, np.
płomienia, w połączeniu z systemem
mgłowym, który nawet w przypadku fał-
szywego alarmu nie spowoduje strat,
jest rekomendowanym rozwiązaniem.

W sytuacji, gdy pożar faktycznie miał
miejsce, zostanie on błyskawicznie uga-
szony, a po wytarciu wody możliwa bę-
dzie kontynuacja pracy.

Łatwiej ubezpieczyć 
zabezpieczonego

Oceniając ryzyko danego klienta
i szacując stawkę ubezpieczeniową,
ubezpieczyciele rozważają m.in. ryzyko
pożarowe. Czasem, gdy jest ono zbyt
wysokie, mogą odstąpić od ubezpie-
czenia, w innych przypadkach jako
warunek ubezpieczenia rekomendują
instalację systemów, które mogą zna-
cząco przekraczać budżet klienta. Bli-
ska współpraca między klientem, ubez-
pieczycielem a dostawcą systemu mgło-
wego często prowadzi do konsensusu
– wdrożenia systemu, który ogranicza
ewentualne straty, jednocześnie za-
pewniając bezpieczeństwo produkcji.

Zabezpieczenie przed 
nadmiernym pyleniem

Systemy mgłowe znajdują zasto-
sowanie również w kopalniach, ener-
getyce, cementowniach, przetwórstwie
odpadów oraz wszędzie tam, gdzie
problemem jest nadmierne pylenie.
Głowice mgłowe montowane w miej-
scach rozładunku surowca, na przesy-
pach, w miejscach przetwarzania zna-
cząco ograniczają rozprzestrzenianie
się pyłów, które utrudniają pracę ludzi
i maszyn, a dodatkowo często stanowią
zagrożenie wybuchowe. Tego typu za-
bezpieczenie jest stosowane w pol-
skich kopalniach oraz energetyce, m.in.
w nowo budowanym bloku energe-
tycznym w Elektrowni Kozienice.

Telesto i kompleksowe 
podejście

Telesto jest polską firmą innowa-
cyjną, twórcą technologii generowania
mgły wodnej stosowanej m.in. w in-
stalacjach, systemach oraz urządze-
niach gaśniczych. We współpracy
z klientem najważniejsza jest dla nas
analiza potrzeb, która stanowi pod-
stawę doboru systemu dla konkretne-
go problemu. W naszym zakładzie
mamy możliwość prowadzenia testów
pożarowych dla klientów, więc z chę-
cią podchodzimy do nietypowych te-
matów, w których wspólnie z klientem
opracowujemy dedykowane systemy
gaśnicze na podstawie przeprowa-
dzanych prób. Prowadzimy cały proces
wdrożenia systemu – od analizy po-
trzeb, poprzez projektowanie, po in-
stalację i obsługę serwisową. �
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Oceniając ryzyko danego klienta i szacując
stawkę ubezpieczeniową, ubezpieczyciele rozwa-
żają m.in. ryzyko pożarowe. Czasem, gdy jest ono
zbyt wysokie, mogą odstąpić od ubezpieczenia, 
w innych przypadkach jako warunek ubezpiecze-
nia rekomendują instalację systemów, które mogą
znacząco przekraczać budżet klienta.

Zabezpieczenie generatora w cukrowni 
w Polsce. Autonomiczny system oparty 
o mgłę wodną
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26lutego 2014 roku Parlament
Europejski i Rada przyjęły dy-
rektywę ATEX 114 (2014/34/UE)

w sprawie zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich dotyczących
urządzeń i systemów ochronnych prze-
znaczonych do użytku w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem. Dyrek-
tywa ta zastąpiła obowiązującą dyrek-
tywę ATEX 100a (94/9/WE), która z kolei
w marcu 1994 roku zastąpiła dyrektywę

