
magazyn biznesowo-gospodarczy
Nr 8/2015   Cena 4,20 zł (w tym 8% VAT)

IS
S

N
 2

08
4-

06
16 • CHEMIA 

• ENERGETYKA 
• EKOLOGIA









www.rynekinwestycji.pl

Branża chemiczna ma się nieźle 8
Czy transatlantyckie partnerstwo nie zagraża 
konkurencyjności? 10
TTIP – spotkanie z przemysłem chemicznym 11
Najważniejszym ogniwem są ludzie 16
Nowa perspektywa, nowe programy 20
Wybór wykonawcy inwestycji 
– obserwacje doradcy prawnego 22
Nasza oferta wciąż się rozrasta 26
Możliwości nowego Centrum Badawczego Nawozów 28
Granulacja w teorii i w praktyce 32
Program „Bezpieczna Chemia” zmienia podejście 
do bezpieczeństwa 34
Większe bezpieczeństwo, większa konkurencyjność 36
Przetarte szlaki w badaniach diagnostycznych 
dla emisji akustycznej 40
LOTOS stawia na ciągły rozwój 46
Inwestuję, więc jestem 50
Hamulce rozwoju 54
Formuła dla zwiększenia produktywności 60
Innowacje wspierające zrównoważony rozwój 62
Polwax planuje przyszłość 64
Sprawdzony partner w biznesie 68
Wielotorowy rozwój 72
Zmiany to nowe szanse 76
Płock otwarty na biznes 80
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…” 82
Sympozjum CHEMIA 2015 84
Nieprzewidywalność prawa wyzwaniem 
dla branży chemicznej 88
PZU SA – partner w biznesie i w zarządzaniu ryzykiem 90
Ku świadomemu zarządzaniu ryzykiem 92

Rynkowa niepewność 94
Automatyka pod ochroną 98
SINAMICS i SIMOGEAR, czyli wielowymiarowa 
efektywność 100
Efektywny monitoring diagnostyczny AE 
urządzeń technicznych 102
W stronę upowszechnienia grafenu 108
Dzisiejsza Ocena i Zarządzanie Ryzykiem w przemyśle 110
Certyfikowany system zarządzania 
– absolutna konieczność 114
Jakość z nowej perspektywy 118
Lean management – innowacyjna 
kultura zarządzania 120
CORNET przykładem dobrej współpracy sieciowej 122
Mała awaria, kolosalne straty 124
Bezpieczeństwo z różnych perspektyw 125
Zapewnienie bezpieczeństwa procesów przy 
minimalizacji strat ekonomicznych 126
Inteligentny system zapobiegania awariom IAPS 127
W gospodarce liczy się rachunek ekonomiczny 130
Suche czy mokre? 133
Niewykorzystany potencjał izolacji 134
Raporty początkowe – nowe obowiązki 
dla instalacji IPPC 138
Rozwiązania dla stref zagrożonych wybuchem 
oraz środowisk wymagających 140
Kompleksowo o przemyśle 146
Stawiamy na dywersyfikację 150
Innowacyjne technologie dla przemysłu 
elektrotechnicznego 152
Z optymizmem w przyszłość 156
Rok na pełnych obrotach w portach Szczecin 
i Świnoujście 160
Biznesowa czołówka na gali „VIP-a” 164

Wydawca:
MaxMedia Mariusz Gryżewski
01-932 Warszawa, ul. Estrady 67

Adres redakcji:
01-496 Warszawa, ul. Korfantego 75
tel. (22) 832 42 53 
www.rynekinwestycji.com

Redaguje kolegium:

Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny)
m.gryżewski@maxmedia.org.pl
Małgorzata Szerfer (sekretarz redakcji)
m.szerfer@maxmedia.org.pl
Renata Wojciechowska
r.wojciechowska@maxmedia.org.pl

Jacek Markowski
j.markowski@maxmedia.org.pl

Projekt i skład: MaxMedia (Daniel Kuciński)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
reklam oraz materiałów promocyjnych. Publiko-

wane zdjęcia i materiały są własnością redakcji
oraz prezentowanych firm i instytucji. 

Przedruk tylko za zgodą wydawcy. 

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skrótów.

SPIS TREŚCI 5







Międzynarodowe otoczenie pol-
skiego przemysłu chemiczne-
go nie należy do najłatwiej-

szych, biorąc pod uwagę wyzwania,
przed którymi stoi polska chemia: śred-
nie ceny produktów w Europie za-
chodniej zbliżają się do poziomu sprzed
kryzysu z przełomu 2008 i 2009 i trudniej
z nimi konkurować, kryzys za wschod-
nią granicą zmniejsza możliwości eks-
portowe, zwłaszcza do Rosji, która do tej
pory była jednym z największych od-
biorców polskich produktów chemicz-
nych. Warto pamiętać również o to-
czących się w UE i Polsce procesach re-
gulacyjnych: pakiecie klimatycznym,
ustawie o OZE, umowie o wolnym han-
dlu między UE i USA, które mogą mieć
wpływ na zwiększenie kosztów działal-
ności spółek.

Mimo to polska chemia ma się cał-
kiem nieźle. Widać poprawę prawie
wszystkich wskaźników ekonomicz-
nych: z roku na rok wzrasta produkcja,
podczas gdy zmniejsza się deficyt w han-
dlu zagranicznym. Rosną też nakłady in-

westycyjne, co widać choćby na przy-
kładzie inwestycji Grupy Azoty i spółki
Synthos. Ponadto przedsiębiorstwa che-
miczne nadal generują całkiem dobre
wyniki finansowe.

Dynamiczny rozwój Polskiej
Izby Przemysłu Chemicznego

Ostatnie półtora roku to pracowity
czas dla zespołu Polskiej Izby Przemy-
słu Chemicznego. Po zmianach, jakie

nastąpiły podczas Walnego Zgroma-
dzenia PIPC w czerwcu 2013 roku, ob-
serwujemy stały wzrost liczby członków
Izby – o ponad 50 proc. W krótkim cza-
sie udało nam się przeprowadzić pełną
reorganizację zasad funkcjonowania:
rozbudowaliśmy zespół, poszerzyliśmy
zakres zadaniowy, poprawiliśmy relacje
z administracją publiczną i podmiota-
mi zrzeszonymi w PIPC. Poprawiliśmy
praktycznie każdy obszar naszego dzia-
łania. W efekcie PIPC stała się większa
i bardziej proczłonkowska.

Jedną z najważniejszych wprowa-
dzonych zmian było zwiększenie liczby
komisji problemowych. To do nich nasi
Członkowie zgłaszają problemy, które
staramy się następnie wspólnie roz-
wiązywać. Zwiększenie liczby komisji
pozwoliło nam objąć działaniem zde-
cydowanie szersze spektrum proble-
matyki interesującej podmioty człon-
kowskie, a także niezrzeszone pod-
mioty z branży. Obecnie Izba koordynuje
działania 9 komisji: ds. ekologii, ener-
getyki i klimatu, nawozów, transportu

i dystrybucji, materiałów polimerowych,
surowców, BHP i bezpieczeństwa pro-
cesowego, techniki i regulacji. Zwięk-
szenie liczby komisji w 2013 i 2014 roku
nie oznacza, że nie planujemy powsta-
nia nowych – w 2015 roku uruchomimy
prace komisji skupionej wokół tematu
zrównoważonego rozwoju. Będziemy
nadal uważnie wsłuchiwać się w głosy
Członków Izby i jeśli pojawią się postu-
laty stworzenia platformy dyskusji na te-

Branża chemiczna ma się nieźle
Polski przemysł chemiczny sprostał wyzwaniom: kryzysowi za wschodnią granicą, nie-
pewnym cenom surowców, coraz silniejszej konkurencji. Kondycja branży jest niezła.
Spółki zaczynają realizować swoje długofalowe plany i wdrażać ogłaszane strategie.
Dynamicznie rozwija się też Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

www.rynekinwestycji.pl

Sukces I edycji Kongresu w 2014 roku pokazał
nam, jak potrzebne jest stworzenie cyklicznego
wydarzenia, które będzie powszechną platformą
wymiany doświadczeń i pomysłów podmiotów
sektora chemicznego oraz opinii na najważniej-
sze dla branży tematy.

dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego

RYNEK INWESTYCJI8



maty nieobjęte pracami dotychczaso-
wych komisji, na pewno wyjdziemy im
naprzeciw, tworząc nowe grupy robo-
cze.

W ostatnim czasie realizowaliśmy
szereg projektów adresowanych do
naszych Członków oraz do innych pod-
miotów rynku chemicznego i ten kieru-
nek działalności kontynuujemy. Projek-
ty mają na celu między innymi zwięk-
szenie konkurencyjności przemysłu
chemicznego poprzez usprawnienie
łańcucha dostaw (projekt „ChemLog
T&T”), rozwój przedsiębiorstw w dzie-
dzinie nanotechnologii (projekt „Nano-
force”), poprawę efektywności ener-
getycznej (projekt „SPICE3”), promo-
wanie działań poprawiających bezpie-
czeństwo pracy i bezpieczeństwo pro-
cesowe (program „Bezpieczna Che-
mia”), rozwój kadr w przemyśle che-
micznym i budowanie mostu między
przemysłem a uczelniami (projekt
„ChemHR”). Warto wspomnieć rów-
nież o projekcie nastawionym na wszel-
kie aspekty związane z energetyką i ryn-
kiem energii, takie jak regulacje doty-
czące obrotu energią elektryczną lub
współtworzenie nowych zasad obrotu
gazem ziemnym dla przedsiębiorstw
chemicznych (projekt „Energia dla Che-
mii”).

Od 2013 roku zintensyfikowaliśmy
naszą współpracę z organami admini-
stracji państwowej i unijnej oraz orga-
nizacjami międzynarodowymi. Co kon-
kretnie robimy? Opiniujemy projekty
rozporządzeń, ustaw i innych aktów
prawnych, które w jakikolwiek sposób
mogą mieć wpływ na funkcjonowanie
branży chemicznej. To przede wszys-
tkim procesy legislacyjne prowadzone
w Ministerstwach Gospodarki i Środo-
wiska, a także w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie
Finansów. Mamy też bezpośredni kon-
takt z polskimi eurodeputowanymi,
zwłaszcza członkami komisji i zespołów
roboczych zajmujących się – nawet
pośrednio – branżą chemiczną.

II edycja Kongresu 
„Polska Chemia”

Wiele uwagi przykładamy do prac
nad II edycją Kongresu „Polska Che-
mia”, który odbędzie się w czerwcu
w Puławach. Kilkuset gości – repre-
zentantów najważniejszych podmiotów
sektora chemicznego – będzie rozma-
wiało o kondycji polskiej chemii oraz
o stojących przed nią wyzwaniach i per-
spektywach. Podczas Kongresu odbę-
dzie się specjalny blok tematyczny ma-

jący na celu zaprezentowanie uczest-
nikom najbardziej dynamicznie rozwi-
jających się regionów świata w prze-
myśle chemicznym, tj. USA, Bliskiego
Wschodu i Azji. Planowane są wystą-
pienia przedstawicieli światowych kon-
cernów i organizacji branży chemicznej
z wyżej wymienionych regionów.

Sukces I edycji Kongresu w 2014
roku pokazał nam, jak potrzebne jest
stworzenie cyklicznego wydarzenia,
które będzie powszechną platformą
wymiany doświadczeń i pomysłów pod-
miotów sektora chemicznego oraz opi-
nii na najważniejsze dla branży tema-
ty. Dzięki zaangażowaniu partnerów
możliwa była organizacja wydarzenia
na poziomie, który został wysoko oce-
niony zarówno przez polską branżę
chemiczną, jak i wiele opiniotwórczych
portali oraz gazet branżowych. Kongres
uświetnili swoją obecnością Włodzi-
mierz Karpiński, minister skarbu pań-
stwa, dr Kurt Bock, Prezes BASF SE i Eu-
ropejskiej Rady Przemysłu Chemicz-
nego CEFIC, dr Hubert Mandery, Dy-
rektor Generalny CEFIC oraz Chri-

stoph Sikora, General Manager Central
Europe The Dow Chemical Company.
Jestem pewien, że II edycja wydarzenia
powtórzy sukces sprzed roku.

Nie mam wątpliwości, że zarówno
Kongres „Polska Chemia”, jak i praca
skupionych przy PIPC komisji, a także re-
alizowane projekty i inne działania po-
dejmowane przez PIPC, przyczynią się
do umocnienia pozycji polskiego prze-
mysłu w Europie, a w efekcie polskiej go-
spodarki na świecie.

www.pipc.org.pl

www.rynekinwestycji.pl
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Polska chemia ma się całkiem nieźle. Widać po-
prawę prawie wszystkich wskaźników ekono-
micznych: z roku na rok wzrasta produkcja,
podczas gdy zmniejsza się deficyt w handlu za-
granicznym. Rosną też nakłady inwestycyjne, co
widać choćby na przykładzie inwestycji Grupy
Azoty i spółki Synthos. Ponadto przedsiębiorstwa
chemiczne nadal generują całkiem dobre wyniki
finansowe.



Unia Europejska prowadzi aktu-
alnie negocjacje ze Stanami
Zjednoczonymi dotyczące po-

rozumienia o handlu i inwestycjach
– transatlantyckiego partnerstwa w dzie-
dzinie handlu i inwestycji. TTIP ma po-
móc unijnym przedsiębiorstwom w uzy-
skaniu dostępu do rynku amerykań-
skiego. Umowa o wolnym handlu umoż-
liwi europejskim firmom zwiększenie
eksportu do USA, ułatwi import pro-
duktów lub usług potrzebnych do wy-
tworzenia wyrobów końcowych oraz
usprawni inwestowanie w USA. Likwi-
dacja barier celnych oraz współpraca
w zakresie ujednolicenia regulacji może
stworzyć szansę nie tylko dla wielkich
korporacji, ale przede wszystkim dla
małych i średnich przedsiębiorstw.

Unię Europejską cechują wysokie
standardy ochrony zdrowia i środowi-
ska, wynikające m.in. z rozporządzenia
REACH, pakietu klimatycznego i dy-

rektywy w sprawie emisji przemysło-
wych1. Podmioty gospodarcze konse-
kwentnie ograniczają emisję gazów
cieplarnianych, szczególnie dwutlenku
węgla, jednak cele redukcyjne powo-
dują znaczny wzrost cen energii. Pakiet
klimatyczny obciąża polską gospodar-
kę opartą na węglu. Jednym z narzędzi
w ramach pakietu jest System Handlu
Emisjami, w ramach którego przedsię-
biorstwa muszą kupować zezwolenia na
emisję dwutlenku węgla na rynku. 

Tymczasem USA w praktyce reali-
zuje doktrynę taniej energii. Z tego
względu w wyniku liberalizacji taryfowej
i pozataryfowej głównym zagrożeniem
może być wzrost importu amerykań-
skich towarów konkurencyjnych ceno-
wo, w szczególności wyprodukowa-
nych przez przemysły energochłonne.
Na tle innych branż przemysłowych
sektor chemiczny jest szczególnie po-
datny na niekorzystne zmiany trendu ce-
nowego surowców, ponieważ swoją
działalność opiera w przeważającej
części na imporcie ropy naftowej i gazu
ziemnego. Gaz ziemny w przemyśle
chemicznym jest zużywany jako me-
dium energetyczne oraz surowiec do
produkcji m.in. nawozów mineralnych.
Polska jest liczącym się w Europie i na
świecie producentem nawozów mine-
ralnych, a podstawowym surowcem
używanym do ich produkcji jest gaz
ziemny, który jednocześnie jest głównym
czynnikiem kosztotwórczym.

W związku z tanim amerykańskim
gazem ziemnym w UE mogą pojawić się
tańsze wyroby gotowe przemysłów
energochłonnych. Produkcja wyrobów

wysoko przetworzonych – fine chemicals
– może odnieść znaczne korzyści z li-
beralizacji rynków. Jednak grupa pro-
ducentów wyrobów nisko przetworzo-
nych i energochłonnych może utracić ry-
nek. W warunkach wzmożonej konku-
rencji zniesienie niskich, kilkuprocen-
towych ceł na energochłonne wyroby
przemysłu chemicznego może prowa-
dzić do obniżenia konkurencyjności
przemysłu UE. Pogorszenie konkuren-
cyjności może z kolei odczuć przemysł
chemiczny, szczególnie jego najbar-
dziej energochłonne gałęzie – chemi-
kalia bazowe i nawozy mineralne.

Podmioty gospodarcze przemysłu
chemicznego opowiadają się za ochro-
ną unijnego rynku i wprowadzeniem
w USA uregulowań podobnych do pa-
kietu klimatycznego – uwzględniają-
cych system handlu emisjami – i rozpo-
rządzenia REACH. Krajowy przemysł
opowiada się za wprowadzeniem okre-
sów przejściowych. UE ma bardziej re-
strykcyjne wymogi dotyczące obrotu
chemikaliami, zaś harmonizacja prze-
pisów oznaczać może kompromis ze
strony UE, czyli złagodzenie przepisów
i ułatwienie importu z USA. Tymczasem
w UE te przepisy będą dalej obowiązy-
wać, a ich implementacja była i jest dla
firm europejskich bardzo kosztowna.
Wdrożenie w USA analogicznej polityki
klimatycznej, takiej jak w UE, wyrówna
poziom konkurencyjności. �

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w spra-

wie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Czy transatlantyckie 
partnerstwo nie zagraża
konkurencyjności?
Komentarz Jerzego Majchrzaka, dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Mi-
nisterstwie Gospodarki, w sprawie oddziaływania TTIP – negocjowanego porozumie-
nia o handlu i inwestycjach między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską – na
krajowy przemysł, ze szczególnym uwzględnieniem sektora chemicznego

www.rynekinwestycji.pl

Jerzy Majchrzak 
dyrektor Departamentu 
Innowacji i Przemysłu 
w Ministerstwie Gospodarki
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Liberalizacja wymiany handlowej
pomiędzy USA i UE pozytywnie
wpłynie na globalny handel i przy-

chody. Potencjalne zyski z TTIP (Trans-
atlantic Trade and Investment Partner-
ship) będą wynikiem obniżenia kosztów
przez przedsiębiorstwa z tytułu zmniej-
szenia barier biurokratycznych i regu-
lacyjnych oraz liberalizacji zamówień
publicznych. Największy koszt w do-
stępie do rynku generują bariery po-
zataryfowe, w przypadku chemikaliów
obowiązują niskie, kilkuprocentowe
stawki celne (np. nawozy azotowe – 6,5
proc., nawozy fosforowe obciążone
cłem w wysokości 4,8 proc.).

Umowy handlowe UE negocjowane
są przez Komisję Europejską, współ-
pracującą z Radą UE i Parlamentem Eu-
ropejskim. Wynegocjowane przez KE
umowy handlowe akceptuje Parlament
Europejski. Decyzja o podpisaniu umo-
wy poddawana jest głosowaniu w Ra-
dzie UE, która podejmuje decyzję kwa-
lifikowaną większością głosów (lub

w niektórych przypadkach jednomyśl-
nie), za uprzednią zgodą Parlamentu Eu-
ropejskiego. Umowa musi być ratyfiko-
wana przez państwa członkowskie UE.
Według negocjatorów nie należy ocze-
kiwać zakończenia negocjacji umowy
o wolnym handlu USA–UE przed 2016
rokiem, m.in. ze względu na powołanie
nowego składu Komisji Europejskiej
oraz zmiany priorytetów w Stanach
Zjednoczonych. Dla Amerykanów waż-
niejsze jest teraz zakończenie znacznie
bardziej zaawansowanych niż TTIP ne-
gocjacji z państwami Azji i Pacyfiku w ra-
mach porozumienia Trans-Pacific Part-
nership, tzw. TPP. Jest bardzo prawdo-
podobne, że TPP zostanie zawarte jesz-
cze w pierwszej połowie 2015 roku.

Dotychczas w ramach TTIP odbyło
się osiem rund negocjacyjnych. Do wa-
kacji planowane są jeszcze dwie rundy
rozmów technicznych. Kolejne dwie lub
trzy odbędą się po wakacjach. UE i USA
są na etapie rozmów technicznych.
Strony przedstawiły swoje oczekiwania
i trwają prace nad uzgodnieniami w tych
obszarach, gdzie nie ma większych
rozbieżności.

W Polsce główną rolę w procesie
negocjacyjnym TTIP odgrywa Mini-

sterstwo Gospodarki, które oficjalnie
reprezentuje nasz kraj. Negocjacje
TTIP wymagają współpracy na wielu
szczeblach polskiej administracji,
wszystkie dokumenty są konsultowane
z izbami, stowarzyszeniami i organi-
zacjami pozarządowymi. Negocjacje
TTIP obejmują trzy podstawowe ob-
szary: eliminację większości taryf cel-
nych pomiędzy USA i UE oraz zwięk-
szenie liberalizacji w sektorze usług
i inwestycji; kwestie regulacyjne i ba-
riery pozataryfowe: dążenie do jak
największej harmonizacji regulacji
i standardów obowiązujących w USA
i UE, zarówno horyzontalnie, jak i w po-
szczególnych sektorach biznesu, m.in.
farmaceutycznym, chemicznym, mo-

toryzacyjnym i rolniczym; nowe płasz-
czyzny współpracy – współpracę ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, stan-
dardy pracy, rynek zamówień pu-
blicznych. Najtrudniejsze rozmowy
będą dotyczyły wspólnych standar-
dów. Unia i USA od 20 lat bez powo-
dzenia rozmawiają o harmonizacji
standardów produktów lub wprowa-
dzeniu wzajemnej uznawalności, np.
bezpieczeństwa substancji chemicz-
nych.

Trwają negocjacje największej umowy o wolnym handlu – tzw. TTIP. UE i USA są jed-
nymi z największych partnerów handlowych. Od 1995 roku wymiana handlowa obu part-
nerów rośnie: UE jest dla USA drugim po Kanadzie rynkiem zbytu i drugim kierunkiem
importu po Chinach. Podpisanie umowy o wolnym handlu między UE a USA pozwoli-
łoby zwiększyć przewagę w stosunku do gospodarek wschodzących, zwłaszcza Chin.

Piotr Zabadała 
naczelnik Wydziału Chemii 
i Farmacji w Departamencie 
Innowacji i Przemysłu 
Ministerstwa Gospodarki

Potencjalne zyski z TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) będą wynikiem obniże-
nia kosztów przez przedsiębiorstwa z tytułu
zmniejszenia barier biurokratycznych i regulacyj-
nych oraz liberalizacji zamówień publicznych.
Największy koszt w dostępie do rynku generują
bariery pozataryfowe.

TTIP – spotkanie 
z przemysłem chemicznym
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Ministerstwo Gospodarki w ra-

mach konsultacji projektowanej
umowy o wolnym handlu USA–UE
zaprosiło do dyskusji Komisję Eu-
ropejską, którą reprezentował ne-
gocjator odpowiedzialny za obszar
chemikaliów, przedstawiciel Dy-
rekcji Generalnej ds. Rynku We-
wnętrznego, Przemysłu, Przedsię-
biorczości i MŚP. Powyższe spo-
tkanie odbyło się 14 stycznia 2015
roku w Ministerstwie Gospodarki.
Uczestniczący w nim przedsta-
wiciele przemysłu chemicznego,
farmaceutycznego, papierniczego
i oponiarskiego mogli uzyskać in-
formacje dotyczące legislacji che-
micznej bezpośrednio od negocja-
tora KE odpowiedzialnego za ob-
szar chemikaliów. 

Przedstawiciel Ministerstwa Go-
spodarki podkreślił, że planowana
strefa wolnego handlu pomiędzy UE
i USA będzie obejmować nie tylko
handel towarami czy kwestie bez-
pośrednio z nim związane, lecz
także szereg innych dziedzin obję-
tych regulacją Światowej Organi-
zacji Handlu (własność intelektu-
alna, handlowe aspekty inwestycji,
zamówienia publiczne, pomoc pu-
bliczna) oraz nieobjętych prawem
WTO (kwestie pozahandlowych
aspektów inwestycji, przepływ ka-
pitału, ochrona środowiska, ochro-
na praw człowieka, współpraca
w obszarze badań i rozwoju). Klu-
czowe sektory w ramach TTIP to: ko-
smetyki, chemia, motoryzacja i far-
macja. 

Z kolei przedstawiciel Komisji
Europejskiej zwrócił uwagę, że
umowa TTIP nie spowoduje obni-
żenia standardów technicznych,
wymogów zdrowotnych i ochrony
środowiska. Jednocześnie podkre-
ślił, że jeden system legislacyjny nie
zastąpi drugiego systemu. W UE
zagadnienia dot. chemikaliów re-
gulują rozporządzenia REACH1

oraz CLP2, natomiast w USA – tzw.
TSCA (Toxic Substances Control
Act). Różnice w powyższych legi-
slacjach chemicznych powodują
m.in. wzrost kosztów dla produ-
centów, którzy chcą eksportować
swoje produkty. Trudności w wy-
mianie handlowej wynikają z ogra-
niczeń uniemożliwiających sprze-
daż wyrobu na konkretnym rynku,
mogą być również wynikiem zbyt
wysokich kosztów, jakie produ-
cenci muszą ponieść, aby spełnić

określone wymagania. Przedsta-
wiciel Komisji Europejskiej pod-
kreślił, że po negocjacjach odbę-
dzie się publiczna debata nad fi-
nalnym tekstem umowy między UE
a USA, po czym nastąpi ratyfikacja
przez Parlament Europejski.

Przedstawiciel przemysłu che-
micznego podkreślił znaczenie
kosztów energii i gazu ziemnego
w produkcji spółki. Na tle innych
branż przemysł chemiczny jest
szczególnie podatny na niekorzyst-
ne zmiany trendu cenowego su-
rowców, ponieważ swoją działal-
ność opiera w przeważającej części
na imporcie ropy naftowej i gazu
ziemnego. Gaz ziemny w przemyśle
chemicznym jest zużywany jako
medium energetyczne oraz suro-
wiec do produkcji nawozów mine-
ralnych. W Unii Europejskiej ceny
energii są nawet o 200 proc. wyższe
niż w Stanach Zjednoczonych.
W związku z tanim amerykańskim
gazem ziemnym w UE mogą poja-
wić się tańsze wyroby gotowe prze-
mysłów energochłonnych.

Przemysł chemiczny nie jest
przeciwnikiem TTIP, jednak należy
się zastanowić, jak chronić unijny ry-
nek. Wobec wysokich kosztów wy-
nikających z cen surowców i ener-
gii, pakietu klimatycznego, rozpo-
rządzenia REACH należy pomy-
śleć o ochronie europejskiego prze-
mysłu chemicznego. UE, a szcze-
gólnie Polska, ma znacznie wyższe
koszty wytwarzania. Przemysł che-
miczny w Europie Centralnej opar-
ty jest na energetyce węglowej
obarczonej dużymi kosztami wyni-
kającymi z europejskiej polityki kli-
matycznej. Unijny przemysł che-
miczny jest liderem w zakresie
ochrony środowiska. Polski prze-
mysł chemiczny produkuje towary
z drogich, importowanych surow-
ców, co negatywnie wpływa na
jego konkurencyjność. Prezes Pol-
skiej Izby Przemysłu Chemicznego
podkreślił, że TTIP nie do końca jest
szansą dla krajowego przemysłu
chemicznego. W związku z powyż-
szym członkowie PIPC opowiadają
się za wprowadzeniem np. 10-let-
niego okresu przejściowego. Znie-
sienie nawet niskich, kilkuprocen-
towych stawek celnych na produk-
ty przemysłu chemicznego, szcze-
gólnie na nawozy mineralne, nie
wpłynie korzystnie na ich konku-
rencyjność.
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Umowa obejmuje środki korygo-
wania nadmiernego importu lub nie-
uczciwej konkurencji (subsydia, dum-
ping). W efekcie to rynek zdecyduje, kto
będzie bardziej konkurencyjny. Przed-
stawiciel Komisji Europejskiej wyja-
śnił, że TTIP nie jest narzędziem do
zmniejszenia różnic pomiędzy konku-
rencyjnością przemysłu amerykańskie-
go i europejskiego. Reprezentant prze-
mysłu podkreślił, że obecnie w USA re-
alizowanych jest ponad 160 dużych
projektów inwestycyjnych. W związku
z tym w przyszłości na europejskim ryn-
ku prawdopodobnie pojawią się tańsze
produkty amerykańskie i zniesienie
ceł jeszcze bardziej pogorszy konku-
rencyjność europejskiego przemysłu
chemicznego. Z punktu widzenia prze-
mysłu prace nad umową o wolnym

handlu między USA a UE przyczynią
się do ujednolicenia systemów legi-
slacyjnych wynikających z unijnego
rozporządzenia REACH i amerykań-
skiego TSCA.

Rozpoczęte negocjacje umowy han-
dlowej na linii UE−USA powinny stać się
impulsem do zracjonalizowania polity-
ki wewnętrznej UE, która powoduje po-
zagospodarcze obciążenia wpływają-
ce na wzrost kosztów produkcji. Priory-
tetem dla negocjatorów powinna być
współpraca legislacyjna skoncentro-
wana nie tylko na przyjęciu jednolitych
zasad, lecz także na zwiększeniu trans-
parentności i efektywności propono-
wanych rozwiązań, które zapewnią
wysoki standard ochrony środowiska
i zdrowia przy jednoczesnym odciąże-
niu finansowym przedsiębiorców. �

1 REACH – rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud-

nia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzie-
lania zezwoleń i stosowanych ograniczeń

w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie

Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady

76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2 CLP – Classification, Labelling and Packaging
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania

substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dy-
rektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmienia-

jące rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, wdraża
w Unii Europejskiej zasady klasyfikacji, oznakowania
oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych.

Kod Działy CN 2014r. 2013 r. 2012 r.
'28 CHEMIKALIA NIEORGANICZNE - 16 049 328 - 9 079 060 - 4 445 364

'29 CHEMIKALIA ORGANICZNE - 77 698 138 - 50 207 347 - 87 764 872

'30 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE - 204 900 503 - 217 410 800 - 199 443 587

'31 NAWOZY - 1 439 855 - 8 008 026 355 998

'32 GARBNIKI, BARWNIKI, PIGMENTY, FARBY, LAKIERY, KIT, MASY USZCZELNIAJĄCE,
ATRAMENTY

- 14 756 226 - 19 296 089 - 17 717 609

'33 OLEJKI ETERYCZNE, REZINOIDY, PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE, 
TOALETOWE

- 82 527 084 - 61 872 776 - 48 849 345

'34 MYDŁO, PREPARATY PIORĄCE, SMAROWE, DO CZYSZCZENIA, SZOROWANIA,
ŚWIECE, PREPARATY DENTYSTYCZNE

19 848 278 17 331 386 16 364 036

'35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE, SKROBIE MODYFIKOWANE, KLEJE, ENZYMY - 3 783 014 - 6 998 945 - 3 360 749

'36 MATERIAŁY WYBUCHOWE, PIROTECHNICZNE, ŁATWOPALNE, ZAPAŁKI, STOPY PI-
ROFORYCZNE

- 697 314 - 2 132 261 - 1 159 986

'37 MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE I KINEMATOGRAFICZNE - 9 150 089 - 6 263 759 - 7 958 620

'38 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE - 66 145 467 - 71 574 465 - 53 393 330

'39 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH - 62 932 082 - 56 023 194 - 43 806 673

'40 KAUCZUK I WYROBY Z KAUCZUKU - 2 417 955 - 44 300 273 - 51 907 178

Obroty towarowe Polska–Stany Zjednoczone Ameryki – saldo w euro Źródło: CISG MG na podstawie danych GUS

Wyroby przemysłu chemicznego eksportowane do USA (w mln euro) Wyroby przemysłu chemicznego importowane z USA (w mln euro)
Źródło: CISG MG na podstawie danych GUSŹródło: CISG MG na podstawie danych GUS







Na wstępie chciałbym serdecznie po-
gratulować jubileuszu – w tym roku mija
45 lat istnienia biura projektowego
PROZAP. To dużo czy mało czasu dla
takiej firmy? Proszę o kilka refleksji.

– 45 lat to dla firmy naszego pokro-
ju bardzo długi czas. W 1970 roku, gdy
tworzyło się biuro, powstawała rów-
nież polska chemia. Zakłady w Puła-
wach miały zaledwie kilka instalacji
produkcyjnych – wytwórnię amoniaku,
mocznika i saletry amonowej. Jednak
w planach były już następne inwestycje:
wytwórnia kaprolaktamu i melaminy,
dlatego konieczne było utworzenie lo-
kalnego biura zdolnego projektować
i koordynować realizację puławskich in-
westycji. Z czasem nagromadzony po-
tencjał intelektualny i techniczny po-
zwolił na rozszerzenie działalności poza
obręb rodzimego zakładu. W 1988 roku,
na fali zmian ustrojowych w naszym kra-
ju, aby móc jeszcze lepiej rozwijać
działalność – również za granicą – biu-
ro projektowe Zakładów Azotowych
w Puławach zostało przekształcone
w spółkę prawa handlowego PROZAP
i w tej postaci funkcjonuje do dziś. Jak
wspomniałem, 45 lat to długi okres.
W tym czasie wykonaliśmy ok. 40 tys.
opracowań projektowych w ramach
ok. 30 tys. zleceń od ok. 100 klientów.
Ile osób zatrudnia PROZAP?

– Obecnie nasza załoga liczy ok. 120
osób, z czego 90 to inżynierowie ze śred-
nim stażem zawodowym powyżej 10 lat.
Kontynuując wątek historyczny, od po-
czątku przez nasze biuro przewinęło się
niemal 600 osób. Jesteśmy dumni, że do
tej grupy należą również managerowie
z powodzeniem zarządzający polską
chemią – PROZAP pełnił funkcję swego
rodzaju „kuźni kadr”, gdyż doświad-
czenie zdobyte w wielobranżowym biu-
rze projektowym umożliwia wszech-
stronny rozwój. Dla większości naszych
inżynierów to jednak projektowanie jest
życiową pasją, której nie porzucają dla
innych wyzwań. Co więcej, swoją wie-
dzę i doświadczenie przekazują kolej-
nemu pokoleniu. Nawet dziś, po 45 la-
tach działalności, w naszych szere-

Najważniejszym ogniwem są ludzie

PROZAP wraz z pozostałymi spółkami projektowo-inży-
nierskimi z Grupy Azoty posiada już doświadczenie 
w realizacji projektów „pod klucz” oraz kompetencje wy-
magane do realizacji projektów inwestycyjnych w branży
chemicznej, przede wszystkim w kraju, ale także poza na-
szymi granicami – mówi Marek Zatorski, prezes zarządu
PROZAP Sp. z o.o.
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gach nadal jest ok. 10 inżynierów, któ-
rzy tworzyli biuro w latach 70., a dziś
wciąż aktywnie wspierają swoich młod-
szych kolegów. W naszej spółce pracują
już synowie i córki tych inżynierów, co
jest niezwykle ważne, gdyż wiedza i do-
świadczenie nie idą w zapomnienie, ale
kumulują się i służą kolejnym pokole-
niom.
W ostatnich latach w puławskich Za-
kładach Azotowych oraz w polskim
przemyśle nawozowym zaszły zna-
czące zmiany – mam na myśli po-
wstanie Grupy Azoty. Jak PROZAP
odnalazł się na rynku w tej nowej sy-
tuacji?

– Każda zmiana niesie ze sobą
obawy i nadzieje. Istniejąc od niemal
półwiecza – i to półwiecza, w którym je-
dynym stałym elementem były ciągłe
zmiany: transformacja ustrojowa, wej-
ście do Unii Europejskiej itd. – nauczy-
liśmy się nie uciekać od zmian, ale wy-
korzystywać je w celu umacniania na-
szej spółki. Zakłady nawozowe w całym
kraju, które i tak były w ten lub inny spo-
sób naszymi klientami, stały się ele-
mentami jednego organizmu bizneso-
wego, więc niejako skróciliśmy do nich
dystans. Jako duże, wielobranżowe biu-
ro projektowe chcemy być domyślną
jednostką projektową Grupy Azoty, re-
alizującą wszelkie inwestycje, natural-
nie w bliskiej współpracy z innymi biu-
rami projektowymi, np. tarnowską Gru-
pą Azoty PKCh. Razem posiadamy nie
lada zasoby – ponad 200 doświadczo-
nych projektantów ze wszystkich dys-
cyplin. Jest to zgodne ze strategią kon-
solidacyjną Grupy, która chce jak naj-
lepiej wykorzystać istniejący już przecież
potencjał. Dzięki nam Grupa w dużej
mierze własnymi siłami realizuje część
inwestycji.
Wielokrotnie wspomniał pan o realiza-
cjach inwestycji, ale PROZAP to biuro
projektowe, świadczące usługi inży-
nierskie. Czy jesteście w stanie również
wybudować projektowaną instalację?

– Jak najbardziej. Blisko współpra-
cujemy ze spółkami typowo wykonaw-
czymi, jak np. puławski REMZAP, które
posiadają odpowiednie zasoby ludzkie
i park maszynowy, umożliwiające nam
realizacje w formule „pod klucz”. Ma-
my na koncie już kilka takich inwestycji,
a na horyzoncie pojawiają się już na-
stępne.
Czy współpraca z lokalnymi firmami to
część państwa strategii?

– Tak, z pewnością. W dobie szyb-
kiej komunikacji teoretycznie można
sobie wyobrazić współpracę na odle-

głość, ale skoro na miejscu, czyli nawet
w ramach puławskiego kompleksu
przemysłowego, mamy sprawdzonych
kontrahentów w postaci wspomniane-
go REMZAP-u czy Instytutu Nowych
Syntez Chemicznych, grzechem byłoby
zmarnować takie szanse – my je skwa-
pliwie wykorzystujemy. Możliwość szyb-
kiej organizacji konferencji projekto-
wej i bezpośredniego omówienia każ-
dej sprawy jest atutem nie do przece-
nienia. Mamy za sobą długoletnią
współpracę z INS w zakresie wdraża-
nia opracowanych przez Instytut tech-
nologii wytwarzania amoniaku czy kry-
stalizacji siarczanu amonu i wdrażania
ich – na podstawie opracowanej przez
PROZAP dokumentacji – w spółkach
Grupy. W 2011 roku zakończyliśmy pu-
ławski megaprojekt modernizacji ciągu
tlenownia amoniak–mocznik o wartości
niemal pół miliarda złotych, realizo-
wany przy współpracy z Air Liquide,
Urea Casale i INS. Lokalną współpra-
cę rozumiemy jednak znacznie szerzej
i rozciągamy ją na całą Grupę Azoty.
Jako biuro projektowe, a w zasadzie ze-
spół projektowy – przypomnę, że mówię

tu o potencjale 200 projektantów – dzia-
łamy w oparciu o puławski PROZAP, tar-
nowskie biuro Grupa Azoty Polskie
Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. oraz
Koncept Sp. z o.o. z Polic. Jako grupa
projektowa mamy wszystkie potrzebne
atuty – dostęp do technologii, potencjał
projektowy oraz wykonawczy. Wspólne
działanie firm projektowych w grupie
umożliwia przedstawienie bardziej kom-
plementarnej oferty, a także realizację
większych projektów, które byłyby zbyt
dużym wyzwaniem dla pojedynczej jed-
nostki projektowej.

Jako biura posiadamy własne tech-
nologie, ale także w ramach grupy ka-
pitałowej identyfikujemy technologie
należące do spółek produkcyjnych
w celu ich ewentualnej komercjalizacji.
Przykładem takiego działania jest za-
warcie w lutym tego roku pomiędzy Gru-
pą Azoty ZAK oraz PROZAP i Grupą
Azoty PKCh umowy o współpracy w za-
kresie komercjalizacji technologii me-
chanicznej granulacji nawozów sale-
trzanych. W ostatnich dniach lutego
przedstawiciele PROZAP prezentowa-
li tę technologię na renomowanej kon-

Stoisko firmowe PROZAP-u w czasie międzynarodowej konferencji Nitrogen+Syngas 
w Istambule

Istniejąc od niemal półwiecza – i to półwiecza, 
w którym jedynym stałym elementem były ciągłe
zmiany: transformacja ustrojowa, wejście do Unii
Europejskiej itd. – nauczyliśmy się nie uciekać od
zmian, ale wykorzystywać je w celu umacniania
naszej spółki.
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ferencji Nitrogen + Syngas, która od-
była się w Stambule i zgromadziła
ok. 600 uczestników z ponad 200 firm
z całego świata. Jak wspomniałem, ści-
śle współpracujemy z krajowymi insty-
tutami naukowymi, co umożliwia nam
oferowanie na zewnątrz ich technologii.
Posiadamy też, oczywiście, rozezna-
nie i kontakty wśród zagranicznych li-
cencjodawców, co ułatwia docieranie
z ich rozwiązaniami do odbiorcy – stąd
choćby udane inwestycje np. z Urea Ca-
sale, Air Liquide, Marsulex Environ-
mental Technologies. Nie traktujemy
innych biur jak konkurencji, ale częściej
jako partnerów, aby – wykorzystując
unikalne kompetencje każdego biura
– wspólnie osiągać cel. Nie bez zna-
czenia jest także fakt, że na terenie tego
samego kompleksu przemysłowego,
a nawet w tym samym budynku co na-
sze biuro, zlokalizowany jest Pion In-
westycji Grupy Azoty PUŁAWY, mający
ogromne doświadczenie w realizacji in-
westycji w przemyśle chemicznym. Ta-
kie przedsięwzięcia, jak budowa obu in-
stalacji melaminy, instalacji odsiarcza-
nia spalin, bezciśnieniowego zbiornika
stokażowego amoniaku, instalacji do
produkcji stałych nawozów na bazie

mocznika i siarczanu amonu czy mo-
dernizacja instalacji mocznika, były
prowadzone i nadzorowane przez wła-
sne służby inwestycyjne Puław. Wysokie
kompetencje tych osób – jedne z naj-
wyższych w branży – w połączeniu z na-
szymi w sferze projektowania dają uni-
kalne możliwości wspólnego realizo-
wania inwestycji na obszarze całego
kraju, a nawet poza jego granicami. Do-
skonale zdajemy sobie sprawę, że – jak
mawia znany amerykański naukowiec
z dziedziny innowacji w biznesie Clay-
ton Christensen – „jeśli robisz tylko to, co
sprawdzało się w przeszłości, pewnego
dnia obudzisz się i zobaczysz, że wszy-
scy cię wyprzedzili”. Rozwijamy więc sta-
le kompetencje w zakresie technolo-
gicznym, również dzięki staranne-
mu doborowi kadr, możliwości rozwoju
i ciągłego zdobywania doświadczenia
w realizacji projektów dla czołowych firm
branży chemicznej, przede wszystkim
w samej grupie kapitałowej. Współpra-
ca z ośrodkami badawczymi i stoso-
wanie najnowszych technik, łącznie ze
światowej klasy oprogramowaniem do
projektowania w 3D, pozwalają nie tyl-
ko na opracowywanie coraz doskonal-
szych koncepcji produkcji dla nowych in-

stalacji, lecz także – nawet częściej – na
wspieranie klientów w modernizacji
użytkowanych instalacji.
Z której z ostatnich realizacji jest pan
najbardziej dumny i dlaczego?

– Najbardziej dumny jestem z du-
żych projektów, skomplikowanych od
strony technicznej, a zarazem dają-
cych naszym klientom możliwość wy-
twarzania produktów lub znacznego ob-
niżenia wskaźników zużycia, a dzięki
temu kosztów wytwarzania. Z pewno-
ścią inwestycją, która łączy oba te ob-
szary, jest modernizacja instalacji mocz-
nika w Puławach, gdzie byliśmy wyko-
nawcą projektów. Z inżynierskiego
punktu widzenia jednym z ciekawszych
ostatnio zrealizowanych projektów
był bezciśnieniowy zbiornik amoniaku
o pojemności 15 tys. ton. Ta inwestycja,
o wartości ponad 108 mln zł, została zre-
alizowana w naszej macierzystej spół-
ce – Grupie Azoty Puławy SA. Jest to je-
den z największych i najnowocześniej-
szych zbiorników tego typu w kraju.
Wraz z systemem rozładunku i zała-
dunku cystern samochodowych i kole-
jowych zapewnia zachowanie ciągłości
produkcji, umożliwiając import amo-
niaku z zewnątrz lub eksport jego nad-

Zbiornik amoniaku o pojemności 15 000 ton w Grupie Azoty Puławy SA
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wyżek. Dzięki temu w puławskich za-
kładach można np. elastycznie plano-
wać prace remontowe na większych
fragmentach ciągów technologicznych
bez ograniczania produkcji. Dzięki peł-
nej integracji zbiornika z instalacjami
produkcyjnymi stanowi on również za-
bezpieczenie magazynowe na wypadek
okresowych przerw w dostawach gazu.
PROZAP był zaangażowany w projekt
i realizację tej ważnej inwestycji na
każdym jej etapie: od koncepcji, poprzez
projekt bazowy i techniczny, współpra-
cując z inwestorem w trakcie doboru
i zakupu urządzeń, aż po oddanie in-
stalacji do użytkowania.
Co jakiś czas słyszymy o udanych re-
alizacjach PROZAP-u poza granicami
naszego kraju. Czy na tym polu są ja-
kieś nowe sukcesy?

– Jeśli chodzi o naszą aktywność
poza granicami kraju, to z dumą musi-
my powiedzieć o naszych poczyna-
niach na Bliskim Wschodzie. Już od kil-
kunastu lat z powodzeniem współpra-
cujemy z saudyjskim potentatem na ryn-
ku tworzyw sztucznych i nawozów, firmą
Saudi Basic Industries Corporation
– SABIC. Zrealizowaliśmy dla nich in-
stalację do oczyszczania powietrza
z wieży granulacyjnej mocznika, za co
otrzymali państwową nagrodę za troskę
o środowisko naturalne. Nasze usługi
spotkały się z uznaniem na rynku bli-
skowschodnim, gdyż otrzymaliśmy od
SABIC kolejne zlecenia. Aktualnie re-
alizujemy ciekawą inwestycję wytwórni
nawozowej wraz z infrastrukturą logi-
styczną. Zachęceni tymi sukcesami,
rozpoczęliśmy aktywne poszukiwania in-
nych klientów z tego rejonu. Znaleźliśmy
ich w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich. Właśnie zakończyliśmy nasz
pierwszy projekt dla FERTIL – Ruwais
Fertilizer Company, a w najbliższym
czasie oczekujemy kolejnych zleceń. Nie
ustajemy również w staraniach mają-
cych na celu dalszą penetrację rejonu
Zatoki Perskiej i prowadzimy już za-
awansowane rozmowy z firmami z ko-
lejnego kraju tego regionu.
W czym tkwi tajemnica sukcesu biura?
Co należy robić, aby przez 45 lat utrzy-
mać się na rynku?

– Bez wątpienia w takiej firmie jak na-
sza najważniejszym elementem sukce-
su są ludzie – świetni fachowcy w swo-
ich dziedzinach, a do tego pasjonaci, nie-
cofający się przed nowymi wyzwaniami.
45-letnia historia naszego biura to splot
barwnych życiorysów takich osób. Jeże-
li miałbym wskazać jeden element o zna-
czeniu krytycznym, od którego zależy być

albo nie być biura projektów, to byłby to
właśnie zespół ludzki wraz z jego po-
tencjałem intelektualnym. Bardzo ważne
są dobra organizacja, nowoczesne na-
rzędzia itd., jednak wszystko to jest
w funkcji kadry produkcyjnej i ma jej słu-
żyć, by pracownicy lepiej wykorzystywa-
li swoje możliwości.
O czym marzy prezes PROZAP-u?
Czego chciałby pan najbardziej dla
swojej firmy?

– Nie będę tu chyba zbyt oryginalny,
ale naszej firmie życzyłbym dalszego,
stałego rozwoju. Mam tu na myśli szcze-
gólnie rozbudowę biura w kierunku fir-
my typowo projektowo-inżynieryjnej,
która będzie w stanie z sukcesem re-
alizować jeszcze więcej inwestycji
w każdej firmie z branży chemicznej.
Przyszłość branży projektowej widzę
w realizacji projektów inwestycyjnych.
Wzięcie odpowiedzialności za cały
proces inwestycyjny – czy to
w formule EPCM, obejmującej
projektowanie, dostawy, za-
rządzanie budową, czy też
bardziej ryzykownej, ale
jednocześnie najczęściej
oczekiwanej EPC-turn-
key, czyli generalnej re-
alizacji inwestycji „pod
klucz” – pozwala na cał-
kowite zrozumienie przez
projektantów celu reali-
zacji, co sprowadza się do
wybudowania i oddania
do użytku instalacji speł-
niającej lub nawet prze-
wyższającej oczekiwania
klienta w zakresie efek-
tywności kosztowej, ni-
skich nakładów inwesty-
cyjnych. Dziś przestaje
wystarczać samo przeka-
zanie bardzo dobrej dokumen-
tacji technicznej. Podejście to pozwala
również na skrócenie samego procesu
inwestycyjnego, co z pewnością jest
bardzo istotne dla wielu naszych klien-
tów. Takie podejście jest wymuszone tak-
że przez obserwowane w ubiegłych la-
tach tendencje do korzystania z out-
sourcingu w zakresie kompetencji in-
westycyjnych przez spółki produkcyjno-
-handlowe. Jak już wspomniałem, PRO-
ZAP wraz z pozostałymi spółkami pro-
jektowo-inżynierskimi z Grupy Azoty
posiada już doświadczenie w realizacji
projektów „pod klucz” oraz kompeten-
cje wymagane do realizacji projektów in-
westycyjnych w branży chemicznej,
przede wszystkim w kraju, ale także
poza naszymi granicami.

Współpraca naszego biura z Pio-
nem Inwestycji Grupy Azoty PUŁAWY
może również doprowadzić do stwo-
rzenia organizacji świadczącej wyko-
nawstwo tego typu projektów na naj-
wyższym poziomie. 

Chciałbym też, żeby realizacja co-
raz większych wyzwań stojących przed
spółką wiązała się z rozwojem zawo-
dowym, możliwością samorealizacji i za-
dowoleniem naszych pracowników.

Rozmawiał Jacek Markowski

Model 3D instalacji odpylania wieży granu-
lacyjnej mocznika w Arabii Saudyjskiej



Wunijnej perspektywie finanso-
wej 2014–2020 NCBR pełni
funkcję instytucji pośredni-

czącej w programach: Innowacyjny
Rozwój oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój.

PO Inteligentny Rozwój

1. Konkursy w ramach Poddziałania
1.1.1 PO IR – Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścież-
ka”

Celem działania jest podniesienie in-
nowacyjności polskich przedsiębiorstw
dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac
B+R w prowadzonej działalności go-
spodarczej. Program jest kontynuacją
działania realizowanego w ramach
konkursu 1.4 z PO Innowacyjna Go-
spodarka. NCBR to pierwsza instytucja
publiczna w Polsce, która wprowadziła
rynkowy system wsparcia redukujący
formalności do minimum i skracający
czas wydania decyzji do 60 dni od zło-
żenia dokumentów. 

Adresatami pierwszego, ogłoszo-
nego 2 kwietnia br. konkursu – tzw.
„szybkiej ścieżki” – są przedsiębiorcy
spełniający kryteria mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. Mogą się oni
ubiegać się o dofinansowanie projektów
obejmujących realizację badań prze-
mysłowych lub prac rozwojowych nad
rozwiązaniami technologicznymi i pro-
duktami służącymi rozwojowi prowa-
dzonej działalności gospodarczej oraz
wzmacnianiu ich pozycji konkurencyj-
nej, o ile przedmiotem projektu będzie

rozwiązanie wpisujące się w tzw. „Kra-
jową inteligentną specjalizację”.

W perspektywie finansowej na lata
2014–2020 szacowana alokacja prze-
znaczona na wsparcie całego Pod-
działania 1.1.1 wynosić będzie blisko
1,9 mld euro. NCBR planuje urucha-
mianie w ramach tych środków również
kolejnych konkursów dedykowanych
dużym przedsiębiorstwom oraz nowo
powstałym przedsiębiorstwom typu
start-up.

2. Programy sektorowe INNOLOT oraz
INNOMED

Nabory wniosków w tych progra-
mach będą stanowiły kontynuację re-
alizacji programów sektorowych uru-
chomionych w poprzedniej perspektywie
finansowej ze środków krajowych oraz

w ramach projektów systemowych sfi-
nansowanych ze środków PO Innowa-
cyjna Gospodarka (Działanie 1.5 POIG).

INNOLOT (Poddziałanie 1.1.3 POIR)
Program ma na celu finansowanie

badań naukowych oraz prac rozwojo-
wych nad innowacyjnymi rozwiązania-
mi dla przemysłu lotniczego. Jest on re-
zultatem porozumienia zawartego po-
między NCBR a grupą stowarzyszeń
firm lotniczych reprezentujących Polską
Platformę Technologiczną Lotnictwa.
Budżet programu to 500 mln zł, z czego
udział stowarzyszeń w budżecie wyno-
si 40 proc. Program będzie realizowa-
ny do 2018 roku.

Adresatami INNOLOT są konsorcja
naukowe, których liderami są przed-
siębiorcy odpowiedzialni za uzyskanie

Nowa perspektywa, nowe programy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-
-technicznej i innowacyjnej państwa. Jego głównym zadaniem jest realizacja strategicz-
nych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekła-
dają się na rozwój innowacyjności, oraz zarządzanie nimi. Działalność NCBR służy
wzmocnieniu współpracy nauki i biznesu, co ma przełożyć się na skuteczniejszą komer-
cjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych.

www.rynekinwestycji.pl
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W ramach programu Demonstrator + realizowany jest m.in. projekt „Innowacyjna elek-
trownia wiatrowa z pionową osią obrotu, o mocy 1,5 MW, wyposażona w układ przekształt-
nikowy umożliwiający uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania energii wiatru 
w energię elektryczną przy niskich prędkościach wiatru”.



określonych demonstratorów techno-
logii. Dofinansowanie w wysokości
ok. 178 mln zł otrzymało dotychczas
12 konsorcjów, a dodatkowe 135 mln zł
na B+R w przemyśle przekazali przed-
siębiorcy.

INNOMED (Poddziałanie 1.1.3 POIR)
Program ma na celu finansowanie

badań przemysłowych, prac rozwojo-
wych oraz przygotowania do wdrożenia
w zakresie poszukiwania innowacyjnych
leków, nowoczesnych metod terapeu-
tycznych, a także nowych technologii
produkcji leków generycznych. Jest re-
zultatem porozumienia podpisanego
pomiędzy NCBR a podmiotami zrze-
szonymi w ramach Polskiej Platformy
Technologicznej Innowacyjnej Medy-
cyny. 

Budżet programu wynosi 300 mln zł,
z czego udział przedsiębiorstw w bu-
dżecie wynosi 35 proc. INNOMED jest
skierowany do przedsiębiorców lub
konsorcjów naukowo-przemysłowych.
Program będzie realizowany do 2018
roku. Dofinansowanie w wysokości
95 mln zł otrzymało dotychczas 14 kon-
sorcjów. Wkład własny przedsiębiorców
wyniósł 70 mln zł.

3. DEMONSTRATOR – prace B+R
przedsiębiorstw związane z wytworze-
niem instalacji pilotażowej/demon-
stracyjnej (Poddziałanie 1.1.2 POIR)

Przedsięwzięcie będzie realizowa-
ne w latach 2015–2017 w ramach POIR
jako kontynuacja programu pilotażo-
wego uruchomionego w kwietniu 2013
roku. Jego celem jest podniesienie in-
nowacyjności polskich przedsiębiorstw
dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac
B+R w prowadzonej działalności go-
spodarczej poprzez ukierunkowanie
wsparcia publicznego na projekty, któ-
rych istotnym elementem jest faza te-
stów przeprowadzanych na instala-
cjach pilotażowych lub demonstracyj-
nych.

W ramach Demonstrator + wspar-
cie z NCBR w wysokości 423 mln zł uzy-
skało do tej pory 45 projektów. Benefi-
cjentami są przedsiębiorcy oraz kon-
sorcja naukowe z udziałem przedsię-
biorcy. Środki własne wniesione przez
przedsiębiorców celem współfinanso-
wania projektów wyniosły aż 330 mln zł.

PO Wiedza, Edukacja, Rozwój

3.1 Program Rozwoju Kompetencji
Celem programu jest wzmocnie-

nie kształcenia w zakresie przedsię-

biorczości oraz kompetencji zawodo-
wych, interpersonalnych i analitycz-
nych, oczekiwanych przez pracodaw-
ców od kandydatów do pracy, poprzez
nawiązanie współpracy między uczel-
niami a pracodawcami, aby położyć na-
cisk na praktyczny wymiar edukacji. Bu-
dżet programu to ponad 1 mld zł. W la-
tach 2015–2020 zostanie ogłoszonych
pięć konkursów.

3.1 Studiujesz? Praktykuj!
Celem programu jest podniesienie

kompetencji studentów poprzez stwo-
rzenie i realizację przez uczelnie wy-
sokiej jakości programów praktyk oraz
programów stażowych we współpra-
cy z przedsiębiorcami. Będą to staże
i praktyki trwające nie krócej niż miesiąc
w jednej jednostce, a także staże 3-mie-
sięczne związane bezpośrednio z kie-
runkami studiów. Budżet programu to
ok. 750 mln zł. W latach 2015–2018 zo-
staną ogłoszone cztery konkursy (raz do
roku).

3.1 Wsparcie akademickich biur karier
i innych instytucji wspomagających
studentów w procesie wchodzenia na
rynek pracy

Celem programu jest rozwój dzia-
łalności uczelni w zakresie wspoma-
gania studentów i absolwentów we
wchodzeniu na rynek pracy poprzez
wzmocnienie potencjału jednostek
uczelni – m.in. akademickich biur karier

– zajmujących się aktywizacją zawo-
dową studentów i absolwentów, zwłasz-
cza w zakresie poradnictwa zawodo-
wego. Budżet programu to ok. 75 mln zł.
NCBR ogłosi dwa konkursy (w 2015
i 2017 roku). Adresatami ww. konkursów
będą szkoły wyższe.

3. PO Polska Cyfrowa

E-pionier (Oś Priorytetowa III 
– Cel szczegółowy nr 5)

E-pionier to projekt pilotażowy
NCBR, który będzie realizowany w ra-
mach PO Polska Cyfrowa. Jego celem
jest pobudzanie potencjału uzdolnio-
nych programistów dla zwiększenia
zastosowania rozwiązań cyfrowych
w administracji i gospodarce. Będzie to
pierwszy w Polsce program zakłada-
jący finansowanie powstawania roz-
wiązań w modelu zamówień przedko-
mercyjnych (PCP – Pre-Commercial
Procurement).

E-pionier będzie realizowany do
2020 roku we współpracy z wyspecjali-
zowanymi akceleratorami przy wyko-
rzystaniu formuły PCP – wsparcie uzy-
skają pomysły bazujące na narzędziach
oferowanych przez TIK (technologie in-
formacyjno-komunikacyjne), rozwią-
zujące problemy istotne społecznie
lub gospodarczo. Budżet programu to
ok. 100 mln zł. Jego adresatami będą ze-
społy interdyscyplinarne z udziałem
programistów. �
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Projekt „Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwięk-
szający efektywność i bezpieczeństwo ich działania”, realizowany w ramach programu 
Demonstrator +.



Podmioty sektora chemicznego
i rafineryjnego zasadniczo nie
są zobowiązane do stosowania

przepisów o zamówieniach publicz-
nych, co z punktu widzenia inwestora
znakomicie uelastycznia proces wy-
boru wykonawców inwestycji. W ra-
mach obowiązujących u inwestora
procedur zakupowych może on za-

Wybór wykonawcy inwestycji 
– obserwacje doradcy prawnego
Zaostrzające się regulacje środowiskowe, postęp techniczny i konkurencja na rynkach
międzynarodowych wymuszają nieustanne nowe projekty inwestycyjne w sektorze che-
micznym i petrochemicznym. Uczestnicząc od kilkunastu lat jako doradca w procesach
wyboru dostawców i wykonawców inwestycji przez różne podmioty, poczyniliśmy sze-
reg obserwacji co do istotnych aspektów organizacji takich procesów. Kilka uwag w tym
zakresie zamieszczamy poniżej.

www.rynekinwestycji.pl

Karolina Siedlik 
partner, szef Departamentu
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tem samodzielnie określić tryb postę-
powania, w szczególności skierować
zaproszenie do składania ofert do nie-
ograniczonego grona potencjalnych
oferentów – kilku albo tylko do jedne-
go wybranego podmiotu. Należy jed-
nakże pamiętać, że nawet przy braku
rygorów zamówień publicznych inwe-
stora wiążą przepisy art. 70. i następ-
nych Kodeksu cywilnego, dotyczące za-
warcia umowy w trybie aukcji albo
przetargu.

Właściwa konstrukcja ogłoszenia
o postępowaniu, jak i regulaminu tego
postępowania, może stanowić o suk-
cesie danego procesu wyboru wyko-
nawcy lub dostawcy, gdyż od dnia ogło-
szenia inwestor (a nie tylko oferenci)
związany jest podanym przez siebie re-
gulaminem postępowania. Inwestor
może zmienić taki regulamin, zmienić
treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji
albo odwołać postępowanie bez ryzyka
odpowiedzialności wobec oferentów tyl-
ko w przypadku, gdy zostanie to wyraź-
nie zastrzeżone w ogłoszeniu. W prze-
ciwnym razie inwestor naraża się na ry-
zyko odpowiedzialności w granicach
tzw. negatywnego interesu umownego
oferenta, to jest za koszty jego uczest-
nictwa w postępowaniu. Jest to odpo-
wiedzialność tożsama z innymi przy-
padkami podjęcia negocjacji z oferen-

tami w złej wierze, zwłaszcza w razie
prowadzenia ich bez intencji zawarcia
umowy. W przypadku dużych inwesty-
cji realizowanych w formule projekto-
wania i generalnego wykonawstwa
pod klucz koszty te, zwłaszcza koszt
przygotowania części technicznej ofer-
ty, mogą być bardzo znaczące. Nie-
równe traktowanie oferentów może
prowadzić nawet do unieważnienia
umowy zawartej z jednym z nich. Klu-
czowe jest zatem właściwe sformuło-
wanie ogłoszenia, jak i regulaminu po-
stępowania, a następnie dokumento-
wanie całego postępowania w sposób
pozwalający na obronę przed ewentu-
alnymi późniejszymi roszczeniami ofe-
rentów niezadowolonych z wyniku po-
stępowania. Dodatkowo na podstawie
naszych doświadczeń zauważamy, iż

w postępowaniach, gdzie dokumenta-
cja inwestora jest przejrzysta, proces wy-
boru trwa krócej, a wykonawcy chętniej
uczestniczą w takich postępowaniach.

Wzór dobrze skrojony
W zakresie projektu umowy doty-

czącej realizacji inwestycji – czy to
umowy w pełnej formule „EPC LSTK”,
czy to innego rodzaju umowy – z na-
szych doświadczeń wynika, że najbar-
dziej efektywne jest zaproponowanie
oferentom pełnego projektu przygoto-
wanego przez inwestora. Ogranicza
to możliwość przedłużania się postę-
powania na dalszych etapach, kiedy
elementy nieobjęte zaproponowanymi
podstawowymi warunkami umowy
mogą niespodziewanie stać się przed-
miotem dłuższych negocjacji. Wnosze-
nie przez oferentów uwag do jednego
projektu zamiast składania przez każ-
dego z nich oferty opartej na własnym
wzorze umowy pozytywnie wpływa też
na porównywalność ofert z punktu wi-
dzenia inwestora. Rozbieżności po-
między otrzymanymi dokumentami moż-
na zmniejszyć, określając istotne po-
stanowienia umowy, których inwestor
nie jest skłonny negocjować.

Oczywiście, takie istotne postano-
wienia powinny zostać przygotowane
z uwzględnieniem standardów rynko-

wych, aby inwestor mógł konsekwent-
nie nie godzić się na ich zmianę bez ry-
zyka utraty spodziewanej liczby ofert
ostatecznych. Przed złożeniem przez wy-
konawców ostatecznych ofert ceno-
wych, czy to w formule tradycyjnej, czy
w ramach aukcji elektronicznej, umowa
powinna zostać sprowadzona do po-
równywalnego wzoru uzgodnionego
z każdym z oferentów, a w szczególno-
ści powinna być tożsama w kluczowych
aspektach dla inwestora, aby umożliwić
porównywalność ofert cenowych. Po
stronie inwestora – jako jedynego pod-
miotu mającego dostęp do wszystkich
ofert – oznacza to wysiłek przygotowa-
nia takiego kompromisowego doku-
mentu, jednakże poświęcony na to na-
kład czasu i koszt w naszej opinii i tak
ostatecznie jest znacznie niższy niż

w przypadku konieczności sprowa-
dzenia do wspólnego mianownika kil-
ku zupełnie różnych wzorów umów czy
wyników negocjacji z różnymi podmio-
tami w oparciu o ograniczony zestaw
podstawowych warunków umowy.

Przygotowując wzór umowy o reali-
zację inwestycji, zwłaszcza w sytuacji,
gdy chodzi o generalne wykonawstwo
projektowania i budowy obiektu pod
klucz (EPC LSTK), należy pamiętać, że
tego rodzaju umowa stanowi pod wzglę-
dem prawnym konglomerat różnych
umów nazwanych, do których stosują
się czasem krańcowo różne uregulo-
wania Kodeksu cywilnego. W interesie
inwestora leży zatem jak najpełniejsze
uregulowanie praw i zobowiązań stron
w umowie. Na uwadze należy mieć
szczególnie następujące kwestie: za-
sady i ograniczenia odpowiedzialności
stron, uprawnienia inwestora z tytułu rę-
kojmi lub gwarancji jakości obiektu,
podstawy i skutki odstąpienia od umo-
wy oraz procedurę rozstrzygania spo-
rów wynikłych z umowy.

Odpowiedzialność 
stron umowy

W zakresie odpowiedzialności stron
w interesie inwestora leży określenie jej
w taki sposób, aby zbliżyć się do od-
powiedzialności wykonawcy za osią-
gnięcie rezultatu powierzonych prac,
a nie tylko działanie z należytą staran-
nością, jak przewiduje to polskie prawo
zobowiązań. Skutek ten można osią-
gnąć, określając katalog zdarzeń, za
które strony nie odpowiadają, w szcze-
gólności właściwie kształtując definicję
siły wyższej, jak również wskazując wy-
raźnie inne obszary, za które wyko-
nawca odpowiadał będzie na zasadzie
ryzyka, na przykład: warunki gruntowe
na placu budowy, znaleziska arche-
ologiczne, przeszkody podziemne,
wszelkie działania podwykonawców
skutkujące szkodą w mieniu inwestora
lub osób trzecich.

W odniesieniu do odpowiedzialno-
ści wykonawcy za wady obiektu dla in-
westora korzystniejsze jest obecnie mo-
dyfikowanie zasad rękojmi ustawowej
niż jej wyłączenie i przyjęcie tylko gwa-
rancji jakości wykonawcy, choć w każ-
dym z powyższych rozwiązań umowa
powinna określać kompleksowo upraw-
nienia inwestora. W sytuacjach, gdzie
wykonawca działa na podstawie da-
nych czy dokumentacji bazowej otrzy-
manej od inwestora, należy dążyć do
przyjęcia przez wykonawcę odpowie-
dzialności za parametry obiektu nie-

Na podstawie naszych doświadczeń zauwa-
żamy, iż w postępowaniach, gdzie dokumentacja
inwestora jest przejrzysta, proces wyboru trwa
krócej, a wykonawcy chętniej uczestniczą w ta-
kich postępowaniach.
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zależnie od treści tej dokumentacji,
z ewentualnym zastrzeżeniem możli-
wości zwolnienia się z takiej odpowie-
dzialności w razie wykazania jej wad
przez wykonawcę. Trzeba pamiętać
o zabezpieczeniu dla inwestora upraw-
nienia do wykonania zastępczego usu-
nięcia wady, jak również prawa do od-
powiedniego obniżenia wynagrodzenia
zapłaconego wykonawcy (czyli de fac-
to roszczenia o zwrot części tego wy-
nagrodzenia) w razie niewywiązania się
przez wykonawcę z jego obowiązków
w ramach rękojmi lub gwarancji. Lo-
gicznym rozwiązaniem w tym zakresie
jest wprowadzenie całej procedury usu-
wania wad (ale również usterek spo-
wodowanych przez użytkowanie lub
przyczyny zewnętrzne), w tym dookre-
ślenie odpowiednich terminów oraz
ewentualnych kar umownych.

Odstąpienia i spory
Postanowienia umowy dotyczące

przedterminowego odstąpienia muszą
określać podstawy wykonania takiego
prawa, ponieważ kodeksowe prze-
słanki w wielu przypadkach będą mia-
ły zastosowanie tylko do pewnych ele-
mentów umowy, a nie do jej całości. Po-
nadto inwestor powinien mieć możli-
wość odstąpienia od umowy w przy-
padkach innych niż naruszenie umowy
przez wykonawcę, takich jak istotne po-
gorszenie sytuacji finansowej wyko-
nawcy czy po prostu przerwanie pro-
jektu przez inwestora. Z uwagi na róż-
norodność kodeksowych skutków tego
rodzaju odstąpienia w zależności od ro-
dzaju umowy również w tym zakresie

umowa o generalne wykonawstwo musi
kompleksowo regulować obowiązki
każdej ze stron związane z wykonaniem
prawa odstąpienia i rozliczenia między
nimi. W tym zakresie zasadą powinno
być zatrzymanie rezultatów prac już wy-
konanych i odebranych, z dodatkową
odpowiedzialnością finansową wyko-
nawcy w postaci kary umownej lub
zwrotu zwiększonych kosztów ukoń-
czenia inwestycji w przypadku, gdy od-
stąpienie wynika z naruszenia przezeń
zobowiązań. Tylko w skrajnych przy-
padkach można rekomendować od-
stąpienie ze skutkiem zwrotu całego wy-
nagrodzenia przez wykonawcę i obo-
wiązkiem przywrócenia przezeń placu
budowy do stanu poprzedniego. Z uwa-
gi na kwotowe ograniczenia odpowie-
dzialności przyjęte na rynku pełna eg-
zekwowalność takiego rozwiązania i tak
zazwyczaj będzie problematyczna.

Spory z umów z wykonawcami za-
granicznymi często poddawane są roz-
strzygnięciu sądu polubownego. Na-
leży zauważyć, że instytucjonalny ar-
bitraż międzynarodowy jest dyspro-
porcjonalnie kosztowny dla sporów
o wartości przynajmniej do kilkudzie-
sięciu milionów złotych. W umowach
o mniejszej wartości rekomendujemy
zatem zapis na renomowany arbitraż
krajowy. Zapis na arbitraż pozainstytu-
cjonalny (tzw. ad hoc) niesie istotne ry-
zyko pojawienia się nieuregulowanych
kwestii administracyjnych, które będą
utrudniały i opóźniały postępowanie,
jak również ryzyko kosztowe dla stron
z uwagi na brak związania trybunału
określonym cennikiem.

Zgadzając się na arbitraż, inwestor
powinien mieć na uwadze, że wyroki
takich sądów mogą być wydawane
w oparciu o zasady słuszności, nie o li-
terę prawa. Wzruszenie takiego wyro-
ku jest niezwykle trudne i wymaga bar-
dzo istotnego naruszenia przez arbitrów
polskiego porządku prawnego. Ten-
dencja ta nawet w większym stopniu
przejawia się w arbitrażu zagranicznym.
Jednocześnie jest to skompensowane
możliwością doboru trybunału w taki
sposób, aby spór rozstrzygały osoby bę-
dące specjalistami w konkretnej dzie-
dzinie, mające doświadczenie w za-
kresie realizacji dużych inwestycji prze-
mysłowych. W postępowaniu przed są-
dem powszechnym strony będą miały
większą pewność, że wyrok będzie
oparty na obowiązujących przepisach
prawa materialnego, jednak nie mają
gwarancji, że skład orzekający, a nawet
powołani przez sędziów biegli, będą
osobami z doświadczeniem w danej
dziedzinie.

Kluczowy nadzór inwestora
Na etapie realizacji inwestycji należy

pamiętać o kluczowej roli należytego
nadzoru całego procesu ze strony in-
westora, przez własne zasoby kadrowe
albo z pomocą podmiotu zewnętrznego
(menadżera projektu – PM, inżyniera
kontraktu). Nawet w formule EPC LSTK
inwestor nie powinien ulegać iluzji, że
poszczególne etapy realizacji nie wy-
magają ścisłej kontroli i weryfikacji.
Brak takiej kontroli może prowadzić
do naruszeń zobowiązań wykonawcy,
które mogą być niezwykle trudne do na-
prawienia, jeżeli nie zostaną wykryte od-
powiednio wcześniej. 

W trakcie procesu inwestycyjnego
kluczowe są zarówno wiedza i do-
świadczenie kadry, jak i dobór właści-
wych doradców. Współdziałanie wszyst-
kich tych zespołów umożliwi przygoto-
wanie przejrzystej, zrozumiałej doku-
mentacji, zarówno w aspektach praw-
nych, jak i finansowych, a przede wszyst-
kim technicznych. Należy pamiętać, że
to inwestor jest gospodarzem postępo-
wania przetargowego i jeżeli potrafi on
we właściwy sposób skorzystać z na-
rzędzi, które sam sobie ustrukturyzuje,
to z pewnością osiągnie sukces, a przede
wszystkim skorzysta z dobrodziejstw, ja-
kie daje obecnie konkurencja oferentów
na rynkach. Dlatego tak fundamental-
ne jest odpowiednie przygotowanie do
procesu inwestycyjnego jeszcze przed
ogłoszeniem postępowania przetargo-
wego. �
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Firma REMZAP ma już praktycznie
ponad 50 lat historii. Jak się w tym cza-
sie zmieniła?

– Nasza historia sięga lat 60. XX wie-
ku. Wtedy rozpoczęto budowę Zakła-
dów Azotowych Puławy, dzisiaj należą-
cych do Grupy Azoty. Powołano wtedy
wydział, który realizował część robót in-
westycyjnych związanych z budową
poszczególnych obiektów Zakładów
Azotowych. Kolejne przekształcenia wła-
snościowe doprowadziły w 1994 roku do
utworzenia samodzielnego podmiotu
gospodarczego z większościowym
udziałem Puław. Dzisiaj REMZAP to już
ponad 20 lat samodzielnej działalności
gospodarczej. Dużą część działań po-
dejmujemy na rzecz naszego właści-
ciela, ale coraz szerzej wychodzimy
na zewnątrz i z powodzeniem realizu-
jemy zadania dla klientów innych niż
GA ZAP. Dotyczy to w szczególności ob-
szaru inwestycji przemysłowych, który
stał się ostatnio polem naszej szcze-
gólnej uwagi i rozwoju.
Wejście na rynek inwestycji wiąże się
ze zmianą oferty REMZAP?

– W zasadzie nie. Nasza oferta to
szeroki wachlarz usług dla przemysłu,
w szczególności chemicznego i petro-
chemicznego, poczynając od robót
ziemnych i fundamentowych, robót
ogólnobudowlanych i wykończenio-
wych, poprzez prace na instalacjach
technologicznych, regenerację arma-
tury, prace izolacyjne, rusztowaniowe,
antykorozyjne, po specjalistyczne roboty
elektryczne i energetyczne, takie jak bu-
dowa rozdzielnic, AKPiA czy remonty
maszyn i silników elektrycznych. Aby le-
piej dostosować ofertę do rynku, na-
wiązaliśmy współpracę z Biurem Pro-
jektowym PROZAP, które jest naszą sio-
strzaną firmą, również należącą do
GA ZAP. Dzięki temu nasza oferta wy-
konawcza została uzupełniona o usłu-

gi od projektu, w formule „pod klucz”.
Możemy realizować inwestycje o skali
małej lub średniej. Przy większych in-
westycjach podejmujemy współpracę
z naszymi partnerami biznesowymi – fir-
mami doskonale znanymi na rynku.
Jakie inne zmiany pojawiły się w ciągu
ostatnich kilku lat w REMZAP?

– Nasze plany rozwojowe to co-
roczne inwestycje w sprzęt, maszyny,
urządzenia i technologie. Dotyczy to za-
równo usług, jak i produktów. W ciągu
ostatnich kilku lat wymieniliśmy więk-
szość sprzętu logistycznego, tj. sprzętu
do pracy na wysokościach oraz samo-
chodów brygadowych. To pozwala nam

na sprawne i szybkie organizowanie
placu budowy i zabezpieczenie sprzę-
tu niezbędnego do wykonywania prac
na wysokościach. Nasze inwestycje to
również obszar infrastruktury warszta-
towej. Już od 10 lat wykonujemy testy wy-
remontowanej armatury przemysłowej
na komputerowej stacji prób, która
gwarantuje precyzję naprawy. W ze-
szłym roku zakupiliśmy ploter CNC do
prac izolerskich, co znacznie poprawi-
ło precyzję i wydajność ich realizacji.
W marcu tego roku uzyskaliśmy certy-
fikat Głównego Instytutu Górnictwa
w zakresie remontów silników pracu-
jących w atmosferze EX. Tutaj nasza

Nasza oferta wciąż się rozrasta
Dzisiaj REMZAP to już ponad 20 lat samodzielnej działalności gospodarczej. Dużą
część działań podejmujemy na rzecz naszego właściciela, ale coraz szerzej wychodzimy
na zewnątrz i z powodzeniem realizujemy zadania dla klientów innych niż GA ZAP.
Dotyczy to w szczególności obszaru inwestycji przemysłowych, który stał się ostatnio
polem naszej szczególnej uwagi i rozwoju – mówi Jerzy Wiśniewski, prezes zarządu
REMZAP Sp. z o.o.

www.rynekinwestycji.pl

Od ponad 8 lat posiadamy certyfikat ISO BHP
18001, przy czym samo posiadanie certyfikatu to
tylko przyczynek do ciągłego podnoszenia stan-
dardów w kwestii bhp.
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oferta będzie mogła być kierowana do
kopalni i obiektów petrochemicznych.
W bieżącym roku chcemy zrealizować
inwestycję w obszarze antykorozji, co
z kolei pozwoli nam na sprawniejszą ob-
sługę inwestycji „pod klucz,” w skład któ-
rych wchodzą konstrukcje stalowe.
Oferują państwo w większości usługi,
których wykonawcami są państwa pra-
cownicy. Jak wyglądają inwestycje
w obszarze zasobów ludzkich w REM-
ZAP?

– Szczycimy się tym, że nasi etato-
wi pracownicy to w zdecydowanej więk-
szości osoby związane z REMZAP od kil-
kunastu lub kilkudziesięciu lat. Dosko-
nale znają specyfikę swojej pracy i na-
szych stałych klientów. W odniesieniu do
rozwoju kadr preferujemy model kapi-
tału ludzkiego. Nowych pracowników
zatrudniamy w większości na stanowi-
ska podstawowe i w miarę jak dana
osoba się sprawdza, otwieramy przed
nią możliwości dalszego rozwoju za-
wodowego. Inwestujemy w ciągłe do-
skonalenie i podnoszenie kwalifikacji
pracowników, zarówno poprzez szko-
lenia specjalistyczne, jak i poprzez cią-
głe kształcenie młodej kadry. Nasi pra-
cownicy mogą również liczyć na dofi-
nansowanie kształcenia wyższego. Dba-
my także o sprawy socjalne, oferując
pracownikom dofinansowanie do zajęć
sportowych, basenu, kolonii dla naj-
młodszych czy też organizując wyda-
rzenia rekreacyjne dla pracowników
i ich dzieci.
REMZAP często realizuje zlecenia w za-
kładach o wysokim stopniu zagrożenia
czynnikami chemicznymi i wybucho-
wymi. W jaki sposób przekłada się to
na dbałość o bezpieczeństwo i higie-
nę pracy pracowników?

– BHP to dla nas niezwykle istotna
kwestia, zarówno jeśli chodzi o bez-
pieczeństwo naszych pracowników, jak
i obiektów, na których pracują. Branża
chemiczna i petrochemiczna niosą ze
sobą wiele zagrożeń, stąd niezwykle
ważne jest ciągłe doskonalenie stan-
dardów BHP, zwłaszcza że coraz więcej
naszych klientów uznaje je za wy-
znacznik renomy firmy. Zdarzyło nam
się nawet zerwać współpracę z powo-
du rażącego naruszenia zasad BHP
przez klienta. Zaistniała sytuacja skut-
kowała narażeniem życia naszych pra-
cowników, którzy są świadomi stan-
dardów, jakie powinny być spełniane.
Ciągłe szkolenia i nacisk na podno-
szenie świadomości kadry w tej kwestii
to klucz do utrzymywania odpowiednich
standardów. Od ponad 8 lat posiadamy

certyfikat ISO BHP 18001, przy czym
samo posiadanie certyfikatu to tylko
przyczynek do ciągłego podnoszenia
standardów w kwestii BHP.
Jakimi sukcesami może pochwalić się
firma?

– W zeszłym roku przeprowadzili-
śmy inwestycję w zakładzie Indorama
Ventures we Włocławku. Jest to zakład
produkcyjny jednego z największych
światowych producentów półprodu-
któw do wytwarzania butelek PET. In-
westycja obejmowała zwiększenie
mocy produkcyjnych z 350 ton/dobę do
600 ton/dobę. Zakres robót obejmował
prace budowlane – fundamenty i kon-
strukcję, instalację technologiczną oraz
rurociągi i izolacje. Wykonano montaż
lub modernizację ponad 60 aparatów
oraz montaż lub modernizację ponad
250 rurociągów. Trudność przeprowa-
dzenia inwestycji polegała na znacznym
ograniczeniu czasowym. Ze względu na
plany produkcyjne klienta wszystkie
roboty musiały zostać zrealizowane
w okresie postoju instalacji, przy okazji

którego wykonywano również coroczne
prace remontowe. Prace realizowane
były przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Sporego nakładu pracy wy-
magała również koordynacja wszystkich
prac, zarówno własnych, jak i plano-
wych remontów realizowanych przez
inne firmy. Wszystko udało się sfinali-
zować zgodnie z założeniami. O naszym
sukcesie mogą świadczyć doskonałe re-
ferencje od firmy Indorama, a także ko-
lejne zlecenia oraz stała współpraca,
jaką podjęliśmy.

Sporym sukcesem jest również
ukończona w marcu 2013 roku inwe-
stycja w formule „pod klucz”, a miano-
wicie budowa budynku obsługi klienta
GA ZAP. Jest to nowoczesny, dwukon-
dygnacyjny budynek, który mieści w so-
bie pomieszczenia biurowe i całodo-
bowy terminal samoobsługowy dla kie-
rowców TIR. Obiekt zlokalizowany na te-
renie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PU-
ŁAWY zajął I miejsce w kategorii Bu-
downictwo Biurowe w XII edycji kon-
kursu Złota Kielnia 2013, organizowa-
nego przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa Oddział w Lu-
blinie. W konkursie doceniono sam
projekt, ekonomikę inwestycji, a także
walory estetyczne.
Czego życzyć firmie REMZAP na naj-
bliższą przyszłość?

– My sami życzymy sobie co naj-
mniej tak dobrych lat jak ubiegłe. Cho-
ciaż branża, w której działamy jest
trudna, to mamy nadzieję, że uda nam
się pomyślnie przejść następne pół
wieku działalności gospodarczej.

Rozmawiał Jacek Markowski

Inwestycja: budynek obsługi klienta GA Zakłady Azotowe PUŁAWY SA w Puławach
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Przedmiotem projektu o wartości
17 654 692 zł (w tym dofinanso-
wanie z PO RPW – 12 975 876 zł)

jest budowa budynku Centrum Ba-
dawczego Nawozów (CBN) oraz wy-
posażenie go w nowoczesną apara-
turę badawczą. Centrum składa się
z dwóch części: pomieszczeń labora-
toryjnych i hali technologicznej, w któ-
rej zlokalizowano nowoczesne instala-
cje badawcze do symulowania proce-
sów otrzymywania nawozów stałych
metodą granulacji mechanicznej oraz
nawozów płynnych, klarownych i za-
wiesinowych. 

Zaawansowane układy
Instalacja do badań procesów gra-

nulacji mechanicznej (patrz: wizualizacja)
składa się z głównego układu technolo-

gicznego, niezależnie pracujących sta-
nowisk oraz z układów pomocniczych. 

Główny układ technologiczny spina
obieg materiału granulowanego. Jego
wydajność wynosi 500 kg/h w przeli-
czeniu na strumień materiału w obiegu
zawrotu. W układzie tym można wy-
różnić: węzeł przygotowania roztworu
reakcyjnego i pulpy granulacyjnej, wę-
zeł granulacyjny, węzeł suszenia i chło-
dzenia granulatu oraz węzeł klasyfika-
cji granulatu i rozdrabniania nadziarna.
Podstawowe aparaty węzła przygoto-
wania roztworu i pulpy (patrz: zdjęcie)
to reaktory mieszalnikowe. Mieszadła są
wymienne i mają szeroki zakres regu-
lacji obrotów. Zbiorniki reaktorów są za-
opatrzone w płaszcz grzewczo-chło-
dzący, a masa zawartości może być
kontrolowana w sposób ciągły. W re-
aktorach będzie można zasymulować
ciągłe wytwarzanie pulpy poprzez sta-
łe dozowanie surowców ciekłych i syp-
kich. Można też połączyć dwa reakto-
ry do pracy w układzie szeregowym.

Układ transportowy surowców do
granulacji pozwala na skierowanie ich
do właściwego granulatora i zestawia-
nie granulatorów, jeśli trzeba, w układzie
szeregowym. Tak więc będzie można
wytwarzać pregranulat w dwuwało-
wym granulatorze mieszarkowym, a na-
stępnie kierować go do ostatecznego
uformowania granul w granulatorze
bębnowym lub talerzowym. Wprowa-
dzanie pulpy i surowców sypkich do gra-
nulatora dwuwałowego odbywać się bę-
dzie poprzez odpowiedni aplikator, a in-
tensywność mieszania i szybkość
wzdłużnego transportu będzie regulo-

wana obrotami łopatek i stopniem po-
chylenia koryta. Granulator bębnowy
ma regulację obrotów bębna i stopnia
jego pochylenia, a odpowiednia wy-
kładzina powierzchni wewnętrznej
wspomaga przesypywanie wilgotnych
granul. Konstrukcja granulatora tale-
rzowego jest typowa, z regulacją obro-
tów i kąta pochylenia, przy czym istnieje
możliwość wyposażenia go w skrobak
stały lub obrotowy.

Metody suszenia i odsiewania
Suszenie granulatu będzie pro-

wadzone strumieniem gorącego po-
wietrza nagrzanego w nagrzewnicy
parowej. W suszarce bębnowej będzie
też można zastosować suszenie stru-
mieniem spalin z palnika gazowego.
Suszarka bębnowa ma również re-
gulację obrotów i kąta pochylania.
Wnętrze suszarki wyposażone jest
w układ łopatkowy mający zapewnić
właściwe dla suszenia przesypywanie
granulatu. Suszarka taśmowa ma
3 pokłady ażurowych taśm transpor-
towych. Granulat podany na górną ta-
śmę opuszcza suszarkę na końcu ta-
śmy dolnej. Powietrze suszące dopły-
wa od spodu taśmy. Analogiczną bu-
dowę i zasadę działania jak suszarka
taśmowa ma chłodnica granulatu, z tym
że jej wielkość ograniczono do jed-
nego pokładu.

Do odsiewania właściwej frakcji
granulatu zamontowano przesiewacz
3-pokładowy o wymiennych sitach. Zbyt
duże granule trafiać będą do młyna
dwuwalcowego, a stamtąd łącznie z po-
dziarnem na taśmę zawrotu do po-

Możliwości nowego Centrum 
Badawczego Nawozów
Instytut Nowych Syntez Chemicznych kończy realizację projektu „Budowa i wyposaże-
nie Centrum Badawczego Nawozów”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nowy
obiekt umożliwi dalszy rozwój badań nad nowymi technologiami otrzymywania nawo-
zów, szczególnie wykorzystującymi techniki granulacji, stając się tym samym doskona-
łym punktem wyjścia do zacieśniania i rozszerzania współpracy z przemysłem 
w zakresie badań procesów wytwarzania nawozów.

www.rynekinwestycji.pl

dr Piotr Rusek 
kierownik Zakładu Nawozów
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nownej granulacji. Jako niezależnie
pracujące stanowiska zamontowano:
kruszarkę szczękową do surowców mi-
neralnych o twardości do 7 stopni Moh-
sa, młyn udarowy do mielenia surow-
ców do pożądanej ziarnistości, mie-
szalnik lemieszowy materiałów syp-
kich, zestaw do kondycjonowania gra-
nulatu poprzez nanoszenie (napyla-
nie) na jego powierzchnię środków o po-
żądanym działaniu. Instalacja zawiera
szereg układów pomocniczych, z któ-
rych najważniejsze to: układ sterowania
instalacją, układ pary grzewczej i kon-
densatu, układ powietrza chłodzącego,
układ wyciągowy gorących gazów z su-
szarek, układ wyciągowy oparów z re-
aktorów.

Na uwagę zasługuje możliwość za-
programowania parametrów pracy
głównego układu technologicznego
z poziomu komputera biurowego, jak
i eksport danych po eksperymencie
do arkusza umożliwiającego ich ob-
róbkę i analizę. Sama instalacja jest wy-
posażona w pulpity sterownicze z ekra-
nami dotykowymi, na których operator
może obserwować parametry procesu
na tle schematu danego węzła, czytać
komunikaty systemu nadzoru oraz za-
dawać dyspozycje operatorskie.

Instalacja do badań wytwarzania
nawozów płynnych, klarownych i za-

wiesinowych będzie służyć do prowa-
dzenia badań nad technologią wy-
twarzania roztworów nieorganicznych
soli nawozowych przez rozkład su-
rowców mineralnych kwasami nie-
organicznymi i organicznymi, badań
nad technologią mikronizacji surowców
nawozowych metodą na mokro i na su-
cho, prowadzenia badań optymaliza-
cyjnych technologii wytwarzania na-
wozów płynnych, wytwarzania prób-
nych partii nawozów płynnych do ba-
dań rolniczych. Instalacja ma działać
w sposób szarżowy w różnych ukła-
dach technologicznych urządzeń. Ty-
powa wielkość szarży będzie wynosić
10–80 litrów. Na wyposażenie instala-
cji składają się: zestaw do przepro-
wadzania reakcji rozpuszczania i roz-
twarzania surowców mineralnych oraz
dyspergowania i homogenizacji za-
wiesin wyposażony w młyn dyskowy do
mielenia wstępnego na sucho, zestaw
do mikromielenia (mikronizacji) na
mokro i homogenizacji, homogenizator

przepływowy, mobilna prasa filtracyj-
na.

Nowoczesne laboratoria
W skład części laboratoryjnej Cen-

trum wchodzą 4 laboratoria oraz pra-
cownia analizy termicznej. Laborato-
rium oceny własności fizykochemicz-
nych nawozów jest wyposażone m. in.
w komory klimatyczne, suszarki, stano-
wisko do badania podatności na zbry-
lanie, rozkruszanie i ścieranie granulo-
wanych nawozów. Laboratorium nawo-
zów płynnych dysponuje nowoczesnym
zestawem laboratoryjnym do dysper-
gowania zawiesin i mikromielenia na mo-
kro oraz instrumentami do pomiaru roz-
kładu wielkości cząsteczek rzędu mi-
krometrycznego w zawiesinach i na su-
cho oraz wielofunkcyjnym lepkościo-
mierzem rotacyjnym i tensjometrem.

Laboratorium badania procesów
granulacji nawozów jest wyposażone
w nowoczesny, wielofunkcyjny zestaw
laboratoryjny do badania granulacji

Centrum Badawcze Nawozów będzie swego ro-
dzaju pomostem łączącym naukę z przemysłem,
dzięki czemu pozwoli na ułatwienie i skrócenie
drogi „od pomysłu do przemysłu”.

www.rynekinwestycji.pl
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metodą przesypową i ciśnieniową. Z ko-
lei laboratorium analiz ruchowych po-
sługuje się nowoczesnym, automatycz-
nym analizatorem składu chemicznego
nawozów NPK.

Pracownia analizy termicznej wy-
posażona będzie w precyzyjny analiza-
tor termiczny.

Krótsza droga do przemysłu
Budowa Centrum Badawczego Na-

wozów to jedna z ważniejszych inwe-
stycji Instytutu Nowych Syntez Che-
micznych w okresie ostatnich kilku lat,
która podnosi rangę INS zarówno w kra-
jowej, jak i międzynarodowej prze-
strzeni badawczej. CBN wpisuje się
w dotychczasową statutową działal-
ność Instytutu, która obejmuje prowa-
dzenie prac naukowo-badawczych,
rozwojowych i wdrożeniowych, w tym
w dziedzinie szeroko pojętej technolo-
gii produkcji nawozów.

Nowoczesne, w pełni wyposażone
centrum naukowo-badawcze pozwo-
li na rozszerzenie spektrum badań
o nowe innowacyjne techniki wytwa-
rzania nawozów. Na jego potencjał ba-
dawczy składa się 16 wykwalifikowa-
nych pracowników o uznanym dorobku
naukowo-wdrożeniowym. W bieżącym
roku prace badawcze prowadzone
w Centrum będą koncentrowały się na
realizacji 3 projektów finansowanych
przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju, 4 prac doktorskich oraz badań na

rzecz przemysłu nawozowego. Nowa in-
frastruktura badawcza zwiększy również
szansę na pozyskanie nowych projek-
tów badawczych, zarówno ze źródeł
krajowych, jak i międzynarodowych,
szczególnie w ramach Programu Ra-
mowego Unii Europejskiej Horyzont
2020, który jest największym w historii
Unii Europejskiej programem w zakre-
sie badań naukowych i innowacji. 

O wyjątkowości Centrum Badaw-
czego Nawozów decyduje przede
wszystkim infrastruktura badawcza.
Tworzą ją najnowocześniejsze aparaty
zarówno jeśli chodzi o analitykę, jak i ba-
dania technologiczne. Należy podkre-

ślić, że skala, w jakiej będziemy bada-
li te procesy, to skala półtechniczna, co
oznacza, że przeniesienie wyników ba-
dań na skalę przemysłową będzie bar-
dzo wiarygodne. Drugim atutem gwa-
rantującym wyjątkowość CBN są lu-
dzie o znaczącym dorobku naukowym,
którzy w nim pracują – bez nich wyko-
rzystanie możliwości, jakie daje nawet
najnowocześniejsza aparatura ba-
dawcza, byłoby nierealne. Centrum Ba-
dawcze Nawozów będzie swego rodza-
ju pomostem łączącym naukę z prze-
mysłem, dzięki czemu pozwoli na uła-
twienie i skrócenie drogi „od pomysłu do
przemysłu”. �
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Wprzypadku stopu lub zawiesi-
ny proces najczęściej jest re-
alizowany w złożu fluidalnym

i może być powiązany z wymianą cie-
pła, krystalizacją czy też odparowaniem.
W warstwie fluidalnej następuje po-
nadto zderzanie drobnych cząstek, w re-
zultacie czego może dochodzić do ich
łączenia (aglomeracji). Granulacja z za-
wiesiny może być również prowadzo-
na w aparatach z mieszadłami me-
chanicznymi, zwykle zaopatrzonymi
w płaszcz grzejny, w których w wyniku
odparowania cieczy układ przybiera
najpierw formę pasty, a potem ciała sta-
łego, w sposób ciągły rozdrabnianego
na zwykle nieregularne aglomeraty.

Granulacja ciśnieniowa 
a bezciśnieniowa

Najczęściej jednak granulację pro-
wadzi się, używając jako surowca drob-
nych cząstek stałych (proszku, pyłu),
a produktem są większe wymiarowo
granulki, będące aglomeratami tych
cząstek pierwotnych. Taka granulacja
aglomeracyjna może być realizowa-
na bezciśnieniowo lub ciśnieniowo.
W pierwszym przypadku proces pro-
wadzi się w złożu fluidalnym lub w prze-
sypującej się warstwie materiału gra-
nulowanego (aparaty bębnowe, tale-
rzowe, wibracyjne). W granulacji ci-
śnieniowej (pastylkowanie, brykietowa-
nie, prasowanie) wytworzenie wysokie-
go ciśnienia w zamkniętych porcjach
materiału powoduje wzajemne zbliżanie
się ziaren pierwotnych i ich deformację
plastyczną, a w konsekwencji powsta-
wanie odpowiednio wytrzymałych me-
chanicznie aglomeratów. W granulacji
bezciśnieniowej, a często również w gra-
nulacji ciśnieniowej, gdy surowcem są
proszki (pyły), stosuje się dodatkowo
ciecz wiążącą, ułatwiającą proces aglo-
meracji, która na dalszym etapie tech-
nologicznym jest odparowywana.

Porównując granulację ciśnienio-
wą i bezciśnieniową, trzeba stwierdzić,
że urządzenia do granulacji ciśnienio-
wej są znacznie bardziej rozbudowa-
ne konstrukcyjnie, ich cena jest wysoka,
a nakłady energetyczne dużo wyższe
w porównaniu z aparatami do granu-
lacji bezciśnieniowej. Natomiast pro-
dukty granulacji ciśnieniowej charak-
teryzują się identycznością kształtu
i wielkości oraz znacznie wyższą wy-
trzymałością mechaniczną.

Zalety i funkcje granulacji
Forma zgranulowana materiału

w porównaniu z formą proszkową (py-
listą) posiada istotne zalety: w dużym
stopniu eliminuje pylenie w czasie ma-
nipulacji tymi materiałami, pozwala

uniknąć kłopotliwego zbrylania się ma-
teriału, wpływa na korzystniejsze za-
chowanie się materiałów zgranulowa-
nych w czasie transportu w  przeno-
śnikach i przy dozowaniu, a także za-
pobiega segregacji w materiałach wie-
loskładnikowych. Ponadto odpowiednio
uformowane granulki dają możliwość
uzyskania odmiennych właściwości do-
tyczących szybkości ich rozpuszczania.
Klasyczne metody granulacji bezci-
śnieniowej są też stosowane do wy-
twarzania granulek wieloskładniko-
wych w takiej postaci, że poszczególne
składniki są nakładane w formie warstw
powierzchniowych, co determinuje ich
uwalnianie w wyniku rozpuszczania.

Granulacja jest stosowana w celu
uzyskania wygodnej, akceptowanej
przez użytkowników końcowej formy
produktu, ale często granulowane są
również surowce lub półprodukty, aby
ułatwić bądź nawet umożliwić ich sto-
sowanie w odpowiednich technolo-
giach. Przykładem może być granulo-
wanie surowców czy odpadów kopal-
nianych przed ich dalszym przetwo-
rzeniem, jak również stałych biopaliw
współspalanych w konwencjonalnych
piecach energetycznych. Granulację
produktów stosuje się w wielu techno-
logiach wytwórczych. Ze względu na
wielkość produkcji dominuje przemysł
chemiczny (nawozy sztuczne) i farma-
ceutyczny, ale równie często ta opera-
cja jednostkowa stosowana jest w prze-
twórstwie żywności, tak dla ludzi, jak
i dla zwierząt, czy też szeroko pojętej
produkcji stałych surowców energe-
tycznych. Wykorzystuje się ją także
w wielu technologiach związanych z in-
żynierią środowiska.

Granulacja w centrum uwagi 
W kontekście powyższych stwier-

dzeń nie dziwi, że granulacja – tak
z punktu widzenia procesowego, jak
i aparaturowego – znajduje się w cen-

Granulacja w teorii i w praktyce
Proces granulacji najogólniej rozumiany jest jako wytwarzanie cząstek stałych o odpo-
wiednim kształcie, wymiarach i właściwościach fizyko-chemicznych. W definicji tej mie-
ści się wiele, często odmiennych sposobów otrzymywania takich produktów. Chociaż 
z założenia otrzymane granulki mają być w stanie stałym, to można je uzyskiwać ze
stopu, z zawiesiny lub z proszku (pyłu).

www.rynekinwestycji.pl
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trum zainteresowania wielu naukowych
grup badawczych. Tematyka ta naj-
częściej występuje w obszarze inży-
nierii chemicznej i procesowej, ale ma
również swoje miejsce w grupach spe-
cjalistów z przetwórstwa kopalin oraz
przetwórstwa rolno-spożywczego. Pro-
wadzone w różnych ośrodkach nauko-
wych badania dotyczą w szczególności
takich zagadnień, jak analiza sił spój-
ności między ziarnami, zarówno su-
chymi, jak i przy powstających mostkach
cieczowych, wzajemne zachowanie się
kropel cieczy i cząstek granulowanych
przy ich kontakcie, mechanizmy two-
rzenia i niszczenia aglomeratów na
różnych etapach procesu, przemiesz-
czanie się materiału granulowanego
w aparatach różnych typów (fluidyza-
cyjne, przesypowe, ciśnieniowe), w tym
kinematyka i dynamika złoża, kinetyka
procesu aglomeracji bezciśnieniowej,
rozumiana jako zmiana w czasie śred-

niego wymiaru aglomeratu, i wpływ na
tę kinetykę parametrów procesowo-
aparaturowych, wreszcie – wpływ wa-
runków prowadzenia granulacji na wła-
ściwości produktu, tj. wytrzymałość gra-
nulek, a w przypadku granulacji bezci-
śnieniowej ich kształt, wielkość i jedno-
rodność.

W przeszłości dominowały w ba-
daniach metody eksperymentalne.
Ostatnio coraz częściej prowadzi się sy-
mulacje numeryczne, w szczególności
dynamiki cząstek czy przemieszczania
się wilgoci w granulkach oraz w złożu.
W skali światowej odbywają się cy-
kliczne konferencje dotyczące procesu
granulacji pod nazwą „International
Symposium on Agglomeration”, firmo-
wane przez European Federation of
Chemical Engineering, Society of Po-
wder Technology of Japan oraz Partic-
le Technology AIChE. W Polsce tema-
tyka ta występuje na różnych konfe-

rencjach, jednak wiodące jest tutaj
sympozjum pt. „Granulacja – stan tech-
niki i perspektywy rozwoju procesów
i aparatury”, organizowane od 1982
roku. Spotykają się na nim przedstawi-
ciele ośrodków badawczych oraz za-
kładów przemysłowych zainteresowa-
ni tematyką granulacji. Głównym or-
ganizatorem od pierwszej edycji jest
Oddział SITPChem w Puławach, przy
współpracy z Instytutem Nowych Syntez
Chemicznych, spółką PROZAP i Za-
kładami Azotowymi w Puławach, a ostat-
nio również z Politechniką Łódzką oraz
Komitetem Inżynierii Chemicznej i Pro-
cesowej PAN. Jubileuszowe X Sympo-
zjum odbędzie się w maju 2015 roku
w Nałęczowie. �

Nie dziwi, że granulacja – tak z punktu widzenia
procesowego, jak i aparaturowego – znajduje się
w centrum zainteresowania wielu naukowych
grup badawczych. Tematyka ta najczęściej wy-
stępuje w obszarze inżynierii chemicznej i proce-
sowej, ale ma również swoje miejsce w grupach
specjalistów z przetwórstwa kopalin oraz prze-
twórstwa rolno-spożywczego.
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Wporównaniu z analogicznym
okresem w roku 2013 w trzech
pierwszych kwartałach 2014

roku liczba wypadków przy pracy
w przetwórstwie przemysłowym spadła
o 1,6 proc. W przemyśle chemicznym
liczba poszkodowanych w wypadkach
przy pracy również uległa zmniejszeniu
(wyliczenia wskazują na 1985 poszko-
dowanych, co stanowi 10,6 proc. cał-
kowitej liczby poszkodowanych w prze-
twórstwie przemysłowym)*.

Dlaczego zmniejsza się liczba
wypadków?

Wdrażanie procedur zapobiega-
jących niebezpiecznym zdarzeniom
staje się priorytetem firm działających
w każdej gałęzi polskiego przemysłu.
Również przedsiębiorstwa z branży
chemicznej prowadzą liczne działania
w kwestii bezpieczeństwa: usprawnia
i unowocześnia się procedury, doko-
nuje się zakupów nowego sprzętu,
prowadzi się szeroko zakrojone dzia-
łania wzmacniające kulturę bezpie-
czeństwa.

Nie bez znaczenia jest zmiana spo-
sobu myślenia kadry kierowniczej. Dzi-
siaj zarządzający uznają, że wydatki po-
noszone na poprawę bezpieczeństwa
to rodzaj inwestycji z wysoką stopą
zwrotu. Bardzo często w wyniku prze-
prowadzonych audytów bezpieczeń-
stwa następuje usprawnienie pracy
poprzez wdrożenie ergonomicznych
rozwiązań, skrócenie czasu realizacji
działań, a tym samym podniesienie
efektywności całej organizacji. Nie bez
znaczenia jest również uniknięcie ne-
gatywnych skutków finansowych dla
przedsiębiorstwa wynikających np. z wy-
płaty odszkodowań lub strat spowodo-
wanych przerwami w prowadzeniu
działalności operacyjnej.

Rola programu 
„Bezpieczna Chemia”

W kontekście popularyzacji nowo-
czesnego, pozytywnego i proaktywne-
go podejścia do bezpieczeństwa pozy-
tywną rolę odgrywa autorski program
„Bezpieczna Chemia”, realizowany
przez Polską Izbę Przemysłu Chemicz-
nego. O uruchomieniu tego projektu za-
częliśmy myśleć w 2013 roku, kiedy za-
uważyliśmy, że potrzebna jest nasza od-
powiedź na potrzeby branży chemicz-
nej związane z poprawą bezpieczeń-
stwa pracy i bezpieczeństwa proceso-
wego. 

Najważniejszym celem programu
„Bezpieczna Chemia” jest poprawa
bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby
wypadków w sektorze chemicznym.
Program ma na celu również wzmoc-
nienie wśród pracowników zakładów
chemicznych wiedzy z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz bez-
pieczeństwa procesowego, podniesie-
nie kultury bezpieczeństwa w ww. za-
kładach, promocję bezpieczeństwa
pracy oraz najlepszych praktyk, wzmoc-
nienie świadomości bezpieczeństwa
pracy wśród członków PIPC, propago-
wanie najwyższych standardów działań
w zakresie bezpieczeństwa, podno-
szenie świadomości w obszarze BHP
i praktyk przeciwpożarowych, informo-
wanie o zagadnieniach związanych
z BHP i bezpieczeństwem proceso-
wym, wymianę doświadczeń między
członkami PIPC.

Kto i co zyska?
Program jest starannie przygoto-

wany zarówno pod względem meryto-
rycznym, jak i strategicznym. Warto
wspomnieć, że w charakterze patronów
merytorycznych do „Bezpiecznej Che-
mii” przystąpiły: Urząd Dozoru Tech-

Program „Bezpieczna Chemia”
zmienia podejście do bezpieczeństwa
Z roku na rok spada liczba wypadków w przetwórstwie przemysło-
wym. Na bezpieczeństwo w branży ma wpływ wiele czynników.
Ważną rolę odgrywa prowadzony przez Polską Izbę Przemysłu 
Chemicznego Program „Polska Chemia”.

Paweł Zawadzki 
Kierownik Projektu
Polska Izba Przemysłu 
Chemicznego
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nicznego, Państwowa Inspekcja Pracy
oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy,
zaś patronat honorowy nad progra-
mem objęły: Państwowa Straż Pożarna
oraz Instytut Medycyny Pracy. Adresa-
tami programu są pracownicy firm
członkowskich PIPC: Grupa Azoty SA,
PKN ORLEN SA, ANWIL SA i PCC Ro-
kita, ze szczególnym uwzględnieniem
najwyższego i średniego szczebla kie-
rowniczego, odpowiedzialnego za za-
pewnienie właściwych warunków BHP
i przeciwpożarowych. Dodatkowo Gru-
pa Azoty SA oraz PKN ORLEN SA peł-
nią rolę partnerów strategicznych Pro-
gramu, a PCC Rokita oraz ANWIL SA są
partnerami głównymi. Wraz z rozwojem
Programu będziemy sukcesywnie obej-
mować nim wszystkie podmioty człon-
kowskie izby. Docelowo program ma
także obejmować kontraktorów ze-
wnętrznych, wykonujących świadczenia
na rzecz firm chemicznych.

W tym celu przewidujemy szeroką
aktywność w dziedzinie BHP, zarówno
w aspekcie merytorycznym, jak i mar-
ketingowym. W tym roku planujemy
również organizację seminariów BHP
oraz integrację programu „Bezpieczna
Chemia” z programem „Odpowie-

dzialność i Troska”. Cele programu re-
alizujemy poprzez udostępnianie ad-
resatom programu gotowych materia-
łów BHP lub materiałów mogących sta-
nowić wsad merytoryczny do nowo-
tworzonych programów czy też mate-
riałów, ułatwienie dostępu do najlepszej
wiedzy w zakresie BHP i PPOŻ, organi-
zowanie w ramach programu semina-
riów tematycznych, monitoring zmian
prawnych w tym zakresie oraz organi-
zację szkoleń specjalistycznych. Wszyst-
kie te aktywności, połączone ze świa-
domym i ukierunkowanym działaniem
najwyższego kierownictwa podmiotów
zrzeszonych w PIPC, mają w zamyśle
przede wszystkim wprowadzenie zmian
w świadomości pracowników i ich kul-
turze bezpieczeństwa oraz poszerzenie
ich wiedzy w tym zakresie.

Inne działania Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego

W okresie, kiedy projektowaliśmy
program „Bezpieczna Chemia”, w ra-
mach PIPC powstała Komisja ds. BHP
i Bezpieczeństwa Procesowego. Skupia
ona kilkanaście podmiotów członkow-
skich Izby, a jej prace zintegrowane są
z założeniami Programu. Sukces „Bez-

piecznej Chemii” to oznaka zmiany po-
dejścia do bezpieczeństwa. W Polskiej
Izbie Przemysłu Chemicznego powta-
rzamy hasło: „W kwestii bezpieczeństwa
nie ma konkurencji”. Na szczęście zrze-
szeni w PIPC przedsiębiorcy rozumieją,
że instytucjonalny egoizm w kwestii
bezpieczeństwa oraz pozorna oszczęd-
ność na wdrażaniu właściwych proce-
dur i stopniowej wymianie sprzętu na
spełniający standardy bezpieczeństwa
mogą przynieść tylko negatywne skut-
ki. 

* Szczegółowe statystyki są do-
stępne na stronie Programu „Bez-

pieczna Chemia”: 
www.programbezpiecznachemia.pl.

W Polskiej Izbie Przemysłu Che-
micznego powtarzamy hasło: 
„W kwestii bezpieczeństwa nie
ma konkurencji”. Na szczęście
zrzeszeni w PIPC przedsiębiorcy
rozumieją, że instytucjonalny ego-
izm w kwestii bezpieczeństwa
oraz pozorna oszczędność na
wdrażaniu właściwych procedur 
i stopniowej wymianie sprzętu na
spełniający standardy bezpie-
czeństwa mogą przynieść tylko
negatywne skutki.



Podczas tradycyjnej Gali Chemika, to-
warzyszącej Sympozjum Naukowo-
-Technicznemu CHEMIA 2015, Urząd
Dozoru Technicznego został uhonoro-
wany statuetką Klucza Sukcesu, przy-
znawaną corocznie przez redakcję
„Chemii Przemysłowej” za wyjątkowe
zasługi dla branży. Dlaczego UDT?

– Kapituła przyznająca to wyróż-
nienie wskazała na innowacyjne dzia-
łania UDT na rzecz zapewnienia bez-
pieczeństwa technicznego w polskim
przemyśle chemicznym i rafineryjnym.
To wyróżnienie świadczy o tym, że pol-
ski przemysł chemiczny przyjął z uzna-
niem nasze nowe podejście do badań
technicznych w tej branży. Jakiś czas
temu podjęliśmy wyzwanie wdrożenia
do działań UDT innowacyjnych metod
badawczych, pozwalających na znacz-
nie efektywniejsze zarządzanie bez-
pieczeństwem technicznym w bran-
żach chemicznej, petrochemicznej i ra-
fineryjnej. Metody te, najogólniej rzecz
ujmując, polegają na szczegółowej
analizie ryzyka i stałym monitorowaniu
procesów degradacji urządzeń w opar-

ciu o zgromadzone dane z historii ich
eksploatacji – RBI – oraz pozwalają na
znacznie bardziej precyzyjne zaplano-
wanie częstotliwości oraz zakresu ba-
dań inspekcyjnych. Innowacyjne po-
dejście do identyfikacji ryzyka awarii po-
zwala także precyzyjniej wyznaczać
czas pomiędzy kolejnymi remontami
i zarządzać pracami konserwacyjnymi
na podstawie analizy procesów de-
gradacji urządzeń.

Sprawniejsze i efektywniejsze za-
rządzanie bieżącymi remontami moż-
na osiągnąć, stosując metodologię RBI
– od Risk Based Inspection – oraz ana-
lizę RAMS – Reliability, Availability,
Maintainability, Safety, które zaofero-
waliśmy branży paliwowej. W metodach
tych wykorzystuje się wskaźniki po-
zwalające na zaplanowanie właści-
wych działań w celu zapewnienia więk-
szej efektywności remontów i konser-
wacji. Procedury i metody analizy bez-
pieczeństwa, niezawodności, serwiso-
wania i inspekcji składające się na ana-
lizy RBI oraz RAMS pozwalają na zna-
czącą optymalizację kosztów związa-
nych z eksploatacją urządzeń tech-
nicznych. Branże chemiczna i rafine-
ryjna przyjęły nasz pakiet ofertowy
z dużą nadzieją, ponieważ jego wdro-

żenie podniesie poziom bezpieczeń-
stwa technicznego, jednocześnie ge-
nerując spore oszczędności związane
z wydłużeniem okresów pomiędzy ko-
lejnymi przeglądami technicznymi i in-
spekcjami, a więc również z wydłuże-
niem czasu utrzymania ruchu w za-
kładach.
UDT działa w oparciu o przepisy usta-
wy o dozorze technicznym i akty wy-
konawcze, więc mógłby działać bar-
dziej zachowawczo, opierając się na
utrwalonych i prawnie usankcjonowa-
nych procedurach.

– Nie mogę się z tym zgodzić. Hi-
storia dozoru technicznego wskazuje, że
został on powołany i funkcjonuje jako fa-
chowe, inżynierskie wsparcie dla przed-
siębiorców. Wywiązywanie się z tego za-
dania wymaga od nas nie tylko stałego
poszerzania technicznych kompetencji,
lecz także rozwijania metod badaw-
czych. Czas, gospodarka, technika nie
stoją w miejscu. Nowoczesne, innowa-
cyjne rozwiązania stosowane w urzą-
dzeniach i instalacjach technicznych wy-
magają nowych i efektywniejszych me-
tod badania poziomu ich bezpieczeń-
stwa. Sztywne trzymanie się raz ustalo-
nych procedur czyniłoby z UDT instytu-
cję niezdolną do dotrzymania kroku

Większe bezpieczeństwo,
większa konkurencyjność

Wzrost poziomu bezpieczeństwa
technicznego to zazwyczaj koszty,
a polska gospodarka musi być
konkurencyjna. Szukamy takich
rozwiązań, które pozwolą na
podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa technicznego przy jed-
noczesnym osiąganiu znacznych
oszczędności związanych z wy-
dłużeniem okresów pomiędzy ko-
lejnymi inspekcjami. Okazuje się,
że jest to możliwe – mówi 
Mieczysław Borowski, prezes
Urzędu Dozoru Technicznego.
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przemysłowi, a my jesteśmy i zamie-
rzamy być organizacją ekspercką i do-
radczą, także przy najnowocześniej-
szych inwestycjach przemysłowych.

Stały rozwój i innowacyjność są nie-
jako wpisane w konstytuującą nas za-
sadę użyteczności dla gospodarki i roz-
wijającego się przemysłu. Dlatego za-

pewniamy naszym pracownikom moż-
liwość ustawicznego podnoszenia kwa-
lifikacji. Nauka i rozbudowany system
szkoleń to trwała wartość UDT, spójna
z rządową strategią dotyczącą uczenia
się przez całe życie. Nasi pracownicy to
często najlepsi w swoich dziedzinach
specjaliści w kraju. Dzięki szkoleniom

i codziennej pracy przez lata kumulują
i rozwijają swoją wiedzę, wzbogacając
ją o cenne doświadczenia płynące
z praktyki dozorowej. Stają się mento-
rami i z czasem dzielą się zdobytą
przez lata wiedzą, szkoląc innych, co za-
pewnia pożądany transfer wiedzy. Ten
transfer jest dla nas bardzo istotny, dla-

tego współpracujemy z uczelniami tech-
nicznymi w całym kraju, utrzymując z ich
pracownikami kontakty naukowe, biorąc
udział w kształceniu studentów oraz
organizując dla nich praktyki zawodo-
we. W zaleceniach Rady Unii Europej-
skiej związanych ze strategią Europa
2020 zwraca się uwagę na potrzebę

uczenia się poprzez praktykę i zacie-
śniania współpracy między szkołami
a pracodawcami. Współpraca z uczel-
niami jest naszą odpowiedzią na te
oczekiwania.
Można zatem powiedzieć, że rozwój
techniki i gospodarki generuje nowe
oczekiwania wobec dozoru technicz-
nego?

– Zdecydowanie tak. Jesteśmy part-
nerem i staramy się wspierać przed-
siębiorcę na dzisiejszym dynamicznym
i wymagającym rynku przemysłowym
oraz inwestycyjnym. Przemysł che-
miczny i rafineryjny na świecie, repre-
zentowany przez największe światowe
korporacje, przeznacza ogromne na-
kłady finansowe na badania, rozwój i in-
westycje. Do tego dochodzą coraz bar-
dziej rygorystyczne wymagania i stan-
dardy środowiskowe, którym trzeba
sprostać. To sprawia, że rynek staje się
coraz trudniejszy i aby za nim nadążać,
trzeba inwestować w badania i rozwój.
W czasie ekspansji międzynarodowych
korporacji utrzymanie pozycji rynko-
wej przez polski przemysł chemiczny
i rafineryjny w Polsce staje się wyzwa-
niem, które musimy wspólnie podjąć
i w którym chcemy mieć swój udział.
UDT uczestniczy w wielu procesach

Branże chemiczna i rafineryjna przyjęły nasz pa-
kiet ofertowy z dużą nadzieją, ponieważ jego
wdrożenie podniesie poziom bezpieczeństwa
technicznego, jednocześnie generując spore
oszczędności związane z wydłużeniem okresów
pomiędzy kolejnymi przeglądami technicznymi 
i inspekcjami, a więc również z wydłużeniem
czasu efektywnej produkcji w zakładach.
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inwestycyjnych już na etapie ich pro-
jektowania. Jest przewodnikiem w za-
kresie analizy ryzyka i bezpieczeństwa
technicznego. Wspólnie z przedstawi-
cielami przemysłu chcemy poddać
gruntownej analizie każdą pozycję kosz-
tów związanych z bezpieczeństwem
technicznym. Dzięki nowym metodom
badawczym wdrażanym przez UDT
możliwe będzie projektowanie inwe-
stycji i planowanie remontów w sposób
pozwalający zminimalizować ryzyko
związane z eksploatacją instalacji przy
jednoczesnej maksymalizacji zysków
i wzroście konkurencyjności zakładu.
Czy to oznacza, że UDT bierze na
siebie nową odpowiedzialność? Czy
o konkurencyjność nie powinni dbać
przedsiębiorcy?

– Zasadniczo tak, ale przy dążeniu
do wzrostu konkurencyjności trzeba
także nieustannie zwiększać poziom
bezpieczeństwa technicznego, ponie-
waż oczekiwania społeczne w tym za-
kresie rosną. Przemysł ma nie tylko za-
pewnić społeczeństwu odpowiedni, co-
raz wyższy poziom życia. Musi także mi-
nimalizować ryzyko awarii i wypad-
ków oraz dbać o środowisko. Coraz czę-
ściej i głośniej mówi się o społecznej od-
powiedzialności biznesu. Wszyscy je-
steśmy odpowiedzialni za los przy-
szłych pokoleń, więc musimy dbać
o zrównoważony rozwój, w którym po-
trzeby obecnego pokolenia są zaspo-
kajane bez pomniejszania szans przy-
szłych pokoleń. Wzrost poziomu bez-
pieczeństwa technicznego to zazwyczaj
koszty, a polska gospodarka musi być
konkurencyjna. Szukamy takich roz-
wiązań, które pozwolą na podniesienie
poziomu bezpieczeństwa przy jedno-
czesnym osiąganiu znacznych oszczęd-
ności. Okazuje się, że jest to możliwe,
więc pracujemy nad wdrożeniem me-
tod, które to umożliwią. Jest to nowy ro-
dzaj odpowiedzialności, ale odpowie-
dzialność – również społeczna – to
istota dozoru technicznego. Nie po-
winniśmy ograniczać jej wyłącznie do
spraw związanych z bezpieczeństwem
urządzeń technicznych. Dbając o wzrost
bezpieczeństwa technicznego, musimy
pamiętać o tym, aby było ono mocną
stroną polskiej gospodarki i państwa.
W jaki sposób bezpieczeństwo tech-
niczne przekłada się na bezpieczeń-
stwo państwa?

– To prosty mechanizm. Bezpie-
czeństwo techniczne to bezpieczeń-
stwo gospodarcze, a silna, stabilna, roz-
wijająca się gospodarka zapewnia bez-
pieczny i trwały byt całemu organi-

zmowi państwowemu. Szczególne zna-
czenie ma bezpieczeństwo techniczne
w energetyce. Od niego zależy płynność
pracy pozostałych gałęzi przemysłu i or-
ganizmu państwa.
Jednym z celów strategii europejskiej
jest wzrost efektywności energetycznej
o 20 proc. oraz dalsze ograniczenie
emisji dwutlenku węgla. Czy UDT
wspiera te działania?

– Oczywiście. Nasi eksperci dora-
dzają przy wszystkich inwestycjach
energetycznych, także tych związanych
z podnoszeniem efektywności. UDT
– jako największa w Europie Środkowo-
-Wschodniej jednostka notyfikowana
– bierze udział w ocenie zgodności
urządzeń energetycznych, które są no-
wymi inwestycjami. Ponadto w oparciu
o akredytację wystawioną przez Polskie
Centrum Akredytacji wydajemy świa-
dectwa pochodzenia dla energii elek-
trycznej wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji. Jest to proces technolo-
giczny, w którym jednocześnie wytwa-
rza się energię elektryczną i ciepło
użytkowe, co pozwala na mniejsze zu-
życie paliwa, daje oszczędności eko-
nomiczne i jest korzystne dla środowi-
ska, ponieważ zmniejsza emisję dwu-
tlenku węgla. Dalsze ograniczanie emi-
sji dwutlenku węgla przez energetykę
zakłada także postulowany w przywo-
ływanych tu dokumentach Komisji Eu-
ropejskiej wzrost udziału energii ze źró-
deł odnawialnych o 20 proc. Nasz kra-
jowy cel to osiągnięcie 15-procento-
wego udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w całkowitym zużyciu energii.

W Polsce do niedawna rozwój sek-
tora energetyki odnawialnej był w dużej
mierze zasługą lokalnych instalatorów,
którzy sami podejmowali czasami bar-
dzo trudne wyzwania, nie mając syste-
mowego wsparcia. Podnoszenie kwali-
fikacji instalatorów jest jednym z ele-
mentów realizacji unijnej polityki ener-
getycznej. Usługi dobrej jakości w in-
stalacjach korzystających z OZE są
niezbędne do osiągnięcia celów okre-
ślonych na 2020 rok. Nowelizacja usta-
wy Prawo energetyczne powierzyła
UDT stworzenie systemu certyfikacji
instalatorów OZE, a także akredytacji
ośrodków prowadzących dla nich szko-
lenia. Oba systemy działają już od
ubiegłego roku. Ich celem jest osią-
gnięcie z jednej strony wysokiej jakości
kształcenia instalatorów, a z drugiej
– wysokich, gwarantowanych certyfi-
katem UDT kompetencji. Odnotowuje-
my spore i rosnące zainteresowanie in-
stalatorów certyfikatami UDT.

Sukces polskiej gospodarki hamuje sła-
ba aktywność przedsiębiorstw w dzie-
dzinie badań i innowacji. Czy UDT ma
możliwość generowania zmian w tym
obszarze?

– Jestem przekonany, że tak. UDT
jest organizacją, która plasując się po-
między nauką a przemysłem, ma szan-
se stać się doskonałą platformą trans-
feru nowych technologii i nowoczesnej
myśli technicznej ze środowisk akade-
mickich do przemysłu, a z drugiej stro-
ny ma możliwości przekazywania uczel-
niom technicznym i ośrodkom badaw-
czym informacji o rzeczywistych po-
trzebach zakładów przemysłowych.
Podejmując współpracę z uczelniami
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technicznymi, dążymy do stworzenia re-
alnych podstaw funkcjonowania takiej
platformy. Szereg umów o współpracy
podpisanych ostatnio z uczelniami
technicznymi przewiduje sugerowanie
przez UDT tematów prac badawczych,
magisterskich i doktorskich. Nasi in-
spektorzy często są w przedsiębior-
stwach emisariuszami nowej myśli
technicznej. Będąc zawsze blisko na-
szych klientów, mają wiedzę o zapo-
trzebowaniu na konkretne, nowe roz-
wiązania techniczne. W przyszłości
będziemy szerzej wykorzystywać te moż-
liwości, ściślej współpracując z ośrod-
kami akademickimi, naukowymi i ba-
dawczymi.

W listopadzie ub. roku odbyła się
druga konferencja UDT „Nauka i tech-
nika, gospodarka – doświadczenia i per-
spektywy rozwoju”, której celem było
m.in. budowanie płaszczyzny współ-
pracy podmiotów zaangażowanych
w upowszechnianie wiedzy technicznej,
popularyzację bezpieczeństwa tech-
nicznego oraz podnoszenie innowa-
cyjności przedsiębiorstw. Dyskusje do-
tyczyły m.in. faktu, że Polska jest krajem
o najniższym poziomie wydatków na ba-
dania i rozwój w Unii Europejskiej. To bę-
dzie się zmieniać dzięki flagowej ini-
cjatywie w ramach strategii Europa
2020 – projektowi Unia Innowacji. Dzia-
łania Komisji Europejskiej, polskiego rzą-

du i rynku finansowego stworzyły ogrom-
ną szansę dla polskich przedsiębiorców
oraz wszystkich podmiotów zaintere-
sowanych pozyskaniem finansowania
dla innowacji i rozwoju. Unia Europejska
przeznaczy w latach 2014–2020 ponad
81 mld euro na rozwój. Planowane są
także ogromne fundusze na wsparcie
przedsiębiorców w dostępie do tych
środków. Mam nadzieję, że polskie
przedsiębiorstwa wykorzystają wielką
szansę, jaką stworzyła poprawa wa-
runków ramowych dla innowacji. UDT
będzie je wspierał na każdym etapie
działań.

Rozmawiał Jacek Markowski
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Od wielu lat kieruje pan firmą AED Polska
oraz Laboratorium AED Polska, które
świadczy usługi na rzecz przemysłu i nie
tylko. Państwa badania służą ocenie sta-
nu technicznego urządzeń technicznych
i infrastruktury metodą emisji akustycznej.
Jakie były początki działalności AED
Polska i jak pan ocenia minione 10 lat
działalności firmy oraz laboratorium?

– Tak, to już ponad 10 lat działalno-
ści Acoustic Emission Diagnostic Polska
w promowaniu i stosowaniu emisji aku-
stycznej do badań stanu technicznego
urządzeń i infrastruktury, m.in. w prze-
myśle petrochemicznym, energetycz-
nym, chemicznym, nawozowym, wy-
dobywczym, gazowniczym i budow-
nictwie. Firma AED Polska powstała

Przetarte szlaki w badaniach
diagnostycznych dla emisji akustycznej

W sprawach oceny technicznej, bezpiecznej eksploatacji
urządzenia, bezpieczeństwa ludzi i procesu produkcyj-
nego, a także ochrony środowiska, cena nie powinna sta-
nowić jedynego kryterium oceny oferty – mówi Andrzej
Kaźmierczak, prezes Acoustic Emission Diagnostic 
Polska Sp. z o.o.
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w 2004 roku, oferując usługi w zakresie
badań diagnostycznych z wykorzysta-
niem metod nieniszczących – NDT,
a zwłaszcza metody emisji akustycznej
– AE. Decydując się na inwestycje
w sprzęt diagnostyczny i szkolenie ka-
dry specjalistów, mieliśmy wielkie na-
dzieje na pozytywną reakcję zarówno ze
strony przemysłu, jak i odpowiednich
służb dozoru technicznego, na możli-
wość stosowania metody badań AE
w polskich realiach, tym bardziej że
poza Polską badania takie są już pro-
wadzone od prawie 30 lat, a środowiska
naukowe i akademickie w Polsce też wy-
korzystują ją w warunkach laboratoryj-
nych na miarę swoich potrzeb i możli-
wości. Niestety, nie było łatwo dotrzeć do
świadomości użytkowników urządzeń
technicznych i przedstawicieli dozoru
technicznego z informacją, że metoda
AE – uznana i znormalizowana – może
być skutecznie stosowana w diagno-
styce, a specjaliści są szkoleni za gra-
nicą w nabywaniu kompetencji zgodnie
z europejskimi normami, mają zdane eg-
zaminy, posiadają właściwe certyfikaty,
natomiast sprzęt diagnostyczny jest już
produkowany i standaryzowany w wie-
lu krajach europejskich. Tak więc lata
2005–2007 to w działalności AED Polska
czas popularyzacji samej metody, uka-
zywania jej praktycznych zastosowań
w diagnostyce oraz ponaddwuletnie
postępowanie przed CLDT i UDT pro-
wadzące do uznania metody AE stoso-
wanej w badaniach diagnostycznych
urządzeń technicznych dozorowanych
przez UDT. Nie był to proces łatwy, po-
nieważ obie strony tego postępowania
uczyły się w trakcie rozpatrywania na-
szego wniosku o uznanie metody zasad
wykonywania audytów w trakcie badań
oraz przepisów krajowych i europejskich
w tym zakresie, których do dziś najczę-
ściej nie ma w wersji polskiej. Redago-
waliśmy pierwszą instrukcję postępo-
wania, wzory raportów i sprawozdań
z badań. Ten pierwszy trudny i skom-
plikowany dla nas proces zderzenia
się z machiną „urzędniczą” zakończy-
liśmy sukcesem w 2007 roku, uzyskując
świadectwo uznania techniki badawczej
UDT i CLDT w Poznaniu nr NM-006/07.