ATEX 95. Dyrektywa funkcjonuje w ob-
rocie pod nazwą ATEX 114 lub po pro-
stu ATEX. W polskim prawie znalazła
swoje odzwierciedlenie w Rozporzą-
dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerw-
ca 2016 roku w sprawie wymagań dla
urządzeń i systemów ochronnych prze-
znaczonych do użytku w atmosferze po-
tencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016
poz. 817), wydanym na podstawie art. 12
ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku
o systemach oceny zgodności i nadzo-
ru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542), zwanej
dalej ustawą. Rozporządzenie w spra-
wie wymagań dla urządzeń i syste-
mów ochronnych przeznaczonych do
użytku w atmosferze potencjalnie wy-
buchowej określa m.in.: wymagania
w zakresie projektowania i budowy dla
urządzeń i systemów ochronnych, pro-
cedury oceny zgodności, zakres doku-
mentacji technicznej i elementy dekla-
racji zgodności oraz sposób oznako-
wania urządzeń i  systemów ochron-
nych.

Same obowiązki nie są jednak na-
łożone wskazanym wyżej rozporzą-
dzeniem, lecz są zawarte w ustawie
o systemach oceny zgodności i nadzo-
ru rynku. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy
obowiązkowej ocenie zgodności przed
wprowadzeniem do obrotu lub odda-
niem do użytku podlegają wyroby, dla
których określono wymagania w bez-
pośrednio stosowanym unijnym pra-
wodawstwie harmonizacyjnym lub
w przepisach wdrażających unijne pra-
wodawstwo harmonizacyjne, w tym

w przepisach wydanych na podstawie
art. 12 ustawy. Jedynie tytułem przykła-
du należy wskazać, że producent, im-
porter albo instalator, który wprowadza
do obrotu lub oddaje do użytku wyrób
niezgodny z wymaganiami, podlega
karze pieniężnej w wysokości do 100 tys.
zł (art. 88 ustawy). O karze pieniężnej de-
cyduje organ nadzoru rynku prowa-
dzący postępowanie, np. okręgowy in-
spektor pracy (art. 97 ustawy). W takim
przypadku sytuacja jest o tyle prosta, że
karę pieniężną orzeka się w stosunku do
przedsiębiorstwa, a nie w stosunku do
konkretnej osoby, trzeba jednak też
pamiętać o art. 217 kodeksu pracy,
zgodnie z którym niedopuszczalne jest
wyposażanie stanowisk pracy w ma-
szyny i inne urządzenia techniczne,
które nie spełniają wymagań dotyczą-
cych oceny zgodności określonych
w odrębnych przepisach. Art. 217 k.p.
jest bez wątpienia przepisem skiero-
wanym do pracodawcy wyrażającym
pewien obowiązek, którego naruszenie
podlega karze grzywny, bowiem zgod-
nie z art. 283 § 2 pkt 3 k.p. ten, kto wbrew
obowiązkowi wyposaża stanowiska
pracy w maszyny i inne urządzenia
techniczne, które nie spełniają wyma-
gań dotyczących oceny zgodności,
podlega karze grzywny od tysiąca do
30 tys. zł.

Dyrektywa ATEX USERS
Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia
1999 roku w sprawie minimalnych wy-

Odpowiedzialność kadry kierowniczej
za naruszenie wybranych 
postanowień dyrektyw ATEX
Z obserwacji i doświadczenia piszącego wynika, że o ile zainteresowanym podmiotom
znane są obowiązki wynikające z tzw. dyrektyw ATEX i odpowiedzialność za ich nieprze-
strzeganie, to często nie ma do końca świadomości tego, kto konkretnie bierze odpowie-
dzialność za przestrzeganie obowiązków wynikających z dyrektyw ATEX w danym
przedsiębiorstwie. Warto zadać sobie pytanie, kto, wobec kogo odpowiada za naruszenie
postanowień dyrektyw ATEX oraz jaki jest zakres odpowiedzialności takiej osoby. 