Nasze działania i starania w tym
okresie sprowadzały się nie tylko do cer-
tyfikacji firmy i metody, lecz także do
wzorcowania i standaryzacji w Głów-
nym Urzędzie Miar aparatury do ba-
dania AE, szkolenia kadry pierwszych
krajowych specjalistów w zakresie me-
tody AE, w tym 12 osób z kompetencja-
mi I i II klasy specjalisty AE, zgodnie

z normą PN-EN 473. Wszystko to odby-
wało się we współpracy z producentem
aparatury A-Line DDM PCI – firmą In-
terunis z Moskwy i Narodowym Insty-
tutem Spawalnictwa w Kijowie. Z tego
okresu na szczególną uwagę zasługu-
je nasza próba nawiązania współpra-
cy ze środowiskiem naukowym i aka-
demickim – ze względu na siedzibę AED
Polska m.in. z Politechniką Warszawską.
Zgłosiliśmy wolę współpracy, wymiany
doświadczeń, wspólnych prac, szkole-
nia specjalistów w Polsce oraz wymia-
nę informacji w zakresie metodyki ba-
dawczej AE, oceny przydatności sprzę-
tu diagnostycznego oraz porównań ba-
dawczych. Niestety nie spotkaliśmy się

choćby z najdrobniejszymi przejawami
zainteresowania, wolą współpracy ani
sympatii. Wydaje się, że po prostu je-
steśmy ze swoimi usługami wyłącznie
konkurencją, a nie potencjalnym part-
nerem w upowszechnieniu na rynku me-
tod badań nieniszczących – badań
metodą emisji akustycznej.

Po uzyskaniu uznania CLDT i UDT
AED Polska rozwinęła działalność dia-
gnostyczną na urządzenia techniczne
dozorowane przez UDT. Oczywiście
samo uznanie nie otwierało jeszcze

wszystkich drzwi i możliwości w stoso-
waniu metody. Jak mówią w środowisku
inżynierskim, często najsłabszym ele-
mentem w procesach i systemach tech-
nicznych jest człowiek i to on stanowi
najczęściej przyczynę wypadków i pro-
blemów w eksploatacji urządzeń tech-
nicznych. Tak też było i w przypadku po-
pularyzacji metody AE w badaniu urzą-
dzeń dozorowanych przez UDT – w więk-
szości przypadków jej zastosowanie
zależało od świadomości użytkownika
urządzenia, zakładowego dozoru i do-
zoru UDT. Przepisy przepisami, normy
normami, uznanie uznaniem, ale to
oddelegowany inspektor UDT decydo-
wał, czy można zastosować badania

metodą emisji akustycznej czy nie.
Względy ekonomiczne i argumenty
wnioskodawcy nie miały tutaj żadnego
znaczenia – liczą się tylko aspekty tech-
niczne, a tak naprawdę częściej inter-
personalne.
Rynek usług diagnostycznych oparty
na stosowaniu badań nieniszczących
jest rynkiem trudnym, konkurencyj-
nym, mocno znormalizowanym, opi-
sanym procedurą, instrukcjami, certy-
fikacjami i świadectwami kompetencji
oraz monitorowany różnorodnymi nad-
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Jako wykonawca usługi diagnostycznej na urzą-
dzeniach technicznych dozorowanych przez
UDT często dziwię się, że klient nie zwraca
uwagi na kompetencje zespołu czy firmy, tylko
na oferowaną najniższą cenę usługi. Przecież 
w sferze usług niska cena zazwyczaj nie 
przekłada się na jakość usługi.

Adsorbery ciśnieniowe – okresowe badanie diagnostyczne UDT z wykorzystaniem 
metody emisji akustycznej
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zorami. Czy w ocenie przydatności metody
badawczej oferowanej przez Laboratorium
AED Polska ważnym elementem oceny
oferty jest cena usługi diagnostycznej?

– To prawda, w naszej historii świad-
czenia usług diagnostycznych możemy z peł-
ną odpowiedzialnością stwierdzić, że nie za-
wsze liczą się doświadczenie, jakość sprzę-
tu, posiadane metodyki, referencje, certyfi-
katy, rekomendacje, procedury i instrukcje
prowadzenia badań, czyli – ogólnie rzecz uj-
mując – kompetencje. Najczęściej o wybo-
rze oferty – podkreślam: w badaniach tech-
nicznych urządzeń dozorowanych, gdzie po-
winno chodzić głównie o rzetelne badania
i bezpieczeństwo dalszej eksploatacji urzą-
dzenia – decydujące jest „kryterium ceny”
analizowanej oferty, a także tzw. prefero-
wanie ofert, które wysoko cenią oczekiwa-
nia zamawiającego zdefiniowane w formu-
le „pieniądz w czasie”. Im większa firma, im
mocniejsza jej pozycja na rynku, im więcej
urządzeń do badania, tym bardziej preferu-
je ona w swojej ocenie oferty, gdzie głów-
nym kryterium oceny jest cena i „pieniądz
w czasie”. Tym samym często oczekuje się
od laboratorium de facto kredytowania ba-
dań, a terminy zapłaty nierzadko opiewają
na 90 czy nawet 120 dni, licząc od daty wy-
konania badania. W naszym rozumieniu
prowadzenia działalności diagnostycznej
w obszarze badań nieniszczących NDT sta-
wiamy na kompetencje specjalistów z za-
kresu AT, stały system ich szkolenia i wymianę
doświadczeń z laboratoriami i instytutami
wiodącymi w tym zakresie – dotyczy to tak-
że standaryzacji sprzętu i aktualizacji me-
todyk badawczych. Uczestniczymy w krajo-
wych i międzynarodowych szkoleniach, kon-
ferencjach i seminariach z tego zakresu ba-
dań diagnostycznych. Efektem takich dzia-
łań zarządu firmy AED Polska jest kilku-
dziesięcioosobowa grupa specjalistów z cer-
tyfikatami NDT w zespole firmy, przy czym kil-
kanaście osób z tego grona to specjaliści II
i III klasy w zakresie badań metodą AE
zgodnie z PN-EN 473, a także PN-EN ISO
9712. AED Polska Sp. z o.o. posiada status
podwykonawcy UDT w zakresie wykony-
wania badań laboratoryjnych nr LB-242/27.

Jako wykonawca usługi diagnostycznej na
urządzeniach technicznych dozorowanych
przez UDT często dziwię się, że klient nie
zwraca uwagi na kompetencje zespołu czy
firmy, tylko na oferowaną najniższą cenę usłu-
gi. Przecież w sferze usług technicznych ni-
ska cena zazwyczaj nie przekłada się na ja-
kość usługi. W sprawach oceny technicznej,
bezpiecznej eksploatacji urządzenia, bez-
pieczeństwa ludzi i procesu produkcyjnego,
a także ochrony środowiska, cena nie po-
winna stanowić jedynego lub przeważają-
cego kryterium oceny oferty. W tej sferze dzia-

Chłodnica bezpośredniego chłodzenia – okresowe badanie diagnostyczne UDT z wyko-
rzystaniem metody emisji akustycznej
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łalności wybór oferty nie powinien od-
bywać się jak w przysłowiowym „wyści-
gu szczurów”. My nie jesteśmy zainte-
resowani uczestnictwem w takich po-
stępowaniach. Kompetencje, referen-
cje, certyfikaty: tak – bo to może przeło-
żyć się na merytorycznie wyższy poziom
oceny ryzyka eksploatacji urządzenia
technicznego w wyniku przeprowadzo-
nych badań. Wyniki badań prowadzo-
nych przez kompetentne grono specja-
listów i tylko takich badań – niekoniecz-
nie najtańszych – stanowić mogą i po-
winny dla inspektora UDT podstawę do
uznania wyników tych badań i przyzna-

nia kolejnego okresu dopuszczenia urzą-
dzenia do dalszej eksploatacji.
Panie Prezesie, przedstawił pan po-
krótce historię firmy AED Polska oraz
uwarunkowania na rynku usług dia-
gnostycznych. Czy mógłby pan po-
wiedzieć więcej o istocie samej meto-
dy badawczej – emisji akustycznej
oraz jej atutach z punktu widzenia za-
mawiającego, zastosowaniu i głów-
nych praktycznych walorach?

– Przepisy dotyczące stosowania
metod NDT, w tym emisji akustycznej
– szczególnie w zakresie stosowania
metody AE w zastępowaniu rewizji we-
wnętrznej lub próby hydraulicznej  pod-
czas badań okresowych urządzenia
– formułują jednoznaczne kryterium, że
„można ją stosować w technicznie uza-
sadnionych przypadkach”. Tak więc
względy ekonomiczne związane z kosz-
tami przeprowadzenia badania kon-
trolnego dla dozoru technicznego nie
mają istotnego znaczenia. Przyznać
jednak należy, że obecne kierownictwo
UDT zaczęło zwracać uwagę na aspek-
ty ekonomiczne wykonywanych badań,
jednocześnie podkreślając, że liczy się
jakość przede wszystkim wykonywa-
nych badań, konkurencyjna gospo-
darka i bezpieczeństwo techniczne.

Główną dewizą UDT jest bezpie-
czeństwo techniczne. Podpisujemy się
pod tym, ponieważ to nasi specjaliści,
prowadząc badania NDT na urządze-
niach technicznych – często podziem-
nych, położonych na wysokościach po-
wyżej 15–45 m, z medium niebezpiecz-
nym, wysokotemperaturowym, wybu-
chowym, agresywnym, gazowym trują-
cym lub żrącym – zgodnie z przyjętymi
kryteriami akceptacji podczas badania
metodą emisji akustycznej AE są nara-
żeni na ewentualne wypadki podczas
prowadzonych prac czy skutki ewentu-
alnych awarii, kiedy np. musimy bada-

ne urządzenie obciążyć o 10 proc. wyż-
szym ciśnieniem niż najwyższe do-
tychczasowe robocze obciążenie za-
rejestrowane w eksploatacji badanego
urządzenia. W tych przypadkach nie-
przestrzeganie instrukcji prowadze-
nia badania i procedur oraz przepisów
BHP mogłoby nas – i nie tylko nas – na-
razić na groźne konsekwencje wszel-
kiego rodzaju.

Badania techniczne z zastosowa-
niem metody emisji akustycznej to ba-
dania, które możemy prowadzić w cy-
klu eksploatacyjnym urządzenia, tj. „w ru-
chu”. Urządzenie jest przez nas obcią-
żane zgodnie z wymogami wewnętrz-
nych procedur oraz dokumentacji od-
niesienia. Nie jest to – chociaż wielu myli
te metody – badanie metodą ultradź-
więkową. Metoda emisji akustycznej
jest pasywną metodą kontroli nienisz-
czącej. W procesie prowadzonych ba-
dań wykorzystujemy rejestrację oraz lo-
kalizację powstawania chwilowych fal
sprężystych wywołanych przez wyzwo-
lenie energii w materiale urządzenia.
Wyzwolenie sygnałów oraz źródeł aku-
stycznych w materiale rodzimym ba-
danego urządzenia technicznego i jego
infrastrukturze następuje pod wpływem
przyłożonego obciążenia oraz jego cy-

klicznych zmian przewidzianych w pro-
cesie badania. W jednym czasie ba-
damy całe urządzenie, a jego wynik ob-
razujemy w formacie 3D wraz z lokacją
defektów i wskazaniem ich klasy. Taką
realną i rzeczywistą wizualizację wyni-
ku badania uzyskujemy dzięki posia-
danym programom rejestracji i obrób-
ki danych, na ekranie aparatury dia-
gnostycznej. Następnie przedstawiamy
je klientowi i inspektorowi UDT. W prak-
tyce diagnostycznej oznacza to, że me-
toda emisji akustycznej AE pozwala
nam wskazać zmiany zachodzące
w strukturze materiału badanego urzą-
dzenia bez względu na to, czy zostało
one wykonane np. ze stali, z betonu,
kompozytu czy innego materiału, skon-
trolować stan techniczny połączeń nie-
rozłącznych i rozłącznych, występowa-
nie korozji, jej lokalizację, wykrywanie mi-
kropęknięć i nieszczelności urządzenia
i wielu innych wad materiałowych. Wie-
le informacji o zastosowaniu metody
i walorach jej praktycznego zastoso-
wania znajduje się na naszej stronie in-
ternetowej: www.aed-polska.pl. W In-
ternecie jest również dostępny coraz bo-
gatszy materiał z zakresu wyników ba-
dań oraz praktycznego zastosowania
metody AE.

Chciałbym podkreślić, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami metoda
AE może zastępować rewizję we-
wnętrzną i próbę hydrauliczną urzą-
dzenia – może być to rurociąg prze-
syłowy i technologiczny, zbiornik ci-
śnieniowy, niskociśnieniowy i bezci-
śnieniowy itp. – podczas badań do-
raźnych, okresowych lub poremonto-
wych, które w przypadku badań kla-
sycznych wymagają wyłączenia urzą-
dzenia technicznego z eksploatacji,
a często wstrzymania całego procesu
technologicznego, jego opróżnienia,
oczyszczenia, ponownego napełnienia,
utylizacji kontrastu, osuszenia, wy-
mianu części infrastruktury urządzenia,
np. uszczelek i zaworów, a więc wy-
dłużają czas badania i podnoszą jego
koszty. Przy stosowaniu metody AE
problemów tych, dodatkowych kosztów
badania i przestojów badanych urzą-
dzeń praktycznie unikamy. Pomijam
w tej wypowiedzi nasze doświadczenia
w badaniach prowadzonych metodą
AE za granicą. Należy jednak podkre-
ślić, że w innych krajach badania takie
są dynamicznie rozwijane i mamy wie-
le zaproszeń oraz zleceń spoza Polski.
Należy także, chociażby jednym zda-
niem, zasygnalizować, że metoda emi-
sji akustycznej służy skutecznemu

Na rynku diagnostycznym jest już kilka laborato-
riów stosujących w praktyce diagnostycznej me-
todę AE. Podejście UDT w ocenie skuteczności 
i przydatności metody AE w badaniach urządzeń
technicznych zmieniło się na korzyść. Od ponad
2 lat tematyka AT jest obecna w ramach szkoleń
prowadzonych przez Akademię UDT. W 2012
roku laboratoria uzyskały status laboratoriów
podwykonawczych UDT i stosują badania AT na
obiektach dozorowanych przez UDT.
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monitorowaniu urządzeń technicznych
w ramach tworzonych specjalnie i de-
dykowanych konkretnej instalacji kom-
pleksów diagnostyki monitorującej
KDM. Omówienie tego zagadnienia wy-
maga jednak odrębnego opracowania
i chyba wykracza poza obszar tej roz-
mowy.
Jak ocenia pan perspektywy rynku
usług diagnostycznych w badaniach sta-
nu technicznego urządzeń technicz-
nych ze szczególnym uwzględnieniem
urządzeń dozorowanych przez UDT?

– Perspektywy rozwoju w stosowa-
niu badań NDT w diagnostyce urzą-
dzeń technicznych dozorowanych przez
UDT, a także niepozostających pod
dozorem UDT, jawią się w moich oczach
bardzo optymistycznie. Przemawia za
tym kilka przesłanek. Na rynku dia-
gnostycznym jest już kilka laboratoriów
stosujących w praktyce diagnostycznej
metodę AE. Podejście UDT w ocenie
skuteczności i przydatności metody
AT w badaniach urządzeń technicz-
nych zmieniło się na korzyść. Od ponad
2 lat tematyka AT jest obecna w ra-
mach szkoleń prowadzonych przez
Akademię UDT. W 2012 roku laborato-
ria uzyskały status laboratoriów pod-
wykonawczych UDT i stosują badania
AT na obiektach dozorowanych przez
UDT. Sam Urząd Dozoru Techniczne-
go wyraźnie wskazał, że badania AT
będą w jego działalności rozwijane, bę-
dzie szkolona kadra własnych spe-
cjalistów AT w UDT, zakupiona zosta-
nie aparatura diagnostyczna służąca
badaniom AT. Wiele jeszcze trzeba
zrobić w kształtowaniu świadomości

klientów i inspektorów UDT, żeby po-
znali oni, zrozumieli i zaakceptowali ba-
dania metodą AE. Konferencja, jaką
zorganizował w listopadzie ubiegłego
roku UDT dla najważniejszych klientów
i partnerów w zakresie bezpiecznej
eksploatacji urządzeń technicznych
oraz ich badań diagnostycznych, jed-
noznacznie wskazała, że przyszłość to
badania NDT, w tym emisja akustycz-
na, to narzędzia diagnostyczne bardzo
istotne w budowaniu bezpieczeństwa
technicznego oraz efektywnym wdra-
żaniu metody oceny ryzyka RBI w dzia-
łalności UDT, laboratoriów badaw-
czych podwykonawców UDT. To pro-
ces, którego realizacja czeka nas
wszystkich. Dostrzegł to UDT, jego naj-
ważniejsi klienci z branży energetyki,
petrochemii, chemii, branży przesyło-
wej, wydobywczej, gazowej i magazy-
nowej, ale także przedstawiciele bran-
ży ubezpieczeniowej – mając na wzglę-
dzie ocenę ryzyka eksploatacji ubez-
pieczanych urządzeń technicznych,
infrastruktury technicznej i linii tech-
nologicznych.

Na koniec najbardziej optymistycz-
ny akcent w tym zakresie: otóż, 2 mar-
ca br. firma Acoustic Emission Diagno-
stic Polska i Urząd Dozoru Techniczne-
go podpisały porozumienie o współ-
pracy w stosowaniu metody emisji aku-
stycznej AE w badaniach u klientów
UDT, a także o współpracy w zakresie
wymiany doświadczeń w tym obszarze
oraz o pomocy w szkoleniu kadry spe-
cjalistów UDT w zakresie AT. To sukces
po 10 latach współpracy z UDT i wyko-
naniu ponad 350 ekspertyz metodą AE
tylko na urządzeniach technicznych
dozorowanych przez UDT w roku 2013
i 2014 . To także powód do satysfakcji
i konkluzji, że lata minione nie były
czasem straconym dla realizacji naszej
misji w zakresie bezpieczeństwa tech-
nicznego i badań urządzeń technicz-
nych metodą emisji akustycznej AE
w Polsce.

Rozmawiał Jacek Markowski

AED Polska Sp. z o.o.
www.aed-polska.pl

2 marca br. firma Acoustic Emission Diagnostic
Polska i Urząd Dozoru Technicznego podpisały
porozumienie o współpracy w stosowaniu me-
tody emisji akustycznej AE w badaniach u klien-
tów UDT, a także o współpracy w zakresie
wymiany doświadczeń w tym obszarze oraz 
o pomocy w szkoleniu kadry specjalistów UDT 
w zakresie AT.

Technologiczne rurociągi ciśnieniowe (termoizolowane) – okresowe badania diagnostyczne UDT z wykorzystaniem metody emisji akustycznej





Spółka zaskakuje rynek niemal co
chwilę komunikowanymi nowymi pla-
nami. Czy nie czas na biznesową sta-
bilizację?

– Kto stoi w miejscu, ten się cofa. To
popularne stwierdzenie idealnie od-
daje sytuację w realiach branży rafi-
neryjnej. Dlatego w Lotosie nigdy nie
było i nie będzie zgody na zaniechanie
poszukiwania nowych rozwiązań i do-
skonalenie działania. Podzielam zdanie,
że w biznesie ten kto ciągle jest w ruchu,
ryzykuje więcej niż ten, kto tylko ocenia
otoczenie, ale zwracam uwagę, że my
wiemy, jak działać. Nasze kompetencje
budujemy od wielu lat i życie, a właści-
wie praktyka biznesowa, pokazuje, że
na coraz szybciej zmieniającym się
globalnym rynku rafineryjnym radzimy
sobie bardzo dobrze. Lotos to rzeczy-
wisty ciągły rozwój. Stale towarzyszą
nam zmiany niemające swoich odpo-
wiedników w realiach polskiej gospo-

darki. Takim biznesowym otwarciem no-
wej karty dla Lotosu był Program 10+.
To on zmienił rafinerię Grupy LOTOS
w bardziej nowoczesnego, ważnego
europejskiego producenta paliw i innych
produktów rafineryjnych. Osiągnęliśmy
nowy zasięg i potencjał biznesu, a przy
tym zwiększyliśmy moce produkcyjne do
ponad 10 milionów ton ropy naftowej
rocznie, osiągając jeden z najwyższych
poziomów kompleksowości przerobu
ropy w Europie. To była przełomowa dla
spółki decyzja. Dziś – właśnie dzięki re-
alizacji Programu 10+, zrealizowanego
w latach 2007–2011 – należymy do naj-
bardziej zaawansowanych
technologicznie rafinerii
w Europie i na świecie.

LOTOS stawia na ciągły rozwój
Nie wystarcza kupić tanio ropę. Sztuką jest tak przerobić surowiec, aby z każdej baryłki
wycisnąć maksymalnie dużo i to wysokomarżowych produktów. Taki był cel naszych
działań inwestycyjnych zainicjowanych na początku ubiegłego dziesięciolecia. Dzięki in-
westycjom w perspektywiczny rozwój rafinerii i skokowi technologicznemu instalacji po-
wstałych w ramach Programu 10+ zagwarantowaliśmy wszechstronność naszej
rafinerii i zapewniliśmy możliwość przerobu w niej każdego gatunku ropy – mówi
Marek Sokołowski, wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy
LOTOS SA.
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Perspektywy dla wielu europejskich ra-
finerii są dziś mało optymistyczne.
W jaki sposób przyjęta przez LOTOS
strategia może uchronić spółkę przed
zawirowaniami na rynku europejskim
w dłuższej perspektywie?

– Zawsze istnieje ryzyko, że pew-
nych elementów czy zdarzeń się nie
przewidzi. Przykład drastycznego spad-
ku cen ropy w 2014 roku dobitnie to po-
kazuje. Od lat obserwujemy wypadanie
z rynku kolejnych rafinerii. Tylko w latach
2009–2013 zostało zamkniętych 16 eu-
ropejskich rafinerii, głównie tych o ni-
skim poziomie kompleksowości, czyli
niższej efektywności. Według niektó-
rych analiz rynkowych w najbliższych la-
tach w Europie powinno zostać wyłą-

czone jeszcze ok.
20 proc.

mocy przerobowych rafinerii. Słabsze,
mniej zaawansowane technologicznie
rafinerie nie mają dobrych perspektyw.
Część z zamykanych rafinerii była moc-
no nakierowana na eksport produktów
naftowych do USA, tymczasem teraz to
często amerykańskie produkty naftowe

są przywożone do Europy. Właśnie
obecny okres najlepiej pokazuje, że te
podmioty, które we właściwym czasie

zdecydowały się na – często bar-
dzo radykalne – zmiany

strategii i postawiły na
duży skok inwe-
stycyjny, dziś są
w dobrej kondy-
cji. Tak jest
w przypadku
Grupy Lotos. Je-
steśmy w gru-

pie najnowo-
cześniejszych

zakładów i pro-
dukujemy głównie

na duży rynek we-
wnętrzny, więc klu-

czowe negatywne
zjawiska na świecie
miały na nas ograni-
czony wpływ. Ponadto
zniżka notowań ropy
z poziomu ponad 100

dolarów w czerwcu
2014 roku do około

60 dolarów dzisiaj może przynajmniej
czasowo wstrzymać napływ produk-
tów naftowych z USA na Stary Konty-
nent, a to oznacza poprawę sytuacji eu-
ropejskich rafinerii. Jeśli spółka potrafi
przewidywać i dobrze definiować moż-
liwe scenariusze rozwoju, może w bar-

dzo dużym stopniu przygotować się
na zmiany. Nie jest w stanie uniknąć
wszystkich ryzyk, ale skutecznie mini-
malizuje ich skutki.
Co jest dla Grupy Lotos takim sposo-
bem na minimalizację ryzyka?

– Jak w każdym profesjonalnie za-
rządzanym biznesie, nasze działanie
wynika i powinno wynikać ze świado-
mości tego, co możemy dodatkowo
zbudować, bazując na posiadanym
majątku produkcyjnym, czyli z pomysłu,
jak rozwijać stworzony biznes, aby wy-
przedzał oczekiwania rynku, jedno-
cześnie ograniczając koszty własne.
Koncentrujemy się więc na kluczowej
dla rafinerii kwestii maksymalnego wy-
korzystania surowca do produkcji wy-
sokomarżowych produktów. Dlatego
przygotowaliśmy i wdrażamy nasz au-
torski projekt EFRA. Jest to planowana
inwestycja dotycząca budowy instalacji
opóźnionego koksowania – DCU i in-
stalacji pomocniczych. Program EFRA,
definiowany jako Efektywna Rafinacja,
ma na celu dalszy wzrost efektywności
funkcjonowania rafinerii w Gdańsku.

Jeśli spółka potrafi przewidywać i dobrze definio-
wać możliwe scenariusze rozwoju, może w bar-
dzo dużym stopniu przygotować się na zmiany.
Nie jest w stanie uniknąć wszystkich ryzyk, ale
skutecznie minimalizuje ich skutki.
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Zgodnie z założeniami jego realizacja
pozwoli podnieść modelową marżę ra-
fineryjną o dodatkowe 2 dolary na każ-
dą baryłkę przerobionej ropy. To am-
bitny, ale realny cel. Dzięki realizacji pro-
jektu EFRA zlikwidujemy problem tak
zwanej ciężkiej pozostałości z przerobu
ropy naftowej i zwiększymy produkcję
wysokomarżowych produktów, takich
jak benzyna czy olej napędowy. Pro-
gram EFRA jest pozytywnie oceniany
przez rynek i zapewnia wysoką stopę
zwrotu, stosunkowo mało wrażliwą na
zmienne ceny ropy. Zdajemy sobie
sprawę, że realizując taki projekt, usu-
wamy z dotychczasowego łańcucha
produkcyjnego te produkty, na których
mamy ujemną marżę, które w przy-
szłości byłyby poważnym balastem dla
poprawy efektywności działania pro-
cesów rafineryjnych.
Skąd państwa przekonanie, że działa-
cie zgodnie z najlepszymi praktykami
w branży? Czy nie podchodzą państwo
do swojej strategii rozwoju zbyt opty-
mistycznie?

– Nasz swoisty spokój w działaniu
ma swoje uzasadnienie. Poddajemy się
ocenie ze strony eksperckich firm ze-

wnętrznych, które biorą pod lupę rafi-
nerie na całym świecie. Mogę zapew-
nić, że tu nie ma taryfy ulgowej i każ-
da niedoskonałość w działaniu rafinerii
jest sygnalizowana. Dziś wiemy, że
w przypadku Grupy LOTOS tzw. wskaź-
nik kompleksowości procesu przerób-
czego – Nelson Complexity Index – jest
jednym z najwyższych w Europie i wy-
nosi 10. Odzwierciedla on intensyw-
ność przerobu rop naftowych w rafinerii
oraz potencjał generowania wartości
dodanej przez rafinerię. Wyższy wskaź-
nik w Europie posiada rafineria Slo-
vnaft w Bratysławie – 11,5 oraz rafine-
ria MOL w okolicach Budapesztu – 10,6.
Należy dodać, że są to dane bez
uwzględnienia realizowanego przez
nas projektu EFRA, czyli poprawy efek-
tywności przerobu ropy naftowej. Jego
realizacja spowoduje, że będziemy
już nie tylko w europejskiej czołówce
technologicznej, ale w grupie najno-
wocześniejszych rafinerii świata. Re-
asumując, nie jest tak, że sami sobie
wystawiamy laurkę i tym samym ba-
gatelizujemy zagrożenie ze strony kon-
kurencji. Świadomie wystawiamy się na
ostre zewnętrzne kryteria oceny, aby

uzyskać rzetelną informację na temat
naszego działania.
Z jednej strony dynamiczny rozwój i no-
woczesny potencjał rafineryjny, ale
z drugiej strony konkurencja ogrom-
nych naftowych korporacji. Czy mają
państwo konkretne, mocne atuty biz-
nesowe, aby tę walkę wygrywać w dłu-
giej perspektywie?

– W przypadku tej wielkości rafine-
rii jak nasza takie przewagi nie poja-
wiają się z dnia na dzień. Tu nie ma cu-
downego nabycia takich cech. Lotos
konsekwentną realizacją strategii za-
pewnił sobie tzw. odporność na nad-
podaż paliw na kontynencie. Ta nad-
podaż zawężała marże słabszych za-
kładów przetwarzających ropę naftową
w Europie. My mimo niesprzyjającego
otoczenia byliśmy w stanie zachować
przyzwoity, satysfakcjonujący poziom
marż. Innym atutem jest możliwość ela-
stycznego reagowania na potrzeby ryn-
ku i szybkiego dostosowywania proce-
sów produkcyjnych do aktualnych lub
zapowiadanych potrzeb naszych han-
dlowców. Ważne jest również to, że
system instalacji rafineryjnych został tak
zbudowany, aby dawał możliwości dal-
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szego rozwoju firmy w obszarach po-
krewnych. To pozwala uruchamiać pro-
jekty i realizować nowe inwestycje na-
kierowane docelowo na jeszcze głębszy
przerób ropy naftowej. Nie związali-
śmy sobie rąk podczas budowy nowych
instalacji rafineryjnych. Wprowadza-
jąc ich odpowiednią uniwersalność,
mamy możliwość dołączania do ist-
niejących instalacji nowych modułów,
rozszerzając możliwości produkcyjne
i ofertę produktową.
Ostatnie wahania na rynkach surow-
cowych i spektakularny spadek cen
ropy naftowej pokazały, że dla rafine-
rii cena tego surowca to nadal naj-
większe ryzyko. Czy są państwo w sta-
nie odpowiednio zabezpieczać się
przed takimi zmianami?

– Wiele wskazuje na to, że po pół-
rocznym okresie drastycznych spadków
notowania ropy osiągnęły już mini-
mum, a w ostatnich tygodniach obser-
wujemy pewną zwyżkę jej notowań.
Nie oznacza to jednak, że teraz cena bę-
dzie szybko szła w górę. Większość do-
staw surowca – ok. 90 proc. – trafia do
nas z Rosji. To jednak nie jest czynnik
szczególnego ryzyka. Rafineria Lotosu

jest dostosowana do przerobu ropy
naftowej wielu gatunków. Także do-
godne, strategiczne położenie gdańskiej
rafinerii nad morzem i dostęp do Naf-
toportu umożliwia nam zakup tego su-
rowca z dowolnego kraju. Ropę kupu-
jemy tam, gdzie jest to dla nas aktual-
nie najbardziej opłacalne. Nie obser-
wujemy obecnie żadnych problemów
w dostawach ropy naftowej. Także Ro-
sja, która ma poważne problemy go-
spodarcze, jest niejako skazana na
sprzedaż ropy naftowej. To jest dla niej
strategiczne źródło dochodów i nic nie
zapowiada, że w tym obszarze mogą
wystąpić trudności. Oczywiście bar-
dzo uważnie obserwujemy światowe no-
towania ropy, aby odpowiednio zare-
agować.
Rynek rafineryjny nie ma litości dla tych,
którzy nie są efektywni. Spółka musi za-
biegać o zakup surowca na możliwie
najlepszych warunkach cenowych i tak
go przerabiać, aby nawet w trudnym
okresie zarabiać. Jak w praktyce wy-
gląda ten proces?

– Dokładnie tak to wygląda w prak-
tyce. Nie wystarcza kupić tanio ropę.
Sztuką jest tak przerobić surowiec, aby
z każdej baryłki wycisnąć maksymalnie
dużo i to wysokomarżowych produktów.
Taki był cel naszych działań inwesty-
cyjnych zainicjowanych na początku
ubiegłego dziesięciolecia. Dzięki in-
westycjom w perspektywiczny rozwój
i skokowi technologicznemu instalacji
powstałych w ramach Programu 10+
zagwarantowaliśmy wszechstronność
naszej rafinerii i zapewniliśmy możli-
wość przerobu w niej każdego gatunku
ropy. O zaawansowaniu technologii
przerobu świadczy wspomniany bardzo
wysoki wskaźnik Nelsona. Warto do-
dać, że mediana tego wskaźnika dla ra-
finerii europejskich, które w latach
2009–2013 zakończyły swój żywot, wy-
nosiła 7,4. Mając wysokiej jakości pro-
dukty, wytworzone przy wysokiej efek-
tywności procesów technologicznych,
oferujemy je rynkowi w atrakcyjnej ce-
nie i, co ważne, po korzystnej dla nas
marży.
Z pana wypowiedzi wynika bardzo
optymistyczny obraz perspektyw roz-
woju rafinerii. Czy nie ma żadnych
trudności, z którymi musicie walczyć?

– Moja ocena realiów wynika z fak-
tu, że LOTOS nie tylko dobrze radzi so-
bie na konkurencyjnym krajowym i eu-
ropejskim rynku, lecz także ze świado-
mości, że jest przygotowany do dal-
szego rozwoju. Mamy dobrze zdefi-
niowane cele, dobrane do tego narzę-

dzia i świetnych fachowców. Dlatego nie
obawiamy się o efekty realizacji nowych
projektów. Ale oczywiście trudności
jest wiele. Zarówno nam, jak i innym fir-
mom z branży, przeszkadza wciąż
znaczny nieregulowany obszar, czyli
szara strefa w handlu paliwami. Od kil-
ku lat mamy do czynienia z paradok-
salną sytuacją stałego wzrostu gospo-
darczego Polski i spadającej oficjalnej
konsumpcji paliw. Wszyscy wiemy, że
szara strefa boleśnie uderza w tych, któ-
rzy działają legalnie. Ten problem trze-
ba pilnie rozwiązać. Nieopodatkowane
niskiej jakości paliwa nie mogą trafiać
do Polski. Zakładamy, że wprowadza-
ne przez instytucje państwowe środki
przeciwdziałania rozwojowi szarej stre-
fy w handlu paliwami przyniosą wy-
mierne efekty. Wspieramy wprowa-
dzenie tego typu rozwiązań, gdyż na
nielegalnym obrocie tracą nie tylko
spółki paliwowe, ale przede wszystkim
budżet państwa.
Jakie są według pana perspektywy roz-
woju spółki na ten rok w porównaniu do
ubiegłego?

– W tym roku priorytetem jest dla nas
realizacja projektów, na które mamy
środki z ostatniej emisji akcji z prawem
poboru. Koncentrujemy się na zakoń-
czeniu pozyskiwania finansowania
z sektora bankowego. Mamy zdefinio-
wane cele strategiczne. Są to dalsze in-
westycje w upstream, ze szczególnym
naciskiem na pozyskanie ropy naftowej
i gazu ziemnego z nowych pól na Bał-
tyku, dalsze unowocześnianie naszej ra-
finerii i wzrost jej efektywności, między
innymi poprzez realizację projektu
EFRA, wreszcie – umacnianie pozycji na
rynku. Realizacja zadań dotychczaso-
wej strategii przebiegła zgodnie z na-
szymi założeniami. Wystarczy przyto-
czyć kilka liczb. Według danych z po-
łowy 2014 roku mamy już ponad 9 proc.
udziałów w detalicznym rynku paliw
w Polsce. Zakładaliśmy, że osiągniemy
10 do końca 2015 roku. Nasz udział
w krajowym hurtowym rynku paliw
przekracza wyraźnie 33 proc. Dzięki ak-
tywom Heimdal na Morzu Północnym
i rozwojowi wydobycia na Bałtyku suk-
cesywnie zbliżamy się do założonych ce-
lów w zakresie wydobycia. Jesteśmy
więc na dobrej drodze, żeby obecną
strategię zrealizować. We wrześniu pla-
nujemy publikację nowej strategii roz-
woju, obejmującej okres do końca tej de-
kady, w której wskażemy nowe kierun-
ki i zadania.

Rozmawiał Robert Stępniak
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Nie jest tak, że sami
sobie wystawiamy
laurkę i tym samym
bagatelizujemy za-
grożenie ze strony
konkurencji. Świa-
domie wystawiamy
się na ostre ze-
wnętrzne kryteria
oceny, aby uzyskać
rzetelną informację
na temat naszego
działania.

Fot. Wojciech Jakubowski



Stosowane kryteria zatwierdza-
nia projektów inwestycyjnych
obejmują m.in. zgodność ze stra-

tegią Grupy Kapitałowej LOTOS, pla-
nowaną efektywność ekonomiczną in-
westycji oraz poziom ryzyka związane-
go z osiągnięciem zaplanowanych efek-
tów. Grupa bierze również pod uwagę
wpływ rozważanego projektu inwesty-
cyjnego na środowisko naturalne, a tak-
że bezpośrednie sąsiedztwo danego za-
kładu. W przypadku zmiany założeń
przyjętych na etapie pierwotnej oceny
inwestycji w wyniku okoliczności ze-
wnętrznych lub wewnętrznych projekty
inwestycyjne poddawane są ponow-
nej analizie i aktualizacji. W przypadku
złożonych projektów inwestycyjnych
wewnętrzne analizy Grupy są prze-
prowadzane w oparciu o wyniki analiz
przygotowanych na zlecenie Grupy
przez uznanych doradców zewnętrz-
nych.

Kryteria
W warunkach silnej konkurencji

rynkowej i presji ze strony restrykcyjnych

regulacji związanych z ochroną klima-
tu dotyczących podmiotów działają-
cych na kontynencie europejskim Gru-
pa LOTOS precyzyjnie konstruuje swo-
je strategie rozwoju, aby zapewniały
maksymalną skuteczność realizacji
strategicznych projektów. Stosowane
kryteria to: spójność przedmiotu i celu
projektu ze Strategią 2011–2015 oraz kie-
runkami rozwoju Grupy do roku 2020;
konieczność zapewnienia silnej pozycji
konkurencyjnej dla segmentu produk-
cji i handlu; wysoki poziom spodziewa-
nych stop zwrotu z planowanych pro-
jektów, przy jednoczesnej minimalizacji
związanych z nimi ryzyk.

Dlatego LOTOS koncentrował się na
efektywnej realizacji kluczowych pro-
jektów inwestycyjnych dla planowej re-
alizacji założeń strategii firmy w okresie
2011–2015 oraz kierunków rozwoju do
roku 2020 w związku z planowanym
ogłoszeniem nowej strategii jesienią
br.

Strefa zaawansowanych 
technologii

LOTOS Asfalt we współpracy z gru-
pą LOTOS wybuduje na terenie rafine-
rii instalację opóźnionego koksowania
wraz z infrastrukturą towarzyszącą – tzw.
projekt EFRA. Jego realizacja pozwoli na
konwersję ciężkiej pozostałości po prze-
robie ropy w rafinerii na pożądane na
rynku produkty końcowe, takie jak olej
napędowy, gaz płynny (LPG) oraz ben-
zyna do pirolizy. Realizacja projektu
EFRA umożliwiłaby ograniczenie, a na-
wet eliminację produkcji niskomarżo-
wych asfaltów i ciężkich olejów opało-
wych wytwarzanych z ciężkiej pozo-
stałości i wzrost produkcji wysokomar-
żowych produktów końcowych, w tym
dodatkowych 900 tys. ton wysokomar-
żowych paliw rocznie. Projekt EFRA
uzyskał pozytywną decyzję o uwarun-

kowaniach środowiskowych, zaś w koń-
cowej fazie są przetargi na główne in-
stalacje projektu.

Zawarcie umów z wykonawcami
na realizację projektu EFRA oraz za-
mknięcie jego finansowania jest pla-
nowane w połowie 2015 roku, a odda-
nie instalacji do użytku – na 2018 rok.
Inwestycja wymagać będzie nakła-
dów inwestycyjnych rzędu 500 mln euro,
z czego około 40 proc. nakładów inwe-
stycyjnych firma planuje sfinansować ze
środków własnych, w tym ze środków
pochodzących z emisji akcji, a pozostałą
część nakładów – z kredytu inwesty-
cyjnego.

Rozbudowa rafinerii w Gdańsku
o instalację węzła odzysku wodoru ba-
zuje na przyłączeniu jej do sieci gazu
ziemnego, dokonanym w 2012 roku.
Dzięki temu spółka osiągnęła możliwość
dalszego przerobu gazów odpado-
wych, używanych do tego momentu
jako gaz opałowy w piecach rafineryj-
nych. Grupa LOTOS ocenia, że wybu-
dowanie węzła pozwoli na wyproduko-
wanie dodatkowej ilości gazu płynnego
i benzyny surowej oraz zmniejszenie
emisji CO2, a odzyskany wodór umoż-
liwi dalszą intensyfikację procesów hy-
droodsiarczania. Realizacja projektu
zapewniłaby firmie rocznie około 100 tys.
ton LPG, 9 tys. ton wodoru i 25 tys. ton ben-
zyny.

Inwestycje w gaz…
W obszarze upstreamu planuje się

kontynuację prac prowadzonych przez
LOTOS Petrobaltic we współpracy ze
spółką CalEnergy Resources Poland
dotyczących zagospodarowania złóż
gazowych B4 i B6, zlokalizowanych w Pol-
skiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej
na Morzu Bałtyckim. Zakłada się roz-
poczęcie komercyjnego wydobywania
gazu ziemnego z tych złóż na przełomie

Inwestuję, więc jestem 
Zgodnie ze Strategią na lata 2011–2015 nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej
LOTOS jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie do-
stępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojo-
wych w obszarach produkcji i handlu oraz wydobywczym. Dlatego każdą decyzję 
w sprawie realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego Grupa poprzedza 
ekonomiczną oceną jego efektywności.

www.rynekinwestycji.pl
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2017 i 2018 roku, przy czym udział LOTOS
Petrobaltic w wydobyciu wyniósł 51 proc.

Realizacja tej inwestycji umożliwi-
łaby m.in. dywersyfikację źródeł do-
staw gazu ziemnego do Grupy, a w kon-
sekwencji dywersyfikację źródeł przy-
chodów Grupy, realizację marży wy-
dobywczej na projektach gazowych,
jak również wsparcie bezpieczeństwa
energetycznego Polski. W przypadku
podjęcia pozytywnej decyzji inwesty-
cyjnej realizacja zagospodarowania
złóż planowana jest w latach 2015–
2018 i zakłada m.in. budowę oraz in-
stalację platformy wydobywczej na zło-
żu B6 oraz satelitarnej platformy na zło-
żu B4, wykonanie otworów produkcyj-
nych, instalację gazociągu podmor-
skiego do Władysławowa oraz budowę
lądowej instalacji separacji frakcji cie-
kłych (LPG, kondensat) z gazu na tere-
nie Elektrociepłowni Energobaltic we
Władysławowie.

Szacuje się, że w latach 2015–2018
realizacja projektu wymagać będzie
ze strony LOTOS Petrobaltic nakładów
inwestycyjnych rzędu 800 mln zł, z cze-
go około 55 proc. Grupa planowała sfi-
nansować ze środków własnych, w tym
ze środków pochodzących z emisji ofe-
rowanych akcji, a pozostałą część z kre-
dytów bankowych.

…i w ropę naftową
Również w obszarze poszukiwań

i eksploatacji węglowodorów zakłada
się kontynuację prac prowadzonych
przez LOTOS Petrobaltic w zakresie za-
gospodarowania złoża ropy naftowej B8
zlokalizowanego w Polskiej Wyłącznej
Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyc-
kim. Spółka planuje rozpoczęcie ko-
mercyjnego wydobywania ropy naftowej
ze złoża na koniec 2015 roku.

Realizacja tej inwestycji umożliwi-
łaby m.in. wsparcie realizacji założeń
Strategii na lata 2011–2015, dywersyfi-
kację źródeł dostaw ropy naftowej do
LOTOSU, a w konsekwencji dywersyfi-
kację źródeł przychodów firmy, reali-
zację marży wydobywczej oraz wzmoc-
nienie bezpieczeństwa energetycznego
Polski. Szacuje się, że realizacja projektu
wymagać będzie do 2015 roku nakła-
dów inwestycyjnych o wartości około
1,8 mld zł. Projekt byłby finansowany ze
środków z podwyższenia kapitału i emi-
sji obligacji.

LOTOS działa także na Norweskim
Szelfie Kontynentalnym, gdzie eksplo-
atuje złoża węglowodorów w ramach
pakietu Heimdal. Inwestycja ta pozwo-
liła na zwiększenie przez firmę wydo-

bycia węglowodorów na Norweskim
Szelfie Kontynentalnym i tym samym na
zwiększenie przychodów ze sprzedaży
zagranicznej surowców.

Rynek przede wszystkim
LOTOS z powodzeniem kontynuuje

realizację programu zrównoważone-
go rozwoju sieci stacji paliw pod mar-
ką LOTOS w dwóch segmentach: eko-
nomicznym i premium, połączonego
z intensyfikacją sprzedaży w ramach
już istniejącej sieci stacji paliw. W 2015
roku planuje się zwiększenie liczby sta-
cji paliw do 194 stacji w segmencie eko-
nomicznym (LOTOS Optima) i 275 sta-
cji w segmencie premium (LOTOS Pre-
mium), w tym do 19 stacji w segmencie
premium zlokalizowanych w miejscach
obsługi podróżnych.

Wymienione inwestycje i plany dzia-
łań operacyjnych Grupy LOTOS mają
utrwalić obecną pozycję spółki i za-
pewnić jej realne przewagi konkuren-
cyjne. W efekcie zakończonej z suk-
cesem realizacji Programu 10+ rafi-
neria Grupy LOTOS jest jedną z naj-
nowocześniejszych rafinerii w Euro-
pie. Nowoczesność technologiczno-
-produkcyjna oznacza przewagę kon-
kurencyjną na rynku. Żeby ją utrzymać,
spółka musi realizować zarówno mniej-
sze projekty, podnoszące jej sprawność
działania, jak i duże programy, takie jak
projekt koksowania, zmieniające układ
technologiczny i wprowadzające no-
we produkty do jej oferty. Dzięki temu
docelowo zwiększy się wartość firmy
i szansa na dywidendę dla akcjona-
riuszy. �

Platforma wiertnicza LOTOS PETROBALTIC

LOTOS z powodzeniem kontynuuje realizację
programu zrównoważonego rozwoju sieci stacji
paliw pod marką LOTOS w dwóch segmentach:
ekonomicznym i premium, połączonego z inten-
syfikacją sprzedaży w ramach już istniejącej
sieci stacji paliw.
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Hamulce rozwoju Od wielu lat rzesze ludzi odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo w zakładach

pracy starają się doprowadzić poprzez
swoją pracę do jego utrzymania na za-
mierzonym poziomie. Szczególne za-

dania w tym zakresie mają
wyspecjalizowane ekipy ludzi w przed-

siębiorstwach o podwyższonych sta-
nach zagrożenia spowodowanych

rodzajem produkcji, surowcami czy
warunkami pracy w środowiskach nie-

bezpiecznych dla życia i zdrowia.

www.rynekinwestycji.pl
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Platformy wydobywcze na morzu,
rafinerie, bazy paliw, petrochemia,
poszukiwania gazu, jego maga-

zynowanie i transport, zakłady che-
miczne, spożywcze, kopalnie węgla

brunatnego z ogromnym zapyleniem
– to tylko nieliczne zagrożenia dla czło-
wieka i środowiska, z jakimi mamy do
czynienia w przypadku zaistnienia awa-
rii spowodowanej niedoskonałością
konstrukcyjną urządzenia, maszyny czy
też – częściej – błędem pracownika.

Całe sztaby ludzi w wielkich zakła-
dach chemicznych zajmują się przewi-
dywaniem ewentualnych błędów, po-
myłek i działań mogących mieć wpływ
na stan zagrożenia w trakcie normalnej
pracy. Poświęcanie dziesiątek godzin na
szkolenia i stosowanie już sprawdzo-
nych i przetestowanych algorytmów
działania w strefach zagrożonych wy-
buchem stało się normą w każdym no-
woczesnym zakładzie pracy. Wielo-
krotnie te standardy postępowania i re-
agowania w sytuacjach zagrożenia są
wypracowywane po analizie tragicz-
nych wypadków i śmierci pracowników.

Każdy prezes czy dyrektor naczelny
zarządzający zakładem pracy jest na-
stawiony głównie na wykonanie planu,
produkcję, rozwój oraz zwiększanie zy-
sków przedsiębiorstwa i jego akcjona-
riatu. Może dlatego w każdej firmie ist-
nieje „hamulcowy” – osoba czy też
grupa ludzi odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo pracowników i infrastruk-

tury zakładu, którzy muszą lawirować
między wymaganiami zarządu a ist-
niejącymi przepisami BHP. Powoli za-
czyna dominować praktyka i świado-
mość, że bez stosowania nowocze-
snych rozwiązań technicznych i zwięk-
szania poziomu wiedzy pracowników,
szczególnie na stanowiskach w strefach
zagrożonych wybuchem, każde przed-
siębiorstwo zaczyna się cofać.

W dobie nowoczesnych technologii,
stosowania automatyzacji procesów
produkcyjnych, sterowania kompute-
rowego brak odpowiednich środków
łączności przewodowej i bezprzewo-
dowej oraz możliwości przekazywania
natychmiastowych komunikatów po-
przez systemy nagłośnienia na terenie
zakładu pracy jest cichą zgodą na
wzrost zagrożenia i możliwość wystą-
pienia niebezpieczeństwa.

Nieprzykładanie wagi do szkoleń,
ich ilości, jakości, a także – co wydaje
się najważniejsze – ich częstotliwości
skutkuje wypadkami. Wielkie doświad-
czenie w zakresie stosowania wymogów
i norm bezpieczeństwa, zdobyte i wy-
pracowane przez własne służby i spe-
cjalistów, zawsze można pogłębić przez
zatrudnienie dobrej, zewnętrznej firmy
specjalizującej się od lat przede wszyst-

Marek W. Konieczny 
dyrektor naczelny 
Introsys Sp. z o.o.
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Sprawa, w której nie ma konkurencji
dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Liczba wypadków w przetwórstwie przemysłowym z roku na rok spada, jednak pol-
skie przedsiębiorstwa działające w branży chemicznej nadal prowadzą liczne działania
w kwestii bezpieczeństwa. Wdrażanie procedur zapobiegających niebezpiecznym zda-
rzeniom staje się priorytetem firm działających w każdej gałęzi przemysłu.

W porównaniu z analogicznym okresem w roku 2013 w trzech pierwszych kwartałach
2014 roku liczba wypadków przy pracy w przetwórstwie przemysłowym spadła o 1,6 proc.
W przemyśle chemicznym liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy również ule-
gła zmniejszeniu (wyliczenia wskazują na 1985 poszkodowanych, co stanowi 10,6 proc.
całkowitej liczby poszkodowanych w przetwórstwie przemysłowym)*.

Poprawa powyższych statystyk wynika z wielu czynników. Najważniejszym z nich jest
zmiana sposobu myślenia kadry kierowniczej. Dzisiaj zarządzający uznają, że wydatki
ponoszone na poprawę bezpieczeństwa to rodzaj inwestycji z wysoką stopą zwrotu. Bar-
dzo często w wyniku przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa następuje usprawnienie pracy poprzez wdrożenie er-
gonomicznych rozwiązań, skrócenie czasu realizacji działań, a tym samym podniesienie efektywności całej organizacji.
Nie bez znaczenia jest również uniknięcie negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa wynikających np. z wy-
płaty odszkodowań lub strat spowodowanych przerwami w prowadzeniu działalności operacyjnej.

W kontekście popularyzowania nowoczesnego, pozytywnego podejścia do bezpieczeństwa pozytywną rolę odgrywa
prowadzony przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego program „Bezpieczna Chemia”, zintegrowany z działalnością sku-
pionej przy PIPC Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego. 

W kwestii bezpieczeństwa nie ma konkurencji! Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że pozorna oszczędność na wdrażaniu
właściwych procedur i stopniowej wymianie sprzętu na spełniający standardy bezpieczeństwa prędzej czy później odbi-
je się czkawką.

* Szczegółowe statystyki są dostępne na stronie programu „Bezpieczna Chemia”: 
www.programbezpiecznachemia.pl.
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kim w szkoleniach oraz stosowaniu
urządzeń i osprzętu do pracy w strefach
oznaczanych symbolem Ex. Bardzo
często zewnętrzne spojrzenie, które nie
jest ściśle związane z zakładowym sys-
temem wynagradzania, widzi to, co
dla innych jest niewidoczne, i swoje ob-
serwacje może przekazać bez obaw
o konsekwencje.

Dyrektorzy biur techniki czy wpro-
wadzania nowych rozwiązań często
mają związane ręce wielkością swoich
budżetów. Podwyższenie poziomu bez-
pieczeństwa będzie w dużej mierze za-
leżało od podejmowania inicjatyw two-
rzących efekt synergii. Końcowym re-
zultatem działań, wynikającym ze sto-
sowania odpowiednich systemów łącz-
ności i nagłośnienia (tu można śmiało
polecić producenta z Niemiec, firmę In-
dustronic) oraz szkoleń (najlepszej na
polskim rynku firmy ASE z Gdańska), bę-
dzie natychmiastowa możliwość i pew-
ność przekazu informacji oraz właściwa
reakcja w chwili wystąpienia zagrożenia.

Nie można zapomnieć o ogromnej
roli, jaką spełnia działalność Polskiej

Izby Przemysłu Chemicznego, która
poprzez czynny udział i organizowanie
różnorodnych konferencji naukowo-
-technicznych w dziedzinie chemii przy-
czynia się do rozwoju i przyswajania no-
wych wiadomości, poznawania nowych
trendów w produkcji, nowoczesnych
technologii, a także do wzajemnego po-
znawania się ludzi odpowiedzialnych za
kierowanie przedsiębiorstwami, co skut-

kuje nawiązywaniem współpracy w wie-
lu dziedzinach. Duże doświadczenie lu-
dzi kierujących największymi przed-
siębiorstwami chemicznymi w kraju
owocuje także jakością opinii dotyczą-
cych rozwoju przemysłu chemicznego
wydawanych przez PIPC dla organów
państwa.

www.introsys.pl

O Akademii Bezpieczeństwa ASE
Grzegorz Kulczykowski, Koordynator Szkoleń Akademii Bezpieczeństwa ASE

Od ponad 9 lat firma Automatic Systems Engineering (ASE) – polski lider w dziedzi-
nie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego – prowadzi specjalistyczne szkolenia w ra-
mach Akademii Bezpieczeństwa ASE. Firma posiada w tej dziedzinie wieloletnie do-
świadczenie – od 25 lat kompleksowo obsługuje klientów w zakresie doboru urządzeń
w wykonaniu przeciwwybuchowym, serwisu i dokumentacji, a na liście referencyjnej fir-
my są tysiące obiektów z całej Polski. Od kilkunastu lat organizuje także konferencje na-
ukowo-techniczne, wydaje publikacje oraz wykonuje ekspertyzy i audyty.

Cechą szczególną szkoleń prowadzonych w ramach Akademii Bezpieczeństwa ASE
jest ich praktyczny aspekt. Nasi wykładowcy to doświadczeni specjaliści z długoletnią
praktyką w przemyśle. I chociaż większość szkoleń obejmuje zagadnienia bezpieczeń-
stwa przeciwwybuchowego, to szkolimy także w zakresie bezpieczeństwa procesowe-
go, funkcjonalnego i konstrukcyjnego.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego obejmują zarówno obszar urządzeń (ATEX), jak i analizę
oraz ocenę ryzyka zagrożenia wybuchem w miejscach pracy (ATEX USERS, Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem).
Szkolimy również w bardziej szczegółowych dziedzinach, takich jak iskrobezpieczeństwo, ochrona przed elektrycznością
statyczną, detekcja gazów wybuchowych oraz toksycznych itp.

Szkolenia oferowane przez Akademię Bezpieczeństwa ASE skierowane są do personelu wielu szczebli i specjalności:
użytkowników systemów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, projektantów, pracowników firm wdrażających
systemy, dostawców urządzeń, menedżerów odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa. Ukończyło je już blisko 10 tys.
osób. Prowadzone są one w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę krajową i europejską, dzięki czemu uzyskują bardzo
wysokie oceny uczestników, którzy po odbyciu kursu otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim, honorowany tak-
że poza granicami kraju.

W szkoleniach Akademii Bezpieczeństwa ASE uczestniczyli pracownicy takich firm, jak PKN Orlen, Grupa LOTOS, Gru-
pa Azoty, TAURON, PGE, EDF, Siemens, Polpharma, Air Liquide, Fluor, ABB, Energoprojekt. Lista zakładów, których pracownicy
brali udział w szkoleniach Akademii Bezpieczeństwa ASE, sięga kilkuset pozycji. Szkolenia prowadzimy w wielu miastach
Polski, jak również na miejscu u klienta, w siedzibie firmy.

Szczegółowy opis szkoleń wraz z terminarzem znajduje się na stronie internetowej 
Akademii Bezpieczeństwa ASE: www.akademiabezpieczenstwa.com.







Podstawowy profil działalności

� technologie przemysłowe
� budownictwo przemysłowe
� ochrona środowiska

Zakres działalności

� studia i analizy przedprojektowe, koncepcje
� projekty budowlane, podstawowe, wykonawcze
� dokumentacje rozruchowe, instrukcje eksploatacji
� prowadzenie przetargów, ewaluacja ofert
� kompletacja dostaw maszyn i urządzeń
� realizacje inwestycji w systemie „pod klucz”

Specjalizacje

� METALURGIA METALI NIEŻELAZNYCH
� procesy pirometalurgiczne
� procesy hydrometalurgiczne
� obróbka powierzchniowa metali
� przeróbka wtórna, odzysk metali nieżelaznych
� linie odlewnicze

� OCZYSZCZANIE I TRANSPORT GAZÓW
� instalacje odpylania gazów z procesów przemysłowych
� instalacje oczyszczania gazów w spalarniach
� instalacje odsiarczania gazów
� instalacje transportu pyłów
� dozowniki specjalne i przepustnice

Zasoby Spółki

� 65 lat doświadczeń w usługach projektowych i i wykonawczych
� wysokokwalifikowana, wielobranżowa kadra inżynierska
� nowoczesny sprzęt i oprogramowanie IT
� systemy zarządzania w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ryzyka

Klienci Biprometu

� KGHM Polska Miedź S.A.
� AcelorMittal, Foster Wheeler, Commercial Metals
� Mining Minerals, Saint Gobain

Kontakt

� adres Polska, 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29
� telefon (+48) 32 77 45 800
� faks (+48) 32 25 62 761
� e-mail: sekretariat@bipromet.com.pl  
� www: www.bipromet.pl

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.



Wytrzymałe i niezawodne syste-
my napędowe Bosch Rexroth
idealnie odpowiadają wymo-

gom przemysłu chemicznego. Oferują
one wyjątkowe właściwości użytkowe, ni-
skie koszty eksploatacji i maksymaliza-
cję wydajności procesów produkcyj-
nych. Nasze indywidualnie dopasowy-
wane rozwiązania są korzystne zarów-
no dla nowych, jak i modernizowanych
instalacji w zakładach chemicznych.
Dziś można je znaleźć w wielu aplika-
cjach w przemyśle chemicznym, takich
jak reaktory, mieszadła, wytrząsarki,

pompy zębate i fermentatory, mieszal-
niki, suszarki, wytłaczarki itp.

Bezpośrednie napędy hydrauliczne
oferowane przez Bosch Rexroth posia-
dają wiele kluczowych cech, które zna-
komicie wpisują się w potrzeby sektora
chemicznego. Wbudowane zabezpie-
czenie przed przeciążeniem w powią-
zaniu z niskim momentem bezwładno-
ści napędu chroni wały reaktorów, su-
szarek i parowników przed uszkodze-
niem. Bezstopniowa regulacja pręd-
kości obrotowej napędu w połączeniu
z dużą dynamiką jej regulacji daje swo-
bodę w kształtowaniu procesów pro-
dukcyjnych w mikserach i pompach zę-
batych. Modułowa budowa oraz ela-
styczność całego systemu napędowe-
go pozwalają na dowolną lokalizację
elementów napędu i umożliwiają opty-
malizację przestrzeni wokół maszyny.
Cały system napędowy może być za-
projektowany, aby spełniać wymagania
dyrektywy przeciwwybuchowej ATEX
94/9/EC. Wspomniana elastyczność sys-
temu pozwala zlokalizować jednostkę

napędową poza strefą, co przekłada się
na znaczące obniżenie kosztów inwe-
stycyjnych.

Nasze szerokie doświadczenie
w technice napędowej, know-how, a tak-
że lokalny i globalny serwis, są podsta-
wą bycia długoterminowym partnerem
inwestycyjnym w sektorze chemicznym. 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodą-
cym specjalistą w zakresie napędów i ste-
rowań. Pod marką Rexroth firma oferuje
ponad 500 tys. klientów kompleksowe
rozwiązania obejmujące napędy, stero-
wania i regulacje. Bosch Rexroth jest part-
nerem w aplikacjach do maszyn samo-
jezdnych i przemysłowych oraz urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła
energii. Jako The Drive & Control Com-
pany Bosch Rexroth opracowuje, pro-
dukuje i sprzedaje swoje komponenty
i systemy w ponad 80 krajach. Przedsię-
biorstwo należące do Grupy Bosch, za-
trudniające 36700 pracowników, w 2013
roku osiągnęło przychody w wysokości
około 5,7 mld euro. �

Formuła dla zwiększenia 
produktywności
Technologia w sektorze chemicznym rzadko kiedy bywa prosta. Skomplikowane 
przepisy i wymagania produkcyjne, przy jednoczesnej potrzebie precyzyjnego 
sterowania i wysokiego poziomu elastyczności, powodują konieczność stosowania 
niezawodnych rozwiązań.

www.rynekinwestycji.pl

mgr inż. Arkadiusz Bręk
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Palącą kwestią skali globalnej jest
zagospodarowanie stale wzra-
stającej ilości odpadów. Również

dla Polski kwestia minimalizacji odpa-
dów, w tym odpadów biodegradowal-
nych, stała się jednym z priorytetowych
wyzwań środowiskowych na najbliż-
sze lata. Zgodnie z Krajowym Planem
Zapobiegania Powstawaniu Odpadów
z 2014 roku odpady opakowaniowe zo-
stały wskazane jako grupa odpadów,
„w stosunku do których należy w pierw-
szej kolejności podjąć działania zmie-
rzające do ograniczenia ich powsta-
wania”. Podąża za tym zapotrzebowa-

nie rynku na nowe, innowacyjne roz-
wiązania i regulacje, które będą wspie-
rać ich wdrażanie.

Koncepcja zrównoważonego roz-
woju przewiduje realizowanie potrzeb
współczesnego pokolenia z wykorzy-
staniem osiągnięć cywilizacji, przy jed-
noczesnym kontynuowaniu rozwoju
w sposób nieumniejszający możliwości
przyszłych pokoleń do korzystania z tych
samych zasobów naturalnych. Pojawia
się jednak pytanie: czy jest to możliwe?

Zrównoważony rozwój 
według BASF

Wkład firmy w zrównoważony rozwój
polega na dostarczaniu innowacyjnych
rozwiązań podnoszących jakość życia
milionów ludzi na całym świecie przy
możliwie najefektywniejszym wykorzy-
staniu zasobów naturalnych w procesie
produkcyjnym oraz minimalizacji wpły-
wu firmy na środowisko naturalne. Wi-
zja BASF, którą jest „tworzenie chemii
dla zrównoważonego rozwoju”, dotyczy
całego łańcucha wartości organizacji
– aż po finalny produkt, a zarazem
obejmuje jego zastosowanie i zago-
spodarowanie odpadów. Jesteśmy prze-
konani, że jedynie całkowite zrozumie-
nie specyfiki naszych produktów pod ką-
tem ich dostosowania do kryteriów
zrównoważonego rozwoju pozwala wła-
ściwie i w odpowiedzialny sposób za-
rządzać przyszłością biznesu. Firma sta-
ra się realizować tę strategię we wszyst-
kich obszarach swojej działalności.

Odpowiedzialność firmy nie kończy
się jednak na dostarczeniu produktu do

klienta – odpowiednie zastosowanie,
konsumpcja oraz zagospodarowanie
powstałych odpadów są równie istot-
ne z perspektywy potencjalnych wpły-
wów. Dlatego BASF ściśle współpracu-
je z partnerami biznesowymi, aby po-
przez stale pogłębiany dialog wspierać
efektywną aplikację swoich produktów
i rozwiązań przy jednoczesnym kre-
owaniu świadomości konsumenckiej.

Innowacje produktowe
Przemysł chemiczny jest najwięk-

szym źródłem nowych technologii, ma-
teriałów i innowacji. Produkty firm tego
sektora mają wkład w niemal każdą
dziedzinę życia: żywność, zdrowie i hi-
gienę, budownictwo, produkcję i wyko-
rzystanie energii. Jedną z miar inno-
wacyjności firmy jest ilość i jakość zgło-
szonych patentów. W 2013 roku firma
zgłosiła globalnie 1300 patentów, tym sa-
mym po raz kolejny zajmując pierwsze
miejsce w Patent Asset Index jako naj-
bardziej innowacyjna firma w branży
chemicznej na świecie. Ponadto w 2014
roku BASF zwiększył wydatki na bada-
nia i rozwój o 35 mln euro – do 1, 884 mld
euro.

W odpowiedzi na narastający pro-
blem gospodarki odpadami, w tym od-
padami opakowaniowymi, firma BASF
opracowała innowacyjny produkt eco-
vio®. Spełnia on międzynarodowe kry-
teria dopuszczenia do procesu kom-
postowania – jest wytwarzany na bazie
surowców odnawialnych. Na produk-
tach z ecovio® można drukować oraz
poddawać je procesom zgrzewania.

Innowacje wspierające 
zrównoważony rozwój
Problem kurczących się zasobów naturalnych – przy jednoczesnej konieczności 
zapewnienia godnych warunków życia wciąż zwiększającej się populacji – stał się
jednym z krytycznych zadań, z jakimi konfrontuje nas dzisiejszy świat. Naturalną 
konsekwencją przyrostu ludności jest wzrost konsumpcji, zapotrzebowania na żywność
i energię elektryczną, stąd niezwykle istotne stają się m.in. kwestie ochrony środowiska.
To z kolei wymusza na biznesie dostosowanie się do zachodzących zmian 
ekonomiczno-społecznych, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności 
oraz utrzymaniu ciągłości produkcji.

www.rynekinwestycji.pl

Aleksandra Nocoń
Zespół ds. Zrównoważonego
Rozwoju, BASF Polska
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Idealnie nadaje się ono m.in. do pro-
dukcji opakowań. Podstawowe zasto-
sowanie ecovio® to wytwarzanie folii, któ-
ra może być wykorzystana w procesie
produkcji worków na odpady i toreb po-
nownego użycia. Kolejnym zastosowa-
niem są folie ściółkowe wykorzystywa-
ne w rolnictwie.

Ecovio® jest także dostosowane do
produkcji opakowań, takich jak kubki
jednorazowe, folie termokurczliwe oraz
opakowania z pianki. Jest to materiał,
który z łatwością poddaje się transfor-
macjom, dzięki czemu możliwe jest
jego szerokie zastosowanie. Ecovio®

składa się z polimeru, który nadaje się
do kompostowania (ecoflex®), oraz
kwasu polimlekowego (PLA), pozyski-
wanego z kukurydzy. W przeciwień-
stwie do innych biotworzyw na bazie
skrobi ecovio® wykazuje dużo większą
wytrzymałość na uszkodzenia mecha-
niczne i procesy nasiąkania, przez co
zapewnia większą higienę przechowy-
wania żywności oraz pomaga utrzymać
jej świeżość przez dłuższy czas.

Podobnie jak odpady biodegrado-
walne, opakowania wykonane z eco-
vio® są rozkładane przez mikroorga-
nizmy za pomocą enzymów. W trakcie
procesu biodegradacji mikroorgani-
zmy całkowicie przekształcają odpady
w dwutlenek węgla, wodę oraz bioma-
sę. Dzięki tym właściwościom ecovio®

z powodzeniem może przyczynić się
do ograniczenia ilości odpadów orga-
nicznych kierowanych na składowiska.

Wyzwania dla społeczeństwa
i biznesu

Starając się wdrażać innowacyjne
rozwiązania w zakresie gospodarki od-
padami, w 2013 roku w ramach pilota-
żowego projektu wraz z władzami mia-
sta Ludwigshafen oraz lokalnym ope-
ratorem kompostowni wprowadziliśmy
do użytku worki na odpady biodegra-
dowalne wykonane z ecovio®. W Polsce
implementacja innowacyjnych pro-
duktów spotyka jednak wiele barier. Aby
to zmienić, niezbędna jest szeroko po-
jęta edukacja rynku. Konieczne jest
także podjęcie konstruktywnego dialo-
gu z regulatorem, gdyż często zmie-
niające się przepisy prawne stanowią
utrudnienie dla firm wprowadzających
innowacje – produkt dopuszczony do
użytku po zmianie prawa może wyma-
gać kolejnych modyfikacji w celu do-
stosowania do nowych przepisów. Po-
nadto obecnie kryterium wyboru pro-
duktu stanowi najczęściej jego cena.
Niezbędne jest przekonanie rynku, że in-

nowacyjne produkty, mimo że wiążą się
z wyższymi kosztami, są znacznie bar-
dziej wydajne środowiskowo, a przez to
wspierają zrównoważony rozwój na-
szych miast.

Aby wprowadzać zmiany korzyst-
ne dla ochrony zasobów naturalnych
i środowiska, firmy potrzebują efek-
tywnej komunikacji na linii biznes–ad-
ministracja oraz wsparcia ze strony
świadomego społeczeństwa. W tym ob-
szarze zadaniem sektora komercyj-
nego będzie przede wszystkim wy-
znaczanie trendów opartych na ba-

daniach rynku i społecznych potrze-
bach. Postęp cywilizacyjny ostatnich
dekad sprawił, iż rola przemysłu che-
micznego bardzo zyskała na znacze-
niu – trudno dziś znaleźć branżę czy ob-
szar życia, które nie byłyby – w mniej-
szym bądź większym stopniu – z nim
związane. Dlatego tak ważne jest, aby
– właśnie teraz – sektor ten wykorzystał
swą unikalną szansę zaadresowania
globalnych wyzwań społeczno-środo-
wiskowych poprzez oparcie strategii
biznesowej na założeniach zrówno-
ważonego rozwoju. �

W efekcie procesu kompostowania przemysłowego torba wykonana z ecovio® wypełniona
odpadami biodegradowalnymi rozkłada się całkowicie do biomasy, dwutlenku węgla i wody.

www.rynekinwestycji.pl
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Wyniki projektu pilotażowego w Wielkiej Brytanii udowodniły, że zastosowanie worków na
odpady biodegradowalne wykonanych z ecovio® przyczynia się do znacznego zwiększenia
ilości segregowanych odpadów organicznych.



Strategia rozwoju zakłada nakła-
dy inwestycyjne na poziomie kil-
kudziesięciu milionów złotych.

Pierwszym etapem jej realizacji jest
przejęcie laboratoriów LOTOS Lab w Ja-
śle i Czechowicach-Dziedzicach. – Na-
szym celem jest konsekwentne rozwi-
janie nowoczesnej i efektywnej spółki
produkcyjnej, oferującej szeroką gamę
nowoczesnych specyfików różnych za-
stosowań, od przemysłu gumowego,
przez chemiczny i meblarski, po opa-
kowania do żywności – podkreśla Do-
minik Tomczyk, prezes zarządu Polwax

SA. – Efektem będzie budowanie war-
tości dla akcjonariuszy. Chcemy, aby ak-
cje naszej Spółki, były dobrą, długo-
terminową lokatą kapitału – dodaje
prezes Tomczyk.

Celem wzrost wartości
Poza budową instalacji odolejenia

rozpuszczalnikowego planowane in-
westycje obejmują m.in. zakup i mo-
dernizację parku zbiorników o pojem-
ności 4900 m3 w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Dzięki temu spółka będzie
łącznie dysponowała własnymi zaso-

bami magazynowymi o pojemności
16 tys. m3 surowca i półproduktów.

Polwax liczy też na sfinalizowanie
z końcem marca anonsowanego już za-
kupu dwóch laboratoriów w Czecho-
wicach-Dziedzicach i Jaśle od LOTOS
Lab. Dzięki posiadanej akredytacji, wie-
loletniemu doświadczeniu i posiada-
nemu zapleczu analitycznemu obie
placówki pozwolą na całkowite zabez-
pieczenie wewnętrznych potrzeb z za-
kresu analityki procesowej. Jednocze-
śnie Polwax będzie mógł oferować ze-
wnętrznym partnerom specjalistyczne

Polwax planuje przyszłość
Spółka Polwax przyjęła strategię rozwoju na lata 2015–2020.
Jej najważniejsze założenia to trzykrotny wzrost sprzedaży
specjalistycznych produktów parafinowych dla przemysłu
oraz inwestycje w zaplecze badawczo-rozwojowe. Realizacja 
tych celów będzie możliwa między innymi dzięki budowie 
instalacji odolejenia rozpuszczalnikowego.

www.rynekinwestycji.pl

Od lewej: Wiceprezesi Zarządu Jacek Stelmach, Piotr Kosiński, Prezes Zarządu Dominik Tomczyk
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� badania produktów naftowych, wód,

ścieków i środowiska pracy. To umożli-
wi spółce wejście w atrakcyjny i per-
spektywiczny rynek. – Kluczowym ele-
mentem naszej strategii jest budowa
i uruchomienie nowoczesnej instalacji
odolejania rozpuszczalnikowego – za-
znacza prezes Tomczyk. – Chciałbym
zwrócić uwagę na spójność wszyst-
kich elementów naszej strategii. Tutaj nie
ma miejsca na przypadek lub działania
ad hoc. Określiliśmy nasze cele: wzrost
wartości spółki, wprowadzenie do ofer-
ty kolejnych nowoczesnych specyfików
parafinowych dla przemysłu oraz, co
ważne, rozbudowę własnego zaplecza
naukowo-badawczego. Parafrazując
słowa prof. Tadeusza Kotarbińskiego, do
obranych celów przypisaliśmy odpo-
wiednie narzędzia – podsumowuje Do-
minik Tomczyk.

Bezpieczeństwo finansowe 
inwestycji

Spółka ma duży potencjał w zakre-
sie pozyskania kapitału niezbędnego do
sfinansowania nie tylko działalności
operacyjnej, lecz także działalności in-
westycyjnej. – Nasza strategia finanso-
wa opiera się na pogodzeniu dwóch
przeciwstawnych celów, jakimi są wzrost
wartości spółki poprzez zapewnienie od-
powiedniego poziomu i struktury kapi-
tału, jak również maksymalizacja dy-
widendy bez zakłócenia płynności fi-
nansowej – wyjaśnia Piotr Kosiński, dy-
rektor finansowy i wiceprezes Polwax
SA.

Zgodnie z przyjętymi przez zarząd
spółki założeniami inwestycje powinny
zostać sfinansowane długiem, bez ko-
nieczności emisji akcji. Oczywiście to, któ-
re rozwiązanie – emisja obligacji czy kre-
dyt długoterminowy – zostanie ostatecz-
nie wybrane, pozostaje na tym etapie
sprawą otwartą. W latach 2015–2020
spółka chce systematycznie wypłacać
dywidendę akcjonariuszom.

Ważne są nowe technologie
– Rynek wymaga od nas dostoso-

wywania się do aktualnych potrzeb – wy-
jaśnia Jacek Stelmach, dyrektor ope-
racyjny i wiceprezes Polwax SA. Prace
badawcze prowadzimy dwutorowo:
sami odpowiadamy na konkretne za-
potrzebowanie naszych klientów albo
opracowujemy własne rozwiązania
– stwierdził.

W zakresie prac badawczych i tech-
nologii Polwax współpracuje z tak re-
nomowanymi ośrodkami, jak Instytut
Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO

Blachownia) w Kędzierzynie-Koźlu, In-
stytut Odlewnictwa w Krakowie, Instytut
Nowych Syntez Chemicznych w Puła-
wach czy też Instytut Nafty i Gazu w Kra-
kowie. Ponadto w ramach krajowego
programu INNOLOT Polwax uczestniczy
w realizacji projektu pt. „Zaawanso-
wane technologie odlewnicze” (pro-
jekt INNOCAST – NCBiR) i odpowiada
za zadanie nr 3 – Opracowanie i wy-
tworzenie wysokojakościowych „twar-
dych” wosków odlewniczych. Woski te
będą zastosowane do odlewania ło-
patek wirnika innowacyjnego silnika
lotniczego. Pozwoli to spółce wejść na
nowy wysokomarżowy rynek.

Niemcy zaprojektują 
kluczową instalację 

Warto podkreślić, że partnerem
spółki przy realizacji instalacji odoleja-
nia rozpuszczalnikowego został czoło-
wy dostawca technologii dla przemysłu
chemicznego – ThyssenKrupp UHDE
Engineering Services GmbH. Instalacja
umożliwi przerób 30 tys. ton surowca

rocznie. – Tworzymy przyszłość – zde-
cydowanie podkreśla prezes Tomczyk.
– Nie ulega wątpliwości, że to właśnie
budowa, a następnie uruchomienie in-
stalacji odolejania rozpuszczalnikowe-
go, sprawi, że nasza spółka wejdzie na
wyższy, bardziej zaawansowany tech-
nologicznie poziom funkcjonowania
– podsumowuje prezes.

Technologia opracowana przez
ThyssenKrupp UHDE umożliwia zasto-
sowanie każdego typu gaczu parafi-
nowego. – Dzięki selektywności proce-
su produkty pochodzące z nowej in-
stalacji obejmą cały szereg parafin i ce-
rezyn o niskiej zawartości oleju i wyso-
kiej twardości. Niskozaolejone produk-
ty znajdują zastosowanie w różnych

gałęziach przemysłu, są także istot-
nym składnikiem przemysłowych spe-
cyfików parafinowych. Uruchomienie in-
stalacji odolejania rozpuszczalnikowe-
go pozwoli na dynamiczny wzrost sprze-
daży specyfików adresowanych do sze-
rokiej gamy odbiorców przemysłowych,
umożliwiając przekroczenie w 2020
roku 50 proc. obrotów naszej spółki
w tych segmentach rynku – wyjaśnia Ja-
cek Stelmach.

Sprawdzona struktura
Polwax SA należy do ścisłej czołówki

największych europejskich producentów
i dystrybutorów rafinowanych i odwa-
nianych parafin oraz szerokiego asor-
tymentu wosków parafinowych. Spółka
jest przedsiębiorstwem o strukturze
dwuoddziałowej i nie tworzy grupy ka-
pitałowej. W Jaśle zlokalizowany jest za-
kład produkcyjny zajmujący się pro-
dukcją parafin, natomiast w Czecho-
wicach-Dziedzicach oprócz produkcji
parafin realizowana jest również pro-
dukcja zniczy i świec.

Portfolio produktów spółki obejmu-
je 12 grup produktowych: produkty do
impregnacji drewna, woski przezna-
czone do kontaktu z żywnością, woski do
zastosowań specjalnych, antyzbryla-
cze do nawozów, środki ochrony anty-
korozyjnej, kleje typu HotMelt, masy
modelowe, pozostałe wyroby dla prze-
mysłu, produkty do wyrobów świecar-
skich, wyroby do produkcji zniczy oraz
woski specjalne do produkcji świec.
Ponadto Polwax produkuje gotowe
znicze i świece. Spółka zakłada, że
w roku 2020 sprzedaż wzrośnie do oko-
ło 350 mln zł, przy 15–20-procentowej
marży EBITDA. W październiku 2014
roku Polwax zadebiutował na war-
szawskiej giełdzie. �

Polwax liczy na sfinalizowanie z końcem marca
zakupu dwóch laboratoriów w Czechowicach-
Dziedzicach i Jaśle od LOTOS Lab. Dzięki posia-
danej akredytacji, wieloletniemu doświadczeniu 
i posiadanemu zapleczu analitycznemu obie
placówki pozwolą na całkowite zabezpieczenie
wewnętrznych potrzeb z zakresu analityki proce-
sowej. Jednocześnie Polwax będzie mógł ofero-
wać zewnętrznym partnerom specjalistyczne
badania produktów naftowych, wód, ścieków 
i środowiska pracy.





Przy utrzymaniu się tej tendencji
przemysł chemiczny w Europie,
a wiec także w Polsce, będzie

koncentrował się na produktach bardziej
przetworzonych, w oparciu o wiedzę i wy-
soką technikę, stąd tak ważne jest zwięk-
szenie finansowania na prace B+R w za-
kresie opracowania innowacyjnych pro-
duktów wysokomarżowych i technologii
ich wytwarzania, zwłaszcza w obszarze
chemii specjalistycznej.

Nowe wyzwania
W przypadku chemikaliów maso-

wych należy dążyć do wydłużania cią-
gów technologicznych oraz zmniejsze-
nia energochłonności i obciążenia dla
środowiska. W coraz większym stopniu
branża chemiczna powinna sięgać po
nowe surowce, najlepiej odnawialne.

Prawdopodobnie możliwości uzy-
skania przewagi konkurencyjnej dzięki
dalszej konsolidacji sektora chemicz-
nego są już ograniczone, co oznacza, że
wzrasta rola innowacyjności związana
z konkurowaniem nowymi produktami
i poziomem technologicznego za-
awansowania. Rozwój poprzez inno-
wacje produktowe i technologiczne wy-
maga współdziałania przedsiębiorców
z jednostkami naukowymi, zwłaszcza
instytutami badawczymi. Partnerem
w tym biznesie od dawna jest Instytut
Ciężkiej Syntezy Organicznej “Bla-
chownia” (ICSO) wyspecjalizowany
w wykonywaniu prac badawczo-roz-
wojowych na rzecz przedsiębiorców i
przekształcaniu wyników tych badań w
nowoczesne i innowacyjne technologie
przemysłowe. Rezultatem tak ukierun-
kowanej od wielu lat działalności jest bli-
sko 900 wdrożonych technologii, co po-
twierdza nastawienie Instytutu na ko-
mercjalizowanie wyników badań i sku-
teczność w tym dążeniu.

www.rynekinwestycji.pl

Andrzej Krueger
dyrektor Instytutu Ciężkiej
Syntezy Organicznej
”Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle
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Sprawdzony partner 
w biznesie

Instalacja modelowa uwodornień do badań w skali technicznej

Rozwój poprzez innowacje produktowe i technologiczne
wymaga współdziałania przedsiębiorców z jednostkami
naukowymi, zwłaszcza instytutami badawczymi. Partne-
rem w tym biznesie od dawna jest Instytut Ciężkiej Syn-
tezy Organicznej ”Blachownia” (ICSO)
wyspecjalizowany w wykonywaniu prac badawczo-roz-
wojowych na rzecz przedsiębiorców i przekształcaniu wy-
ników tych badań w nowoczesne i innowacyjne
technologie przemysłowe. �





�
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Zaufanie i sukcesy

Badania i prace rozwo-
jowe są dla Instytutu formą
biznesu polegającego na
spełnianiu coraz wyższych
wymagań partnerów prze-
mysłowych co do rozwoju
technologicznego i zapew-
nienia konkurencyjności ich
produktów na rynku, przy
jednoczesnym uzyskiwaniu
z tej działalności korzyści fi-
nansowych. Jest to współ-
działanie oparte na wza-
jemnym zaufaniu, które two-
rzy się w wyniku wielolet-
niej współpracy. Liczy się
przede wszystkim skutecz-
ność komercjalizacji wyni-
ków prac badawczych i pro-
jektów badawczo-rozwojo-
wych, bo to skłania partne-
rów przemysłowych do re-
alizowania wspólnie z In-
stytutem kolejnych przed-
sięwzięć.

Do największych sukce-
sów w ostatnim czasie na-
leży ugruntowanie współ-
pracy badawczo-rozwojowej
i wdrożeniowej z Grupą Azo-
ty Zakłady Azotowe Kędzie-
rzyn SA, zwłaszcza w ob-
szarze rozwoju produkcji
plastyfikatorów do tworzyw
sztucznych. Opracowanie
technologii i uruchomienie produkcji no-
wego plastyfikatora (tereftalan dioktylu),
najpierw w skali 10 tys. ton/rok, a na-
stępnie w skali 50 tys. ton/rok, w ciągu
zaledwie 5 lat jest osiągnięciem bez pre-
cedensu w polskim przemyśle che-
micznym, a przed nami nowe, wspólne
wyzwania.

Są inwestycje, jest postęp
Bardzo ważna dla rozwoju działal-

ności Instytutu była rozbudowa poten-
cjału badawczego, a także poprawa wa-
runków pracy personelu. Zakres i roz-
miar inwestycji zrealizowanych w Insty-
tucie w latach 2010–2014 jest w mojej
ocenie największy na przestrzeni ostat-
nich 30 lat. Zrealizowanych zostało 11 in-
westycji o łącznej wartości ponad 24 mln
zł. Powstało Centrum Badawcze Two-
rzyw Sztucznych i wiele nowych spe-
cjalistycznych laboratoriów (w ramach
3 projektów dofinansowanych z RPO
WO). Zostały wybudowane dwie insta-
lacje do badań w skali technicznej: in-
stalacja ciśnieniowa uwodornień oraz in-
stalacja modelowa procesu ISOBIS.

Referencje uzyskane
w skali technicznej są
wymagane przy licen-
cjonowaniu technologii –
dotyczy to w tym przy-
padku technologii wy-
twarzania glikolu pro-

pylenowego z biogliceryny oraz tech-
nologii wytwarzania bisfenolu A o naj-
wyższej jakości, jakiej oczekują produ-
cenci poliwęglanów metodą bezfosge-
nową.

Te technologie muszą charaktery-
zować się nowoczesnymi rozwiązania-
mi inżynieryjnymi oraz wskaźnikami i ja-
kością produktu spełniającymi dzisiej-
sze i przyszłe wymagania klientów. In-
stalacje modelowe są potwierdzeniem
możliwości osiągnięcia gwarancji pro-
cesowych, umożliwiają także prze-
szkolenie personelu licencjobiorcy w za-
kresie prawidłowego prowadzenia pro-
cesu technologicznego. Obydwie tech-
nologie uzyskały wiele nagród w kon-
kursach wynalazków, a także w kon-
kursie Polski Produkt Przyszłości, orga-
nizowanym przez Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości.

Od praktyki do przewagi 
konkurencyjnej

ICSO “Blachownia” dba o zapew-
nienie przedsiębiorcom ochrony pa-
tentowej na nowe rozwiązania zasto-

sowane w opracowywanych proce-
sach technologicznych (według da-
nych Urzędu Patentowego RP uzysku-
jemy najwięcej patentów spośród 50 in-
stytutów badawczych nadzorowanych
przez Ministerstwo Gospodarki). Obec-
nie zdobycie przewagi konkurencyjnej
na rynku produktów chemicznych przez
innowacyjne technologie wymaga
ochrony prawnej. Szansą na rozwój
innowacji będących efektem przedsię-
wzięć i projektów B+R realizowanych
we współpracy nauki i przemysłu w Pol-
sce są przede wszystkim fundusze UE
oraz ich ukierunkowanie głównie na ba-
dania stosowane, ze szczególnym
uwzględnieniem badań w skali piloto-
wej i badań aplikacyjnych.

Polska Izba Przemysłu Chemiczne-
go podjęła działania w kierunku usta-
nowienia przez NCBR badawczego
programu sektorowego (INNOCHEM).
O potrzebie ustanowienia takiego pro-
gramu świadczy wyjątkowo duże zain-
teresowanie przedsiębiorców i wyso-
kość deklarowanego wkładu własnego.
Może to już czas, aby i w Polsce prace
badawczo-rozwojowe były traktowane
jako podstawa rozwoju technologicz-
nego i produktowego w branży che-
micznej, przy akceptacji ryzyka zwią-
zanego z zastosowaniem wyników tych
prac w praktyce przemysłowej po raz
pierwszy. �

Instalacja modelowa procesu ISOBIS (technologia bisfenolu nowej generacji) 





Funkcję prezydenta pełni pan od 1994
roku. Jak ocenia pan rozwój miasta
z perspektywy tych lat. Na czym pole-
ga atrakcyjność tego miasta?

– Wizja zawarta w haśle promocyj-
nym Puław: „Z myślą o człowieku”
urzeczywistnia się. Na przestrzeni tych
lat miasto zyskało na swojej atrakcyj-
ności i to na wielu płaszczyznach. Go-
spodarka, turystyka, kultura i nauka to
kluczowe obszary, w których dokonał się
znaczący rozwój. Puławy to miejsce
wygodne do życia. Piękne zabytki i bo-
gata historia przeplatają się z nowo-
czesnymi rozwiązaniami dla biznesu
i nauki, a wszystko to w otoczeniu pięk-
nych nadwiślańskich pejzaży, lasów,
estetycznej przestrzeni miejskiej oraz
wielu atrakcji turystycznych okolic mia-
sta. W ciągu tych dwudziestu lat miasto
faktycznie zmieniło się nie do poznania.
Główną zasługą tych zmian była moż-
liwość wykorzystania funduszy, jaką
dało nam przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej. Obecnie Puławy to no-
woczesny ośrodek miejski, który może
pochwalić się przyjazną przestrzenią,
zrewitalizowanymi, zatopionymi w zie-
leni skwerami, nowoczesnymi terenami
do rekreacji oraz zmodernizowaną in-
frastrukturą. Dzięki zrealizowanym pro-
jektom powstały obiekty, takie jak sta-
dion piłkarsko-lekkoatletyczny z aqua-
parkiem i pełnowymiarowym basenem

czy Puławski Park Naukowo-Technolo-
giczny – centrum badań i wdrożeń in-
nowacyjnych technologii. Wybudowali-
śmy też bulwar ze ścieżkami rowero-
wymi, łączący dwa mosty i prowadzą-
cy do przebudowanego portu rzeczne-
go z okazałą wieżą widokową oraz
pełnym wyposażeniem umożliwiają-
cym obsługę łodzi i camperów. Wielkim
krokiem w nowoczesność było oddanie
do użytku obwodnicy miasta, której
drugi etap zaczynamy właśnie realizo-
wać. Inwestycja ta odciążyła miasto z ru-
chu tranzytowego i sprawiła, że jesteśmy
postrzegani jako ważny węzeł trans-
portowy i brama na wschód. Wszystkie
te inwestycje powstały na skutek dłu-
gofalowej wizji rozwoju miasta, a także
z potrzeby poprawy warunków życia
mieszkańców Puław.
Co jest największym atutem Puław-
skiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego, który powstał w 2012 roku?

– Puławski Park Naukowo-Techno-
logiczny jest głównym motorem napę-
dzającym rozwój działalności gospo-
darczej oraz szeroko rozumianej współ-
pracy nauki z biznesem. Utworzenie Pu-
ławskiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego przyczyniło się do powstania
i udostępnienia nowoczesnej, atrak-
cyjnej bazy lokalowej, niezbędnej do po-
dejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej opartej w szczególności

na nowoczesnych technologiach. Jest to
zatem miejsce praktycznej współpra-
cy pięciu instytutów naukowo-badaw-
czych, uczelni wyższych oraz firm pro-
dukcyjnych w zakresie prowadzenia
badań nad nowoczesnymi technolo-
giami i produktami rynkowymi oraz ich
transferu do procesów produkcyjnych.
Park oferuje możliwość rozwijania po-
mysłu na działalność w nowoczesnym
Inkubatorze Technologicznym oraz roz-
wijanie istniejącej już działalności w ra-
mach Centrum Technologicznego.
PPNT organizuje konkursy na start-upy,
w których nagrodą jest darmowy rocz-
ny pobyt w inkubatorze. Rada Miasta
Puławy podjęła także uchwały zwal-
niające inwestorów z podatku. Warun-
kiem uzyskania ulgi od podatku jest re-
alizacja nowej inwestycji i utworzenie
w związku z tą inwestycją nowych
miejsc pracy.

Po ponad 2 latach funkcjonowania
w Puławach specjalnej strefy dla przed-
siębiorców udało się przyciągnąć do
miasta wiele innowacyjnych firm, za-
pewniając im możliwość ulokowania
biznesu w nowocześnie zaprojektowa-
nej przestrzeni, wyposażonej w spe-
cjalistyczną infrastrukturę. Puławski kli-
mat inwestycyjny sprzyja dalszemu roz-
wojowi regionu. Analitycy przewidują, iż
dzięki elastycznym formom współpracy,
jakie oferuje przedsiębiorcom samorząd

Wielotorowy rozwój

Warto skorzystać z możliwości, jakie dają inwestorom Puławy – miasto łączące bogate
tradycje przemysłowe z nowoczesnym i innowacyjnym podejściem do biznesu. Wspieranie
gospodarki i nowych inwestorów przekłada się na prężny rozwój miasta, a co za tym idzie
– na komfort życia jego mieszkańców – mówi Janusz Grobel, prezydent miasta Puławy.

www.rynekinwestycji.pl
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Puław, poziom inwestycji w najbliż-
szych latach będzie rósł. Warto sko-
rzystać z możliwości, jakie dają inwe-
storom Puławy – miasto łączące boga-
te tradycje przemysłowe z nowocze-
snym i innowacyjnym podejściem do
biznesu. Wspieranie gospodarki i no-
wych inwestorów przekłada się na
prężny rozwój miasta, a co za tym idzie
– na komfort życia jego mieszkańców.
Puławy są laureatem wielu nagród
i konkursów. Co sprawia, iż są państwo
tak wysoko oceniani w tych rankin-
gach?

– To prawda, Puławy są laureatem
wielu konkursów na różnych szcze-
blach i w różnorodnych dziedzinach.
Uzyskane nagrody i wyróżnienia utwier-
dzają nas w przekonaniu, że innowa-
cyjne projekty, jakie są realizowane
w naszym mieście, to dobrze ulokowa-
ne pieniądze z budżetu miasta i fundu-
szy unijnych. Jesteśmy między innymi po-
siadaczem godła „Teraz Polska”, które
jest najbardziej rozpoznawalnym zna-
kiem promującym najlepsze produkty
i usługi ze wszystkich obszarów krajowej
gospodarki. Godło oznacza prestiż i za-
ufanie wśród biznesowych partnerów.
W ostatnich latach zostaliśmy także wy-
różnieni m.in. jako Samorządowy Me-
nedżer Regionu, Super Samorząd, Spor-
towa Gmina, Perła Samorządu, Zielone
Miasto, Lider Eurofunduszy, Przyjazny
Brzeg, jak również wieloma innymi ty-

tułami. Wszystkie te konkursy promują
działania zmierzające do zrównoważo-
nego rozwoju miast. Takie właśnie są Pu-
ławy: nowoczesne, innowacyjne, wyjąt-
kowe. Dobre lokaty w rankingach są
dla nas potwierdzeniem, że zmierzamy
w dobrym kierunku i że nasze praktyki
mogą być wykorzystywane jako przykład
przez inne gminy. My również uczymy się
od najlepszych.
Jakie są najbliższe plany Puław zwią-
zane z rozwojem miasta za sprawą po-
zyskanych funduszy unijnych?

– W najbliższym czasie chcemy
skupić się przede wszystkim na dwóch
bardzo dużych projektach, które być
może uda się współfinansować ze środ-
ków zewnętrznych. Jest to między inny-
mi dalsze porządkowanie układu ko-
munikacyjnego miasta poprzez budowę
II etapu obwodnicy Puław: wykonawca
inwestycji wybuduje nie tylko 10,5 km no-
wej drogi ekspresowej. Niezbędne bę-
dzie też poszerzenie o drugą jezdnię
1,3 kilometra drogi łączącej się bezpo-
średnio z przeprawą przez Wisłę. Po-
wstaną też m.in. dwa węzły, cztery wia-
dukty, trzy mosty i przejścia dla zwierząt.
Kolejna bardzo ważna dla nas inwe-
stycja to modernizacja Puławskiego
Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Prze-
budowa będzie jedną z największych in-
westycji miejskich ostatnich lat, a na
pewno jedną z najbardziej potrzeb-
nych. Ta wiodąca instytucja kultury po-

trzebuje warunków do prowadzenia
działalności na miarę XXI wieku. Po-
prawa jakości pracy ośrodka powinna
procentować ofertą o wysokim poziomie
artystycznym, kierowaną nie tylko do
mieszkańców Puław, lecz także wszyst-
kich, którzy zechcą nas odwiedzić. Na-
szym celem w tym działaniu jest łącze-
nie rozsądnych kosztów z wizerunkiem
i funkcjonalnością.
Puławy mają wielki potencjał tury-
styczny, są nowoczesną gminą, w któ-
rej prowadzone są aktywne działania
proekologiczne. Jakie inicjatywy zwią-
zane z turystyką, kulturą i sportem
podejmuje gmina, aby uatrakcyjnić
ofertę rekreacyjną?

– Zgadza się, Puławy to miasto
o ogromnym potencjale, który staramy
się wykorzystać jak najlepiej, aby pod-
kreślić jego atuty. Puławy są miastem,
w którym historia żyje w symbiozie z no-
woczesnością, a ekologia – z techno-
logią. Największe znaczenie dla rozwoju
sektora turystycznego Puław miało po-
łożenie miasta. Malownicze tereny Ma-
łopolskiego Przełomu Wisły umożliwia-
ją mieszkańcom i turystom aktywną
rekreację. Lasy i zadrzewienia stanowią
aż 36 proc. powierzchni Puław, które są
jednym z najbardziej zielonych miast Lu-
belszczyzny. Natomiast usytuowanie
Puław nad brzegiem królowej polskich
rzek dało możliwość intensywnej rewi-
talizacji nabrzeża, co z kolei przyczyni-
ło się do rozwoju turystyki wodnej. Uro-
ki Wisły można podziwiać, spacerując
bulwarem łączącym dwie przeprawy
mostowe. Rowerowe eskapady ozna-
kowanymi szlakami, niezapomniane
spływy kajakowe Wisłą, Wieprzem, Ku-
rówką i Chodelką, rejsy łodziami, prze-
jażdżki motorówkami w Marinie Puławy

Uzyskane nagrody i wyróżnienia utwierdzają nas
w przekonaniu, że innowacyjne projekty, jakie są
realizowane w naszym mieście, to dobrze ulokowa-
ne pieniądze z budżetu miasta i funduszy unijnych.
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to tylko niektóre z pomysłów na aktyw-
ne spędzenie wolnego czasu. Puławska
marina to nowoczesny i uważany za naj-
ładniejszy tego typu obiekt nad Wisłą.
Można w nim znaleźć przystosowane do
cumowania jednostek rzecznych po-
mosty, wypożyczalnię sprzętu wodnego,
miejsca kempingowe, plac zabaw dla
dzieci, siłownie na świeżym powietrzu
oraz typową dla obiektów turystycz-
nych infrastrukturę gastronomiczno-
-hotelową. Marina Puławy jest miej-
scem jedynym w swoim rodzaju – nie-

łatwo znaleźć jej odpowiedniki w Polsce,
dlatego cieszy się uznaniem profesjo-
nalistów oraz rosnącą popularnością
wśród amatorów i turystów. 

W Puławach podejmujemy działa-
nia, które znacząco wpływają na rozwój
sportu i rekreacji. Od paru lat trwa
modernizacja obiektów sportowych.
Do największych tego typu inwestycji na-
leży bez wątpienia gruntowna przebu-
dowa stadionu MOSiR. Dzisiaj jest to
obiekt nowoczesny, który z powodze-
niem może być wykorzystywany przez

zawodowców. Warto dodać, że oprócz
stadionu odnowiono budynki przyle-
głe oraz otwarte baseny. Puławy włą-
czyły się także w budowę „Orlików” oraz
modernizację kortów tenisowych. Ka-
lendarz imprez kulturalnych miasta
prezentuje szereg projektów i wydarzeń
skierowanych do wszystkich grup wie-
kowych. Staramy się zapewnić roz-
rywkę osobom szukającym nowych do-
świadczeń, a także tym o wysublimo-
wanych gustach artystycznych. Miej-
scowe placówki kultury w swej bogatej
ofercie mają festiwale, spotkania au-
torskie, warsztaty, koncerty i wiele innych
imprez o wysokim poziomie artystycz-
nym. Uznane w kraju i poza jego gra-
nicami, cieszące się niesłabnącą po-
pularnością wydarzenia to m.in.: Mię-
dzynarodowe Warsztaty Jazzowe, Mię-
dzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
czy Ogólnopolski Konkurs Tańców Pol-
skich „O Pierścień Księżnej Izabeli”. Na
największą uwagę zasługuje wyjątkowy
Puławski Festiwal Muzyczny „Wszystkie
Strony Świata”, przyciągający melo-
manów z całego kraju. Wystawy, kon-
certy i spotkania proponują również:
Muzeum Czartoryskich, Biblioteka Miej-
ska, kino „Sybilla” i osiedlowe domy kul-
tury. Unikalną działalność prowadzi
obserwatorium astronomiczne, a nawet
Puławski Park Naukowo-Technologicz-
ny, który organizuje liczne warsztaty dla
dzieci i młodzieży.

Okolice Puław to z kolei jeden z naj-
ciekawszych geologicznie obszarów
w Europie. Woda wyrzeźbiła w miękkim
lessie największą na kontynencie sieć
wąwozów, głębokich nawet na 10 m. Te-
reny te są idealne do spacerów, jazdy
na rowerze oraz wędrówek na nartach
biegowych i z kijkami nordic walking.
Warto wybrać się z całą rodziną do Woj-
ciechowa, gdzie krzewi się tradycje
kowalstwa, w okolice Karczmisk, gdzie
przejażdżka Nadwiślańską Koleją Wą-
skotorową może okazać się niezapo-
mnianym przeżyciem, lub do Muzeum
Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym,
by podglądać życie pszczół. Zimą
amatorów sportów w każdym wieku za-
praszają okoliczne stoki narciarskie,
a wszystko to w otoczeniu licznych
parków krajobrazowych i rezerwatów
przyrody. Oferta turystyczna i kultural-
na Puław jest bardzo bogata, a klimat
i urok naszego miasta sprawia, że
mieszkańcom żyje się tu przyjemnie,
zaś odwiedzający nas turyści chcą do
nas wracać.

Rozmawiała Renata Wojciechowska

Dobre lokaty w rankingach są dla nas potwier-
dzeniem, że zmierzamy w dobrym kierunku i że
nasze praktyki mogą być wykorzystywane jako
przykład przez inne gminy. My również uczymy
się od najlepszych.





Z końcem 2014 roku Mostostal Puławy
należący do spółki Mostostal Warsza-
wa zmienił właściciela. Spółka High Bu-
siness przejęła udziały. Gratulujemy
kontynuacji działań zarządczych na
stanowisku prezesa w nowo powstałej
spółce. Jakie zmiany przewiduje pan
w nowej spółce?

– Moim zdaniem zmiany to jeden
z podstawowych procesów nowocze-
snego zarządzania, to wymóg dzisiej-
szego, szybko zmieniającego się świa-
ta. Zmiana budzi swoisty niepokój pra-
cowników, pojawiają się pytania: „Jak to
będzie?”, „Co się zmieni?”, jednak jej re-
zultaty poznajemy dopiero po upływie
odpowiedniego czasu. Kiedy rozpo-
czynaliśmy całą procedurę zakupu
spółki Mostostal Puławy SA, czułem, że
idziemy w dobrym kierunku, bo firma
ma ogromny potencjał i chciałem, aby
nowi właściciele – grupa lokalnych in-
westorów – mogli kontynuować dorobek
50 lat tradycji naszego przedsiębiorstwa.
Znam bardzo dobrze firmę, którą za-
rządzam, ponieważ zatrudniłem się
w niej jako młody chłopak i z czasem
przez kolejne szczeble kariery zawo-
dowej zostałem dyrektorem, prezesem
zarządu, a teraz współwłaścicielem
spółki. Przez ten długi czas Mostostal Pu-
ławy zmieniał swoją formę prawną i wła-
ściciela. Dzisiaj jesteśmy firmą o boga-
tym doświadczeniu, specjalistycznych
uprawnieniach i bardzo dobrej kadrze.
Dlatego myślę, że kolejna zmiana w hi-
storii naszego przedsiębiorstwa otwie-
ra nam nowe kierunki rozwoju, a my tę
szansę chcemy dobrze wykorzystać. Po-

nieważ zarządzam firmą od przeszło
23 lat, nie zamierzam zmieniać struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa, bo
sprawdza się ona od lat. Chcę nadal
rozwijać firmę, aby była championem
w swojej branży i ambasadorem polskiej
gospodarki.
Czy oprócz branży budowlanej, z któ-
rą są państwo utożsamiani, w najbliż-
szych latach przewidziana jest działal-
ność w innych sektorach rynku?

– Żyjemy w czasach, gdy prowa-
dzenie przedsiębiorstwa wiąże się ze
stałym rozwojem i troską o odpowied-
nią pozycję na rynku. Dzisiaj nie wy-
starczy być dobrym w tym co się robi,
ale należy podejmować wysiłek, aby sta-
wać się liderem i kreować trendy w da-
nej branży. Mostostal Puławy SA powstał
50 lat temu jako spółka do budowy Za-
kładów Azotowych w Puławach. Stąd
naturalna była nasza obecność w prze-
myśle chemicznym, następnie w bu-
downictwie mostowym czy kubaturo-
wym, a od 20 lat także w energetyce
i ochronie środowiska. W Europie re-
alizujemy bardzo dużo inwestycji, m.in.
zakłady termicznej utylizacji odpadów
komunalnych. Ciekawym elementem
naszej oferty jest budownictwo kubatu-
rowe, np. hale sportowe, targowe czy
magazynowe.
W którą stronę będzie się rozwijać
działalność Mostostalu Puławy? Czy są
jakieś nowe tematy, którymi w najbliż-
szych latach będziecie się zajmować?

– Sądzę, że oferta firmy zostanie po-
szerzona. Zawsze dążyliśmy do tego, by
kontrakty przyjmować jako generalny
wykonawca i teraz pewnie wiele inwe-
stycji będzie realizowanych w takim
systemie. Oczywiście wciąż w kręgu na-
szego zainteresowania jest branża che-
miczna, zgodnie z naszym doświad-
czeniem i referencjami. W grupie Mo-

stostal Puławy są jeszcze dwie spółki za-
leżne: Mezap sp. z o.o. i Energezap sp.
z o.o., dlatego w obecnej perspektywie
będziemy dążyć do maksymalnego wy-
korzystania środków europejskich na
rozwój technologiczny.
Mostostal Puławy SA świadczy też
usługi dźwigowe. Jak rozwija się ten
element działalności przedsiębiorstwa?

– Trudno wyobrazić sobie firmę bu-
dowlaną bez własnego zaplecza logi-
stycznego, chociaż z różnych powodów
są takie, które większość sprzętu muszą
każdorazowo wypożyczać. W Mosto-
stalu Puławy SA przyjęliśmy strategię
rozbudowy własnej oferty dźwigowej
i trzeba przyznać, że nam to rozwiąza-
nie służy. Posiadamy własne żurawie sa-
mochodowe, terenowe i wieżowe oraz
podnośniki koszowe i teleskopowe.
Firma świadczy specjalistyczne usłu-
gi dźwigowe, dlatego dbamy o odpo-
wiednią jakość obsługi i stały rozwój
w tym zakresie. Nasze dźwigi pracowały
podczas budowy Stadionu Narodowe-
go, jak i podczas realizacji nowego
szybu w kopalni Lubelski Węgiel „Bog-
danka”. Na każdej inwestycji nasz
sprzęt zapewnia odpowiednią renomę
wykonywanych usług.
Jak ocenia pan obecny klimat bizne-
sowy na polskim i europejskim rynku
dla działalności firm budowlanych
i energetycznych?

– Generalnie uważam, że po nie-
udanym okresie związanym z budową
dróg i autostrad rynek budownictwa po-
woli wychodzi z recesji. Firmy z bran-
ży energetycznej mają się całkiem nie-
źle, ponieważ podobnie jak w okresie

Zmiany to nowe szanse
Właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim, roztropne 
podejście do procesów sprzedaży, skrupulatne 
inwestowanie wypracowanych zysków i ciągła troska 
o relacje z obecnymi i przyszłymi inwestorami 
to podstawowa sprawa w osiągnięciu sukcesu 
biznesowego – mówi Tadeusz Rybak, 
dyrektor i prezes zarządu Mostostal Puławy SA.
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2007–2013 Unia Europejska wdraża wie-
le dyrektyw związanych z ochroną śro-
dowiska. Główną przeszkodą dla pręż-
nego rozwoju, którą zauważam nie tyl-
ko ja, lecz także wielu menadżerów, jest
ustawa o zamówieniach publicznych, jak
również przedłużające się procesy są-
dowe i niewystarczająca przychylność
banków. Biznes potrzebuje odpowied-
nich regulacji prawnych, które promu-
ją jakość i rzetelną pracę, a równocze-
śnie chronią przedsiębiorców przed
nieuczciwą konkurencją. Ponadto istot-
na jest poprawa terminowości procesów
sądowych w sprawach spornych. Nie do
pomyślenia jest sytuacja, w której wy-
konawca przez 6 lat czeka na wyrok
sądu, który w ostatecznym rozrachunku
potwierdza, że należna wykonawcy
kwota powinna być zapłacona przez in-
westora 72 miesiące wcześniej. Również
sektor usług finansowych powinien jesz-
cze bardziej rozumieć sytuację firm i wy-
chodzić naprzeciw realizacji ich po-
trzeb, w tym planów rozwojowych.
4 grudnia 2014 roku został pan uho-
norowany tytułem „Ambasadora Lu-
belskiego Klubu Biznesu” za osią-
gnięcia w zakresie rozwoju dla prze-
mysłu energetycznego, budowlane-
go, a także działań proekologicznych.
Co według pana oceny jest kluczem do
sukcesu?

– Wiele osób w ostatnim czasie
pyta mnie o klucz do sukcesu. Myślę, że
nie ma gotowej recepty na sukces, a na-
wet jeżeli jest, to tylko na jakieś kon-
kretne działanie. Jeżeli mogę wskazać
cechy człowieka, który osiąga zamie-
rzony cel, to będą do nich należały: kon-
sekwencja, praca, wiara w to, co się
robi, odpowiedzialność za podejmo-
wane działania. Zawsze uważałem, że
najważniejsi w firmie są ludzie, ponie-
waż to ich wiedza i wysiłek budują
świetność organizacji. Dlatego odkąd je-
stem prezesem, staram się troszczyć
o właściwy dobór kadr. Chcemy, żeby
w Mostostalu nie pracowały przypad-
kowe osoby, lecz ludzie, którzy na-
prawdę chcą tutaj pracować. Jestem
przekonany, że właściwe zarządzanie
kapitałem ludzkim, roztropne podej-
ście do procesów sprzedaży, skrupu-
latne inwestowanie wypracowanych
zysków i ciągła troska o relacje z obec-
nymi i przyszłymi inwestorami to pod-
stawowa sprawa w osiągnięciu sukce-
su biznesowego. Trzeba również pod-
kreślić, że nic nie zastąpi wysokiej ja-
kości usług, dlatego szczycimy się tym,
że w Mostostalu Puławy SA wykonuje-
my „dobra luksusowe”.

Mostostal Puławy SA to przykład firmy,
której nie są obce ani kultura, ani
sport. Jesteście przecież uznanym me-
cenasem kultury i sportu.

– Od wielu lat jesteśmy sponsorem
generalnym sekcji kolarskiej Klubu
Sportowego „Pogoń” Mostostal Puławy.

Ponadto wspieramy wiele inicjatyw kul-
turalnych, charytatywnych i społecz-
nych. Społeczna odpowiedzialność biz-
nesu jest dla nas bardzo ważna i sta-
nowi filozofię naszej działalności.

Rozmawiała Renata Wojciechowska

Wytwórnia Melaminy III w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A.

Myślę, że kolejna zmiana w historii naszego
przedsiębiorstwa otwiera nam nowe kierunki
rozwoju, a my tę szansę chcemy dobrze wykorzy-
stać. Ponieważ zarządzam firmą od przeszło 
23 lat, nie zamierzam zmieniać struktury organi-
zacyjnej przedsiębiorstwa, bo sprawdza się ona
od lat. Chcę nadal rozwijać firmę, aby była
championem w swojej branży i ambasadorem
polskiej gospodarki.



Spółka świadczy usługi montażowe i remontowe w zakresie prac mechanicznych głównych urządzeń elektrociepłowni:
kotłów i turbin parowych oraz pomocniczych urządzeń i instalacji kotłowni, maszynowni, nawęglania, preparowania wody
i sieci energetycznych, a także wykonuje:
• remonty pomp wirnikowych jedno i wielostopniowych, diagonalnych, zębatych, tłokowych,
• remonty zbiorników ciśnieniowych, podgrzewaczy regeneracyjnych oraz wymienników rurowych, płytowych itp.,
• części zamienne (toczenie lmax = 3000 mm, Ø 730 mm, frezowanie pionowe do 700 mm – posuw stołu, szlifowanie wałków lmax  

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

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

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

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

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

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

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

www.energezap.pl



Jakie wnioski płyną z raportu podsu-
mowującego przeprowadzone nie-
dawno badanie dotyczące potencjału
i innowacyjności płockiego środowiska
przedsiębiorczości?

– Ostateczne wnioski sformułujemy
razem z przedsiębiorcami, ale infor-
macje, którymi już dysponujemy, są
ciekawe. Ponad 80 proc. firm prowa-
dzących działalność gospodarczą
w Płocku ocenia swoją sytuację jako
średnią lub dobrą. 1/3 wskazuje, że po-
pyt na ich produkty wzrasta. Właściciele
firm są generalnie zadowoleni z uloko-
wania działalności w Płocku i dobrze
oceniają funkcjonowanie gospodarki
komunalnej miasta czy współpracę
z Miejskim Urzędem Pracy. Narzekają
natomiast na elementy niezależne od
samorządu, jak wysokie składki, np.
ZUS. Raport pokazał też, że przedsię-
biorcy widzą potrzebę wprowadzania
elementów innowacyjności w swoim
działaniu.
Jakie gałęzie przemysłu poza chemią
– najbardziej kojarzoną z płocką go-
spodarką – stanowią wiodące źródło
dochodów gminy i jakie dziedziny są
najbardziej przyszłościowe z punktu wi-
dzenia strategii rozwojowej samorzą-
du?

– Niewątpliwie decydujący wpływ na
rozwój miasta ma PKN Orlen. Można za-
łożyć, że firma ta długo jeszcze będzie
kołem zamachowym płockiej gospo-
darki, ale oprócz branży chemicznej
w Płocku rozwijają się inne gałęzie prze-
mysłu: maszynowo-metalowy z CNH na
czele oraz sektor budowlano-monta-
żowy, w którym liderem jest Mostostal.
Poza tym duża liczba przedsiębiorstw
reprezentuje branżę tekstylną oraz
transportowo-magazynową. W tym ob-
szarze działają m.in.: Levi Strauss Po-
land, PERN Przyjaźń, OLPP, Orlen Trans-
port. Jest Grupa Budmat, która funk-
cjonuje równolegle w branży maszy-
nowo-metalowej, branży budowlano-
-montażowej czy w handlu hurtowym.
Mamy przetwórstwo tworzyw sztucznych
i firmę Flexpol oraz produkcję spożyw-
czą i firmę Dr. Oetker. Pragnę podkre-
ślić, że pozostajemy otwarci na inwe-
storów z każdej branży.
Jakimi terenami inwestycyjnymi dys-
ponuje miasto i co stanowi główną za-
chętę, aby ulokować kapitał w Płocku?

– W ubiegłym roku zakończyliśmy
projekt „Przygotowanie nowych terenów
inwestycyjnych w Gminie – Miasto
Płock”. Opracowaliśmy szczegółową
dokumentację dla trzech obszarów in-
westycyjnych: Nabrzeża Rzeki Wisły,
Jaru Brzeźnicy oraz Lotniska i Terenów
Przyległych. Dokumentacja zawiera
m.in. analizę techniczną i prawną, kon-
cepcję zagospodarowania terenu wraz
ze studium wykonalności oraz raport
o klimacie inwestycyjnym. Nie licząc
gruntów w Płockim Parku Przemysłowo-
-Technologicznym, przygotowujemy po-
nad 40 ha terenów inwestycyjnych z per-
spektywą objęcia ich podstrefą SSE. In-
westorzy mogą liczyć także na samo-
rządowe programy wsparcia obejmu-
jące m.in. zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości.

Na jakich założeniach opiera się zaini-
cjowany właśnie Plan Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Miasta Płocka i jakie
korzyści niesie on dla funkcjonowania
Płocka oraz mieszkańców?

– Przystąpiliśmy do opracowania
tego planu w ubiegłym roku. Będzie on
służyć wdrożeniu działań, które przy-
czynią się do ogólnego rozwoju miasta
przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji
szkodliwych substancji, poprawie efek-
tywności gospodarowania surowcami
i upowszechnieniu odnawialnych źródeł
energii. Cel jest oczywisty: poprawa
jakości życia mieszkańców, kiedy np.
autobusy napędzane dieslem zastąpi-
my ekologicznymi hybrydami, a piece
węglowe – ogrzewaniem miejskim, sie-
ciowym. Dziś jesteśmy na etapie in-
wentaryzacji źródeł emisji. Na jej pod-
stawie będziemy planować dalsze kro-
ki.
Czy inne projekty prorozwojowe mają
szansę na realizację dzięki środkom
z nowej perspektywy unijnej na lata
2014–2020? Jaką wartość wniosą w ży-
cie lokalnej społeczności?

– Bardzo intensywnie przygotowu-
jemy się do wejścia w kolejną per-
spektywę unijną na lata 2014–2020.
Mazowiecki Regionalny Instrument Te-
rytorialny otwiera przed Płockiem moż-
liwość wykorzystania środków euro-
pejskich na przedsięwzięcia o znacze-
niu regionalnym, a nie tylko lokalnym.
Olbrzymie znaczenie ma budowa ob-
wodnicy, która stworzy całkowicie nowy
kręgosłup komunikacyjny miasta i otwo-
rzy dostęp do terenów inwestycyjnych
na północy Płocka, co przełoży się na in-
westycje i nowe miejsca pracy. Chcemy
też ożywić tereny ulokowane na na-
brzeżu wiślanym, które jest doskonałym
obszarem do wypoczynku i rekreacji.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer

Płock otwarty na biznes
Można założyć, że PKN Orlen długo jeszcze będzie
kołem zamachowym płockiej gospodarki, ale oprócz
branży chemicznej w Płocku rozwijają się inne gałęzie
przemysłu. Pozostajemy otwarci na inwestorów z każdej
branży – mówi Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. 
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„Nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej…”
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Chcąc upamiętnić jego
osobę, 28 stycznia
2015 roku członkowie

rodziny pana Wojciecha wraz
z Międzynarodowym Cen-
trum Bezpieczeństwa Che-
micznego zorganizowali
pierwsze z serii spotkań po-
święconych Wojciechowi Lu-
biewie-Wieleżyńskiemu, pod-
czas którego omawiano jego
wkład w rozwój polskiego
przemysłu chemicznego oraz
wartości, jakie wyznawał jako
znakomity chemik, wybitny
specjalista i człowiek.

W wieczorze pamięci
wzięli udział członkowie ro-
dziny zmarłego: Ewa, Dorota
oraz Piotr Lubiewa-Wieleżyń-
scy, a także jego przyjaciele i współ-
pracownicy, którzy dzielili się wspo-
mnieniami i ciekawymi wydarzeniami
z życia pana Wojciecha. Podczas spo-
tkania przedstawiono jego postać z wie-
lu stron, m.in. jako współpracownika,
wykładowcy i przełożonego.

Wspominany chemik był niekwe-
stionowanym autorytetem, osobą z wy-
sokimi kompetencjami, posiadał umie-
jętność prowadzenia spotkań, a jego
udział w dyskusji odznaczał się wysoką
kulturą osobistą i szacunkiem do opo-
nentów. Cechowało go niezwykle po-
godne usposobienie i serdeczność,
z jaką odnosił się do ludzi. Prywatnie
jego pasją było wino – był prawdziwym
znawcą i koneserem tego trunku, po-
siadającym rozległą wiedzę na ten te-
mat.

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński uro-
dził się 19 maja 1946 roku w Lublinie.
W 1964 roku podjął studia na Wydziale
Chemicznym Politechniki Warszawskiej,
które ukończył w 1970 roku z tytułem
mgr. inż. ze specjalnością lekka synte-
za organiczna. W 1971 roku rozpoczął
pracę w Instytucie Chemii Przemysłowej
w Warszawie w Zakładzie Wielkiej Syn-
tezy Organicznej. Kolejne etapy karie-
ry przechodził w tym zakładzie, w ze-
spole opracowującym oryginalną tech-
nologię otrzymywania cykloheksanonu
z benzenu, która okazała się hitem
eksportowym, a licencję do tej techno-
logii sprzedano m.in. do Indii, Hiszpa-
nii, Włoch, Korei Płd., byłego ZSRR, Bia-

łorusi i na Tajwan. Śp. Wojciech Lu-
biewa-Wieleżyński nie tylko pomógł
w opracowaniu technologii, lecz także
aktywnie uczestniczył w etapie projek-
towym, w negocjacjach handlowych
oraz w uruchamianiu wytwórni cyklo-
heksanonu w Hiszpanii, Indiach i na dzi-
siejszym terenie Słowacji. 

Wraz ze swoimi współpracownika-
mi uzyskał wiele nagród i wyróżnień za
najlepsze prace badawcze, w tym dwie
pierwsze nagrody ministra przemysłu
chemicznego za najlepsze wdrożenie
w resorcie w latach 1974 i 1977. Był
współautorem 15 patentów, 50 publika-
cji i 120 referatów wygłoszonych na wie-
lu konferencjach międzynarodowych.
W latach 2001–2002 był doradcą mini-
stra skarbu w procesie prywatyzacji za-
kładów azotowych: Zakładu Azotowego
Kędzierzyn SA, Zakładu Chemicznego
Police SA, Zakładu Azotowego Puławy
SA oraz Zakładu Azotowego Tarnów-
Mościce SA. W latach 2002–2009 był au-
torem analiz prywatyzacyjnych i pro-
gramów rozwoju dla inwestorów stra-
tegicznych i finansowych. Od 2002 roku
pracował w Polskiej Izbie Przemysłu
Chemicznego, na początku jako dy-
rektor generalny, a w latach 2004–2013
jako prezes zarządu. 

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński był
również niezwykle aktywny na forum
międzynarodowym – w latach 2003–
2007 był członkiem zarządu Europejskiej
Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC
oraz Europejskiego Stowarzyszenia

Pracodawców Przemysłu
Chemicznego ECEG. Był
członkiem Stałego Komitetu
Kongresów Technologii Che-
micznej oraz wielu rad na-
ukowych instytutów che-
micznych, a także współau-
torem Programu Rozwoju Pol-
skiego Przemysłu Chemicz-
nego do 2010 roku, Prognozy
Rozwoju Przemysłu Che-
micznego w Polsce do 2015
roku i Scenariusza Rozwoju
Przemysłu Rafineryjnego do
2015 roku.

Działał aktywnie na rzecz
zrównoważonego rozwoju
chemii i bezpieczeństwa pro-
cesowego. Od 2013 roku peł-
nił funkcję dyrektora wyko-

nawczego Fundacji Międzynarodowe
Centrum Bezpieczeństwa Chemiczne-
go. Był tam odpowiedzialny za współ-
kierowanie rozwojem polskiej specjali-
zacji w bezpieczeństwie chemicznym
oraz przeniesieniem najlepszych pol-
skich rozwiązań w dziedzinie bezpie-
czeństwa chemii przemysłowej do in-
nych krajów, m.in. do Kenii i na Ukrainę.

Fundacja zamierza przeprowadzić
działania edukacyjne polegające na
przygotowaniu publikacji z wystąpie-
niami, wywiadami, artykułami i zdję-
ciami śp. Wojciecha Lubiewy-Wiele-
żyńskiego, która zostanie wydana pod-
czas następnego spotkania planowa-
nego na grudzień 2015 roku. Ponadto
w trakcie Międzynarodowego Kongre-
su Bezpieczeństwa Chemicznego
w Kielcach, który odbędzie się w listo-
padzie br., wręczona zostanie nagroda
imienia Wojciecha Lubiewy-Wieleżyń-
skiego za najlepszą pracę magisterską
w dziedzinie bezpieczeństwa chemicz-
nego.

Fundacja Międzynarodowe Centrum
Bezpieczeństwa Chemicznego

www.iccss.eu

Pierwszy grudnia 2014 roku był niezwykle smutnym dniem dla całego środowiska zwią-
zanego z polskim przemysłem chemicznym. Tego dnia odszedł od nas niespodziewanie
Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, postać niezwykle zasłużona dla polskiej chemii. 
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Ponad 330 uczestników, 3 panele
dyskusyjne, 5 sesji tematycznych,
28 prezentacji poświęconych no-

woczesnym technologiom i produktom
dla przemysłu chemicznego oraz 45 sto-
isk wystawowych – tak w liczbach pod-
sumować można XXI Sympozjum Na-
ukowo-Techniczne CHEMIA 2015, które
odbyło się 21 i 22 stycznia w Domu Tech-
nika w Płocku. Organizatorem konfe-
rencji była firma BMP, wydawca maga-
zynu „Chemia Przemysłowa” oraz wła-
ściciel portalu www.kierunekchemia.pl,
a honorowym gospodarzem – Polski
Koncern Naftowy ORLEN SA.

Dwa dni o polskiej chemii
– To dla wielu z nas kolejne sympo-

zjum, które przyczyni się do poprawy
wiedzy o chemii, bezpieczeństwie pro-
cesowym czy doskonałości operacyjnej
– rozpoczął sympozjum Piotr Chełmiń-
ski, członek zarządu ds. rozwoju i ener-
getyki PKN ORLEN. – Któż z nas rok
temu spodziewał się, że będziemy mie-
li ropę po 50 dolarów – mówił Jerzy Maj-
chrzak, dyrektor Departamentu Inno-
wacji i Przemysłu w Ministerstwie Go-
spodarki, podkreślając wyzwania sto-
jące przed branżą. – Zachęcam do wy-

korzystania naszego spotkania w Płoc-
ku do nawiązywania nowych kontaktów,
bo bezpośrednie relacje z wielkimi gra-
czami na rynku pomogą wspólnie od-
powiedzieć na problemy rynkowe.

Uczestników powitał również To-
masz Zieliński, prezes zarządu Polskiej
Izby Przemysłu Chemicznego. – Szcze-
gólnie miło mi powitać wszystkich na
XXI konferencji. Skończył się rok pełen
zawirowań, ale zapowiada się rok pe-
łen wyzwań – otwieranie się Unii na Sta-
ny Zjednoczone czy wiele regulacji śro-
dowiskowo-energetycznych. Przed nami
dwa dni owocnych obrad. Obyśmy po-
trafili wypracować najlepsze rozwią-
zania dla polskiej chemii – życzył uczest-
nikom sympozjum prezes Izby.

Polska chemia: 
rozwój czy stagnacja?

O konkurencyjność polskiej chemii
pytał panelistów moderator debaty Je-
rzy Majchrzak z Ministerstwa Gospo-
darki. I choć wszyscy byli zgodni, że
w Europie znaczących inwestycji che-
micznych czy petrochemicznych
w ostatnich latach nie było, europejskie
firmy, aby przetrwać i sprostać konku-
rencji, muszą inwestować w rozwiąza-
nia w obszarze doskonałości opera-
cyjnej. – To jest element istotny również
w strategii Grupy PKN Orlen. W po-
prawie doskonałości operacyjnej cho-
dzi głównie o stosowanie innowacyjnych
rozwiązań technicznych, ograniczenie
kosztów energetycznych, wydłużenie
okresów międzyremontowych czy więk-
szą niezawodność pracy urządzeń pro-
dukcyjnych – podkreślił Czesław Bugaj,
dyrektor w PKN ORLEN SA. O wdraża-
nym w Grupie Azoty programie do-
skonałości operacyjnej mówił z kolei
Krzysztof Kamiński, wiceprezes zarzą-
du Grupy Azoty ZAK SA, który pytany
również o innowacje, wymienił nie-

dawno uruchomioną w Kędzierzynie in-
stalację do produkcji plastyfikatora.