Marcin Jamrozik
radca prawny, wspólnik, Kance-
laria Polowiec i Wspólnicy SJ



magań dotyczących bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników za-
trudnionych na stanowiskach pracy,
na których może wystąpić atmosfera wy-
buchowa, funkcjonuje w obrocie pod na-
zwą ATEX USERS lub ATEX 137. W pol-
skim systemie prawnym znalazła z ko-
lei swoje odzwierciedlenie w Rozpo-
rządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
8 lipca 2010 roku w sprawie minimal-
nych wymagań dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy, związanych
z możliwością wystąpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U.
2010, Nr 138 poz. 931), wydanym na pod-
stawie art. 237(15) § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (Dz.
U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Rozporządzenie w sprawie mini-
malnych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy związanych
z możliwością wystąpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej, zwane
dalej rozporządzeniem, nakłada na
pracodawcę obowiązek dokonania
kompleksowej oceny ryzyka związa-
nego z możliwością wystąpienia w miej-
scach pracy atmosfery wybuchowej
(§ 4 ust. 4 rozporządzenia). Przed udo-
stępnieniem miejsca pracy pracodaw-
ca powinien sporządzić dokument za-
bezpieczenia przed wybuchem (§7 ust.
1 rozporządzenia). Powinien też w ra-
mach obowiązujących szkoleń w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(§ 9 ust. 1 rozporządzenia) zapewnić
osobom pracującym w miejscach,
w których istnieje możliwość wystąpie-
nia atmosfery wybuchowej, odpowied-
nie szkolenie dotyczące ochrony przed
wybuchem. Pracodawca powinien
wreszcie podjąć wszelkie niezbędne
środki w celu zapewnienia, że miejsca
pracy, urządzenia oraz elementy łą-
czące dostępne osobom pracującym
zostały zaprojektowane, wykonane, po-
łączone i zainstalowane, a także są
utrzymywane i działają w sposób mini-
malizujący zagrożenie wybuchem
(§ 12 ust. 1 rozporządzenia). 

Rozporządzenie nie stanowi, co
prawda, o odpowiedzialności za uchy-
bienia w obowiązkach wskazanych
w rozporządzeniu, jednakże nie ma
wątpliwości, że zastosowanie będzie
miał np. art. 283 § 1 k.p., zgodnie z któ-
rym każdy, kto będąc odpowiedzialnym
za stan bezpieczeństwa i higieny pra-
cy albo kierując pracownikami lub in-
nymi osobami fizycznymi, nie prze-

strzega przepisów lub zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, podlega ka-
rze grzywny od tysiąca do 30 tys. zł.
W grę wchodzą również przepisy, np.
art. 220 § 1 k.k. Ten, kto będąc odpo-
wiedzialnym za bezpieczeństwo i hi-
gienę pracy, nie dopełnia wynikające-
go stąd obowiązku i przez to naraża
pracownika na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze
pozbawienia wolności do 3 lat.

Kto odpowiada?
Rozporządzenie w sprawie wyma-

gań dla urządzeń i systemów ochron-
nych przeznaczonych do użytku w at-
mosferze potencjalnie wybuchowej
wskazuje na obowiązki przedsiębiorców
(producent, importer, instalator), jednak
przepis karny w postaci art. 283 § 2
pkt 3 k.p., który stanowi między innymi
o odpowiedzialności za wykroczenia
przeciwko prawom pracownika, wska-
zuje na konkretną osobę. Z kolei roz-
porządzenie w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, związanych z moż-
liwością wystąpienia w miejscu pracy at-
mosfery wybuchowej, wskazuje na pra-
codawcę jako podmiot odpowiedzialny
za realizację obowiązków wynikają-
cych z tego rozporządzenia. Powstaje
pytanie, kto mieści się w definicji pra-
codawcy użytej w rozporządzeniu – czy
chodzi tu o przedsiębiorcę, jak ma to
miejsce w przypadku rozporządzenia
w sprawie wymagań dla urządzeń i sys-
temów ochronnych przeznaczonych do
użytku w atmosferze potencjalnie wy-
buchowej, czy jednak chodzi o kon-
kretną osobę.