Jaka jest więc rola innowacyjności
w przemyśle chemicznym? – pytał pa-
nelistów przedstawiciel Ministerstwa
Gospodarki. – Dla mnie innowacja jest
wówczas, gdy znajdzie zastosowanie
w przemyśle – odpowiedział Andrzej
Krueger, dyrektor ICSO „Blachownia”,
dodając, że wdrażana jest około 1/3 in-
nowacji i najczęściej są to te, które nie
wymagają inwestycji, można je zasto-
sować na istniejących instalacjach.

Uczestnicy debaty wspomnieli rów-
nież o programach, takich jak Horyzont
2020 i INNOCHEM, które mają być
dużą szansą dla polskich firm. – W PKN
ORLEN przygotowujemy się w zakresie
tworzenia i rozbudowy działu rozwojo-
wego, jak również pracujemy nad pro-
jektami, które mogłyby skorzystać z tych
programów – mówił dyrektor Bugaj.
– Jedno wiem i jestem przekonany, że ci,
którzy lepiej przygotują ten program
w zakresie wykorzystania środków, wy-
grają. Dziś jednak jest to ogromne wy-
zwanie, które stoi przed polskim prze-
mysłem.

Jaki będzie zatem 2015 rok? – Może
być trudny dla przemysłu chemicznego.
Będzie wymagał od wszystkich pod-
miotów koncentracji ze strony podażo-
wej i zwrócenia uwagi na poziom kosz-
tów, w szczególności funkcjonalnych
– powiedział Przemysław Ligenza, wi-
ceprezes Urzędu Dozoru Technicznego.

A co przyniesie 2015? O wyzwaniach
dla branży mówił Tomasz Zieliński: – Je-
steśmy również w trakcie procesów le-
gislacyjnych, które będą miały skutek,
zwłaszcza finansowy, szczególnie w ko-
lejnych latach. Rok 2015 nie będzie
prawdopodobnie przełomowy. Bardziej
obawiałbym się kolejnych lat, gdy za-
czną obowiązywać nowe legislacje
– stwierdził prezes Izby.
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Sympozjum CHEMIA 2015
O strategii przemysłu chemicznego wobec wyzwań polskiego i eu-
ropejskiego rynku, innowacyjności polskiej chemii, bezpieczeń-
stwie dostaw surowców dla rafinerii, a także perspektywie
inwestycji w nowe moce wytwórcze dyskutowano podczas 
XXI Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2015, 
które odbyło się 21 i 22 stycznia w Płocku.



Krajowy sektor naftowy
Co z tą ropą? – pytał moderator An-

drzej Szczęśniak, niezależny ekspert
rynku paliw. Czy spadek konsumpcji pa-
liw jest jedynie statystycznym zjawi-
skiem, czy realnie konsumujemy wię-
cej? – W 2014 popyt na paliwa nie róż-
nił się znacznie od poziomu z roku
2013. Rynek paliw silnikowych zmalał
o około 1,5 proc. – mówił Krzysztof Ro-
maniuk, dyrektor ds. analiz rynku paliw
w POPiHN, dodając, że w ubiegłym roku
nie zmienił się również istotnie popyt na
olej napędowy, a popyt na benzyny
spadł o 2 proc., zaś na gaz płynny LPG
o około 1 proc.

Moderator poruszył również pro-
blem szarej strefy. – W ubiegłym roku
wyraźnie widać intensywne działania
odpowiednich służb, jeśli chodzi o wal-
kę z szarą strefą na rynku paliw – pod-
jęto też wiele działań w sferze legisla-

cyjnej – podkreślił Daniel Betke, prezes
zarządu OLPP Sp. z o.o. Jak dodał Bet-
ke, na efekty nowego prawa trzeba
będzie jednak poczekać, bo proces
koncesyjny dopiero niedawno się roz-
począł. – Wierzę, że rynek się trochę
oczyści. Wpłynie na to również obniżka
cen paliw, bowiem im droższy towar, tym
większa liczba chętnych do wejścia
w szarą strefę – podsumował.

Energetyka w przemyśle 
chemicznym

Jednym z punktów dyskusji prowa-
dzonej przez Krzysztofa Łokaja z PIPC
był mechanizm rezerwy stabilizacyj-
nej, który – jak podkreślał Maciej Wi-
śniewski, prezes zarządu DM Consus
– ma ruszyć między 2017 a 2021 rokiem,
a nadal nie wiadomo, na jakich zasa-
dach będzie funkcjonował. – Uważam,
że rezerwa powstanie po to, by zmusić

przedsiębiorców do inwestycji ograni-
czających emisje – stwierdził.

Maciej Wiśniewski zaznaczył rów-
nież, że wkrótce Europa przestanie być
samotną wyspą w walce z emisjami.
– USA podpisało z Chinami porozu-
mienie o ochronie klimatu. Cztery sta-
ny wprowadziły również system handlu
emisjami, a w listopadzie tego roku
w Paryżu wiele krajów najprawdopo-
dobniej podpisze protokół „pokiotowy”
– mówił prezes Consus.

A co z rynkiem gazu? – Powinien się
liberalizować – stwierdził Wojciech Ko-
zak, wiceprezes zarządu Grupy Azoty
Puławy, i zaznaczył, że proces musi być
prowadzony w zrównoważony sposób,
gdyż przekłada się to na konkretne
miejsca pracy w chemii, energetyce czy
w rolnictwie. Ważne jest również budo-
wanie konkurencyjności. – Jako grupa
stopniowo zwiększamy wolumen gazu
dywersyfikowanego, chcemy znaleźć
surowiec, który da nam konkurencyj-
ność na rynku polskim, europejskim
i światowym – zaznaczył Kozak. – W ob-
szarze energetyki szukamy więc roz-
wiązań, które – owszem – wpisują się
w politykę energetyczną, ale też mają
pewien margines bezpieczeństwa. Stąd
nasze myślenie idzie w kierunku elek-
troenergetyki, która jest niezbędna i ko-
nieczna dla funkcjonowania podsta-

W programie XXI Sympozjum CHEMIA 2015 znalazły się 3 panele dyskusyjne. Na zdjęciu debata: „Polska chemia – rozwój czy stagnacja?”,
której moderatorem był Jerzy Majchrzak z Ministerstwa Gospodarki

Jednym z punktów dyskusji prowadzonej przez
Krzysztofa Łokaja z PIPC był mechanizm rezerwy
stabilizacyjnej, który – jak podkreślał Maciej Wi-
śniewski, prezes zarządu DM Consus – ma ruszyć
między 2017 a 2021 rokiem, a nadal nie wiadomo,
na jakich zasadach będzie funkcjonował.
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wowej działalności biznesowej – mówił
przedstawiciel Puław.

Dziś gaz ziemny jest w Grupie Azo-
ty podstawowym surowcem służącym
do produkcji nawozów azotowych.
– Grupa Azoty zużywa około 20 proc.
gazu w Polsce. Zakupy gazu są reali-
zowane zarówno w kontraktach termi-
nowych, jak i spotowych. Poza zakupa-
mi gazu systemowego korzystamy też
z gazu lokalnego. Kluczową kwestią jest
dla nas dywersyfikacja dostaw – pod-
kreślił Zbigniew Wadach, dyrektor Jed-
nostki Biznesowej Energetyka w Grupie
Azoty SA.

O gazie mówił również Wojciech
Blew, dyrektor ds. rozwoju technologii
Grupy LOTOS, która na rynku gazu
funkcjonuje od 2012 roku. – W połowie
ubiegłego roku do rafinerii został pod-
łączony gaz wysokociśnieniowy, dzięki
czemu dziś możemy korzystać z jego do-
brodziejstw – mówił dyrektor. Dyrektor
Grupy LOTOS wspomniał również
o prowadzonych wspólnie z PGNiG
pracach poszukiwawczych w północno-
-wschodniej Polsce. – Wykonaliśmy już
badania sejsmiczne 2D na koncesji

Górowo. Na ich podstawie pod koniec
roku podejmiemy decyzję dotyczącą
ewentualnych kolejnych etapów prac
– zaznaczył Blew. – Jeżeli chodzi o gaz
konwencjonalny, w tej chwili pracujemy
wspólnie z CalEnergy nad projektem
zagospodarowania złóż gazowych B4
i B6, w których zasoby szacuje się na
4,3 mld m3 gazu. Prawdopodobna war-
tość inwestycji to 1,6 mld zł. Wydobycie
uruchomimy w 2018 roku, czyli w mo-
mencie kiedy zwiększymy zapotrzebo-
wanie rafinerii na gaz – z uwagi na re-
alizowane już dziś projekty, m.in. insta-
lację koksowania – do wielkości około
800–900 mln m3 rocznie – wyjaśnił.

Klucze Sukcesu dla Urzędu
Dozoru Technicznego

Podczas Gali Chemika XXI Sym-
pozjum Naukowo-Technicznego CHE-
MIA 2015 wręczony został Klucz Suk-
cesu – wyróżnienie przyznawane przez
redakcję „Chemii Przemysłowej” oso-
bom i firmom, które przyczyniły się do
rozwoju polskiej chemii. W tym roku sta-
tuetka została przyznana Urzędowi Do-
zoru Technicznego za innowacyjne

działania na rzecz zapewnienia bez-
pieczeństwa w polskim przemyśle che-
micznym i rafineryjnym. Klucz Sukcesu
odebrał Mieczysław Borowski, prezes
Urzędu.

W czasie uroczystej gali wręczone
zostało również podziękowanie dla
honorowego gospodarza sympozjum
– PKN ORLEN SA., które odebrał jej czło-
nek zarządu ds. rafinerii – Krystian Pa-
ter. Gwiazdą wieczoru był zespół Sza-
fa Gra.

Więcej informacji o sympozjum, pre-
zentacje oraz wypowiedzi uczestników
dyskusji i galeria zdjęć na portalu kie-
runekchemia.pl �

Co z tą ropą? – pytał moderator Andrzej Szczę-
śniak, niezależny ekspert rynku paliw. Czy spa-
dek konsumpcji paliw jest jedynie statystycznym
zjawiskiem, czy realnie konsumujemy więcej?

Podziękowania dla Honorowego Gospodarza sympozjum – PKN ORLEN S.A. odebrał Krystian Pater, Członek Zarządu ds. Rafinerii

Podczas Gali Chemika redakcja magazynu
„Chemia Przemysłowa" przyznała
nagrodę Klucza Sukcesu Urzędowi Dozoru
Technicznemu. Statuetkę odebrał
Mieczysław Borowski, prezes Urzędu.
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Brak przewidywalnego i ustabili-
zowanego otoczenia prawnego
w zakresie emisji przemysłowych

nie sprzyja potencjalnym inwestycjom
w przemyśle chemicznym. Przedsię-
biorcy długo czekali na przystosowanie
krajowych przepisów do prawodaw-
stwa unijnego – Polska przekroczyła ter-
min transpozycji dyrektywy 2010/75/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 listopada 2010 roku w sprawie emi-
sji przemysłowych (tzw. Dyrektywa IED
– The Industrial Emissions Directive)
o ponad 1,5 roku (pierwotny termin
wyznaczono na 7 stycznia 2013 roku).
Krajowe przepisy zmieniły się dopiero
5 września 2014 roku, kiedy weszła w ży-
cie Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku
o zmianie ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska (Poś) oraz niektórych innych
ustaw. Dodatkowo przepisy wprowa-
dzone przez polskiego ustawodawcę
nie zostały jeszcze doprecyzowane ak-
tami wykonawczymi.

Problem z raportami 
początkowymi

Doprecyzowania wymagają mię-
dzy innymi te zapisy znowelizowanej
ustawy, które dotyczą obowiązku spo-
rządzania raportów początkowych (ba-
zowych). W świetle nowych przepisów
będą musieli je sporządzać przedsię-
biorcy posiadający instalacje IPPC wy-
magające uzyskania pozwolenia zin-
tegrowanego. Raport początkowy trze-
ba będzie również załączyć do nowych
wniosków o pozwolenie. Warto pamię-
tać, że obowiązkiem uzyskania po-
zwolenia zintegrowanego objęto rów-
nież – inaczej niż w starszych przepi-
sach – oczyszczalnie ścieków (z wyjąt-
kiem ścieków komunalnych, pocho-
dzących z instalacji wymagających
uzyskania pozwolenia zintegrowanego).
Według informacji Ministerstwa Śro-

dowiska sporządzenie raportu począt-
kowego może być wymagane dla oko-
ło 800 instalacji.

Ustawodawca nie określił dokładnie,
jaki kształt ma mieć raport początkowy.
Wiadomo jedynie, że musi zawierać in-
formację o wpływie instalacji na stan
środowiska gruntowo-wodnego. Usta-
wa zobowiązuje przedsiębiorców do
udzielenia informacji na temat
• działalności prowadzonej na terenie
zakładu (obecnie i w przeszłości),
• nazwy substancji powodujących ry-
zyko, wykorzystywanych, produkowa-
nych lub uwalnianych przez instalacje
na terenie zakładu wymagające po-
zwolenia zintegrowanego,
• stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi
i wód gruntowych na terenie zakładu
substancjami powodującymi ryzyko sto-
sowanymi, produkowanymi lub uwal-
nianymi przez instalacje na terenie za-
kładu wymagające pozwolenia zinte-
growanego, w tym wyników badań za-
nieczyszczenia gleby i ziemi tymi sub-
stancjami oraz pomiarów zawartości
tych substancji w wodach gruntowych.

Ostateczny kształt i zakres informacji
zawartych w raportach początkowych
ma zostać określony w rozporządzeniu
ministra środowiska w sprawie oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
które jeszcze nie powstało. Przewiduje
się, że zostanie ono ogłoszone dopiero
w 2016 roku (musi wejść w życie nie póź-
niej niż 24 miesiące po uchwaleniu
zmiany w przepisach). Tymczasem ist-
niejące instalacje, które nie wymagały
wcześniej pozwolenia zintegrowane-
go, muszą je uzyskać do 1 lipca 2015
roku. Oznacza to, że decyzję o tym, czy
raport zostanie przyjęty, każdorazowo
podejmuje urząd marszałkowski, do
którego będzie składany wniosek. Wy-
magania dotyczące dokumentu są więc
niejednolite: niektóre urzędy wymaga-

Nieprzewidywalność prawa 
wyzwaniem dla branży chemicznej
We wrześniu 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska.
Niepewność interpretacyjna niektórych zapisów może budzić obawy przedsiębiorców.
Dotyczy to zwłaszcza kwestii raportów początkowych, które muszą złożyć przedsię-
biorcy ubiegający się o pozwolenie zintegrowane.

Anna Gietka 
Dyrektor Zarządzająca 
w Polskiej Izbie Przemysłu 
Chemicznego
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ją bardziej obszernych (a w efekcie bar-
dziej kosztownych) analiz, inne – tań-
szych i mniej szczegółowych. Nie wia-
domo przy tym, co stanie się z przyjętymi
wnioskami, kiedy rozporządzenie wej-
dzie w życie, czy będzie trzeba dosto-
sowywać załączane do nich raporty po-
czątkowe do nowych przepisów.

Przedsiębiorcy mogą szukać wy-
tycznych w dokumencie „Wskazówki
Komisji Europejskiej dotyczące opra-
cowywania sprawozdań bazowych na
podstawie art. 22 ust. 2 dyrektywy
2010/75/UE w sprawie emisji przemy-
słowych”. Wytyczne KE określają, że
sprawozdanie bazowe powinno za-
wierać przynajmniej „informacje na te-
mat aktualnego użytkowania oraz, o ile
takie dane są dostępne, na temat użyt-
kowania terenu w przeszłości; aktualne
informacje, o ile są dostępne, na temat
pomiarów gleby i wód podziemnych od-
zwierciedlających ich stan w chwili
opracowywania sprawozdania, albo,
zamiast tego, informacje na temat no-
wych pomiarów gleby i wód podziem-
nych, uwzględniając możliwości ska-
żenia gleby i wód podziemnych sub-
stancjami stwarzającymi zagrożenie,
które mają być stosowane, produko-
wane lub uwalniane przez daną insta-
lację”.

Do momentu wejścia w życie aktu
wykonawczego wskazówki nie mają
formy rozporządzenia, należy je więc
traktować jedynie jako dokument po-
mocniczy, a nie obowiązujący. Rozpo-
rządzenie ministra środowiska stanie się
aktem nadrzędnym – nie wiadomo jed-
nak dokładnie, kiedy zostanie przygo-
towane.

Skutki niepewnego otoczenia
prawnego

Działania na rzecz ochrony środo-
wiska wiążą się z ponoszeniem przez fir-
my określonych kosztów. Coraz częściej
stanowią one znaczący składnik cało-
ści struktury kosztów przedsiębiorstw.
Obowiązujący system instrumentów
ochrony środowiska charakteryzuje
współistnienie narzędzi regulacji bez-
pośredniej (prawno-administracyjnych)
i pośredniej (ekonomicznych). Instru-
menty ekonomiczne i rynkowe wyko-
rzystywane w polityce ekologicznej są
stosowane w odniesieniu do tych po-
ziomów, zakresów i warunków korzy-
stania z zasobów, walorów i funkcji
środowiska, które zostały określone
przez pozwolenia prawno-administra-
cyjne, standardy (normy) oraz inne
środki regulacji bezpośredniej.

Koszty ponoszone z tytułu korzy-
stania ze środowiska można podzielić
na dwie grupy:
•  koszty bezpośredniego korzystania ze
środowiska, do których zalicza się opła-
ty z tytułu poboru wód (powierzchnio-
wych i podziemnych), emisję substan-
cji gazowych i pyłowych do powietrza,
odprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi oraz składowanie odpadów na
składowiskach;
•  koszty pośredniego korzystania ze
środowiska związane z przekazywa-
niem odpadów do zagospodarowania
oraz oczyszczaniem ścieków przez inne
podmioty gospodarcze.

Do tych obciążeń dochodzą również
koszty związane między innymi z mo-
nitoringiem środowiskowym oraz re-
alizacją działań inwestycyjnych przy-
czyniających się do minimalizacji od-
działywania na środowisko.

Polskie przedsiębiorstwa są adre-
satem postanowień polityki środowi-
skowej UE – to, że są zmuszone do po-
noszenia kosztów związanych z ochro-

ną środowiska, jest nieuniknione. No-
welizacja ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska jest przykładem takiego wpły-
wu polityki unijnej na polskie przedsię-
biorstwa. Z punktu widzenia polityki in-
westycyjnej firm same postanowienia
przepisów nie są problematyczne, o ile
są one przewidywane. Problemem jest
natomiast niestabilne otoczenie praw-
ne (w omawianym przypadku – brak
przepisów wykonawczych do noweli-
zacji ustawy Poś) i brak pewności co do
ostatecznego kształtu prawa oraz ter-
minu, w jakim wejdzie ono w życie. �

Polskie przedsiębiorstwa są adresatem postano-
wień polityki środowiskowej UE – to, że są zmu-
szone do ponoszenia kosztów związanych 
z ochroną środowiska, jest nieuniknione. Noweli-
zacja ustawy Prawo ochrony środowiska jest
przykładem takiego wpływu polityki unijnej na
polskie przedsiębiorstwa.



Nabiera to szczególnego zna-
czenia w ubezpieczeniu pod-
miotów przemysłowych, w któ-

rych wystąpienie awarii powoduje po-
ważne konsekwencje dla majątku firmy,
pracowników, środowiska naturalne-
go czy społeczności. Zakres potencjal-
nych roszczeń do ubezpieczyciela spra-
wia, że jest on zainteresowany bezpie-
czeństwem klienta i wdrażaniem no-
woczesnych, zintegrowanych metod
zarządzania ryzykiem.

W historii ubezpieczeń przemysło-
wych katastroficzne zdarzenia były
przełomowe i odcisnęły piętno na kie-
runkach rozwoju ubezpieczeń. Wśród
nich wymienić należy wypadki w za-
kładach chemicznych we Flixborough
(Anglia, 1974 r.), katastrofę na platformie
wiertniczej Piper Alpha (1988 r.), awarię
i eksplozję w kompleksie chemicznym
w Pasadenie (w 1989 r.) czy wyciek z tan-
kowca Exxon Valdez, który spowodował
poważne skażenie środowiska natu-
ralnego. Konsekwencje tych zdarzeń li-
czono w miliardach dolarów i były one
tak poważne, że zakłóciły wypłacal-

ność światowego rynku ubezpiecze-
niowego. Należy dodać, że roszczenia
związane ze stratami w środowisku
naturalnym pojawiały się przez długie
lata po katastrofie. To wszystko zapo-
czątkowało zmiany w podejściu firm
ubezpieczeniowych do ubezpieczania
przemysłu. Ubezpieczyciele zintensyfi-
kowali prace nad metodami zarządza-
nia ryzykiem i sposobami stymulowania
poprawy bezpieczeństwa. Stworzyli
m.in. własne kryteria akceptowalności
ryzyka, których spełnienie umożliwiało
uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej.
Zaczęli stosować indywidualizację
składki ubezpieczeniowej w zależności
od poziomu bezpieczeństwa.

W Polsce rozwój ubezpieczeń prze-
mysłowych związany jest ze zmianami
w gospodarce rynkowej na początku lat
90. Nasz rynek szybko nadrabia wielo-
letnie zaległości i ma ambicję, by w naj-
bliższych latach dogonić liderów. Głów-
nymi czynnikami determinującymi roz-

PZU SA – partner w biznesie 
i w zarządzaniu ryzykiem
Firmy ubezpieczeniowe wyróżniają się na tle innych przedsiębiorstw tym, że mają tzw.
odwrócony cykl sprzedaży. Oznacza to, że przy podejmowaniu decyzji sprzedażowych
nie są znane ich konsekwencje finansowe, stąd prognozowanie przyszłości jest zasadni-
czą częścią ich działalności. Dlatego dużą rolę odgrywa analiza ryzyka, której celem jest
jego pomiar w decyzjach ubezpieczeniowych.
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dr inż. Dariusz Gołębiewski 
Biuro Underwritingu i Klientów
Strategicznych PZU SA
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wój są coraz większa świadomość
i oczekiwania polskich przedsiębiorców
co do wsparcia ich działalności przez fir-
my ubezpieczeniowe. Nie chodzi tylko
o sposób reaktywny, tzn. po zdarzeniach
losowych i ich kompensację, lecz także
proaktywny – przez wsparcie firmy w za-
pobieganiu wystąpienia zdarzeń, które
mogą zakłócić ich działalność. Warto
wspomnieć również o wielkim poten-
cjale intelektualnym na polskich uczel-
niach i nowoczesnych rozwiązaniach
technologicznych w zakresie bezpie-
czeństwa. Zasób ten wymaga odpo-
wiedniego wsparcia i ukierunkowania,
w czym również istotna staje się rola firm
ubezpieczeniowych. Są one naturalny-
mi interesariuszami innowacyjnych roz-
wiązań, które mają poprawić bezpie-
czeństwo i zminimalizować ryzyko awa-
rii w przedsiębiorstwach.

Potrzeba wzajemnie wspierających
się działań firm ubezpieczeniowych i
przemysłu wynika też z postępującej
globalizacji i konieczności uzyskiwania
przewagi konkurencyjnej na rozwinię-
tych rynkach, na których niezawod-
ność dostawy i bezpieczeństwo wy-
twarzanego produktu lub świadczone-
go serwisu mają dominujące znaczenie.
Odpowiednia polisa ubezpieczyciela,
który wymaga zachowania odpowied-
nich standardów bezpieczeństwa i nie-
zawodności, jest formą gwarancji i cer-
tyfikacji, które pozytywnie odbierają
partnerzy biznesowi.

PZU dynamicznie się rozwija i aspi-
ruje do miana lidera finansowego na
rynku Europy Środkowej i Wschodniej.
Nowoczesne firmy ubezpieczeniowe
mają przewagę nad konkurencją, bo
świadomie podejmują decyzje w opar-
ciu o zgromadzoną wiedzę, a także sto-
sują innowacyjne rozwiązania w pro-
duktach ubezpieczeniowych oraz mo-
delu prowadzonego biznesu. To po-
woduje, że ubezpieczyciel jest wiary-
godnym partnerem, który rozumie po-
trzeby swoich klientów i oferuje im roz-
wiązania dostosowane do ich indywi-
dualnych potrzeb.

Przed firmami ubezpieczeniowymi
stoją wyzwania związane m.in. z roz-
wojem nowych technologii, zmianami
demograficznymi, środowiskowymi oraz
zachowań klientów. Istotnym elementem
będzie dostosowywanie się do tych dy-
namicznych zmian, w którym kluczowe
jest zarówno know-how ubezpieczycie-
la, jak i sposób wykorzystywania go do
celów strategicznych. Konkurencyjna
strategia musi napędzać strategię za-
rządzania wiedzą, a zarządzanie musi

odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób
wiedza jest wartością dla klientów.

To jedno z podstawowych wyzwań
stojących również przed PZU w naj-
bliższych latach. Metody zarządzania ry-
zykiem klientów, oferta zaawansowa-
nych produktów ubezpieczeniowych
związanych z wdrażaniem nowych tech-
nologii produkcji, wykorzystywanie no-
woczesnych źródeł energii czy zagro-
żenia globalne, np. cyberterroryzmem,
będą wymagały dużego nakładu pracy
w najbliższych latach.

PZU, świadome nowych wyzwań,
stara się wykorzystać efekt synergii
wielu podejmowanych inicjatyw. Budu-
je kompetencje wewnątrz firmy oraz sta-
ra się minimalizować ryzyko wystąpie-
nia awarii w przemyśle. Pogłębia świa-
domość zarządzających przedsiębior-
stwami dotyczącą konsekwencji wy-
stąpienia awarii w przedsiębiorstwie
m.in. poprzez promocję nowoczesnego
podejścia do zintegrowanego zarzą-
dzania ryzykiem. Jednym z wydarzeń,
którego celem jest integracja środowi-
ska naukowego, instytucji państwo-
wych odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo oraz przemysłu wokół za-
gadnień związanych z zarządzaniem ry-
zykiem i bezpieczeństwem, jest co-
roczna międzynarodowa konferencja
Risk Engineering Days.

To wszystko pozwala PZU na po-
dejmowanie innowacyjnych inicjatyw,
które przybliżają ubezpieczyciela do co-
dziennych problemów klientów. Wpisuje
się to w politykę społecznej odpowie-
dzialności biznesu ubezpieczyciela
– Corporate Social Responsibility oraz
w budowę relacji partnerskiej z intere-
sariuszami. Przekłada się to bezpo-
średnio na bezpieczeństwo prowadzo-
nej działalności polskich przedsię-

biorstw. Ten rodzaj odpowiedzialno-
ści nabiera szczególnego znaczenia
w przypadku podmiotów o charakterze
strategicznym dla gospodarki, w tym ra-
finerii, zakładów chemicznych, zakła-
dów energetycznych, sieci przesyło-
wych, lotnisk itd. oraz przedsiębiorstw,
na terenie których wystąpienie poważ-
nej awarii może prowadzić do poważ-
nych konsekwencji dla społeczeństwa.
Mowa tu przede wszystkim o zakładach
sklasyfikowanych jako zakłady dużego
ryzyka oraz zakłady zwiększonego ry-
zyka, zgodnie z klasyfikacją SEVESO.

Jedną z kolejnych form działań pro-
aktywnych podejmowanych przez PZU
było stworzenie wewnątrz własnej struk-
tury komórki, w skład której wchodzą in-
żynierowie różnych specjalizacji. Są
oni odpowiedzialni za prowadzenie
procesów identyfikacji zagrożeń, oceny
ryzyka wystąpienia zdarzeń awaryj-
nych u klientów przemysłowych oraz
wspieranie ich we wdrażaniu opraco-
wanych rekomendacji minimalizują-
cych ryzyko wystąpienia przestojów
produkcyjnych i strat w majątku. Warto
podkreślić, że inżynierowie ryzyka co-
raz częściej zapraszani są przez klien-
tów do konsultacji rozwiązań w zakre-
sie bezpieczeństwa na etapie projektu
i inwestycji, co pozwala na optymali-
zację kosztów na zabezpieczenie in-
stalacji czy obiektu. 

Partnerskie relacje i wzajemna
współpraca firm ubezpieczeniowych
z przemysłem będą się zacieśniać. Po-
trzeby i oczekiwania są bardzo duże po
obu stronach, natomiast korzyści ze
wzajemnych inicjatyw i budowy inno-
wacyjnych rozwiązań bazujących na
wiedzy będą się przekładały na rozwój,
bezpieczeństwo i konkurencyjność pol-
skiej gospodarki. �
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Jak według pana obserwacji zmienił się
poziom bezpieczeństwa w polskich
zakładach chemicznych w ostatnich la-
tach?

– To nie jest proste pytanie, cho-
ciażby z uwagi na fakt, iż odpowiedź wy-
maga pewnego ujednolicenia, czego
akurat wolałbym uniknąć. Należy pa-
miętać, że z racji swojej historii przemysł
chemiczny, pracując na bardzo zróżni-
cowanych technicznie i wiekowo in-
stalacjach, jest wytwórcą głownie ni-
skomarżowych produktów, co czyni go
podatnym na wpływy wahań koniunk-
tury. Oczywiście obserwujemy ogólny
wzrost świadomości wśród projektantów
i pracowników szczebla technicznego,
będący pokłosiem wysiłków znanych
autorytetów kadry naukowej, jak też co-
raz bardziej przychylne stanowiska de-
partamentów finansowych. Docenia-
my również podejmowane starania
konfrontacji z realnie występującymi
zagrożeniami, z których wnioski odpo-
wiadają na pytania postawione podczas
analizy scenariusza szkodowego. Z re-
guły działania te wychodzą poza ramy
zawarte w przepisach prawa i dotyczą
również niskobudżetowych zmian.
Wreszcie u najbardziej świadomych
klientów obserwujemy korelację anali-
zowanych scenariuszy szkodowych

oraz środków przeznaczanych na za-
bezpieczenia mienia z realną wartością
majątku, także w rozumieniu ciągłości
działania firmy, co chyba jest ugrunto-
waniem promowanych przez PZU za-
sad bezpieczeństwa własnej firmy. Na-
leży nadmienić, że wychodząc naprze-
ciw potrzebom klienta, staramy się ak-
tywnie uczestniczyć w procesie popra-
wy bezpieczeństwa, ofiarując własne
wsparcie i doświadczenie już na etapie
projektu i budowy. W efekcie zmiany
oceniane w kontekście naszych ocze-
kiwań wyglądają naprawdę obiecująco
i otwierają nowy rozdział świadomego
zarządzania ryzykiem.
Jakie są podstawowe czynniki, na któ-
re inżynier ryzyka zwraca uwagę pod-
czas analizy zakładów chemicznych?

– Ocena ryzyka w zakładach che-
micznych jest specyficznym zagadnie-
niem. Różnorodność prowadzonych

procesów nie pozwala na stosowanie
szablonowej oceny, tym samym wymu-
szając indywidualne podejście do klien-
ta. Niezależnie od kształtu i zakresu
umowy ubezpieczeniowej punktem wyj-
ścia jest znajomość właściwości fizy-
kochemicznych substancji i parametrów
procesów technologicznych. Jednak na
całościową ocenę składa się także hi-
storia zmian, występujące współzależ-
ności i chociażby obecna sytuacja ryn-

kowa firmy rozpatrywana w kontek-
ście nakładów przeznaczanych na
utrzymanie maszyn. Poznanie proble-
mów klienta jest podstawą naszego
działania, ponieważ w chemii musimy
zdawać sobie sprawę z istnienia reak-
cji ubocznych towarzyszących głów-
nemu procesowi, których produkty
mogą w istotny sposób decydować
o bezpieczeństwie, jak również o agre-
sywnym środowisku pracy maszyn. Śle-
dząc warstwy zabezpieczeń, staramy
się przewidzieć możliwe zachowanie
się ludzi i sprzętu w warunkach od-
chyleń procesowych, do czego inspi-
racji dodaje nam sama natura. Drugą
część stanowi wymiana doświadczeń
i spojrzenie klienta na problemy wy-
stępujące w branży. Z racji skali, w któ-
rej działamy, i posiadanego portfela mo-
żemy pozwolić sobie na analizę zda-
rzeń szkodowych, a wnioski odnosić do

konkretnych obszarów w instalacjach
naszych klientów. Rozpoczynając dys-
kusję nad problemem w szerszym gro-
nie zainteresowanych, staramy się wy-
pracować wspólne rozwiązania zapo-
biegawcze, eliminując możliwość po-
nownego wystąpienia zdarzenia, co
staje się wartością dodaną do zawie-
ranej polisy.

Rozmawiał Jacek Markowski

Ku świadomemu 
zarządzaniu ryzykiem
Ocena ryzyka w zakładach chemicznych jest specyficznym zagadnieniem. 
Różnorodność prowadzonych procesów nie pozwala na stosowanie szablonowej 
oceny, tym samym wymuszając indywidualne podejście do klienta – tłumaczy 
Przemysław Kuzaka, inżynier ryzyka PZU SA, lider zespołu „Wielka chemia”.

www.rynekinwestycji.pl

Śledząc warstwy zabezpieczeń, staramy się
przewidzieć możliwe zachowanie się ludzi 
i sprzętu w warunkach odchyleń procesowych,
do czego inspiracji dodaje nam sama natura.
Drugą część stanowi wymiana doświadczeń 
i spojrzenie klienta na problemy występujące 
w branży.
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Logika, niegdyś należąca do „artes
liberales”, zyskała zupełnie nowy
wymiar celowości, konkretyzując

swe zagadnienia również na zdefinio-

waniu oraz interpretacji szeroko rozu-
mianego pojęcia – „decyzja”. Niegdyś
klasycznie ujęte proste wnioskowanie,
zdanie, pojęcie musiało przekształcić się
w bardziej skomplikowany mechanizm
podejmowania decyzji w zależności od
warunków tego działania. W ten sposób
teoria decyzji została wkomponowana
również w ekonomię, a opracowanie
metod wspomagających podejmowanie
decyzji stanowiły podstawę przyznania
międzynarodowych wyróżnień wielu
znamienitym uczonym.

Niepewność w ekonomii
W teorii decyzji szczególnie wyróż-

nia się niepewność. O ile w warunkach
ryzyka można określać prawdopodo-
bieństwo zaistnienia zdarzeń na pod-
stawie znanego rozkładu prawdopo-
dobieństw, o tyle w warunkach nie-
pewności takiej możliwości nie ma.
Można przypuszczać, że to właśnie
odstrasza ekonomistów od formułowa-
nia konkretnych prognoz rozwoju go-
spodarki, rynków, rynku konkretnego
produktu, usług itp. Czytając „Metodo-
logię ekonomii” Marka Blauga, znaj-
dziemy jasne zalecenie i jednocześnie

uzasadnienie dyscyplin ekonomicz-
nych, konieczności podejmowania wy-
zwań predykcyjnych. W przeciwnym
wypadku nie byłoby różnicy pomiędzy
historykiem a ekonomistą.

Mowa tu o metodologii również dla-
tego, że predykcje rozwojowe nie po-
winny mieć nic wspólnego ze starożyt-
ną wyrocznią w Delfach, opierającą się
na braku przestrzegania fundamen-
talnych praw logiki w zakresie wnio-
skowania i sądów. Oznacza to, że pro-
gnozy ekonomistów nie powinny opie-
rać się na ideologiach i paradygma-
tach, które zostały sfalsyfikowane. War-
to w tym miejscu zaznaczyć, że teoria
czy prawo jest naukowe, o ile jest fal-
syfikowalne. Wszystkie inne podejścia
charakteryzują się demoniczną wręcz
demagogią, przechodzącą w wysubli-
mowany dogmatyzm indywidualnych
poglądów autora, który nie ma nic
wspólnego z nauką czy profesjonali-
zmem biznesowym.

Międzynarodowe 
konsekwencje

Profesjonalizm biznesowy to bardzo
szerokie określenie mniej lub bardziej

Rynkowa niepewność
Można by sądzić, że wraz z rozwojem cywilizacji czło-
wiek coraz bardziej panuje nad sobą, celowością swoich

działań i sensem podejmowanych decyzji. Wydawać by się mogło, że
coraz lepiej zna otaczający go świat. Nic bardziej mylnego. Nawet wy-
twory jego własnych działań w zderzeniu z bardzo dużą ilością koincy-
dencji zdają się wybiegać poza spodziewane rezultaty, co prowadzi do 
konieczności nieustannego podejmowania decyzji.

www.rynekinwestycji.pl

Przemysław Ligenza 
wiceprezes Urzędu Dozoru
Technicznego
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zidentyfikowanych wskaźników, których
podstawowym odniesieniem jest rynek
tworzony przez człowieka. Dotyczy on
zarówno jakości produktu oraz usługi,
jak i sposobów dotarcia, obsługi i utrzy-
mania klienta. Obejmuje realizację
wszystkich postulatów, jakie określiła
i określi szeroko rozumiana ekonomia.
Dzięki rozwojowi technicznemu kla-
sycznie rozumiane bogactwo narodów
przekształciło się w globalną gospo-
darkę rynkową. Szybki przyrost ludno-
ści świata spowodował pojawienie się
spiral zdarzeń, których ogólna identy-
fikacja mieści się w pojęciu „niepew-
ność”. Człowiek, świat, gospodarka,
rynki nieustannie się zmieniają. Ocze-
kiwany jest coraz wyższy poziom życia
ludzi. Zmieniają się preferencje i wybory
konsumenta. Jednocześnie nadal zde-
cydowana większość ludności świata
nie zaspokaja nawet podstawowego za-
potrzebowania na dobra i usługi. Nie-
ustanne zmiany oznaczają dla ludzko-
ści i indywidualnej jednostki koniecz-
ność ciągłego podejmowania decyzji w
warunkach niepewności. Skala tej nie-
pewności wyraża się przez lata i de-
terminuje kolejne spirale zdarzeń go-

spodarczych, których skutki trudno
przewidzieć jednoznacznie, a które jed-
nak trzeba przewidywać.

Niepewność dotyczy również strony
podażowej – producenta, usługodawcy.
Decyzje producenta w warunkach nie-
pewności rynku analizowane są w wy-
miarze konsekwencji rynkowych lokal-
nych, regionalnych i globalnych. W za-
leżności od możliwości konkretnej firmy
działania służące zdobywaniu i utrzy-
maniu rynku obciążone są konse-
kwencjami, które mogą doprowadzić
nawet do trudności w realizacji zobo-
wiązań. Dotyczy to w szczególności lo-
kalizacji produkcji. Większa ilość zaso-
bów zlokalizowanych na różnych ryn-
kach lokalnych i regionalnych, cha-
rakteryzująca potencjał na rynku glo-
balnym, powoduje, że niepewność zwią-
zana z konkretnym rynkiem lokalnym
czy regionalnym nie musi powodować
utraty zdolności funkcjonowania w klu-
czowych segmentach działalności. Ta-
kim potencjałem charakteryzują się
międzynarodowe korporacje. W zależ-
ności od nasycenia konkretnego rynku
określonym produktem lub usługą zdol-
ności do pozyskania i utrzymania klien-

tów oraz decyzje biznesowe podejmo-
wane są w warunkach większej lub
mniejszej niepewności. Warto przy tym
zauważyć, że decyzje biznesowe są
w tym przypadku całkowicie niezależ-
ne od uwarunkowań społecznych na
danym rynku. Dywersyfikacja rynków
i segmentów biznesowych umożliwia
korporacjom dość swobodne podej-
mowanie decyzji biznesowych o loko-
waniu bądź wycofaniu produkcji czy
usług z danego rynku, przy czym wy-
cofanie się z usług jest o wiele łatwiej-
sze. Takie zarządzanie niepewnością
przenosi ciężar konsekwencji decyzji
biznesowych na poziom rynku pracy
i kooperantów. Konsumenci na rynku lo-
kalnym i regionalnym, o ile nie zacho-
dzą inne zdarzenia kryzysowe, nie od-
czuwają zmian w podaży produktów
i usług. Mogą natomiast odczuć zmia-
ny cen, będące wynikiem zmian na ryn-
ku po stronie podażowej. Konsumenci,
będący jednocześnie pracownikami
restrukturyzowanych czy likwidowa-
nych lokalizacji zakładów produkcyj-
nych lub usługowych, mogą też realnie
odczuć zdarzenia gospodarcze, tra-
cąc dochody bądź ich dotychczasowy
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poziom. Trudności w mobilności ludzi,
przywiązanie do miejsca zamieszkania,
rodzina oraz inne osobiste zależności
mają wpływ na strukturalne problemy
braku pracy w środowisku lokalnym czy
nawet regionalnym.

Gra konsumentów na rynku
lokalnym

Odmienny proces decyzyjny po stro-
nie podażowej producenta lub usługo-
dawcy występuje w przypadku firmy
działającej na rynku lokalnym czy re-
gionalnym. Inaczej mówiąc, dotyczy to
podmiotów gospodarczych, które dzia-
łają na skalę kraju stanowiącego sto-
sunkowo mały rynek bądź na skalę
rynku jeszcze mniejszej jednostki ad-
ministracyjnej tego kraju. W momencie
pojawienia się konkurencyjnego pro-
duktu lub usługi może zaistnieć kilka
podstawowych sytuacji biznesowych
dla takich firm. W przypadku gdy pro-
dukt lub usługa są technologicznie lep-
sze i droższe, można przez krótki okres
utrzymać klientów. W przypadku gdy

taki produkt lub usługa zostaną zaofe-
rowane za niższą cenę niż dotychcza-
sowe substytuty, nastąpi – w normalnych
warunkach biznesowych – utrata klien-
tów i rynku. Kiedy konkurencja dotyczyć
będzie tylko ceny, w dłuższej perspek-
tywie przewagę osiągnie podmiot sil-
niejszy biznesowo. W takim znaczeniu
konkurowanie mniejszych podmiotów
z dużymi lub międzynarodowymi kor-
poracjami, gdy w grę wchodzi uzyska-
nie synergii, może doprowadzić do
przejęcia mniejszego podmiotu lub
przejęcia celem likwidacji.

Oczywiście istnieje jeszcze możli-
wość takiej reakcji konsumentów, którzy
racjonalnie oceniając perspektywę
średnio i długookresową, postawią na
swego rodzaju patriotyzm lokalny, re-
gionalny czy krajowy, realizowany w wy-
miarze gospodarczym poprzez podej-
mowanie decyzji o zakupie tych pro-
dukowanych dóbr i wykonywanych
usług, by utrzymać w miarę stabilną sfe-
rę podażową. Takie działanie wymaga
dużej dojrzałości rynku konsumentów

i jednocześnie dojrzałości producentów
oraz usługodawców, by starać się osią-
gać zdolność dostarczania rynkowi
produktów i usług na ogólnym świato-
wym poziomie po racjonalnych ce-
nach. Można powiedzieć, że jedynie
taka gra rynkowa konsumentów i pro-
ducentów w wymiarze lokalnym i re-
gionalnym może przyczynić się do
zrównoważonego rozwoju gospodarki
w długiej perspektywie.

Perspektywiczne związki 
lojalnościowe

Analizując konieczność łączenia
się rynków USA i UE, można wskazać
na wymagającą perspektywę koniecz-
ności zmierzenia się podmiotów z wie-
lu gałęzi przemysłu w Polsce – również
tych, które stanowią przemysł strate-
giczny – z wyzwaniami rynkowymi. Ze
względu na dotychczasowe uwarun-
kowania przemysł chemiczny, elektro-
energetyczny i gazowy posiada rynek
krajowy na produkty. Dotychczas jego
zasadniczym działaniem nie była ty-
powa rynkowa walka o klienta.

Różnego rodzaju bariery wejścia na
ten rynek, bariery taryfowe i pozatary-
fowe powodowały, że międzynarodowe
korporacje nie podejmowały wysiłku
zdobycia tego rynku. Korporacje te były
dotychczas zainteresowane rynkami
o wiele większymi i – wydawało się
– bardziej perspektywicznymi. Obecna
sytuacja jest zupełnie inna. Zdjęcie ba-
rier wejścia na rynek, zmiana preferencji
oraz brak możliwości lokowania pro-
duktów i usług na niektórych dużych ryn-
kach spowodują, że rynek Europy Środ-
kowo-Wschodniej, szczególnie Polski,
będzie wyjątkowo atrakcyjny. W takiej
sytuacji polskie podmioty powinny nie-
zwłocznie podjąć działania zmierzają-
ce do zasadniczego zwiększenia kon-
kurencyjności produktów i usług.

W przypadku instalacji chemicz-
nych niemożliwa jest zmiana profilu
produkcyjnego, nawet w perspekty-
wie średniookresowej. Konieczne sta-
je się podjęcie zdecydowanych działań
po stronie kosztów, z perspektywą ob-
niżenia cen na produkty. Jednocze-
śnie należy związać klientów dodat-
kowym pakietem usług, by stworzyć
związek lojalnościowy klienta z pro-
ducentem lub usługodawcą. Związek
ten nie polega jednak na wymuszaniu
określonej postawy, lecz na promo-
waniu wzajemnych relacji w sposób
umożliwiający zrównoważony rozwój
widziany z perspektywy odpowie-
dzialnej współpracy. �

O ile w warunkach ryzyka można określać praw-
dopodobieństwo zaistnienia zdarzeń na podsta-
wie znanego rozkładu prawdopodobieństw, 
o tyle w warunkach niepewności takiej możliwo-
ści nie ma. Można przypuszczać, że to właśnie
odstrasza ekonomistów od formułowania kon-
kretnych prognoz rozwoju gospodarki, rynków,
rynku konkretnego produktu, usług itp.





Wkwestii bezpieczeństwa prze-
mysłowego zakładu należy
zdać sobie sprawę, że bada-

nie i wykrywanie ewentualnych luk
powinno odnosić się do zagadnienia
w kontekście całościowym, co skutkuje
kompleksową analizą przedsiębior-
stwa – nie tylko na płaszczyźnie auto-
matyki, lecz także na poziomie syste-
mów zarządzania produkcją. Stwarza
to poważne wyzwanie dla integratorów
systemów, chociażby z powodu mno-
gości możliwych rozwiązań i ich im-
plementacji.

Należy sobie uzmysłowić, że szcze-
gółowe wymogi bezpieczeństwa prze-
mysłowego według regulacji ICS (In-
dustrial Control System) znacznie się
różnią od zasad przyjętych w działach
IT zakładu produkcyjnego, co wynika
przede wszystkim z wymogu zapew-
nienia ciągłości produkcji i procesu.

Zwiększenie bezpieczeństwa
Siemens od ponad dekady pracu-

je nad mechanizmami udoskonalenia
poprawy bezpieczeństwa elementów
automatyki, bowiem w 2010 roku za-
grożenie cyberatakami dla zakładów
przemysłowych stało się realne nie tyl-
ko w kontekście szeroko pojętego szpie-
gostwa przemysłowego. W dobie otwar-
tych standardów komunikacyjnych

i wszechobecnego Internetu uzmysło-
wiono sobie potrzebę zabezpieczenia
automatyki przed atakami hackerskimi
i złośliwym oprogramowaniem.

Głównym elementem koncepcji bez-
pieczeństwa przemysłowego jest bez-
pieczeństwo sieci, które obejmuje ochro-
nę sieci automatyki przed nieautoryzo-
wanym dostępem oraz sprawdzanie
wszystkich możliwych interfejsów do
innych sieci, takich jak sieć biurowa,
a zwłaszcza zdalny dostęp poprzez In-
ternet. Bezpieczeństwo sieci obejmuje
również ochronę komunikacji przed
przechwyceniem danych procesowych
oraz szyfrowania transferu danych
i uwierzytelnianie odpowiednich wę-
złów komunikacyjnych.

Na potrzeby rynku automatyki prze-
mysłowej należy określić potencjalne ak-
ceptowalne ryzyko związane z bezpie-
czeństwem sieci. Nie sposób jedno-
znacznie wskazać standardowe roz-
wiązanie, ponieważ każdy system au-
tomatyki wymaga indywidualnego okre-

ślenia warunków brzegowych bezpie-
czeństwa – zależnie od branży, a także
samego procesu produkcyjnego. Po-
tencjalne zagrożenia należy zatem roz-
patrywać na wielu płaszczyznach. Nie
trudno zorientować się, że stosowa-
nie bram i zapór sprzętowych przed
nieautoryzowanym dostępem do linii
produkcyjnej nie będzie skuteczne
w przypadku zabezpieczenia stacji
PLC i Scada przed złośliwym opro-
gramowaniem, gdzie wymagane bę-
dzie stosowanie odpowiednich skane-
rów antywirusowych.

Zgodnie z tymi założeniami w celu
zapewnienia ciągłości produkcji przy
projektowaniu infrastruktury sieciowej
poza aspektami połączeń nadmiaro-
wych można przyjąć pewne kryteria
w kwestiach bezpieczeństwa. Należy za-
stosować fizyczne zabezpieczenia do-
stępu, uniemożliwić osobom niepowo-
łanym dostęp do pomieszczeń zakładu
i zapewnić ochronę krytycznych ele-
mentów automatyki poprzez przydzie-
lanie praw dostępu służbom utrzymania
ruchu i blokadę szaf sterowniczych na
linii. Trzeba również zabezpieczyć in-
terfejsy pomiędzy klasyczną infra-
strukturą IT a infrastrukturą procesową
w obiekcie oraz stworzyć tzw. strefę zde-
militaryzowaną (DMZ) odpowiedzial-
nych za przypisywanie bezpośredniego
dostępu do stacji obiektowych. Dzięki
segmentacji i ochronie sieci na stacjach
PLC i Scada według procesu produk-
cyjnego i koncepcji podziału infra-
struktury na poszczególne podsieci
(stosowanie odpowiednich protokołów

IPsec, VLAN, VPN, filtracja po adre-
sach MAC) ograniczymy ponownie do-
stęp osób niepowołanych, ale przede
wszystkim odseparujemy od siebie new-
ralgiczne pola automatyki. Kluczowa
staje się ochrona systemów opartych na
komputerach PC w sieci przed atakami
złośliwego oprogramowania i elimina-
cja wszelkich słabych punktów w sys-
temie operacyjnym stacji.

Praktyczne rozwiązania
Firma Siemens oferuje moduły ko-

munikacyjne i oprogramowanie typu za-

Automatyka pod ochroną
Sukces w dobie dyskretnych rozwiązań cyfrowych oznacza zapewnienie bezpiecznej ko-
munikacji na potrzeby automatyki przemysłowej, zaś zarządzanie i monitorowanie do-
stępem do sieci zakładowej to kluczowy czynnik dla każdego przedsiębiorstwa.

www.rynekinwestycji.pl

Rafał Bień
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Głównym elementem koncepcji bezpieczeństwa
przemysłowego jest bezpieczeństwo sieci, które
obejmuje ochronę sieci automatyki przed nieau-
toryzowanym dostępem oraz sprawdzanie
wszystkich możliwych interfejsów do innych sieci,
takich jak sieć biurowa, a zwłaszcza zdalny do-
stęp poprzez Internet.



pory sieciowej (Firewall) i VPN, które
gwarantują bezpieczną wymianę da-
nych. Przykładem stosowanych technik
mogą być moduły bezpieczeństwa
SCALANCE S, np. Scalance S623 z por-
tem typu DMZ (strefa zdemilitaryzo-
wana), który separuje punkt dostępu do
sieci do celów serwisowych (np. do
zdalnej obsługi przez Internet). Modu-
ły Scalance S mogą zostać tak skon-
figurowane, że będą wykluczały
lub umożliwiały dedykowa-
nym stacjom i osobom do-
stęp do poszczególnych
stacji obiektowych (rów-
nież w przypadku wielu
podsieci). Oprogramowa-
nie typu klienckiego Softnet
Security Client umożliwia
za pośrednictwem Inter-
netu lub Intranetu autory-
zowany dostęp do stacji
PLC i Scada. Możliwa jest
także ochrona kontrole-
rów PLC SIMATIC S7-300,
S7-400 i S7-1500 przez procesory ko-
munikacyjne oznaczone jako CP 343-1,
CP 443-1 i CP 1543-1, które obsługują za-
równo funkcję firewall, jak i wirtualne sie-
ci prywatne VPN (Virtual Private Ne-
twork) oraz umożliwiają połączenie
dwóch lub więcej węzłów sieci (np.
moduły bezpieczeństwa) i segmentów
sieci za nimi. Szyfrowanie danych w tym
tunelu uniemożliwia stronom trzecim

„podsłuchanie” danych podczas prze-
syłania przez sieć niezabezpieczoną
(np. Internet), wykorzystując np. proto-
kół IPSec.

Procesor komunikacyjny CP dedy-
kowany stacji PC (np. CP1628 z firewall
i VPN) chroni stacje inżynierskie współ-
pracujące z PLC. Możliwa jest realiza-

cja tzw. Wirtualnych Sieci Lan
(VLAN), w których to struktu-
rach urządzenia mogą być
przypisane niezależnie od lo-
kalizacji na obiekcie. Wów-
czas będą dzielić fizycznie
jedną strukturę sieci na nie-
zależne podsieci, w ramach
których odbywa się komuni-
kacja pomiędzy przypisanymi
elementami. Z kolei routery
dla transmisji bezprzewodo-
wej, np. SCALANCE M875
UMTS, zapewniają bezpiecz-

ny dostęp do części instalacji
poprzez sieć telefonii komórko-

wej, najczęściej w rozwiązaniach
teleserwisowych i telemetrycz-

nych.
W ramach kompleksowego pakie-

tu bezpieczeństwa przemysłowego Sie-
mens zapewnia produkty, systemy, roz-
wiązania i profesjonalne usługi, takie jak
audyt i analiza sieci. Bezpieczeństwo
przemysłowe to nie tylko kwestia wy-
konania infrastruktury technicznej, lecz
przede wszystkim świadomość zagro-
żeń na poziomie zarządzania siecią
oraz świadomość wśród samych pra-
cowników i użytkowników, co w efekcie
minimalizuje ryzyko potencjalnych za-
grożeń. �
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Sieć Industrial Ethernet i stacje PLC

Router Scalance S i Scalance M



Nowa seria przemienników czę-
stotliwości SINAMICS G110M
firmy Siemens zapewnia pełną

kontrolę nad sterowaniem silnikami
i motoreduktorami, łatwość obsługi
oraz jakość pozwalającą na bezpiecz-
ną instalację i niezawodność systemu.
Przemienniki częstotliwości SINAMICS
G110M są modułami sterującymi współ-
pracującymi z motoreduktorami SI-
MOGEAR, które wspólnie stanowią in-
tegralną część Totally Integrated Auto-
mation (TIA), czyli koncepcji obejmują-
cej szeroką ofertę rozwiązań przezna-
czonych do stosowania w automatyza-
cji firm i przedsiębiorstw we wszystkich
sektorach przemysłowych.

Dzięki różnym poziomom integracji
oraz elastyczności produktów system
ten pozwala zredukować koszty, skrócić
czas dostaw oraz zwiększyć wydaj-
ność produkcji. Kolejną korzyścią jest
zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji.
System TIA oferuje cenioną wśród klien-
tów możliwość kontrolowania kosztów
oraz dostaw z jednego miejsca, co
przekłada się na większą konkurencyj-
ność. SINAMICS G110M spełnia wy-
magania stawiane przez producentów
przemienników częstotliwości m.in.
w zakresie zastosowań transportowych.
– Serie SIMOGEAR i SINAMICS w oto-
czeniu kompletnej, zintegrowanej au-
tomatyki Siemensa stanowią najbardziej
wszechstronną ofertę produktów wy-
korzystywanych do systemów trans-
portowych i przeładunkowych. Obej-
mują one zarówno motoreduktory z nie-
zliczonymi możliwościami konfigura-
cyjnymi, jak i układy sterowania nimi, od
układów łagodnego rozruchu i prze-
mienników częstotliwości aż po ele-
menty automatyzacji – mówi Krzysztof
Rojek z firmy Siemens.

Jednym z przykładów zastosowania
SINAMICS G110M może być system
w technologii logistyki magazynowej

z wykorzystaniem przenośników ta-
śmowych. SINAMICS G110M współ-
pracuje z motoreduktorami z serii
SIMOGEAR, co tworzy kompaktową
koncepcję napędu, która spełnia na-
stępujące wymagania: wymiary odpo-
wiadają potrzebom i trendom rynko-
wym, zapewniony jest wysoki stopień
ochrony i funkcjonalności, instalacja
oraz późniejsza obsługa nie sprawiają
problemu. – SINAMICS G110M spełnia
wszystkie stawiane mu wymogi: oferu-
je przyjazny interfejs użytkownika, ła-
twość obsługi oraz wiele innych możli-
wości, takich jak funkcja bezpieczeń-
stwa STO czy wbudowana funkcja
QUICK-STOP, które mogą być wdraża-
ne w dowolnej chwili bez konieczności
montażu dodatkowych modułów. Sys-
tem TIA Portal to intuicyjne, efektywne,
skuteczne i profesjonalne narzędzie
inżynierskie – dodaje Krzysztof Rojek.

SINAMICS G110M jest montowany
w stopniu ochrony IP66 z motoredukto-
rem i tworzy z nim integralną całość.

System charakteryzuje się przede
wszystkim wysokimi standardami efek-
tywności – od instalacji, poprzez uru-
chomienie, aż do obsługi. Oznacza to,
że może on być szybko aktywowany na
miejscu przez przełączniki typu DIP
i potencjometr, inteligentny panel ope-
ratorski lub z wykorzystaniem za-
awansowanych narzędzi programo-
wania STARTER oraz STARTDRIVE.
Innymi cechami SINAMICS G110M
są: zwiększona efektywność, okablo-
wanie oraz transmisja zasilania 400V
AC i 24V DC umieszczona bezpośred-
nio w urządzeniu. Przemiennik może
być wyposażony również w zintegro-
wany zasilacz 24V, rezystor hamujący,
złącza wejścia i wyjścia oraz protoko-
ły komunikacyjne, dające możliwość
stworzenia lokalnej sieci diagnostycz-
nej. �

SINAMICS i SIMOGEAR, 
czyli wielowymiarowa efektywność
Wymagania stawiane przed technologią napędów przemysłowych ciągle rosną. Liczy
się kompaktowość, elastyczność, łatwość obsługi, a także różnorodność rozwiązań 
i niezawodność. Większa moc i jej płynna regulacja to oczekiwania sektora przemysło-
wego, szczególnie istotne w systemach przenośnikowych.
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Zagadnienia związane z efektyw-
ną kontrolą diagnostyczną urzą-
dzeń technicznych, tj. ocena ich

stanu technicznego w trakcie eksplo-
atacji oraz prognoza dotycząca bez-
piecznej i ich efektywnej eksploatacji
w kolejnych okresach pracy urządzenia,
w tym diagnoza i klasyfikacja zagrożeń
dla ludzi i środowiska naturalnego, to
problematyka, która w dobie zmienia-
jących się standardów bezpieczeństwa
technicznego od wielu lat stanowi temat
ważnych analiz, badań laboratoryj-
nych, testów technicznych czy studium
przypadków w gronie wysoko wykwali-
fikowanej kadry inżynierskiej, inwesto-
rów, użytkowników, przedsiębiorców,
służb nadzoru technicznego i utrzyma-
nia ruchu, ludzi nauki, a także przed-
stawicieli towarzystw ubezpieczenio-
wych. Wszyscy oni w zakresie swoich za-
interesowań, kompetencji i odpowie-
dzialności osobowej oraz korporacyjnej

dokonują oceny ryzyka dotyczącego
oceny i możliwości dalszej eksploatacji
urządzeń technicznych, instalacji prze-
syłowych, technologicznych, konstruk-
cji budowlanych, w tym mostów, bu-
dynków użyteczności publicznej, komi-
nów, tam wodnych, wież komunikacyj-
nych, wydobywczych, wiertniczych, stat-
ków powietrznych i wodnych, tuneli,
obiektów mających zastosowanie w ener-
getyce, również atomowej i wodnej, in-
frastruktury energetycznej, komunikacji
lotniczej, kolejowej i drogowej.

Badania nieniszczące NDT
Badania nieniszczące (NDT), po-

wszechnie stosowane w służbie dozo-
ru technicznego oraz ocenie technicz-
nej urządzeń i ich integralnych ele-
mentów w procesach produkcyjnych
i badaniach laboratoryjnych, od lat słu-
żą poprawie bezpieczeństwa tech-
nicznego w zakresie oceny stanu tech-
nicznego tych urządzeń i infrastruktury
przemysłowej oraz komunalnej, a tak-
że w wielu innych obszarach. Możliwo-
ści zastosowania metod badań nie-
niszczących (a jest ich ponad 150) w sze-
roko pojmowanych gałęziach przemy-
słu, techniki oraz na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa w praktyce są ogromne,
jednak zasadność stosowania metody
NDT – na podstawie kryteriów akcep-
tacji wyników, normalizacji, standary-
zacji, porównań międzylaboratoryjnych
czy walidacji – przy różnym poziomie
czułości metody, ale możliwej i prawnie
dopuszczonej do zastosowania w kon-
kretnym przypadku, może niejedno-
krotnie dawać rozbieżną ocenę wyniku
końcowego, jak również jej faktycznej
przydatności w określonym procesie po-
stępowania diagnostyczno-kontrolnego.

Takie przypadki bardzo często wy-
wołują dyskusję w środowiskach eks-
pertów NDT oraz zachęcają do wy-

miany poglądów w odniesieniu do nie-
nadążającego procesu zmian aktów
normatywnych w stosunku do rozwoju
technik badawczych oraz towarzyszą-
cych temu technologii. Nie kwestionując
ich istnienia i różnego poziomu akcep-
tacji czy zastosowania, należy podkre-
ślić, iż trudno porównać np. metodę ba-
dań wizualnych (VT) z badaniami rent-
genowskimi (RT) lub najnowszymi tech-
nikami defektoskopii ultradźwiękowej
(UT-PA/TOFD) czy czułością metody ra-
dioizotopowej, helowej w stosunku do
metody pęcherzykowo-próżniowej (LT)
czy wodnej próby hydraulicznej przy
ocenie szczelności badanego urzą-
dzenia lub jego integralnych elementów
konstrukcyjnych.

Badania diagnostyczne przepro-
wadzone przy użyciu odpowiednio do-
branych metod badań nieniszczących
oraz otrzymane w toku ich zastosowania
wyniki pozwalają nam sformułować
wnioski zawierające ocenę stanu tech-
nicznego badanego (monitorowanego)
urządzenia lub wybranej jego części.
W uzasadnionych przypadkach otrzy-
mane wyniki weryfikowane są innymi
metodami badań nieniszczących, a na-
wet badaniami niszczącymi (zmęcze-
niowymi). Mając na uwadze monitoring
urządzeń technicznych, w tym wcze-
śniej wymienionych instalacji, często
mówimy o tzw. monitoringu okresowym,
polegającym na cyklicznym badaniu
danego urządzenia lub jego wydzielonej
strefy w okresach objętych programem
badawczym, np. co miesiąc, raz na pół
roku, corocznie, i nie należy tego mylić
z badaniami okresowymi UDT (np. co
3 lata lub co 10 lat), wynikającymi z mocy
aktualnych przepisów prawa, m.in. Usta-
wy o dozorze technicznym.

W ujęciu globalnym, a także na po-
trzeby bieżących wymagań użytkowni-
ków, system, który ma bardzo duży, sys-

Efektywny monitoring diagnostyczny
AE urządzeń technicznych
W krajowych warunkach od dawna stosuje się różnego rodzaju
systemy monitoringu, jednak kojarzą się nam one przede wszyst-
kim z systemami wizyjnymi, detektorami dymu, ruchu, tempera-
tury, systemami antywłamaniowymi itp.
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tematyczny wpływ na poprawę bez-
pieczeństwa eksploatacyjnego oraz
technicznego, to permanentny monito-
ring techniczny (stały, z bieżącym ra-
portowaniem o stanie technicznym ba-
danego urządzenia – obiektu). Już od co
najmniej 15 lat w Europie i poza nią co-
raz wyraźniej dostrzega się faktyczne
zalety i wyższość techniczną takich
rozwiązań. Stosując metody badań nie-
niszczących w budowaniu systemów
stałego monitoringu urządzeń tech-
nicznych w nadzorze technicznym – nie
tylko mając na uwadze aspekty tech-
niczne i bezpieczeństwa technicznego,
lecz także ze względu na ocenę przy-
datności danego urządzenia do eks-
ploatacji, możliwe odroczenie termi-
nów okresowych przestojów i remontów
oraz aspekty ekonomiczne związane ze
stosowaniem takich systemów monito-
rowania – można uznać takie postępo-
wanie za w pełni uzasadnione oraz lo-
giczne. 

Szczególnie dynamicznie rozwijają
się wielozadaniowe systemy monitoro-
wania urządzeń technicznych oparte na
metodzie emisji akustycznej AE, uzu-
pełnione o analizę danych przy użyciu
technik rejestracji stanów naprężeń
(tensometria), kontroli wibracji, stanów
korozyjnych oraz oceny szczelności.

System kompleksowego dia-
gnostycznego monitoringu
(KDM)

Twórcy systemu kompleksowego
diagnostycznego monitoringu (KDM)
w sposób racjonalny wykorzystali do-
robek naukowo-intelektualny i inży-
nierski zdobyty w diagnostyce urzą-
dzeń technicznych metodami nienisz-
czącymi (NDT) oraz badań laborato-
ryjnych. Odpowiadając na zapotrze-
bowanie przemysłu, służb nadzoru,
utrzymania ruchu i ich technicznych wy-
magań, opracowano innowacyjny sys-
tem monitoringu. Tworząc ten system,

uwzględniono nie tylko dorobek na-
ukowo-badawczy środowisk inżynier-
skich, lecz także techniczne, prawne
i ekonomiczne aspekty bezpiecznej
eksploatacji monitorowanych urządzeń
technicznych, zgodnie z zapotrzebo-
waniem użytkownika i z uwzględnieniem
obowiązujących norm, standardów oraz
kryteriów akceptacji wyników.

System KDM to zindywidualizowa-
ny i dedykowany konkretnemu użyt-
kownikowi kompleks diagnostyczny.
Producent zapewnia nie tylko specjali-
styczne, zindywidualizowane opraco-
wanie systemu, programu diagno-
stycznego, aplikacji raportującej, ale tak-
że montaż systemu na instalacji tech-
nicznej lub docelowym urządzeniu tech-
nicznym, serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny, usługę utrzymania oraz szko-
lenie personelu zamawiającego lub
docelowego użytkownika w obsłudze
systemu. Oferta obejmuje również nad-
zór autorski nad montowanym kom-
pleksem (KDM). Poza przetwornikami
emisji akustycznej system może być roz-
budowany o czujniki tensometryczne,
wibracji, temperatury, ciśnienia, prze-
pływów, korozji itd.

Szczególnie efektywne zastosowa-
nie systemu KDM zostało już udoku-
mentowane i wdrożone na instalacjach
w energetyce, w tym w energetyce ją-
drowej, w monitoringu szczególnie zło-
żonych konstrukcji nośnych dachów
i mostów wiszących, tuneli, daleko-
siężnych magistrali przesyłowych ropy
i gazu, na reaktorach instalacji petro-
chemicznych i kolumnach chemicz-
nych, w konstrukcjach stalowych i be-

Twórcy systemu kompleksowego diagnostycz-
nego monitoringu (KDM) w sposób racjonalny
wykorzystali dorobek naukowo-intelektualny i in-
żynierski zdobyty w diagnostyce urządzeń tech-
nicznych metodami nieniszczącymi (NDT) oraz
badań laboratoryjnych. Odpowiadając na zapo-
trzebowanie przemysłu, służb nadzoru, utrzyma-
nia ruchu i ich technicznych wymagań,
opracowano innowacyjny system monitoringu.



�

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI104

tonowych, w tym żelbetowych. Monito-
rowanie urządzeń technicznych lub ca-
łych kompleksów instalacji przemysło-
wych i obiektów strukturalnych realizu-
je się głównie z wykorzystaniem meto-
dy wiodącej, tj. emisji akustycznej, ale
również poprzez stosowne techniki uzu-
pełniające lub rozszerzające, do których
zalicza się m.in. wibromonitoring, mo-
nitorowanie rozwoju korozji instalacji
– urządzenia technicznego, monitoring
geotechniczny, monitoring naprężeń,
deformacji i przemieszczeń w kon-
strukcji monitowanego urządzenia,
a także monitoring elektrochemiczny,
np. dla rurociągu.

Twórcy i analitycy systemu monito-
ringu KDM i innych analogicznych sys-
temów monitorowania wskazują, że in-
stalacja oraz odpowiednie przygoto-
wanie aplikacji programowych systemu
znacząco wpływają na obniżenie kosz-
tów bieżącej oraz przyszłej eksploata-
cji i nadzoru technicznego, a przy tym
pozwalają w sposób racjonalny i w peł-
ni kontrolowany zaplanować przestoje
remontowe urządzeń. System KDM jest
także dostosowywany (również w za-
kresie oprogramowania) do monitoro-
wania stref szczególnie aktywnych
sejsmicznie, poziomu wód grunto-
wych, mało spoistych gruntów, osu-
wisk i urwisk.

Znane i stosowane są już w Polsce
systemy monitorowania dennic bezci-
śnieniowych zbiorników magazyno-
wych na produkty ciekłe zapalne lub
żrące trujące. Urządzenie, o którym
mowa wyżej, wykonane zgodnie z do-
tychczas obowiązującymi standardami
i wymogami dopuszczającymi możli-
wość eksploatacji przy zastosowaniu
jednej dennicy, zostało doposażone
w system wielokanałowego kompleksu
monitoringu diagnostycznego emisji
akustycznej, który gwarantuje stały
przekaz bieżącej informacji na temat
oceny stanu technicznego dna zbiorni-
ka, m.in. w zakresie szczelności, reje-
stracji wad, defektów oraz stopnia ak-
tywności korozyjnej obszarów objętych
monitoringiem wraz z lokalizacją jej
występowania. Takie rozwiązania służą
nie tylko poprawie bezpieczeństwa

technicznego, lecz także ochronie śro-
dowiska naturalnego.

System w praktyce
Przykładami efektywnego zastoso-

wania systemu KDM w Federacji Ro-
syjskiej mogą być: zbiornik magazyno-
wy gazu ziemnego T201 w zakładzie „To-
bolsk Nef-Chim”, system KDM – system
monitoringu korozyjnego w zakładzie
ABT-6 Lukoil w Wołgogradzie, system
KDM na magistralach przesyłowych
ropy i gazu odcinki transsyberyjskie, wę-
zły gazowe i przesyłu ropy na stacjach
pomp, system KDM na rurociągach
technologicznych gazu, system KDM
w centrum Sportu Kriladsko w Mo-
skwie. System KDM zastosowany jest
także w zakładach rafineryjnych Mozyr
NPZ na Białorusi. System stałego dia-
gnostycznego monitoringu KDM na te-

Technologiczny park dozorowanych 
urządzeń technicznych 

Zbiornik ciśnieniowy osi poziomej – urządzenie techniczne dozorowane
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renie Ukrainy, opracowany przez na-
ukowców z Narodowego Instytutu Spa-
walnictwa im. O.E. Patona i wdrożony
w 2002 roku, funkcjonuje pod roboczą
nazwą „EMA” w Kombinacie Elektro-
ciepłowni w Kijowie (obejmuje m.in.
monitoring rurociągów przesyłowych
gorącej wody i pary), jak również służy
monitorowaniu zbiorników amoniaku
w porcie przeładunkowym w Odessie.
System ten oparty jest głównie na me-
todzie emisji akustycznej i w praktyce
pozwala prowadzić kontrolę stanu tech-
nicznego 100 proc. konstrukcji monito-
rowanego urządzenia.

Przykłady zastosowań KDM – tylko
na przykładzie Federacji Rosyjskiej
– można by mnożyć, jednak chodzi o to,
że wszędzie tam, gdzie projektujemy in-
stalacje, urządzenia i ustalamy procesy
technologiczne, można dzisiaj uwzględ-
nić zaprojektowanie, zainstalowanie
i wdrożenie systemu KDM, wykorzystu-
jąc metody badań nieniszczących, głów-
nie metodę emisji akustycznej do stałe-
go i efektywnego kontrolowania stanu
technicznego urządzenia. Szacowane

koszty takiej instalacji na poziomie ok.
5 proc. wartości netto pierwotnej inwe-
stycji czy urządzenia przyniosą inwe-
storowi wymierne korzyści oraz przysłużą
się do podwyższenia poziomu oceny sta-
nu technicznego urządzeń dozorowa-
nych i bezpieczeństwa technicznego.
Ważnym aspektem pozostaje również
sama świadomość użytkownika doty-
cząca analizy oraz procesu kontroli dia-
gnostycznej obiektu pozostającego pod
stałym monitoringiem KDM. Szczególnie
należałoby rekomendować implemen-
tację systemów KDM w strategicznych
branżach przemysłu oraz gospodarki,
m.in. na instalacjach przesyłowych (ru-
rociągi przesyłowe i technologiczne),
zbiornikach magazynowych w petro-
chemii i ciężkiej chemii, instalacjach
procesowych, w rafineriach, gdzie istot-
na jest szczelność instalacji, ocena roz-
woju korozji i innych defektów czy wad
materiałowych, w elektrowniach wia-
trowych, na mostach, tunelach i innych
konstrukcjach wymagających stałego,
a nie jedynie doraźnego lub okresowe-
go dozoru technicznego.

Stosowanie badań nieniszczących,
a zwłaszcza monitoringu KDM, będzie
coraz bardziej przydatne w skutecznym
wsparciu metody oceny ryzyka eks-
ploatacji urządzeń technicznych opar-
tych na bazie RBI. Partner AED Polska
Sp. z o. o. – firma Interunis Ltd. z Moskwy
ma w swoim dorobku już ponad 250 in-
stalacji KDM na różnego rodzaju urzą-
dzeniach technicznych, instalacjach
i obiektach. Wydaje się, że warto w przy-
szłości skorzystać z tych doświadczeń,
tym bardziej że system jest każdorazo-
wo dedykowany i certyfikowany zgod-
nie z obowiązującymi w badaniach
nieniszczących przepisami i normami.

Artykuł został opracowany
w oparciu o materiały firmy Interunis
FR (Moskwa) i materiały własne oraz

publikację prof. A. J. Niedosieka z Na-
rodowego Instytutu Spawalnictwa im.

E. O. Patona w Kijowie przy Ukraiń-
skiej Akademii Nauk.

AED Polska Sp. z o.o.
www.aed-polska.pl

Twórcy i analitycy
systemu monitoringu
KDM i innych analo-
gicznych systemów
monitorowania
wskazują, że instala-
cja oraz odpowied-
nie przygotowanie
aplikacji programo-
wych systemu zna-
cząco wpływają na
obniżenie kosztów
bieżącej oraz przy-
szłej eksploatacji 
i nadzoru technicz-
nego, a przy tym 
pozwalają w sposób
racjonalny i w pełni
kontrolowany zapla-
nować przestoje re-
montowe urządzeń.







Co wskazałby pan jako kluczowe wła-
ściwości grafenu, ilustrujące innowa-
cyjny charakter rozwiązań z jego wy-
korzystaniem oraz dające mu przewa-
gę nad innymi stosowanymi w prze-
myśle materiałami?

– Grafen jest atrakcyjnym materia-
łem przede wszystkim dla elektroniki. Ze
względu na swą dwuwymiarową postać

wykazuje właściwości, które umożli-
wiają dalszy rozwój przyrządów mikro-
i optoelektronicznych poza bariery na-
rzucone przez dotychczas stosowane
materiały – krzem i związki półprze-
wodnikowe. Niejako przy okazji grafen
okazuje się też interesującym tworzy-
wem w zastosowaniach szeroko rozu-
mianej inżynierii materiałowej, a to za

sprawą dobrych parametrów wytrzy-
małościowych, wysokiej przewodności
cieplnej i elektrycznej, elastyczności, od-
porności chemicznej i termicznej, prze-
zroczystości, nieprzepuszczalności itp.
Należy jednak pamiętać, że grafen to
pojedyncza warstwa atomów węgla,
stąd jego właściwości odnoszą się do
warstwy tak cienkiej, że niewidocznej

W stronę upowszechnienia grafenu
Pomimo dość wysokich kosztów początkowych, koniecznych do zmierzenia się z tech-
nologią materiałów dwuwymiarowych, sama produkcja grafenu jest jedną z najtań-
szych, co z ekonomicznego punktu widzenia uzasadnia myślenie o jej upowszechnianiu.
Stąd też tak wielkie zainteresowanie grafenem w Azji. Europa osiągnęła największy 
potencjał badawczy w tym zakresie, pytanie tylko, czy z równie dobrym wynikiem zdoła
dokonać komercjalizacji swojego sukcesu – ocenia dr inż. Włodzimierz Strupiński 
z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.
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gołym okiem. Za to nie ma takiego
drugiego materiału, który łączyłby tyle
interesujących właściwości. I to jest
największa zaleta grafenu.
Jakie zastosowania grafenu, bazujące
na jego licznych walorach, są w pana
ocenie najkorzystniejsze dla krajowej
i światowej gospodarki, a przy tym mają
szansę stać się polską specjalnością? 

– Zastosowania grafenu w elektro-
nice wydają się najbardziej uzasad-
nione zarówno w kontekście potrzeb, jak
i możliwości grafenu. Jednak coraz
większego rozpędu nabiera dziedzina
zastosowania jego płatków, wytwarza-
nych metodami chemicznymi z grafitu,
w tworzywach sztucznych – jako mo-
dyfikatora ich właściwości – we wszel-
kiego rodzaju pastach, farbach, atra-
mentach do druku, żelach i materiałach
spiekanych. Tyle że w tym obszarze kon-
kurencja jest ogromna, szczególnie
w Azji, gdzie rocznie produkuje się
już kilkaset ton grafenu płatkowego.
W dziedzinie technologii grafenu dla za-
stosowań elektronicznych ciągle jeste-
śmy na czele światowej stawki. Trzeba
tylko znaleźć swoją niszę zastosowań,
którą mogłyby być sensory, w czym
mamy bogate tradycje. Niemniej w za-
kresie technologii wytwarzania warstw
grafenu na podłożach wysokooporo-
wych z węglika krzemu moglibyśmy być
partnerem dla wielkich firm produku-
jących elektronikę.
Na czym polega nowatorstwo techno-
logii produkcji grafenu, opracowanej
przez pana w Instytucie Technologii Ma-
teriałów Elektronicznych, która za-
pewniła panu miejsce w gronie finali-
stów nagrody Polskiej Rady Biznesu im.
Jana Wejcherta?

– Opracowana w Instytucie Tech-
nologii Materiałów Elektronicznych me-
toda, której następstwem jest patent,
daje możliwości w zakresie imple-
mentacji w produkcji masowej. Na ra-
zie dostarczamy próbki naszego gra-
fenu do ośrodków opracowujących
nowe przyrządy grafenowe, np. mo-
nolityczne mikrofalowe układy scalone.
Ich wdrożenie może uruchomić po-
trzebę produkcji grafenu na dużą ska-
lę. Pod tym względem nasza metoda
jest bardzo atrakcyjna. Wytwarzamy
grafen w podobny sposób, jak wytwa-
rza się inne materiały dla elektroniki, co
też wydawało się niemożliwe dla resz-
ty świata. Proces wdrażania przemy-
słowego zajmuje jednak dużo czasu,
zwłaszcza w przypadku tak nowator-
skiego i trudnego tematu, jakim jest
technologia materiałów dwuwymiaro-

wych. Napotyka się mnóstwo nowych,
niewystępujących gdzie indziej pro-
blemów, pomijając uciążliwą charak-
teryzację obiektu, którego nie daje się
zobaczyć. Grafen będzie atrakcyjny, je-
śli wyprze inne materiały ze względu na
lepsze parametry produktu końcowe-
go. Wymaga to podjęcia opracowania
zagadnień teoretycznych, technolo-
gicznych i ekonomicznych. Żeby zwe-
ryfikować możliwość jego aplikacji, ko-
nieczne jest opanowanie warsztatu
„obchodzenia się” z tym materiałem,
począwszy od teoretycznej koncepcji
wykorzystania grafenu, przez umiejęt-
ność jego produkcji, kończąc na wła-
ściwym wykorzystaniu.
Grafen często bywa określany mate-
riałem przyszłości. Jak duża przepaść
dzieli sukcesy badawcze od komer-
cjalizacji wyników prac naukowych
i masowej produkcji? Jak widzi pan
szansę na upowszechnienie produkcji
grafenu i wykorzystanie go w różnych

branżach, biorąc pod uwagę czynnik
ekonomiczny? 

– Szczęśliwie, pomimo dość wyso-
kich kosztów początkowych, koniecz-
nych do zmierzenia się z technologią
materiałów dwuwymiarowych, sama
produkcja grafenu jest jedną z najtań-
szych, co z ekonomicznego punktu wi-
dzenia uzasadnia myślenie o jej upo-
wszechnianiu. Stąd też tak wielkie za-
interesowanie grafenem w Azji. Europa
osiągnęła największy potencjał ba-
dawczy w tym zakresie, pytanie tylko,
czy z równie dobrym wynikiem zdoła do-
konać komercjalizacji swojego sukce-
su. W Instytucie Technologii Materiałów
Elektronicznych jesteśmy na dobrej
drodze, aby osiągnąć ten cel. Opano-
waliśmy różne technologie wytwarzania
grafenu – nie tylko naszą metodą, osią-
gając skalę produkcji, która jest zali-
czana do największych na świecie. 

Rozmawiała Małgorzata Szerfer

Grafen będzie atrakcyjny, jeśli wyprze inne 
materiały ze względu na lepsze parametry 
produktu końcowego. Wymaga to podjęcia 
opracowania zagadnień teoretycznych, 
technologicznych i ekonomicznych. Żeby 
zweryfikować możliwość jego aplikacji, 
konieczne jest opanowanie warsztatu 
„obchodzenia się” z tym materiałem, począwszy
od teoretycznej koncepcji wykorzystania 
grafenu, przez umiejętność jego produkcji, 
kończąc na właściwym wykorzystaniu.
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Wprzypadku zarządzania ryzy-
kiem w przemyśle ramy za-
rządzania ryzykiem powinny

być stosowane do wszystkich aspektów
cyklu życia produktu i całego biznesu,
łącznie z pozyskiwaniem surowców,
przetwarzaniem oraz dalszym zarzą-
dzaniem produktami i usługami. Takie
podejście zapewnia przejrzyste zarzą-
dzanie ryzykiem, które szybciej pozyska
szersze poparcie zainteresowanych
stron. W artykule opisano stosowane
ogólne ramy dla zarządzania ryzykiem
(Enterprise-wide risk management – da-
lej ERM) w skali całego przedsiębior-
stwa, przykładowe studium przypadku
oraz wnioski.

W dzisiejszych czasach nacisk na
uzasadnienie biznesowe skutecznego
zarządzania ryzykiem zależy od po-

strzeganego stopnia i rodzaju ryzyk
w organizacji. Postrzeganie ryzyka jest
zależne od historycznych zagrożeń,
które organizacja przechodziła, oraz do-
świadczeń zarządu, menedżerów i ich
możliwości przewidywania ryzyk za-
grażających biznesowi. 

Efektywne zarządzanie ryzykiem
zapewnia ochronę wyników finanso-
wych firmy i wzmocnienie jej reputacji.
Ponadto sprawia, że zdrowie, bezpie-
czeństwo i higiena w pracy oraz dobre
samopoczucie pracowników i społe-
czeństwa, a także środowisko, nie są za-
grożone. Co więcej, dzieki niemu firma
uzyskuje wiarygodność poprzez pro-
wadzenie działalności uwzględniającej
pryzmat społeczeństwa, a w ocenie lo-
kalnych władz administracyjnych i in-
nych zainteresowanych stron – w opar-
ciu o wyniki. Jeśli wyniki te są konse-
kwentnie uzyskiwane, firma może się
rozwijać, przyczyniając  się do bar-
dziej zrównoważonego rozwoju.

W pewnym zakresie ERM jest wdra-
żany w wielu organizacjach poprzez do-
brze znane systemy zarządzania we-
dług norm ISO 14001, OHSAS 18001
i ISO 27001, które wymagają, aby firma
prowadziła jakąś formę procesu oceny
ryzyk, np. oceny wpływu oddziaływania
na środowisko, oceny ryzyka zawodo-
wego na stanowisku pracy czy oceny
wrażliwości dotyczacych danych i sys-
temów informatycznych. Dostępne są
już także informacje dotyczące plano-
wanej publikacji nowego wydania nor-
my ISO 9001:2015, która będzie wyma-

gała prowadzenia oceny ryzyka bizne-
sowego w procesach.

Enterprise-wide risk 
management

Dzisiejsze firmy coraz bardziej prze-
konują się, że potrzebują zarządzać ry-
zykiem w bardziej aktywny i systemowy
sposób, tak aby uniknąć strat oraz uzy-
skać przewagę w coraz bardziej kon-
kurencyjnym środowisku. Określenie
ram ryzyka w skali całego przedsię-
biorstwa umożliwia ustalenie, jaki wpływ
mogą mieć poszczególne ryzyka, aby
móc szybciej podjąć bardziej trafne
decyzje i zobaczyć wpływ danego wy-
darzenia lub scenariusza (rys. 1 przed-
stawia połączenia przepływu informa-
cji pomiędzy obszarami ryzyk, ich ana-
lizą, zarządzaniem i komunikacją w ce-
lu wzmocnienia i uszeregowania, ogra-
niczenia oraz akceptacji ryzyka na po-
ziomie przedsiębiorstwa).

Niestety, w celu uzyskania praw-
dziwych owoców takiego podejścia do
zarządzania potrzebne jest boleśnie
uczciwe spojrzenie na swoją działalność
z punktu widzenia ryzyka. Wiele firm
prowadzi ocenę ryzyka, ale często
w bardzo wąskim zakresie, np. oceny ry-
zyka zawodowego lub oceny wpływu na
środowisko naturalne, najczęściej „po
łebkach”, nie skupiając się na rzeczy-
wistych problemach i ich rozwiąza-
niach, a jedynie usiłując spełnić mini-
mum wymagań prawnych i formalnych
(np. przepisy Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy) albo zamydlić oczy ewentualnej

Dzisiejsza  Ocena i Zarządzanie
Ryzykiem w Przemyśle
Ocena i zarządzanie ryzykiem z natury dotyczą zarządzania
nieplanowanymi zdarzeniami występującymi w przedsiębior-
stwie, które oddziałują na otaczające środowisko lub mogą
potencjalnie wpłynąć na żywotność przedsiębiorstwa, a także
społeczeństwa. Proces oceny i zarządzania ryzykiem każdorazowo ma na celu 
zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego wydarzenia lub 
ograniczenie jego skutku, przy wzroście prawdopodobieństwa, że pozytywne wyniki 
zostaną osiągnięte.

www.rynekinwestycji.pl

dr Krystyna Stephens
prezes zarządu BPIC Sp. z o.o.
oraz Afnor Polska
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kontroli. Przy takim podejściu nie war-
to podejmować problematyki zarzą-
dzania ryzykiem w skali całego przed-
siębiorstwa, bo będzie to tylko bezwar-
tościowe biurokratyczne ćwiczenie.

Ocena ryzyka
Celem analizy ryzyka jest przygo-

towanie danych wyjściowych, które
mogą być stosowane do oceny cha-
rakteru i rodzaju ryzyka oraz opraco-
wania odpowiednich strategii w zakre-
sie zarządzania ryzykiem. Organizacje
powinny połączyć ocenę ryzyka i moż-
liwości zarządzania, które są najbardziej
odpowiednie do osiągnięcia swoich
celów szczegółowych w ramach cza-
sowych i budżetowych, biorąc pod uwa-
gę wszystkie obszary działania firmy
– od strategii, finansów i jakości, przez
sprzedaż, zakupy i produkcję (w tym
BHP), po odzysk odpadu z wytworzo-
nego produktu.

Do zdarzeń lub problemów z bar-
dziej znaczącymi skutkami i najwięk-
szym prawdopodobieństwem wystą-
pienia, określanych mianem „wyso-
kiego ryzyka”, wybiera się działania
łagodzące, o wysokim priorytecie, tak
aby obniżyć prawdopodobieństwo
wystąpienia zdarzenia i/lub ograni-
czenia jego skutków, jeśli zdarzenie
wystąpi.

Zarządzanie ryzykiem
Najważniejszą częścią procesu za-

rządzania ryzykiem jest podjęcie decyzji
i działań w celu zarządzania znaczącym
ryzykiem i wykorzystaniem wynikają-
cych z tego możliwości. Projektowanie
nadzoru i kontroli nad ryzykiem ma na
celu zapewnienie niezawodności, bio-
rąc pod uwagę potencjalne skutki zwią-
zane z ryzykiem. Kiedy skutki się zwięk-
szają, istnieje potrzeba, aby było więk-
sze zaufanie, że nadzór nad ryzykiem
będzie bardziej skuteczny. Dla istnieją-
cych działań i czynności w przedsię-
biorstwach mechanizmy nadzoru nad
ryzykiem są najczęściej oparte na umie-
jętnościach technicznych, podejściu
systemowym, procedurach lub kom-
petencjach personelu. Jednak skutecz-
na realizacja nadzoru w tych obszarach
na ogół wymaga wyznaczenia osób od-
powiedzialnych w zakresie monitoro-
wania i określenia zasad sprawoz-
dawczości z jego wykonania.

Obowiązki osób odpowiedzialnych
w zakresie nadzoru powinny być udo-
kumentowane w opisie stanowisko-
wym, procedurach lub w systemie. Mo-
nitorowanie wydajności i raportowa-

nie kluczowych wzkaźników powinno
zagwarantować, że nadzór jest nadal
skuteczny, a braki skuteczności zosta-
ną szybko zidentyfikowane. Jednocze-
śnie powinien być określony program
zarządzania związany z krytycznym
sprzętem i infrastrukturą jako skutecz-
ny sposób zarządzania ryzykiem zwią-
zanym z awarią sprzętu. Reagowanie
i zarządzanie kryzysowe oraz tworzone
plany ciągłości działania są istotnymi
elementami nadzoru nad ryzykiem ope-
racyjnym. Oprócz rutynowego monito-
rowania wydajności, wyników, ryzyk i ich
skutków należy rozważyć konieczność
poddania się niezależnemu audytowi,
którego wynikiem powinien być wnikli-
wy raport.

Czytając powyższy tekst, wiele osób
powie: „OK, to nic nowego” i będą
mieli rację. Jednak Enterprise-wide risk
management nie dotyka jedynie ob-
szarów produkcji, BHP czy środowi-
ska, lecz wszystkich czynności i działań
w firmie, czyli odnosi się także do ob-
szarów społecznych, środowiskowych
i ekonomicznych. Naturalnie to temat na
osobną książkę, a nie na artykuł, jednak
w związku ze zbliżającymi się zmiana-
mi w normie ISO 9001:2015, która od
września też będzie wymagała prowa-
dzenia oceny ryzyka, spójrzmy, jakie
będą wymagania w obszarze jakości
i zarządzania procesami.

W nowym projekcie normy zarzą-
dzania systemem jakości według ISO
9001:2015 czytamy: 

6.1 Działania odnoszące się do ry-
zyka i możliwości 

Planując system zarządzania jako-
ścią, Organizacja powinna odnieść się

do kwestii w rozdziale 4.1 i wymaga-
niach rozdziale 4.2 i ustalić ryzyko i moż-
liwości, do których należy się odnieść,
aby:
• zapewnić, że system zarządzania ja-
kością może osiągnąć swoje zamie-
rzone wyniki, 
• zapewnić, że system może w sposób
ciągły osiągnąć zgodność towarów
i usług oraz zadowolenie klienta,
• zapobiec lub zredukować efekty nie-
pożądane i 
• osiągnąć ciągłe doskonalenie. 

Oznacza to, że przedsiębiorstwa
powinny posiadać system, który pro-
wadzi ocenę ryzyka w każdym obsza-
rze swojej działalności, która wpływa na
jakość. Pytanie, co nie wpływa na jakość
w firmie bezpośrednio lub pośrednio?
Czy jest coś, co nie ma wpływu na or-
ganizację? Czy jest coś, co nie zagra-
ża działalności? Odpowiedzi na te py-
tania mogą być prawdziwą metodolo-
gią na zmianę kultury myślenia i po-
stępowania. Niezależnie od normy i jej
planowanego terminu publikacji coraz
więcej przedsiębiorstw na świecie już
przeprowadziło ocenę ryzyka dotyczą-
cego jakości i procesów. Poniżej w stu-
dium przypadku zamieszczona jest
przykładowa ocena ryzyka dla firmy
montażowej.

Studium przypadku 
firmy montażowej

W poniższej ocenie ryzyka przed-
stawiony jest fragment typowej oceny
obszarów dotyczących jakości. W ta-
belce pokazany jest przykładowy opis
czynności oraz konsekwencje sytuacji
bez podjęcia działań prewencyjnych czy
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Rysunek 1: Ogólne ramy zarządzania ryzykiem w skali całego przedsiębiorstwa (FRM)
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ograniczających skutki ryzyka. Ryzyko
definiowane jest następująco: R (Ryzy-
ko) = P (Prawdopobieństwo) x Wielkość
(W). W kolejnych kolumnach opisane zo-

stały obecne i planowane metody słu-
żące redukcji P oraz obecne i plano-
wane metody mające na celu zredu-
kowanie W. Konieczne jest także po-

nowne wyliczenie ryzyka szczątkowego
po wprowadzeniu opisanych metod.
Jeśli ryzyko szczątkowe jest > 15, to
czynności nie można prowadzić.

Czynności Zagrożenie Ryzyko pierwotne Metody zredukowania ryzyka Ryzyko szcząt-
kowe

Plan awaryjny

Opis i konsekwen-
cje najgorszej sytu-
acji bez
wdrożonych działań
prewencyjnych

Wydział P W R Wykaz wszystkich planowanych i obecnych
metod prewencyjnych

P W R

Obecne i plano-
wane metody, aby
zredukować P

Obecne i plano-
wane metody, aby
zredukować W

1/ Przygotowanie oferty

Ocena wyma-
gań klienta

Przekaz niewłaści-
wej informacji do-
tyczącej usługi

Sprzedaż 2 4 8 Szkolenie kierowni-
ków w zakresie
usług firmy

1 4 4 Przeprowadzić spo-
tkanie z klientem,
przekazując klien-
towi właściwe infor-
macje

2/ Rozpoczęcie realizacji umowy

Ocena wyma-
gań klienta

Złożenie wniosku w
zakresie niewłaści-
wego sprzętu

Produkcja/
Dział obsługi
klienta

1 3 3 Przegląd warunków
umowy przed roz-
poczęciem prac
nad realizacją
umowy

1 2 2

Dostępność
personelu do
wykonania
projektu

Personel nie speł-
nia wymagań spe-
cyfikacji klienta

Dział HR 2 3 6 Dobra kordynacja z
działem HR, aby
zapewnić wystar-
czającą liczbę per-
sonelu

HR musi znaleźć
personel zgodny z
wymaganiami
klienta

1 2 2 HR przestudiuje
specyfikację klienta
o jej realności i wy-
negocjuje warunki
przybliżone

Niewystarczająca
liczba przeszkolo-
nego personelu do
przeprowadzenia
projektu

Dział HR 1 4 4 Ciągłe zatrudnianie
i szkolenie perso-
nelu

Przygotowanie spe-
cjalistycznego
szkolenia dla da-
nego projektu

1 2 2

3/ Zakupy

Zakupiony
sprzęt

Sprzęt kupiony ma
defekty

Dział tech-
niczny i pro-
dukcji

1 4 4 Badania prowa-
dzone dla krytycz-
nego sprzętu i
odpowiednie ozna-
czenie 

1 2 2 Wysłanie technika,
aby ocenił problem
i ewentulanie wy-
mienił sprzęt

Sprzęt dostarczony
za późno

Dział tech-
niczny i pro-
dukcji

2 4 8 Ocena dostawcy i
wykonanie auditu u
dostawcy krytycz-
nego

Dostępność dru-
giego dostawcy dla
krytycznego sprzętu

1 3 3 Współpraca z klien-
tem i dostawcą,
aby było zrozumie-
nie ważności termi-
nowości przekazu
sprzętu

4/ Produkcja

Montaż jedno-
stek

Projekt wymagał
części niedostęp-
nych do instalacji

Produkcja 1 3 3 Wykorzystuje się
bazę części

1 1 1 Przesłać właściwy
sprzęt, który tech-
nik ma zainstalo-
wać

Zły montaż części Produkcja 2 3 6 Przeprowadzić ba-
dania całego
sprzętu przed do-
starczeniem do
klienta

1 1 1 Technik ma inter-
weniować, aby ro-
wiązać problemy
montażowe

Brakujące czujniki
potrzebne do wyko-
nania czynności
montażowych u
klienta

Produkcja 2 3 6 Wykorzystać bazę
części i sprawdzić,
czy czujniki są wpi-
sane w bazie

1 1 1 Technik ma inter-
weniować, aby ro-
wiązać problemy
montażowe

Klucz: P = prawdopodobieństwo; W = wielkość; R =Ryzyko
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Jak widać, ocena ryzyka musi mieć

jednoznaczne i mierzalne kryteria, tak
aby była obiektywa i powtarzalna (nie-
zależna od osób, które ją prowadzą). Na

przykład dla prawdopodobieństwa kry-
teria stosowane w ww. przypadku:

Widać, że powyższe dane są określone jednoznaczne i będą
umożliwiały przeprowadzenie oceny ryzyka, która będzie powta-
rzalna i niezależna od osób ją przeprowadzających. Proces oce-
ny jest dość skomplikowany, ale bardzo skuteczny. Jednak ziden-
tyfikowane są tylko słabe strony, a równocześnie można dodatkowo
rozważyć wyliczenie kosztów źle zrealizowanych procesów i wy-
stępujących związanych z tym zagrożeń. Oczywiście w przykładzie
przedstawiony jest tylko fragment oceny. Występują również inne
obszary, które należałoby przeanalizować z perspektywy zagro-
żeń, które mogą występować w ERM.

Proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem, które uznaje,
integruje i wdraża zarządzanie ryzykiem w ramach podejścia biz-
nesowego, społecznego, środowiskowego i gospodarczego, jest
wymagane, aby zapewnić funkcjonowanie i stały zrównoważony
rozwój organizacji. �

Dla wielkości kryteriów stosowanych w ww. przypadku: 

Poziom Prawdopodobień-
stwo

Oczekiwania lub aktualna, doświadczona częstość/częstotliwość

1 Żadkie Może wystąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach; prosty proces; nie było takiego przypadku

2 Nie prawdopodobne Może wystąpić; Szacuje się <25 proc. prawdopodobieństwa wystąpienia

3 Możliwe Możliwe, że wystąpi; Szacuje się 25–50 proc. prawdopodobieństwa wystąpienia; wcześniejsze audity/raporty wskazują
na wystąpienie; proces skomplikowany wymagający częstego sprawdzania, wpływ zewnętrznych czynników, nad któ-
rymi nie można łatwo zapanować

4 Prawdopodobne Prawdopodobne, że wystąpi; Szacuje się 50–75 proc. prawdopodobieństwa wystąpienia; proces skomplikowany, wy-
magający częstego sprawdzania, wpływ zewnętrznych czynników, nad którymi nie można łatwo zapanować

5 Pewne Można oczekiwać, że wystąpi; Prawdopodobieństwo, że wystąpi szacuje się na > 75 proc.; wpływ zewnętrznych czyn-
ników, nad którymi nie można zapanować

Wielkość

1 2 3 4 5

LUDZIE Brak skaleczeń wyma-
gających medycznej
pomocy

Małe skaleczenie 
wymagajace pierwszej
pomocy

Poważne skalecznie
wymagające pobytu 
w szpitalu lub leczenia

Zagrażające życiu lub
wiele skaleczeń wy-
magających leczenia
w szpitalu

Śmierć lub wiele ska-
leczeń zagrażających
życiu

REPUTACJA Wewnętrzny przegląd Wymagany przegląd
wewnętrznego komi-
tetu, aby zapobiec
eskalacji

Wymagany przegląd
zewętrznego komitetu 

Natychmiastowy prze-
gląd zewętrznego ko-
mitetu

Komisja dotycząca
skaleczenia

BIZES, PROCESY I
SYSTEMY

Małe błędy w syste-
mie lub procesach
wymagajacych działań
korygujacych lub krót-
kie opóznienie bez
wpływu na całkowity
harmonogram

Procedura/polityka
niespełniona, w pełni
nie spełniają wyma-
gań

Jeden czy dwa czyn-
niki niespełnione;
utrudnienie nie ma
wpływu ujemnego na
klienta.

Strategia nie jest
zgodna z polityką.
Trendy wykazują, że
usługa jest zagrożona.

Krytyczny błąd w sys-
temie, niewłaściwa
polityka lub ciągła
niezgodność. Poważny
wpływ na biznes.

Finanse 1 proc. budżetu 2,5 proc. budżetu 5 proc. budżetu 10 proc. budżetu >25 proc. budżetu



Certyfikowany system zarządzania
– absolutna konieczność
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Pod koniec lat 90., w czasach transformacji ustrojowej 
w naszym kraju i przestawiania gospodarki na działanie 
w warunkach rynkowych, systemy zarządzania jakością
były pewnym novum – czymś mile widzianym u kontra-
henta, elementem zwiększającym jego wiarygodność. Dziś posiadany i stale odnawiany
certyfikat systemu zarządzania jest elementem praktycznie obowiązkowym, często warun-
kiem sine qua non nawiązania współpracy czy wzięcia udziału w projekcie inwestycyjnym.

Biuro projektowe PROZAP w roku
1998 uzyskało certyfikat dla wdro-
żonego systemu zarządzania ja-

kością, zgodnego z ISO 9001. Fakt ten
został przyjęty z aprobatą przez naszych
kontrahentów oraz niezależne gremia,
gdyż już w roku 2003 firma została lau-
reatem pierwszej edycji konkursu Lu-
belska Nagroda Jakości. Jak potwier-
dzają kolejne audyty i recertyfikacje, sys-
tem cały czas żyje i towarzyszy rozwo-
jowi firmy. Obecnie swoim zakresem

obejmuje on szerokie spektrum dzia-
łalności: projektowanie i modernizację
obiektów przemysłu chemicznego, bu-
downictwa ogólnego i komunalnego,
a także funkcję generalnego realizato-
ra inwestycji i organizację dostaw, od-
zwierciedlając tym samym dostosowy-
wanie się PROZAP-u do aktualnych
wymagań rynku.

Bronisław Gaca, 
kierownik Działu Urządzeń 

Ciśnieniowych UDT w Puławach

UDT współpracuje z puławskim biurem projektowym PROZAP od 45 lat. W tym czasie przez nasze ręce przeszła ogrom-
na liczba opracowań projektowych dotyczących głównie aparatury ciśnieniowej. Trafiająca do nas dokumentacja to ma-
teriały opracowane według najlepszych standardów i zgodnie z wiedzą techniczną, co ma niebagatelny wpływ na jakość
naszej współpracy. Zatwierdziliśmy już setki projektów wykonanych przez PROZAP i nigdy nie natknęliśmy się na proble-
my merytoryczne lub błędy natury technicznej.

Dla firmy inżynierskiej, takiej jak PROZAP, świadczącej specyficzny rodzaj usług, gdzie produktem jest wytwór intelek-
tualny, i w której nie występuje zjawisko powtarzalności wyrobu, wdrożenie systemu zarządzania jakością miało na celu
udoskonalenie mechanizmów działania firmy oraz zadowolenie klientów. Współpraca Biura UDT w Puławach z PROZAP-em
zaowocowała nadaniem certyfikatów na normy: PN–EN ISO 9001:2009 (wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością),
PN–EN ISO 14001:2005 (wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego), PN–N–18001:2004 (systemy zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy). Wszystkie zostały nadane w zakresie projektowania i modernizacji obiektów przemy-
słowych, budownictwa ogólnego i komunalnego, ochrony środowiska, zarządzania realizacją, generalnego wykonawstwa,
nadzoru inwestorskiego, organizacji dostaw, w tym wykonywania dokumentacji technicznej urządzeń podlegających do-
zorowi technicznemu.

Certyfikat wydany przez UDT dla firmy PROZAP rekompensuje lukę w prawie w zakresie określania wymagań projek-
tantom urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Inspektorzy UDT potrzebują mniej czasu na sprawdzenie i uzgod-
nienie dokumentacji. Procentuje to krótszym czasem oczekiwania projektantów na uzgodnione dokumentacje i niższymi
kosztami.

Ekspansja PROZAP-u na rynki zagraniczne, m.in. Bliski Wschód, zaowocowała dalszym rozwojem i ścisłą współpracą
z UDT. Te wyższe potrzeby rynkowe skłoniły PROZAP do przygotowania swojej organizacji do wymagań norm systemowych
ISO. UDT posiada Biuro Urządzeń Ciśnieniowych przy Zakładach Azotowych w Puławach. Sąsiedztwo największego w re-
gionie kompleksu chemicznego oraz wielobranżowego biura projektowego PROZAP znacznie usprawnia naszą współpracę,
której celem jest wspólne bezpieczeństwo.

Jeśli posiadanie certyfikowanego systemu nie
jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do
procedury przetargowej, to przynajmniej zwięk-
sza szanse firmy na wygranie przetargu.

Bartosz Koletka 
kierownik zespołu marketingu
PROZAP Sp. z o.o.

�
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W miarę upływu czasu i populary-

zacji systemów z rodziny ISO 9001 sta-
ły się one jednym z najważniejszych wy-
znaczników wiarygodności danej or-
ganizacji i gwarantem jej sprawnego
działania. Duże spółki z sektora che-
micznego zaczęły wymagać certyfiko-
wanego systemu od swoich kontra-
hentów – mając wdrożone systemy ja-
kości, chciały współpracować jedynie
z firmami o podobnie rozwiniętej orga-
nizacji. Co więcej, wymóg posiadania
certyfikowanego systemu, zgodnego
z ISO 9001, zaczął pojawiać się w za-
pytaniach ofertowych i warunkach za-
mówień w ramach przetargów na więk-
szość inwestycji. Jeśli posiadanie cer-
tyfikowanego systemu nie jest warun-
kiem koniecznym do przystąpienia do
procedury przetargowej, to przynajmniej
zwiększa szanse firmy na wygranie
przetargu.

Mając ugruntowaną pozycję na ryn-
ku krajowym i dysponując odpowiednim
potencjałem intelektualnym i projekto-
wym, PROZAP rozpoczął ekspansję na
rynki zagraniczne. Tam również posia-
danie certyfikowanego systemu zarzą-
dzania jakością okazało się konieczne.
W większości przypadków, aby nawią-
zać współpracę z dużymi producenta-
mi z branży chemicznej, np. z rejonu Za-
toki Perskiej, należało poddać się pro-
cesowi weryfikacji, zmierzającemu do

uzyskania statusu kwalifikowanego do-
stawcy. Szybko stało się jasne, że nie-
mal każdy kwestionariusz kwalifikacyj-
ny zawierał pytanie o certyfikowany
system zarządzania i to nie tylko zgod-
ny z normą ISO 9001, związaną z za-
rządzaniem jakością, ale również 14001
i 18001. Chcąc sprostać nowym wyma-
ganiom, spółka rozpoczęła opracowa-
nie odpowiednich systemów, co za-
kończyło się uzyskaniem certyfikatu
PN-EN ISO 14001:2005 System Zarzą-

dzania Środowiskiem i PN-N-18001:2004
System Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy, wydanego przez UDT-
CERT, jednostkę certyfikującą działają-
cą w ramach Urzędu Dozoru Tech-
nicznego.

Współpraca z partnerami z Bliskie-
go Wschodu układa się bardzo do-
brze. PROZAP, jako kwalifikowany kon-
trahent, realizuje już drugi projekt in-
westycyjny dla firmy Saudi Basic Indu-

stries Corporation z Arabii Saudyjskiej,
co świadczy o niezmiennie wysokiej
ocenie jakości usług puławskiego biu-
ra projektów. Spółka pomyślnie przeszła
także proces weryfikacji w firmie Ruwais
Fertilizer Industries ze Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, co zaowocowało
pozyskaniem pierwszego zamówienia
i jego udaną realizacją.

Patrząc z perspektywy 17 lat posia-
dania przez PROZAP certyfikowanego
systemu zarządzania jakością, należy

stwierdzić, że znacznie przyczynił się on
do uzyskania i utrzymania przewagi
konkurencyjnej firmy nie tylko na rynku
krajowym, ale i zagranicznym. Wysiłek
wielu osób włożony w budowę i utrzy-
manie sprawnie działającego syste-
mu, jego rozwój i cykliczne udoskona-
lanie okazał się być świetną inwesty-
cją, która przynosi wymierne korzyści
w postaci kolejnych zleceń i udanych re-
alizacji. �

Patrząc z perspektywy 17 lat posiadania przez
PROZAP certyfikowanego systemu zarządzania
jakością, należy stwierdzić, że znacznie przyczy-
nił się on do uzyskania i utrzymania przewagi
konkurencyjnej firmy nie tylko na rynku krajo-
wym, ale i zagranicznym.





IEuropejski Kongres Jakości to szcze-
gólna inicjatywa. Po raz pierwszy
przedstawiciele świata biznesu i na-

uki mieli możliwość spotkać się, dys-
kutować, a także wymienić poglądy
i doświadczenia. Wydarzenie było ogól-
nodostępne, aby każdy mógł skorzystać
z przekazywanej wiedzy. Zgromadze-
ni eksperci omawiali różne aspekty
m.in. zarządzania poprzez jakość, in-
nowacyjności i ekologii. – Jakość to spo-
sób myślenia. W obecnych czasach
w Europie uznajemy jakość za oczy-
wistość. Osiągnęliśmy ją i sądzimy,
że tak już będzie zawsze. W efekcie
znalazła się ona w defensywie. Chce-
my, aby Europejski Kongres Jakości stał
się nową siłą dla rozwoju i zmiany spo-
sobu, w jaki myślimy o jakości – mówił
w czasie przemówienia inaugurują-
cego Marcin Kałużny, pomysłodawca
wydarzenia i przewodniczący kapitu-
ły programu JAKOŚĆ ROKU. – Cie-
szymy się także, że Kongres stwarza
okazję do integracji środowisk proja-
kościowych – dodał.

Wydarzenie uświetnili znakomici
goście specjalni, m.in. prof. Andrzej
Blikle, autor książki „Doktryna jako-
ści”, który przez lata zarządzał jedną
z najstarszych i najbardziej znanych firm
rodzinnych – A. Blikle, oraz dr Eric
Janssens, dyrektor generalny European
Organization for Quality z siedzibą
w Brukseli. Obaj wygłosili wykłady, a tak-
że brali udział w dyskusjach i dzielili się
swoją wiedzą. – O jakości należy mówić
jak najwięcej, a takie spotkania to do-
skonała okazja ku temu – mówił prof.
Andrzej Blikle. Tego samego zdania
jest dr Eric Janssens, który podkreślał,
że nad jakością trzeba przez cały czas

pracować, potwierdzać ją certyfikatami
i mówić o niej swoim klientom.

Oprócz wykładów i wystąpień ple-
narnych podczas Kongresu odbyło się
6 paneli tematycznych, prowadzonych
przez specjalistów w swoich dziedzi-
nach. Dotyczyły one rozmaitych aspek-
tów jakości i podzielone były na dwie
części. Temat „Zmiany w normie ISO
9001:2015 – co dla twojej organizacji
wniesie nowa wersja standardu zarzą-
dzania jakością?” moderował dr Marek
Roszak, członek zarządu Klubu Polskie
Forum ISO 9000, zasiadający jedno-
cześnie w kapitule programu  JAKOŚĆ
ROKU. W panelu pt. „Kaizen w służbie
jakości – efektywne zarządzanie orga-
nizacją” głównym ekspertem była Ilona
Nowicka, dyrektor Kaizen Institute Po-

land Operations. Natomiast debatę na
temat tego, jak promować jakość swo-
jej organizacji i jakie korzyści z tego pły-
ną, poprowadził Krzysztof Stadler, pre-
zes zarządu Fundacji QUALITAS. 

W drugiej części dyskusji panelo-
wych eksperci moderowani przez prof.
Stanisława Borkowskiego z Politechni-
ki Częstochowskiej szukali odpowiedzi
na pytania, jakie znaczenie ma trans-
fer wiedzy teoretycznej do organizacji
oraz jakie są w tym zakresie szanse
i możliwości współpracy na linii nauka–
–biznes. W tym samym czasie Piotr
Błoński, trener i audytor firmy DEKRA,
omawiał aspekty zarządzania ryzy-
kiem z wykorzystaniem audytów we-
wnętrznych. Z kolei panel Małgorzaty
Skuchy, prezes zarządu Narodowego

Jakość z nowej perspektywy
Prawie 500 uczestników, 6 paneli tematycznych, znakomici goście i cały dzień 
merytorycznych rozmów na temat roli jakości w osiąganiu sukcesu w biznesie 
– to krótkie podsumowanie I Europejskiego Kongresu Jakości, który odbył się 23 marca
2015 roku w Warszawie. Fundacja QUALITAS, będąca organizatorem wydarzenia, do-
konała rzeczy z pozoru niemożliwej: zintegrowała ze sobą teoretyków i praktyków te-
matu zarządzania jakością pod hasłem: „Jakość. Nowa perspektywa”. Wydarzenie było 
połączone z uroczystym wręczeniem certyfikatów JAKOŚĆ ROKU 2014.

www.rynekinwestycji.pl

Laureaci Programu JAKOŚĆ ROKU 2014

Karolina Moskal, Justyna Toros-Kotońska
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Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, dotyczył miejsca i roli
jakości w ekologii.

Merytoryczne dyskusje, ciekawe
wnioski i wiele cennych uwag dla za-
rządzających – tak można podsumować
półtoragodzinne sesje panelowe. Głów-
na debata, podsumowująca wnioski
płynące z wcześniejszych paneli te-
matycznych, odbyła się w części wie-
czornej. Dyskusję poprowadził Marcin
Piasecki, redaktor naczelny magazynu
„Sukces”, szukając wspólnie z eksper-
tami odpowiedzi na pytanie, jaka jest
nowa perspektywa jakości – w myśl ha-
sła przewodniego Kongresu. 

Część merytoryczną wydarzenia
zamknęła uroczysta gala finałowa, pod-
czas której odbyło się wręczenie certy-
fikatów JAKOŚĆ ROKU 2014. W presti-
żowym gronie laureatów znalazły się tyl-
ko te przedsiębiorstwa, instytucje, jed-
nostki naukowo-badawcze oraz szkoły
wyższe, które w swojej codziennej pra-
cy odznaczają się projakościowym po-
dejściem do prowadzenia działalności
i zarządzania. W gronie blisko 200 lau-
reatów znaleźli się przedstawiciele róż-
nych branż, reprezentujący zarówno
małe, lokalne firmy, jak i duże koncer-
ny o światowym zasięgu. Zostały im wrę-
czone dyplomy (m.in. Farmio SA, Agito
Sp. z o.o., Abakus Okna SA, Seifert Pol-
ska Sp. z o.o.) oraz statuetki Jakość Roku
Brąz (m.in. Plus Bank SA, Gandalf Sp.
z o.o.), Srebro (m.in. przedsiębiorstwo
Amex Bączek, Oras Olesno Sp. z o.o.),
Złoto (m.in. Instytut Podstaw Informaty-
ki PAN, INNOVA SA, Sokółka Okna
i Drzwi SA) i Diament (CLASSEN-POL SA,
VauPe Sp. z o.o. i Vetrex Sp. z o.o.). – Ta
edycja pokazała bardzo wysoki po-
ziom zarządzania jakością wśród pol-
skich przedsiębiorstw. Chcemy coraz
więcej mówić o jakości, a takie wy-
darzenia pomagają szerzyć tę ideę
w świecie biznesu – podkreślał Krzysz-
tof Stadler.

Podczas I Europejskiego Kongresu
Jakości miała miejsce również oficjalna
premiera nowego magazynu, który po-
jawił się na rynku w pierwszym kwartale
tego roku – „Quality Today”. Nowy tytuł
porusza kwestie związane z praktycz-
nymi aspektami jakości, jej wpływem na
osiągane efekty biznesowe i funkcjo-
nowanie gospodarki. Magazyn ukazu-
je się wraz z „Dziennikiem Gazetą
Prawną” oraz na łamach tygodnika
„Polityka”. Kongres zakończył uroczysty
bankiet połączony z recitalem Basi Ja-
nygi, finalistki programu „The Voice of
Poland”. Był to doskonały moment na

nawiązanie kontaktów biznesowych
i rozmowy w kuluarach. W specjalnie
wydzielonej przestrzeni uczestnicy mo-
gli również obejrzeć i przetestować na-
grodzone produkty, oznaczone godłem
JAKOŚĆ ROKU.

Prestiżowe grono patronów hono-
rowych i partnerów, znakomici eksper-
ci i goście specjalni, obecność przed-
stawicieli jednostek samorządowych
z całej Polski, a także ogromne zainte-
resowanie ze strony uczestników I Eu-
ropejskiego Kongresu Jakości – to
wszystko dowodzi, że wydarzenie było
długo oczekiwane i potrzebne. Orga-
nizatorzy już zapowiedzieli kolejne edy-
cje, a Kongres z pewnością wpisze się
w krajobraz gospodarczy Europy Środ-
kowej oraz kalendarz najważniejszych
wydarzeń dotyczących jakości.

Patroni honorowi: Ministerstwo Gospo-
darki, Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy, European Organization for
Quality oraz Krajowa Izba Gospodarcza
Partnerzy merytoryczni: DEKRA, KA-
IZEN Institute Poland Operations i In-
stytut Inżynierii Produkcji Politechniki
Częstochowskiej
Patronat medialny: portal LeanCenter.pl 
Patronat honorowy nad konkursem JA-
KOŚĆ ROKU: Klub Polskie Forum ISO
9000 
Patronat medialny nad Galą Finałową:
„Dziennik Gazeta Prawna”
Sponsor gali: INNOVA SA 
Europejski Kongres Jakości wspierają:
dlugi.info, Polski Związek Windykacji,
„Quality Today”, Public PR Agencja
Kreatywna oraz magazyn „Rynek
Inwestycji”.

www.rynekinwestycji.pl
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Marcin Kałużny - pomysłodawca I Europejskiego Kongresu Jakości i Przewodniczący Kapi-
tuły Programu JAKOŚĆ ROKU



Liczy się to, żeby klient otrzymywał
taki produkt, jakiego potrzebuje,
jak najwyższej jakości, w odpo-

wiedniej ilości i przy optymalnych za-

pasach. Wszystkie czynności, które do
tego nie prowadzą, generują niepo-
trzebne koszty. To marnotrawstwo za-
sobów firmy. Intuicyjnie każdy się z tym
zgodzi. Właściwie cała filozofia „szczu-
płego zarządzania” to systematycz-
ne rozwinięcie intuicji związanych
z usprawnianiem pracy i przebiegu
procesów. Lean management lepiej
nawet wyjaśniać jako kulturę synchro-
nizacji i jakości.

Czy narzędzia lean management,
wywodzące się z przemysłu motoryza-
cyjnego, nadają się dla każdej branży?
Te rozwiązania i metody sprawdzają się
wszędzie tam, gdzie są procesy, ale
nie można ich wdrażać mechanicznie
i traktować jak jednorazowych tricków.

Np. firmy z branży farmaceutycznej
muszą przestrzegać rygorystycznych
przepisów dotyczących warunków pro-
dukcji i kontroli jakości. Czy w takich wa-
runkach również można usprawnić
procesy?

Pewna szwajcarska firma produ-
kuje płyny przeznaczone do kropló-
wek. Kiedyś były one przechowywane
w ogromnych zbiornikach, z których naj-
mniejszy miał 5 tys. litrów. Po wprowa-
dzeniu zmian w procesie oczyszczania
zbiorników udało się skrócić czas każ-
dego przezbrojenia o 10 proc., przy za-
chowaniu reżimu wynikającego z prze-
pisów prawa. Efekt? Koszt każdego
przezbrojenia udało się zmniejszyć
o 10 tys. franków szwajcarskich, a ta fir-

Lean management – innowacyjna
kultura zarządzania
Narzędzia i metody lean management sprawdzają się w każdej branży. 
Dzięki implementacji „szczupłego zarządzania” można uzyskać znakomite efekty. 
Dotyczy to również restrukturyzacji firmy w kryzysie.

www.rynekinwestycji.pl

Katarzyna Szczupał-Vieweg
prezes Staufen Polska
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Wdrażanie lean management na linii montażowej



ma robiła trzy takie przezbrojenia dziennie. Problemy są często zu-
pełnie niewidoczne od wewnątrz. Często dopiero z dystansu roz-
wiązania notorycznych kłopotów stają się proste i oczywiste.

Lean management to całościowa zmiana kultury za-
rządzania i logiki wytwarzania produktu. Konsekwencją
tych działań jest ograniczenie kosztów, chociaż nie jest
to cel sam w sobie. Jakie efekty przynoszą tego rodza-
ju usprawnienia? Spójrzmy na kolejny przykład: opty-
malizacja procesów podmontażu w zakładach firmy
MAN w Starachowicach spowodowała, że produktyw-
ność wzrosła o 15 proc., czas realizacji zamówień
spadł o 63 proc., zapasy wyrobów gotowych zreduko-
wano o 68 proc., a procent brakujących części spadł
o 72 proc. 

Na to, co dzieje się w firmie, trzeba patrzeć jak na łań-
cuch powiązanych ze sobą procesów. Jeśli na linii regularnie bra-
kuje półproduktów, to czekają ludzie i maszyny. To niepotrzebne
koszty. Inny przykład marnotrawstwa – jeden z europejskich pro-
ducentów aut wytwarzał samochody w seriach kolorystycznych
po 6 sztuk – niezależnie od rzeczywistego zapotrzebowania klien-
tów. Dlaczego? Ponieważ nie opłacało mu się przezbrajać lakierni.
Tymczasem usprawnienie przezbrajania za pomocą specjalnych,
łatwych do wymiany kartridżów umożliwiło produkcję elastycz-
ną, dostosowaną do aktualnych zamówień. Można było produ-
kować na przykład 9 aut białych, 1 czerwone i 2 żółte.

Rezultaty implementacji lean management najlepiej widać
w dłuższej perspektywie, ponieważ jest to przede wszystkim kul-
tura stałego udoskonalania. Optymalizację procesów mogą prze-
prowadzić specjaliści z zewnątrz, ale na dłuższą metę lean ma-
nagement nie będzie działać, jeśli nie będzie rozwijany w samym
przedsiębiorstwie. Najważniejszym elementem lean management
jest zmiana kultury zarządzania i pracy, w tym podejścia do pro-
blemów. Istotne jest zaangażowanie wszystkich pracowników
w ich rozwiązywanie. Od tego zależy funkcjonalność narzędzi
„szczupłego zarządzania”. Pod tym względem lean management
daje konstruktywne, sprawdzone narzędzia. To jak z taktyką dru-
żyny piłkarskiej. Ważne, żeby piłka szła do przodu, a nie żeby każ-
dy robił wszystko po swojemu. Tym różni się wysiłek od skoor-
dynowanego wysiłku. Kultura jakości i synchronizacji to przy-
zwyczajenie do stałego usprawniania i udoskonalania. Oprócz
poprawy wskaźników to także jest kryterium udanej restruktu-
ryzacji. �

Tablica ciągłego doskonalenia – jedno z narzędzi lean management

www.rynekinwestycji.pl
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Uszczuplanie nie tylko 
na kryzys

Grzegorz Gawroński,
senior consultant 
w Staufen Polska,

specjalista od 
kryzysowej 

restrukturyzacji
Sprzedaż spada, wykorzystujemy 60–70 proc. mocy

produkcyjnej, a zasoby pozostają na niezmienionym po-
ziomie i obciążają firmę coraz większymi kosztami. Co
robić, jeśli nie ma perspektywy odbicia? Najprostsza stra-
tegia to restrukturyzacja kosztów, czyli w praktyce cięcia
personalne. Jednak w dłuższej perspektywie przekłada
się to na osłabienie pozycji konkurencyjnej, ponieważ fir-
ma traci już wyszkolonych pracowników, a nieraz także
cenny know-how.

W sytuacji kryzysowej restrukturyzację robi się naj-
pierw po to, by przetrwać. W dłuższej perspektywie liczy
się jednak zbudowanie i wykorzystanie potencjału roz-
wojowego. W jednej z firm produkujących siedzenia sa-
mochodowe opracowaliśmy 3 scenariusze taktu pro-
dukcji, co pozwala elastycznie reagować na zmiany na
rynku. Pierwszy scenariusz dotyczy sytuacji, gdy sprze-
daż jest na zakładanym poziomie, drugi obowiązuje wów-
czas, gdy sprzedaż spada o 15 proc. poniżej zakładanego
poziomu, a trzeci jest przewidziany dla szczytu zapo-
trzebowania. Wdrażanie poszczególnych scenariuszy
można prognozować na podstawie cyklu sprzedaży mo-
deli samochodów, w których montowane są fotele. Jed-
nak najważniejsze jest to, że firma jest strukturalnie go-
towa na zmiany w przyszłości, a przy tym jest już w sta-
nie poradzić sobie z nimi samodzielnie.

Jak wygląda restrukturyzacja w ramach lean ma-
nagement? Pierwszy krok to analiza łańcucha wytwa-
rzania, nazywana mapowaniem strumienia wartości. Eks-
perci przyglądają się całemu procesowi, szukając
wszystkich czynności, które nie przyczyniają się do wy-
tworzenia wartości, czyli tego, za co gotów jest zapłacić
klient. Docelowo chodzi o osiągnięcie tzw. produkcji
w przepływie. Główna idea lean flow jest prosta: produkt
powinien przejść przez linię tak szybko, jak to tylko moż-
liwe, bez uszczerbku dla jakości i satysfakcji klienta.

Proces produkcji można sobie wyobrazić jako system
naczyń połączonych. To, jak funkcjonują gniazda, komórki
czy linie produkcyjne, zależy m.in. od sprawności logi-
styki wewnętrznej, organizacji przestrzeni produkcyjnej,
standardów serwisu maszyn, procedur przezbrojeń, a na-
wet przepływu dokumentów w administracji. Kluczem do
uzyskania przepływu jest likwidacja tzw. wąskich gardeł,
czyli miejsc, w których marnuje się czas i zasoby, np. kom-
plikując przepływ informacji lub budując niepotrzebne
zapasy. Wszystko to spowalnia przejście produktu. Do-
świadczenia ekspertów Staufena z Niemiec i Polski po-
kazują, że produkcja w przepływie pozwala osiągnąć
wzrost wydajności od 40 do nawet 90 proc.



Klastry to jednak nie tylko part-
nerstwo przedsiębiorstw. Za-
chodniopomorski Klaster Che-

miczny „Zielona Chemia” skupia za-
równo firmy z szeroko pojętej branży
chemicznej, jak i instytucje otoczenia biz-
nesu, centra badawczo-rozwojowe oraz
jednostki samorządu terytorialnego.
Wynika to z koncepcji klastrów jako or-
ganizacji opartych o współpracę pod-
miotów wchodzących w skład tzw. po-
trójnej helisy (ang. triple helix) – przed-
stawicieli nauki, administracji i biznesu.

Korzystne warunki 
dla innowacji

Ze względu na swoją naturę klastry
mają do odegrania ważną rolę w ewo-
lucji i transformacji europejskiego prze-

mysłu w kierunku nowych, strategicz-
nych specjalizacji. Struktury klastrowe
tworzą korzystne warunki dla otwartych
innowacji, sprzyjając współpracy po-
między różnymi stronami procesu two-
rzenia innowacji. Zadania klastrów
chemicznych są komplementarne z wy-
zwaniami stawianymi przemysłowi che-
micznemu i branżom pokrewnym. Do-
celowo chodzi przede wszystkim o po-
prawę efektywności przy jednoczesnym
jak najlepszym wykorzystaniu zasobów
naturalnych, a co za tym idzie – pod-
noszenie wydajności i konkurencyjności
przedsiębiorstw. Jeśli dodać do tego
możliwości, jakie niesie ze sobą współ-
praca sieciowa w ramach klastrów,
istotna z punktu widzenia budowania
przewagi konkurencyjnej w skali glo-

balnej i lokalnej, atutem staje się również
wymiana doświadczeń oraz dobrych
praktyk.