Zgodnie z definicją pracodawcy
zawartą w art. 3 k.p. pracodawcą jest
jednostka organizacyjna, choćby nie po-
siadała osobowości prawnej, a także
osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia pra-
cowników. Definicja pracodawcy z art.
3 k.p. jest zatem bardzo „pojemna” – mie-
ści się w niej nie tylko osoba fizyczna, czy-
li przysłowiowy Kowalski, lecz także
spółki prawa handlowego (w tym spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością
czy spółki akcyjne) i inne jednostki or-
ganizacyjne. Wiadomo zatem, że obo-
wiązki wynikające z rozporządzenia
w sprawie wymagań dla urządzeń i sys-
temów ochronnych przeznaczonych do
użytku w atmosferze potencjalnie wy-
buchowej spoczywają na osobach fi-

zycznych lub jednostkach organizacyj-
nych wskazanych w art. 3 k.p. 

Jak więc definicja pracodawcy
z art. 3 k.p. odnosi się do art. 283 § 1 k.p.,
który wskazuje na odpowiedzialność za
naruszenia związane z niedopełnie-
niem obowiązków wynikających z roz-
porządzenia w sprawie wymagań dla
urządzeń i systemów ochronnych prze-
znaczonych do użytku w atmosferze po-
tencjalnie wybuchowej? Żeby sprawa
była bardziej przejrzysta, trzeba wska-
zać na art. 3(1) § 1 k.p., zgodnie z któ-
rym za pracodawcę będącego jed-
nostką organizacyjną czynności w spra-
wach z zakresu prawa pracy dokonu-
je osoba lub organ zarządzający tą jed-
nostką albo inna wyznaczona do tego
osoba. Przepis art. 3(1) § 1 stosuje się od-
powiednio do pracodawcy będącego
osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on
osobiście czynności, o których mowa
w tym przepisie (art. 3(1) § 2 k.p.). 

Podsumowanie
Z zestawienia przepisów nakłada-

jących obowiązek na pracodawców,
a więc 217 k.p., przepisów rozporzą-
dzenia w sprawie minimalnych wyma-
gań dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, związanych z możliwo-
ścią wystąpienia w miejscu pracy at-
mosfery wybuchowej, definicji praco-
dawcy zawartej w art. 3 k.p, art. 3(1) k.p.,
przepisów stanowiących o odpowie-
dzialności za wykroczenia przeciwko
prawom pracownika, tj. art. 283 § 1 k.p.,
i art. 283 § 2 pkt 3 k.p., wynika, że od-
powiedzialność za naruszenie obo-
wiązków wynikających z dyrektyw ATEX
leży po stronie pracodawcy będącego
osobą fizyczną, ale również osoby za-
rządzającej zakładem pracy w imieniu
pracodawcy (członkowie zarządu, pro-
kurenci), pracownika służby bhp oraz
osoby kierującej pracownikami (dyrek-
torzy zakładu, kierownicy wyodrębnio-
nych komórek organizacyjnych i inne
osoby kierujące zespołami pracowni-
czymi). Wszystko zależy od struktury or-
ganizacyjnej danego przedsiębiorcy.
Okazuje sie, że po pierwsze praco-
dawca nie jest jakimś abstrakcyjnym
podmiotem, który jest odpowiedzialny za
naruszenia obowiązków wynikających
z dyrektywy ATEX i dyrektywy ATEX
USERS, a po drugie błędnym jest prze-
konanie, że tylko zarząd jest odpowie-
dzialny za naruszenie obowiązków wy-
nikających z tych dyrektyw. �
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The article focuses on selected issues related to employer’s obligations. These obligations result from Directive ATEX and Directive ATEX USERS. The author describes
who and how is responsible for infringement of certain obligations resulting from Directive ATEX and Directive ATEX USERS.
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