W obliczu możliwości, jakie przy-
niosła nowa perspektywa finansowania
w latach 2014–2020, przedsiębiorstwa
muszą postawić na tworzenie inteli-
gentnych specjalizacji oraz na wszelkie
formy współpracy podnoszącej ich in-
nowacyjność. Stworzony w ramach Ho-
ryzontu 2020 nowy instrument pomocy
dla MŚP promuje uczestnictwo we
wspólnych projektach badawczo-roz-
wojowych i projektach innowacyjnych.
Mechanizm ten ma się przyczynić do
stworzenia nowych możliwości bizne-
sowych, dopasowanych do wyzwań
społecznych, a tym samym do ogólne-
go rozwoju działalności przedsiębiorstw.

Owocna współpraca 
międzynarodowa

Udział w projektach badawczo-roz-
wojowych stwarza możliwość budowa-
nia platform współpracy nauki i prze-
mysłu na rzecz rozwoju i komercjaliza-
cji wiedzy. Przykładem współpracy sie-
ciowej są realizowane przez Klaster
Chemiczny „Zielona Chemia” projekty
międzynarodowej inicjatywy CORNET
(ang. Collective Reseach Networking),
finansowane ze środków Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
Głównym celem CORNET jest promo-
wanie ścisłej współpracy pomiędzy za-
angażowanymi podmiotami narodo-
wymi i regionalnymi (ministerstwami
i agencjami) oraz stwarzanie możliwo-
ści finansowania ze źródeł publicznych

CORNET przykładem 
dobrej współpracy sieciowej
Od kilku lat Komisja Europejska przywiązuje dużą wagę do kla-
strów, uważając je za motory innowacyjności i wzrostu gospo-
darczego. Nie inaczej jest w obecnej perspektywie finansowej
2014–2020. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na łą-
czenie swoich potencjałów, zdając sobie sprawę z wyzwań, jakie
niesie nieustająca potrzeba wzrostu ich konkurencyjności.
Omawiane zjawisko sieciowania, polegające na dobrowolnym
partnerstwie służącym realizacji wspólnych działań, jest tego
dobrym przykładem.

www.rynekinwestycji.pl

Jacek Drożdżal, prezes zarządu, Adrianna Wróbel, specjalista
ds. projektów UE w Zachodniopomorskim Klastrze Chemicznym
„Zielona Chemia”
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(narodowych/regionalnych) badań re-
alizowanych na potrzeby konkretnych
branż przemysłowych.

Badania na potrzeby danej branży
(ang. Collective Research) są przepro-
wadzane na użytek szerokiej grupy
przedsiębiorstw, w szczególności ma-
łych i średnich. Są one inicjowane
przez zrzeszenia firm i często przepro-
wadzane przez wyspecjalizowane jed-
nostki naukowe, działające na rzecz
konkretnego sektora przemysłowego.
Zakres badań branżowych często zwią-
zany jest z przygotowaniem i rozwojem
norm technicznych i standardów. Ba-
dania branżowe mogą także obejmo-
wać prace zmierzające do otrzymania
udoskonalonych materiałów lub pro-
cesów o szerokim zastosowaniu w prze-
myśle.

Przedsiębiorstwa uczestniczą w tych
projektach poprzez wstąpienie do tzw.
komitetu użytkowników projektu. Każda
ze stron uczestniczących w projektach
ma wyznaczone zadania i pole odpo-
wiedzialności. Klaster występuje naj-
częściej jako ich koordynator, nato-
miast wykonawcami badań są współ-
pracujące jednostki naukowe, m.in.
Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie. Zadaniem
firm uczestniczących w projektach jest
aktywny udział w dyskusji na temat
otrzymywanych wyników, a co za tym
idzie odniesienie wyników projektów
do realiów rynku.

Jednak główną wartością współ-
pracy jest zapewniony bieżący dostęp
do wyników badań i testów przepro-
wadzanych w ramach projektów, dzię-
ki czemu na koniec ich realizacji przed-
siębiorstwa wiedzą, czy dany projekt ma
potencjał wdrożeniowy oraz czy są za-
interesowani poszerzeniem swojej obec-
nej działalności o wdrożenie nowych, in-
nowacyjnych produktów lub usług, któ-
re zostały wytworzone podczas prac
nad projektem.

Konkretne projekty i nakłady
Klaster Chemiczny „Zielona Che-

mia” jest na polskim rynku liderem, je-
śli chodzi o pozyskiwanie dofinanso-
wania na tego typu projekty. Obecnie
prowadzi 5 międzynarodowych projek-
tów sieciowych realizowanych w ra-
mach inicjatywy CORNET. Są to projekty
o akronimach: SubWEX – woda w sta-
nie podkrytycznym jako „zielony” roz-
puszczalnik stosowany do ekstrakcji
roślin; SmartFlowerPack – opracowanie
i wdrożenie inteligentnego systemu
opakowaniowego na bazie biomate-

riałów przeznaczonych do pakowania
kwiatów (rozwiązanie B2B); FreshCOAT
– zastosowanie funkcjonalnych jadal-
nych powłok do wydłużenia okresu
trwałości świeżych produktów spożyw-
czych; ExtruMIBI – otrzymywanie i za-
stosowanie termostabilnych, natural-
nych środków mikrobiologicznych; Pro-
gRESS – opracowanie organicznej ba-
rierowej powłoki na bazie PHA wypro-
dukowanego z produktów ubocznych
produkcji papieru do zastosowania
w papierowych i tekturowych opako-
waniach. Partnerem naukowym tych
projektów po stronie polskiej jest Cen-
trum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych
Materiałów Opakowaniowych Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, które-
go dyrektorem jest prof. Artur Bartko-
wiak, na stałe współpracujący z Kla-
strem Chemicznym. Warto również nad-
mienić o powstałej dzięki tej współpra-
cy Platformie Opakowaniowej działa-
jącej w strukturach klastra.

W ramach projektów klaster „Zielo-
na Chemia” współpracuje z partnerami
międzynarodowymi, m.in. z Niemiec,
Belgii i Holandii. Są to jednostki nauko-
we oraz instytucje koordynujące projekt.
Podnoszenie wydajności przedsiębiorstw
poprzez jak najbardziej efektywne wy-
korzystanie zasobów naturalnych jest
także założeniem projektu realizowa-
nego przez klaster ze środków 7. Pro-
gramu Ramowego Unii Europejskiej
– Chemical Regions For Resource Effi-
ciency (R4R). Dzięki swojej podstawowej
metodologii projekt R4R ma za zadanie

podkreślić i zidentyfikować dobre prak-
tyki z 6 regionów europejskich w celu
przyspieszenia innowacji w technologii
surowców i energii. Poprzez skupienie
się na mocnych i słabych stronach,
szansach i zagrożeniach (analiza
SWOT) z perspektywy polityki gospo-
darczej, polityki innowacyjności oraz
polityki badań i rozwoju projekt R4R
zwiększa możliwości biznesowe dla
małych i średnich przedsiębiorstw re-
gionalnych poprzez identyfikowanie
i promowanie skutecznych systemów
oraz mechanizmów innowacji.

Sieciowanie klastrów to zarówno
działania międzynarodowe, jak i bu-
dowanie sieci współpracy w poszcze-
gólnych regionach. Klaster Chemiczny
„Zielona Chemia” stawia na ścisłą
współpracę zrzeszonych w jego struk-
turach firm z jednostkami naukowymi.
Prowadzi także działania na rzecz wzro-
stu konkurencyjności sektora chemicz-
nego przez promowanie współpracy
podmiotów regionalnych, wyrażanie
wspólnych interesów regionów che-
micznych wobec instytucji rządowych,
wymianę wiedzy i doświadczeń po-
między partnerami oraz tworzenie
wspólnych projektów w dziedzinie ba-
dań i rozwoju. Jedynym gwarantem
sukcesu przedsiębiorstw jest równole-
gła współpraca na polu naukowym
oraz biznesowym. 

W materiale wykorzystano infor-
macje ze strony internetowej Narodo-

wego Centrum Badań i Rozwoju
w Warszawie.

Partnerzy projektu SubWEX w laboratoriach Centrum Bioimmobilizacji 
i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

www.rynekinwestycji.pl
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Paradoks „przyczyny o małej war-
tości, ale o ogromnych skutkach”
można zaobserwować, analizując

ostatnie spektakularne katastrofy prze-
mysłowe. Pierwszym przykładem może
być pożar w bazie paliw w Buncefield
w Wielkiej Brytanii, którego pierwot-
ną przyczyną (zdarzeniem szczyto-
wym) była awaria czujnika o wartości
ok. 500 funtów. Straty w wyniku zdarze-
nia wyniosły ok. 5 mld funtów. Z kolei wy-
buch i pożar w BP Texas Refinery w Sta-
nach Zjednoczonych był następstwem
awarii czujników w układzie regulacji
poziomu cieczy w kolumnie rektyfika-
cyjnej. Wartość czujników to ok. 1000 dol.,
zaś straty materialne wyceniono na
ok. 20 mld dol. W katastrofie śmierć po-
niosło 16 osób.

Problematyka ta była rozpatrywana
podczas IV Forum Bezpieczeństwa
Funkcjonalnego w aspekcie niezawod-
ności wykonania zdefiniowanej uprzed-
nio funkcji bezpieczeństwa, opisanej
w normie wieloarkuszowej PN-EN-IEC
61508, i w powiązanych z nią normach
sektorowych. Niezawodność realizacji
funkcji bezpieczeństwa jest aspektem
dynamicznym i zmiennym w czasie ze

względu na procesy starzenia się sprzę-
tu, jak również ze względu na zmiany
w otoczeniu i pojawianie się nowych za-
grożeń, głównie pod postacią zagrożeń
zewnętrznych typu cyberatak. Uwzględ-
niane muszą być także zagadnienia
pewności działania i niezawodności
warstwy fizycznej przekazu danych, ta-
kie jak zabezpieczenia przepięciowe
w kablach sygnałowych, bezpieczeń-
stwo pożarowe kabli stosowanych w au-
tomatyce i w technice IT, bezpieczeń-
stwo transmisji bezprzewodowych we-
wnątrz obwodu bezpieczeństwa, zgod-
ność z przepisami dotyczącymi kom-
patybilności elektromagnetycznej w ob-
szarze komunikacji w całej pętli bez-
pieczeństwa, tzn. pomiędzy układem
pomiarowym, przetwornikami pomia-
rowymi, komputerem i członami wyko-
nawczymi, np. zaworami odcinającymi
przepływ chemikaliów.

Miary niezawodności (Safety Inte-
grity Level – SIL) zostały zdefiniowane
w normie PN-EN-IEC 61508, a miary od-
porności na cyberatak (Security Assu-
rance Level – SAL zostały określone
w ostatnio opublikowanej normie IEC-
62443. Aby ułatwić praktyczne stoso-
wanie w przemyśle obydwu miar, SIL
i SAL odznaczają się formalnym podo-
bieństwem. Bardzo ważne jest rozróż-

nianie zakresu semantycznego pojęć
„safety” i „security”, co język polski okre-
śla jednym słowem – „bezpieczeń-
stwo”.

Działania w obszarze cyberbezpie-
czeństwa powinny być działaniami
kompleksowymi i stanowić istotne do-
pełnienie bezpieczeństwa procesowe-
go. Jednocześnie na całym świecie pa-
nuje niezrozumiały trend „utajniania” in-
cydentów związanych z cyberataka-
mi. Jest to tym dziwniejsze, że np. raporty
ze szkód i katastrof przemysłowych
spowodowanych przez błędy ludzkie lub
zawodność sprzętu są powszechnie
dostępne. Brak informacji o incydentach
i naruszeniach sfery cyberbezpieczeń-
stwa uniemożliwia wymianę doświad-
czeń i tworzenie w tym obszarze syste-
mów zarządzania bezpieczeństwem.
Brak danych rzutuje natomiast na rynek
ubezpieczeń w Polsce, bowiem straty
spowodowane przez cyberataki są ra-
czej słabo rekompensowane przez po-
lisy ubezpieczeniowe.

Jednak, jak mówi przysłowie, nawet
najdalsza podróż zaczyna się od pierw-
szego kroku. Cieszy nas, że ten pierw-
szy krok został zrobiony i wzbudził za-
interesowanie, o czym świadczy fre-
kwencja na IV Forum Bezpieczeństwa
Funkcjonalnego. �

Mała awaria, kolosalne straty
We współczesnym przemyśle ujawnia się swoisty paradoks – awaria sprzętu o małej
wartości może spowodować kolosalne straty. W tym kontekście problem dużego skutku
będącego konsekwencją małej przyczyny jest problemem bardzo złożonym i trudnym
technicznie. O możliwościach zapobiegania przyczynom takich zdarzeń dyskutowali
eksperci podczas IV Forum Bezpieczeństwa Funkcjonalnego, zorganizowanego przez UDT.

www.rynekinwestycji.pl

dr inż. Andrzej Kozak 
Urząd Dozoru Technicznego
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Pierwszą sesję otworzył wiceprezes
UDT Przemysław Ligenza pre-
zentacją pt. „Co dalej z techniką?”.

Poprowadził zebranych od historii epo-
kowych wynalazków i odkryć techniki,
przez rolę i miejsce człowieka w świe-
cie dynamicznie rozwijającej się bio-
i nanotechnologii, sztucznej inteligen-
cji, robotyki i eksploracji kosmosu, po
stwierdzenie, że jeśli będziemy z roz-
wagą podchodzić do automatyzacji ży-
cia i przemysłu, bezpieczeństwo tech-
niczne zyska znamiona humanizmu
i będzie chronić człowieka przed ma-
szynami.

W pierwszej sesji pokazano pol-
skie wysiłki na rzecz innowacji w ener-
getyce, zaprezentowano zagrożenia
cyberatakiem przemysłowych syste-
mów automatyki oraz omówiono pol-

ski symulator do szkolenia i przygo-
towania operatorów do działania
w przypadku stanów awaryjnych in-
stalacji. Podczas drugiej sesji omó-
wiono zagrożenie pożarami kabli sy-
gnałowych, praktyczną weryfikację
parametrów metrologicznych czujni-
ków stężenia gazów oraz zmiany pro-
ponowane w drugiej edycji normy
sektorowej IEC 61511.

W trzeciej sesji forum prezentowa-
no zagadnienia związane z bezpie-
czeństwem komunikacji w infrastruktu-
rze TCP/IP w aspekcie bezpieczeństwa
funkcjonalnego. Mówiono również
o technice RFID (identyfikacji radio-
wej) dotyczącej bezpieczeństwa funk-
cjonalnego, dyskutowano o funkcjach
bezpieczeństwa w cyklu życia obiektu
oraz o praktycznych aspektach zapo-

biegania cyberwłamaniom do syste-
mów technicznych.

Tematami czwartej sesji były skutki
zastosowania niewłaściwych ogra-
niczników przepięć w systemach ste-
rowania, a także praktyczne aspekty za-
rządzania bezpieczeństwem w syste-
mach teleinformatycznych oraz pro-
blemy i podstawowe środki zaradcze
wchodzące w skład cyberbezpieczeń-
stwa kompleksowego. Ponadto poka-
zano drogi do sukcesu w oparciu o cer-
tyfikację według normy PN EN IEC
61508 oraz nowoczesne podejście do
diagnostyki w systemach SIS. Zapre-
zentowano również sposoby definio-
wania funkcji bezpieczeństwa oraz za-
sady kompleksowych badań automatyki
zabezpieczeniowej w przemyśle pro-
cesowym. �

Bezpieczeństwo 
z różnych perspektyw
IV Forum Bezpieczeństwa Funkcjonalnego, zorganizowane przez UDT w dniach 
26–27 lutego, zgromadziło w Ożarowie Mazowieckim przedstawicieli świata biznesu 
i nauki z kraju i zagranicy.

www.rynekinwestycji.pl
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Zwykle działania SIS wiążą się
z zatrzymaniem całego procesu
lub jego części, co prowadzi do

strat ekonomicznych. Dlatego celowe jest
stosowanie rozwiązań, które mogą za-
gwarantować eliminację zagrożeń we
wczesnym stadium, a tym samym nie do-
puścić do zadziałania SIS i odstawienia
procesu. Takim rozwiązaniem jest system
zaawansowanej diagnostyki procesu
DiaSter, opracowany w Instytucie Auto-
matyki i Robotyki Politechniki Warszaw-
skiej.

Powszechnie stosowanym rozwią-
zaniem do wykrywania stanów nienor-
malnych są systemy alarmowe (SA)
w systemach DCS lub SCADA. Mają one
wiele wad. Skutkiem stosowania kontroli
ograniczeń jako metody detekcji jest wy-
stępowanie w krótkim czasie bardzo du-
żej liczby alarmów (flood alarms) w sta-

nach z uszkodzeniami. Z danych
EEMUA wynika, że średnia dobowa
liczba alarmów w przemyśle petroche-
micznym wynosi ok. 1500, a w przemy-
śle energetycznym – 2000, podczas gdy
zgodnie z zaleceniami nie powinna
przekraczać 144. Inną wadą kontroli
ograniczeń jest brak możliwości detek-
cji niektórych uszkodzeń ze względu na
maskowanie symptomów przez układy
regulacji. Zbyt wąsko określone grani-
ce powodują powstawanie fałszywych
alarmów, a zbyt szeroko – skutkują du-
żymi opóźnieniami detekcji uszkodzeń.

W SA lokalizacja uszkodzeń zwykle
nie jest realizowana, dlatego zadanie to
spoczywa na operatorach procesu.
Jednak interpretacja dużej liczby alar-
mów w krótkim okresie stanowi dla
operatorów poważny problem, tym bar-

dziej że wystąpienie każdego z alarmów
może być spowodowane różnorodnymi
czynnikami. Występuje tutaj zjawisko
przeciążenia informacyjnego, a w jego
następstwie stres. To z kolei może pro-
wadzić do powstawania dodatkowych
błędów operatorów, które kumulując się
z wcześniej zaistniałymi uszkodzeniami,
powodują poważne awarie.

Niedoskonałość SA była inspiracją
do opracowania systemu DiaSter. Jego
zadaniem jest wczesne wykrywanie i roz-
poznawanie uszkodzeń komponentów

instalacji technologicznej, urządzeń po-
miarowych i wykonawczych. System
realizuje takie funkcje, jak detekcja i lo-
kalizacja uszkodzeń, archiwizowanie
danych o uszkodzeniach, generowanie
raportów diagnostycznych, wizualizacja
diagnoz, wspomaganie decyzji opera-
torów w stanach awaryjnych. Zastoso-
wane metody detekcji uszkodzeń, wy-
korzystujące modele procesów, po-
zwalają na wczesne wykrywanie uszko-
dzeń o małych rozmiarach, zanim ujaw-
nią się ich negatywne skutki.

Wnioskowanie prowadzone na pod-
stawie obserwowanych symptomów
pozwala wskazać z dużą precyzją za-
istniałe uszkodzenia. Na tej podstawie
system może doradzać obsłudze, prze-
kazując instrukcje postępowania w sta-
nach nienormalnych i awaryjnych. Dzię-

ki temu operatorzy mogą podejmować
szybkie i skuteczne działania, które po-
winny sprowadzać proces do stanu
normalnego. W rezultacie nie dochodzi
do zadziałania systemu bezpieczeństwa
SIS, a tym samym do zatrzymania prze-
biegu części lub całości procesu tech-
nologicznego. W ten sposób unika się
znacznych strat ekonomicznych. Dia-
Ster wraz z interwencjami operatorów
stanowi dodatkową warstwę zabez-
pieczeniowo-ochronną w sensie norm
bezpieczeństwa funkcjonalnego. �

Zapewnienie bezpieczeństwa 
procesów przy minimalizacji 
strat ekonomicznych
Dla wszelkich instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, mienia lub środowiska istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa. Powszechnie stosowane systemy bezpieczeństwa SIS 
(Safety Instrumented Systems) realizują algorytmy blokad i zabezpieczeń 
automatycznych, których zadaniem jest niedopuszczenie do awarii.

www.rynekinwestycji.pl

Z danych EEMUA wynika, że średnia dobowa
liczba alarmów w przemyśle petrochemicznym
wynosi ok. 1500, a w przemyśle energetycznym 
– 2000, podczas gdy zgodnie z zaleceniami nie
powinna przekraczać 144.

prof. dr hab. inż. 
Jan Maciej Kościelny 
dyrektor Instytutu Automatyki 
i Robotyki Politechniki 
Warszawskiej
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Ocena bezpieczeństwa syste-
mów zazwyczaj wymaga prze-
prowadzenia wielu analiz za-

grożeń w całym okresie użytkowania
systemu. Konieczne wydaje się ciągłe
monitorowanie wszystkich instalacji
przemysłowych, a w szczególności za-
kładów zwiększonego lub dużego ry-
zyka wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej. Istotne zatem jest prowa-
dzenie prac badawczych w kierunku
opracowania systemu informatycznego
wspomagającego systemy bezpie-
czeństwa w zakładach przemysłowych.
Potrzeba realizacji takiego systemu wy-
nika także z uregulowań prawnych na-
kładających szereg obowiązków na
prowadzących zakłady przemysłowe
oraz na organy kontrolno-nadzorcze. Są
to ustawa Prawo ochrony środowiska
oraz Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kon-
troli zagrożeń poważnymi awariami
związanymi z substancjami niebez-
piecznymi. Zgodnie z tymi uregulowa-
niami prawnymi jedną z istotnych pro-
cedur systemu przeciwdziałania po-
ważnym awariom jest system zarzą-
dzania bezpieczeństwem (SZB), który
wdraża w zakładzie program zapo-
biegania awariom (PZA).

Opracowania tego systemu podjął
się Instytut Automatyki i Robotyki Poli-
techniki Warszawskiej. Celem projektu
jest stworzenie inteligentnego systemu
zapobiegania awariom IAPS (ang. In-
telligent Accident Prevention System).
Jest to system informatyczny wpierający
wprowadzanie i monitorowanie systemu
bezpieczeństwa w zakładach stwarza-
jących ryzyko wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej. Działanie systemu
polega na gromadzeniu w postaci cy-
frowej dokumentacji związanej z bez-
pieczeństwem w zakładzie, monitoro-
waniu i nadzorowaniu zadań związa-
nych z wdrażaniem i realizacją PZA oraz
SZB, a także wspomaganiu wykony-
wania i gromadzenia danych w zakre-
sie analiz ryzyka, w tym analiz HAZOP
(ang. Hazard and Operability Study).

System umożliwia gromadzenie
w wersji cyfrowej i udostępnianie upraw-
nionym osobom w zakładzie oraz pod-
miotom zewnętrznym (np. inspektorom
Państwowej Straży Pożarnej, Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Urzędu Dozoru Technicznego) wszel-
kich danych i dokumentacji związanej
z bezpieczeństwem w zakładzie, m.in.

wykazu komponentów instalacji stwa-
rzających zagrożenie, wykazu substan-
cji niebezpiecznych występujących w za-
kładzie, wyników analiz bezpieczeń-
stwa, analiz sytuacji awaryjnych, planów
operacyjno-ratowniczych itp. Zastoso-
wanie sytemu oznacza wprowadzenie
nowej generacji narzędzi wspierają-
cych system bezpieczeństwa w zakła-
dach stwarzających ryzyko wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.

Takie rozwiązanie powinno przy-
czynić się do wzrostu bezpieczeństwa,
a także konkurencyjności wszystkich
przedsiębiorstw, w których system zo-
stanie wdrożony. Będzie on stanowić do-
datkową warstwę zabezpieczająco-
-ochronną, której celem są działania
prewencyjne, zabezpieczające przed
wystąpieniem poważnej awarii prze-
mysłowej. Działania takie mają cha-
rakter organizacyjny, gromadzący i po-
rządkujący dokumentację związaną
z bezpieczeństwem w zakładzie oraz
monitorujący bieżące zadania doty-
czące przeciwdziałania poważnym
awariom przemysłowym. System umoż-
liwia również zdalny nadzór zakładu
przez upoważnione instytucje. �

Inteligentny system zapobiegania
awariom IAPS
Zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi są zaliczane do najistotniejszych za-
grożeń występujących obecnie w krajach wysokorozwiniętych. Istotnym elementem za-
pobiegania tym awariom jest zagadnienie wczesnego wykrycia oraz eliminacji źródeł
potencjalnych zagrożeń.

mgr inż. Bartłomiej Fajdek

Przykładowy ekran z systemu IAPS



Centrum Bioimmobilizacji i Innowa-
cyjnych Materiałów Opakowaniowych
(CBIMO) to jeden z najnowocześniej-
szych ośrodków badawczych w Pol-
sce. Nasza działalność koncentruje się
przede wszystkim na próbie przybliże-
nia świata nauki do praktyki przemy-
słowej poprzez bezpośrednią współ-
pracę z przedsiębiorcami.

CBIMO miejscem współpracy 
nauki z przemysłem.
Współpracujemy z ośrodkami 
badawczo-rozwojowymi oraz 
z przemysłem spożywczym, 
opakowaniowym, farmaceutycznym,
kosmetycznym, agrotechnicznym 
i chemicznym.

Nasze badania koncentrują się wokół:
• technik bioimmobilizacji, m.in. mikroorganizmów,

bioaktywnych substancji i dodatków do żywności
• innowacyjnych opakowań do żywności: polimero-

wych (folie) i celulozowych (papier i tektura)
• właściwości opakowań do żywności, m.in. mecha-

nicznych, barierowych, powierzchniowych
• innowacyjnych metod pakowania: biodegradowal-

nych, techniki MAP oraz inteligentnych opakowań

www.cbimo.zut.edu.pl



Nasz zespół posiada duże doświadczenie w bada-
niach dotyczących:

• innowacyjnych opakowań kompozytowych 
(folie z tworzyw sztucznych, papier i tektura)

• oddziaływania opakowanie–produkt żywnościowy:
zmian podczas przechowywania, właściwości 
antybakteryjnych oraz wzajemnego przenikania 
różnych substancji

• charakteryzacji materiałów opakowaniowych 
do żywności

• dalszego wykorzystania odpadów rolno-
-spożywczych (biorafinacja i procesy 
biotechnologiczne

• nowych systemów do bioimmobilizacji 
na bazie biopolimerów oraz ich zastosowania 
w technologii żywności i biotechnologii

CBIMO to nowoczesna infrastruktura i nowa jakość.

Laboratoria CBIMO:
• Laboratorium immobilizacji technicznej
• Laboratorium badania materiałów proszkowych 

i dyspersji
• Laboratorium modyfikacji powierzchniowej
• Laboratorium charakteryzacji mikro- 

i spektroskopowej
• Laboratorium oczyszczania i modyfikacji 

chemicznej (laboratorium chromatografii 
cieczowej HPLC)

• Laboratorium badań opakowań – badania 
termomechaniczne oraz metody pakowania 
i przechowywania

• Laboratorium mikrobiologiczne
• Laboratorium diagnostyki molekularnej
• Hala technologiczna (procesy pilotażowe 

– 1/4 techniczne)

Zapraszamy do współpracy!

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych 
Materiałów Opakowaniowych
ul. Klemensa Janickiego 35, 71-270 Szczecin
tel. 91 449 65 92, fax. 91 449 65 00
cbimo@zut.edu.pl

www.cbimo.zut.edu.pl



Firma GEA Technika Cieplna od 20 lat
produkuje nowoczesne wymienniki
ciepła, które w znacznym stopniu ogra-
niczają pobór energii z zewnętrznych
źródeł oraz emisję szkodliwych związ-

ków do atmosfery. Kto jest odbiorcą
tego typu urządzeń?

– Niestety nie jest łatwo odpowie-
dzieć na to pytanie. GEA Technika
Cieplna jest liderem w obszarze two-

W gospodarce liczy się 
rachunek ekonomiczny

Nadmierna emisja CO2 jest związana z brakiem kontroli
nad procesem spalania paliw lub spalania w warunkach
uniemożliwiających dobre wykorzystanie wytworzonej
energii. Oferowane przez nas wymienniki ciepła i techno-
logie przetwarzania energii cieplnej charakteryzują się
wysoką sprawnością i umożliwiają dobrą sterowalność
procesu, a tym samym znacznie ograniczają zużycie
paliw – mówi Rafał Koszembar, dyrektor GEA Technika
Cieplna

www.rynekinwestycji.pl
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rzenia i wykorzystania inżynierskich
programów do obliczeń cieplnych.
W dzisiejszej wysoko konkurencyjnej
gospodarce bardzo wielkie znaczenie
ma rachunek ekonomiczny. Optymal-
ne kontrolowanie temperatury proce-
su to znaczne obniżenie kosztów pro-
dukcji. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie
występuje proces zarządzania i kontroli
energii cieplnej, poczynając od klima-
tyzacji w supermarkecie, przez procesy
wytwarzania piwa, pasteryzacji mleka,
suszenia słodu „do cukierków”, linie do
produkcji frytek i hamburgerów, linie
technologiczne do suszenia drewna
budowlanego i płyt wiórowych, a koń-
cząc na procesach energetycznych
w tradycyjnych elektrowniach węglo-
wych, jądrowych, jak również solar-
nych.
Jakie znaczenie dla firmy miało pod-
pisanie w listopadzie ubiegłego roku
współpracy z francuskimi koncernami:
firmą EDF i ARVEA w zakresie dostaw
wymienników ciepła w ramach Pro-
gramu Polskiej Energetyki Jądrowej?

– Dzięki dostępowi do najnowszej
myśli inżynierskiej i technologii oraz
do efektywnych sposobów zarządzania
nasza firma konstruuje i wytwarza pro-
dukty najwyższej jakości, sprzedawane
na całym świecie. Potwierdzeniem tego
jest możliwość dostarczania naszych
technologii dla Programu Polskiej Ener-
getyki Jądrowej, a jak wiadomo, wy-
magania tej branży są niezwykle wy-
sokie.
Jakie urządzenia proponuje GEA Tech-
nika Cieplna w celu efektywniejszego
wykorzystania energii i zmniejszenia
emisji CO2?

– Nadmierna emisja CO2 jest zwią-
zana z brakiem kontroli nad proce-
sem spalania paliw lub spalania w wa-
runkach uniemożliwiających dobre wy-
korzystanie wytworzonej energii. Wy-
mienniki ciepła i technologie przetwa-
rzania energii cieplnej oferowane przez
GEA charakteryzują się wysoką spraw-
nością i umożliwiają dobrą sterowalność
procesu, a tym samym znacznie ogra-
niczają zużycie paliw. Współpracujemy
z Politechniką Śląską i Opolską, aby
dzięki wykorzystaniu innowacyjnych
rozwiązań technicznych ciągle unowo-
cześniać nasze produkty i dostosowy-
wać je do potrzeb krajowego rynku. Bar-
dzo dużym powodzeniem cieszą się w
Polsce wymienniki służące do odzysku
ciepła ze spalin – GEA ECONOMIZER.
Gdzie mają zastosowanie te systemy?

– Economizery, które produkujemy
w zakładzie w Opolu, są bardzo pro-

stym, ale niezwykle skutecznych roz-
wiązaniem. To specjalistyczne rekupe-
ratory służące do wykorzystania ciepła
odpadowego, które wydostaje się z ko-
mina małego lub dużego zakładu. Cie-
pło to można wykorzystać do celów
technologicznych lub np. do ogrzewa-
nia zakładu produkcyjnego czy ogrze-
wania wody użytkowej. W układach
kogeneracyjnych możliwa będzie do-
datkowo sprzedaż nadwyżki wyprodu-
kowanej energii. Zintegrowana kon-
strukcja urządzeń GEA Economizer po-
zwala na łatwą regulację i wpływa na
elastyczność pracy systemu. Wielkość
ekonomizera uzależniona jest od ilości
i parametrów cieplnych spalin lub po-

wietrza oraz wody. Dodatkową zaletą
urządzeń GEA Economizer jest możli-
wość transformacji odzyskanego ciepła
bezpośrednio do innego, dowolnego no-
śnika ciepła. Warto wspomnieć, że
wszystkie nasze urządzenia są projek-
towane i wykonywane według dyrekty-
wy ciśnieniowej 97/23/WE i przepisów
EN. W zależności od możliwości mon-
tażu ekonomizera na miejscu jego użyt-
kowania możemy zaproponować eko-

nomizery w obudowie z by-passem,
z przyłączami stożkowymi lub same wy-
mienniki.
Wyroby GEA charakteryzują się wy-
soką jakością wykonania. Czy zado-
wolenie klienta i jakość wyrobów to
zasługa wdrożenia Systemu ISO
90001:2008?

– Spełnienie oczekiwań klientów
i najwyższa jakość produktów są wpi-
sane w strategię naszej firmy. System
zarządzania jakością, dbałość o śro-

dowisko naturalne i wysokie standardy
BHP zostały potwierdzone wieloma au-
dytami oraz certyfikatami. Ciągły proces
poprawy warunków pracy dla naszych
pracowników realizowany jest dzięki in-
westycjom w środki produkcji oraz dzię-
ki poprawie organizacji pracy. Nasi
pracownicy są gwarantem zadowolenia
klientów.

Rozmawiała Renata Wojciechowska
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Spełnienie oczekiwań klientów i najwyższa ja-
kość produktów są wpisane w strategię naszej
firmy. System zarządzania jakością, dbałość 
o środowisko naturalne i wysokie standardy 
BHP zostały potwierdzone wieloma audytami
oraz certyfikatami.

Przykłady sposobów zagospodarowania odzyskanej energii

Przykłady konstrukcji ekonomizerów GEA Technika Cieplna

nagrzewnica 
powietrza

woda
użytkowa wytwornica pary energia elektryczna i ciepło
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Do podstawowych zalet pomp
i zestawów próżniowych su-
chych można zaliczyć głęboki

poziom próżni przy jednoczesnej
dużej wydajność i sprawności ener-
getycznej oraz odporność chemicz-
ną na przetłaczane gazy. Pompy te
mogą być przedmuchiwane pod-
czas pracy azotem, powietrzem,
parą wodną lub przemywane roz-
tworem rozpuszczalników. Wiodą-
cym producentem pomp próżnio-
wych suchych jest firma Edwards Va-
cuum, której jesteśmy dystrybuto-
rem. Dostarczony przez nas w poło-
wie 2014 roku zestaw suchy z pompą
próżniową kłową i boosterem (2x11
kW) pozwolił na znaczne (>50 proc.)
skrócenie procesów odwadniania, de-
stylacji alkoholi, usuwania zapachów,
odtłuszczania i innych. Klient użytko-
wał wcześniej dwa zestawy próżniowe
z pierścieniem cieczowym i booste-

rem, a większy z nich miał silniki o mo-
cach 37,5 kW i 7,5 kW.

Obydwa zestawy mokre zostały
w 100 proc. zastąpione przez jeden no-
wy zestaw suchy z pompą kłową 3-stop-
niową serii EDP z boosterem, co po-
zwoliło na znaczne oszczędności ener-
gii elektrycznej (>55 proc.). Ponadto

zredukowane zostało nie-
malże do zera zużycie
wody i ścieków, co pozwo-
liło na dalsze znaczne
oszczędności kosztów pro-
dukcji i dodatkowo przy-
czynia się do ochrony śro-
dowiska naturalnego. Do
powyższych zalet należy
dodać niskie koszty serwi-
su. Zestawy śrubowe suche
CXS/GXS dostarczane są
w obudowie z falownikiem
oraz układem sterowania.
Co więcej, pompa śrubowa

i booster oraz ich silniki i falowniki chło-
dzone są wodą o temperaturze <40oC,
co znacznie podwyższa ich spraw-
ność przy niewielkich gabarytach ca-
łego zestawu. Wydatek zestawów
CXS/GXS dochodzi do 2300 m3/h przy
próżni rzędu 1 mbar, a próżnia koń-
cowa sięga 10–3 mbar. �

Dariusz Sewruk

Suche czy mokre?
W zakresie pomp próżniowych i sprężarek dla przemysłu chemicznego od lat obserwu-
jemy tendencję stopniowego wypierania pomp i sprężarek smarowanych olejem przez
urządzenia bezolejowe – tzw. suche, np. tłokowe, kłowe, śrubowe, spiralne.

Pompa kłowa EDP (z lewej) oraz pompa śrubowa CXS 
z boosterem (z prawej).

Firma inżynierska Grados pomaga w doborze, kompletacji dostaw oraz
serwisie specjalistycznych sprężarek, pomp próżniowych i zestawów dla:

Siedziba główna firmy GRADOS: 
Grupy AK Północ 2 lok.8u

00-713 Warszawa
tel./fax 22 891 23 85

Oddział:
Stara Dębowa Wola 55

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 263 36 07

grados@grados.pl
www.grados.pl

Większość urządzeń jest w 100 proc. bezolejowa, co oznacza brak zanieczyszczania gazów procesowych, a przez to możli-
wość ponownego ich wykorzystania.
Dostarczane przez nas urządzenia mogą też zasysać i sprężać gazy agresywne, palne, a nawet wybuchowe, np. acetylen, bio-
gaz, LPG, metan, wodór i inne.
W zakresie sprężania i osuszania gazów jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem niemieckiej firmy Mehrer Kompressoren
GmbH, która na nasze zamówienie w 2004 roku wykonała i dostarczyła m.in. zestaw do schładzania, sprężania i osuszania wo-
doru. Jest to zestaw sprężarkowy w kontenerze do pracy na zewnątrz, z agregatem chłodniczym i osuszaczem adsorpcyjnym
w wersji Atex.

• przemysłu chemicznego,
• przemysłu petrochemicznego,

• przemysłu spożywczego,

• motoryzacji,
• hutnictwa metali i szkła

• innych branż.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.



Zdoświadczenia wynika jednak, że
wybór poziomu izolacji oparty
jest wyłącznie na chęci pono-

szenia minimalnych kosztów przy za-
chowaniu wymogów dotyczących bez-
piecznej temperatury na powierzchni
izolacji, pozwalającej na uniknięcie
oparzeń lub na ogólnych wartościach
strat ciepła. W związku z tym często po-
mija się efektywność kosztową czy mak-
symalną wydajność energetyczną sys-
temu izolacyjnego. To błąd, gdyż od-
powiednio zaprojektowana i utrzymana
izolacja pozwala nie tylko zaoszczędzić
energię, lecz także poprawić efektyw-
ność procesu.

Dla służb utrzymania ruchu przyza-
kładowych elektrociepłowni nie jest za-

skoczeniem,że podczas opadów desz-
czu konieczne jest zwiększenie poziomu
wytwarzanej pary dla utrzymania okre-
ślonych parametrów w instalacji. Zapo-
trzebowanie na ciepło możne wzrosnąć
nawet o 25 proc. Główną przyczyną ta-
kiej sytuacji jest uszkodzona izolacja, nie-
odpowiednio dobrana grubość izolacji
lub brak izolacji na zaworach i kołnier-
zach. Co więcej, w projektach systemów
izolacyjnych często nie uwzględnia się
założenia, że mają one do minimum
ograniczać straty ciepła.

W kontekście całego zakładu che-
micznego długość armatury, takiej jak
zawory czy kołnierze, jest relatywnie nie-
wielka. Wydaje się więc, że obłożenie ich
izolacją nie ma wpływu na redukcję strat

Branża chemiczna należy do najbardziej energochłonnych gałęzi przemysłu o znacz-
nym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną. Wiele zakładów posiada własne
przemysłowe elektrociepłownie. Dominujące na obiektach chemicznych instalacje śred-
niotemperaturowe (100–300°C) i wysokotemperaturowe (> 300°C) wymagają zastoso-
wania izolacji termicznych dla zapewnienia podstawowych warunków eksploatacyjnych.

www.rynekinwestycji.pl
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Agnieszka Lisikiewicz
Marketing Manager
ROCKWOOL Technical Insulation

Niewykorzystany potencjał izolacji



ciepła, jednakże straty ciepła na nie-
zaizolowanych zaworach i kołnierzach
są znaczne, nawet przy niskich tempe-
raturach roboczych. Jeden niezaizolo-
wany zawór (DN100) znajdujący się na
zewnątrz w przestrzeni otwartej jest
przyczyną takich samych strat ciepła
przy temperaturze roboczej 100°C, jak
niezaizolowana rura o długości 36 m.
Może on również przyczynić się do
znacznego spadku temperatury me-
dium, uniemożliwiając osiągnięcie kry-
tycznych temperatur procesowych, oraz
spowodować np. krystalizację medium.
Z tego powodu zawory i kołnierze mu-
szą zostać prawidłowo zaizolowane,
w sposób zapewniający demontaż i po-
nowny montaż po dokonaniu kontroli
czy napraw.

Izolacja w świetle przepisów
Z zapisów dyrektywy unijnej EED

2012/27/UE wynika, że duże przedsię-
biorstwa podlegają obowiązkowemu
audytowi energetycznemu wykonanemu
raz na 4 lata, z terminem pierwszego au-
dytu przeprowadzonego do 5 grudnia
2015 roku. Wiele audytów ukierunko-
wanych jest głównie na optymalizację,
automatyzację i opomiarowanie zużycia
energii elektrycznej. Energii cieplnej
nie poświęca się tak wiele uwagi, cho-
ciaż Ustawa o efektywności energe-
tycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.

2011 nr 94 poz. 551) wymienia izolacje
instalacji przemysłowych jako jeden
z elementów służących poprawie efek-
tywności energetycznej.

Niestety, śladami tych przepisów
nie podążają zmiany w wytycznych
projektowych izolacji dla przemysłu,
co skutkuje tym, że średnia grubość izo-
lacji stosowana 30 lat temu jest prak-
tycznie taka sama jak obecnie. W mię-
dzyczasie w sektorze budownictwa
zaszły kolosalne zmiany związane
z oszczędnością energii, które zaowo-
cowały zwiększeniem grubości izolacji
dla ścian, stropodachów, instalacji cen-
tralnego ogrzewania, ciepłej wody użyt-
kowej, przewodów wentylacyjnych. Obo-
wiązujące od stycznia 2014 roku Wa-

runki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie,
przedstawiają zmiany wymagań dla
współczynnika przenikania ciepła przez
przegrody oraz zapotrzebowania na
energię pierwotną w perspektywie do
2021 roku.

Świadomość korzyści z zaoszczę-
dzonej energii jest w sektorze budow-
nictwa znacznie większa niż w prze-
myśle. Jeśli przemysł i energetyka będą
ignorowały duży potencjał oszczędno-
ściowy izolacji technicznej, luka między
obecnie stosowaną izolacją a efektyw-
nie kosztową izolacją będzie rosła, a do-
datkowe koszty wykupu emisji CO2
będą jedynie przyspieszały tempo tego
wzrostu.

Wodoszczelne rozwiązanie dla
trwalej ochrony izolacji

Uszkodzenie okładziny izolacyjnej
(głównie blachy stalowej, aluminiowej)
skutkuje nie tylko zwiększonymi strata-
mi ciepła, lecz także dostaniem się
wody opadowej, co prowadzi do koro-
zji. Szacuje się, że w ciągu 3 lat od mon-
tażu od 10 do 30 proc. powierzchni izo-
lacji narażonych na działanie czynników
atmosferycznych ulega uszkodzeniu.
W ciągu kolejnych lat, zależnie od śro-
dowiska roboczego i stopnia narażenia
instalacji, wartość ta może się zwięk-
szyć. Przemysł chemiczny i rafineryjny

jest szczególnie narażony na działanie
agresywnych substancji chemicznych.
Stąd w pełni wodoodporne i szczelne
wykończenie izolacji, o dużej trwałości
i odporności, niewątpliwie sprosta su-
rowym wymaganiom. Z tą myślą firma
ROCKWOOL Technical Insulation opra-
cowała innowacyjne rozwiązanie Pro-
Rox GRP 1000 dla trwałej ochrony izo-
lacji.

ProRox GRP 1000 to mata polie-
strowa wzmocniona włóknem szkla-
nym. W postaci nieutwardzonej wyka-
zuje ona dużą plastyczność i łatwość ob-
róbki, co pozwala dopasować ją do do-
wolnego kształtu. Z kolei po utwardze-
niu promieniami UV zamienia się w cał-
kowicie wodoszczelny, trwały system

ochrony izolacji, odporny na obciążenia
mechaniczne i chemikalia. Bezszwowe
połączenia chronią przed penetracją
wody, zmniejszając ryzyko korozji i wy-
dłużając żywotność izolacji. ProRox
GRP 1000 zapewni doskonałą ochronę
rurociągom, cysternom, zbiornikom
magazynowym i innym instalacjom.

Wsparcie techniczne
ROCKWOOL Technical Insulation, li-

der na rynku materiałów izolacyjnych,
oprócz sprzedaży materiałów i rozwią-
zań dedykowanych dla przemysłu jako
linia produktowa ProRox oferuje serwis
techniczny, obejmujący profesjonalne
doradztwo z zakresu izolacji. Wiedza
techniczna wspomagana jest narzę-
dziami pomiarowymi, takimi jak kame-
ra termowizyjna czy rejestrator danych.
Rejestrator wyposażony jest w sondy ba-
dawcze służące do sprawdzenia strat
ciepła na instalacjach w rzeczywistych
warunkach pracy i otoczenia. Efektem
każdej wizyty w obiekcie jest raport
zawierający opis punktów pomiaro-
wych, wyniki obserwacji, zalecenia. Po-
miary poparte są kalkulacjami grubo-
ści izolacji i odpowiadających im strat
energii oraz emisji CO2.

Narzędzie kalkulacyjne stanowi opra-
cowany przez firmę ROCKWOOL pro-
gram obliczeniowy RockAssist, udo-
stępniony nieodpłatnie pod linkiem
www.rockassist.com. Bazuje on na wie-
dzy inżynierskiej oraz na standardach
międzynarodowych stosowanych w prze-
myśle, tj. VDI 2055 oraz EN ISO 12241.
Daje możliwość wyznaczenia grubości
izolacji dla rurociągów, zbiorników ma-
gazynowych, powierzchni płaskich oraz
różnych rodzajów mediów, będących
w stanie nieruchomym lub płynnym.
Spośród wszystkich programów do-
stępnych na rynku największym atutem
programu RockAssist jest jednoczesne
obliczenie grubości izolacji spełniającej
kryteria bezpiecznej temperatury na
płaszczu izolacji i strat ciepła oraz wy-
znaczenie najbardziej optymalnego
rozwiązania.

ROCKWOOL Technical Insulation
jako firma skupiona na kwestiach zrów-
noważonego rozwoju wyznacza stan-
dardy w postaci innowacyjnych roz-
wiązań, wysokiej jakości usług oraz
oferuje energooszczędne i efektywne
energetycznie produkty ze skalnej weł-
ny mineralnej. Firma wzmacnia pozycję
lidera na rynku poprzez dostarczanie in-
formacji uwzględniających najnowsze
osiągnięcia techniczne i podążanie za
trendami rynku. �

Często pomija się efektywność kosztową czy
maksymalną wydajność energetyczną systemu
izolacyjnego. To błąd, gdyż odpowiednio zapro-
jektowana i utrzymana izolacja pozwala nie tylko
zaoszczędzić energię, lecz także poprawić efek-
tywność procesu.

www.rynekinwestycji.pl
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Nowe regulacje prawne narzucają
przedsiebiorcom obowiązek
sporządzenia raportu począt-

kowego jako integralnego załącznika do
wniosku o wydanie lub aktualizację
pozwolenia zintegrowanego. Raport
ten dotyczy informacji o aktualnym sta-
nie zanieczyszczenia gleby oraz wód
gruntowych substancjami stwarzają-
cymi zagrożenie. Dodatkowo w mo-
mencie zakończenia eksploatacji in-
stalacji jej właściciel będzie zobowią-
zany do przeprowadzenia badań kon-
trolnych oraz opracowania tzw. „ra-
portu końcowego”. W przypadku stwier-
dzenia wzrostu zanieczyszczenia zakład
będzie musiał na własny koszt dokonać
remediacji terenu, który zanieczyścił
w efekcie prowadzonej działalności.

Jako spółka wykonująca komplek-
sowo raporty początkowe wraz z ba-
daniami laboratoryjnymi gruntów i wód
podziemnych widzimy, że nowe obo-
wiązki niejednokrotnie nastręczają
przedsiębiorcom wielu problemów. Jed-
ną z przyczyn takiej sytuacji są trudno-
ści przy interpretacji przepisów praw-
nych wynikające z braku rozporządzeń
wykonawczych oraz precyzyjnych wy-
tycznych w zakresie przygotowania ra-
portów początkowych. Zarówno liczba
próbek gruntów i wód podziemnych
przeznaczonych do badania, jak i za-
kres wymaganych analiz, mają istotny
wpływ na końcową wycenę całego ra-
portu. Brak wytycznych w tym zakresie
skutkuje rozbieżnością ofert firm kon-
sultingowo-laboratoryjnych, co z kolei
stawia przedsiębiorców przed dyle-
matem: „co wybrać?”.

Przykładowo zgodnie z zapisami
projektu rozporządzenia ministra śro-
dowiska z dnia 4 czerwca 2013 roku
w sprawie oceny zanieczyszczenia po-
wierzchni ziemi dla każdego lokalnego
źródła zanieczyszczenia należy pobrać
próbkę łączną składającą się mini-
mum z 10 składowych próbek indywi-
dualnych, pobranych na obszarze o pro-
mieniu 10 m od źródła zanieczyszcze-
nia. Takie rozwiązanie stwarza ryzyko
zafałszowania wyników badań poprzez
rozcieńczenie stężeń zanieczyszczeń,
a jednocześnie jest bardziej kosztow-
ne. Projekt rozporządzenia spotkał się
z dużą krytyką, a jego końcowa postać
będzie w znaczący sposób odbiegać od
treści opublikowanego projektu.

Projektowane rozporządzenie za-
kłada również znaczne zaostrzenie
standardów jakości gleby i ziemi. Przy-
kładowo obecnie dopuszczalne stęże-
nie oleju mineralnego w gruntach zlo-
kalizowanych na terenach przemysło-
wych na głębokości do 2 m p.p.t. wynosi

3000 mg/kg s.m. Projektowane przepi-
sy zakładają zmniejszenie tej wartości
o połowę, czyli do 1500 mg/kg s.m.
W związku z tym z punktu widzenia wła-
ściciela instalacji korzystniej będzie
przeprowadzić badania wcześniej,
przed zaostrzeniem norm.

Kolejnym dylematem, przed którym
stoją podmioty eksploatujące instalacje
IPPC, jest pytanie, czy raport począt-
kowy jest w ogóle wymagany. W celu
stwierdzenia konieczności opracowania
raportu początkowego dla zakładu
przeprowadzana jest tzw. ocena ryzyka
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
gruntowych substancjami powodują-
cymi ryzyko. Zgodnie z art. 208 znowe-
lizowanej ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska uzyskanie bądź aktualizacja
pozwolenia zintegrowanego wiąże się
z koniecznością sporządzenia raportu
początkowego tylko w sytuacji, jeżeli
spełnione są jednocześnie dwa wa-
runki – po pierwsze eksploatacja in-
stalacji obejmuje wykorzystywanie, pro-
dukcję lub uwalnianie substancji po-
wodującej ryzyko, a przy tym występu-
je możliwość zanieczyszczenia gleby,
ziemi lub wód gruntowych na terenie za-
kładu.

Dotychczas firma JARS Sp. z o.o.
opracowała ponad kilkadziesiąt ra-
portów początkowych oraz ocen ryzyka.
Doświadczenie, jakie zdobyliśmy w tym
zakresie, pozwala nam w pełni reali-
zować kolejne zlecenia i służyć klientom
fachowym doradztwem. Cechuje nas
dokładność, solidność i profesjonalizm
świadczonych usług oraz indywidualne
podejście do każdego klienta. Mamy na-
dzieję, że zmiana przepisów przyczyni
się do zwiększenia świadomości i od-
powiedzialności w przemyśle, a tym sa-
mym wpłynie na poprawę jakości śro-
dowiska. �

Raporty początkowe – nowe 
obowiązki dla instalacji IPPC
Z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 
z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (IED) zmianie uległy 
dotychczasowe obowiązki związane z uzyskiwaniem pozwoleń zintegrowanych 
przez przedsiębiorców. Uzyskanie lub aktualizacja pozwolenia zintegrowanego dla 
zakładu wiąże się teraz z koniecznością sporządzenia tzw. „raportu początkowego”.

www.rynekinwestycji.pl

Filip Zieliński
kierownik Działu Ekspertyz 
Środowiskowych JARS Sp. z o.o.
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Jednym z takich rozwiązań opraco-
wanych specjalnie pod kątem stref
zagrożonych wybuchem jest system

PMA Ex.

System ochrony kabli PMA Ex
Pomimo dużej popularności polia-

midowych systemów ochrony kabli
w różnych środowiskach używanie ich
do stref zagrożonych wybuchem do
tej pory nie było możliwe. Pod koniec
2005 roku pojawił się na rynku pierwszy
elastyczny system ochrony kabli PMA
Ex, w całości wykonany z poliamidu i

spełniający wymagania określone w Dy-
rektywie 94/9/EU, tzw. ATEX 95. System
PMA Ex został zaprojektowany i wy-
produkowany w Szwajcarii i zatwier-
dzony do użytkowania w strefach 1 i 2
(gazy) oraz 21/22 (pyły), zgodnie z Dy-
rektywą 99/92/EC, tzw. ATEX 137. Oprócz
rur karbowanych oferuje on również
szereg końcówek prostych i kątowych,
złączek oraz elementów mocujących.
W zależności od potrzeb końcówki i złą-
czki zapewniają stopień szczelności
IP68. Dzięki wykorzystaniu specjalnych
złączek system pozwala w łatwy sposób

Rozwiązania dla stref zagrożonych
wybuchem oraz środowisk 
wymagających
Rynek stawia przed dostawcami wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 
Na szczęście producenci coraz częściej decydują się na produkty nieco droższe, 
ale dedykowane konkretnym rozwiązaniom – odznaczające się wysoką jakością, 
długim czasem życia oraz łatwym montażem.

www.rynekinwestycji.pl

Pierwszy poliamidowy system ochrony kabli do stref Ex

Małgorzata Kwasigroch

RYNEK INWESTYCJI140



(przy pomocy jednej złączki) połączyć
sztywne rury gładkie z elastycznymi
rurami karbowanymi.

PMA Ex jest dopuszczony do użyt-
kowania w strefach zagrożonych wy-
buchem, w temperaturach od -20°C do
+85°C, zgodnie z wymaganiami dy-
rektywy ATEX 95. Najważniejszą
kwestią, z jaką musieli uporać się
projektanci systemu, jest skłonność
poliamidów do gromadzenia ładun-
ków elektrostatycznych. Zgodnie z wy-
maganiami norm EN 60079-0 oraz
EN 60079-7 uziemienie systemu ochro-
ny kabli jest skuteczne jedynie w przy-
padku, gdy rezystancja powierzch-
niowa jest mniejsza niż 109 Ω. Wyko-
nanie z modyfikowanego poliamidu 11
i poliamidu 12 oraz montaż zgodny
z zaleceniami producenta PMA AG za-
pewnia rezystancję powierzchniową
pomiędzy 106 a 107 Ω, co zapobiega
gromadzeniu się ładunków elektro-
statycznych. 

Zarówno elementy PMA Ex-Sys-
tem, jak i inne wyroby szwajcarskiej fir-
my PMA AG, charakteryzują się dużą
wytrzymałością i gwarantują wyso-
ki poziom bezpieczeństwa. Poliamid,
z którego wykonane są elementy PMA

Ex-System, nie zawiera halogenów ani
związków kadmu, dzięki czemu w przy-
padku spalania lub wystąpienia bardzo
wysokich temperatur materiał ten jest ni-
skodymowy i niskotoksyczny. Materiał
jest również odporny na paliwa silni-
kowe, tłuszcze, oleje, słabe kwasy i za-
sady oraz inne powszechnie stosowa-

ne rozpuszczalniki. Dodatkowo nie ule-
ga on korozji i ma wysoką odporność na
działanie promieni ultrafioletowych.
PMA Ex-System znalazł już zastoso-
wanie m.in. przy produkcji półprze-
wodników, w przemyśle chemicznym,
rafineriach, wytwórniach olejów, gazu,
w farmacji, przędzalniach, fabrykach
tkanin itp.

System siatkowych koryt 
kablowych

Elementy systemu koryt DEFEM
dają możliwość budowania torów w do-
wolnej płaszczyźnie poprzez przyci-

nanie i łączenie odcinków koryt. Kształ-
towanie toru odbywa się bezpośrednio
w miejscu montażu i nie wymaga spe-
cjalnego przeszkolenia instalatorów.
Elementy koryt występują w różnym
standardzie wykonania: stal nie-
rdzewna kwasoodporna, ocynk elek-
trolityczny, ocynk ogniowy i znajdują za-

stosowanie w różnych gałęziach prze-
mysłu, głównie w przetwórstwie spo-
żywczym, ale również w przemyśle
chemicznym i petrochemicznym, w bu-
dowie statków i taboru szynowego czy
telekomunikacji. System tras kablo-
wych umożliwia rozprowadzanie prze-
wodów po całej hali produkcyjnej, do-
prowadzając je do urządzeń, rozdziel-
ni i szaf.

Montaż nie jest skomplikowany.
Obejmuje tylko proste odcinki koryt, trzy
uniwersalne łączniki montażowe i dwa
narzędzia montażowe. Koryta można
z powodzeniem stosować w przemyśle
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PMA Ex jest dopuszczony do użytkowania 
w strefach zagrożonych wybuchem, 1 i 2 (gazy)
oraz 21/22 (pyły).



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI142
o szczególnych wymaganiach, posia-
dają bowiem atest higieniczny PZH i po-
zytywne opinie klientów.

Taśmy i opaski ze stali
Wibracje, wpływy zewnętrzne

i uszkodzenia mechaniczne skracają
czas życia instalacji. Do mocowania co-
raz częściej w tych warunkach stosuje
się opaski oraz taśmy ze stali nie-
rdzewnej i nierdzewnej kwasoodpornej.
Od ponad 60 lat liderem wśród produ-
centów taśm i opasek stalowych jest
Band-it. Produkty tej marki wykonane są
w całkowitej zgodności z dyrektywą
RoHS oraz dyrektywą niskonapięciową
(oznaczenie CE). Zostały pozytywnie za-
opiniowane przez instytucje klasyfiku-
jące i certyfikujące, takie jak Underwri-
ters Laboratories, Det Norske Veritas czy
Lloyds Register.

Stosowanie opasek i taśm z zam-
kami Band-It jest bezpieczne dla izola-
cji mocowanych przewodów. Większość
opasek i taśm ma gładką powierzchnię
wewnętrzną oraz zaokrąglone krawę-
dzie, co nawet przy silnych wibracjach
zmniejsza ryzyko uszkodzenia izolacji.
W ofercie znajdziemy również opaski
i taśmy powlekane, co stanowi dodat-
kową ochronę przed korozją. Wszystkie
materiały stosowane do powlekania
(PP 571, żywica epoksydowa EP, PA11)
są tworzywami bezhalogenowymi, ni-
skotoksycznymi. 

Taśmy i opaski są zalecane do mo-
cowania kabli oraz przewodów do ele-
mentów konstrukcyjnych, drabin, masz-
tów i słupów, mocowania innych ele-
mentów do słupów, masztów (np. zna-
ków i tablic informacyjnych), a także
uszczelniania połączeń na wężach. Po-
lecane są wszędzie tam, gdzie ważna
jest duża odporność na zerwanie, pod-
wyższona odporność na działanie
ognia, jak również odporność na dzia-
łanie wysokich i niskich temperatur
oraz czynników chemicznych czy wody
morskiej.

M-BOSS Lite – system 
tłoczenia oznaczeń 
ze stali nierdzewnej

M-BOSS Lite jest innowacyjnym
systemem tłoczenia oznaczeń na szyl-
dach ze stali nierdzewnej, przezna-
czonym dla klientów o małym i średnim
zapotrzebowaniu. Ten rodzaj oznaczeń
jest przeznaczony głównie do stoso-
wania w obszarach o ekstremalnych
warunkach środowiskowych, np. w miej-
scach, gdzie występują wysokie/niskie
temperatury i/lub szkodliwe substancje

chemiczne. Dzięki swojej kompakto-
wej budowie i obniżonej wadze do 35 kg
M-BOSS Lite nadaje się do transportu,
dlatego urządzenie może pracować
zarówno jako stacjonarne, jak i quasi-
-mobilne, np. na budowach.

M-BOSS Lite jest sterowane za po-
mocą komputera. Odpowiednie ozna-
czenia są łatwo generowane poprzez
oprogramowanie dostarczane razem
z urządzeniem. Istnieje możliwość im-
portowania danych, np. z Excela. Pręd-
kość tłoczenia szyldów jest uzależniona
od wielkości oznaczenia i w przypadku
tłoczenia 48 znaków na szyldzie o roz-
miarze 20 x 90 mm trwa poniżej jednej
minuty! Do drukarki przeznaczone są

szyldy ze stali nierdzewnej, kwasood-
pornej typu 316 (ASTM) w czterech
wielkościach, które mocuje się przy
pomocy opasek kablowych o szeroko-
ści 4,6 mm lub przy pomocy śrub czy ni-
tów. Oznaczenia M-BOSS Lite są uży-
wane tam, gdzie występują szczególnie
trudne warunki pod względem che-
micznym bądź mechanicznym. Przy-
kładem mogą być: offshore, konstruk-
cje morskie, przemysł petrochemiczny
i wydobywczy, kolej podziemna czy ze-
wnętrzne konstrukcje radiowe.

To tylko niektóre rozwiązania dla
aplikacji o wysokich wymaganiach.
Oferta ASTE jest dużo bogatsza i obej-
muje m.in.: kable odporne na wysokie
i niskie temperatury oraz działanie ole-
jów i smarów, rury PMA dla różnych za-
stosowań, nie tylko do stref zagrożonych
wybuchem, opaski z tworzyw sztucznych
z różnymi sposobami zamocowania, od-
porne na działanie wysokich tempera-
tur oraz różnych związków chemicz-
nych, koryta siatkowe ze stali nie-
rdzewnej oraz nierdzewnej kwasood-
pornej, termokurcze do identyfikacji i izo-
lacji przewodów.

www.aste.pl

Taśmy i opaski oraz system oznaczeń ze stali
nierdzewnej są zalecane tam, gdzie wymagana
jest duża odporność na korozję, czynniki che-
miczne oraz mechaniczne, m.in. w przemyśle
chemicznym, petrochemicznym, offshore.

Taśmy ze stali odporne na czynniki atmosferyczne

Tabliczki tłoczone – czytelny system 
oznakowań

�









Kluczowym celem projektu jest
wzbudzenie w studentach zain-
teresowania oraz zapoznanie ich

z nowymi technologiami i zmianami ma-
jącymi miejsce w przemyśle. Ponadto
zadaniem inicjatywy jest wskazanie
studentom możliwości rozwoju nauko-
wego i zawodowego oraz uświado-
mienie im, że swoją ścieżkę kariery moż-
na skierować nie tylko w stronę ban-
kowości czy sektora FMCG, lecz także,
a może przede wszystkim, w stronę
przemysłu, który jest strategicznym
segmentem polskiej gospodarki.

Aktualna sytuacja gospodarcza
i geopolityczna generuje potrzebę dys-
kusji na tematy energetyczne i prze-
mysłowe. Co więcej, stopniowe wy-
czerpywanie się surowców naturalnych
oraz obecne problemy bezpieczeń-
stwa energetycznego wymuszają po-
trzebę szukania nowych, innowacyj-
nych rozwiązań. Autorami długotermi-
nowych strategii rozwoju mogą stać się
jedynie osoby, które w kompleksowy
sposób zapoznały się ze specyfiką sek-
tora.

Firmy działające w tradycyjnych
gałęziach przemysłu bardzo rzadko
promują swoją działalność wśród stu-
dentów. Sprawia to, iż najzdolniejsi ab-
solwenci uczelni technicznych i bizne-
sowych nie wiążą swojej przyszłości
z określoną branżą. Doświadczenie
trzech edycji pozwoliło stworzyć nie-
zwykły alians pomiędzy organizatorami
i Partnerami przedsięwzięcia, którzy
dostrzegli korzyści płynące z koopera-
cji. Dotychczas do współpracy przy or-
ganizacji wydarzenia włączyły się takie
firmy, jak PKN Orlen, Lotos, Grupa PKP,
Bioagra, BP, Philips, Alstom. Ponadto ini-
cjatywa otrzymała wyróżnienie w po-
staci patronatu Prezydent m.st. War-
szawy, Przedstawicielstwa Komisji Eu-

ropejskiej w Polsce oraz Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego.

Energy, Industry & Oil Summit to uni-
kalne połączenie targów pracy i warsz-
tatów, którego dopełnienie stanowi pa-
nel dyskusyjny z przedstawicielami firm
i instytucji partnerskich. W ramach tar-
gów pracy firmy wystawiają stanowiska
w Auli Spadochronowej Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Dla wyselek-
cjonowanej grupy studentów organizo-
wane są także warsztaty prowadzone
przez Partnerów korporacyjnych. Istot-
nym elementem programu jest panel
dyskusyjny, podczas którego porusza-
ne są bieżące problemy sektora prze-
mysłowego. Gwarancją ich wysokiego
poziomu jest fakt, że są one prowadzone

przez najlepszych praktyków i wybitnych
znawców tematu, będących niekwe-
stionowanymi autorytetami w swoich
dziedzinach. Podczas dwóch ostatnich
edycji gościem EIOS był Paul Appleby
(Head of Energy Economics w londyń-
skiej siedzibie koncernu BP), autor ra-
portu Energy Outlook 2035, który przed-
stawia innowacyjne spojrzenie na przy-
szłość sektora przemysłowego.

Rocznie na SGH odbywa się sto
konferencji, ale tylko EIOS jest wyda-
rzeniem, które w kompleksowy sposób
pokrywa tematykę z obszaru gospo-
darczo-przemysłowego. Inicjatywa spo-
tyka się z ogromnym zainteresowa-
niem zarówno ze strony studentów kie-
runków ekonomicznych, jak i technicz-
nych. W odpowiedzi na obserwowane
zapotrzebowanie organizatorzy zapla-
nowali wydłużenie konferencji do dwóch
dni oraz wprowadzenie kolejnego pa-
nelu dyskusyjnego, który cieszy się naj-
większym powodzeniem. �

Kompleksowo o przemyśle
EIOS: Energy Industry & Oil Summit to platforma wymiany wiedzy pomiędzy polskim
przemysłem i największymi ośrodkami akademickimi. Tematyka wydarzenia, którego
pomysłodawcą i organizatorem jest CEMS Club Warszawa we współpracy z Korpora-
cją Handlu Zagranicznego, koncentruje się na trzech gałęziach II sektora gospodarki:
energetyce, przemyśle rafineryjnym oraz przemyśle ciężkim. 3. edycja konferencji odbyła
się 24 marca 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

www.rynekinwestycji.pl

Uroczyste krojenie pierwszego kawałka tortu przez Prelegentów po zakończeniu Debaty

Eliza Stankiewicz, Jakub Borgosz
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Podczas trzech dotychczasowych edycji pro-
jektu w targach wzięło udział ok. 6 tys., 

a w warsztatach około tysiąca studentów, 
którzy pochodzili z 16 różnych uczelni.





Sprawna wentylacja jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa w warsztatach, fabrykach i innych zakładach pracy. Dlatego warto zatroszczyć się o optymalny
system, który zabezpieczy pracowników przed działaniem szkodliwych substancji, pyłów, kurzu i gazów, znajdujących się wewnątrz obiektu, i odfiltruje je na zewnątrz.

Fabryka Owent produkuje profesjonalne wentylatory przemysłowe. Za ich konstrukcję odpowiedzialni są doświadczeni inżynierowie, którzy wykonują projekty zgodne z obo-
wiązującymi normami technicznymi oraz wciąż rosnącymi wymogami klientów.

W naszej ofercie znajdą państwo szeroką gamę wentylatorów, pozwalających na skuteczną wentylację różnego rodzaju pomieszczeń i poszczególnych stanowisk pracy
zagrożonych niebezpiecznymi pyłami. Wybór naszych urządzeń to zauważalne oszczędności i wzrost wydajności oraz komfortu pracy, a przy tym ochrona otaczającego
nas środowiska.

Nasze flagowe produkty:

Wentylator KAP-1800E z atestem KDB
Wentylator przeciwwybuchowy z uszczelnieniem gazodynamicznym z atestem ATEX, wydanym przez Kopalnię Doświadczalną „Barbara” w Mikołowie, dostosowany do pracy
w trudnych warunkach eksploatacyjnych w PKN ORLEN.

Wentylator promieniowy ogólnego przeznaczenia z napędem sprzęgłowym
Wentylatory WPPO i WPWs znajdują powszechne zastosowanie w procesach technologicznych. Zostały opracowane i wdrożone do produkcji przy współpracy z uczel-
nianymi i przemysłowymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju. Poddawane są ciągłej modernizacji. Służą popwszechnie do wyciągu spalin. Nadają się do przetła-
czania czynnika niewiele zapylonego (max 3 g/m3 ) o temperaturze do 500°C (773°K). 

Wentylatory promieniowe ogólnego przeznaczenia typu WWOax
Wentylatory WWOax to wysokosprawne wentylatory ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są m.in. do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów i wyciągu
spalin. Nadają się przede wszystkim do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (0,5 g/m3) o temperaturze do 500°C (773°K).

Wentylator promieniowy dwustronnie ssący, wyciągowy z przeznaczeniem do wyciągu spalin
Wentylatory WPWDs znajdują powszechne zastosowanie w procesach technologicznych. Zostały opracowane i wdrożone do produkcji we współpracy z uczelnianymi
i przemysłowymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju. Poddawane są ciągłej modernizacji. Nadają się do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (max 3 g/m3)
o temperaturze do 500°C (773°K).

Produkujemy wentylatory:
• promieniowe do wentylacji pomieszczeń
• promieniowe do podmuchu kotłów i wyciągu spalin
• promieniowe bębnowe, cichobieżne do wentylacji pomieszczeń 

i klimatyzacji
• promieniowe dwustrumieniowe do odciągu spalin
• promieniowe wysokociśnieniowe do nawiewu powietrza oraz 

do wyciągu spalin
• osiowo-promieniowe do transportu pneumatycznego
• osiowe do wentylacji hal i pomieszczeń
• dachowe, wysokosprawne do wentylacji hal i pomieszczeń
• przeciwwybuchowe promieniowe, osiowe i dachowe z atestem
• kwasoodporne
• gumowane, odporne na agresywne czynniki chemiczne
• ciepłoodporne do 500°C

Nasze usługi:
• cięcie plazmą i tlenem stali węglowej, nierdzewnej i aluminium 

(wymiar roboczy stołu 3000 x 4000 mm)
• wyważanie dynamiczne wirników i innych elementów wirujących 

na wyważarkach stacjonarnych
• wyważanie dynamiczne w łożyskach własnych u klienta
• piaskowanie
• malowanie
• spawanie konstrukcji
• toczenie, frezowanie
• cięcie blach i rolowanie
• szlifowanie wałków i płaszczyzn
• remonty wentylatorów własnych i innych producentów
• ocena stanu technicznego eksploatowanych wentylatorów
• remont części do maszyn budowlanych i innych

Wentylatory przemysłowe Owent

Fabryka Wentylatorów „OWENT” Sp. z o.o.
Aleja 1000-lecia 2a, 32-300 Olkusz, tel. 32 643 14 16, www.owent.pl



TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE

Fabryka Wentylatorów „OWENT” Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem o 65-letniej tradycji
w produkcji wentylatorów. Jej dorobek obejmuje wiele typoszeregów wysokosprawnych wenty-
latorów o różnorodnym przeznaczeniu, których konstrukcja została oparta na sprawdzonych
rozwiązaniach technicznych, gwarantujących wysoką jakość i bezawaryjność w eksploatacji.

MISJA

Naszą misją jest indywidualne podejście do każdego postawionego problemu oraz oferowa-
nie wyrobów najwyższej jakości i krótkich terminów realizacji zamówień, a w efekcie – pełne
zadowolenie klienta.

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

Przy opracowywaniu nowych wyrobów i modernizowaniu już produkowanych „OWENT”
stale współpracuje z jednostkami naukowo-technicznymi, takimi jak Instytut Techniki Ciepl-
nej w Łodzi, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wentylatory z oferty Fabryki Wentylatorów „OWENT” są produkowane według starannie
i trafnie dobranych koncepcji konstrukcyjnych, dzięki czemu uzyskują bardzo dobre parame-
try przepływowe, akustyczne, sprawnościowe oraz eksploatacyjne i estetyczno-jakościowe. Są
one stale modernizowane, aby zapewnić najwyższe standardy użytkowe z zakresu zużycia
energii czy ochrony przed hałasem.

NOWE URUCHOMIENIA

W ubiegłym roku „OWENT” wprowadził do produkcji nowe typoszeregi wentylatorów:
• wentylatory do transportu pneumatycznego WPTO o wydajności do 18 m3/s 

i spiętrzeniu do12000 Pa
• wentylatory wysokociśnieniowe WPNL o spiętrzeniach do 35000 Pa
• wentylatory wyciągowe WPWx o wydajności do 1 000 000 m3/h i spiętrzeniach 

do 25 000 Pa

We współpracy z niemiecką firmą CFE Technology GmbH oraz AGH Kraków uruchomiono
produkcję wielkogabarytowych wentylatorów osiowych do wy-
ciągu spalin z regulacją parametrów za pomocą zmiany
kąta łopatek wirnika podczas pracy wentylatora.

INWESTYCJE

Aby sprostać tym wyzwaniom i za-
oferować wyroby najwyższej jakości,
Fabryka Wentylatorów „OWENT”
Sp. z o. o. w 2014 roku wybudowała
nową halę produkcyjną wyposażoną
w nowoczesne maszyny i urządzenia,
która pozwala na produkcję nowych wysoko-
sprawnych i energooszczędnych wentylatorów.

Fabryka Wentylatorów 
„OWENT” Sp. z o.o.

Aleja 1000-lecia 2a 
32-300 Olkusz 

tel. 32 643 14 16 
www.owent.pl

Kamil Janiszewski

Prezes Zarządu 
Fabryka Wentylatorów 

Owent Sp. z o.o.



Panie dyrektorze, jak GIG do-
stosował się do obecnej sytuacji
rynkowej?

– Instytut dysponuje dużym
potencjałem badawczym, na któ-
ry składa się przede wszystkim
znakomita kadra naukowa i tech-
niczna oraz nowoczesna apara-
tura badawcza. Wykorzystując
wieloletnie doświadczenie pracowni-
ków, możemy w odpowiedni sposób re-
agować na potrzeby górnictwa i innych
sektorów gospodarki oraz regionu wo-
jewództwa śląskiego. Konsekwentnie od
25 lat rozwijamy nowe specjalności ba-
dawcze oraz kierujemy swoje zainte-
resowania także na inne sfery działal-
ności badawczo-rozwojowej. Podsta-
wowym obszarem badań są zagad-
nienia związane z przemysłem wydo-
bywczym i z kluczowymi problemami
dotyczącymi środowiska naturalnego,
które wskutek intensywnej działalności

przemysłowej, w tym górniczej,
uległo degradacji i wymaga pil-
nej rewitalizacji. Prace badaw-
cze prowadzone przez nas
w tych obszarach cechują się
wysokim stopniem innowacyj-
ności i komercjalizacji. Stąd też
nasza oferta jest atrakcyjna dla
działających na rynku przed-

siębiorstw, co w konsekwencji powoduje,
że aktualnie około 60 proc. środków fi-
nansowych to przychody rynkowe.

Podejmowane obecnie nowe tema-
ty badawcze są naszą odpowiedzią
na wyzwania współczesnej gospodar-
ki polskiej i europejskiej. Dotyczą one ta-
kich tematów, jak rozwój czystych tech-
nologii węglowych, gospodarcze wy-
korzystanie metanu oraz wód kopal-
nianych, nowoczesne technologie ma-
jące na celu zrównoważony rozwój na
terenach górniczych, badania w za-
kresie społecznych zmian w regionach

przemysłowych. Są to tematy bardzo no-
śne, znajdujące zainteresowanie nie tyl-
ko w Europie, lecz także na całym świe-
cie. Szczególnym wyzwaniem są dziś
czyste technologie węglowe, przez któ-
re to pojęcie rozumiane jest ograni-
czenie zanieczyszczenia środowiska
w technologiach przemysłowych – gór-
niczych, energetycznych i chemicz-
nych, w których wykorzystywany jest wę-
giel. W tym obszarze chcemy być eu-
ropejskim liderem.
Rola lidera wynika zapewne z bliskich
kontaktów instytutu z przemysłem?

– Wszystkie nasze cele i przedsię-
wzięcia wynikają z bardzo dobrej zna-
jomości przemysłu, dla którego pracu-
jemy, oraz jego aktualnych i przyszłych
potrzeb. Ścisły związek z praktyką prze-
mysłową sprawia, że nasze rozwiąza-
nia znajdują nabywców, a GIG jest w do-
brej kondycji finansowej i ma przed
sobą konkretną perspektywę rozwoju.

Stawiamy 
na dywersyfikację
Ponieważ uwarunkowania, w jakich funkcjonuje
Główny Instytut Górnictwa, dynamicznie się 
zmieniają, staramy się racjonalnie łączyć 
innowacyjne wyzwania naukowe z aktywnością 
na rynku usług badawczych – mówi 
Józef Dubiński, naczelny dyrektor Głównego 
Instytutu Górnictwa.

www.rynekinwestycji.pl
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prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – członek
korespondent Polskiej Akademii Nauk, absol-
went Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie. Od 2001 roku naczelny dyrektor
Głównego Instytutu Górnictwa. Jako uznany
specjalista w kluczowych obszarach działal-
ności górniczej jest członkiem wielu polskich
i zagranicznych organizacji, między innymi
pełni funkcję prezydenta Międzynarodowego
Komitetu Organizacyjnego Światowego Kon-
gresu Górniczego, jest członkiem Komitetu
Wykonawczego EURACOAL oraz Rady Nad-
zorczej KIC InnoEnergy. Otrzymał tytuł dok-
tora honoris causa w Narodowym
Uniwersytecie Górniczym Ukrainy w Dniepro-
pietrowsku i w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim

Orderu Odrodzenia Polski

Fot. W
ojciech O

lkuśnik, fotograf Prezydenta RP



Ponadto nasze doświadczenie ba-
dawcze oraz konkretne rozwiązania
techniczne i technologiczne ze sfery
górnictwa możemy z powodzeniem
przenosić na inne obszary gospodar-
ki, dlatego świadczymy usługi dla firm
reprezentujących praktycznie wszystkie
branże przemysłu. Rynek odbiorców
naszych prac nieustannie się poszerza,
tak pod względem tematyki, jak i miej-
sca pochodzenia klientów. Dywersyfi-
kacja działalności badawczej i rynko-
wej jest w naszym przypadku bardzo
skutecznym narzędziem stabilności fi-
nansowej – zwłaszcza w czasach kry-
zysowych.
Jakie są priorytetowe kierunki badań
dla planów rozwojowych kierowanego
przez pana instytutu?

– Dla współczesnego przemysłu
wydobywczego ważnym problemem

są wyzwania środowiskowe, których
skuteczne rozwiązywanie jest warun-
kiem niezbędnym do społecznej ak-
ceptacji działalności górniczej. Prace
badawcze w szerokim zakresie różno-
rodnych problemów realizują specjali-
styczne zakłady GIG. Jednym z nich,
chociaż bezpośrednio w niewielkim
stopniu związanym z samym górnic-
twem, jest problem stosowania paliwa
węglowego w różnych sektorach go-
spodarki, szczególnie w energetyce.
Z nim wiąże się bowiem emisja do at-
mosfery dwutlenku węgla oraz innych
gazów i pyłów. Ponieważ uwarunko-
wania, w jakich funkcjonuje Główny
Instytut Górnictwa, dynamicznie się
zmieniają, staramy się racjonalnie łą-
czyć innowacyjne wyzwania naukowe
z aktywnością na rynku usług badaw-
czych. Najważniejszym zadaniem sto-

jącym dziś przed instytutem jest rozwój
czystych technologii węglowych, które
pozwolą racjonalnie wykorzystać po-
siadane zasoby węgla, stanowiące
bazę dla krajowej elektroenergetyki i cie-
płownictwa. Stąd jednym z najważniej-
szych bieżących projektów badaw-
czych jest „Opracowanie technologii
zgazowania węgla dla wysokoefek-
tywnej produkcji paliw i energii elek-
trycznej”, finansowany przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, w ramach
którego przeprowadzona została próba
podziemnego zgazowania węgla w du-
żej skali w czynnej kopalni węgla ka-
miennego. Do priorytetów należy zali-
czyć także sferę geoinżynierii oraz bez-
pieczeństwa przemysłowego, z którymi
wiążemy przyszłość.

Rozmawiał Jacek Markowski

www.rynekinwestycji.pl
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Produkcja gazu bogatego w wodór na drodze podziemnego zgazowania węgla połączona
z sekwestracją CO2

Wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego, wyczerpywanie się ich zasobów, a także zaostrzenie
przepisów dotyczących limitów poziomów emisji gazów cieplarnianych zmusiły rządy wielu krajów
do poszukiwania nowego, przyjaznego środowisku i konkurencyjnego ekonomicznie nośnika ener-
gii. Duże szanse w tym zakresie związane są z wodorem, dlatego też wiele prac badawczych ukie-
runkowanych jest na opracowanie zintegrowanych technologii produkcji wodoru i energii
elektrycznej, a w szczególności technologii produkcji wodoru z gazu syntezowego, otrzymanego
w procesie zgazowania węgla, połączonej z separacją powstającego w procesie dwutlenku węgla.
Redukcja emisji dwutlenku węgla, postrzeganego jako główny sprawca efektu cieplarnianego, jest
jednym z priorytetów działań Unii Europejskiej, która wyraźnie wskazuje, że produkcja energii
z węgla jest możliwa jedynie pod warunkiem redukcji, a docelowo – całkowitej eliminacji emisji
CO2. Problem ten jest niezwykle istotny dla Polski, gdzie zlokalizowane są największe złoża węgla
kamiennego w całej UE, a około 95 proc. produkcji energii elektrycznej zaspakajana jest w oparciu
o węgiel (w tym 55 proc. z węgla kamiennego i 40 proc. z węgla brunatnego). Właśnie dlatego
szczególne znaczenie ma dla Polski opracowanie bezpiecznych, przyjaznych środowisku, a przy
tym charakteryzujących się wysoką sprawnością energetyczną i efektywnością ekonomiczną metod
wykorzystania potencjału zasobów węgla, w tym metod wykorzystujących węgiel jako surowiec do
produkcji wodoru na potrzeby energetyki, transportu i przemysłu chemicznego.

Podziemne zgazowanie węgla w KWK
„Wieczorek” – spalanie gazów wylotowych.
Projekt Huge

Uroczystości barbórkowe w Głównym Instytucie Górnictwa 
– przemówienie zaproszonych gości

Uroczystości barbórkowe w Głównym Instytucie Górnictwa  
– uroczyste nadanie stopni naukowych



Współczesna inżynieria mate-
riałowa dzięki zaawansowa-
nym technologiom daje moż-

liwości projektowania i wytwarzania
materiałów, które dzięki swoim unikal-
nym właściwościom mają szereg za-
stosowań we współczesnym świecie.
Bardzo istotną cechą innowacyjnych
materiałów jest możliwość sterowania
ich właściwościami poprzez odpo-
wiednie warunki wytwarzania, aby przy
takim samym składzie chemicznym
uzyskać produkt końcowy, który bę-
dzie zastosowany w różnych gałęziach
techniki.

Podjęcie problematyki badawczej
ujętej w projekcie finansowanym w ra-
mach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka pt. „Innowacyjne
materiały do zastosowań w energo-
oszczędnych i proekologicznych urzą-
dzeniach elektrycznych” wynikało z po-
trzeby sprostania wyzwaniom rynku, któ-
re stawiają przed nowoczesnymi urzą-
dzeniami elektrycznymi coraz to więk-
sze wymagania, w szczególności zwią-
zane z ich dalszą miniaturyzacją, więk-

szą wydajnością, oszczędnością ener-
gii i przyjaznością wobec środowiska
naturalnego. Liderem projektu jest In-
stytut Metali Nieżelaznych, który jest wio-
dącą jednostką w kraju, jeśli chodzi o in-
żynierię materiałową, a w skład kon-
sorcjum wchodzą uznani naukowcy z In-
stytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk,
Wydziału Inżynierii Materiałowej Poli-
techniki Warszawskiej, Instytutu Meta-
lurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej
Akademii Nauk oraz Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Śląskiej.

Schładzanie na rzecz 
oszczędności

Od kilku lat na świecie obserwuje się
gwałtowny wzrost zainteresowania te-
matyką związaną z magnetycznym
schładzaniem, co wiąże się przede
wszystkim z ostatnimi osiągnięciami
dotyczącymi rozwoju materiałów i tech-
nologii materiałowych, pozwalających
uzyskać przydatne praktycznie para-
metry chłodzenia. Technologia schła-
dzania magnetycznego określana jest
jako prawdziwa rewolucja XXI wieku.
Doprowadzenie tego zagadnienia do
fazy komercjalizacji będzie bez wąt-
pienia osiągnięciem w skali światowej.

Podstawą schładzania magnetycz-
nego, stanowiącego obiecującą alter-
natywę dla konwencjonalnego chłod-
nictwa, jest zjawisko efektu magneto-
kalorycznego – korzystne dla środowi-
ska oraz wartościowe ze względu na ni-
skie zużycie energii. Zjawisko to, któ-
remu towarzyszą adiabatyczne zmiany
temperatury oraz izotermiczne zmiany
entropii pod wpływem zewnętrznego
pola magnetycznego (porządkowanie
spinów w materiale magnetycznym
równolegle do przyłożonego pola), jest
fundamentalną cechą materiałów fer-
romagnetycznych. W materiale, w któ-
rym momenty magnetyczne atomów po-
rządkują się, mamy do czynienia z ob-

niżeniem entropii układu, co kompen-
sowane jest wzrostem temperatury ma-
teriału, natomiast po usunięciu pola ma-
gnetycznego entropia układu wzrasta,
a materiał schładza się. Największe
zmiany entropii magnetycznej obser-
wujemy w temperaturze przejścia fa-
zowego, odpowiadającej temperatu-
rze Curie. Aktualnie jednym z najbar-
dziej perspektywicznych materiałów
charakteryzujących się gigantycznym
efektem magnetokalorycznym są opra-
cowane w projekcie trójskładnikowe
związki międzymetaliczne typu La (Fe,
Si), które poddawane są odpowied-
nim modyfikacjom oraz obróbce ciepl-
nej.

Najistotniejsze powody zaintereso-
wania alternatywnym sposobem schła-
dzania ze strony przemysłu chłodni-
czego stanowią: dążenie do ograni-
czenia zużycia energii (znajdująca się
w każdym domu lodówka jest najwięk-
szym domowym „prądożercą”, a do
tego dochodzą coraz powszechniej-
sze klimatyzatory – szacuje się, że prze-
mysł związany z chłodnictwem rocznie
zużywa energię liczoną w bilionach
kWh) oraz ochrona środowiska, mobi-
lizująca do ograniczenia ulatniających
się gazów z lodówek (szczególnie przy
ich recyklingu). Wprowadzenie na rynek
nowoczesnych urządzeń chłodniczych
istotnie przyczyni się do ochrony po-
wietrza dzięki eliminacji dotychczas
powszechnie stosowanych czynników
chłodzących, a zwłaszcza syntetycznych
chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz
hydrochlorofluorowęglowodorów
(HCFC), które bardzo negatywnie wpły-
wają na warstwę ozonową i w znacznej
mierze przyczyniają się do postępują-
cego efektu cieplarnianego.

Nowa jakość silników
Nie mniej istotnym zagadnieniem

rozwijanym w projekcie jest tematyka

Innowacyjne technologie 
dla przemysłu elektrotechnicznego
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach jest koordynatorem projektu „Innowacyjne
materiały do zastosowania w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elek-
trycznych”, realizowanego w latach 2009–2015 ze środków Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka 1.3.1.

www.rynekinwestycji.pl

dr Aleksandra 
Kolano-Burian
Zakład Materiałów 
Funkcjonalnych
Instytut Metali Nieżelaznych
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Instytut Metali Nieżelaznych jest dużym instytutem badawczym, za-
trudniającym 500 pracowników, którego działalność ukierunkowana
jest na rozwój technologii i innowacyjność w przemyśle metali nie-
żelaznych.

Ze względu na szeroki zakres działalności jest jednostką naukową
o unikalnym charakterze. Prowadzi kompleksowe badania w 8 zakła-
dach badawczych w pełnym cyklu, od badań laboratoryjnych po ba-
dania w skali pilotowej, w zakresie wszystkich metali nieżelaznych,
szczególnie Cu, Al, Zn, Pb, Ag, w takich specjalnościach, jak:
• przeróbka rud i innych surowców mineralnych, 

a także surowców wtórnych,
• pirometalurgia,
• hydrometalurgia,
• przerób złomów i odpadów,
• ochrona środowiska,
• chemia analityczna,
• przetwórstwo metali,
• inżynieria materiałowa – nowe materiały,
• chemiczne źródła prądu.

IMN posiada 3 oddziały zamiejscowe: Oddział Metali Lekkich w Ska-
winie, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu oraz
Oddział w Legnicy.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie Metali Nieżela-
znych mają w większości charakter aplikacyjny, co umożliwia bezpo-
średnie zastosowanie rezultatów w przemyśle metali nieżelaznych oraz
w innych branżach przemysłowych związanych z produkcją i zasto-
sowaniem metali nieżelaznych. Ponadto są one wykorzystywane we
własnej małoseryjnej produkcji.

Największe atuty IMN to:
• kadra, której wiedza i doświadczenie wykorzystywane są przy 

realizacji projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym,

• nowoczesne akredytowane laboratoria,
• wyspecjalizowana aparatura pomiarowa,
• działalność wynalazcza.

Patenty uzyskane przez IMN obejmują wynalazki w pełnym zakresie
działalności, od przeróbki rud po przetwórstwo metali nieżelaznych
dla wszystkich metali nieżelaznych, a także w zakresie ochrony śro-
dowiska, techniki cieplnej, automatyzacji i chemii analitycznej.

Instytut uczestniczy w projektach międzynarodowych w ramach Eu-
ropejskich Programów Ramowych, prowadzi również sprzedaż spe-
cjalistycznych urządzeń i wyrobów za granicę, co już dziś zapewnia
mu znaczącą pozycję w Europie i na świecie.

www.imn.gliwice.pl
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związana z wykorzystaniem nowocze-
snych materiałów magnetycznie mięk-
kich na statory dla wysokoobrotowych
silników bezszczotkowych prądu stałe-
go typu PMBLDC. Silniki takie mają sze-
rokie zastosowanie w różnych dziedzi-
nach techniki, takich jak przemysł ma-
szynowy, produkcja energii elektrycznej
z biogazu lub pary, przemysł samo-
chodowy, przemysł wojskowy i inne.
Jednakże masowe wykorzystanie aktu-
alnie produkowanych silników wyso-
koobrotowych w praktyce jest mocno
ograniczone. Spowodowane jest to
przede wszystkim wysoką ceną zwią-
zaną z koniecznością stosowania skom-
plikowanych układów chłodzenia, któ-
re wpływają również na masę i gabaryty
silników.

Rozwiązaniem tego problemu są
opracowane w Instytucie Metali Nieże-
laznych statory amorficzne. Zaletą ma-
gnetycznie miękkiego statora silnika wy-
sokoobrotowego jest fakt, że dzięki za-
stosowaniu taśmy amorficznej o gru-
bości 0,025 mm i dużym oporze wła-
ściwym wynoszącym 135 μΩ⋅cm umoż-
liwia on znaczne ograniczenie grzania
się rdzenia, spowodowanego powsta-
waniem w nim prądów wirowych. Po-
zwala to uniknąć konieczności stoso-
wania kosztownych systemów chło-
dzenia tych silników, a w efekcie znacz-
nie zmniejszyć ich gabaryty.

Prace nad zastosowaniem amor-
ficznych materiałów magnetycznie
miękkich na statory silników elektrycz-
nych podjęto na świecie stosunkowo nie-
dawno, dotyczyły one jednak jedynie sil-
ników pracujących przy prędkości rzę-
du 3000 obr./min. Stator do silników wy-
sokoobrotowych opracowany w ra-
mach projektu wykonywany jest z wy-
korzystaniem innowacyjnej technolo-
gii polegającej na wykorzystaniu tech-
niki laserowej. Rozwiązanie jest unikalne
w skali światowej i zostało zgłoszone
przez Instytut do opatentowania. Amor-
ficzny stator dla wysokoobrotowych sil-
ników PMBLDC został wyróżniony Zło-
tym Medalem Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich podczas Targów In-
nowacje Technologie Maszyny – Nauka
dla Gospodarki, Złotym Medalem na
Światowej Wystawie w Brukseli Eureka
2013 oraz Dyplomem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Ko-
larskiej-Bobińskiej.

Z punktu widzenia przemysłu bar-
dzo istotny jest fakt, że opracowana
technologia wytwarzania rdzeni na sta-
tory silników wysokoobrotowych jest
wysoce ekonomiczna – daje znaczne

oszczędności energii i czasu w po-
równaniu ze standardowymi warun-
kami obróbki cieplno-magnetycznej
konwencjonalnych rdzeni FeSi. Bar-
dzo ekonomiczna jest również eksplo-
atacja statora z materiału amorficzne-
go w silnikach wysokoobrotowych, po-
nieważ straty mocy w rdzeniu są ok.
3 razy mniejsze niż w przypadku sta-
torów z tradycyjnie stosowanej stali
elektrotechnicznej. Stator z materiału
amorficznego zwiększa też funkcjo-
nalność produktu poprzez redukcję
poziomu hałasu w trakcie pracy, a po-
nadto dzięki mniejszym gabarytom za-
pewnia wygodę obsługi. Aktualnie pro-

wadzone są rozmowy z potencjalnymi
klientami, zainteresowanymi wdroże-
niem innowacyjnych rozwiązań do swo-
jej produkcji.

Zyska energoelektronika
W projekcie materiały amorficzne

zostały również wykorzystane do opra-
cowania podzespołów magnetycznych
dla potrzeb energoelektroniki. Poprzez
odpowiednio dobraną obróbkę cieplną
wytworzono strukturę nanokrystaliczną,
która pociągnęła za sobą nadzwyczaj
miękkie właściwości magnetyczne. No-
woczesne urządzenia, takie jak zasila-
cze impulsowe (SMPS) czy cyfrowy
sprzęt dla telekomunikacji, motoryzacji
i kolejnictwa, stawiają coraz większe wy-
magania co do toroidalnych rdzeni
magnetycznych lub innych elementów
indukcyjnych, które powinny charakte-
ryzować się niewielkimi rozmiarami
oraz dużą uniwersalnością zarówno
właściwości magnetycznych, jak i kształ-
tów geometrycznych.

Do tej pory do produkcji tego typu
urządzeń były stosowane głównie pod-
zespoły magnetyczne wykonane na
bazie rdzeni ferrytowych. Jednakże pa-
rametry tych rdzeni znacznie odbiega-
ją od wymagań stawianych przez roz-
wijającą się energoelektronikę. Bardzo
poważną wadą rdzeni ferrytowych jest
mała indukcja nasycenia (Bs = 0.4 T)
oraz niska temperatura pracy (ok. 120oC).
Od pewnego czasu w miejsce ferrytów
wprowadzane są magnetycznie mięk-
kie rdzenie nanokrystaliczne na bazie
żelaza wytwarzane z taśm o grubości
powyżej 20 μm metodą melt-spinning.
Indukcja nasycenia tych materiałów

wynosi od 0,8 do 1.2 T, a dopuszczalna
temperatura pracy wynosi ok. 250oC.

Ponadto materiały te pozwalają
zmniejszyć prawie o połowę masę rdze-
ni oraz dwu-, a nawet trzykrotnie ich ga-
baryty. Ważną zaletą jest również fakt,
że w porównaniu z materiałami kon-
wencjonalnymi (stopy typu permalloy,
ferryty) rdzenie nanokrystaliczne cha-
rakteryzują się mniejszymi stratami
mocy przy pracy na wysokich często-
tliwościach. Do tej pory opracowane
rdzenie z materiałów nanokrystalicz-
nych zostały wykorzystane w modelo-
wym zasilaczu wysokich częstotliwości

i trwają jego testy u odbiorcy końco-
wego.

Wymierne korzyści
Na uwagę zasługuje fakt, że niniej-

szy projekt charakteryzuje bardzo wy-
soki poziom naukowy. Aktualnie rezul-
tatem projektu jest już ponad 70 publi-
kacji naukowych, rozprawa habilita-
cyjna oraz trwające przewody doktor-
skie. Współpraca w ramach projektu
daje szansę na większą integrację śro-
dowiska naukowego oraz wykorzysta-
nie posiadanych zasobów, zarówno
ludzkich, jak i aparaturowych.

Warto podkreślić, że również pod
kierownictwem Instytutu Metali Nieże-
laznych wspólnie z Wydziałem Inży-
nierii Materiałowej Politechniki War-
szawskiej oraz Instytutem Fizyki Polskiej
Akademii Nauk w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka, działanie 2.2, utworzone zosta-
ło Krajowe Centrum Badań i Aplikacji In-
nowacyjnych Materiałów Metalicznych
i Ceramicznych BIAMAT. Jego misją
jest konsolidacja środowiska nauko-
wego oraz tworzenie wspólnego zaple-
cza badawczo-technologicznego wio-
dących w kraju jednostek naukowych
w celu prowadzenia badań na świato-
wym poziomie w zakresie przyszłościo-
wych materiałów i technologii ukierun-
kowanych na zastosowanie w gospo-
darce. Centrum dysponuje nowocze-
snymi urządzeniami do syntezy mate-
riałów, jak również do ich pełnej cha-
rakteryzacji, poczynając od struktury,
właściwości fizycznych, magnetycznych
i termicznych, aż po określenie para-
metrów czysto aplikacyjnych. �

Technologia schładzania magnetycznego okre-
ślana jest jako prawdziwa rewolucja XXI wieku. 





Wiele mówi się dziś o potencjale ba-
dawczo-rozwojowym i roli innowacji
w narodowej strategii, która ważne
miejsce przypisuje gospodarce opar-
tej na wiedzy. Jakie znaczenie dla
branży morskiej mają innowacje i jakie
nowatorskie projekty mają zastoso-
wanie lub są opracowywane w Porcie
Gdynia?

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia
SA ma za zadanie głównie utrzymanie
i rozwój infrastruktury portowej i na
tym polu odnosi sukcesy od wielu lat.
Port morski to kompleks usług przeła-
dunkowo-logistycznych, wymagających
najnowocześniejszych rozwiązań. Li-
derami innowacyjności są międzyna-
rodowe firmy – dostawcy urządzeń

przeładunkowych, którzy w swoich pro-
duktach stale wprowadzają udosko-
nalenia, aby sprostać rosnącej wielko-
ści statków, wymaganiom wzrostu
sprawności obsługi i przepisom ochro-
ny środowiska. Jedną z kilkunastu eu-
ropejskich firm montujących dźwigi
portowe dla światowych potentatów:
Kone i Kalmar jest Portowy Zakład
Techniczny, podmiot wywodzący się
z grupy kapitałowej Portu Gdynia.
Oprócz standardowych technologii
w naszym porcie zrealizowane zostały
inwestycje wybitnie innowacyjne, np. je-
dyne w Polsce magazyny kopułowe
według stworzonej w USA technologii
„SILO DOME”, funkcjonujące od 15 lat
w Bałtyckiej Bazie Masowej. W ostatnich

Z optymizmem w przyszłość
Rentowność kapitału własnego spółki, tj. zysk wypracowany na bazie kapitałów wła-
snych, wyniosła 7,5 proc. Jest to wynik powyżej średniego poziomu tego wskaźnika
wśród podmiotów zarządzających portami na przestrzeni ostatnich lat. Prywatyzację
praktycznie zakończyliśmy, a zgromadzone rezerwy finansowe i rosnąca zdolność 
do generowania przychodów w wyniku realizowanych projektów inwestycyjnych po-
zwalają patrzeć z optymizmem w przyszłość – mówi Krzysztof Gromadowski, dyrektor
ds. współpracy międzynarodowej i public relations Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.
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latach uczestniczyliśmy w między-
narodowym projekcie badawczym
SMOCS, mającym na celu analizę
możliwości wykorzystywania zanie-
czyszczonego urobku z pogłębiania
akwenów przy budowie placów porto-
wych. Obecnie przystępujemy do pro-
gramu GECON w obszarze: „Efektyw-
ność energetyczna i magazynowanie
energii”, gdzie będziemy współpraco-
wać z przemysłem i ośrodkami ba-
dawczymi dla stworzenia prototypu
mobilnego urządzenia zasilającego
statek w energię elektryczną o zmien-
nej częstotliwości 50 Hz i 60 Hz.
Na ile sytuacja prawna jest po stronie
podmiotów związanych z gospodarką
morską i w jakim stopniu mogą one li-
czyć na wsparcie rządu i organizacji
otoczenia biznesu? Co stanowi dziś dla
państwa największą przeszkodę w re-
alizacji strategii rozwojowej i wdrażaniu
planów?

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia
SA prowadzi działalność stosownie do
przepisów Ustawy o portach i przysta-
niach morskich z 1996 roku, która ogra-
nicza zakres funkcjonowania pomiotu
do granic obszaru portu. Usługi prze-
ładunkowo-składowe i akwizycja ła-
dunków, tak w porcie, jak i poza jego
granicami, to domena terminali porto-
wych, należących do prywatnych wła-
ścicieli. Poza nakładami na infrastruk-
turę – drogi, nabrzeża, place składowe,
sieci – zarząd portu inwestuje w nowe
magazyny i budynki biurowe, niezbęd-
ne dla konkurencyjnego działania biz-

nesu portowego. Place portowe, ma-
gazyny i biura są dzierżawione klientom,
przeważnie są to umowy długotermi-
nowe, sięgające 30 lat. Nabrzeża i dro-
gi otaczające port stanowią ogólnodo-
stępną infrastrukturę publiczną. Jako
podmiot zarządzający portem od lat
skutecznie działamy w ramach obo-
wiązujących przepisów ustawy. Termi-
nale portowe i spedytorzy obsługu-
jący handel zagraniczny zanotowali
w ostatnich kilku latach znaczny, śred-
nio 10-procentowy wzrost obrotów.
Szczególnie rosnące obroty ładunków
w kontenerach wytworzyły potrzebę
zmian przepisów obsługi celnej i innych
kontroli granicznych: weterynaryjnej,
sanepid, fitosanitarnej i innych. Nowe
przepisy, obowiązujące od początku

2015 roku, stanowią bazę do dużych
usprawnień tych kontroli, co przyczynia
się do wzrostu konkurencyjności portów
polskich względem konkurentów euro-
pejskich, głównie wspomnianego Ham-
burga. Ważne znaczenie mają też de-
cyzje umożliwiające spedytorom po-
siadającym status zaufanego podmio-

tu w obrocie portowym wydłużenie ter-
minów płatności podatkowych, co tak-
że wyrównuje warunki obsługi u nas
w stosunku do konkurencji. Te decyzje
przysporzą także wpływów podatko-
wych do budżetu, szczególnie z płat-
ności podatku VAT od odprawionych
u nas towarów polskiego handlu za-
granicznego – zdecydowana większość
polskich towarów odprawiana jest w ter-
minalach kontenerowych BCT i GCT
w Gdyni. Jeżeli można mówić o oba-
wach na przyszłość, pragnęlibyśmy ja-
snych i stabilnych reguł dostępności
środków z funduszy Unii Europejskich,
zwłaszcza Funduszu Spójności, bez
których ciężko będzie zrealizować na-
sze projekty rozwojowe. Władze euro-
pejskie od wielu lat bez powodzenia pró-

bują wdrożyć dyrektywę dostępu do
usług rynku portowego, ponieważ rynek
ten niełatwo jest porównać choćby z eu-
ropejską siecią portów lotniczych. Kry-
teria przyznawania funduszy na rozwój
infrastruktury unijnych portów morskich
wymagają zatem szerokiej wiedzy na te-
mat tego obszaru wspólnego rynku.

Jeżeli można mówić o obawach na przyszłość,
pragnęlibyśmy jasnych i stabilnych reguł 
dostępności środków z funduszy Unii 
Europejskich, zwłaszcza Funduszu Spójności,
bez których ciężko będzie zrealizować nasze
projekty rozwojowe.
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Ważne, aby Komisja Euro-
pejska uwzględniła tę specy-
fikę portów.
Jak przedstawia się bieżąca
sytuacja w zakresie zatrud-
nienia w branży morskiej i jak
wypada na tym tle Morski
Port Gdynia?

– Zatrudnienie w gdyń-
skim porcie jest redukowane
od wielu lat. W końcowym
okresie gospodarki plano-
wej, a więc w 1990 roku, pań-
stwowy Morski Port Handlowy
Gdynia zatrudniał ponad
6,5 tys. osób i obsługiwał
około 10 mln ton ładunków.
W ubiegłym roku, który przy-
niósł kolejny rekord obro-
tów:19,4 mln ton, w Zarządzie Portu
pracowało 300 osób, w tym służby tech-
niczne obsługujące infrastrukturę, a do-
datkowo około 1500 osób w 8 termina-
lach. Tak wielka różnica w liczbie za-
trudnionych portowców to głównie re-
zultat rozwoju technologii przewozów
i logistyki podporządkowanej optymali-
zacji dostaw. Liczbę zatrudnionych ogra-
nicza globalna konteneryzacja ładun-
ków, lokalnie także technologia prze-
wozów ro-ro. Innym czynnikiem reduk-
cji zatrudnienia jest, jak w innych bran-
żach, rozwój organizacji pracy i wdra-
żanie technologii IT na bardzo konku-
rencyjnym rynku prywatnych portowych
operatorów. Odchodzi się od specjali-
zacji typu operator dźwigu, układarki
i innych urządzeń. Pracownicy są coraz
bardziej uniwersalni, ale też urządzenia,
na których pracują, są doskonalsze,
bezpieczniejsze i bardziej przyjazne
dla ich operatorów. To wszystko nie
oznacza, że ogólne zatrudnienie w por-
cie stale malało. Rozwinął się rynek
usług agencyjnych i spedytorów, rze-
czoznawców itp. Tam, gdzie działało kil-
ka firm państwowych, obecnie w porcie
operuje ich kilkadziesiąt. Podobnie dy-
namicznie rośnie rynek usług przewo-
zowych, głównie drogowych, a w ostat-
nich latach także kolejowych, rozwija-
jących transport multimodalny. W za-
wodach portowych, przy ograniczonej
liczbie miejsc pracy, dokonuje się jednak
zmiana pokoleniowa. Przy aktualnym
średnim wieku pracownika około 50 lat
do 2020 roku należy przewidywać wzrost
zapotrzebowania na młodych pracow-
ników. Oczywiście zapotrzebowanie to
będzie zależało także od koniunktury
gospodarczej i wielkości obrotów han-
dlu zagranicznego, wobec których por-
ty pełnia służebną rolę. Obecnie wiel-

kość zatrudnienia w poszczególnych
portach to przede wszystkim pochodna
rozwoju i polityki poszczególnych ope-
ratorów prywatnych funkcjonujących na
obszarach portów. Pozyskiwanie nowych
inwestorów, np. na obszarze centrum lo-
gistycznego w Porcie Gdynia, stworzy ko-
lejne miejsca pracy. Należy także za-
uważyć, że trwający od ponad 10 lat duży
program inwestycyjny w gdyńskim por-
cie, który będzie kontynuowany co naj-
mniej do 2020 roku, obejmujący rea-
lizację robót budowlanych na ponad
1,5 mld zł, także generuje zatrudnienie se-
tek pracowników wykonawców robót,
a także wielu podwykonawców z terenu
Gdyni i regionu Pomorza.
Jakich pracowników najbardziej po-
trzeba gospodarce morskiej i jakie są
perspektywy dla pozyskiwania kom-
petentnych kadr, biorąc pod uwagę
ofertę edukacyjną, poziom kształcenia
i warunki zatrudnienia?

– W porcie najbardziej potrzeba uni-
wersalnych operatorów urządzeń, spe-
cjalistów IT, logistyków współpracują-
cych z branżą transportu i spedycji, w
naszym zarządzie portu pojawia się też
zapotrzebowanie na inżynierów nad-
zoru budowlanego i specjalistów z ob-
szaru finansów i księgowości. Od
wszystkich wymaga się obecnie prak-
tycznej znajomości języka angielskiego
oraz gotowości do stałego podwyż-
szania kwalifikacji. W naszej firmie
służby pracownicze prowadzą proce-
dury rekrutacji, nie stosując kryterium
wymagania ukończenia określonego
kierunku studiów czy uczelni. Szukamy
osób, które najlepiej odpowiadają na-
szym oczekiwaniom. Ponieważ port
ma swoją specyfikę funkcjonowania, a
często nasze zadania są skompliko-
wane i bardzo duże w wymiarze fi-

nansowym, zwykle oczeku-
jemy od kandydatów do pra-
cy minimum kilkuletniego
doświadczenia zawodowe-
go. W ciągu ostatnich 3 lat
zatrudniliśmy 21 nowych pra-
cowników, przy czym zdecy-
dowaną większość z nich
przyjęto w miejsce długolet-
nich pracowników przecho-
dzących na emeryturę.
Jak oceniłby pan kondycję fi-
nansową zarządzanego por-
tu i w czym widzi pan naj-
większy potencjał rozwojowy
firmy?

– Naszą kondycję finan-
sową można określić jedynie
jako znakomitą. Od ponad 10

lat wypracowujemy zyski operacyjne
zwiększane okresowo przez przychody
z prywatyzacji. Sprawozdanie finan-
sowe za 2014 rok – przed weryfikacją
przez biegłego rewidenta – wykazuje
zysk netto ZMPG SA w wysokości 110,1
mln zł. Wzrost wyniku finansowego
o 63 mln zł, tj. 134 proc., w stosunku do
roku 2013 wiąże się głównie z prywaty-
zacją spółki BTDG – Bałtyckiego Ter-
minalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o.
Zysk z tej transakcji wyniósł 45,4 mln zł.
Przychody ze sprzedaży w 2014 roku
zwiększyły się o 3,2 proc., co przy jed-
noczesnym zmniejszeniu kosztów ope-
racyjnych o 1,2 proc. zaowocowało
wzrostem zysku z działalności opera-
cyjnej o 26 proc. Systematycznie ro-
snący wskaźnik EBITDA obrazuje zdol-
ność ZMPG SA do generowania środ-
ków na inwestycje z podstawowej dzia-
łalności. Środki te, wsparte funduszami
unijnymi, stanowią źródło finansowania
programu modernizacji i rozwoju Portu
Gdynia. Rentowność kapitału własne-
go spółki, tj. zysk wypracowany na
bazie kapitałów własnych, wyniosła
7,5 proc. Jest to wynik powyżej średnie-
go poziomu tego wskaźnika wśród pod-
miotów zarządzających portami na
przestrzeni ostatnich lat. Prywatyzację
praktycznie zakończyliśmy, do sprzeda-
ży będziemy oferować jedynie 50 proc.
udziałów w Bałtyckiej Bazie Masowej
Sp. z o.o., w której drugim udziałowcem
jest Grupa Azoty. Dotychczas zgroma-
dzone rezerwy finansowe i rosnąca
zdolność do generowania przychodów
w wyniku realizowanych projektów in-
westycyjnych  pozwalają patrzeć z opty-
mizmem w przyszłość Portu Gdynia.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer

Fot. T.Urbaniak/ZMPG-a S.A.





Jaki był miniony 2014 rok dla zespołu
portów Szczecin i Świnoujście?

– To był bardzo dobry rok. Mam tu
na myśli zarówno poziom przeładun-
ków, jak i wypracowane wyniki finan-
sowe. W minionym roku rozpoczęliśmy
dwa istotne projekty, takie jak wykup ak-
cji pracowniczych czy próba wydzier-
żawienia elewatora Ewa. Samorządo-
we kolegium odwoławcze wydało ko-
rzystne dla nas orzeczenie, dzięki cze-
mu stawki opłat za wieczyste użytko-
wanie w Szczecinie i Świnoujściu są ta-
kie samie jak w portach trójmiejskich,
czyli na poziomie 0,3 proc. wartości nie-
ruchomości, co niewątpliwie podnosi
poziom konkurencyjności naszych por-
tów. Przyjęliśmy też nową strategię roz-
woju z horyzontem czasowym do 2027
roku.
Jakie grupy towarowe obsługiwane
są w zespole portowym Szczecin–Świ-
noujście?

– Wielkość przeładunków w obu
portach wyniosła 23,4 mln ton, co sta-

nowi 3-procentowy wzrost w stosunku do
roku 2013. Obydwa porty mają cha-
rakter uniwersalny. Obecnie przełado-
wuje się w nich drobnicę kontenerową,
promową i konwencjonalną, a także ła-
dunki masowe, takie jak paliwa płynne,
węgiel, ruda, zboża oraz ładunki z gru-
py innych masowych, tj. kruszywo, zręb-
ki, nawozy, kwas siarkowy, smoła, co po-
twierdza ich uniwersalizm.
Jakie są mocne strony portów w Szcze-
cinie i Świnoujściu?

– Oba porty są znakomicie zlokali-
zowane, leżą bowiem na najkrótszej tra-
sie przebiegającej ze Skandynawii do
Europy Środkowej i Południowej, mają
status portów bazowych sieci TEN-T
i stanowią integralne ogniwa między-
narodowego korytarza transportowego
Bałtyk–Adriatyk. Dzięki posiadanej in-
frastrukturze oraz realizowanym inwe-
stycjom zespół portowy Szczecin–Świ-
noujście ma uniwersalny charakter, co
oznacza szeroki wachlarz usług, dają-
cy możliwość obsługi niemal każdego
ładunku występującego w międzyna-
rodowym obrocie morsko-lądowym i lą-
dowo-morskim. Obejmuje to wszystkie
środki transportu lądowego, w tym dro-
gowego, kolejowego i wodno-śródlą-
dowego. Oba porty jako jedyne na pol-
skim wybrzeżu posiadają możliwość
skomunikowania transportem barko-
wym z rejonem Berlina i dalej z całym
zachodnioeuropejskim systemem dróg
wodnych. Bacznie obserwujemy zmia-
ny zachodzące na rynku i podejmujemy
stosowne działania, by podążać za
nimi oraz wychodzić naprzeciw na-
szym klientom. Konieczna dla dalszego
rozwoju naszych portów jest poprawa
parametrów dostępu od strony morza
i lądu. Ze względu na aktualne uwa-
runkowania rynkowe, w tym szybko ro-
snące rozmiary statków, coraz liczniej
pojawiających się w żegludze, naszym
priorytetem jest poprawa parametrów
nawigacyjnych w obu portach. Dotyczy

to modernizacji toru wodnego Świno-
ujście–Szczecin do głębokości 12,5 m
oraz toru podejściowego do portu
w Świnoujściu do głębokości 14,5 i 17 m.
Zależy nam również na pobudzeniu go-
spodarczym transportu rzecznego na
Odrze. Ponadto niezbędny jest większy
dostęp do portów od strony lądu, co wy-
maga dokończenia budowy drogi eks-
presowej S3 na odcinku Szczecin–Świ-
noujście oraz modernizacji magistrali
kolejowych CE59 i E59.
Czy w państwa terenie działają prze-
ładowcy branży chemicznej?

– Oczywiście, nasze terminale przy-
gotowane są do obsługi niemal każde-
go rodzaju towaru, w tym materiałów
chemicznych, np. do przeładunku kwa-
su siarkowego. Działają u nas także
operatorzy specjalizujący się w przeła-
dunku metanolu. W 2014 roku na wszyst-
kich naszych nabrzeżach obsłużono
prawie 1 206,1 tys. ton ładunków che-
micznych. Spośród nich największą
część – blisko 65 proc. – stanowią na-
wozy. Pozostałe to m.in. kwas siarkowy,
fosforyty, mocznik, siarczany, saletrosan,
ług posulfitowy, sól potasowa, magne-
zyt oraz fosfaty. Uzyskany wynik stano-
wi 2,5-procentowy wzrost w porównaniu
z rokiem 2013. Od wielu lat na naszych
terenach są obsługiwani przedsiębior-
cy branży chemicznej, z powodzeniem
prowadząc swoją działalność.
Prowadzą państwo także liczne inwe-
stycje.

– Kończymy inwestycje z unijnej
perspektywy finansowej 2007–2013. Na-
kłady inwestycyjne w jej ramach prze-
kraczają sumę 600 mln zł. Kwota ta obej-
muje inwestycje typowo morskie, jak bu-
dowa nowego, szóstego stanowiska
promowego oraz budowa stanowiska
statkowego na terminalu LNG w Świ-
noujściu. Z kolei w Szczecinie to prze-
budowa nabrzeży w okolicach ele-
watora Ewa. Drugą grupę stanowią
w obu portach inwestycje techniczne, ta-

Rok na pełnych obrotach w portach
Szczecin i Świnoujście
Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście SA Zbigniew Miklewicz podsumowuje 
dla „Rynku Inwestycji” 2014 rok
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kie jak przebudowa dróg, linii kolejo-
wych i budowa parkingów.
Czy zamierzają państwo sięgnąć do no-
wej perspektywy unijnej 2014–2020?

– W ramach tej perspektywy w Świ-
noujściu chcemy w terminalu promo-
wym przebudować stanowiska nr 5
i nr 6 i wzbogacić je o infrastrukturę in-
termodalną. Ponadto w odpowiedzi na
rosnące zapotrzebowanie na paliwo
LNG w basenie Morza Bałtyckiego
wspólnie z PLNG zamierzamy zbudo-
wać nowy terminal reeksportu LNG.
Umożliwi to redystrybucję płynnego
LNG do mniejszych portów i terminali
gazowych Bałtyku. W Szczecinie za-
kładamy większy pakiet inwestycji zwią-
zanych z przystosowaniem basenów
portowych i nabrzeży do głębokości toru
wodnego 12,5 m. Ponadto przygoto-
wujemy inwestycje poprawy i rozbudo-
wy infrastruktury technicznej w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, infra-
struktury energetycznej, ogrzewania
oraz teletechniki. W tym miejscu nale-
ży zaznaczyć, że ZMPSiŚ został wy-
różniony jako wiodące w kraju przed-
siębiorstwo pod względem wdrażania
technologii informatycznych do syste-
mów zarządzania przedsiębiorstwem.
Wartość inwestycji w tej perspektywie
unijnej wyniesie ok. 1,3 mld zł. Ich re-
alizacja – po pogłębieniu przez Urząd
Morski w Szczecinie toru wodnego do
głębokości 12,5 m – powinna skutkować
wzrostem przeładunków do poziomu
26–30 mln ton rocznie.
A co po 2020 roku?

– W ramach perspektywy finansowej
po roku 2020 zaplanowaliśmy dwa bar-
dzo ważne strategiczne cele. Pierwszym
z nich jest zagospodarowanie Ostrowa
Grabowskiego w Szczecinie na cele lo-
gistyczne i na przemysł przyportowy,
przy jednoczesnym rozwoju infrastruk-
tury portowej 12,5 m. Drugim – budowa
w Świnoujściu terminalu kontenerowe-
go, będąca naszą odpowiedzią na po-
stępującą konteneryzację ładunków,
i wiążąca się z tym zmiana ilościowa
profilu potencjału przeładunkowego.
Wiemy, że w ramach tej perspektywy nie
będziemy mogli już liczyć na tak duże
wsparcie ze strony Unii Europejskiej.
Projekty będą musiały być realizowane
ze środków własnych lub w innej for-
mule, takiej jak partnerstwo publiczno-
-prywatne. 
W jakim kierunku będą się rozwijać za-
rządzane przez pana porty?

– W 2014 roku przyjęliśmy nową stra-
tegię rozwoju do roku 2027. Zdefinio-
waliśmy w niej ambitne cele do osią-

gnięcia. Chcemy utrzymać uniwersalny
charakter portów, zarówno w sferze
dostępu, jak i oferty. Do 2027 roku za-
kładamy podwojenie liczby przeładun-
ków, jak również liczne inwestycje. Są-
dzimy, że w najbliższych latach bę-
dziemy mogli podjąć inicjatywę w za-
kresie transportu kontenerowego, co
spowoduje, że staniemy się portem

z pełnym wachlarzem usług. Te czynniki
łącznie pozwolą nam na dynamiczny
rozwój. W efekcie będziemy mogli pre-
tendować do roli wiodącego portu na
południowym Bałtyku, dzięki czemu
zrealizujemy wizję określoną w naszej
strategii rozwoju.

Rozmawiał Jacek Markowski

Ze względu na aktualne uwarunkowania ryn-
kowe, w tym szybko rosnące rozmiary statków,
coraz liczniej pojawiających się w żegludze, na-
szym priorytetem jest poprawa parametrów na-
wigacyjnych w obu portach.
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Uczestników 2. gali „Magazynu
VIP” powitali prowadzący uro-
czystość – Katarzyna Dowbor

i Michał Olszański, zapraszając do
wspólnego spędzenia niecodzienne-
go wieczoru w wyjątkowej atmosferze.
Słowo do przybyłych gości skierował
również redaktor naczelny „Magazynu
VIP” Mariusz Gryżewski. Jako gospo-
darz gali pogratulował wszystkim wy-
różnień, będących podsumowaniem
ich dotychczasowej pracy. – Dzisiejsi
laureaci reprezentują odległe od siebie
dziedziny: kulturę, sztukę, biznes, ochro-
nę zdrowia, samorządy, a jednak
wszystkich łączy wspólny mianownik
– w sferze, jaką reprezentują, są nie-
wątpliwymi liderami. Ich praca przynosi
nie tylko wymierne efekty ekonomiczne,
lecz także wpływa na promocję Polski,
polskiej kultury i przedsiębiorczości

oraz sprzyja powstawaniu nowator-
skich produktów i usług – mówił ze sce-
ny, życząc wszystkim wielu wrażeń.

Jako pierwsi nagrody z rąk redak-
tora naczelnego „Magazynu VIP” ode-
brali najlepsi przedsiębiorcy, którzy
znakomicie sprawdzają się jako me-
nedżerowie. Laureaci zarządzają świet-
nie prosperującymi firmami, cieszący-
mi się uznaniem ze względu na jakość
i rzetelność. Uhonorowani w kategorii
VIP Biznesu 2014 dowiedli, że doskonale
wiedzą, czym jest sukces i jak skutecz-
nie do niego dążyć, stawiając na sze-
roko rozumiany rozwój, pozytywny wi-

Biznesowa czołówka na gali „VIP-a”
II edycja gali „Magazynu VIP” zgroma-
dziła w hotelu Sheraton ludzi sukcesu 
zasługujących na miano VIP-a. Laureaci
odebrali statuetki za dokonania w sferze
kultury, biznesu, nauki i innych dziedzin
życia publicznego, a dopełnieniem oficjal-
nej części uroczystości były występy 
musicalowe, recital Patrycji Markowskiej,
specjały szefa kuchni hotelu Sheraton
oraz nagrody rozlosowane w loterii 
wizytówkowej.

www.rynekinwestycji.pl
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Laureaci w kategorii VIP w Ochronie Zdrowia 2014:

• Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
• Wanda Korzycka-Wilińska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy

• Mateusz Kuczabski, dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
PIASTUN w Piastowie

• Marian Przylepa, dyrektor naczelny 
Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

• Janusz Solarz, dyrektor Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

• Leszek Szpakowski, dyrektor Pogotowia 
Ratunkowego w Siedlcach

• Mariusz Wójtowicz, prezes zarządu Szpitala 
Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

• Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Żoliborz w Warszawie

• Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Wawer w Warszawie

Od lewej: Mateusz Kuczabski, Leszek Szpakowski, Janusz Solarz, Mariusz Wójtowicz,
Krzysztof Skubis, Wanda Korzycka-Wilińska, Andrzej Kondaszewski, Małgorzata 
Zaława-Dąbrowska, Maria Aleksandra Kąkol, Mariusz Gryżewski

Laureaci w kategorii
Firma VIP-a 2014:

• AMS SA z Warszawy
• Polskie Centrum Badań 

i Certyfikacji S.A. 
z Warszawy

• Słoneczna Tłocznia Sp. z o.o. S.K.A. 
z Zabierzowa

• Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. Władysława Jagiełły 
z Łodzi

• TVP POLONIA z Warszawy



zerunek i wyniki. Gratulacjom gospo-
darza uroczystości towarzyszyły krótkie
prezentacje sylwetek laureatów i zdjęć
bohaterów wieczoru.

Nagrody otrzymali również ci, którzy
ukryci w gabinetach, czuwają nad ja-
kością krajowej ochrony zdrowia i za-
rządzają budżetem przychodni oraz
szpitali, aby realizowane inwestycje i po-
dejmowane decyzje przekładały się na
właściwą opiekę medyczną oraz kom-
fortowe warunki pobytu pacjentów, a tak-
że zapewniały pożądane wyniki leczenia,
a placówce stabilną sytuację finansową.
Statuetki VIP w Ochronie Zdrowia 2014
trafiły w ręce menedżerów, którzy mimo
nadwyrężonego zaufania do publicznej
ochrony zdrowia efektywnie łączą dą-
żenia biznesowe z troską o dobro pa-
cjentów. W tej kategorii doceniono dzia-
łalność 9 najskuteczniej zarządzanych
podmiotów medycznych i skuteczność
osób odpowiedzialnych za ich codzien-
ne funkcjonowanie oraz rozwój. Odręb-
na kategoria nagród dedykowana była
najlepszym gospodarzom jednostek sa-
morządu terytorialnego, którzy skutecz-
nie wykorzystują potencjał zarządza-
nych obszarów, odgadują potrzeby lo-

kalnej społeczności i gospodarują bu-
dżetem tak, aby wpływać na zasob-
ność gminy, a zarazem na prosperity ca-
łego regionu. Wśród uhonorowanych
znaleźli się też przedstawiciele najlep-
szych przedsiębiorstw, którzy odebrali
statuetki Firmy VIP-a 2014 za atrakcyjną
ofertę wyróżniającą się na rynku jakością,
innowacyjnością i potencjałem rozwo-
jowym.

Po zakończeniu oficjalnej części gali
i ceremonii wręczenia nagród goście mie-
li okazję spróbować specjałów szefa
kuchni hotelu Sheraton, porozmawiać
przy drinkach i zapoznać się z ofertą
sponsorów gali. Po uczcie dla podnie-
bienia i przerwie sprzyjającej nieformal-
nym spotkaniom w luźnej atmosferze dla
gości gali wystąpiła Patrycja Markowska,
której koncert spotkał się z entuzjastycz-
nym przyjęciem. Jeszcze więcej emocji za-
pewniła loteria, w której spośród wizytó-
wek pozostawionych przez gości rozlo-
sowano wiele cennych nagród. Zwień-
czeniem bankietu była zabawa na par-
kiecie przy utworach legendarnego ze-
społu Queen w wykonaniu grupy Silk
Queen oraz muzyce tanecznej prezen-
towanej przez didżeja. �
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Od lewej: Czesław i Anna Koliszowie, Kazimierz Golec, Andrzej Szczepocki, 
Władysław Brzozowski, Kazimierz Okińczyc, Józef Dąbek, Mariusz Gryżewski

Od lewej: Marian Glita, Wielisława Przygucka, Janusz Chojnacki, Bożena Baier, 
Tomasz Nasiłowski, Wiktor Karol, Agnieszka Łozowska

Od lewej: Krzysztof Harmaciński, Maria 
Jolanta Batycka-Wąsik, Mariusz Gryżewski

Laureaci w kategorii VIP Biznesu 2014:

• Władysław Brzozowski, właściciel Gospodarstwa Rolnego 
Produkcyjno-Nasiennego Władysław Brzozowski 
w Mienianach 

• Anna i Janusz Chojnaccy, właściciele Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Usługowego „Hygieia” SJ z Krakowa

• Jan Chorostkowski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. 
z Wrocławia

• Józef Dąbek, prezes zarządu Kopalni Wapienia 
„Morawica” SA z Morawicy

• Leszek Gierszewski, prezes firmy Drutex SA z Bytowa
• Marian Glita, prezes firmy MG Speed Sp. z o.o. 

z Jędrzejowa
• Kazimierz Golec, prezes zarządu Zakładu Mechaniki 

Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o. z Gliwic
• Wiktor Karol, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego „Świdnica” Sp. z o.o. ze Świdnicy
• Anna i Czesław Koliszowie, właściciele firmy ANKOL 

z Chorzelowa
• Jakub Łozowski, przewodniczący rady nadzorczej firmy 

MODECOM S.A. z Ożarowa Mazowieckiego
• Tomasz Nasiłowski, prezes zarządu firmy 

InPhoTech Sp. z o.o. z Warszawy
• Kazimierz Okińczyc, prezes zarządu Koszalińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” z Koszalina
• Wielisława, Jerzy i Tomasz Przyguccy, właściciele firmy 

Przyguccy Inter-Car Sp. z o.o. z Łodzi
• Andrzej Szczepocki, prezes zarządu Fundacji 

Rozwoju Gminy Kleszczów z Kleszczowa

Laureaci w kategorii 
VIP Samorządu 2014:

• Maria Jolanta Batycka-Wąsik, 
wójt gminy Lesznowola

• Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława








