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Dla innowacyjnych przedsiębior-
ców badania patentowe mają na
celu przede wszystkim ustalenie

zakresu i rodzaju rozwiązań technicz-
nych zbliżonych do przedmiotowego
rozwiązania i nieobjętych ochroną praw-
ną, co pozwala na wykorzystanie ich
w opisie patentowym lub w nowej tech-
nologii. Wnioski uzyskane na podstawie
badań patentowych niejednokrotnie

pozwalają uniknąć niepotrzebnych wy-
datków poniesionych na badania i roz-
wój projektu, technologii wytwarzania
lub kosztów odszkodowań dla pierwot-
nych właścicieli praw do wynalazku.
W sytuacji konkurencji rynkowej po-
wszechnie stosowana ochrona paten-
towa wprowadzanych rozwiązań wy-
maga od przedsiębiorców coraz więk-
szej i aktualnej wiedzy na temat chro-

nionych rozwiązań technicznych. In-
formacje te przydatne są do podjęcia
właściwej decyzji, zwłaszcza na etapie
opracowywania nowego projektu
i wprowadzania nowego produktu na ry-
nek.

W wyniku przeprowadzonych badań
patentowych często zostaje ujawnione
poważne ryzyko konfliktu z prawami wy-
łącznymi należącymi do osób trzecich.
Wnikliwa analiza porównawcza tech-
nologii będącej przedmiotem realizo-
wanych prac rozwojowych czy też pla-
nowanych inwestycji z przedmiotem
chronionym oraz zidentyfikowanymi
prawami innych podmiotów stanowi
punkt wyjścia dla wyprzedzających
działań prawnych, zapobiegających
blokadzie możliwości komercyjnego
wykorzystywania wyników prowadzo-
nych prac czy też realizacji planowanej
inwestycji.

Prawa na dobrach 
niematerialnych

Ustawa Prawo własności przemy-
słowej (PWP) i Ustawa o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji (UZNK) regulują
kwestię ochrony praw na dobrach nie-
materialnych, takich jak patent na wy-
nalazek, prawo ochronne na wzór użyt-
kowy, prawo z rejestracji wzoru prze-
mysłowego czy prawo ochronne na
znak towarowy oraz know-how stano-
wiące część tajemnicy przedsiębior-
stwa. W przypadku procesu technolo-
gicznego pewne prawa, takie jak patent

Badania patentowe 
– konieczność dla bezpieczeństwa
inwestycji przemysłowych 
czy zbędny wydatek?
Planując nowe kosztowne inwestycje przemysłowe, szczególną uwagę należy zwrócić na
kwestię ich bezpieczeństwa prawnego, wymagającą dogłębnej analizy, a zwłaszcza na
zabezpieczenie praw wyłącznych dotyczących danego procesu technologicznego. Warto
też sprawdzić, czy wdrażany proces technologiczny nie narusza praw wyłącznych osób
trzecich.

dr Joanna Dargiewicz
polski i europejski rzecznik patentowy, WTS Rzecznicy Patentowi,
Witek, Śnieżko i Partnerzy*



na wynalazek, prawo ochronne na
wzór użytkowy oraz know-how, należy
zabezpieczyć w pierwszej kolejności
bądź wyeliminować ich potencjalne
naruszenie.

Zgodnie z PWP patenty – bez wzglę-
du na dziedzinę techniki – są udzielane

na wynalazki, które są nowe, posiada-
ją poziom wynalazczy i nadają się do
przemysłowego stosowania. Wynalazek
uważa się za nowy, jeśli nie jest on czę-
ścią stanu techniki, przy czym przez
stan techniki rozumie się wszystko to, co
przed datą, według której oznacza się
pierwszeństwo do uzyskania patentu,
zostało udostępnione do wiadomości
powszechnej w formie pisemnego lub
ustnego opisu, przez stosowanie, wy-
stawienie lub ujawnienie w inny sposób.
Patenty są ograniczone terytorialnie,
czasowo, podmiotowo i przedmiotowo.
Oznacza to, że są udzielane upraw-
nionemu podmiotowi na danym tery-
torium, np. na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, na okres 20 lat od
daty zgłoszenia, pod warunkiem ter-
minowego wnoszenia opłat okreso-
wych, na określone rozwiązanie tech-
niczne zdefiniowane w zastrzeżeniach
patentowych.

Wzorem użytkowym jest nowe i uży-
teczne rozwiązanie o charakterze tech-
nicznym, dotyczące kształtu, budowy lub
zestawienia przedmiotu o trwałej po-
staci. Wzór użytkowy uważa się za roz-
wiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono
na osiągnięcie celu mającego prak-
tyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub
korzystaniu z wyrobów. Wzór użytkowy
w przeciwieństwie do wynalazku nie
musi mieć poziomu wynalazczego, na-
tomiast koniecznym jest, aby był nowy
i użyteczny. Ochrona wzorem użytko-
wym jest także ograniczona terytorial-
nie, czasowo (10 lat od daty zgłoszenia),
podmiotowo i przedmiotowo. 

Pojęcie know-how nie jest ściśle zde-
finiowane w polskim prawie. W skrócie

oznacza ono wiedzę techniczną i po-
zatechniczną (handlową, administra-
cyjną, organizacyjną, finansową), przy-
datną do wykonywania konkretnego
rodzaju działalności gospodarczej.
Żeby móc określić wiedzę i doświad-
czenie jako know-how, należy upewnić

się, że spełnia ono także inne cechy,
ukształtowane przez praktykę:
• niejawność – dane nie są powszech-
nie znane, nie można zdobyć ich z ła-
two dostępnych źródeł,
• istotność dla procesu produkcji lub wy-
konywania usługi – wiedza określana
przez przedsiębiorcę jako know-how jest
niezbędna i w znaczący sposób od-
różnia jego towar lub usługę od tych ofe-
rowanych przez konkurencyjne firmy,
• zidentyfikowanie – know-how musi
być w czytelny sposób zredagowane,
dokładnie opisane i wyodrębnione jako
informacje ważne i niejawne. Zobacz
więcej: https://poradnikprzedsiebior-
cy.pl/-know-how-co-to-jest-i-jak-je-
chronic.

Prawo wyłącznego korzystania na
danym terytorium z rozwiązania będą-
cego wynalazkiem/wzorem użytkowym
w sposób zarobkowy lub zawodowy na-
bywa się przez uzyskanie patentu/pra-
wa ochronnego na wzór użytkowy na
tym terytorium. Zatem przedsiębiorca
nieposiadający patentu ani innego pra-
wa ochronnego na dane rozwiązanie na
danym terytorium, jeśli takie prawo jest
w mocy na tym terytorium, wykorzystu-
jąc w sposób zarobkowy takie rozwią-
zanie, narusza prawa osób trzecich.
Uprawniony z patentu/prawa ochron-
nego w każdym momencie może we-
zwać naruszyciela do zaprzestania na-
ruszania, zwrotu nienależnie uzyska-
nych korzyści, a w pewnych przypad-
kach nawet do odszkodowania. 

Zidentyfikowanie praw wyłącznych
i ich właścicieli jest zatem kluczowe dla
inwestycji przemysłowych, ponieważ
to do uprawnionego z patentu/prawa

ochronnego należy zwrócić się z proś-
bą o udzielenie licencji na wykorzysta-
nie jego rozwiązania na danym teryto-
rium. Brak patentu/prawa ochronnego
i licencji od uprawnionego z paten-
tu/prawa ochronnego stanowi poważ-
ne zagrożenie dla inwestycji przemy-
słowej i ryzyko, że nakłady poniesione
na zbudowanie instalacji przemysłowej,
uruchomienie linii produkcyjnej, któ-
rych nie będzie można wykorzystać, zo-
staną stracone, a przedsiębiorstwu
będą grozić kosztowne postępowania
sądowe.

Inwestycje przemysłowe 
a badania patentowe

Inwestycje przemysłowe zasadniczo
obejmują inwestycje oparte na no-
wych, innowacyjnych rozwiązaniach
oraz inwestycje w znany proces tech-
nologiczny. Nowe rozwiązania najczę-
ściej są efektem przeprowadzonych
prac badawczo-rozwojowych. Reali-
zując takie prace, zawsze warto spraw-
dzić, czy przypadkiem nie wyważa się
otwartych drzwi. Może problem, nad
którym pracuje cały zespół badawczy,
już dawno został rozwiązany, a jego roz-
wiązanie opisano w literaturze, a nawet
wdrożono. Może warto też poszukać no-
wych kierunków badawczych. W tym
celu wykonuje się badanie stanu tech-
niki. Prowadzi się je w literaturze pa-
tentowej oraz naukowej bez ograni-
czenia czasowego i terytorialnego.
Analizie poddaje się całą zawartość do-
kumentów.

Gdy efektem prac badawczo-roz-
wojowych jest nowe – według twórców
– rozwiązanie, należy rozważyć możli-
wość uzyskania wyłącznych praw do
niego. W przypadku rozwiązań tech-
nicznych można rozważać ochronę pa-
tentową, ochronę wzorem użytkowym
albo ochronę typu know-how. Jeśli roz-
wiązanie jest nowe, ma poziom wyna-
lazczy (nie jest oczywiste dla specjalisty
w dziedzinie) i ma przemysłowe zasto-
sowanie, należy zbadać jego zdolność
patentową. W przypadku rozwiązań
dotyczących nowych urządzeń, które nie
mają poziomu wynalazczego, warto
zbadać ich zdolność ochronną i możli-
wość uzyskania ochrony jako wzoru
użytkowego. W tym celu wykonuje się
badanie zdolności patentowej/ochron-
nej, na które składa się badanie stanu
techniki i analiza jego wyników pod ką-
tem zdolności patentowej/ochronnej
tego konkretnego rozwiązania. Naj-
pierw wykonuje się badanie stanu tech-
niki w literaturze patentowej oraz na-
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Tylko doświadczony rzecznik patentowy o odpo-
wiednim wykształceniu technicznym, posiada-
jący wiedzę na temat prawa patentowego 
i znajomość procedur uzyskiwania praw wyłącz-
nych w różnych krajach, będzie w stanie wyko-
nać rzetelne i wiarygodne badanie patentowe 
i wysnuć z niego prawidłowe wnioski, tym
samym maksymalnie zabezpieczając inwestycję.



ukowej, po czym dokonuje się analizy
wybranych dokumentów pod kątem
nowości danego rozwiązania (czy w wy-
branych dokumentach opisano bada-
ne rozwiązanie), jego poziomu wyna-
lazczego (czy w wybranych dokumen-
tach opisano podobne rozwiązane,
które w połączeniu z wiedzą ogólną lub
rozwiązaniem opisanym w innym do-
kumencie doprowadzi specjalistę
w dziedzinie do badanego rozwiązania)
oraz zastosowania przemysłowego.
W przypadku rozwiązań, które nie zo-
staną ujawnione po wprowadzeniu pro-
duktu na rynek, ponieważ nie dotyczą
przykładowo konstrukcji urządzenia ła-

twej do ustalenia, lecz optymalizacji pro-
cesu jego produkcji, warto rozważyć ich
ochronę poprzez tajemnicę przedsię-
biorstwa w postaci know-how. Taka
ochrona nie ma ograniczenia czaso-
wego ani terytorialnego, nie pociąga za
sobą dodatkowych kosztów na ochronę
patentową/wzorem użytkowym i zależy
tylko od możliwości utrzymania tajem-
nicy w przedsiębiorstwie.

Przechodząc do rzeczywistych in-
westycji przemysłowych – czy to opar-
tych na wynikach własnych prac ba-
dawczo-rozwojowych, czy też doty-
czących produkcji znanych produktów
– konieczne jest zbadanie tzw. czysto-
ści patentowej, tj. weryfikacja czy wdra-
żany proces technologiczny nie naru-
sza praw osób trzecich. Badanie czy-
stości patentowej wykonuje się w zbio-
rze ograniczonym czasowo (do 20 lat
wstecz, ze względu na 20-letni okres ży-
cia patentu) oraz terytorialnie (badanie
należy przeprowadzić na terytoriach,
na których planowane jest wprowa-
dzenie produktu). Analizie poddaje
się głównie treść zastrzeżeń patento-
wych, które wyznaczają zakres ochro-
ny patentowej. Do analizy należy wziąć
pod uwagę nie tylko udzielone paten-
ty, lecz także zgłoszenia patentowe, któ-
rych procedowanie może zakończyć
się udzieleniem patentu/uzyskaniem
ochrony na interesującym terytorium.

Np. badając sytuację w Polsce, anali-
zie należy poddać polskie patenty
i zgłoszenia patentowe, a także zgło-
szenia międzynarodowe w trybie PCT
oraz zgłoszenia europejskie. Wynika to
z tego, że w terminie 31 miesięcy od
daty pierwszeństwa istnieje możliwość
kontynuowania zgłoszenia na poziomie
krajowym poprzez wejście w fazę kra-
jową w Polsce ze zgłoszeniem mię-
dzynarodowym, które będzie dalej
podlegało badaniu merytorycznemu
przez Urząd Patentowy Rzeczypospo-
litej Polskiej (UPRP) jak zgłoszenie kra-
jowe. W przypadku zgłoszeń europej-
skich, rozpatrywanych przez Europej-

ski Urząd Patentowy (EPO), po uzy-
skaniu patentu europejskiego istnieje
możliwość zapewnienia jego skutków
na terytorium Polski na drodze tzw. wa-
lidacji patentu europejskiego, bez ba-
dania merytorycznego przez UPRP. 

Analogicznie można uzyskać ochro-
nę w krajach będących stronami ukła-
du o współpracy patentowej (PCT) oraz
w krajach będących stronami kon-
wencji o patencie europejskim (EPC).
Dlatego też niezwykle istotne jest bardzo
skrupulatne sprawdzenie statusu po-
szczególnych dokumentów. Dodatkowo
każde badanie należy aktualizować
w wybranych okresach, po pierwsze po
to, aby zdobyć wiedzę na temat aktu-
alnych statusów najbardziej istotnych i
zagrażających rozwiązań, a po drugie
– aby sprawdzić, czy nie pojawiły się
nowe niebezpieczne rozwiązania, któ-
re w momencie wykonywania poszuki-
wań były w tzw. okresie utajnienia, tj.
w czasie 18 miesięcy od daty pierw-
szeństwa do momentu publikacji, czy-
li udostępnienia treści zgłoszenia do
wiadomości publicznej.

Badania patentowe można zatem
podzielić na:
• badania stanu techniki,
• badania zdolności patentowej/ochron-
nej,
• badania czystości patentowej (ang.
freedom-to-operate, FTO).

Źródła dokumentacji
Chociaż badania stanu techniki

oraz zdolności patentowej/ochronnej
wykonuje się także w literaturze na-
ukowej, około 90 proc. wiedzy tech-
nicznej jest ujawnione w literaturze pa-
tentowej, a około 70 proc. rozwiązań jest
ujawnionych tylko w literaturze paten-
towej, skutkiem czego najbardziej istot-
na część badania jest prowadzona w li-
teraturze patentowej, tym samym umoż-
liwiając uznanie badań stanu techniki
oraz zdolności patentowej/ochronnej
za badania patentowe.

Literatura patentowa obejmuje
wszystkie oficjalne publikacje krajo-
wych Urzędów Patentowych, Europej-
skiego Urzędu Patentowego EPO i Świa-
towej Organizacji Własności Intelektu-
alnej WIPO dotyczące procedury udzie-
lania praw wyłącznych, tj. opubliko-
wane zgłoszenia patentowe i opisy pa-
tentowe, zgłoszenia wzorów użytko-
wych i opisy ochronne wzorów użytko-
wych, a także wszystkie inne publikacje
na temat własności przemysłowej, takie
jak akty prawne, wydawnictwa WIPO,
orzeczenia organów orzekających, są-
dowe, naukowe, komentarze, opraco-
wania metodyczne.

Wszystkie dokumenty patentowe są
sklasyfikowane zgodnie z Międzynaro-
dową Klasyfikacją Patentową (MKP),
która stanowi podstawowe narzędzie
przy korzystaniu z informacji patentowej,
ponieważ umożliwia indeksowanie i wy-
szukiwanie informacji patentowej. MKP
obowiązuje od 1975 roku, a jej zawartość
jest zmieniana okresowo, stosownie do
stopnia rozwoju poszczególnych dzie-
dzin techniki. Obecnie obowiązuje wer-
sja 2018.01 (http://mkp.uprp.pl/classifi-
cations/ipc/ipcpub). MPK jest klasyfi-
kacją rzeczową, opartą o układ przed-
miotowy. 

Cała technika jest podzielona na
działy, klasy, podklasy, grupy, podgru-
py, z zachowaniem zasady podpo-
rządkowania nadrzędnego:
Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Dział B – różne procesy przemysłowe;
transport
Dział C – chemia; metalurgia
Dział D – włókiennictwo; papiernictwo
Dział E – budownictwo, górnictwo
Dział F – budowa maszyn; oświetlenie;
ogrzewanie; uzbrojenie; technika mi-
nerska
Dział G – fizyka
Dział H – elektrotechnika
Przykładowo:
Dział C – chemia, klasa C01 – chemia
nieorganiczna, podklasa C01C – amo-
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Ponieważ ogólnodostępne bazy patentowe nie
zawsze są aktualizowane na bieżąco, mają
ograniczony zasób narzędzi do poszukiwań i nie
zapewniają dostępu do jak największego zbioru
literatury patentowej, wyniki badań opartych je-
dynie na takich bazach są obarczone wysokim
ryzykiem błędu.
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niak, cyjan lub ich związki, grupa C01C
1/00 – amoniak; jego związki, podgrupa
C01C 1/16 – halogenki amonowe.

Bazy patentowe 
i metodologia poszukiwań

Badania w literaturze patentowej
prowadzi się z wykorzystaniem ogól-
nodostępnych baz patentowych oraz
płatnych baz komercyjnych. Ogólno-
dostępne bazy patentowe są prowa-
dzone i udostępniane on-line przez
krajowe urzędy patentowe (np. wyszu-
kiwarka przedmiotów chronionych Urzę-
du Patentowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej (UPRP): https://grab.uprp.pl/Przed-
miotyChronione; wyszukiwarka wyna-
lazków i wzorów użytkowych UPRP – Re-
gister Plus: http://regserv.uprp.pl/register,
serwer publikacji UPRP: http://pub-
serv.uprp.pl/PublicationServer, bazy
patentowe niemieckiego urzędu pa-
tentowego: https://www.dpma.de, jak
DEPATISnet, bazy patentowe amery-
kańskiego urzędu patentowego:
https://www.uspto.gov, bazy patentowe
europejskiego urzędu patentowego
EPO: www.epo.org, takie jak Espacenet:
http://www.epo.org/searching-for-patents/
technical/espacenet.html#tab-1, ser-
wer publikacji: http://www.epo.org /se-
arching-for-patents/ technical/publica-
tion-server.html#tab-1, europejski rejestr
patentowy: http://www.epo.org/sear-
ching-for-patents/legal/register.
html#tab-1, baza patentowa WIPO:
http://www.wipo.int/patentscope i inne).

Ogólnodostępne bazy patentowe
umożliwiają prowadzenie poszukiwań
po słowach kluczowych, zgłaszają-
cym/uprawnionym, twórcach, nume-
rze zgłoszenia/publikacji, dacie pierw-
szeństwa, numerach klasyfikacji pa-
tentowej, czasem ich kombinacji. Po-
nieważ ogólnodostępne bazy patento-
we nie zawsze są aktualizowane na bie-
żąco, mają ograniczony zasób narzę-
dzi do poszukiwań i nie zapewniają do-
stępu do jak największego zbioru lite-
ratury patentowej, wyniki badań opar-
tych jedynie na takich bazach są obar-
czone wysokim ryzykiem błędu. Po-
nadto bazy te zawierają tylko określo-
ny typ publikacji, np. bazy UPRP będą
zawierały tylko publikacje zgło-
szeń/patentów procedowanych przed
polskim urzędem patentowym, nato-
miast PatentScope – tylko dokumenta-
cję dotyczącą międzynarodowych zgło-
szeń patentowych, zatem badanie na-
leży wykonać kolejno w każdej z tych
baz. Dodatkowo należy uwzględnić
różne języki publikacji zgłoszeń i opisów

patentowych (10 języków urzędowych
w przypadku zgłoszeń międzynarodo-
wych w trybie PCT oraz 3 języki urzę-
dowe w EPO).

W celu zminimalizowania ryzyka
błędów i usprawnienia procesu poszu-
kiwań bardziej zaawansowane i do-
świadczone zespoły badawcze korzy-
stają z płatnych, komercyjnych baz pa-
tentowych, takich jak Derwent, Pat-
Snap, PatBase. Komercyjne bazy za-
wierają dokumenty pochodzące z róż-
nych baz ogólnodostępnych, często są
wyposażone w bazę Derwent World
Patents Index, zapewniającą krótkie
streszczenie zawartości dokumentu
przygotowane przez osoby analizujące
dokumentację patentową, co znacznie
ułatwia poszukiwania. Korzystne jest tak-

że korzystanie z platform zrzeszają-
cych wiele baz patentowych/nauko-
wych, takich jak platforma STN. 

W przypadku badań patentowych
dotyczących znanych związków che-
micznych poszukiwania prowadzi się po
numerze CAS, który stanowi oznacze-
nie numeryczne przypisane substancji
chemicznej przez amerykańską orga-
nizację Chemical Abstracts Service
(CAS), pozwalające na identyfikację
substancji. Numer CAS jest jednym
z najpowszechniej stosowanych spo-
sobów identyfikacji substancji che-
micznych. Nowych związków chemicz-
nych, które nie mają jeszcze przypisa-
nego numeru CAS, korzystnie szuka się
po wzorze strukturalnym, a grupy związ-
ków objęte jednym wzorem ogólnym po-
szukuje się, wykorzystując tak zwane
struktury Marskusha. W przypadku roz-
wiązań biologicznych/biotechnologicz-
nych konieczny jest dostęp do baz
umożliwiających poszukiwanie po se-
kwencjach nukleotydowych/amino-
kwasowych. Takich narzędzi na próżno
szukać w ogólnodostępnych bazach pa-
tentowych.

Chociaż dostęp do odpowiedniego
narzędzia to podstawa do przepro-
wadzenia rzetelnej analizy, to jednak
nie wszystko. Badanie nie zrobi się au-
tomatycznie, tylko musi zostać wyko-
nane przez osobę posiadającą odpo-

wiednią wiedzę techniczną, umożli-
wiającą zrozumienie badanego roz-
wiązania i dobór odpowiednich kryte-
riów poszukiwań. O ile w przypadku
prostszych rozwiązań mechanicznych
badanie może wykonać osoba z niemal
każdym wykształceniem technicznym,
o tyle badania rozwiązań z dziedziny
chemii powinna przeprowadzić osoba
z wykształceniem chemicznym. 

Jedną kwestią jest przeprowadzenie
samych poszukiwań, czyli dobór kryte-
riów poszukiwań, przygotowanie na
podstawie tych kryteriów zbioru wyj-
ściowego, analiza zbioru wyjściowego
wraz z dodatkowymi dokumentami po-
jawiającymi się w trakcie analizy po-
szczególnych dokumentów, takimi jak
dokumenty cytowane w raportach

z poszukiwań przeprowadzonych przez
określone organy poszukiwań, oraz
wybranie najistotniejszych dokumen-
tów. Drugą kwestią jest interpretacja
prawna uzyskanych dokumentów. Do
tego celu potrzebny jest już rzecznik pa-
tentowy, który będzie w stanie zbadać
status danego dokumentu i określić
zagrożenie z jego strony dla badanego
rozwiązania.

Dlatego mając na uwadze jak naj-
lepsze zabezpieczenie inwestycji prze-
mysłowej, warto zdać się na wiedzę i do-
świadczenie rzeczników patentowych
z kancelarii patentowych. Tylko do-
świadczony rzecznik patentowy o od-
powiednim wykształceniu technicznym,
posiadający wiedzę na temat prawa pa-
tentowego i znajomość procedur uzy-
skiwania praw wyłącznych w różnych
krajach, będzie w stanie wykonać rze-
telne i wiarygodne badanie patentowe
i wysnuć z niego prawidłowe wnioski,
tym samym maksymalnie zabezpie-
czając inwestycję.

*Joanna Dargiewicz jest doktorem nauk che-
micznych, partnerem w spółce WTS Rzecznicy
Patentowi, polskim i europejskim rzecznikiem

patentowym specjalizującym się w ochronie
rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych,

zwłaszcza chemii, oraz w badaniach patento-
wych (joanna@wtspatent.pl).

W celu zminimalizowania ryzyka błędów 
i usprawnienia procesu poszukiwań bardziej za-
awansowane i doświadczone zespoły badawcze
korzystają z płatnych, komercyjnych baz paten-
towych, takich jak Derwent, PatSnap, PatBase.
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Początki były oparte na bazie in-
frastruktury technicznej i produk-
cyjnej pamiętającej drugą połowę

lat 90. XX wieku. Jednak stałe dążenie
do osiągania sukcesu biznesowego
i pozyskiwania satysfakcji klientów po-
wodowało ciągłe zmiany w sferze or-
ganizacyjnej i sferze technicznej infra-
struktury przedsiębiorstwa.

Jesteśmy największym pro-
ducentem lodów w Polsce, wła-
ścicielem marek Koral i Bracia
Koral – Lody Jak Dawniej. Nasz
asortyment obejmuje przede
wszystkim lody impulsowe na
patyku, w rożku oraz w kubecz-
kach, a także szeroki wybór lo-
dów w familijnych opakowa-
niach.

Firma PPL „Koral” powstała
w 1979 roku w Limanowej. Głów-
na siedziba zarządu PPL „Koral”
mieści się obecnie w Nowym
Sączu. Ponadto firma posiada

dwa nowoczesne zakłady produkcyjne
– w Rzeszowie oraz w Limanowej.
Sprzedaż lodów „Koral” prowadzona
jest poprzez własną sieć dystrybucji oraz
hurtownie w całej Polsce i krajach UE,
m.in.: w Czechach, na Słowacji, na
Węgrzech, we Włoszech, w Wielkiej
Brytanii, na Litwie.

PPL produkuje łącznie ponad
400 różnych rodzajów lodów, włączając
w to lody gałkowe dla sektora gastro-
nomicznego. Flagowe i najbardziej roz-
poznawalne produkty marki to m.in. kul-
towe „Lody Koktajlowe”, lody „Grand”,
„Top Milker”, „Pando”, „Oskar”, „Świ-
derek”, „Jocker”, „Solo”, rożki, „Iza”,
„Kostka Śnieżna”, „Drill”, „Tartufo”, „Ko-
lorowe Lato”, torty oraz rolady lodowe.
PPL „Koral” we współpracy z firmami:
Mlekpol, Oshee oraz E. Wedel produ-
kuje również lody pod niezwykle popu-
larnymi na polskim rynku markami:
lody Łaciate, lody Oshee Ice oraz lody
Grand w polewie czekoladowej E. We-
del.

W 2014 roku z okazji 35. rocznicy ist-
nienia firmy z inicjatywy młodego po-
kolenia właścicieli PPL „Koral” po-
wstała marka premium Bracia Koral
– Lody Jak Dawniej. W krótkim czasie
lody Bracia Koral zdobyły uznanie kon-
sumentów i z roku na rok zyskują coraz

szersze grono lojalnych wielbicieli. Pro-
dukty tej linii wytwarzane są wyłącznie
z najlepszej jakości składników pocho-
dzących od najbardziej uznanych
i kompetentnych dostawców. Stawiamy
przede wszystkim na wysoką jakość,
dlatego w lodach Bracia Koral ukryte są
świeża śmietanka, prawdziwe masło,
najlepszej jakości bakalie, soczyste
owoce czy doskonała czekolada bel-
gijska. 

Ambasadorami i twarzami kampa-
nii reklamowych PPL „Koral” byli do tej
pory: Katarzyna Figura, Maryla Rodo-
wicz, Daniel Olbrychski, Joanna Li-
szowska, Beata Kozidrak, Helena Von-
dráčková, Funky Filon, Arka Noego,
Doda, Natasza Urbańska, Joanna Kru-
pa, Katarzyna Zielińska, Joanna Koro-
niewska, Maciej Musiał i Zbigniew Wo-
decki. Firma PPL „Koral” angażuje się
w wiele wydarzeń sportowych i spo-
łeczno-kulturalnych. Sponsorujemy lub
wspomagamy m.in. Festiwal Biegowy
w Krynicy, Tour de Pologne, drużynę ko-
larską Body i Coach Cykling Team,
sektor rodzinny na stadionie piłkar-
skim klubu Sandecja Nowy Sącz oraz
Scenę Kulturalną na Wybrzeżu, Jesien-
ny Festiwal Teatralny, Kino Letnie czy
Święto Dzieci Gór. Jesteśmy obecnie naj-
popularniejszym producentem lodów

w Polsce. W sierpniu 2016
roku Instytut Monitorowania
Mediów opublikował ra-
port dotyczący branży lo-
dowej w Polsce, który wy-
kazał, że w okresie prze-
prowadzanych badań,
obejmujących dwa pierw-
sze tygodnie sierpnia,
PPL „Koral” zdobył najwyż-
szy, 37-procentowy udział
w dyskusjach internautów,
wyprzedzając tym samym
wszystkie, również między-
narodowe, koncerny. �

Lody „Koral” – jakość produkcji 
i lojalność klientów
Historia powstania Przedsiębiorstwa Produkcji Lodów „Koral” to historia
polskiej transformacji, a zarazem historia powstawania od zera polskiej firmy
rodzinnej. Właściciele firmy – bracia Józef i Marian Koral – bazując na własnej pasji 
i koncepcji biznesowej, stworzyli firmę będącą dzisiaj liderem na krajowym rynku.

Mariusz Jurek
dyrektor generalny, PPL „Koral”
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Produkcja lodów prowadzona jest
sezonowo: od stycznia do listo-
pada. W pozostałym okresie w za-

kładzie wykonywane są przeglądy i re-
monty urządzeń oraz przechowuje się
gotowe wyroby w schłodzonych maga-
zynach. Aktualnie eksploatowane in-
stalacje do produkcji lodów pozwalają
na osiągniecie wydajności przekra-
czającej 30 tys. ton w skali roku. W pro-
cesach technologicznych wykorzystuje
się ciepło technologiczne do obróbki ter-
micznej surowców oraz zimno, które
wytwarzane jest w amoniakalnych
i freonowych instalacjach chłodniczych
i mroźniczych.

Stawić czoła sytuacjom 
kryzysowym

Produkcja na taką skalę wymaga
szczególnego podejścia do tzw. sytuacji

kryzysowych, które mogą mieć wpływ
na bezpieczeństwo i zdrowie konsu-
mentów, oraz osób mieszkających, pra-
cujących lub przebywających w bli-
skiej okolicy zakładu, a także pracow-
ników oraz na reputację firmy. Analiza
zagrożeń w zakresie zabezpieczenia
przed celowym skażeniem przeprowa-
dzana jest dla wszystkich etapów pro-
cesu (dostawca, przyjęcie dostaw, ma-
gazynowanie dostaw, proces produk-
cyjny, magazynowanie wyrobu goto-
wego). Analizę zagrożeń procesu ochro-
ny wyrobów oraz oceny związanego
z nim ryzyka prowadzi się na podstawie
systemu CARVER.

Wdrożony w firmie system obejmu-
je wszystkie aspekty związane z wystą-
pieniem sytuacji kryzysowych. Szcze-
gółowo zostały one zdiagnozowane,
opisane w procedurach wraz z meto-

Bezpieczna produkcja 
ponad wszystko
Największym zakładem produkcyjnym PPL „Koral” jest zakład w Rzeszowie. Powstał
on na bazie wykupionych w 1995 roku obiektów Chłodni w Rzeszowie w stanie upadło-
ści. Na przestrzeni 7 lat, tj. do 2002 roku, został generalnie zmodernizowany i przysto-
sowany do nowoczesnej produkcji tak wrażliwego asortymentu, jakim są lody.

Tadeusz Sum
dyrektor ds. technicznych, 
PPL „Koral”



dyką działań minimalizujących ryzyko
ich wystąpienia. Głownie są to:
• celowe zanieczyszczenie surow-
ca/dodatków/opakowań mikroorgani-
zmami, alergenami lub ich fizyczne za-
nieczyszczenie przez pracowników do-
stawcy
• przyjęcie dostawy niespełniającej wy-
magań
• celowe zanieczyszczenie surow-
ca/dodatków/opakowań mikroorgani-
zmami, alergenami lub ich fizyczne za-
nieczyszczenie przez osoby niezatrud-
nione/zatrudnione w zakładzie
• przekazywanie ważnych informacji
i danych firmy osobom z zewnątrz
• niszczenie urządzeń i zakłócanie pro-
cesów magazynowania w silosach
• celowe zanieczyszczenie wyrobów
• celowe zafałszowanie wyrobów, np.
niezgodne z recepturą użycie surowców,
niewłaściwe oznakowanie wyrobu itp.
• udostępnienie poufnych informacji
• niszczenie urządzeń i zakłócanie pro-
cesów produkcji
• kradzież wyrobu przez osoby nieza-
trudnione/zatrudnione w zakładzie
• zakłócenia w dostawie mediów
• pożar
• wyciek amoniaku lub awaria instala-
cji technologicznych
• awaria systemu informatycznego
• negatywna informacja o firmie
• atak cybernetyczny – utrata danych
• atak terrorystyczny. 

Uniknięcia takich zdarzeń nie moż-
na być pewnym w stu procentach, dla-
tego należy realizować własne cele
gospodarcze, mając stałą świadomość
ryzyka ich wystąpienia. Przestrzega-
nie procedur produkcji, dystrybucji
i przechowywania wyrobu gotowego za-
bezpiecza zdrowie konsumentów i za-
pewnia zadowolenie z naszych pro-
duktów. Bezpieczeństwo i zdrowie pra-
cowników firmy oraz osób postronnych
i pracowników zakładów sąsiednich
uzależnione jest od sprawnej i właści-
wie użytkowanej infrastruktury tech-
nicznej przedsiębiorstwa.

Z wielu elementów infrastruktury
technicznej zakładu potencjalne za-
grożenie w największym stopniu gene-
ruje instalacja amoniakalna. Zawiera
ona ok. 40 ton amoniaku, a jej pojemność
maksymalna to 57 ton, przez co zakład
został zakwalifikowany – zgodnie
z Ustawą o ochronie środowiska – do
grupy zakładów zwiększonego ryzyka.
Fakt ten oraz lokalizacja prawie w cen-
tralnej części miasta wymusiły za-
ostrzenie zasad bezpiecznego prowa-
dzenia eksploatacji instalacji chłodniczej

z amoniakiem oraz wyznaczenie strefy
wokół zakładu, w obrębie której wystę-
pują ograniczenia inwestycyjne, m.in. nie
mogą powstawać obiekty użyteczności
publicznej. Uwarunkowania te spowo-
dowały, że system oprócz zagadnień
związanych z bezpieczeństwem lodów
bardzo mocno uwzględnia aspekty bez-
pieczeństwa związane z instalacją amo-
niakalną. Amoniak jest czynnikiem
chłodniczym niezwykle efektywnym w in-
stalacjach przemysłowych, ale też ga-
zem żrącym i duszącym już przy nie-
wielkich stężeniach w powietrzu.

Dokumentacja systemu bezpie-
czeństwa obejmująca zagadnienia
związane z amoniakiem zawiera kom-
plet planów, analiz, programów i in-
strukcji. Wskazuje dwa podstawowe
cele: minimalizację wystąpienia po-
ważnej awarii związanej z wyciekiem
ciekłego amoniaku i maksymalne ogra-
niczenie jej skutków. Zawiera ona szcze-
gółowe zasady, instrukcje i wykazy
osób zobowiązanych do podejmowania
działań w przypadku zagrożenia. Zwra-
ca szczególną uwagę na organizacyj-
ne elementy zabezpieczeń: zarządza-
nie zmianami w systemie, planowanie
na wypadek awarii, ocenę potencjal-

nych skutków awarii dla zakładu i mia-
sta. W obszarze środków technicznych
ujmuje spełnienie wymagań norm tech-
nicznych i wymagań dozoru w zakresie
metod eksploatacji i użytkowania, sto-
sowanych materiałów, metod spawania,
zasad remontu i konserwacji, cykliczny
przegląd i weryfikację wszystkich ele-
mentów instalacji, wyposażenie ze-
społu skraplaczy i zbiorników amonia-
ku w systemy ograniczające rozprze-
strzenianie się chmury amoniaku w ra-
zie rozszczelnienia, cykliczne przeglą-
dy systemów kontrolno-pomiarowych,
detekcji i ppoż. Obejmuje również sys-
tem prewencji, obejmujący prewencję
techniczną, pożarową, w zakresie BHP,
ochronę środowiska, przygotowanie
działań ratowniczych. Uwzględnia za-
sady ochrony fizycznej zakładu po-
przez analizę stanu potencjalnych za-
grożeń i aktualnego stanu bezpie-
czeństwa, ocenę aktualnego stanu
służb ochrony, dane dotyczące spe-
cjalistycznej formacji ochronnej, dane
dotyczące rodzaju zabezpieczeń tech-
nicznych, zasady organizacji i wykony-
wania ochrony. Omawia zarządzanie
zmianami w systemie i prognozowanie
awarii.
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Zespół skraplaczy i zbiorników z amoniakiem

Poradniki FIREX określające strefy zagrożeń
związane z wyciekiem substancji niebezpiecz-
nych dla akcji ratowniczych Państwowej Straży
Pożarnej, Policji i innych służb przyjmują, że już
wyciek ponad 200 kg amoniaku stwarza strefę
zagrożenia do 600 m od miejsca wycieku. 
Potwierdzają to również analizy lokalnych 
sztabów kryzysowych.

�



Możliwe scenariusze
Dla przykładu przedstawię 4 sce-

nariusze zdarzeń potencjalnie wypad-
kowych:
• Uszkodzenie spawu na zbiorniku
amoniakalnym, wypływ całości ciek-
łego amoniaku (ok. 2,5 t) przez otwór
odpowiadający średnicy wielkości
100 mm przy ciśnieniu 11 barów (wy-
padek najgorszy).
• Uszkodzenie uszczelnień na rurocią-
gu w węźle magazynowania amoniaku
i wypływ ciekłego amoniaku przez otwór
odpowiadający 10 proc. powierzchni
króćca o średnicy 50 mm i ciśnieniu
11 barów (wypadek najbardziej praw-
dopodobny).
• Wypływ amoniaku gazowego z połą-
czenia kołnierzowego lub z otworu po-
wstałego na rurociągu w wyniku koro-
zji.
• Wyciek amoniaku podczas rozła-
dunku cysterny.

Według opracowanej analizy za-
grożeń zagrożenia wymienione w punk-
tach nr 2, 3, 4 mieszczą się w zakresie
ryzyka akceptowanego. Zdarzenie nr 1
zakwalifikowano do poziomu ryzyka
tolerowanego, tj. najniższego z możli-
wych do zaakceptowania, ale z uwagi
na obszar oddziaływania wykraczają-
cy poza teren zakładu przyjęto jako pod-
stawowy do analizy sytuacji krytycznej
związanej z wyciekiem amoniaku.
W oparciu o tę sytuację wystąpił pro-
blem bezpiecznych odległości (obsza-
ru oddziaływania) od największego po-
tencjalnego zagrożenia. Dla PPL „Koral”
w Rzeszowie odległość ta wynosi 500 m
i powinna być brana pod uwagę przy lo-
kalizacji inwestycji zewnętrznych w po-
bliżu firmy. 

Zapisy ustawowe Prawa ochrony
środowiska doprowadziły do podziału
zakładów na zakład zwiększonego ry-
zyka (dla amoniaku powyżej 50 ton po-
jemności instalacji ) i dużego ryzyka (dla
amoniaku powyżej 200 ton), przy czym
nie uwzględniają wielu zakładów, głów-
nie spożywczych, posiadających w swo-
ich instalacjach ilości mniejsze niż
50 ton. Skutkuje to chaosem inwesty-
cyjnym doprowadzającym do lokaliza-
cji obiektów użyteczności publicznej,
a zwłaszcza bloków mieszkalnych,
w pobliżu zakładów niekwalifikujących
się do ZZR, lecz w których awaria in-
stalacji amoniakalnej i wyciek amo-
niaku w ilości ok. 2–4 ton może spowo-
dować zagrożenie zdrowia, a nawet ży-
cia potencjalnych mieszkańców. Co
ciekawe, poradniki Forex określające
strefy zagrożeń związane z wyciekiem

substancji niebezpiecznych dla akcji ra-
towniczych Państwowej Straży Pożarnej,
przyjmują, że już wyciek ponad 200 kg
amoniaku stwarza strefę zagrożenia do
600 m od miejsca wycieku. Potwier-
dzają to również analizy lokalnych szta-
bów kryzysowych.

Właściwa 
identyfikacja zagrożeń

System zobowiązuje firmę do mo-
nitorowania działań zapobiegających
awariom. Wszystkie działania muszą
być potwierdzone podczas audytów.
Prowadzone są ćwiczenia specjali-
styczne – gry decyzyjne i trening za-
kładowych służb ratowniczych z udzia-
łem jednostek Państwowej Straży Po-
żarnej. Osiągnięcie najniższego możli-
wego poziomu ryzyka wystąpienia po-
ważnej awarii przemysłowej umożli-
wia długofalowy program modernizacji
technicznej zakładu, który obejmuje
badania okresowe, badania predyk-
cyjne, innowacyjność generującą de-
cyzje inwestycyjne w infrastrukturze.
Realizując wytyczne programu bez-
pieczeństwa dla instalacji amoniakalnej,
przeprowadzono identyfikację przewi-
dywanych zagrożeń w dwóch podsta-
wowych grupach:

1. Źródła zagrożeń wewnętrznych
(wynikające z charakteru prowadzonych
procesów technologicznych):
• wzrost temperatury w zbiornikach,
• wzrost ciśnienia,
• wzrost poziomu cieczy w zbiornikach,
• brak zasilania w media,
• błędy ludzkie przy obsłudze instalacji
• zużycie techniczne instalacji: korozja,
zakamienienie itp.
• wypadkowe rozszczelnienie instalacji
(np. uderzenie masztem wózka)

2. Źródła zagrożeń zewnętrznych
wynikające z:
• awarii instalacji w sąsiednich zakła-
dach,
• bliskości szlaków komunikacyjnych,
• ekstremalnych zjawisk atmosferycz-
nych,
• zagrożeń terrorystycznych,
• ingerencji osób trzecich
oraz wprowadzono zasadę identyfika-
cji zagrożeń każdorazowo po:
• wprowadzeniu zmiany procesu, tech-
nologii lub organizacji pracy itp.
• awarii, zdarzeniu bliskiemu awarii, wy-
padku przy pracy, nieplanowanej wy-
mianie części aparatury (urządzeń
związanych bezpośrednio z procesem
produkcyjnym lub magazynowaniem
substancji niebezpiecznych)
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Dobra współpraca naszej kadry technicznej 
z Oddziałem UDT w Rzeszowie pozwala na 
dalsze i szersze korzystanie w przyszłości z inno-
wacyjnych metod i usług takich laboratoriów, 
jak Acoustic Emission Diagnostic.

Ćwiczenia prewencyjne z symulacji awarii instalacji amoniakalnej
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• zaistniałej poważnej awarii przemy-
słowej na podobnej instalacji w podobnym
procesie w innym przedsiębiorstwie. 

Kontrolę operacyjną realizuje system
kontrolno-pomiarowy, który obejmuje:
• parametry pracy sprężarek z sygna-
lizacją parametrów alarmowych,
• parametry pracy instalacji,
• pracę urządzeń sterujących i regula-
cyjnych,
• monitorowanie ważnych dla bezpie-
czeństwa parametrów procesowych.

Program uwzględnia testowanie
systemów ostrzegawczych, generowa-
nia alarmów i urządzeń bezpieczeń-
stwa.

AE – metoda 
warta zastosowania

Reprezentując firmę na konferencji
Metalko w Toruniu w 2017 roku, miałem
okazję zapoznać się z ofertą badań dia-
gnostycznych dla oceny stanu tech-
nicznego urządzeń, w tym instalacji
amoniakalnych i chłodniczych, labora-
torium firmy Acoustic Emission Dia-
gnostic Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Fir-
ma ta prowadzi badania diagnostycz-
ne metodą emisji akustycznej (AE), któ-
rej zalety zaprezentowano w trakcie kon-
ferencji. Szczególnie zainteresowało
nas to, że są to badania uznane przez
Urząd Dozoru Technicznego i mogą być
wykonywane na urządzeniach tech-
nicznych i instalacjach w trakcie pro-
cesu produkcji. Wyniki przedstawiane
są w formie wizualizacji w 2D i 3D, a co
najważniejsze, badanie metodą emisji
akustycznej (za zgodą UDT) zastępuje
rewizję wewnętrzną i próbę ciśnieniową
urządzenia w ramach obowiązkowych
badań okresowych.

Realizowany przez nas od kilku lat
program modernizacji infrastruktury
technicznej zakładu w Rzeszowie wska-
zał, by w ramach badań profilaktycz-
nych przeprowadzić badania kilku (6)
zbiorników amoniaku o najdłuższym
stażu eksploatacyjnym pomimo pozy-
tywnej oceny ich stanu technicznego
i dalszego, bez ograniczeń dopusz-
czenia do dalszej eksploatacji przez
UDT. Przedstawiciele laboratorium AED
Polska Sp. z o.o. przeprowadzili wizję lo-
kalną, zapoznali się z dokumentacją
techniczną naszych urządzeń, po czym
przedstawili program badań z wyko-
rzystaniem metody AE oraz ofertę. 

W styczniu 2018 roku badania takie
zostały wykonane. Faktycznie realiza-
cja badania AE nie stanowiła żadnej
przeszkody w realizacji zadań pro-
dukcyjnych. Współpracując z operato-

rami aparatury diagnostycznej AE z fir-
my AED Polska Sp. z o.o., po trzech
dniach zakończyliśmy badania. Wnio-
ski zostały przedstawione w szczegó-
łowych sprawozdaniach i bardzo nas
usatysfakcjonowały, a zawarte uwagi
i zalecenia wykorzystaliśmy w dalszym
postępowaniu modernizacyjnym urzą-
dzeń. W jednym przypadku wnioski
z badań i zalecenia obejmowały po-
trzebę przeprowadzenia badań wali-
dacyjnych rezultatów badań AE. Po
przeprowadzeniu badań walidacyjnych
metodą UTT na wskazanym, niewielkim
obszarze badanego urządzenia nie
stwierdzono wad strukturalnych zbior-
nika, a zarejestrowana w badaniu AE
możliwość ich wystąpienia była efektem
turbulencji medium roboczego.

Diagnostyka 
i odpowiedzialna 
eksploatacja

Uważam, że rozwój innowacyjnych
metod badawczych służących ocenie
stanu technicznego eksploatowanych
urządzeń powinien iść w kierunku szyb-
kiej i nieuciążliwej diagnostyki, a metody
wizualne, magnetyczno-proszkowe, en-
doskopopowe itp. tego nie zapewniają.
Dobra współpraca naszej kadry tech-
nicznej z Oddziałem UDT w Rzeszowie
pozwala na dalsze i szersze korzystanie
w przyszłości z innowacyjnych metod
i usług takich laboratoriów, jak Acoustic
Emission Diagnostic.

Podsumowując:
• dokładne zdefiniowanie sytuacji kry-
tycznych i sposobów minimalizacji ry-
zyka ich wystąpienia we wszystkich
obszarach działalności firmy pozwala

na wytworzenie bezpiecznego i konku-
rencyjnego produktu, bezpieczne pro-
wadzenie procesów technologicznych
i maksymalne ograniczenie zagrożenia
dla ludzi i środowiska;
• nakłady w procesach modernizacji
i badań, a szczególnie poszukiwanie
i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
jest inwestycją w efektywny i odpowie-
dzialny rozwój zakładu;
• właściwy i rozsądny dobór innowa-
cyjnych technik i metod badawczych jest
gwarancją pełnej, obiektywnej oceny
urządzeń i infrastruktury technicznej
pozwalającej na optymalną, uzasad-
nioną ekonomicznie modernizację;
• amoniak – substancja potencjalnie
niebezpieczna – jako medium robocze
w instalacjach chłodniczych jest bez-
pieczny, może być przyjazny dla śro-
dowiska, ale wymaga szczególnego
nadzoru i właściwej eksploatacji przez
ludzi rozsądnych i odpowiedzialnych;
• dobra i partnerska współpraca z przed-
stawicielami instytucji zewnętrznych:
Urzędu Dozoru Technicznego, Inspek-
toratu Ochrony Środowiska, Państwowej
Straży Pożarnej i otwartość na innowa-
cje służą rozwojowi wyższej kultury
technicznej, efektywnej modernizacji
infrastruktury i bezpieczeństwu proce-
sowemu.

Myślenie o bezpieczeństwie w Przed-
siębiorstwie Produkcji Lodów „Koral” po-
mimo dużej infrastruktury technolo-
gicznej i technicznej, w tym chłodniczej,
nie może doprowadzić do „schłodzenia”
naszych działań, a przyjętą postawę
w tej dziedzinie musi cechować odpo-
wiedzialność, kreatywność i otwartość
na innowacje. �

Maszynownia amoniakalna
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Wśród autorskich przedsięwzięć
ANWILU na rzecz podnosze-
nia poziomu edukacji we Wło-

cławku znalazły się takie, które firma re-
alizuje w partnerstwie z Zespołem Szkół
Chemicznych (dalej ZSCh). 3 lata temu
ANWIL objął patronatem klasę o profi-
lu technik technologii chemicznej w tej
placówce, a w ubiegłym roku – z ini-
cjatywy przedsiębiorstwa – odbyły się
w niej po raz pierwszy warsztaty che-
miczne dla gimnazjalistów, które po-
prowadzili naukowcy z zaprzyjaźnio-
nego z ANWILEM Wydziału Chemii Po-
litechniki Łódzkiej.

Anwilowe warsztaty chemiczne 
pod okiem naukowców

Młodzi włocławianie przenieśli się w świat polimerów. 64 gimnazjalistów z Włocławka 
i okolic wzięło udział w warsztatach, które ANWIL zorganizował w laboratoriach 
Zespołu Szkół Chemicznych. Zajęcia – na zaproszenie włocławskiej spółki z Grupy
Orlen – poprowadzili naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Niekonwencjonalne lekcje 
chemii odbyły się 11 kwietnia w ramach II edycji warsztatów.



Ze względu na dużą frekwencję
w ubiegłorocznych warsztatach wło-
cławska spółka z Grupy Orlen posta-
nowiła zorganizować w tym roku w po-
rozumieniu z ZSCh drugą edycję tego
naukowego przedsięwzięcia. Lista za-
pisów została zamknięta wraz ze zgło-
szeniem 64. nazwiska gimnazjalisty za-
interesowanego udziałem w wydarze-
niu.

Tegoroczną edycję warsztatów za-
inaugurowało przemówienie Andrzeja
Kisielewskiego, dyrektora ds. perso-
nalnych w ANWILU, który zwrócił się do
młodych chemików słowami: – Konfu-
cjusz powiedział: „Powiedz mi, a zapo-
mnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól
mi zrobić, a zrozumiem”, dlatego mam
nadzieję, że eksperymenty, które prze-
prowadzicie dziś pod opieką wykła-
dowców akademickich zapadną wam
w pamięć i sami się przekonacie, jak
praktyczną dziedziną nauki jest chemia.
Taka refleksja powinna być dla was
szczególnie ważna, ponieważ nieba-
wem staniecie przed wyborem dalszej
ścieżki edukacyjnej. Być może zdecy-
dujecie się na naukę w klasach o pro-
filach ścisłych. Uczniowie, którzy po-
dejmą taką decyzję, mają bardzo duże
szanse na znalezienie zatrudnienia
gwarantującego im satysfakcję płynącą
z wykonywania ciekawego zawodu,
a także atrakcyjne wynagrodzenie. Rów-
nież w naszej spółce. ANWIL oferuje bo-
wiem szereg możliwości, do skorzysta-
nia z których serdecznie was zachęcam.

Niekonwencjonalne lekcje chemii,
które odbyły się 11 kwietnia we wło-
cławskim ZSCh, poprowadzili naukowcy
z Politechniki Łódzkiej. Prof. dr hab. inż.
Izabela Witońska, prof. dr hab. inż. Da-
riusz Bieliński oraz dr inż. Tomasz Goz-
dek opowiedzieli młodym pasjonatom
chemii o polimerach – związkach na-
zywanych także tworzywami sztuczny-
mi lub plastikami. Natomiast doktoran-
ci łódzkiej uczelni zaprezentowali gim-
nazjalistom w laboratoriach włocław-
skiego „Chemika”, jak otrzymywana
jest pianka poliuretanowa, przeprowa-
dzili eksperymenty pokazujące właści-
wości gumy, a także przybliżyli proces
powstawania powłoki ceramicznej, któ-
ry nieprzypadkowo został ujęty w pro-
gramie warsztatów. Specjaliści z AN-
WILU wraz z naukowcami z Politechni-
ki Łódzkiej i Głównego Instytutu Gór-
nictwa od ubiegłego roku pracują bo-
wiem nad opracowaniem receptury
zwiększającej odporność produkowa-
nego we włocławskiej firmie polichlorku
winylu na działanie ognia. �
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Specjaliści z ANWILU wraz z naukowcami z Poli-
techniki Łódzkiej i Głównego Instytutu Górnictwa
od ubiegłego roku pracują nad opracowaniem
receptury zwiększającej odporność produkowa-
nego we włocławskiej firmie polichlorku winylu
na działanie ognia.
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Koszty poniesione z tytułu zobo-
wiązań, np. z tytułu zobowiązań
krótko- czy długoterminowych

możemy uwzględnić jako koszty uzy-
skania przychodu. Zmniejsza to nasz
zysk netto, czyli podstawę do opodat-
kowania. Efektem jest niższa wartość po-
datku liczona od zysku netto niż w przy-
padku finansowania działalności kapi-
tałem własnym (kiedy nie korzystamy
z finansowania zewnętrznego).

Innym ważnym aspektem jest po-
zyskanie środków finansowych na więk-
sze przedsięwzięcia powyżej kilku czy
kilkunastu milionów euro. Niewiele firm
jest w stanie sfinansować projekty o ta-
kiej wartości z posiadanych kapitałów
czy pożyczek od grupy kapitałowej.

Projekty inwestycyjne w MŚP
Szczególnej uwagi wymagają firmy

z sektora MŚP (według definicji UE za-
trudniające mniej niż 250 pracowników,
o sumie bilansowej nie większej niż
43 mln euro i przychodach rocznych po-
niżej 50 mln euro). Odpowiadają one za
dwie trzecie miejsc pracy i generują po-
nad połowę PKB. Statystyki jedno-
znacznie wskazują, jak ważna jest do-
stępność finansowania zewnętrznego dla
projektów inwestycyjnych w tym sektorze.

Algorytmy stosowane przez banki
przy badaniu zdolności oceny kredyto-
wej często nie są przystosowane do spe-
cyfiki funkcjonowania małych firm. Naj-
częściej mikroprzedsiębiorcy zgłaszają
problem z dostępem do finansowania
bankowego wynikający właśnie z tego
powodu. W celu poprawy płynności
i spłaty decydują się na nieodpowiednie
dla nich narzędzia – wysoko oprocen-
towane pożyczki konsumenckie lub po-
życzki w instytucjach, które nie podlegają
prawu bankowemu, a RRSO wynosi
ponad 1000 proc. Ze statystyk wynika, że
aż 17 proc. osób zaciągających kredy-
ty konsumenckie online to przedsię-
biorcy. Pożyczają w celu zaspokojenia
bieżących potrzeb firmy, żeby opłacić
ZUS, podatki, spłacić podwykonawcę
czy kupić materiały niezbędne do pro-
wadzenia działalności.

Start-upy borykają się z jeszcze więk-
szym problemem z dostępem do kapi-
tału. Nie spełniają one podstawowych
kryteriów niezbędnych do uzyskania
kredytu, takich jak zdolność kredytowa,
zabezpieczenia, znaczny majątek trwa-
ły. Ze względu na zmienność otoczenia
prawnego i bankowego często przeno-
szą konta firmowe z banku do banku, su-
gerując się najbardziej korzystną ofertą,
nie zwracając uwagi na korzyści i moż-
liwości, jakie daje dłuższa historia w ban-
ku (choćby regularne spłacanie kredy-
tów obrotowych). Wadami kredytu są też
znaczne koszty wynikające z KOD (kosz-
ty obsługi długu) i obciążenie ksiąg „za-
kredytowanych” firm.

Perspektywy rozwoju faktoringu
Faktoring jest jedną z najszybciej

rozwijających się usług finansowych
na rynku, polegającą na wykupieniu
wierzytelności faktorantów, czyli klien-
tów przez bank. Pozwala ona przed-
siębiorcom poprawić płynność finan-
sową oraz zwiększyć obroty. Zaletą
faktoringu jest przyśpieszenie wpływu
płatności z wystawionych faktur. Istotne
dla przedsiębiorców jest to, że wyku-
pione przez bank wierzytelności mogą
dotyczyć zarówno faktur zagranicz-
nych, jak i krajowych. Oddanie zarzą-

dzania wierzytelności podmiotowi ze-
wnętrznemu pozwala ograniczyć ryzy-
ko niewypłacalności kontrahenta i sta-
nowi alternatywne źródło finansowania
bieżącej działalności.

Instytucje finansowe 
wspierające projekty 
inwestycyjne

Przedsiębiorstwa z tego sektora
często realizują znaczne projekty in-
westycyjne. Finansowanie komercyjne
nie zawsze jest atrakcyjne, głównie ze
względu na wymagany zastaw oraz
sztywne zasady spłaty pożyczki. Po-
trzebom konsumentów wychodzą  na-
przeciw instytucje oferujące możliwość
pozyskania zewnętrznego finansowa-
nia, takie jak Polski Fundusz Rozwoju,
Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Go-
spodarstwa Krajowego.

Do wyboru są także programy insty-
tucji międzynarodowych, np. Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Eu-
ropejskiego Funduszu Inwestycyjnego
(EFI) czy Europejskiego Banku Odbudo-
wy i Rozwoju (EBOR). Każdy z tych pod-
miotów ma nieco inną specyfikę i warunki
udzielania pożyczek i kredytów. EBOR to
międzynarodowa instytucja finansowa
o ratingu kredytowym AAA, promująca
transformację w kierunku gospodarki
rynkowej w 30 krajach Europy i Azji.
W 2016 roku EBOR zainwestował w Pol-
sce ponad 776 mln euro. Finansuje on do
35 proc. kosztów projektu, a minimalna
wartość inwestycji to 10 mln euro. Z ko-
lei EBI to główna europejska instytucja fi-
nansowa najbardziej zainteresowana
projektami powyżej 30 mln euro. Finan-
sowanie EBI w Polsce w 2017 roku wy-
niosło łącznie 5,1 mld euro, co dało nam
5. miejsce w UE pod względem wielkości
odbiorców kredytów EBI.

EFI oferuje gwarancje dla MŚP przy
wykorzystaniu kapitału wysokiego ry-
zyka i instrumentów finansowania opar-
tych na podziale ryzyka oraz gwarancje
dla instytucji finansowych na pokrycie
kredytów dla MŚP (np. dla EBI). Gwa-
rancja w ramach EFI często stanowi
uzupełnienie w realizacji inwestycji
wspólnie z EBI czy BGK. �

Wsparcie dla MŚP
Polska gospodarka dobrze się rozwija, nasze firmy rosną i szukają rynków za granicą.
Stąd coraz częściej spotykamy się z potrzebą pozyskania finansowania zewnętrznego
dla krajowych przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych. 

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



Świadczymy usługi projektowe i wykonawcze dla firm potrzebujących wsparcia technicznego. Zajmujemy się projektowaniem
i wykonawstwem aparatury ciśnieniowej, maszyn, oprzyrządowania technologicznego, narzędzi specjalnych oraz wyrobów
prototypowych.
• Projektujemy i wykonujemy maszyny prototypowe
• Wykonujemy analizy laboratoryjne, obliczenia maszyn i urządzeń
• Wykonujemy analizy wytrzymałościowe, dynamiczne i modalne dla projektowanych i modernizowanych maszyn
• Modernizujemy istniejące maszyny i urządzenia
• Dostosowujemy maszyny i aparaturę ciśnieniową do wymogów zasadniczych dyrektyw WE
• Doradzamy we wdrażaniu oznakowania CE maszyn nowych i używanych
• Wykonujemy audyty istniejących maszyn i urządzeń celem dostosowania do wymogów dyrektyw europejskich
• Wykonujemy prototypowanie za pomocą najnowszych programów oraz wydruk 3D zaprojektowanych modeli
• W projektowaniu i w wykonawstwie z powodzeniem stosujemy najnowsze materiały konstrukcyjne czołowych firm światowych

Nasze instalacje od kilkudziesięciu lat pracują w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej oraz w Indiach.
Rovex Ltd to zespół ludzi, których celem jest projektowanie i wytwarzanie najlepszej aparatury przemysłowej. Nasi inżyniero-
wie posiadają praktyczną wiedzę w zakresie procesów przemysłowych, takich jak:
• magazynowanie ciał stałych cieczy i gazów,
• transport i dozowanie ciał stałych i cieczy,
• rozdrabniarki,
• klasyfikatory, przesiewacze i separatory,
• mieszanie i mieszalniki,
• reaktory chemiczne.

Rovex Ltd
tel. +48 603 170 081, e-mail: rovexltd@wp.pl, www.rovex.com.pl

Dzięki wyzwaniom stawianym przez Państwa potrzeby możemy realizować nasze pasje!

Rovex Ltd projektuje, wykonuje i montuje aparaturę przemysłową dla różnych dziedzin gospodarki,
w szczególności dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego i oczyszczalni ście-
ków. To kompletne ciągi technologiczne, składające się z poszczególnych urządzeń jednostkowych.
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Przy braku odporności na szereg
czynników organizacja może po
prostu przestać istnieć. Zacho-

wanie ciągłości działania to dzisiaj za
mało. Co to w ogóle jest odporność or-
ganizacji, czy jest niezbędna i jakie
przynosi korzyści? To „zdolność orga-
nizacji do przewidywania, przygoto-
wania się, reagowania i dostosowy-
wania się do narastających zmian oraz
niespodziewanych zakłóceń w celu
przetrwania i dalszego rozwoju” (BSI).
Oznacza to możliwość dostosowania
się, konkurencyjności, solidności.

Zarządzanie organizacją, standar-
dy i ich zmienność to naturalna kolej rze-
czy. Obecnie ciągłość działania nie sta-
nowi celu samego w sobie, lecz narzę-
dzie, które pozwala na uzyskanie „resi-
lience”.Odporność organizacji to umie-
jętność doskonałości w działaniu, która
daje możliwość przetrwania nawet

w trudnych chwilach. Patrząc całościo-
wo na organizację, mnogość systemów,
zmienność otoczenia, ryzyka, jakie mogą
nas spotkać, nie ulega wątpliwości, że
odporność organizacji jest istotnym
czynnikiem powodzenia i istnienia w dłu-
gofalowej perspektywie czasu. Ale jak do
tego podejść, na czym bazować? Tu
z pomocą przychodzi „resilience”, bu-
dowanie odporności organizacji – jej
trwałości mimo zmieniających się wy-
zwań czy turbulencji otoczenia.

Standard BS 65000 opisuje naturę
odporności oraz sposoby budowania
i zwiększania odporności organizacyj-
nej. W ciągu ostatnich lat nastąpił
znaczny postęp w obszarze zarządza-
nia ciągłością biznesową. W tym stan-
dardzie można znaleźć odpowiedzi na
pytania: czym jest odporność, czym
różni się od ciągłości biznesowej, jakiej
odporności potrzebujemy, gdzie znaj-
duje się odpowiedzialność za odpor-
ność w ramach organizacji, jak stać się
odporną organizacją, jak zmierzyć od-
porność. Jednym ze sposobów poprawy
odporności jest zintegrowanie i koor-
dynacja różnych obszarów operacyj-
nych w organizacji, tak aby BS 65000
opierał się na innych standardach zwią-
zanych z tymi obszarami. Większość or-
ganizacji działa w złożonej sieci inte-
rakcji. Według tej normy niezbędne
jest budowanie odporności nie tylko we-
wnątrz organizacji, lecz także w ra-
mach sieci i we współpracy z innymi.
Jest wiele modeli, metod wspierają-
cych organizacje w zarządzaniu w sy-
tuacjach kryzysowych o wielowymia-
rowy model BASIC PH, opracowany
w Izraelu przez prof. Mooli’ego Lahada.

Ciekawym podejściem jest model
trwałości organizacji – BSI zawarty
w standardzie BS 65000, który stanowi
podsumowanie cech trwałej organiza-

cji: doskonałości produktów, nieza-
wodności procesów oraz zachowań
pracowników. BSI zawęża wymagania
odporności organizacji do trzech ele-
mentów: doskonałości produktów, nie-
zawodności procesów oraz zachowań
pracowników. 

Trwałość organizacji to mechanizm,
który pozwala przywódcom świado-
mie podejmować decyzje w zakresie
mierzalnego ryzyka. Organizacje „re-
silience” dostrzegają i przewidują, wy-
korzystują możliwości, które się poja-
wiają, aby osiągnąć rezultat i w sytuacji
krytycznej pozytywnie przejść przez
trudności.

Bez zaangażowania całej organi-
zacji osiągnięcie trwałości się nie uda.
Trwałość to jest to, co organizacja robi
z tym, co jej się przydarza. W trwałej or-
ganizacji naturalną rzeczą jest dziele-
nie się doświadczeniami i wiedzą; nie
wywarza się „otwartych drzwi”, czerpie
się z doświadczeń przy nowym projek-
cie, wdrożeniu nowego produktu czy
planowaniu nowego procesu, obszarów
rozwoju. Wprowadzenie w organizacji
BS 65000 jest cenne dla każdego, kto jest
odpowiedzialny za budowanie odpor-
ności w swoich organizacjach. Coraz
częściej w organizacjach pojawiają się
menedżerowie odporności organiza-
cji, łączący wiele umiejętności, między
innymi: zarządzania ryzykiem, ciągłości
działania, zarządzania kryzysowego
i wiele innych koniecznych w tym ob-
szarze. Dlaczego odporność w organi-
zacji jest tak ważna? Ponieważ jest
strategicznym działaniem, to więcej niż
zarządzanie ryzykiem, to więcej niż
ciągłość działania, to obraz sukcesu or-
ganizacji, która ciągle się doskonali,
przewiduje nadarzające się możliwości
oraz wykorzystuje szanse w celu bu-
dowania trwałej przewagi. �

Budowanie trwałej organizacji 
– „Resilience”
Wpływ szybko zmieniającego się świata, wdrażanie nowych technologii, przemysł 4.0,
stawiane wyzwania, nowe zagrożenia, coraz większa konkurencyjność są nieuchronne,
ale zarazem wymuszają na organizacjach stawanie przed coraz to nowymi sytuacjami
kryzysowymi: terroryzmem, zagrożeniami bezpieczeństwa, kryzysami gospodarczymi,
zmianami technologicznymi, zmianami wizerunkowymi. Aby poradzić sobie z tymi wy-
zwaniami, trzeba posiadać kompetencje, które pozwolą na ochronę organizacji.

Izabela 
Wiśniewska-Lewandowska
ekspert ds. cyberbezpieczeństwa
i ekspert ds. bezpieczeństwa
rynku przemysłowego
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Ważnymi gośćmi gali byli re-
prezentanci administracji pań-
stwowej i innych organów ad-

ministracji publicznej, z którymi Izba
z powodzeniem współpracuje już od
trzech dekad. Głos zabrał między in-
nymi Adam Kwiatkowski – sekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, który odczytał list pre-
zydenta Andrzeja Dudy. Zgromadzeni
wysłuchali także listów od ministra
spraw zagranicznych Jacka Czaputo-
wicza, który podziękował wszystkim
przedstawicielom polskiego sektora
chemicznego za wkład wnoszony
w rozwój gospodarczy i społeczny kra-
ju, oraz od ministra finansów Teresy
Czerwińskiej, w którym podkreślona
została kluczowa rola polskiego sekto-
ra chemicznego w dostarczaniu inno-
wacyjnych rozwiązań dla innych sek-
torów. W imieniu świata nauki Izbie
gratulował prof. Janusz Zieliński, pro-
rektor Politechniki Warszawskiej.

Wśród przemawiających znaleźli
się również: minister przedsiębiorczo-
ści i technologii Jadwiga Emilewicz,
sekretarz stanu w Ministerstwie Inwe-
stycji i Rozwoju Artur Soboń, prezes za-

30 lat mądrego współdziałania
8 marca odbyła
się uroczysta gala 
z okazji 30-lecia Polskiej
Izby Przemysłu Chemicz-
nego. W wydarzeniu wzięli
udział przedstawiciele ad-
ministracji rządowej, firm 
i instytucji zrzeszonych 
w Izbie oraz środowisk 
naukowych, a także parla-
mentarzyści.

Fot. Materiały prasowe PIPC (6)



rządu Mazowieckiego Funduszu Porę-
czeń Kredytowych Wiesław Kołodziejski,
przedstawiciel marszałka województwa
mazowieckiego, oraz prezes Urzędu Pa-
tentowego RP Alicja Adamczak, która
wręczyła prezesowi Tomaszowi Zieliń-
skiemu adres hołdowniczy za działal-
ność rozwojową oraz wspieranie pol-
skiej wynalazczości.

Ważnym elementem jubileuszowej
gali były także wystąpienia przedsta-
wicieli biznesu: przewodniczącego Rady
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
i prezesa Grupy Azoty Wojciecha War-
dackiego, wiceprzewodniczącego Rady
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
i wiceprezesa zarządu PKN Orlen Kry-
stiana Patera oraz reprezentantów or-
ganizacji zrzeszających firmy: dyrekto-
ra generalnego Europejskiej Rady Prze-
mysłu Chemicznego Cefic Marco Men-
sinka i wiceprezesa Krajowej Izby Go-
spodarczej Wojciecha Koneckiego.

Istotną częścią uroczystości było
wystąpienie prezesa Polskiej Izby Prze-
mysłu Chemicznego, dr. inż. Tomasza
Zielińskiego, który podkreślił, że Izba to
przede wszystkim ludzie wspólnie bu-
dujący historię, wśród których znajdu-
ją się poprzedni prezesowie i prze-
wodniczący Rady Izby. To oni swoimi
działaniami wpisali się w dzieje stowa-
rzyszenia i jego rozwój.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni
wszystkim przybyłym za wspólne cele-
browanie tego ważnego dla polskiej go-
spodarki jubileuszu. 30 lat działalności
PIPC to czas ciągłego rozwoju, szukania
nowych dróg, mądrego współdziałania
oraz wytężonej pracy, dzięki której dziś
Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest
największym przedstawicielem pol-
skiego sektora chemicznego na arenie
krajowej i międzynarodowej.

Partnerem strategicznym wydarze-
nia był PKN Orlen, zaś partnerami
głównymi: Anwil, BASF Polska, Grupa
Azoty, Grupa Lotos, PCC Rokita i Syn-
thos. �
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30 lat działalności
PIPC to czas cią-
głego rozwoju, szu-
kania nowych dróg,
mądrego współdzia-
łania oraz wytężonej
pracy.
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Wyróżnienie przyznane zostało
przez Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Małopolski, w ra-

mach konkursu Najlepsze Przedsię-
wzięcia Roku 2017 w Małopolsce – Lider
Małopolski. Docenione zostają w nim
najważniejsze przedsięwzięcia o wy-
miarze społecznym, inwestycje infra-
strukturalne oraz ekspansywne firmy
z Małopolski z nowoczesnymi techno-
logiami, stwarzające nowe miejsca pra-
cy.

Wielicka Strefa Aktywności Gospo-
darczej to obszar, gdzie w 2016 roku od-
bywały się Światowe Dni Młodzieży
z udziałem Ojca Świętego Franciszka
i prawie 2,5 miliona pielgrzymów. Na-
stępnie na tym terenie samorząd mia-
sta zorganizował Wielicką Strefę Ak-
tywności Gospodarczej, a deweloper 7R

Wieliczka Liderem Małopolski 2017

Miasto Wieliczka oraz 7R Logistic SA Park Logistyczny w Brzegach otrzymali presti-
żowy tytuł „Lidera Małopolski 2017” za stworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Go-
spodarczej, uznanej za najlepsze przedsięwzięcie roku 2017 w Małopolsce. 21 marca br.
odbyła się uroczysta gala połączona z konferencją, podczas której nagrodę odebrali
burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz prezes zarządu 7R SA Tomasz Lubowiecki.

Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

Spotkanie Zarządu Województwa Małopolskiego z przedstawicielami gmin powiatu wielickiego



otworzył I etap Parku Logistycznego
Kraków Kokotów–Brzegi, w ramach
którego powstały cztery magazyny na
wynajem o powierzchni prawie 54 tys.
mkw. Docelowo w Kokotowie stanie
osiem budynków o łącznej powierzch-
ni ponad 180 tys. mkw. To inwestycja,
która ma szansę stać się największym
parkiem logistycznym w Małopolsce.
Dzięki inwestycji 7R na jej półmetku za-
trudnienie znalazło ok. 400–500 osób.

Wieliczka stała się też miejscem
obrad Zarządu Województwa Mało-
polskiego w sprawie aktualizacji Stra-
tegii Rozwoju Województwa Małopol-
skiego na lata 2011–2020. Podczas spo-
tkania 5 kwietnia w wielickim magi-
stracie marszałek Jacek Krupa wraz
z wicemarszałkiem Wojciechem Koza-
kiem przekazali samorządowcom po-
wiatu wielickiego promesy potwier-
dzające otrzymanie unijnej dotacji. War-
tość projektów na najbliższe dwa lata
dla powiatu wielickiego wyniesie prawie
38 mln zł, z czego 15 mln zł to dofinan-
sowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020 (RPO WM).
W obradach uczestniczyli: starosta Ja-
cek Juszkiewicz, wicestarosta Łukasz
Sadkiewicz, burmistrz Wieliczki Artur
Kozioł, burmistrz Niepołomic Roman
Ptak, wójt gminy Biskupice Henryk Ga-
wor, wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas,
wójt gminy Kłaj Zbigniew Strączek.

Środki przekazane na projekty re-
witalizacyjne w Wieliczce zadowolą
przede wszystkim miłośników kultury,
ponieważ jeszcze w tym roku zakończy
się budowa Centrum Społeczno-Kultu-
ralnego. Mieszkańcy solnego miasta
znajdą tam nowoczesną mediatekę,
salę widowiskową i kinową, a także bo-
gatą ofertę zajęć artystycznych czy
edukacyjnych. Co ważne, obiekt został
tak zaprojektowany, by osoby niepeł-
nosprawne nie miały żadnych proble-
mów z przemieszczaniem się po bu-
dynku. Inwestycja została oszacowana
na blisko 18 mln zł, z czego ponad 5 mln
zł pochodzi z RPO WM. – Dziś w Cen-
trum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne
Miasto” w Wieliczce przebywa rocznie
ponad milion osób. Jestem przekonany,
że wielicka Mediateka będzie cieszyła
się podobnym zainteresowaniem. Nowe
Centrum Społeczne stanowić będzie
połączenie tradycji z nowoczesnością,
a zarazem zapewni wielofunkcyjność
obiektu, która jest tak ważna w organi-
zacji czasu wolnego. Cieszę się, że
dzięki wsparciu Województwa Mało-
polskiego mogliśmy wybudować tak

piękny obiekt – podkreślił burmistrz
Wieliczki Artur Kozioł.

Dotacje unijne przyznane Wielicz-
ce sprzyjają także rozwojowi zaplecza
sportowego. Dzięki wsparciu z RPO
WM w wysokości 1,5 mln zł przy Szko-
le Podstawowej nr 3 w Wieliczce po-
wstały nowa sala gimnastyczna i bo-
isko sportowe. Obiekt służy przede
wszystkim uczniom, ale warto dodać,
że jest też przystosowany do organi-
zacji szkolnych zawodów – na widow-
ni przewidziano miejsce dla blisko
setki widzów. Koszt całego projektu to
ponad 2,8 mln zł. Spotkanie w Wie-
liczce stało się także okazją do podpi-
sania kolejnych umów dotacyjnych na
organizację autobusowych linii dowo-
zowych (ALD), które funkcjonują od
1 września ubiegłego roku dzięki współ-

pracy Województwa Małopolskiego
oraz gmin Wieliczka, Gdów i Świątni-
ki Górne. Po kilku miesiącach funk-
cjonowania autobusowych linii dowo-
zowych samorządowcy są zgodni – po-
mysł się sprawdza.

– Jesteśmy na drugim etapie rozwoju
transportu kolejowego, razem z Woje-
wództwem Małopolskim stworzyliśmy
system komunikacji autobusowej, inte-
gralnej z połączeniami kolejowymi.
Pierwsze lata wprowadzenia tego pilo-
tażowego rozwiązania osiągnęły sukces
porównywalny do stworzonego połą-
czenia kolejowego między Wieliczką a
Balicami. Po zakończeniu obecnie trwa-
jących inwestycji kolejowych w pełni do-
strzeżemy trafność tych rozwiązań ko-
munikacyjnych – wyjaśnia burmistrz
Wieliczki Artur Kozioł. �
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Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej to 
obszar, gdzie w 2016 roku odbywały się Świa-
towe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego 
Franciszka i prawie 2,5 miliona pielgrzymów. 
Następnie na tym terenie samorząd miasta 
zorganizował Wielicką Strefę Aktywności 
Gospodarczej, a deweloper 7R otworzył I etap 
Parku Logistycznego Kraków Kokotów–Brzegi, 
w którego ramach powstały cztery magazyny 
na wynajem o powierzchni prawie 54 tys. mkw.

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz prezes 7R Logistic Tomasz Lubowiecki 
odebrali prestiżowe wyróżnienie „Lider Małopolski 2017”.
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Oznakowanie dróg, estakad 
i instalacji w ANWILU 
w świetle zmiany przepisów

ANWIL to wiodące przedsiębiorstwo sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, jedyny pro-
ducent PCW w kraju i jeden z największych graczy na rynku nawozów azotowych. Ze
względu na specyfikę produkcji kwestie bezpieczeństwa są dla włocławskiej firmy priory-
tetowe, gdyż pracownicy spółki mają codziennie do czynienia z substancjami chemicz-
nymi, których transport, składowanie i stosowanie odbywa się w ściśle określonych
warunkach, z przestrzeganiem rygorystycznych zasad postępowania.

Fot. materiały prasowe spółkiANWIL z lotu ptaka



Spółka z Grupy Orlen jest zlokali-
zowana we Włocławku, gdzie
zajmuje powierzchnię około

445 ha. Na terenie zakładu znajduje się
wiele różnych instalacji produkcyjnych
(220 ha), a także obiekty energetyczne,
gospodarki wodno-ściekowej, składo-
wiska odpadów stałych i uwodnionych
oraz obiekty administracyjno-socjalne
(około 225 ha). Długość dróg dojazdo-

wych na instalacje produkcyjne i po-
mocnicze wynosi niemal 30 km.

Firma realizuje wiele inicjatyw zwięk-
szających świadomość i praktyczną
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Od maja 2011 roku reali-
zowany jest program Bezpieczny
ANWIL, w ramach którego wdrażane są
rozwiązania zarówno wynikające ze
zmieniającego się otoczenia prawnego,
jak i mające charakter ponadstandar-
dowy. ANWIL hołduje bowiem zasa-
dzie, że inwestowanie w szeroko defi-
niowane bezpieczeństwo pracy po pro-
stu się opłaca. Jednym z przedsięwzięć
sfinansowanych z budżetu programu
było wdrożenie zmian oznakowania

dróg dojazdowych na instalacje pro-
dukcyjne i pomocnicze. Projekt został
zainicjowany we wrześniu 2015 roku,
a jego pierwszy etap został sfinalizo-
wany rok później. Obecnie firma reali-
zuje drugi etap projektu oraz znajduje
się w przededniu rozpoczęcia realiza-
cji trzeciego.

Aktualna legislacja krajowa 
i unijna odnośnie oznakowy-
wania rurociągów i zbiorników 
zawierających chemikalia

Zmiana oznakowania wynikała ze
zmian legislacyjnych na gruncie pol-
skiego prawa – aktualizacji Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja
2012 roku dotyczącego oznakowania
miejsc, rurociągów oraz pojemników
i zbiorników służących do przechowy-
wania lub zawierających substancje nie-
bezpieczne lub mieszaniny niebez-
pieczne i zastąpienia go Rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z 25 sierpnia
2015 roku w sprawie sposobu oznako-
wania miejsc, rurociągów oraz pojem-
ników i zbiorników służących do prze-
chowywania lub zawierających sub-
stancje stwarzające zagrożenie lub
mieszaniny stwarzające zagrożenie.

Zgodnie z nowym rozporządze-
niem:
• pojemniki i zbiorniki służące do prze-
chowywania substancji lub mieszanin

zaklasyfikowanych – zgodnie z przepi-
sami rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
z 16 grudnia 2008 roku w sprawie kla-
syfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin – jako stwarza-
jące zagrożenie ze względu na zagro-
żenie dla zdrowia lub ze względu na
właściwości fizyczne oraz
• pojemniki i zbiorniki służące do pra-
cy z tymi substancjami lub mieszani-
nami,
• widoczne rurociągi zawierające takie
substancje lub mieszaniny lub służące
do ich transportowania

oznakowuje się piktogramami okre-
ślającymi rodzaj zagrożenia zgodnie

z załącznikiem V do Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku.

Przedmiotowe rozporządzenie do-
tyczące klasyfikacji, oznakowania i pa-
kowania (ang. Classification, Labelling
and Packaging of substances and
mixtures, skrót CLP) opiera się na Glo-
balnym Zharmonizowanym Systemie
Klasyfikacji i Oznakowania Narodów
Zjednoczonych (Globally Harmonized
System of Classification and Labelling
of Chemicals, skrót GHS) i ma na celu
zharmonizowanie wytycznych i zapew-
nienie wysokiego poziomu ochrony
zdrowia oraz środowiska, a także swo-
bodny przepływ substancji, mieszanin
i produktów.

W rozporządzeniu CLP ustalono
szczegółowe kryteria dotyczące ele-
mentów oznakowania: piktogramów,
haseł ostrzegawczych i standardowych
zwrotów wskazujących rodzaj zagro-
żenia, określających sposoby zapo-
biegania, reakcje oraz sposób prze-
chowywania i utylizacji substancji dla
każdej klasy i kategorii zagrożenia.
Piktogramy zostały ujednolicone z Glo-
balnym Zharmonizowanym Systemem
Organizacji Narodów Zjednoczonych
(GHS). Dotychczasowe symbole w ko-
lorze pomarańczowym zostały zastą-
pione białym kwadratem z czerwoną
obwódką, ustawionym na wierzchołku.

Główne założenia 
nowych wytycznych

Dla spółki kluczowe były zapisy
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 25 sierpnia 2015 roku w sprawie
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Piktogramy CLP – oprac. własne ANWIL

Piotr Majdański
starszy inżynier procesu, obszar
prewencji i BHP w ANWIL S.A.

�

ANWIL hołduje zasadzie, że inwestowanie w sze-
roko definiowane bezpieczeństwo pracy po pro-
stu się opłaca. Jednym z przedsięwzięć
sfinansowanych z budżetu programu było wdro-
żenie zmian oznakowania dróg dojazdowych na
instalacje produkcyjne i pomocnicze.



sposobu oznakowania miejsc, rurocią-
gów oraz pojemników i zbiorników słu-
żących do przechowywania lub zawie-
rających substancje stwarzające za-
grożenie lub mieszaniny stwarzające za-
grożenie, mówiące o tym, że:
• oznakowywane są miejsca, rurociągi,
zbiorniki, w których magazynowane są
„znaczące ilości substancji i mieszanin
stwarzających zagrożenie”,
• oznakowywaniu podlegają te miejsca,
w których znajdują się substancje i mie-
szaniny sklasyfikowane jako stwarza-
jące zagrożenie (klasyfikacja CLP) dla
zdrowia, życia i środowiska lub ze
względu na właściwości fizyczne,
• oznakowanie będzie zgodne z ozna-
kowaniem z Rozporządzenia CLP, cho-
ciaż dopuszczalne jest stosowanie pik-
togramów z załącznika I do Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia, jednakże
w przypadku braku równoważnego pik-
togramu w załączniku I do Rozporzą-
dzenia należy zastosować piktogram
CLP, co w praktyce oznaczałoby ko-
nieczność łączenia piktogramów z za-
łącznika I i II do ww. Rozporządzenia,
• miejsca oznakowania można dodat-
kowo uzupełnić: nazwą chemiczną, in-
formacją o zagrożeniach, wzorem che-
micznym,
• należy oznakować widoczne części
rurociągów na widocznych częściach

rurociągów lub w pobliżu takich części,
przy najbardziej niebezpiecznych ele-
mentach rurociągów, w szczególności
zaworów, złączy w odstępach gwaran-
tujących właściwy dostęp do informacji,
• piktogramy umieszcza się w pobliżu
miejsc składowania chemikaliów lub
w miejscach wejścia na dany teren,
w szczególności na drzwiach pomiesz-
czeń, w których są one składowane. 

Realizacja projektu 
zmian oznakowania 
obowiązującego w spółce

Obszar Prewencji i BHP włocławskiej
firmy, odpowiedzialny za wdrożenie
zmian oznakowania spółki, podzielił
projekt na trzy etapy:
• oznakowanie dróg dojazdowych na
instalacje wraz z likwidacją starego
oznakowania; 
• oznakowanie budynków produkcyj-
nych, magazynowych oraz zbiorników
operacyjnych;

• oznakowanie rurociągów (wraz z prze-
krojem estakad) w miejscach przeci-
nania się estakady z drogami magi-
stralnymi bądź wewnątrzwydziałowymi.

Przed rozpoczęciem realizacji pro-
jektu Obszar Prewencji i BHP zorgani-
zował dla kadry kierowniczej cykl szko-
leń poświęconych zmianom legislacyj-
nym związanym z przedmiotową te-
matyką. Pozwolił on na uspójnienie
wiedzy wszystkich osób, docelowo
współodpowiedzialnych za implemen-
tację nowych rozwiązań na terenie
spółki. 

W celu usprawnienia prac zostały
utworzone zespoły, które odpowiada-
ły za oznakowanie danej instalacji.
W skład każdego z nich wchodził m.in.
lider wydziału/zakładu lub osoba przez
niego wyznaczona, pracownik służby
BHP oraz Zakładowej Straży Pożarnej
ANWIL. Zadaniem zespołu było wy-
pracowanie koncepcji dotyczącej lo-
kalizacji oznakowania, kluczowych che-
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� We wrześniu 2016 roku został sfinalizowany
pierwszy etap projektu zmian oznakowania 
na terenie spółki. Obecnie ANWIL znajduje się 
w trakcie realizacji II etapu i jest w przededniu
rozpoczęcia realizacji trzeciego.

ANWIL S.A. Fot. materiały prasowe spółki



mikaliów stwarzających zagrożenie na
danym obszarze, uwzględnionych na
oznakowaniu (substancje SEVESO III
oraz charakterystyczne dla danego ob-
szaru), określenie środków ochrony in-
dywidualnej adekwatnych do zagro-
żeń występujących w danym obszarze,
a także dodatkowych zagrożeń (nie-
chemicznych) charakterystycznych dla
danej instancji/magazynu, np. zagro-
żenie hałasem lub zagrożenie wynika-
jące z poruszania się wózków widło-
wych na danym obiekcie oraz wskaza-
nie dodatkowej informacji dla kierow-

ców w miejscach załadunku/rozładun-
ku. W toku prac zespołów oraz w wyni-
ku przeprowadzonej wizji lokalnej wy-
typowano 148 miejsc ulokowania tablic
wolnostojących przy drogach prowa-
dzących na instalacje.

We wrześniu 2016 roku został sfi-
nalizowany pierwszy etap projektu
zmian oznakowania na terenie spółki.
Obecnie ANWIL znajduje się w trakcie
realizacji II etapu i jest w przededniu
rozpoczęcia realizacji trzeciego, po-
legającego na oznakowaniu estakad.
Oznakowanie budynków produkcyj-
nych, magazynowych oraz operacyj-
nych zbiorników obejmować będzie: 

• dodatkowe środki ochrony indy-
widualnej obowiązujące na terenie da-
nego obiektu, takie jak (nie ujęte na ta-
blicach przy drogach dojazdowych na
instalację):

• dodatkowe znaki ostrzegawcze cha-
rakterystyczne dla danego obiektu:

a także charakterystyczne chemi-
kalia występujące na danym obiekcie
wraz z identyfikacją zagrożeń. 

Trzeci etap projektu poświęcony
będzie oznakowaniu estakad przeci-
nających drogi magistralne bądź we-
wnątrzwydziałowe.

W ramach realizacji tego etapu
oznakowano pilotażowo jedną z insta-
lacji.

Do najważniejszych korzyści wyni-
kających z realizacji projektu nowego
oznakowania spółki należą: 
• ujednolicenie sposobu oznakowania
na terenie całej spółki i minimalizacja
liczby oznakowania,
• udoskonalenie informowania doty-
czącego zagrożeń chemicznych cha-
rakterystycznych dla danej instalacji
i sposobów minimalizacji ryzyka po-
przez zastosowanie środków ochrony in-
dywidualnej,
• określenie jasnych reguł stosowa-
nia środków ochrony indywidualnej
– wszystkie osoby zobligowane są do
stosowania środków ochrony indywi-
dualnej wskazanych na tablicy,
• centralizacja zarządzania oznako-
wywaniem dla kolejnych etapów pro-
jektu,
• udoskonalenie informowania kie-
rowców odbierających towar ze spółki
o postępowaniu w sytuacji awaryjnego,
niezamierzonego uwalniania się sub-
stancji chemicznej z instalacji do śro-
dowiska,
• możliwość bardziej precyzyjnego in-
formowania służb ratowniczych o miej-
scu ewentualnej nieszczelności dzięki
umieszczeniu oznakowania we wcze-
śniej wspólnie ustalonej lokalizacji,
• przeniesienie idei projektu na pod-
mioty zewnętrzne znajdujące się na te-
renie spółki jako dobrej praktyki. �
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Przykład tablicy wolnostojącej przy drodze
dojazdowej na instalacje – oprac. własne
ANWIL

Przykłady nowego oznakowania spółki
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By participating in training ses-
sions and scenario-based exer-
cises in handling an incident per-

sonnel become more aware of the ha-
zard itself and of the likely initiating
events. As a result they become not only
competent and confident in handling the
incident, but are more able to prevent
the accident occurring.

I emphasise the words ‘appropria-
te’ and ‘effective’ as too many organi-
sations have the mistaken belief that the
mere presence of a training regime is
sufficient, without considering its con-
tent and execution. Practice doesn’t
make perfect, but it can make perma-
nent, so if you regularly practise the
wrong thing, you will always do the
wrong thing – as many golfers will re-
cognise. Prevention of incidents, major
accidents and disasters begins in the
mind. Learning through real experien-
ce (hopefully the experiences of others
rather than your own!) or through cor-
rectly devised and delivered training
– and is reinforced through the conduct
of credible and realistic exercise sce-
narios.

This article discusses the inclusion
of major hazards in emergency exerci-
ses and training. It covers the need for
and design of an Emergency Respon-
se Training Programme and the fun-
damentals of scenario selection and
scenario development. Experience of

working worldwide in more than 12 co-
untries has shown that whilst the gene-
ric universal methodologies are widely
applicable, they can and should be ad-
apted and aligned to meet the needs of
specific industries, legal regimes and
training standards organisations – ‘one
size does not necessarily fit all’.

Any Emergency Response Training
Programme should adopt the ‘building
block’ approach and be success-based.
In other words there is no point in at-
tempting a major exercise with multiple
players unless and until each unit has
gained a base level of competence
before bringing them together to tackle
a realistic, integrated scenario. These
Building Blocks should be competence
based and split into: Training, Drills and
Exercises. For example, for a Fire Team
the Training may involve introducing the
different types of firefighting equipment
and which hoze/nozzle combinations
should be used and practicing handling

the components. A Drill is then perfor-
med in ‘slow time’, step by step, which
may involve selecting and connecting
the correct equipment and extingu-
ishing a fire. When the appropriate
competence has been achieved, an
Exercise can then be conducted where
the Fire Team are faced with an emer-
gency scenario and expected to be able
to identify, select and deploy the correct
equipment in realistic circumstances in
real time.

Once this Training Programme has
been achieved, it will be possible to put
in place an Emergency Response Tra-
ining Plan for continuation training.
What scenarios should be considered
in this Plan – the ‘worst case’ or the ‘most
likely’? Should we analyse previous in-
cidents and create similar scenarios so
that we can become proficient at han-
dling them? Unfortunately, history is
full of examples of fighting the ‘last
war’, cavalry charges against machine

Using Emergency Response 
Training to help ensure 
the understanding of Major Hazards
In high risk process industries many people ask the question: ‘How do I know that I am
not going to have a major accident tomorrow?’. There cannot be a 100% fool proof an-
swer, so another approach is to ask: ‘If I do have a major accident, how am I going to
minimise and mitigate its effect?’. This requires not only a detailed understanding of the
Major Hazards associated with the specific operation, but also appropriate and effec-
tive Emergency Response Training.

D. R. Charlton
Senior Consultant, Besst Group



guns. Sir Brian Appleton, Technical As-
sessor on the Cullen Inquiry (official pu-
blic inquiry into the Piper Alpha disa-
ster), said during the inquiry into the
world’s worst offshore disaster: ‘We
know from experience that the circum-
stances of any major accident never re-
peat themselves’. This often results
from equipment re-design, training and
an overall increase in awareness; ho-
wever that does not stop something very
similar occurring and also does not take
into account the complacency that
creeps in a few years afterwards. The-
re are many examples of this, just think
of the similarities between the capsizing
of the Herald of Free Enterprise and the
Estonia.

The best starting point for develo-
ping a truly effective and realistic Emer-
gency Response Training Plan is the re-
view, analysis and consolidation of the
site-specific major hazards as identified
by the Safety Case, Safety Report or
other major hazards study done for
the specific installation, site or location.
The impact of the hazards should be
ranked from highest to lowest. The
emergency response training events
should then be performed at a similar
frequency to the expected/predicted
occurrence of the major hazards in
the relevant safety study. For example,
if the risk of a fire is assessed as 30%
then 30% of the exercise scenarios
should involve a fire.

Once the required exercise type
(fire, explosion etc.) and frequency has
been established and fitted into a cycle
of exercises over a 5-year period, then
individual scenarios should be develo-
ped using site specific emergency re-
sponse plans; cause and effect charts;
piping and instrument diagrams; rele-
vant fire and gas detector locations and,
as needed, input from site staff (‘trusted
agents’). These major exercise plans

should be site specific and related to the
major hazards of the individual location
to ensure relevance and credibility. A re-
commended ratio of scenarios is about
one third as routine major hazard sce-
narios with no controls overridden, one
third with some controls removed with
subsequent severe consequences and
the remaining third as scenarios that are
theoretically possible and credible ac-
cording to the safety case/safety report,
but have not yet happened.

When devising scenarios, simply
by applying different control measures,
the apparently same scenario can have
dramatically different outcomes, e.g.
whether a gas cloud finds a source of
ignition or not, or the fixed firefighting

system is overridden or not. This can
materially impact the outcome, effecti-
veness and in some cases the relevance
of the exercise.

The above seems simple and straight-
forward to implement, but unfortunate-
ly this is not always the case; we need
to consider what could go wrong.
A number of things can disrupt this plan,
mainly caused by human failings
– typically:
• Personnel change-out/retirement can
be a major threat to the ongoing and
consistent understanding of the major
hazards. The major hazards can be very
well understood when a safety case/sa-
fety report is first written/submitted – after
a number of years, personnel move on
with a loss of the site specific major ha-
zards knowledge – there can be a ten-
dency to slip into the routine of generic
routine exercises with standard or
known outcomes/responses.
• Takeovers can result in the imposition
of a ‘new regime’ with scant regard to
the knowledge or thinking that went into
the ‘making of the case for safety’ for the
installation or plant – simply adopting
the major hazard and emergency re-

sponse regime from another location,
which may or may not be relevant to the
existing location/facility, may not be
the best solution. A lot of hard-learned
lessons can easily be discarded when
‘we (the new regime) don’t do it that
way’.
• Emergency Response Consultants
with little or limited real knowledge of the
major hazards of the site will tend to
‘dumb-down’ the scenarios and use
generic scenarios which are easier to
understand and run and will avoid the
removal of prevention, mitigation or
control measures of major hazards. 

Experience and best practice indi-
cates that there should be a single
person in the ‘Emergency Response Co-
ordinator’ role – either as a part-time or
full time role, depending on the size of
the organisation. We see the Emergen-
cy Response Coordinator as a safety cri-
tical role – the person fulfilling this role
should: 
• have a real understanding of the ma-
jor hazards of the installations, including
prevention, mitigation and control me-
asures, which keep the major accident
hazard scenarios to an ‘acceptable le-
vel’;
• be competent to write or approve
emergency response exercise scena-
rios, which include major hazard sce-
narios and preferably including the re-
moval of a prevention or control me-
asure which has serious or severe con-
sequence;
• have a good knowledge of the facili-
ty operations and personnel;
• be technically competent to evaluate
the technical competence of any emer-
gency response contractor used to run
or help run any emergency response ac-
tivity e.g. training, drill or exercise. 

To summarise, this article was titled
‘Using Emergency Response Training to
help ensure the understanding of the
major hazards’, but it is also the case
that ‘Understanding major hazards en-
hances the effectiveness of Emergency
Response Training’ and therefore the
two concepts should be synergistic.
Experience of conducting Emergency
Response training onshore and offshore
in a variety of industries around the
world has shown that the concept of
a targeted training programme that
results not in ‘more training’ but in
‘more effective training’ and where
‘less can be more’ is the answer to the
exam question: ‘How do I know that I am
not going to have a major accident to-
morrow?’. �
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The best starting point for developing a truly 
effective and realistic Emergency Response 
Training Plan is the review, analysis and consoli-
dation of the site-specific major hazards as 
identified by the Safety Case, Safety Report or
other major hazards study done for the specific
installation, site or location. The impact of the ha-
zards should be ranked from highest to lowest. 
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Obniżenie poziomu ryzyka jest
możliwe m.in. za sprawą wpro-
wadzenia skutecznych rozwią-

zań systemowych i opracowania regu-
lacji prawnych. Koszty błędów po za-
istniałych awariach przemysłowych są
ogromne. Można je ograniczyć po-
przez analizę ryzyka i właściwe roz-
wiązania zależnie od fazy życia insta-
lacji. 

Większość organizacji podchodzi
do zagadnień bezpieczeństwa kom-
pleksowo, tworząc zintegrowany system
zarządzania bezpieczeństwem, obej-
mujący wiele aspektów, w tym bezpie-
czeństwo pracy, ochronę środowiska
naturalnego, bezpieczeństwo proce-
sowe, a coraz częściej – cyberbezpie-
czeństwo oraz inne elementy, w zależ-
ności od potrzeb firmy. Takie podejście
pozwala na wykorzystanie funkcjonu-
jących elementów systemu zarządzania
w organizacji i tworzenie wspólnych pro-
cedur, nadzór nad systemem oraz do-
prowadzenie do ujednolicenia doku-
mentacji i zapisów, ale również na opty-
malizację kosztów w organizacji, np.

podczas planowania przestojów, mo-
dernizacji, remontów instalacji. 

Do podstawowych elementów sys-
temu zarządzania bezpieczeństwem
procesowym należą: informacja doty-
cząca bezpieczeństwa procesowego,
analiza zagrożeń procesowych, pro-
cedury operacyjne i instrukcje robocze,
szkolenia, bezpieczeństwo podwyko-
nawców, przegląd bezpieczeństwa
przed uruchomieniem instalacji, inte-
gralność mechaniczna, procedury spe-
cjalne, zarządzanie zmianami, plany
operacyjno-ratownicze, badania awa-
rii, wypadków i sprawozdawczość, au-
dyt zgodności z wymaganiami bezpie-
czeństwa, tajemnica handlowa i inne.

Równie ważne są: zapewnienie cią-
głości produkcji, systemów produkcji, or-
ganizacji oraz zapewnienie jakości
w odniesieniu do bezpieczeństwa pro-
cesowego, kontrola odstępstw i wybór
rozwiązań, informacje niezbędne dla za-
pewnienia bezpieczeństwa konstrukcji,
eksploatacji i remontów instalacji. Na
szczególną uwagę zasługują elementy
związane z zarządzaniem ryzykiem,
zarządzanie zmianami oraz integral-
ność mechaniczna.

Z każdym rodzajem działalności
człowieka jest związane ryzyko. Istnie-
je przy tym jednak możliwość, że elimi-
nując działalność, spowoduje się jedy-
nie zmianę źródła zagrożenia. Zasto-
sowane środki techniczne i procedu-
ralne, niezależnie od tego, jak duże są
nakłady finansowe, mogą tylko wyeli-
minować część źródeł zagrożeń. To, co
zostaje, przyczynia się do tzw. ryzyka
resztkowego. Wydaje się, że potencjal-
nym wspólnym mianownikiem integro-
wania różnych systemów zarządzania
dotyczących zasobów ludzkich, jakości
produktów lub usług, relacji z klientami,
zdrowia i bezpieczeństwa czy wpływu
na środowisko, może być zarządzanie
ryzykiem. Przekrojowe podejście do
zarządzania ryzykiem pozwala zaob-
serwować powiązania i zoptymalizować
działania, a w wielu przypadkach kosz-
ty. Niejednokrotnie zagrożenia poja-

wiają się z uwagi na niewłaściwy stan
instalacji, urządzeń lub brak przeglą-
dów i potrzebnych modernizacji. Dla-
tego tak istotne jest właściwe zarzą-
dzanie tym obszarem. Człowiek, uwa-
żany za najsłabsze ogniwo, to istotny
czynnik, który ma wpływ na bezpie-
czeństwo. Wybór solidnego partnera,
kontrahenta lub podwykonawcy przy
wykonywaniu prac przy inwestycji prze-
mysłowej to element równie ważny dla
zapewnienia bezpieczeństwa.

Drugim ważnym elementem w sys-
temach bezpieczeństwa jest zarzą-
dzanie zmianami w przedsiębiorstwie.
Zmiany mogą dotyczyć stosowanej
technologii, sprzętu, rozwiązań tech-
nicznych, materiałów konstrukcyjnych,
doświadczonej kadry. Jako zasadę przyj-
muje się przeprowadzenie analiz, któ-
re mają pokazać, jak planowane zmia-
ny mogą wpłynąć na bezpieczeństwo
techniczne zakładu oraz na zagrożenia
dla człowieka i środowiska. Następnie
określa się zakres zmian w dokumen-
tacji urządzeń, w procedurach obsługi
i remontów oraz ustala konieczne zmia-
ny w zakresie urządzeń kontrolno-po-
miarowych, planów awaryjnych i szko-
leń pracowników.

Z punktu widzenia integralności i nie-
zawodności określa się urządzenia istot-
ne dla bezpieczeństwa instalacji oraz za-
sady monitoringu i inspekcji. W przy-
padku wprowadzania zmian ocena ry-
zyka może zidentyfikować nowe zagro-
żenia i wymusić wprowadzenie środków
kontroli ryzyka lub ich wymianę. Zarzą-
dzanie zmianami ma istotne znaczenie
w przypadku zmian wpływających na
poziom ryzyka procesowego. 

Obecne organizacje, w tym firmy
przemysłowe, przykładają szczególną
wagę do dbałości o szeroko pojęte
bezpieczeństwo, środowisko natural-
ne, produkcję przyjazną pracownikom
i osobom trzecim. Wprowadzają roz-
wiązania, które mają zapewnić opty-
malne zarządzanie firmą w wielu ob-
szarach, w tym szeroko pojętego bez-
pieczeństwa. �

Awariom mówimy – „nie”
Zagrożenia procesowe związane z bezpieczeństwem w obiektach przemysłowych
mogą doprowadzić do poważnych awarii, katastrof, ofiar śmiertelnych i poważnych
strat materialnych. Takie ryzyko nieodłącznie towarzyszy procesom z udziałem substan-
cji chemicznych, ich magazynowaniu i transportowi.

Izabela 
Wiśniewska-Lewandowska
ekspert ds. cyberbezpieczeństwa
i ekspert ds. bezpieczeństwa
rynku przemysłowego
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Dzień 1
Pierwszy dzień konferencji otwo-

rzyło wystąpienie inauguracyjne So-
ny’ego Kapoora – dyrektora think tan-
ku Re-Define, który w swoim przemó-
wieniu podkreślał znaczenie rozwoju
technologii jako jednego z dwóch (poza
wzrostem liczby pracowników) motorów
napędowych rewolucji technologicz-
nych. Zaznaczył także, że rozwój, który
obserwujemy, ma zarówno dobrą, jak
i złą stronę. Rzeczy, które wydawały się
nowoczesne 10 lat temu, dziś są nie-
rzadko bezużyteczne, a z drugiej stro-
ny rozwój sztucznej inteligencji oraz
groźba wycieków danych osobowych
(jak w przypadku Facebooka) stanowią
poważne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa ludzi. Mówca zakończył swój wy-
kład stwierdzeniem, że należy wspólnie
reagować na wielu polach na wielkie
wyzwania, które rzuca nam postępują-
cy rozwój technologii.

Panel 1: 
technologiczny róg obfitości

Podczas pierwszego panelu dysku-
syjnego, moderowanego przez prof.
Piotra Płoszajskiego (Szkoła Główna
Handlowa), prelegenci debatowali o po-
stępującej cyfryzacji biznesu oraz
o szansach i zagrożeniach, jakie stwa-
rza rozwój digitalizacji i automatyzacji.
Moderator zainicjował część dyskusyj-
ną, zapraszając na scenę panelistów,
wśród których znaleźli się: Zsolt Feke-
te (Algotech Polska), Tomasz Gości-
niak (Microstrategy Poland), Sony Ka-
poor (Re-Define), Marcin Lewandowski
(Grupa GPEC) oraz Michał Sieczko
(Canon Polska).

Eksperci poruszyli w dyskusji klu-
czowe zagadnienia dotyczące rozwoju

technologicznego i wskazali technologie,
które ich zdaniem będą odgrywać klu-
czową rolę w przyszłości, m.in.: cyfrowe
odwzorowanie obrazu, drukowanie 3D,
blockchain oraz Big Data. Wskazali
również branże, które rozwijają się rów-
nocześnie z rozwojem technologii, oraz
te, które nie nadążają (służba zdrowia
oraz administracja publiczna) za po-
stępującą rewolucją i należy dołożyć
wszelkich starań, aby to zmienić. Pod-
czas dyskusji padło również stwierdze-
nie, które w pełni może posłużyć jako
podsumowanie niezwykle ciekawego
panelu: „Big Data is a new oil”.

Panel 2: 
ekonomia współdzielenia

Dyskusja dotycząca ekonomii współ-
dzielenia nadała ton debacie prowa-
dzonej przez prof. Witolda Orłowskiego
(Akademia Finansów i Biznesu Vistula).
O sharing economy jako gospodarce
dostępu mówił prof. Bolesław Rok (Aka-
demia Leona Koźmińskiego). Przeko-
nywał, że obszarami, gdzie znacząco

się to zagadnienie rozwija, są rozrywki,
którym towarzyszą takie serwisy i wy-
pożyczalnie, jak Spotify czy Netflix, oraz
crowdfunding, który powoduje, że ban-
ki tracą kolejne pole do finansowania
różnego rodzaju projektów.

Na zagadnienie współdzielenia
z perspektywy branży nieruchomości
i wspólnego dostępu spojrzał Bartłomiej
Zagrodnik (Walter Herz). W odpowiedzi
na nowe oczekiwania oraz zmianę po-
strzegania spędzania czasu przywołał
przykład przebudowy centów handlo-
wych. Pojawiają się coraz to nowe miej-
sca, które umożliwiają dzielenie się
i wymianę własnymi produktami, np.
bookcrossing czy targi śniadaniowe.
Prelegenci, wśród których byli również
Władysław Grochowski (Grupa Arche),
Maciej Panek (Panek SA i UAB PANEK)
oraz Dariusz Żuk (Business Link Poland),
zgodnie twierdzili, że świat powinien się
rozwijać w kierunku wymiany wiedzy
i zasobów oraz ich efektywniejszego wy-
korzystania, a nie w kierunku posiada-
nia rzeczy.

VI edycja 
European Executive Forum za nami
Dwa dni, pięć paneli dyskusyjnych, trzydziestu prelegentów, osiem godzin wystąpień
gości specjalnych i dyskusji panelowych oraz uroczysta gala – tak w skrócie wyglądała
VI edycja międzynarodowego kongresu o tematyce przywództwa, zarządzania i inno-
wacji. Wydarzenie miało miejsce 9 i 10 kwietnia w hotelu Sheraton w Warszawie i od-
było się pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława
Gowina. Po raz kolejny przyznano prestiżowe statuetki ,,European Leadership Awards”.



Statuetki European 
Leadership Awards 
rozdane po raz kolejny

Punktem kulminacyjnym wieczoru
była gala rozdania European Leader-
ship Awards, która odbyła się po raz
szósty. Jej celem było uhonorowanie naj-
lepszych przedsiębiorstw, wybitnych
menedżerów i liderów biznesu, którzy
wdrażają nowe technologie i innowacje,
przyczyniają się do rozwoju gospodar-
czego kraju oraz odznaczają się szcze-
gólną dbałością o najwyższe standar-
dy przywództwa. 

Dzień 2
Drugi dzień konferencji zainicjo-

wał przemówieniem Bernd Lucke
– prof. ekonomii oraz niemiecki euro-
poseł. Przemówienie niezwykle cieka-
wie zarysowało sytuację wewnętrzną
w Unii Europejskiej, wzajemne inte-
rakcje między państwami oraz obecne
problemy wspólnoty. Wśród najpo-
ważniejszych z nich można wymienić
kryzys imigracyjny, Brexit oraz trudno-
ści legislacyjne, które wynikają z zapi-
sów Traktatu Lizbońskiego odnośnie
jednomyślności podczas głosowań nad
zmianą lub wprowadzeniem nowych
uregulowań prawnych. Wszystkie te
problemy osłabiają jedność organiza-
cji, a brak liderów, którzy mogliby po-
móc w poradzeniu sobie z tymi pro-
blemami, nie napawa optymizmem.
Rozwiązaniem tych problemów we-
dług europosła jest skupienie się na in-
tegracji gospodarczej poprzez rozwój
wspólnego rynku.

Panel 1: zrównoważony 
rozwój w biznesie

Pierwszy panel, prowadzony przez
Agatona Kozińskiego („Polska The
Times”), poświęcony był zagadnieniom
związanym z budowaniem zrównowa-
żonego rozwoju w biznesie oraz inno-
wacyjnym rozwiązaniom biznesowym
prowadzącym do efektywnego wyko-
rzystania zasobów. Prof. Michał Kleiber
(The European Community on Compu-
tational Methods in Applied Science) za-
uważył, że największą szansą i wyzwa-
niem w tworzeniu zrównoważonego biz-
nesu jest wykorzystanie wielkich zaso-
bów danych płynących z Big Data, któ-
rych efektywne wykorzystanie pozwoli-
łoby określić skutki najróżniejszych ele-
mentów działalności w biznesie.

Rozmówcy, m.in. Jean-Andre Bar-
bosa (Future Pipe Industries), Łukasz
Czepiel (Pfizer Trading i Pfizer Consu-
mer Healthcare), Joanna Erdman
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(ING Bank Śląski SA) oraz prof. Bernd
Lucke, jednomyślnie uznali, że zysk nie
jest jedyną wartością w korporacjach.
Coraz więcej przedsiębiorców zwraca
uwagę na dialog z interesariuszami, ta-
kimi jak pracownicy, dostawcy czy klien-
ci, oraz dostosowuje prowadzone dzia-
łania firmy do ich oczekiwań. 

Drugi panel dyskusyjny zainicjowa-
ło przemówienie prof. Santiago de la
Cierva, wykładowcy IESE Business
School, który przybliżył słuchaczom za-
gadnienia dotyczące nowoczesnego
przywództwa. Mówca już na wstępie za-
znaczył, iż bycie liderem w dzisiejszych
czasach jest dużo trudniejsze i wymaga
od samego lidera znacznie więcej niż kil-
kanaście lat temu. Wobec rozwoju social
media i wchodzenia na rynek pracy mil-
lenialsów lider powinien być osobą
wszechstronną i biegłą w komunikacji
wielokanałowej.

Panel 2: 
wizjonerskie organizacje

Goście mieli możliwość wysłu-
chania panelu moderowanego przez
prof. Cezarego Wójcika (Center for
Leadership), który dotyczył budowania
wizjonerskich organizacji. Dyskutanci,
wśród których znaleźli się: prof. San-
tiago de la Cierva (IESE Business
School), Anna Jakób (Grupa GPEC),
Piotr Paszczyk (APN Promise SA), Anna
Poliszkiewicz (Vistra Corporate Servi-
ces) oraz Rafał Trusiewicz (Katharsis
Development), zgodzili sie, że aby
tworzyć wizjonerskie organizacje, trze-
ba oddać władzę i wyzwolić rozpro-
szone przywództwo.

– Rolą każdego wizjonera jest po-
kazywanie ludziom kierunków rozwoju
oraz przekonywanie, że zakładane cele
są osiągalne – mówił prezes Piotr Pasz-
czyk. Jako czynniki warunkujące sukces
eksperci wymienili: wizjonera, szczęście,
zespół oraz strategię, natomiast jako
podstawę do odkrywania nowych moż-
liwości biznesowych wskazali budo-
wanie zaufania.

Panel 3: 
wpływ robotyki i automatyki
na rozwój gospodarki

Wprowadzeniem do ostatniego pa-
nelu dyskusyjnego było wystąpienie
dr. Pawła Urbańskiego – dyrektora
Szkoły Biznesu Politechniki Warszaw-
skiej, który podjął temat relacji pomię-
dzy rozwojem techniki a wzrostem go-
spodarczym. Jedną z konkluzji z pre-
zentacji jest nieco pesymistyczna wizja
przyszłości – nawet 50 proc. zawodów
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w gospodarkach rozwiniętych będzie
narażonych na automatyzację.

Paneliści ostatniej dyskusji, mode-
rowanej przez prof. Cezarego Zieliń-
skiego (Politechnika Warszawska),
w której udział wzięli: Krystyna Bocz-
kowska (Robert Bosch), Piotr Czarnec-
ki (Raiffeisen Bank Polska), Michal
Kreczmar (PwC), Artur Pollak (APA
Group) oraz wcześniej występujący
dr Paweł Urbański, debatowali o tech-
nologicznej rewolucji oraz inwestowa-
niu w nowe technologie i cyfryzację.

Zdaniem Krystyny Boczkowskiej ro-
botyka i automatyzacja nie oznaczają
rezygnowania z pracowników, ponieważ
rozwój technologii wprowadza nowe za-
wody, które odpowiedzialne są za cy-
berbezpieczeństwo, Big Data czy In-
ternet rzeczy. Z kolei Piotr Czarnecki za-
znaczył, że na konkurencyjnym rynku
oraz w obecnej gospodarce, która zmie-
rza w kierunku gospodarki cyfrowej, na-
stępują dwa procesy – walka o koszty
oraz zmiana paradygmatu działania na
linii z klientem. Prelegenci jednogłośnie

podkreślali ogromną wagę kształcenia
i dostosowywania kadry pracowniczej
do wymagań, jakie stawia obecnie ry-
nek pracy. �

Laureaci European Leadership
Awards:

Industry Leader:
MAN Truck & Bus Polska
Innovation Leader:
URSUS SA
Technology Leader:
Canon Polska
CEO of The Year:
Jan Motz, prezes zarządu 
Capital Park
Global Success Leader:
Maspex-GMW oraz Nowy Styl Group
Personality of the Year:
Joanna Erdman, wiceprezes zarządu,
ING Bank Śląski SA
Investment Leader:
Griffin Real Estate
Financing Leader:
Bank Pekao SA oraz Polski Fundusz
Rozwoju SA
Export Ambassador:
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych SA
Charity Leader:
Pfizer Polska
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Wraz z rozwojem działalności na
rynku telekomunikacyjnym
sukcesywnie rozwijaliśmy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jerzy Markiewicz
dyrektor, Przedsiębiorstwo 
Telekomunikacyjne „Telłącz”
Jerzy Markiewicz
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Exito Broker jest znaną firmą brokerską
obsługującą sektor budownictwa. Skąd
taka specjalizacja?

– Kiedy tworzyliśmy naszą firmę, sta-
nęliśmy przed zadaniem uplasowania
się na rynku, de facto „rozdanym”.
Każdy, kto prowadzi działalność go-
spodarczą, korzysta przecież z usług
agenta lub brokera bądź ubezpiecza
się bezpośrednio w firmie ubezpie-
czeniowej. Musieliśmy więc odpowie-
dzieć sobie na pytanie, jaką powinni-
śmy mieć ofertę i co powinno nas wy-
różniać, by klient potrzebował właśnie
naszego serwisu. Środki pochodzące
z Unii Europejskiej nadały zmianom
w naszym kraju imponującą dynamikę.
Wszystkie inwestycje realizowane
z pomocą Unii wymagają przestrze-
gania specjalnych procedur i indywi-
dualnie dopasowywanych zabezpie-
czeń. Właśnie w tym obszarze posta-
nowiliśmy wyspecjalizować naszą firmę
i stworzyć stale doskonaloną ofertę, de-
dykowaną branży budownictwa infra-
strukturalnego. Od innych odróżniają
nas dziś specjalizacja, jakość, wiedza
i doświadczenie.
Jakiego rodzaju serwis Exito Broker do-
starcza swoim klientom?

– Jako broker ubezpieczeniowy
świadczymy oczywiście usługi kom-
pleksowe. Jednak w odniesieniu do na-
szej specyfiki największy obszar działań
obejmują gwarancje ubezpieczeniowe
jako alternatywa dla gwarancji banko-
wych i innych form zabezpieczeń kon-
traktów. Dotyczy to zarówno wadiów, jak
i gwarancji należytego wykonania kon-
traktów, ale także gwarancji usunięcia
wad i usterek oraz wszystkich innych
aspektów wymaganych przez benefi-

Blisko klienta znaczy skutecznie
Dysponujemy wysokiej klasy specjalistami, wspierającymi nasze działania podejmo-
wane wspólnie z klientami. Ta bliskość z klientem pozwala nam działać niezwykle 
skutecznie i szybko. Wynika to z zasady: „Negocjuj centralnie, działaj lokalnie”. Taka
formuła pracy usprawnia i znakomicie przyspiesza uzyskanie korzystnych rozstrzygnięć
i decyzji central zakładów ubezpieczeń – mówi Krzysztof Mleczak, prezes zarządu 
Exito Broker Sp. z o.o.



cjentów. Ponieważ świadczymy usługi
kompleksowego ubezpieczenia kon-
traktów, nasz serwis obejmuje również
negocjacje w zakresie ubezpieczenia ry-
zyk budowy i montażu oraz ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej kon-
traktów.
Jak w takim razie wygląda taka współ-
praca? Przecież każda firma budowla-
na ma możliwość przygotowania ob-
sługi we własnym zakresie.

– To prawda, jednak nasza praca
jest zawsze skorelowana z pracą per-
sonelu klienta, odpowiedzialnego za
segment spraw związanych z kontrak-
tami. Nie działamy w opozycji w sto-
sunku do nich, lecz w pełnej synergii.
Proszę wziąć pod uwagę, że mając za
sobą negocjacje dosłownie tysięcy gwa-
rancji, dopracowaliśmy się określonej
metodologii postępowania w negocja-
cjach treści, ceny i zabezpieczeń gwa-
rancji kontraktowych, a także realizu-
jemy stały monitoring zmieniających
się strategii i procedur zakładów ubez-
pieczeń w tym zakresie. To pozwala
nam dostarczać na czas gwarancje sa-
tysfakcjonujące naszych klientów i ich
beneficjentów, a także monitorować
ekspozycje.
Czy uczestniczą państwo w negocja-
cjach z beneficjentami gwarancji?

– Oczywiście, zawsze wtedy, gdy
klient życzy sobie wsparcia lub przeję-
cia przez Exito Broker uzgodnień treści
gwarancji. A nie jest to łatwe, bo musi-
my znaleźć konsensus pomiędzy tym, co
może dać zakład ubezpieczeń, a tym,
czego oczekują prawnicy beneficjenta.
Jest to istotne szczególnie w przypad-
kach, kiedy zamawiającym jest organ
administracji państwowej. Ale nie tylko.
Również w ramach konsorcjów często
dochodzi do różnicy stanowisk pomię-
dzy liderem, partnerami czy podwyko-
nawcami. Wówczas nasza rola media-
cyjna jest niezwykle przydatna, szcze-
gólnie że, jak to zwykle bywa, wszystkie
działania odbywają się pod presją cza-
su.
Jaka jest wobec tego państwa rola
w obsłudze gwarancji?

– Rolą Exito Broker jest tak repre-
zentować klienta w negocjacjach z za-
kładami ubezpieczeń, by odniósł on ko-
rzyść w bezproblemowej akceptacji
treści gwarancji przez beneficjenta,
godziwej cenie za jej uzyskanie, ak-
ceptowalnych zabezpieczeniach i – co
równie ważne – czasie przygotowania
i dostarczenia gwarancji. By sprostać
temu zadaniu, wspólnie z klientem bu-
dujemy perspektywiczną strategię za-

rządzania gwarancjami w przedsię-
biorstwie i w ramach takiej strategii do-
starczamy wynegocjowane indywidu-
alnie, dedykowane umowy limitów gwa-
rancyjnych. Jest to doskonała forma
współpracy z ubezpieczycielami udzie-
lającymi gwarancji, ponieważ pozwa-
la w sposób swobodny zarządzać gwa-
rancjami zarówno z rynku ubezpie-
czeniowego, jak i bankowego. Uzy-
skanie korzystnych limitów poprze-
dzone jest wykonanymi przez naszych
analityków szczegółowymi analizami fi-
nansowymi, niezbędnymi w przygoto-
waniu oceny ryzyka, konstrukcji zapy-
tania i dalszych negocjacji z poten-
cjalnymi dostawcami limitów i gwa-
rancji. Analizy te są aktualizowane
okresowo. Dzięki współpracy z part-
nerami z rynku londyńskiego i mona-
chijskiego uzyskujemy lepsze ceny
i większe limity dla naszych klientów.

Ponieważ wspomniał pan o komplek-
sowej obsłudze kontraktów budowla-
nych, czy mógłby pan przybliżyć kwe-
stię zabezpieczenia ryzyk budowy?

– Klienci Exito Broker, do których na-
leżą również największe firmy seg-
mentu budownictwa lądowego i infra-
strukturalnego, budują drogi, mosty,
autostrady, lotniska, stadiony, ale rów-
nież oczyszczalnie ścieków, spalarnie
odpadów itp. Wartość tych kontraktów
oscyluje w przedziale od kilku do kilku-
set milionów złotych, choć zdarzają się
również takie, których wartość prze-
kracza miliard złotych. Wszystko to
sprawia, że oprócz gwarancji kontrak-
ty wymagają odpowiedniego zabez-
pieczenia od ryzyk budowy. Ponieważ
prace realizowane są w określonych
warunkach, wymagają szczególnej oce-
ny ryzyka. Każdy z kontraktów, choć
oparty najczęściej o FIDIC, jest indywi-
dualny i niepowtarzalny. Wymaga od-
rębnego podejścia do zakresu ochrony,
właściwego doboru i zdefiniowania
klauzul zabezpieczających i właści-
wych negocjacji z oferentami ochrony.
Kierujemy się tu maksymą, że ochrona
ubezpieczenia ryzyk budowy musi pa-
sować do kontraktu i jego uwarunkowań
jak klucz do zamka. Ważne jest, by w sy-
tuacji zaistnienia szkody, a takie zda-
rzają się niestety często, mieć pew-
ność odszkodowawczą. To również na-

sze zadanie. Niestety doświadczenie po-
kazuje, że ciągle aktualne jest powie-
dzenie „mądry Polak po szkodzie”.
A diabeł tkwi w szczegółach zapisów
umów ubezpieczenia, które może do-
strzec i zinterpretować tylko osoba wy-
specjalizowana w tej dziedzinie, co-
dziennie weryfikująca swoją wiedzę
poprzez praktykę i przegląd rynku. 
Co jeszcze wyróżnia Exito Broker spo-
śród innych uczestników rynku?

– Już na początku założyliśmy, że je-
śli mamy się czymś wyróżniać, to jako-
ścią naszych usług. Właśnie z tego po-
wodu wdrożyliśmy procedury ISO
900:2008. Wstyd się chwalić, ale prze-
milczeć też niedobrze, dlatego dodam,
że jesteśmy też laureatem konkursu
Doradca Ubezpieczeniowy Roku, Ga-
zele Biznesu i Gepardy 2017. W tę jakość
wliczamy również dyspozycyjność w ca-
łym kraju. Dysponujemy wysokiej klasy

specjalistami, wspierającymi nasze
działania podejmowane wspólnie
z klientami. Ta bliskość z klientem po-
zwala nam działać niezwykle skutecznie
i szybko. Wynika to z zasady: „Negocjuj
centralnie, działaj lokalnie”. Taka for-
muła pracy usprawnia i znakomicie
przyspiesza uzyskanie korzystnych roz-
strzygnięć i decyzji central zakładów
ubezpieczeń w konkretnych sprawach
naszych klientów. I najważniejsze – li-
kwidacja szkód, która stanowi dla nas
podstawę współpracy i weryfikacji na-
szej przydatności. Opracowaliśmy au-
torski program zarządzania szkodą,
który poprzez swoją transparentność jest
niezwykle efektywny i umożliwia moni-
torowanie przebiegu likwidacji szkody
z każdego poziomu zarządzania, a co naj-
ważniejsze – skraca drogę od powstania
szkody do wypłaty odszkodowania. 
Czy wśród klientów Exito Broker są też
członkowie Polskiego Związku Praco-
dawców Budownictwa?

– Oczywiście. W tym miejscu pragnę
im podziękować za zaufanie, jakim
nas obdarzyli, oraz rekomendacje, ja-
kich nam udzielili. Wszystkich pozo-
stałych szczerze zapraszam do współ-
pracy, tym bardziej że od tego roku je-
steśmy również członkiem tego zacne-
go grona.

Rozmawiał Jacek Markowski
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Kierujemy się  maksymą, że ochrona ubezpie-
czenia ryzyk budowy musi pasować do kontraktu
i jego uwarunkowań jak klucz do zamka.
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Do urządzeń, które zapobiegają
wybuchom, należą elektronicz-
ne systemy detekcji gazów pal-

nych. Systemy te sygnalizują pojawie-
nie się niebezpiecznych stężeń gazów,
a ponadto mogą włączać różne urzą-
dzenia wykonawcze – ograniczające lub
niwelujące zagrożenie wybuchem. Czę-
sto czynnikiem inicjującym wybuch są
iskry elektryczne. Automatyczne wyłą-
czenie odpowiednich obwodów elek-
trycznych może to zagrożenie wyelimi-
nować. Równie skuteczne może być od-
cięcie dopływu gazu do rozszczelnionej
instalacji gazowej lub włączenie wen-
tylatorów w celu usunięcia niebez-
piecznej atmosfery. Do pozbycia się
z obiektu gazów lżejszych od powietrza
może wystarczyć automatyczne uchy-
lenie klap oddymiających.

Gazy palne mogą wybuchnąć tyl-
ko w określonym stężeniu z powietrzem
– między dolną a górną granicą wy-
buchowości (DGW i GGW). Dla za-
pewnienia bezpieczeństwa gazy te
należy wykrywać znacznie poniżej
DGW – najczęściej w stężeniach po-
niżej jednego procenta. Niektóre gazy
palne, wybuchowe, są również tok-
syczne, np. pary toluenu, ksylenu
i benzenu, amoniak, siarkowodór i wie-
le innych. Nawet tlenek węgla w stę-
żeniu powyżej 15 proc. (stężenie śmier-
telne) może wybuchnąć. Stężenia tok-
syczne są kilkaset razy niższe niż wy-
buchowe i do ich wykrycia wymagane
są znacznie czulsze detektory. Zdefi-
niowano 3 rodzaje stężeń toksycznych
na stanowisku pracy: NDS1), NDSCh2),
NDSP3). Przy monitorowaniu takich ga-
zów należy zdecydować, co jest prio-
rytetem – ochrona ludzi przed zatru-
ciem czy obiektów przed wybuchem.
Cel determinuje zastosowanie w de-
tektorach odpowiednich sensorów
– elementów reagujących na gaz.
W wyniku oddziaływania gazów sen-
sory zmieniają swoje parametry elek-
tryczne, co łatwo zmierzyć. Sensory nie
są doskonałe, mają swoje ogranicze-
nia. Zmieniają parametry pomiarowe
i wymagają korekt wskazań (kalibracji).
W elektronicznych detektorach gazu
powszechnie stosuje się 4 rodzaje sen-
sorów: elektrochemiczne4), katalitycz-
ne5), absorpcyjne w podczerwieni
(infra-red)6) oraz półprzewodnikowe7).

Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 15 czerwca 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie, określa zasady stosowa-
nia detektorów gazów palnych w bu-
dynkach (§ 158). W przypadku po-
mieszczeń, w których sumaryczna moc
grzewcza urządzeń gazowych prze-
kracza 60 kW, nakazuje ono stosowanie
urządzeń sygnalizacyjno-odcinających
dopływ gazu, czyli systemów detekcji
sterujących zaworem. W przypadku
pojawienia się w monitorowanej prze-
strzeni gazu w stężeniu powyżej usta-
lonego progu następuje automatyczne
odcięcie dopływu gazu.

Niestety przytoczone powyżej roz-
porządzenia nie są zbyt precyzyjne.
Decydującą rolę przy wyborze konfi-
guracji i sposobu wykonania systemów
detekcji gazów odgrywa wiedza i do-
świadczenie projektantów. Tylko oni,
znając konstrukcję i przeznaczenie
obiektów oraz oczekiwania użytkowni-
ków, mogą ocenić ryzyko i projektować
systemy, które zapewnią bezpieczeń-
stwo i będą zgodne z aktualnymi prze-
pisami budowlanymi i przeciwpożaro-
wymi.

Aby system detekcji gazów praco-
wał prawidłowo, muszą być spełnione
4 podstawowe warunki:
1) Właściwy dobór urządzeń uwzględ-
niający warunki panujące w monitoro-
wanym obiekcie oraz potrzeby użyt-
kowników

Należy uwzględnić temperaturę,
wilgotność, obecność gazów zakłóca-
jących pomiar, zakres pomiarowy, spo-
sób wizualizacji i archiwizacji wyników,
konieczność sterowania urządzeniami
wykonawczymi, konieczność stosowa-
nia zasilania awaryjnego. Bardzo istot-
ne jest właściwe ustalenie progów alar-
mowych. Powinny one być na poziomie
zapewniającym bezpieczeństwo – zbyt
nisko ustawione mogą wywoływać nie-
potrzebne alarmy i zakłócać funkcjo-
nowanie monitorowanego obiektu.
2) Właściwy wybór miejsc instalowania
detektorów

Skuteczna ochrona przed wybuchem
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
klasyfikuje urządzenia zabezpieczające przed powstawaniem wybuchu i ograniczające jego
skutki jako urządzenia przeciwpożarowe. Jest to zrozumiałe, ponieważ często skutkiem
wybuchów są pożary. Zdarza się, że sam wybuch nie powoduje pożaru, ale uszkadza in-
stalacje elektryczne lub gazowe, a te uszkodzenia mogą przyczyniać się do wybuchu poża-
rów.

Krzysztof 
Chmielewski
prezes, GAZEX Sp. J.



Detektory wykrywają gaz w miejscu
zainstalowania. Należy wybrać miejsca
najbardziej prawdopodobnego gro-
madzenia się gazu i powstania zagro-
żenia. Trzeba uwzględnić ciężar wła-
ściwy gazu, ruch powietrza w monito-
rowanej strefie, lokalizację otworów
wywiewnych i nawiewnych. Bardzo
istotne jest zapewnienie łatwego do-
stępu do urządzeń.
3) Prawidłowe wykonanie instalacji
systemu

Urządzenia muszą być połączone
prawidłowo, zgodnie z instrukcją, przy
użyciu właściwych materiałów instala-
cyjnych. Instalacja i okablowanie win-
ny być wykonane starannie, zgodnie
z przepisami i obowiązującymi zasa-
dami.
4) Prawidłowa, zgodna z instrukcją
i zdrowym rozsądkiem eksploatacja
systemu

Do prawidłowego działania systemu
niezbędne jest przestrzeganie zasad
określonych w instrukcji obsługi. Nale-
ży bezwzględnie przestrzegać terminów
kalibracji detektorów, terminów kon-
troli pracy systemów, terminów wymia-
ny akumulatorów. Kontrole powinny
być przeprowadzane zgodnie z in-
strukcją, a kalibracja musi być wyko-
nywana przez uprawnione laboratoria
w warunkach określonych przez pro-
ducenta.

Prekursorem w stosowaniu urzą-
dzeń sygnalizacyjno-odcinających do-
pływ gazu jest firma GAZEX, która
wprowadziła je na rynek pod nazwą Ak-
tywny System Bezpieczeństwa Instala-
cji Gazowej (ASBIG) w 1994 roku („Naj-

lepszy wyrób” VI Międzynarodowych
Targów Środków Ochrony Pracy i Ra-
townictwa SAWO 94). Podstawowy sys-
tem składa się z detektora gazu, modułu
sterującego (centrali), zaworu odcina-
jącego i sygnalizatora. Oczywiście, w za-
leżności od potrzeb, system może być
rozbudowany o dodatkowe detektory, za-
wory czy sygnalizatory. Detektory są
zwykle dwuprogowe. Moduły sterujące
ASBIG wyposażone są w wyjścia ste-
rujące. Mogą one sterować innymi urzą-
dzeniami poza zaworem odcinającym.
Mogą więc, w zależności od potrzeb,
włączać systemy wentylacji, wstrzymać
procesy technologiczne, zamykać kla-
py i śluzy, odcinać napięcie elektryczne

w zagrożonych strefach, aktywować
różnego rodzaju systemy bezpieczeń-
stwa.

Wykorzystanie telefonii komórko-
wej i Internetu pozwala zdalnie nadzo-
rować systemy oraz powiadamiać służ-

by lub osoby odpowiedzialne za prze-
prowadzenie akcji zaradczej. Ułatwia to
spełnienie wymagań punktu 1 i 3 §158
Rozporządzenia. Moduły sterujące
mogą współpracować z innymi syste-
mami alarmowymi i automatycznie od-
cinać dopływ gazu. W przypadku po-
żaru na skutek wysokiej temperatury
może nastąpić rozszczelnienie instala-
cji gazowej. Wypływający gaz może
wzmagać ogień – wówczas pożar bę-
dzie trudniejszy do ugaszenia. Współ-
praca z systemem sygnalizacji pożaru
umożliwia odcięcie dopływu gazu już
w jego pierwszej fazie.

Gazex zaleca stosowanie w ASBIG
detektorów typu DEX i zaworów MAG-3,
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Gazex zaleca stosowanie w ASBIG detektorów
typu DEX i zaworów MAG-3, które spełniają wy-
magania dyrektywy ATEX i mogą pracować 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Daje
to gwarancję, że urządzenia nie przyczynią się
do wybuchu nawet w przypadku uszkodzenia.



które spełniają wymagania dyrektywy
ATEX i mogą pracować w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem. Daje
to gwarancję, że urządzenia nie przy-
czynią się do wybuchu nawet w przy-
padku uszkodzenia. Wszystkie detektory
firmy GAZEX wyposażone są w wy-
mienny moduł sensora, zawierający
sensor gazu i wszystkie niezbędne ele-
menty elektroniczne potrzebne do jego
kalibracji. W przypadku konieczności
kalibracji użytkownik może we wła-
snym zakresie wymontować moduł sen-
sora i poddać go kalibracji bądź wy-
mienić na inny, już skalibrowany. Ope-
racje te są przeprowadzane bez ko-
nieczności demontażu detektora z in-
stalacji. To unikatowe rozwiązanie tech-
niczne znakomicie ułatwia i obniża
koszty eksploatacji systemów detekcji
gazów.

Moduły sensorów wyposażone są
w procesor i zapamiętują parametry
pracy sensora, takie jak liczba alar-
mów, czas pracy w stanach alarmo-
wych, liczba przekroczeń zakresów po-
miarowych oraz ewentualne stany
awaryjne. Można prześledzić, w jakich
warunkach pracują detektory i w razie
potrzeby dokonać korekt w ustawie-
niach parametrów pracy systemów
bądź zaproponować zmianę sensorów
na inne, bardziej odpowiednie dla
konkretnych warunków panujących
w monitorowanym obiekcie. W przy-
padku zmiany monitorowanego gazu
nie ma konieczności wymiany detek-
torów, wystarczy wymiana modułów
sensorów, co jest rozwiązaniem
łatwiejszym, szybszym i tańszym.
W przypadku sensorów półprzewod-
nikowych i popularnych gazów (metan,
LPG i CO) zamiast kalibracji można
wymienić moduły sensorów na nowe,
skalibrowane, co jest działaniem naj-
szybszym, najtańszym, a ponadto użyt-
kownik może je wykonać samodzielnie.

Równie istotnym elementem syste-
mu jest zawór MAG-3. Jest to polska kon-
strukcja chroniona patentem. W trakcie
atestacji w Instytucie Nafty i Gazu w Kra-
kowie MAG-3 został uznany za zawór
XXI wieku: tani, prosty i niezawodny. Od
ponad 20 lat ASBIG jest najpopular-
niejszym urządzeniem sygnalizacyjno-
-odcinającym w kraju.

1) Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)
– wartość średnia ważona stężenia, którego od-
działywanie na pracownika, w ciągu 8-godzin-
nego dobowego i przeciętnego tygodniowego
wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie
z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeksie pracy,
przez okres jego aktywności zawodowej nie po-
winno spowodować ujemnych zmian w jego
stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przy-
szłych pokoleń.

2) Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
(NDSCh) – wartość średnia ważona, która nie
powinna spowodować ujemnych zmian w sta-
nie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia
przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w śro-

dowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie czę-
ściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w od-
stępie czasu nie krótszym niż godzina.

3) Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
(NDSP) – wartość, która ze względu na zagro-
żenie zdrowia lub życia pracownika nie może
być w środowisku pracy przekroczona w żad-
nym momencie.

4) Sensor elektrochemiczny to rodzaj ogniwa
wytwarzającego prąd elektryczny. Natężenie
prądu jest proporcjonalne do stężenia gazu
przenikającego do elektrolitu ogniwa. Do-
bierając odpowiedni elektrolit, można uzyskać
wysoką selektywność, ale nie stuprocentową,
ponieważ sensor może zareagować na inne
gazy o odpowiednich, zbliżonych do gazu
mierzonego, właściwościach chemicznych.
W trakcie pracy elektrolit się zużywa i to zu-
życie jest uzależnione od intensywności
i czasu pracy sensora oraz stężenia gazów
w jego otoczeniu. Producenci podają żywot-
ność sensora w czystym powietrzu, a sto-
pień jego zużycia można określić jedynie,
stosując odpowiednią procedurę z użyciem
mieszaniny wzorcowej gazu. Dlatego nie-
zbędne jest dokonywanie kalibracji detekto-
rów zgodnie z ich instrukcją obsługi. Służby
ratownicze wykorzystujące takie detektory
dla bezpieczeństwa wykonują kalibrację po
każdej akcji, w której wystąpiło duże stęże-
nie gazów. Ten rodzaj sensorów wykorzysty-
wany jest głównie do detekcji gazów
toksycznych.

5) Działanie sensora katalitycznego oparte
jest na wykorzystaniu egzotermicznej reakcji
katalitycznego utleniania. Sensor zawiera ele-
ment aktywny, pokryty warstwą katalizatora,
i bierny – bez katalizatora. Oba elementy,
umieszczone w odpowiednim układzie elek-
tronicznym, mają identyczną rezystancję
w tej samej temperaturze. W przypadku po-
jawienia się gazu palnego reakcja utleniania
następuje tylko na elemencie aktywnym. Wy-
dzielane ciepło jest proporcjonalne do stę-
żenia gazu i powoduje wzrost temperatury
oraz rezystancji elementu aktywnego. W ukła-
dzie pojawia się napięcie, które łatwo zmie-
rzyć i przetworzyć na wielkość stężenia gazu.
Sensor nie jest selektywny – reaguje na
każdy gaz utleniający się w obecności kata-
lizatora. Przy jego pomocy można mierzyć
stężenia gazów palnych do 100 proc. dolnej
granicy wybuchowości.

6) W sensorze infra-red wykorzystuje się zjawisko
pochłaniania promieniowania podczerwonego
przez wiązania chemiczne w cząsteczkach
gazu. Różne wiązania pochłaniają promienio-
wanie o charakterystycznej dla siebie długości
fali. Można zmierzyć stopień pochłaniania pro-
mieniowania prześwietlającego komorę po-
miarową i na tej podstawie określić stężenie
mierzonego gazu. Ten rodzaj sensorów naj-
częściej wykorzystuje się w detektorach do
precyzyjnego pomiaru stężeń CO2, metanu
i propanu-butanu.

7) W sensorze półprzewodnikowym wykorzystuje
się zjawisko powierzchniowej adsorpcji gazu na
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Moduł z sensorem półprzewodnikowym

Moduł z sensorem katalitycznym

Moduł z sensorem elektrochemicznym

Moduł z sensorem Infra-Red
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elemencie pomiarowym w ściśle określonej temperaturze. Zaadsorbowany
gaz powoduje zmianę rezystancji powierzchniowej półprzewodnika, która
jest powiązana ze stężeniem gazu w powietrzu. Zmiana ta jest silnie nieli-
niowa i z tego powodu te sensory wykorzystuje się w detektorach progo-
wych, sygnalizujących przekroczenie określonych stężeń gazów
wybuchowych lub toksycznych. Odpowiednio dobierając skład półprze-
wodnika i temperaturę pracy elementu pomiarowego, można uzyskać
znaczną selektywność sensora.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie.

§ 158
1. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą
być stosowane w budynkach, w których jest ustanowiony stały nadzór, za-
pewniający podejmowanie działań zaradczych, a także w budynkach jed-
norodzinnych.
2. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budyn-
kach, o których mowa w ust. 1, powinny być instalowane w piwnicach i su-
terenach oraz w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość
nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza ga-
zowego.
3. Sygnały alarmowe stanu zagrożenia wybuchem w budynkach, z wyłą-
czeniem budynków jednorodzinnych, powinny być kierowane do służb lub
osób zobowiązanych do podjęcia skutecznej akcji zapobiegawczej.

4. Zabrania się instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ
gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to in-
dywidualnych urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do od-
rębnych mieszkań.
5. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować
w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zain-
stalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.
6. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składo-
wym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany
poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu
do budynku.

§ 176
9. Do pomieszczeń technicznych z zainstalowanymi kotłami o łącznej mocy
cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW, zlokalizowanych w budynku o innym
przeznaczeniu niż kotłownia, należy doprowadzić odrębny przewód gazowy,
z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia gazowe w tym budynku.

Detektor typu DEX

Zawór MAG-3

DEX – budowa przeciwwy-
buchowa rodzaju osłona
ognioszczelna z cechą Ex
db IIB T6 lub Ex db IIC T6,
spełnia wymagania Dyrek-
tywy 2014/34/UE (ATEX) 
w obszarze stosowania 
II 2 G, posiada Certyfikat
Badania Typu WE: KDB
04ATEX133X wraz z certy-
fikatami uzupełniającymi,
wydany przez Główny In-
stytut Górnictwa w Katowi-
cach (jednostka
notyfikowana nr 1453)

MAG-3 – zawór klapowy zamykany jest przez zwolnienie
napiętej sprężyny; można go otworzyć tylko ręcznie (świa-
domie); może pracować w strefach zagrożonych wybu-
chem; w trakcie atestacji w Instytucie Nafty i Gazu 
w Krakowie został określony jako zawór XXI wieku – tani,
prosty i niezawodny; obecnie najpowszechniej stosowany
zawór w urządzeniach sygnalizacyjno-odcinających
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Do jakich odbiorców trafiają produkty
ASTE i jak sytuacja tych branż oraz
zmiany rynkowe dyktują państwu kie-
runki rozwoju?

– Oferta ASTE jest dość uniwersal-
na, skierowana do każdej branży wy-
magającej wysokiej jakości kompo-
nentów, które będą niezawodne i trwa-
łe w trudnych warunkach eksploatacji.
Firma sprzedaje swoje produkty na
różnych rynkach, choć niektóre z nich
są dominujące. Były czasy, gdy strate-
giczne znaczenie miała dla ASTE bu-
dowa statków. Później, w czasie burzli-
wego rozwoju sieci, koncentrowaliśmy

się na telekomunikacji. Od wielu lat na-
szą główną branżą jest kolejnictwo,
szczególnie budowa i modernizacja
taboru szynowego. Obecnie kierujemy
swoje działania również w stronę rynku
petrochemicznego, chemicznego oraz
energetycznego, wprowadzając pro-
dukty przeznaczone do stref zagrożo-
nych wybuchem oraz o wysokim po-
ziomie odporności chemicznej. Nasze
dominanty rynkowe są oczywiście po-
wiązane z bieżącymi inwestycjami oraz
sytuacją w przemyśle. Sprzedaż podą-
ża za zmieniającą się sytuacją i po-
trzebami różnych sektorów.

Jakie jest zapotrzebowanie rynkowe na
innowacje w świetle państwa oferty i jak
nowe technologie wpływają na kon-
kurencyjność oraz wizerunek firmy?

– Od początku swego istnienia, czy-
li od 1991 roku, ASTE oferowała klien-
tom innowacyjne produkty wysokiej ja-
kości, których w Polsce nie produko-
wano. Importowała je m.in. ze Szwaj-
carii, z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwe-
cji i… z Tajwanu. Dzisiaj polski rynek
w niczym nie przypomina tego z po-
czątku lat 90. Niezwykle się rozwinął
i unowocześnił. Do historii przeszły na-
sze usiłowania wyeliminowania PVC

Bezpieczeństwo ludzi 
i instalacji jest fundamentalne
Na naszą konkurencyjność składa się wysoka jakość produktów oraz obsługi klientów.
Nie tylko sprzedajemy, lecz także doradzamy polskim firmom najlepsze rozwiązania
technologiczne. ASTE podchodzi do współpracy z klientami długofalowo. Nie zależy
nam na „złotych strzałach”. Wolimy długotrwałą kooperację, opartą na wzajemnym
szacunku, uczciwości i rzetelności – mówi Andrzej Stelmasiewicz, prezes zarządu ASTE
Sp. z o.o. i Fundacji Wspólnota Gdańska.

Fot. Jakub Karlowski



z komponentów stosowanych w kolej-
nictwie i zastąpienia ich materiałami
bezhalogenowymi, niewydzielającymi
trujących dymów. Teraz stosowanie ma-
teriałów niskodymowych i niskotok-
sycznych, zwłaszcza w transporcie pu-
blicznym oraz miejscach użyteczności
publicznej, stało się niemalże codzien-
nością. Jednak nasze produkty w dal-
szym ciągu przodują, jeśli chodzi o ja-
kość i trwałość, wykraczając poza nor-
matywne wymagania polskich i mię-
dzynarodowych standardów. Na naszą
konkurencyjność składają się dwa ele-
menty: wysoka jakość produktów oraz
obsługi klientów. Nie tylko sprzedajemy,
lecz także doradzamy polskim firmom
najlepsze rozwiązania technologiczne.
ASTE podchodzi do współpracy z klien-
tami długofalowo. Nie zależy nam na
„złotych strzałach”. Wolimy długotrwa-
łą kooperację, opartą na wzajemnym
szacunku, uczciwości i rzetelności.
Jak zarząd ASTE podchodzi do kwestii
bezpieczeństwa? Jakie miejsce zaj-
muje ono w strategii firmy i co jest jego
gwarancją dla użytkowników państwa
produktów?

– Bezpieczeństwo ludzi i instalacji
jest dla ASTE sprawą fundamentalną.
Na potwierdzenie tego faktu warto
wspomnieć czasy, kiedy ASTE – wów-
czas zaledwie kilkunastoosobowa firma
– organizowała konferencje poświęco-
ne bezpieczeństwu pożarowemu w ta-

borze szynowym, zwiększając wiedzę
wielu firm związanych z tym rynkiem na
temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą sto-
sowanie niewłaściwych produktów. Ofe-
rowane przez nas produkty spełniają
wysokie wymagania ochrony przeciw-
pożarowej. Muszą też być trwałe i od-
porne na trudne warunki eksploatacji.
Gwarancją tej jakości są aprobaty i do-
puszczenia od renomowanych instytu-
cji certyfikacyjnych. Wielu naszych do-
stawców prowadzi ponadto własne ba-
dania i testy, wykraczające poza obo-
wiązujące wymagania norm krajowych
i międzynarodowych. Dodatkowo, waż-
ną cechą naszych produktów jest ła-

twość ich stosowania, prowadząca do
oszczędności czasu montażu, przekła-
dającego się na konkretne oszczędno-
ści finansowe. 
W jakiej mierze ASTE zapewnia bez-
pieczeństwo na polskich torach za
sprawą oferowanego osprzętu kablo-
wego? Czego jeszcze wymaga infra-
struktura kolejowa i tabor szynowy, by
podróżni mogli przemieszczać się bez
obaw?

– Bezpieczeństwo pasażerów jest
wypadkową jakości materiałów, ele-
mentów aktywnych i pasywnych stoso-
wanych do budowy taboru i elementów
infrastruktury. Dajemy gwarancję, że na-
sze produkty są bezpieczne. Przez po-
nad 20 lat aktywności na rynku kolejo-
wym nie zdarzyło się, by zawiodły! To
dużo czasu… Kluczem do sukcesu jest
wysoka jakość produktów i ich właści-
wy dobór do danej aplikacji. ASTE nie
tylko sprzedaje towary, lecz także do-
radza, gdzie i jak je stosować.
Na co dzień nie tylko zarządza pan fir-
mą ASTE, lecz także stoi na czele
Fundacji Wspólnota Gdańska, działa-
jącej w sferze kultury i edukacji. Czy
można tu mówić o wspólnych celach?
Jakie projekty fundacji są panu naj-
bliższe i najlepiej wpisują się w zało-
żenia Strategii Rozwoju Gdańska 2030
Plus?

– ASTE założyłem w 1991 roku. Po
kilkunastu latach działalności, gdy firma

okrzepła i „dorobiła się” znakomitego
zespołu pracowników, zyskałem czas
i chyba dojrzałem do zaangażowania
się w działania społeczne i obywatel-
skie. W 2007 roku założyłem Fundację
Wspólnota Gdańska, której celem jest
łączenie ludzi – bogatych z biednymi,
starszych z młodszymi, lepiej wykształ-
conych z tymi o niższym kapitale kultu-
rowym – oraz pobudzanie aktywności
obywatelskiej w małych ojczyznach.
Dla mnie jest to Gdańsk, ale każdy ma
swoją własną. Wydało mi się, że bez-
względne dążenie do indywidualnego
sukcesu, w sensie finansów, władzy
lub nadmiernej konsumpcji, jest po-

zbawione głębszego sensu. Fundacja
stara się realizować swoje cele statu-
towe na polu kultury, sztuki i edukacji kul-
turalnej. Jest jedną z najbardziej ak-
tywnych gdańskich organizacji poza-
rządowych. Została wyróżniona lokal-
nie w bardzo prestiżowym konkursie im.
Lecha Bądkowskiego. 

Spośród wielu działań zainicjowa-
nych i realizowanych przez Wspólnotę
Gdańską najważniejsze są dla mnie
dwa projekty edukacyjne: Akademia
Gdańskich Lwiątek (patrz: www.agl.org.pl)
i Gdańska Akademia Przedszkolaków
(patrz: www.gap.edu.pl). Obydwa an-
gażują co roku około 8000 dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym. Pozwalają im poznawać lokal-
ną kulturę i historię. Są działaniami wie-
loletnimi, nie okazjonalnymi. Trwałym
śladem zostawianym przez Fundację
w publicznej przestrzeni gdańskiej jest
Gdańska Plenerowa Galeria Rzeźby,
zlokalizowana w Parku Nadmorskim
im. Ronalda Reagana i w Parku im. Jana
Pawła II. Osobną galerię rzeźby Fun-
dacja rozwija w Leśnym Ogrodzie Bo-
tanicznym w Gdyni Marszewie. Aktual-
nie najważniejszy jest dla Fundacji Oliw-
ski Ratusz Kultury – placówka stworzo-
na przez Wspólnotę Gdańską w zrewi-
talizowanej kamienicy z początku
XX wieku. Jest on miejscem spotkań,
swobody twórczej, kreatywności i do-
świadczania sztuki. 

Kultura i partycypacja społeczna
stanowią bardzo ważne elementy Stra-
tegii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. Cele
statutowe Fundacji Wspólnota Gdańska
w pełni wpisują się w założenia tego do-
kumentu. Stoję na stanowisku, że od-
dzielanie działalności biznesowej od
prywatnej jest nieco sztuczne. Są to po
prostu różne role odgrywane w teatrze
życia przez tę samą osobę. Ideały i war-
tości przyświecające nam „prywatnym”
są takie same jak nam „biznesowym”.
Tego nie da się oddzielić. Jeśli spojrzeć
na sprawę w ten sposób, to moja dzia-
łalność w ASTE i w Fundacji Wspólno-
ta Gdańska są różnymi twarzami tego
samego Andrzeja Stelmasiewicza.
W biznesie staram się wprowadzać in-
nowacyjne rozwiązania do polskiego
przemysłu. W Fundacji, dzięki zyskom
z biznesu i współpracy z samorządem
lokalnym, mogę realizować swoją „so-
cjalistyczną” duszę, marzącą o spra-
wiedliwości społecznej i wzajemnym
szacunku między ludźmi. Tylko tyle i aż
tyle.

Rozmawiała Renata Wojciechowska
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Oferowane przez nas produkty spełniają wyso-
kie wymagania ochrony przeciwpożarowej.
Muszą też być trwałe i odporne na trudne wa-
runki eksploatacji. Gwarancją tej jakości są
aprobaty i dopuszczenia od renomowanych in-
stytucji certyfikacyjnych.
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Od kilkunastu lat ASTE promuje
na polskim rynku produkty, któ-
re są wolne od halogenów i me-

tali ciężkich, samogasnące (nieroz-
przestrzeniające ognia, trudnopalne), ni-
skodymowe (emitują małą ilość dymu
pod wpływem wysokich temperatur), ni-
skotoksyczne (emitują bardzo małą
ilość substancji toksycznych), zgodne
z RoHS i REACH.

W latach 2005–2007 ASTE zorgani-
zowała kilka konferencji poświęconych
różnym aspektom bezpieczeństwa, m.in.
„Bezpieczeństwo pożarowe w taborze
szynowym”, „Styk systemów kolejo-
wych1435/1520. Interoperacyjność, stan-
daryzacja, certyfikacja” i „Nowoczesne
rozwiązania dla taboru szynowego. Ra-
diokomunikacja kolejowa”. Nasze dzia-
łania pomogły spopularyzować tema-
tykę w branży kolejowej na długo zanim

stara norma PN-K-02511 została zastą-
piona przez EN 45545. Zainicjowana kil-
kanaście lat temu strategia jest cały czas
aktualna. Nasi menadżerowie ds. sprze-
daży nie tylko oferują produkty spółki,
lecz także aktywnie doradzają ich wła-
ściwe zastosowanie i włączają się do
procesu projektowania wyrobów na-
szych klientów.

ASTE ma ugruntowaną pozycję rze-
telnego dostawcy na rynku transportu
szynowego zarówno w zakresie jakości
produktów, jak i jakości obsługi klientów.
Obecnie spółka przymierza się do eks-
pansji na innych rynkach profesjonal-
nych o najwyższych wymaganiach bez-
pieczeństwa pożarowego i najwyższym
poziomie niezawodności stosowanych
rozwiązań.

Solidne filary
Filarami oferty ASTE są m.in. spe-

cjalistyczne kable i przewody produkcji
Huber+Suhner AG – szwajcarskiego
producenta zaawansowanych techno-
logicznie kabli miedzianych (zasilają-
cych, sterowniczych, do przesyłu da-
nych), światłowodów, kabli koncen-
trycznych oraz anten. H+S specjalizu-
je się w produkcji kabli i przewodów
o cienkościennej izolacji z poliolefin
sieciowanych radiacyjnie. Sieciowanie
zmienia strukturę chemiczną polimerów,
dzięki czemu z materiałów termopla-
stycznych, topliwych powstają materiały
elastomerowe, nietopliwe. Dzięki sie-
ciowaniu izolacja Radox ma lepszą
odporność termiczną, mechaniczną
i elektryczną. W efekcie izolacja może
być dużo cieńsza niż w przypadku
przewodów tradycyjnych.

Wysokie bezpieczeństwo pożaro-
we (trudnopalność) osiągnięto przy po-
mocy dodatków wolnych od halogenów,
m.in. pochodnych chloru, fluoru i bromu.
Halogeny są uważane za substancje

niebezpieczne. Ich związki z wodorem
(chlorowodór, fluorowodór, bromowo-
dór) powstające w podwyższonej tem-
peraturze (pożar, zwarcie) wykazują
bardzo silne działanie drażniące i tok-
syczne dla ludzi oraz powodują korozję
aparatury elektronicznej i konstrukcji bu-
dowlanych. Powstający w czasie poża-
ru gęsty, trujący dym blokuje drogi
ucieczki, rozprzestrzeniając się szybciej
niż ogień.

Współczesne unormowania prawne
Unii Europejskiej zabraniają używania
substancji zawierających halogeny
i metale ciężkie do produkcji wielu wy-
robów końcowych.

Najważniejsze cechy 
przewodów produkcji H+S

Cechy bezhalogenowych, samo-
gasnących przewodów H+S wynikają
bezpośrednio z zastosowanych mate-

Szerokie spojrzenie 
na bezpieczeństwo
Filozofia bezpieczeństwa pożarowego jest na stałe wpisana w działalność spółki ASTE.
Swoją obecność na rynku transportu szynowego firma rozpoczęła od edukacji w zakre-
sie innowacji związanych z bezpieczeństwem i dyskusji o nowoczesnych materiałach pro-
wadzonych w gronie producentów taboru szynowego i decydentów tworzących prawo.

Kable Huber + Suhner o regularnej 
budowie, łatwe do odizolowania

Małgorzata Kwasigroch
dyrektor Działu Handlu 
i Marketingu, ASTE Sp. z o.o.



riałów i technologii. Warto wymienić
w tym miejscu regularną budowę i wy-
soką powtarzalność wymiarów, małe to-
lerancje, mniejsze średnice, większą
elastyczność, łatwą automatyczną ob-
róbkę, wytrzymałość temperaturową
(standardowo temperatura pracy cią-
głej od -50°C do 120°C), odporność
mechaniczną (urazy i ścieranie), od-
porność na starzenie, działanie więk-
szości olejów większości olejów i sub-
stancji chemicznych (słabych kwasów
i zasad) oraz wysoką wytrzymałość
elektryczną.

System jakości produkcji obejmuje
kontrolę podstawowych parametrów
i cech przewodów w trakcie produkcji
oraz kontrolę poprodukcyjną, zapew-
niając najwyższą jakość przewodów
H+S. Dzięki swoim właściwościom od
wielu lat są one stosowane w branżach
o specjalnych wymaganiach, m.in. w ta-
borze szynowym, przemyśle obronnym,
lotniczym, morskim, a także w energe-
tyce i motoryzacji (wybrane obszary za-
stosowań).

Niezawodny system ochrony 
kabli PMA

Rury PMA pełnią funkcję ochronną
również wtedy, gdy przez wiele lat są na-
rażone na wpływ różnych substancji
chemicznych, olejów, paliw czy warun-
ków pogodowych – ujemnych tempe-
ratur, promieniowania UV. Spełniają
wysokie wymagania stawiane syste-
mom ochrony kabli, takie jak: bezawa-

ryjność, trwałość i szczelność połącze-
nia, również w warunkach wibracji,
wytrzymałość mechaniczna gwaran-
tująca właściwą ochronę, odporność na
wielokrotne zginanie, elastyczność uła-
twiająca instalację w ciasnych wnę-
trzach, długi czas życia. Co ważne,
producent gwarantuje ponad 20 lat ży-
cia instalacji.

Bezgwintowy system połączeń rur
z akcesoriami (aż do IP69K – wystarczy
wcisnąć) sprawia, że montaż jest szyb-
ki, prosty i pewny. Demontaż jest moż-
liwy przy pomocy zwykłego śrubokręta.
Wśród produktów PMA znajdziemy kil-

kadziesiąt typów rur karbowanych, jed-
no- i wielowarstwowych, wykonanych
z różnych tworzyw sztucznych. Niektó-
re z nich posiadają doskonałe właści-
wości, jeśli chodzi o poziom bezpie-
czeństwa pożarowego (są bezhaloge-
nowe, samogasnące, niskodymowe,
niskotoksyczne i mogą pracować
w temperaturze od -50°C do +105°C).
Inne charakteryzuje szeroki zakres tem-

peratur pracy, np. odporne chemicznie
rury TEC mogą pracować w tempera-
turze od -200°C do +200 (krótkotrwale
+250°C). Bardzo trudno jest osiągnąć
kompromis w przypadku tworzyw
sztucznych między tym, żeby materiał
był zarówno wolny od halogenów, jak
i odporny na wysoką temperaturę.

Dzięki różnym badaniom i modyfi-
kacjom dział R&D PMA wyprodukował
rurę PSX, która jest rurą wysokotem-
peraturową od -100°C do +170°C
(+200°C), oraz końcówki z tworzyw
sztucznych, które są odporne na wyso-
ką temperaturę oraz spełniają rygory-

styczne wymagania odnośnie palności,
emisji toksycznych dymów wydzielanych
w warunkach pożaru lub podwyższo-
nych temperatur.

Rury i akcesoria rekomendowane
do stosowania w automatyce charak-
teryzuje ponadto wyjątkowo solidna
budowa i odporność na obciążenia
dynamiczne. Specjalny nacisk położo-
ny jest na redukcję naprężeń, które
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System Ochrony Kabli PMA do aplikacji statycznych i dynamicznych

Sprawy bezpieczeństwa są dla nas bardzo
ważne oraz wpisują się w strategię CSR – Spo-
łecznej Odpowiedzialności Biznesu spółki ASTE.
Oprócz promowania produktów wykonanych 
z materiałów bezpiecznych dla otaczającego
środowiska oraz ludzi działamy dużo szerzej 
na rzecz ochrony środowiska.



działają na chronione instalacje. Tam,
gdzie nie jest bezwzględnie wymagana
wytrzymałość mechaniczna (odpor-
ność na uderzenia i ściskanie), można
stosować oploty ochronne z tworzyw
sztucznych. Oploty chronią lub spinają
wiązki kablowe, gdy nie ma potrzeby
stosowania rur karbowanych lub nie ma
miejsca na ich stosowanie (wewnątrz
zamkniętych urządzeń, w szafach roz-
dzielczych itp.). Są one wykonane z two-
rzyw samogasnących, wolnych od ha-
logenów, fosforu i kadmu. Oploty
ochronne PMA ze stali nierdzewnej
mają bardzo wysoki stopnień pokrycia
i są przeznaczone do dodatkowej ochro-
ny mechanicznej rur karbowanych. Za-
bezpieczają je przed wiórami metalo-
wymi, iskrami, gryzoniami itp.

W ofercie ASTE znajdują się również
wersje oplotów EMC – do miejsc, gdzie
mamy do czynienia z zakłóceniami
pola elektromagnetycznego. Jakość
elementów Systemu PMA jest spraw-
dzana w uznanych niezależnych labo-
ratoriach oraz laboratoriach własnych
PMA przy pomocy wielu testów. Bada-
nia przeprowadzane są zgodnie z nor-
mami europejskimi i normami zakła-
dowymi opracowanymi przez PMA AG.
Dział R&D może każdorazowo prze-
prowadzić stosowne testy starzenia,
wytrzymałości mechanicznej czy ter-
micznej, by zapewnić najwyższą ja-
kość i powtarzalność produktów.

Bezpieczeństwo 
przeciwwybuchowe 
– rozwiązania dla stref 
zagrożonych wybuchem

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
należy traktować bardzo szeroko, ma-
jąc na uwadze zagrożenie
związane z awarią instalacji
przemysłowej, pracujących
urządzeń, jak również z bez-
pieczeństwem ludzi i oto-
czenia. Nowa Dyrektywa
ATEX 114 (2014/34/UE) wpro-
wadziła uporządkowanie
wśród państw członkowskich
UE regulacji prawnych do-
tyczących urządzeń i syste-
mów ochronnych dopusz-
czonych do stosowania
w strefach Ex. Wg nowych
wytycznych dopuszczenie
powinny posiadać również
urządzenia nieelektryczne,
w tym urządzenia i systemy
ochronne.

KOPEX-Ex to elastyczny
System Ochrony Kabli re-

komendowany do stref zagrożonych
wybuchem. Produkty z tej grupy speł-
niają wymagania najbardziej rygory-
stycznych światowych norm branżo-
wych z zakresu zagrożeń wybuchem,
w tym ATEX/IECEx, UL/CSA, EAC Ex
i INMETRO. Jedną z grup produktów
w ramach tego systemu jest system
ochrony kabli z tworzyw sztucznych. Kar-
bowana budowa rur zapewnia dużą od-
porność rur na zginanie, elastyczność
i zdecydowanie niższą masę w porów-
naniu do rur stalowych. Bogaty system
łączników pozwala na ochronę rozbu-
dowanej instalacji (tworzenie rozgałę-
zień, zakrętów) w łatwy sposób, bez uży-
cia specjalnych narzędzi i angażowa-
nia zespołu osób. Końcówki wraz z ru-
rami tworzą bezgwintowy system połą-
czeń i zostały zaprojektowane tak,
by umożliwić zachowanie spójności
i szczelności systemu o stopniu IP68. 

W ramach oferty z przeznaczeniem
do stosowania w strefach Ex są do-
stępne rury olejoodporne, wysokotem-
peraturowe oraz rury odporne che-
micznie, w wykonaniach EX d i Ex e. Są
również rury i końcówki wykonane z ma-
teriałów charakteryzujących się wyso-
ką odpornością na działanie wody mor-
skiej i UV (platformy offshore), odpor-
nością na paliwa silnikowe, tłuszcze, ole-
je, słabe kwasy i zasady oraz inne po-
wszechnie stosowane rozpuszczalniki
(przetwórstwo i platformy wiertnicze).

Stosując system elastycznych po-
łączeń rur i końcówek, służby utrzyma-
nia ruchu czy ekipy montażowe mogą
dokonać instalacji systemu ochrony
kabli KOPEX-Ex oraz przycinać rury
za pomocą prostych nożyc, bezpo-
średnio na docelowym miejscu monta-

żu. Montaż jest prosty i szybki, może go
wykonać jedna osoba, gdyż nie wyma-
ga wynoszenia fragmentu instalacji
poza strefę w celu przycięcia rury. Za-
letą elastycznych rur jest również mon-
taż w ograniczonych, ciasnych przej-
ściach i przestrzeniach.

Produkty KOPEX-Ex są zgodne ze
standardami Dyrektywy Europejskiej
ATEX, zostały przebadane i dopusz-
czone zgodnie z międzynarodowym
systemem oceny zgodności IECEx.
Przeznaczone są do stosowania w in-
stalacjach statycznych i dynamicznych,
w strefach 1, 2, 21, 22. Producent sys-
temu KOPEX-Ex działa na rynku stref
zagrożonych wybuchem już od ponad
30 lat i posiada doświadczenie na ryn-
ku chemicznym, petrochemicznym,
przetwórstwa żywności oraz farma-
ceutycznym.

Oferta ASTE dedykowana wyma-
gającym środowiskom jest bardzo sze-
roka. Oprócz powyżej przedstawionych
grup produktów polecamy sprawdzone
elementy do spinania i mocowania rur
i kabli, system identyfikacji kabli i urzą-
dzeń, koryta siatkowe DEFEM do roz-
prowadzania instalacji, kanały i drabi-
ny kablowe dedykowane dla przemysłu
chemicznego i petrochemicznego.

Sprawy bezpieczeństwa są dla nas
bardzo ważne oraz wpisują się w stra-
tegię CSR – Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu spółki ASTE. Oprócz pro-
mowania produktów wykonanych z ma-
teriałów bezpiecznych dla otaczające-
go środowiska oraz ludzi działamy dużo
szerzej na rzecz ochrony środowiska, se-
gregując odpady, montując instalację re-
kuperacji ciepła, zmniejszającą zapo-
trzebowanie na nośniki energii, stosując

oświetlenie ledowe w po-
mieszczeniach i na terenach
zewnętrznych oraz sadząc
wiele drzew naturalnych dla
biotopu pomorskiego, drze-
wa egzotyczne oraz drzewa
i krzewy owocowe w ogrodzie
przynależącym do firmy,
z którego mogą korzystać
wszyscy pracownicy spółki.
ASTE jest również pomysło-
dawcą i organizatorem kon-
kursu Kolejowa Firma Odpo-
wiedzialna Społecznie oraz
głównym sponsorem wielu
działań Fundacji Wspólnota
Gdańska. Zachęcamy do
stosowania bezpiecznych
i sprawdzonych rozwiązań

www.aste.pl
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KOPEX-Ex – rury i końcówki do stref Ex o wysokiej odporności 
na oleje, kwasy oraz wodę morską
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Po zakończonych sukcesem instalacjach
kompletnych systemów gaszenia iskier, wy-
konanych zgodnie z normami ISO oraz

ATEX przez uznanego niemieckiego producen-
ta specjalizującego się w systemach wykrywa-
nia i gaszenia iskier T&B Electronic GmbH, fir-
mie NESTRO udało się w zakończonym roku go-
spodarczym wyraźnie zwiększyć udziały rynko-
we w branży. W dużej mierze wpłynął na to fakt,
że technika systemów gaszenia iskier ze wszyst-
kimi swoimi korzyściami zdobywa w branży
produkcji mebli coraz większe uznanie.

Nowe koncepcje ochrony
Warto  zwrócić uwagę, że w Europie co-

dziennie dochodzi średnio do jednej eksplozji

Ekoinnowacyjne rozwiązania 
w systemach gaszenia iskier
Firma NESTRO uruchomiła kolejne ekoinnowacyjne systemy ga-
szenia iskier u znanych producentów mebli w kraju i za granicą,
podnosząc bezpieczeństwo zakładów i ich pracowników.

Radosław Gliński
dyrektor zarządzający, prokurent 
NESTRO PPHU Sp. z o.o.

„Fakt, że w zakładzie prze-
mysłowym w ciągu dziesię-
cioleci nie doszło do
wybuchu pożaru, nie dowo-
dzi, że nie istnieje takie za-
grożenie, lecz jest kwestią
szczęśliwego przypadku lo-
sowego, z którego końcem
należy się liczyć w każdej
chwili”. 

(źródło: OVG Lüneburg)

Wizualizacja systemu odpylania i gaszenia iskier

Część zespołu techniczno-sprzedażowego NESTRO



pyłu. Niebezpieczeństwo takiego wybuchu istnieje w zakładach me-
blowych i stolarskich – wszędzie tam, gdzie występują palne pyły,
których stężenie w powietrzu osiąga odpowiednią wartość i gdzie
istnieje źródło zapłonu. Aby to ryzyko wykluczyć, maszyny pracu-
jące w tym przemyśle, a co za tym idzie instalacje odciągowe, mu-
szą być kontrolowane pod kątem tworzenia się iskier i zabezpieczone
za pomocą odpowiedniej instalacji do ich gaszenia. Ekoinnowacyjne
rozwiązanie funkcjonowania systemu gaszenia iskier przedstawia
zdjęcie nr 1.

Koszty profilaktyki przeciwpożarowej
Koszty profilaktyki przeciwpożarowej wynoszą – w przeliczeniu

na wolumen inwestycyjny zakładu produkcyjnego – zaledwie
ok.1 proc. Mogą się one zamortyzować w ciągu niewielu sekund,
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Zdj. nr 1: Schemat instalacyjny systemu gaszenia iskier

Zdj. nr 2: Ekoinnowacyjny system gaszenia iskier 
w zakładzie produkcji mebli średniej wielkości

a mimo to ubezpieczyciele i wykonaw-
cy takich instalacji często zmuszeni są
przekonywać użytkowników, że nie za-
wsze najtańsze rozwiązanie jest tym naj-
bardziej korzystnym. Przykład koncep-
cji zabezpieczenia zakładu meblar-
skiego lub stolarskiego przedstawiono
na zdjęciu nr 2.

Dzięki wprowadzanym ekoinnowa-
cyjnym rozwiązaniom i przewadze tech-
nologicznej firma NESTRO urosła
w ostatnim czasie do rangi partnera wie-
lu ważnych projektów. Efektem tego
jest przyznane przez magazyn „Forbes”
i PwC wyróżnienie „Lider Zrównowa-
żonego Rozwoju”.

Rozwiązania szyte na miarę
W przypadku wszystkich projektów

klienci NESTRO czerpią korzyści z re-
alizacji kompletnych rozwiązań – od
przyjęcia postawionego problemu i pla-
nowania urządzenia do rozruchu po
przeszkolenie personelu. Indywidualne
i zależne od specyfiki danego zakładu
wymagania wobec poszczególnych
rozwiązań systemów gaszenia iskier
za każdym razem są dla firmy nowym
wyzwaniem. Proponowana technolo-
gia zawsze jest dostosowana do spe-
cyfiki firmy, co jest możliwe dzięki dużej
elastyczności NESTRO i umiejętności
przystosowania określonych projektów
do różnych warunków pracy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej: www.nestro.pl.

Prosimy zeskanować kod QR, aby
dowiedzieć się więcej.

Montaż filtra JET z systemem gaszenia iskier w IKEA Słowacja



RFP – nowa generacja magazynów przeciwpożarowych firmy DENIOS
Miejsce na 32 beczki 200-litrowe, 12 europalet, 8 palet chemicznych lub 8 zbiorników IBC o poj. 1000 l – możliwości nowych magazynów prze-
ciwpożarowych RFP do składowania materiałów niebezpiecznych przekonują wieloma korzyściami. I słusznie, bo nowy magazyn z dopuszczeniem
DIBt zastąpi dotychczasowy bestseller w rodzinie produktów DENIOS – kontener FBM.

Certyfikowane bezpieczeństwo w wielkim formacie
Magazyny regałowe są projektowane i budowane do składowania dużych ilości materiałów niebezpiecznych. Nowy system magazynowy RFP jest
m.in. wyposażony w wannę wychwytową, zgodną z Prawem Ochrony Środowiska, która nadaje się także do dużych pojemników. Jeśli chodzi o bez-
pieczeństwo, to klienci DENIOS nabywają wraz ze sprzętem wszystkie odpowiednie certyfikaty. Również nowy regałowy magazyn ppoż. DENIOS
posiada dopuszczenie nadzoru budowlanego Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) oraz IBS w Linzu (REI 120 oraz 90). Jako oddzielna
strefa pożarowa magazyn nie musi zachowywać minimalnych odstępów od przyległych budynków. Może być także ustawiany wewnątrz hali pro-
dukcyjnej.

Wydajny, mobilny, szybciej dostępny
DENIOS produkuje nowe regałowe magazyny przeciwpożarowe w wersjach „base” i „base-P”. Pierwszy wariant jest ustawiony na podłożu, na całej
powierzchni, natomiast wersja „base-P” ma prześwit u dołu. Podobnie jak w przypadku magazynu przeciwpożarowego WFP, który został dodany
do oferty DENIOS pod koniec 2017 r., również regałowy magazyn przeciwpożarowy RFP – jako następca BMC – jest produkowany przy użyciu naj-
nowocześniejszych technologii.
Nowy system magazynowy składa się z prefabrykowanych podzespołów stalowych, które dzięki minimalnej tolerancji idealnie dopasowują się do
siebie. Dodatkowe elementy, takie jak klimatyzacja, wentylacja techniczna lub systemy gaśnicze, są ustandaryzowane i można je wygodnie konfi-
gurować. Oznacza to większą efektywność cyklów produkcyjnych, a tym samym – szybszą dostępność dla klienta. Wybrane typy dostępne są pro-
sto z magazynu, inne będą dostarczone w ciągu ok. 6 tygodni.

O nas
DENIOS jest światowym liderem w produkcji i sprzedaży wyrobów i usług w dziedzinie ochrony środowiska w zakładzie i bhp na stanowisku pracy.
Wspomagamy klientów reprezentujących różne dziedziny przemysłu i usług, rzemiosła i handlu, a także instytucje publiczne dostarczając zgodne
z przepisami produkty, rozwiązania i indywidualne usługi mające zastosowanie w przypadku styczności z materiałami niebezpiecznymi.
Podstawą naszej codziennej działalności jest nasza pasja widoczna w tworzeniu nowych rozwiązań dotyczących ochrony zasobów naturalnych i od-
powiedzialnego postępowania z człowiekiem i naturą. Wszystkie produkty DENIOS, wyczerpujące informacje na temat składowania materiałów nie-
bezpiecznych i manipulowania nimi oraz aktualny stan prawny, można znaleźć na naszym portalu internetowym www.denios.pl.
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Tegorocznemu forum przyświeca-
ła idea debaty o wyzwaniach, ja-
kie stwarza postępująca czwarta

rewolucja przemysłowa. Poznaliśmy
prognozy dotyczące najnowszych tren-
dów i innowacji w sektorze chemicznym,
branży motoryzacyjnej oraz przemy-
słowej. Wśród podejmowanych tematów
znalazły się zagadnienia dotyczące
smart factory i innowacyjnych techno-
logii zapewniających oszczędności
w biznesie. Celem konferencji było po-
kazanie, w jaki sposób różne sektory
produkcyjne ulegają zmianie, aby sta-
nąć wśród liderów rewolucji 4.0.

Tegoroczną edycję „Top Industry
Summit” otworzyło wystąpienie dr. Okta-
wiana Makowskiego, koordynatora pro-
jektów z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, na temat programów, jakie
oferuje NCBR naukowcom i przedsię-
biorcom. Mówił w nim o głównych be-
neficjentach dofinansowań projektów
oraz o programach dedykowanych
branży chemicznej, takich jak INNO-
CHEM, RANB, szybka ścieżka czy pro-
jekty aplikacyjne.

Rola B+R w procesie 
wdrażania innowacji

Konkluzje z wystąpienia przedsta-
wiciela NCBR nadały ton dalszej de-
bacie. Dyskusja w panelu inaugura-
cyjnym, zatytułowanym „Chemicals
4.0”, moderowana była przez Jerzego
Polaczka, zastępcę redaktora naczel-
nego „Przemysłu Chemicznego”.
– Czwarta rewolucja przemysłowa to di-
gitalizacja życia społecznego i proce-
sów przemysłowych – mówił na wstępie
Jerzy Polaczek, który w dyskusji pytał
prelegentów m.in. o to, czy polski prze-
mysł chemiczny jest gotowy na zmiany
podyktowane transformacją cyfrową
oraz jakie wyzwania stoją przed bran-
żą. Grzegorz Czul, prezes Fluor SA, od-
niósł się do relacji z inwestorami i fir-
mami inżynieryjnymi. – Innowacje wią-
żą się z większymi kosztami. Z punktu
widzenia inwestorów pojawia się dyle-
mat, czy opłaca się ponosić te koszty
w zamian za postęp technologiczny, czy
może jednak pozostać przy sprawdzo-

Wyzwania dla liderów rewolucji 4.0
29 listopada 2017 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja „Top Industry
Summit”, będąca kontynuacją prestiżowego „Chemical Industry Summit & Awards Gala”.

Jednym z większych wyzwań we wdrożeniach
smart factory jest obszar ludzki i łącząca się 
z nim edukacja. Jest to kompleksowy proces,
który dotyczy szkoleń dla pracowników, klientów
i dostawców. Banki również muszą edukować 
się w tym kierunku, aby rozumieć, jaki efekt 
przyniosą finansowane przedsięwzięcia.



nych elementach i systemach. Reali-
zacja każdego innowacyjnego pomysłu
wiąże się ze sporym ryzykiem, które pol-
scy inwestorzy niechętnie chcą podej-
mować – mówił. Z kolei Andrzej Krueger,
dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Or-
ganicznej „Blachownia” nawiązał do
prezentacji dr. Oktawiana Makowskie-
go, podkreślając istotną rolę NCBR,
największej instytucji wspierającej dzia-
łalność B+R, biorącej czynny udział
w tworzeniu nowych technologii. Ob-
stawał jednak przy zdaniu, że agencja
nadal zbyt biurokratycznie podchodzi
do przedsiębiorcy, który powinien mieć
jasno określone zasady i zmniejszone
ograniczenia formalne.

Maciej Lubomski, dyrektor Dywizji
Waterproofing w Grupie Selena, pod-
kreślał, że kluczowe jest stworzenie
ekosystemu współpracy miedzy działami
badań rozwoju, które posiadają olbrzy-
mie kompetencje, a rynkiem oraz final-
nymi użytkownikami produktów. Za-
gadnienie NCBR kontynuował Okta-
wian Makowski, który zaznaczał, że
rolą agencji nie jest inwestowanie
w określone rozwiązania techniczne,
lecz wspieranie badań naukowych oraz
inżynieryjnych, które będą kończyły się
wdrożeniem produktu lub projektu. Na-
tomiast Artur Kucia, dyrektor Biura Klien-
ta Strategicznego, Przemysł Ciężki
i Wydobywczy, PKO Bank Polski, mówił,
że z perspektywy banku niezwykle istot-
ne jest, by wspierane projekty dawały
pewne i stabilne efekty wzrostu pod-
miotów, które dany projekt realizują.
W ramach podsumowania Jerzy Pola-
czek podkreślał, iż zaplecze badawcze
jest świadome zbliżającej się rewolucji,
a przemysł stara się korzystać z do-
stępnych mu rozwiązań naukowo-tech-

nicznych. Inwestorów z kolei trzeba
przekonać, by unowocześniali swoje
projekty, mimo że wiąże się to z ryzykiem.

Kolejnym mówcą konferencji był
Dariusz Downer, koordynator projektu
Industry 4.0 w Fabryce Układów Ha-
mulcowych Robert Bosch w Mirkowie
k. Wrocławia, który przedstawił prak-
tyczne zastosowanie RFID w optymali-
zacji łańcucha dostaw i tym samym dał
wprowadzenie do tematyki kolejnego
panelu.

Rozwiązania Smart Factory
Po studium przypadku Dariusza Do-

wnera przywitani zostali prelegenci
drugiego panelu, który został popro-
wadzony przez menedżera firmy PWC
Michała Gawrysiaka. Tematem prze-
wodnim były rozwiązania dla Smart
Factory. Jednym z dyskutantów był Mi-
chał Ziajowski, dyrektor generalny Pre-
cia Molen, który podkreślił, że firma, któ-
ra działa w duchu czwartej rewolucji
przemysłowej, błyskawicznie reaguje na
zmiany rynkowe, zmiany dotyczące do-

stawców i przede wszystkim na po-
trzeby swoich klientów. Podkreślił, że
prędzej czy później rewolucja dotknie
każdego. Do tej wypowiedzi dołączył
członek zarządu ERBUD Industry Ma-
riusz Grochowski, który wyraził swoją
obawę o to, że panuje zasada „remon-
tuj dopiero, kiedy coś się popsuje”. Za-
znaczył, że polscy przedsiębiorcy nie są
przewidujący. Boją się nowych rozwią-
zań, które nie są wdrażane przez we-
wnętrzne bariery organizacyjne. Wątek
został podniesiony również przez pre-
zesa Boryszewa Jarosława Michniuka.
Przyznał on, że polscy przedsiębiorcy
nadal nie są przekonani do inwesto-
wania w smart factory, ale aby prze-
trwać, z czasem nie będą mieli innego
wyjścia.

Padło też pytanie, jak wygląda spra-
wa finansowania nowoczesnych fa-
bryk. Z odpowiedzią przyszedł Łukasz
Jasiński, dyrektor Departamentu Pro-
jektów Sektorowych BGK. Potwierdził, że
pieniędzy na tego typu przedsięwzięcia
jest dużo. Na rynku istnieją odpowied-
nie instrumenty i produkty (m.in. kredyt
technologiczny), które pozwolą na płyn-
ność finansową podmiotom, które będą
szły w tym kierunku. Jednym z większych
wyzwań we wdrożeniach smart factory
jest obszar ludzki i łącząca się z nim
edukacja. Jest to kompleksowy proces,
który dotyczy szkoleń dla pracowni-
ków, klientów i dostawców. Banki rów-
nież muszą edukować się w tym kie-
runku, aby rozumieć, jaki efekt przyniosą
finansowane przedsięwzięcia.

Powracając do kwestii związanej
z potrzebami klienta, temat podjął Jean-
-André Barbosa, wiceprezes zarządu
Future Pipe Industries. Wyraźnie za-
znaczył, że potrzeby konsumentów się
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zmieniły, wszyscy oczekują produktów szytych
na miarę i nowoczesna firma nie powinna za-
stanawiać się nad tym, czy dostosować się
do tych zmian, tylko jak szybko i skutecznie
to osiągnąć. Panel został podsumowany
następująco: rewolucja dzieje się obecnie na
naszych oczach – albo będziemy jej częścią,
albo zostaniemy w tyle. Nie ma barier fi-
nansowych stojących na drodze do realiza-
cji strategii nowoczesnych fabryk. Wyzwa-
niem wokół tych rozwiązań jest człowiek, któ-
ry powinien zmienić swój sposób myślenia,
przestawić się z trybu operacyjnego na tryb
kontroli i nadzoru. Do tego będzie potrze-
bował zaangażowania w edukację swoich
pracowników, klientów i dostawców.

Co hamuje, a co napędza 
rozwój branży automotive?

Trzeci panel konferencji, prowadzony
przez prof. Andrzeja Kolasę, dziekana Wy-
działu Inżynierii Produkcji Politechniki War-
szawskiej, dotyczył rozwoju branży motory-
zacyjnej. Głównymi tematami podejmowa-
nymi podczas panelu były przyszłość sek-
tora, rozwój elektromobilności oraz wpływ ro-
botyzacji i automatyzacji na proces pro-
dukcyjny. Roman Kantorski, prezes Polskiej
Izby Motoryzacji, rozpoczął panel optymi-
stycznym stwierdzeniem, iż polski sektor mo-
toryzacyjny rozwija się bardzo dobrze. Głów-
nym elementem decydującym o rosnącym
powodzeniu jest przede wszystkim wysoka
jakość produkcji w polskich fabrykach świa-
towych koncernów samochodowych oraz
świetna kadra zarządzająca, natomiast
problemem jest brak wykwalifikowanej siły
roboczej. Wtórował mu Piotr Stański, dy-
rektor zarządzający MAN Truck, który jed-
nocześnie podkreślał, że niektóre zawody za-
czynają być zagrożone. Wśród nich są kie-
rowcy ciężarowi, których na rynku ciągle jest
deficyt, co stanowi olbrzymi problem dla pro-
ducentów.

Andrzej Szałek z Toyota Motor Poland
przekonywał, że wdrażanie automatyzacji do
produkcji jest niezwykle istotne, ponieważ
znacznie odciąża pracowników, obniża
koszty produkcji, a przy tym w niektórych pra-
cach komputer jest szybszy i dokładniejszy.
Podkreślał jednak, że czynnika ludzkiego nie
można wyeliminować z produkcji i człowiek
nadal będzie odrywał główną rolę. Zdaniem
Krzysztofa Biernata, koordynatora Polskiej
Platformy Technologicznej Biopaliw i Bio-
komponentów Przemysłowego Instytutu Mo-
toryzacji, stoimy przed transformacją źródła
energii napędowej i dążymy do tego, aby
emisja spalania była jak najniższa. Zazna-
czył jednak, że w związku z rozwojem al-
ternatywnych źródeł napędu koncerny pa-
liwowe nadal nie mają się czego obawiać.
O trendach oraz nowych możliwościach
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produkcji mówił Adam Holewa, dyrektor zarządzający ds. tech-
nicznych SITECH. – Robotyzacja procesów produkcji to zauważal-
na zmiana, którą wdrażają przedsiębiorstwa produkcyjne. Oprócz
tego zauważalnym trendem jest wirtualna rzeczywistość, która
wspomaga manualne procesy wymagające doświadczenia przy ob-
słudze. Korzystanie z bezzałogowych wózków widłowych również jest
coraz częściej stosowane w obszarze przemysłowym – mówił.

Dopełnieniem panelu było wystąpienie Luizy Wójtowicz-Wagi, tre-
nera i lektora języka angielskiego, która przekonywała, że twarde
dane to nie wszystko w świecie umiejętności społecznych i kulturo-
wych zespołu.

Successful Industry 4.0 
– Business Models

Ostatni panel otworzył redaktor miesięcznika „IT Reseller” Mie-
czysław Starkowski, który zakładając na głowę „inteligentny kask”,
powitał gości i panelistów stwierdzeniem, że w naszych czasach
wszystko już jest „inteligentne”. Chcąc poruszyć dyskutantów do ży-
wej rozmowy, użył prowokacji i postawił tezę, iż w fabryce przyszło-
ści będzie dwóch pracowników – pies pilnujący fabryki i człowiek,
który będzie go karmił. Tym samym rozpoczął rozmowę o wizji In-
dustry 4.0. Preludium do całej dyskusji było stwierdzenie Ryszarda
Gongora, członka zarządu GEDIA Poland, iż rewolucja przemysło-
wa 4.0 to przede wszystkim domena Europy, a motorem do zmian
będzie klient. To on wyznacza szlak przyszłości.

Do dyskusji włączył się dr hab. inż. Jacek Reiner – prof. nadzw.
Katedry Technologii Laserowych. Odniósł się sceptycznie do tezy Mie-
czysława Starkowskiego. Nadmienił, że żywotność elektroniki będzie
się skracać. Nie będzie ona naprawiana, lecz wymieniana na nową,
a więc czynnik ludzki będzie tu kluczowy. Kolejną kwestią poruszo-
ną przez moderatora był udział sztucznej inteligencji w biznesie. Do
tego tematu odniósł się Artur Pollak, prezes APA Group, którego zda-
niem AI już nas otacza, choć czasem nawet nie jesteśmy tego świa-
domi. Odniósł się też do samego procesu postępującej rewolucji 4.0,
która w Polsce ma mniejsze przyspieszenie niż np. na rynkach za-
chodnich, a przyczyną tego jest brak odważnych menedżerów, któ-
rzy nie boją się ryzyka. Wartościową uwagę dodał prof. Reiner, za-
znaczając, iż nie poradzimy sobie ze zbieraniem i analizą Big Data
bez udziału sztucznej inteligencji. Wyraził też jasno, że w dobie po-
trzeb klienta powinniśmy patrzeć też na pracownika, aby zapewnić
firmie stabilność i wierność wśród kadry. Natomiast Michał Siecz-
ko, Senior Manager działu usług profesjonalnych Canon Polska, wska-
zał na problem nawarstwiania się technologii. Musimy efektywnie
przetwarzać informacje i je rozważnie przetrzymywać. Naszym za-
grożeniem jest wszechobecność danych. Do dyskusji o bezpie-
czeństwie dołączył się Jacek Pogonowski, prezes zarządu Konsal-
net Holding. Wskazał na prozaiczne kwestie odnośnie bezpieczeń-
stwa cyfrowego i fizycznego. Wszystko zależy od tego, ile pieniędzy
chcemy na to przeznaczyć, jednak przed nagłymi sytuacjami nie je-
steśmy w stanie uchronić się na 100 proc. To, na co powinniśmy sta-
wiać, to mniej osób, a więcej technologii.

Diamenty Top Industry 
w najlepszych rękach

Za nami również wieczór pełen wrażeń, podczas którego zostały
uhonorowane te podmioty, które w sposób szczególny wyróżniły się
w branży sektora chemicznego, motoryzacyjnego, produkcyjnego
oraz branży IT. Gala Diamentów Top Industry wyłoniła te firmy, któ-
re w wyraźny sposób wpasowują się w ideę czwartej rewolucji prze-
mysłowej. Gościem specjalnym ceremonii był minister energii
Krzysztof Tchórzewski, który zaszczycił nas krótkim przemówieniem.
Podkreślił w nim, że przemysł energetyczny w Polsce ma się wy-
śmienicie. �
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Laureaci Diamentów Top Industry, wybrani przez ka-
pitułę pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera:

Nagroda Specjalna – Zasłużony Dla Przemysłu:
• Krzysztof Tchórzewski, minister energii

Inwestycja Roku
• Grupa Bosch
• Grupa Azoty

Produkt Roku
• Solaris Bus & Coach za Solaris Urbino 12 electric

Osobowość Roku
• Mikołaj Placek, prezes zarządu Oknoplast

CEO Roku
• Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań
• Wiesław Hałucha, prezes Alwernia jako Lider 

Rozwoju

Podmiot Finansujący Roku
• PKO Bank Polski

Doradca Prawny Roku
• Dentons

Start-up Roku
• NanoThea

Spółka Roku
• PGNiG

Nagroda Specjalna 
– Lider Zrównoważonego Rozwoju
• BASF Polska

Organizator: Executive Club
Współorganizator: PwC
Patronat honorowy: Polska Izba Gospodarcza Elektro-
techniki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polska Izba
Motoryzacji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu 
Partner Główny: Audi, PKO Bank Polski
Partner Merytoryczny: Microstrategy
Partnerzy: Algotech, Alwernia, APA Group, Autoland,
BASF Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bosch,
Canon, Cigno Consulting, Fluor, Future Pipe Industries,
Empik School, Profi-Lingua, Nord Partner, Oknoplast,
Pfizer, Precia Molen, Vivenge
Partnerzy gali: Erbud, Erbud Industry 
Patroni medialni: Wirtualna Polska, Newseria, „Rynek
Inwestycji”, „Polski Przemysł”, Portal Przemysłowy, Lo-
gistyczny.com, „Top Logistyk”, „Business & Prestige”,
„Przemysł Chemiczny”, „Reporter Chemiczny”, „Szef
Utrzymania Ruchu”, „Nowoczesny Warsztat”, warsz-
tat.pl, logistyka.net.pl, „Magazyn Fleet”, Fleet.com.pl,
automatykaonline.pl, „Automatyka”, „Chemia i Biznes”,
Inżynieria & Utrzymanie ruchu, „Control Engineering”,
Metale.org, Narzędziownia.org, Tworzywa.org, Q busi-
ness, „Law Business Quality”, „Polska the Times”, „Po-
land Today”, „Warsaw Business Journal”
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What are the consequences of
non-compliance?

Although GDPR has attracted busi-
ness interest because of the increased
administrative fines for non-compliance
not all infringements of the GDPR will
lead to those serious fines. Besides the
power to impose fines, the Information
Commissioner’s Office (ICO) has
a range of corrective powers and sanc-
tions to enforce the GDPR. The admi-
nistrative fines are discretionary rather
than mandatory and they must be im-
posed on a case-by-case basis and
must be ‘effective, proportionate and dis-
suasive’.

There are two tiers of administrative
fines that can be applied:
• up to €10 million or 2% annual global
turnover – whichever is higher?
• up to €20 million, or 4% annual global
turnover – whichever is higher?

The fines are based on the specific
articles of the regulation that the orga-
nisation has breached. Infringements of
the organisation’s obligations, inclu-
ding data security breaches, will be sub-
ject to the lower level, whereas infrin-
gements of an individual’s privacy rights
will be subject to the higher level. So with
such a threat over companies it is har-
dly surprising that there has been a vi-
sible rush to implement the GDPR re-
quirements in many countries.

What is the status of imple-
mentation of GDPR in the UK?

A poll of more than 500 businesses
was commissioned in January 2018 by
the London Chamber of Commerce
and Industry, where it was found that:

However, another study carried out
by Symantec covering 900 businesses
and IT decision makers polled in the UK,
France and Germany shows that this
picture is too rosy. This revealed that only
22% of businesses consider compliance
a top priority in the next two years, de-
spite only 26% of respondents believing

their organisation is fully prepared for
the GDPR. This study confirmed other
surveys that nearly a quarter of those
polled said their organisation will not be
compliant at all or will be only partly
compliant by 2018.

Why is this regulation impor-
tant and what are its benefits
for business?

The main reason is that end users ul-
timately have greater control over their
data and the companies who are storing
it. Potentially this will lead to greater trust
between company and customer. The
regulation requires companies to be
transparent and explicit regarding the
collection and usage of users’ data
instead of a long-winded privacy
agreement (that no-one ever reads!).
Obtaining user consent is a necessity in
avoiding mishandling data. If a com-
pany suffers a data breach, most cu-
stomers say they would buy elsewhere.
(Also, under the GDPR a breach is
eligible for a fine. You know, the little
€20 million mentioned earlier.)

So GDPR compliance is not just
a matter of ticking a few boxes; the re-
gulation demands that you be able to
demonstrate compliance with its data
processing principles. This involves ta-
king a risk-based approach to data pro-
tection, ensuring appropriate policies
and procedures are in place to deal with
the transparency, accountability and in-
dividuals’ rights provisions, as well as
building a workplace culture of data pri-
vacy and security. So what are the key
elements of this regulation? Below is
a summary of the main concepts behind
this 204-page regulation and is by no
means exhaustive.

The European rush for 
GDPR implementation
The General Data Protection Regulation (GDPR) will apply from 25 May 2018, which
has a significant and wide-reaching scope, introducing a new law that brings a 21st cen-
tury approach to data protection. It expands the rights of individuals to control how
their personal data is collected and processed, and places a range of new obligations on
organisations to be more accountable for data protection. The EU General Data Pro-
tection Regulation (GDPR) has attracted media and business interest because of the
publicised increased administrative fines for non-compliance.

Dr Krystyna Stephens
Managing Director, 
AFNOR UK Ltd

Status of % implementation of GDPR in UK

55%

24%

21%

Implementing or GDPR completed
No awareness GDPR requirements
Aware but no actions taken



Key components 
– harmonisation across 
and beyond the EU

The regulation establishes one sin-
gle set of rules across Europe which will
make it simpler and cheaper for orga-
nisations to do business across the
Union. This applies to organisations out-
side of the EU as they are subject to the
jurisdiction of the EU regulators just by
collecting data concerning an EU re-
sident. This ‘personal data’ is any in-
formation relating to a person who
can be identified, directly or indirectly,
by reference to an identifier such as
a name, an identification number, lo-
cation data etc. So in many cases on-
line identifiers, including IP address,
cookies etc, will now be regarded as
personal data if they can be easily lin-
ked back to the data subject (or if that
capability exists). 

Controllers and processors
Data controllers and processors

are required to ‘implement appropriate
technical and organisational measures’
taking into account ‘the state of the art
and the costs of implementation’ and
‘the nature, scope, context and purpo-
ses of the processing as well as the risk
of varying likelihood and severity for the
rights and freedoms of individuals’.
The regulation provides specific sug-
gestions for the kinds of security actions
that might be considered ‘appropriate
to the risk’, including:
• the pseudonymisation and/or en-
cryption of personal data
• the ability to ensure the ongoing con-
fidentiality, integrity, availability and re-
silience of systems and services pro-
cessing personal data
• the ability to restore the availability and
access to data in a timely manner in the
event of a physical or technical incident.

Controllers and processors that ad-
here to either an approved code of con-
duct or an approved certification may
use these tools to demonstrate com-
pliance such as the information security
management system standard ISO
27001. Fines and enforcement – as has
been discussed earlier – will be sub-
stantial fines for organisations that do
not comply with this regulation.

Data Protection Officers (DPO)
Data Protection Officers must be ap-

pointed for all public authorities and
where the core activities of the control-
ler or the processor involve ‘regular and
systematic monitoring of data subjects

on a large scale’ or where the entity con-
ducts large-scale processing of ‘special
categories of personal data’ (such as
that revealing racial or ethnic origin, po-
litical opinions, religious or philosophi-
cal beliefs and the like).

Privacy management
The regulation mandates a Risk

Based Approach: where appropriate or-
ganisation's controls must be developed
according to the degree of risk asso-
ciated with the processing activities. Pri-
vacy impact assessments must be
made – with the focus on protecting data
subject rights.

Consent is a critical part 
of the regulation

Consent is a basis for legal pro-
cessing (along with legitimate interests,
necessary execution of a contract and
others). According to the regulation
consent means ‘any freely given, spe-
cific, informed and unambiguous indi-
cation of his or her wishes by which the
data subject, either by a statement or
by a clear affirmative action signifies
agreement to personal data relating to
them being processed’.

The purpose for which the consent
is gained does need to be ‘collected for
specified, explicit and legitimate pur-
poses’. In other words it needs to be
obvious to the data subject what their
data is going to be used for at the
point of data collection. Information
provided at data collection must be
made available to a data subject when
data is collected. 

Profiling – the regulation defines pro-
filing as any automated processing of
personal data to determine certain cri-
teria about a person. This will certain-
ly impact some marketing processes
and services. Individuals now have the
right not to be subject to the results of au-
tomated decision making, including
profiling so individuals can opt out of
profiling. Automated decision making
will be legal where individuals have
explicitly consented to it or if profiling is
necessary under a contract between an
organisation and an individual or if
profiling is authorised by EU or member
state law.

Legitimate interests & direct mar-
keting are recognised as a legitimate in-
terest. Legitimate interest is one of the
grounds, like consent, that an organi-
sation can use in order to process data
and satisfy the principle that data has
been fairly and lawfully processed.

Breach & notification – a ‘personal
data breach’ is ‘a breach of security
leading to the accidental or unlawful de-
struction, loss, alteration, unauthorised
disclosure or access to, personal data
transmitted, stored or otherwise pro-
cessed’. It’s important to note that the
wilful destruction or alteration of data is
as much a breach as theft. In the event
of a personal data breach, data con-
trollers must notify the appropriate su-
pervisory authority ‘without undue de-
lay and, where feasible, not later than
72 hours after having become aware of
it’. If notification is not made within
72 hours, the controller must provide
a ‘reasoned justification’ for the delay.
Notice is not required if ‘the personal
data breach is unlikely to result in a risk
for the rights and freedoms of individu-
als’. Importantly when a data processor
experiences a personal data breach, it
must notify the controller but otherwise
has no other notification or reporting ob-
ligation. Should the controller determi-
ne that the personal data breach ‘is li-
kely to result in a high risk to the rights
and freedoms of individuals’, it must also
communicate information regarding
the personal data breach to the affec-
ted data subjects. 

Data subject access requests – in-
dividuals will have more information on
how their data is processed and this in-
formation should be available in a clear
and understandable way.

The right to data portability – clearly
focussed on helping drive competition
between service providers this part of the
regulation seeks to drive automated
transfers of data between services which
primarily process customers automati-
cally, so for example these could inclu-
de utilities, banks, telecoms and ISP’s.

Retention & the right to be forgotten
– as has already been noted, controllers
must inform subjects of the period of
time (or reasons why) data will be re-
tained on collection.

Conclusion
For many organisations achieving

GDPR compliance will be a year-long jo-
urney – if not longer. If you have only just
started your GDPR project, it is unlike-
ly you will be 100% compliant by 25 May
2018. However, rather than panic, you
should prioritise tackling those areas
where a lack of action would leave
your organisation exposed. Where an in-
fringement occurs, demonstrating you
have made a start could help reduce po-
tential penalties. �
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25maja br. wejdą w życie nowe
unijne przepisy – General
Data Protection Regulation

(GDPR), czyli Rozporządzenie Ogólne
o Ochronie Danych Osobowych
(RODO). Tym samym przepisy doty-
czące ochrony danych osobowych będą
jednolite dla wszystkich 28 państw
członkowskich. Nowe wymagania praw-
ne opracowano tak, żeby były aktualne
niezależnie od rozwoju technologii.
Unijne rozporządzenie nie zawiera kon-
kretnych wytycznych, jak zabezpieczać
dane osobowe. Wprowadzenie nowych
regulacji do organizacji będzie wyma-
gało od przedsiębiorców dużej kre-
atywności. Musimy pamiętać, że RODO
dotyczy wszystkich firm, ale również
spółdzielni, stowarzyszeń, instytucji
państwowych i samorządowych. Doty-
czy każdego, kto przetwarza jakiekol-
wiek dane osobowe, np. w związku z za-
trudnieniem.

Im firma gromadzi więcej danych
osobowych, tym więcej przed nią pra-

cy i obowiązków. Dostosowanie się do
wymogów RODO będzie kosztować fir-
my grube dziesiątki tysięcy złotych.
Ochrona danych osobowych będzie
wymagała zaprojektowania całego sys-
temu, opracowania procedur do po-
szczególnych procesów, jakie zachodzą
w firmie i uwzględniają wykorzystanie
danych osobowych. Niezbędne jest
przeprowadzenie przeglądu wstępne-
go, a potem opracowanie planu, który
będzie pomocny przy wdrożeniu po-
szczególnych działań. Nie ma jednego
szablonu zabezpieczania danych.
Oznacza to, że przechodzimy z mode-
lu zamkniętego do otwartego. Nowa re-
gulacja dotyczy firm, które przetwa-
rzają dane osobowe, niezależnie od ich
wielkości i profilu działalności. Działa-
nia będą zależały od charakteru, za-
kresu, kontekstu i celu przetwarzania
danych osobowych przez konkretną
organizację oraz jej oceny ryzyka na-
ruszenia praw i wolności osób fizycz-
nych. 

W regulacjach RODO przewidziane
są kary finansowe. Ich maksymalna wy-
sokość może przerażać – 20 mln euro
lub 4 proc. światowych rocznych obro-
tów firmy. Jak się przygotować i od cze-
go zacząć? W prostym podejściu trze-
ba zająć się trzema obszarami: praw-
nym, proceduralno-organizacyjnym, IT.
Oczywiście należy mieć na uwadze
również drugą stronę – kiedy klient za-
żąda usunięcia danych, firma będzie
musiała wyciągnąć te dane ze wszyst-
kich miejsc, w których zostały umiesz-
czone. Obowiązki te obejmują m.in.
opracowanie i prowadzenie dokumen-
tacji przetwarzania danych, w tym re-
jestru czynności przetwarzania i rejestru
naruszeń, monitorowanie naruszeń
ochrony danych, a w określonych sytu-
acjach – notyfikowanie organu nad-
zorczego lub podmiotu danych o naru-
szeniu, np. wycieku danych. RODO wy-
musza na administratorach danych
osobowych i podmiotach przetwarza-

jących, by analizowały poziom ryzyka
i na podstawie jego oceny decydowali
o rodzaju i zakresie środków technicz-
nych i organizacyjnych ochrony da-
nych. Dotkliwą zmianą jest nieuchron-
ność kary w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości. Dotychczas istniała
możliwość odstąpienia od jej wymie-
rzenia, teraz kary będą obligatoryjne.

Podsumowując, nowa regulacja
o ochronie danych osobowych regulu-
je kwestie: bezpośredniej odpowie-
dzialności przetwarzającego dane,
zgłaszania naruszeń, nowych i rozsze-
rzonych praw obywateli, ograniczeń
profilowania, wyznaczenia Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, obo-
wiązkowej inwentaryzacji danych i wy-
magań związanych z dokumentacją,
rozbudowania obowiązku informacyj-
nego, oceny wpływu ochrony danych,
transferu danych poza Unię Europejską.

Czy da się stwierdzić, czy firma jest
w 100 proc. przygotowana do RODO?
Obecnie na pewno nie. Jednak duża
część przedsiębiorstw już posiada wie-
le narzędzi stosowanych w celu ochro-
ny danych. Konieczne będzie jedynie
wdrożenie pewnych procedur, co i tak
oznacza sporo pracy. Nie jesteśmy
jeszcze gotowi na RODO – potwierdza
to również badanie PwC, z którego wy-
nika, że w Polsce zaledwie 3 proc. firm
jest gotowych do wdrożenia RODO. Aż
połowa badanych przedsiębiorstw swo-
ją gotowość ocenia na poziomie poni-
żej 30 proc. Zaskakujące, że 20 proc. na-
wet nie zaczęło przygotowań. To nie-
pokojące, bo został zaledwie miesiąc do
wejścia regulacji w życie. W najgorszej
sytuacji są małe i średnie przedsię-
biorstwa, które mają wiedzę o RODO na
podstawowym poziomie. Znają wyso-
kości potencjalnych kar, bo to na każ-
dym robi wrażenie, ale nie znają obo-
wiązków wynikających z nowych prze-
pisów. Duże spółki akcyjne wprowa-
dzają rozwiązania tak, aby być przy-
gotowanym na maj. �

RODO – 4 litery, które spędzają sen
z powiek polskim przedsiębiorcom
Czy jesteśmy gotowi na RODO w Polsce? Czy w ogóle umiemy sobie radzić z zakresie
cyberzagrożeń?  Jest to  poważne ryzyko biznesowe zaliczane do pięciu najważniejszych
ryzyk w organizacji w prawie wszystkich regionach świata.

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



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

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

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

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

RODO i co dalej
Pomimo krążących w powszech-

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

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

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

Wdrażane w ramach dostosowania
do wymagań RODO rozwiązania w ob-

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

Dowolność w interpretacji?
Rozporządzenie wprowadza kilka

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

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

�



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

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

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

Potwierdzenie zakresu 
danych przetwarzanych 
przez organizację

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

Weryfikacja podstaw 
prawnych przetwarzania

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

Potwierdzenie zgody 
na przetwarzanie

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

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

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

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

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

Zwiększenie świadomości
Konieczne jest jasne wyartykuło-

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

Zakomunikowanie zmian 
w zasadach prywatności

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

Realizacja praw osób, których
dane są przetwarzane

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

Powołanie Inspektora 
Ochrony Danych

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

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

Postępowanie 
w przypadku naruszenia 
prywatności danych

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

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

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

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

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

Organizacje przetwarzające dane będą musiały
wdrożyć efektywne procedury umożliwiające wy-
krycie, raportowanie oraz analizę przyczyn naru-
szenia prywatności danych. Już dziś organizacje
z niektórych sektorów zobowiązane są do powia-
damiania organów nadzoru w przypadku takiego
naruszenia lub cyberataku. RODO nakłada taki
obowiązek na wszystkich przedsiębiorców.
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Zgodnie z ostatnim raportem
McKinseya na temat Big Data
zakłady przemysłowe generują

więcej danych niż jakiekolwiek inne źró-
dło. Odpowiednia analiza tych danych
daje możliwość wdrożenia efektywnego
programu utrzymania technicznego ma-
szyn, a w konsekwencji zwiększa zyski
z produkcji i minimalizuje koszty eks-
ploatacyjne.

Predykcyjne utrzymanie ruchu – Pre-
dictive Maintenance (PdM) – to naj-
nowocześniejsze podejście do utrzy-
mania technicznego maszyn, które
ze względu na swoją ogromną efek-
tywność zyskuje coraz więcej zwo-
lenników. Podejście to powstało na
skutek szybkiego rozwoju technik z ob-
szaru analityki predyktywnej (mode-
lowanie statystyczne, Machine Lear-
ning, Data Mining itd.) oraz wzrostu
powszechnie dostępnej mocy obli-
czeniowej komputerów, które razem
dają możliwość efektywnej analizy hi-
storycznych i bieżących danych celem
dokonania prognoz przyszłych, nie-
znanych zdarzeń.

Utrzymanie ruchu planowane z wy-
korzystaniem analityki predyktywnej
sprowadza się do analizy historycz-
nych danych serwisowo-eksploatacyj-
nych, takich jak dane z sensorów, dane
na temat awarii i wykonanych napraw,
dane opisujące parametry techniczne
oraz proces eksploatacji maszyn, dane
środowiskowe itp. Celem predykcyjne-
go utrzymania ruchu jest wyszukanie
w nich odpowiednich zależności, które
wyjaśniają zjawiska powstawania awa-
rii, a tym samym dają możliwość ich
przewidywania w przyszłości. Wyszu-
kiwanie tych powiązań nazywamy pro-
cesem uczenia się, zaś same zależno-
ści – modelem predykcyjnym. Na pod-
stawie aktualnych danych proceso-
wych, przy użyciu odpowiednio skon-
struowanego modelu predykcyjnego, ist-
nieje możliwość estymacji prawdopo-
dobieństwa awarii danej maszyny w wy-
branym horyzoncie czasowym. Infor-
macja taka może następnie zostać wy-
korzystana do podejmowania opty-
malnych decyzji serwisowo-eksploata-
cyjnych.

RSIMS kluczem do budowania
przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa

Zauważany w ostatnich latach postęp 
technologiczny w przemyśle to przede wszystkim 
efekt gwałtownego rozwoju technik komputerowych oraz ich 
wszechstronnych zastosowań. Następstwem tego postępu jest między innymi 
czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0) oraz pojawienie się takich pojęć, 
jak Internet rzeczy (The Internet of Things – IoT) czy Big Data. Geneza tych pojęć jest
bezpośrednio związana z dynamicznym wzrostem ilości danych pozyskiwanych i gro-
madzonych przez zakłady przemysłowe. Nawet niewielkie przedsiębiorstwa posiadają
setki urządzeń, które bez przerwy mierzą wartości procesowe oraz komunikują się mię-
dzy sobą, generując ogromne ilości danych zawierających wartościowe informacje.

Mateusz Marzec
prezes zarządu, Reliability 
Solutions Sp. z o.o.



Predictive Maintenance 
a Condition Monitoring

Klasyczne techniki monitorowania
stanu (takie jak wibrodiagnostyka, ana-
liza gazów rozpuszczonych, emisja
akustyczna itp.) pozwalają wykryć
uszkodzenie we wczesnym stadium,
a tym samym uniknąć awarii maszyny.
Ze względu na fakt, że proces ten ma
charakter przepowiadający, techniki
monitorowania stanu utożsamiane są
często z analityką predyktywną – nic
bardziej mylnego! Analityka predyk-
tywna umożliwia analizę znacznie szer-
szego zakresu danych, które mogą
nieść pewne symptomy awarii, a tym
samym znacznie wcześniej wykryć
awarie, a nawet je przewidzieć. Jeśli np.
w danej maszynie dochodzi do czę-
stych wibracji, skoków ciśnienia, wahań
temperatury czy przepływu mediów,
mogą to być zjawiska przepowiadają-
ce daną awarię lub będące jej bezpo-
średnią przyczyną. Techniki monitoro-
wania stanu umożliwiają jedynie pła-
skie spojrzenie na dane (pod kątem
przekroczenia określonych wartości

progowych), a nie na ich wielopozio-
mowe analizy (np. pod kątem często-
tliwości skoków danych wartości, am-
plitud, sekwencji, zależności itp.), co
skutkuje zwyczajnym pominięciem tego
typu zjawisk. Taka wielopoziomowa
analiza danych z wykorzystaniem tech-
nik analitycznych pozwala nie tylko
znacznie wcześniej przewidzieć awa-
rie, lecz także rozpatrzyć te, które nie
mogły zostać wykryte z wykorzysta-
niem klasycznych technik monitoro-
wania stanu.

W przypadku maszyn, od których
wymagana jest bardzo wysoka goto-
wość techniczna, czas wykrycia awarii
ma bardzo duże znaczenie. Dysponu-
jąc informacją o tym, że w ciągu kilku dni
z dużym prawdopodobieństwem na-
stąpi awaria, przedsiębiorstwa mogą
zaplanować produkcję oraz przygoto-
wać się do naprawy i wykonania jej
w momencie przestoju technologicz-
nego maszyny, minimalizując straty
związane z przestojem instalacji, w
czasie gdy wymagana jest od niej peł-
na gotowość zadaniowa.

Jak efektywnie wdrożyć 
strategię predykcyjnego
utrzymania ruchu?

Proces wdrożenia analityki predyk-
tywnej w przedsiębiorstwie nie jest za-
daniem trywialnym i wymaga dokład-
nego zrozumienia warunków bizneso-
wych oraz możliwości technicznych
przedsiębiorstwa. Rozpatrując pierwszy
aspekt, bardzo duże znaczenie dla po-
wodzenia całego przedsięwzięcia ma
prawidłowe skwantyfikowanie modelu
biznesowego uwzględniającego pla-
nowane do poniesienia nakłady finan-
sowe związane z wdrożeniem analityki
predyktywnej versus planowane
oszczędności wynikające z transfor-
macji podejścia do utrzymania ruchu.
Drugim istotnym aspektem są możli-
wości techniczne.

Proces budowy modeli predykcyj-
nych polega na uczeniu algorytmów
sztucznej inteligencji z wykorzystaniem
danych, które pośrednio mogą przed-
stawiać zachodzące zjawiska oraz wy-
stępujące w nich zależności. Aby na-
uczyć algorytmy, niezbędne są więc
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� dane eksploatacyjne, np. telemetrycz-
ne (zmienne objaśniające), a także in-
formacje, kiedy i w jakich okoliczno-
ściach dochodziło do awarii (zmienne
objaśniane). Dlatego też jeśli przedsię-
biorstwo nie dysponuje danymi lub nig-
dy wcześniej nie dochodziło do awarii
bądź innych nieprawidłowych zacho-
wań maszyny, to nie ma podstaw do na-
uczenia algorytmów w procesie budo-
wy modelu predykcyjnego. Pominięcie
tych dwóch aspektów w analizie przed-
wdrożeniowej może skutkować nie-
prawidłowym zidentyfikowaniem po-
trzeb oraz możliwości przedsiębior-
stwa, a w konsekwencji niepowodze-
niem całego przedsięwzięcia.

Jak wybrać odpowiedni 
system analityczny?

Na rynku istnieje wiele systemów
analitycznych umożliwiających reali-
zację strategii predyktywnego utrzy-
mania ruchu, jednak wiele z nich nale-
ży do systemów opartych na przesta-
rzałej technologii. Większość jest wręcz
niedostosowana do potrzeb i możliwo-
ści przedsiębiorców. Obecne systemy IT
klasy Predictive Maintenance wymagają
od swoich użytkowników przede wszyst-
kim zaawansowanej wiedzy w zakresie
uczenia maszynowego i eksploracji
danych. Jest to niezwykle istotne, gdyż
brak takiej wiedzy może skutkować
nieefektywnie wykonaną analityką,
a w konsekwencji może przynieść sku-
tek odwrotny od zamierzonego. Oczy-
wiście przedsiębiorcy zawsze mogą
posiłkować się usługami analitycznymi
firm wdrażających oprogramowanie,
jednak trzeba mieć świadomość, że każ-
da zmiana w procesie produkcyjnym lub
w konstrukcji maszyny, a nawet poja-
wienie się większej ilości danych, wy-
musza potrzebę rekalibracji modeli
predykcyjnych, co może skutkować po-
wstaniem „finansowej studni bez dna”.

Innym istotnym aspektem, jaki nale-
ży wziąć pod uwagę przy wyborze wła-
ściwego narzędzia analitycznego, jest
jego „silnik matematyczny”, stanowiący
rdzeń całego rozwiązania. Niestety ze
względu na dużą inercję korporacji pro-
ces wdrażania nowych algorytmów jest
bardzo czasochłonny i wymaga ogrom-
nych nakładów finansowych. W związku
z tym wspomniane rozwiązania nie na-
dążają za dynamicznym rozwojem tech-
nik analitycznych, które rozwijają się
głównie w środowisku akademickim.
W tym kontekście wątpliwości budzi
również kwestia kosztów wdrożenia nie-
których rozwiązań, które w efekcie mogą

nie dawać pozytywnego bilansu w opi-
sanej wcześniej analizie biznesowej.

RSIMS – innowacja wśród 
systemów klasy PdM

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom przedsiębiorców, Reliability Solu-
tions we współpracy z naukowcami
z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz
Politechniki Warszawskiej opracowało
rewolucyjny na skalę światową system
klasy PdM o nazwie RSIMS. To jedyny
na świecie system tej klasy, który wy-
korzystuje najnowocześniejsze osią-
gnięcia naukowe z obszaru sztucznej in-
teligencji – głębokie uczenie maszyno-
we (Deep Learning). Metody głębokie-
go uczenia gwarantują niespotykane
dotąd możliwości predykcyjne, dzięki ich
użyteczności w kontekście ekstrakcji
cech dla problemów o tzw. głębokiej ar-
chitekturze. Własności te zostały wyko-
rzystane przez twórców systemu na
potrzeby zagadnień związanych z pre-
dykcyjnym utrzymaniem ruchu (patrz
wykres sytemu RSIMS).

RSIMS został zaprojektowany
w taki sposób, aby użytkownik, który po-
siada jedynie podstawową wiedzę w za-
kresie analizy danych, mógł nie tylko wy-
konywać pełnowartościową analitykę,
lecz także utrzymać moc predykcyjną
zbudowanych modeli w przypadku
zmian w procesie eksploatacyjnym ma-
szyny. Udało się to osiągnąć przez wy-
korzystanie szeregu algorytmów auto-
matyzacji wyboru optymalnych para-
metrów w procesie uczenia algoryt-
mów i rekalibracji modeli analitycz-
nych. Takie rozwiązanie pozwala zmi-
nimalizować nakłady finansowe zwią-
zane z wdrożeniem i utrzymaniem pre-
dykcyjnego utrzymania ruchu.

Inną istotną cechą systemu RSIMS
jest moduł dedykowany wykrywaniu

anomalii w funkcjonowaniu maszyn.
Umożliwia on wdrożenie strategii pre-
dykcyjnego utrzymania ruchu dla ma-
szyn, które nie dysponują pokaźnym
zbiorem danych historycznych, lub
tych, w których nigdy nie dochodziło do
awarii bądź nieprawidłowych zacho-
wań. Rozwiązanie to polega na iden-
tyfikacji wzorców występujących pod-
czas prawidłowego działania maszy-
ny, jak również bezzwłocznym infor-
mowaniu o zachowaniu odbiegają-
cym od normy. W ten sposób możliwe
jest zidentyfikowanie problemu w za-
lążku.

System RSIMS posiada możliwość
łatwej integracji z powszechnie wyko-
rzystywanymi w przedsiębiorstwach sys-
temami klasy ERP, EAM, CMMS. Może
być traktowany jako swego rodzaju
„wtyczka”, która po wpięciu do tych sys-
temów zapewnia im zaawansowane
możliwości analityczne, na przykład au-
tomatycznie pobiera aktualne dane
wprowadzane przez użytkowników do
systemu CMMS, analizuje je, a następ-
nie zwraca polecenia wykonania kontroli
lub naprawy danej maszyny przez zmo-
dyfikowanie harmonogramu prac służb
utrzymania ruchu.

RSIMS to prosty i rewolucyjny sys-
tem o mocnym „silniku matematycz-
nym”, który sprosta wymaganiom za-
równo zaawansowanych użytkowni-
ków – posiadających wiedzę w zakre-
sie uczenia maszynowego i eksploracji
danych, jak i tych, którzy posiadają
podstawowe informacje na ten temat.
Uniwersalność systemu RSIMS – ła-
twość wykonywania pełnowartościo-
wej analityki bez wątpienia wyróżnia go
na tle innych oprogramowań klasy
PdM, a niskie koszty wdrożenia spra-
wiają, że jest rozwiązaniem dostęp-
nym dla każdego przedsiębiorcy. �
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Jak wypada podsumowanie 2017 roku
dla Polisy Życie?

– Z satysfakcją mogę powiedzieć, że
był to dla Polisy-Życie kolejny rekordo-
wy rok pod względem sprzedaży. Po raz
pierwszy spółka przekroczyła pułap
300 mln zł, co przekłada się na ren-
towność właściciela. Dużym sukcesem
firmy jest to, że pomimo utrzymujących
się od kilku lat zawirowań na rynku
ubezpieczeń ochronnych odnotowuje-
my dodatnią dynamikę. Takie wyniki po-
zwalają nam twierdzić, że droga, którą
obraliśmy, jest słuszna i właściwie re-
alizowana.
Wraz ze zmieniającą się rzeczywisto-
ścią klient oczekuje wciąż nowych
produktów. Jak ważne jest dostoso-
wanie oferty do zachodzących w oto-
czeniu zmian i oczekiwań klientów?

– Bardzo ważne. Dlatego cały czas
badamy rynek i potrzeby odbiorców,
a w efekcie wciąż doskonalimy produkty.
Przykładem może być zmodyfikowany
sztandarowy produkt Polisy w zakresie
ubezpieczeń grupowych – Super Gwa-
rancja, od lutego wzbogacony o nowe
rozwiązania, których rynek jeszcze nie
zna. Oferta produktowa Polisy jest dla
pośredników gwarancją, że to, co sprze-

dają, jest dobre dla klienta, a jeśli tak,
to zaufanie do pośrednika rośnie. Dzię-
ki temu osiągnie on większy zysk, bo za-
dowolony klient wróci.
W kontekście przyszłości ZUS-u coraz
częściej mówi się w Polsce o tym, że
warto się samemu ubezpieczać. Czy
społeczeństwo jest na to gotowe?

– Polacy dalej czekają. Dopóki na-
liczenia emerytalne będą na poziomie
tzw. starego portfela, Polacy nie będą się
bali i nie będą skłonni do samodzielnych
kroków. Niestety dla osób, które dziś
mają 40–50 lat, zwłaszcza tych, które wy-
brały formę samozatrudnienia, kwota
emerytalna będzie bardzo niska. Stąd
oferta w Polisie-Życie jest dedykowana
osobom, które chcą zawczasu zabez-
pieczyć swoją przyszłość finansową
po zakończeniu aktywności zawodowej.
Jest ona na tyle elastyczna, że na każ-

dym etapie można indywidualnie mo-
dyfikować program ubezpieczenia za-
leżnie od potrzeb i aktualnej sytuacji
klienta.
Co będzie hitem bieżącego roku?

– Myślę, że największą popularno-
ścią będą się cieszyły ubezpieczenia
grupowe. Rynek w Polsce stał się ryn-
kiem pracownika – to on, a nie praco-
dawca, dyktuje warunki, a wymagania
ma bardzo wysokie. Ubezpieczenie
grupowe jest istotną zachętą pozafi-
nansową i działa na korzyść praco-
dawcy.
Ubezpieczenia grupowe zawsze koja-
rzyły się z dużymi zakładami pracy. Jak
podchodzą do tego tematu małe firmy?

– Różnica w świadomości ubezpie-
czeniowej dużych pracodawców i MŚP
coraz bardziej się zaciera. Małe firmy
też muszą walczyć o fachowców i w tym
celu coraz częściej przekonują do sie-

bie, proponując ubezpieczenia grupo-
we.
Rodzice coraz więcej inwestują w dzie-
ci: ich wykształcenie i zabezpieczenie
przyszłości. Czy Polisa-Życie również
wychodzi im naprzeciw?

– Tak, nasze ubezpieczenie sty-
pendialne „Żak” gwarantuje dziecku
środki na realizację celów związanych
z edukacją w szkole wyższej. Produkt
polega na gromadzeniu środków, któ-
re po podjęciu studiów są wypłacane
w formie comiesięcznego stypendium.
Co jest kluczem do udanej symbiozy
między zarządem a agentami pracują-
cymi na wyniki firmy w terenie?

– Dobre relacje są niezwykle ważne.
Zarząd musi rozumieć problemy, z ja-
kimi borykają się sprzedawcy. U nas nie
ma anonimowości. Znamy się i poma-
gamy sobie wzajemnie jak w rodzinie,

a dzięki temu tworzymy zgrany zespół,
który gra do wspólnej bramki i coraz le-
piej strzela gole.
Czego życzy sobie zarząd firmy na bie-
żący rok?

– Lista życzeń jest długa (śmiech),
ale przede wszystkim zależy nam na
utrzymaniu zaufania do marki Polisa-Ży-
cie i dotychczasowych standardów ob-
sługi. Jeśli pracownicy mają więcej za-
dań, przygotowujemy im takie warunki
i narzędzia, aby tego nie odczuli. Wszyst-
ko sprowadza się do troski o drugiego
człowieka i wzajemnych starań o dobre,
długoterminowe relacje. Wierzę, że opi-
nia firmy z ludzką twarzą, „Godnej Za-
ufania” – bo takim wyróżnieniem się
szczycimy – będzie nam przysparzać no-
wych lojalnych pracowników, a w efek-
cie – nowych klientów.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Gramy do jednej bramki
Dobre relacje w firmie to podstawa sukcesu. Wierzę, że opinia firmy z ludzką twarzą
przylgnęła do nas na stałe i będzie nam przysparzać nowych lojalnych pracowników, 
a w efekcie – nowych klientów – mówi Jadwiga Szermach, dyrektor Departamentu
Sprzedaży Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.

Rynek w Polsce stał się rynkiem pracownika – to
on, a nie pracodawca, dyktuje warunki, a wyma-
gania ma bardzo wysokie.



Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) jest niezależną instytucją rzeczoznawczą
działającą na rynku międzynarodowym od roku 1936.

Nadzory przemysłowe

Polski Rejestr Statków S.A. Pion Nadzorów Przemysłowych
al. Generała Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, tel. +48 58 75 11 137, fax +58 34 61 832, e-mail: dp@prs.pl, www.prs.pl

Polski Rejestr Statków S.A. 

Obszary działalności:
• nadzory okrętowe,
• nadzory przemysłowe,
• certyfikacja systemów zarządzania,
• certyfikacja wyrobów,
• szkolenia

Pion Nadzorów Przemysłowych Polskiego
Rejestru Statków S.A.

Zakres działalności:
Sprawujemy nadzór inwestorski oraz techniczny
w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane,
uznane przepisy innych państw z obszaru UE
oraz według przepisów i standardów własnych
PRS.

Zakres świadczonych usług:
• sprawowanie nadzorów inwestorskich w opar-
ciu o przepisy Prawa budowlanego, warunki kon-
traktowe, przepisy własne PRS,
• zarządzanie kontraktami, w tym zgodnie z wa-
runkami kontraktowymi FIDIC,
• uznawanie wyrobów na zgodność z warunkami
dostawy lub wymaganiami norm ISO dla maszyn,

części maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych,
• ocena niezawodności i ryzyka dla obiektów
i procesów przemysłowych,
• opracowywanie (w oparciu o oceny nieza-
wodności i ryzyka) systemów zarządzania bez-
pieczeństwem, zdrowiem (I-1M), ryzykiem
środowiskowym i ryzykiem eksploatacyjnym
obiektów przemysłowych,
• opracowywanie (w oparciu o oceny nieza-
wodności i ryzyka) systemów zarządzania eks-
ploatacją, remontami i wymianami urządzeń
w obiektach przemysłowych,
• ocena stanu technicznego obiektów budow-
lanych oraz urządzeń przemysłowych,
• kontrole okresowe budowli i budynków,
• audyty dokumentacji budowlanej oraz proce-
sów inwestycyjnych,
• rzeprowadzanie audytu i wystawianie stosow-
nego świadectwa dla zakładów złomowania stat-
ków (zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i  Rady Nr 1257/2013
z 20 listopada 2013),
• wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością dla
inwestycji budowlanych, w tym tworzenie doku-
mentacji kontrolno-zarządczej,

• rozliczanie bieżące i końcowe inwestycji w za-
kresie rzeczowo-finansowym, w tym rozliczanie
dofinansowań ze środków pomocowych.

Ponadto Pion Nadzorów Przemysłowych:
• wykonuje okresowe przeglądy techniczne
w zakresie utrzymania w ruchu urządzeń instala-
cji przemysłowych na lądzie oraz na stacjonar-
nych obiektach morskich,
• sprawowuje nadzory inwestorskie i techniczne
nad budową i produkcją stacjonarnych obiektów
pływających,
• wykonuje okresowe i doraźne przeglądy i kon-
trole techniczne stacjonarnych obiektów pływa-
jących oraz pływających platform przemys-
łowych, wydaje stosowne orzeczenia i świadec-
twa o bezpieczeństwie tych obiektów oraz o ich
zdatności do pływania,
• potwierdza spełnienie wymogu powtarzalno-
ści cech jakościowych deklarowanych przez
producenta wyrobów, wydając stosowne świa-
dectwa uznania typu wyrobu,
• wykonuje usługi doradcze i eksperckie oraz
pełni specjalistyczne nadzory w dziedzinie wy-
konania obiektów hydrotechnicznych.
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Internet rzeczy to pojęcie, które
w ostatnim czasie jest na ustach me-
nedżerów i inżynierów reprezentujących
różne branże przemysłowe. Jednak
mówiąc o internecie rzeczy, mamy za-
zwyczaj na myśli urządzenia domowe.

– Tak, rzeczywiście technologie
Smart Home rozwijają się błyskawicznie.
Dzięki nim możemy komunikować się
bezprzewodowo z różnymi urządzenia-
mi domowymi, takimi jak lodówka, pral-
ka, żarówka czy grzejnik. Sensory do-
mowe mogą wykrywać niepożądane
zjawiska, np. dym, tlenek węgla, wodę,
a następnie powiadamiać właściciela
domu, nawet jeśli znajduje się kilkaset czy
klika tysięcy kilometrów od domu. Kil-
kanaście lat temu takie rozwiązania
były wyłącznie w sferze wizji naukowców.
Dzisiaj monitorowanie domów za po-

mocą inteligentnych urządzeń staje się
codziennością. Dlatego najwięksi gracze,
tacy jak Google, Amazon czy Microsoft,
inwestują ogromne pieniądze w rozwój
technologii Smart Home. Ocenia się, że
w ciągu kilku lat liczba urządzeń domo-
wych podłączonych do internetu wzro-
śnie do 20–30 mld. To kilkakrotnie więcej
niż wynosi populacja naszego globu. Re-
wolucja technologiczna trwa na dobre.
Każdy może znaleźć dla siebie korzyści.
Inteligentne urządzenia pozwalają nie tyl-
ko na podniesienie komfortu życia czy re-
alne oszczędności, np. w wyniku mniej-
szego zużycia energii elektrycznej, lecz
także na zwiększenie poziomu bezpie-
czeństwa obiektu, co z mojej perspektywy
ma ogromne znaczenie.
Od wielu lat zajmuje się pan obszarem
zarządzania ryzykiem ubezpieczenio-
wym. Jak pan ocenia możliwości wy-
korzystania IoT w zapobieganiu szko-
dom. Czy ta technologia może być
pewnego rodzaju receptą na bezpie-
czeństwo?

– Bardzo pozytywnie, jestem wręcz
entuzjastycznie nastawiony do możli-
wości adaptacji technologii IoT do za-
stosowań prewencyjnych. W zdecy-
dowanej większości incydentów klu-
czową rolę odgrywa czas i nie dotyczy
to jedynie alarmowania, lecz także
podjęcia stosownych działań zapo-
biegawczych. To wszystko gwarantuje
technologia IoT. Oczywiście mimo swo-
ich zalet urządzenia komunikujące się
bezprzewodowo mają również wady,
takie jak niepewność transmisji czy
czas pracy baterii sensorów. Z moich
obserwacji wynika jednak, że dostaw-
cy urządzeń coraz lepiej radzą sobie
z tymi słabościami. Systemy IoT stają
się coraz bardziej przydatne i sku-
teczne. W mojej ocenie będą w przy-
szłości stanowiły poważne narzędzie

stosowane do redukcji ryzyka, zarów-
no w obszarze szkód majątkowych, jak
i ciągłości działania. Jednym słowem
pojawiły się nowe możliwości pre-
wencji i tylko od nas zależy, w jaki spo-
sób uda się je wykorzystać. Chciałbym
dodać, że rejestracja i przesyłanie da-
nych przez sensory, np. do chmury,
oraz ich gromadzenie to połowa suk-
cesu. Sztuką jest właściwa interpreta-
cja tych danych.
Czy dobrze rozumiem, że informacja
o zarejestrowanych przez czujniki pa-
rametrach jest niewystarczająca do
unikania szkód?

– Oczywiście to zależy, jakie para-
metry mierzy zainstalowany sensor.
Twarde pomiary są w wielu sytuacjach
wystarczające do podjęcia stosownych
działań. Informacja o pojawieniu się
wody na posadzce w pomieszczeniu lub
o nieuprawnionym wejściu do po-
mieszczenia jest jednoznaczna i wy-
starczająca do podjęcia stosownych
działań. Mówiąc o interpretacji da-
nych, miałem na myśli ich dokładną
analizę w celu identyfikacji niepokoją-
cych sygnałów, które mogą świadczyć
o zbliżającej się awarii. Do tego nie-
zbędne są odpowiednie algorytmy
i szybkie procesory pozwalające na
błyskawiczną analizę otrzymywanych in-
formacji i porównania ich do np. wy-
stępujących w przeszłości stanów
przedawaryjnych. Dopiero takie roz-
wiązanie można określić predykcją,
czyli przewidywaniem przyszłości. Czło-
wiek nie jest w stanie wykonać tej pra-
cy w takim czasie i z taką dokładnością
– dlatego z pomocą przychodzi sztucz-
na inteligencja, która poradzi sobie z to-
nami informacji i milionami scenariuszy.
Bez zastosowania zaawansowanych
algorytmów duża część otrzymanych in-
formacji jest bezużyteczna. Genero-

Internet rzeczy 
w prewencji szkodowej
Zapobieganie szkodom to jedno z głównych wyzwań dla towarzystw ubezpieczenio-
wych. Każde przedsięwzięcie pozwalające na ograniczenie ryzyka jest premiowane
przez rynek ubezpieczeń. Inżynierowie ryzyka codziennie oceniają zakłady produkcyjne 
i obiekty usługowe, identyfikując zagrożenia oraz szacując konsekwencje niepożądanych
zdarzeń – mówi Zbigniew Żyra, dyrektor Hestia Loss Control w Grupie Ergo Hestia.



wanie wiedzy z nich wynikającej jest klu-
czowym aspektem w zakresie predyk-
cji. Znane jest wśród ubezpieczycieli po-
wiedzenie, że szkody uczą. W przy-
padku systemów IoT istnieje duża szan-
sa, że nauka ze szkód nie pójdzie w las.
Jeżeli system „zauważy” niekorzystny
trend, który w przeszłości skutkował np.
awarią maszyny, natychmiast powia-
damia osoby odpowiedzialne za utrzy-
manie ruchu. Szybka reakcja może
uchronić przedsiębiorstwo przed dużymi
stratami materialnymi i długotrwałym
przestojem w działalności. W przeszło-
ści przewidywaniem przyszłości zaj-
mowały się wróżki. Dzisiaj mamy ma-
szyny, oprogramowanie, algorytmy.
Taka drobna różnica.
Czy zatem ubezpieczyciele promują
prewencyjne rozwiązania związane
z IoT?

– Zapobieganie szkodom to jedno
z głównych wyzwań dla towarzystw
ubezpieczeniowych. Każde przedsię-
wzięcie pozwalające na ograniczenie ry-
zyka jest premiowane przez rynek ubez-
pieczeń. Inżynierowie ryzyka codziennie
oceniają zakłady produkcyjne i obiekty
usługowe, identyfikując zagrożenia oraz
szacując konsekwencje niepożądanych
zdarzeń. W komputerach zespołów in-
żynierskich ubezpieczycieli sporządza się
tysiące rekomendacji, których celem
jest ograniczanie ryzyka.

Internet rzeczy to nowe możliwości
w dziedzinie prewencji szkodowej. Grze-
chem jest nieskorzystanie z tej szansy.

Technologia pozwala na szybkie ko-
munikowanie się różnych urządzeń. Je-
śli te urządzenia służą bezpieczeń-
stwu, to naszym obowiązkiem jest pro-
mowanie takich rozwiązań. Warto edu-
kować, warto stawiać na nowe kon-
cepcje zabezpieczeń. Należy jednak pa-
miętać, że przesłanie sygnału z miejsca
A do miejsca B może odbyć się za po-
mocą kabla. Dlatego klasyczne syste-
my detekcji, np. pożaru, powinny nadal
stanowić podstawę zabezpieczeń obiek-
tów, podobnie jak tryskacze czy inne sta-
łe urządzenia gaśnicze. Można oczy-
wiście rozmawiać o sposobach ich
uruchamiania. 

Nie jestem odosobniony w poglą-
dzie, że jesteśmy na etapie rozpo-
znawania możliwości i pierwszych
wdrożeń. Jak powiedział jeden z na-
szych partnerów biznesowych, to po-
czątek pięknej, niekończącej się po-

dróży w nieznany świat IoT, podczas
której codziennie odkrywamy coś no-
wego.
Czy możemy zatem mówić o rewolucji
technologicznej w zakresie działań
związanych z kontrolowaniem ryzyka?

– Z pewnością jesteśmy świadkami
rewolucji przemysłowej, określanej
obecnie pojęciem Przemysł 4.0. W ob-
szarze kontrolowania ryzykiem mamy
do czynienia z innowacyjnymi rozwią-
zaniami. Czy jest to rewolucja? Ocenią
to kolejne pokolenia ekspertów i inży-
nierów ryzyka. Może warto zbudować
odpowiedni algorytm, który mógłby
podpowiedzieć nam, co się stanie
w przyszłości. Trend jest wyraźnie wzro-
stowy – rola inteligentnych sensorów
i predykcji szkodowej rośnie z każdym
rokiem.

Rozmawiała Renata Wojciechowska
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Internet rzeczy to nowe możliwości w dziedzinie
prewencji szkodowej. Grzechem jest nieskorzy-
stanie z tej szansy. Technologia pozwala na szyb-
kie komunikowanie się różnych urządzeń. Jeśli te
urządzenia służą bezpieczeństwu, to naszym
obowiązkiem jest promowanie takich rozwiązań.
Warto edukować, warto stawiać na nowe kon-
cepcje zabezpieczeń. 
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Agencja S&P Global Rating pod-
wyższyła szacunek dynamiki PKB
Polski na 2018 rok z 3,8 proc do

4,5 proc. oraz obniżyła prognozę długu
sektora rządowego i samorządowego
z 51.8 proc. do 49,5 proc. PKB. Tak do-
bra koniunktura powinna być podtrzy-
mywana. Drogą do tego są m.in. inwe-
stycje, które wymagają nakładów fi-
nansowych i instrumentów do ich prze-
prowadzenia.

Jednym z takich instrumentów, coraz
intensywniej stosowanym, jest leasing,
który jest znacznie częściej wybieranym
sposobem pozyskania środków na in-
westycje niż pożyczka lub kredyt.

Z raportu przeprowadzonego przez
Związek Polskiego Leasingu wynika, że
w 2017 roku firmy leasingowe sfinan-
sowały inwestycje polskich firm o łącz-
nej wartości 67,8 mld zł. Dynamika
branży leasingowej kształtowała się

Leasing zwrotny jako 
efektywny instrument finansowy

Koniunktura gospodarcza wskazuje na dobry moment na
inwestycję w Polsce. Wzrost PKB na poziomie 4,6 proc.
w 2017 roku w stosunku do 2,9 proc. w 2016 roku suge-
ruje dobrą sytuację gospodarczą. Stopa bezrobocia 
rejestrowanego na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 
6,6 proc. Tak niskiej stopy bezrobocia nie notowano od
26 lat. W Polsce mamy pozytywne nastroje w sektorze
przedsiębiorstw MŚP.

Joanna Kwiecińska
doradca zarządu,
MARS Finance 1 Sp. z o.o.

Fot. aeromedia.pl dla Energomontaż-Północ Gdynia



na poziomie 15,7 proc. Zgodnie z wy-
nikami badania SAFE, opublikowa-
nego pod koniec 2017 roku przez Ko-
misję Europejską, dla 60 proc. pol-
skich przedsiębiorców z sektora MŚP
leasing jest najbardziej istotnym źró-
dłem finansowania. Największą gru-
pę korzystającą z leasingu stanowią
klienci o obrotach do 20 mln zł,
28,5 proc. stanowią klienci o obro-
tach powyżej 20 mln zł, a pozostałe
0,5 proc. to klienci indywidualni.

Wyróżniamy leasing operacyjny
i finansowy. Aby skorzystać z leasin-
gu czy innych form finansowania in-
westycji, konieczny jest wkład własny in-
westora. Środki na wkład własny moż-
na pozyskać między innymi poprzez
leasing zwrotny. W niniejszym artykule
przestawię założenia leasingu zwrot-
nego jako optymalnego narzędzia fi-
nansowego.

Leasing jest to połączenie umowy
kupna-sprzedaży z umową leasingu.
Tym, co wyróżnia ten rodzaj leasingu,
jest powiązanie umowy leasingowej
z poprzedzającą ją umową sprzeda-
ży. Schemat wygląda następująco:
leasingobiorca (może nim być spółka

dowolnego rodzaju, przedsiębiorstwo
państwowe, podmiot samorządowy lub
instytucja państwowa) sprzedaje fir-
mie leasingowej nabyty przez siebie
wcześniej środek trwały przy jedno-
czesnym zastrzeżeniu, iż dalsze prawo
do użytkowania tego środka trwałego
należy właśnie do niego (zasady ściśle
określa umowa leasingowa), a na-
stępnie nabywa jego własność z po-
wrotem, spłacając raty leasingu i ko-
rzystając z opcji wykupu z końcem
okresu spłaty.

W niniejszym opracowaniu uwagę
poświęcamy przede wszystkim prakty-
ce korzystania z leasingu zwrotnego
i podstawowym korzyściom wynikają-
cym z użycia tego produktu finanso-
wego. Sygnalizujemy też, że zbadane
zostały prawne możliwości stosowa-
nia długoterminowego finansowania
dla zaspokojenia potrzeb jednostek
budżetowych i na tej podstawie nakre-

ślono ścieżkę postępowania przy po-
zyskiwaniu przez te jednostki długoter-
minowego leasingu. Oznacza to, że
nawet podmioty podlegające rygorom
ustawy budżetowej (a więc finansowa-
ne w horyzoncie jednorocznym) są
w stanie rozłożyć część swoich wydat-
ków na wiele lat.

Leasing zwrotny jest sposobem na
dostarczenie firmie lub instytucji środ-
ków finansowych w oparciu o wartość
składników jej majątku, zwykle w sytu-
acji, w której dany podmiot podlega
ograniczeniom wynikającym z prawa
bankowego lub budżetowego. Warte

podkreślenia są następujące jego za-
lety: poprawia płynność podmiotu, co
pozytywnie wpływa na sytuację finan-
sową podmiotu lub remont leasingo-
wanego aktywa (coraz częściej stosu-
je się sprzedaż w leasing zwrotny, po-
łączony z modernizacją przedmiotu le-
asingu) oraz przywraca wartość eko-
nomiczną wcześniej zamortyzowanym,
a nadal zachowującym użyteczność
aktywom – chodzi tu zarówno o obiek-
ty budowlane, jak i maszyny oraz urzą-
dzenia podlegające amortyzacji, w wy-
niku której ich wartość księgowa male-
je, z czasem osiągając „zero”.

Sprzedaż wspomnianych aktywów
powoduje ich automatyczne pojawienie
się w księgach nabywcy z wyceną
równą cenie zakupu. Choć jest to je-
dynie efekt uboczny operacji, aktywa
(zwłaszcza starsze) odzyskują w ten
sposób wartość ekonomiczną, co pod-
nosi wartość całego majątku ich wła-

ściciela. Zabieg może pomóc pod-
miotom państwowym, samorządo-
wym i przedsiębiorcom, których ma-
jątek po dziesięcioleciach użytko-
wania jest zamortyzowany w stopniu
utrudniającym i zaniżającym jego
wycenę. 

Transakcja zapewnia kontrolę
nad majątkiem w czasie trwania
umowy leasingowej – spółka leasin-
gująca ma być spółką powiązaną
z właścicielem majątku. Pozwala to
na sprawowanie pełnej, nieprze-
rwanej kontroli nad majątkiem i na

kontrolę informacji poufnych związa-
nych z tym majątkiem. Jednocześnie
przyjęcie takiej formuły nie musi po-
wodować angażowania znaczących
środków własnych. Wkład własny do
leasingu może być dedukowany z war-
tości przedmiotu leasingu – suma wy-
płacona leasingobiorcy jest pomniej-
szana o jego wysokość. Mars Finance
1 Sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy
MARS FIZ, przeprowadziła skutecznie
tego rodzaju transakcję i jest w trakcie
przygotowywania kolejnych. 

Parametry transakcji przedstawia ta-
bela:

Podsumowując, leasing zwrotny sta-
nowi szansę dla przedsiębiorstw na
zastrzyk finansowy zapewniający środ-
ki na rozwój. Jest on szczególnie ważny
dla podmiotów znajdujących się w trud-
nej sytuacji finansowej, w trakcie re-
strukturyzacji, kiedy to zgromadzenie
środków na inwestycje ze względu na
słabą kondycję finansową jest ograni-
czony. Zwiększenie płynności finanso-
wej to także ważny atut takiej transak-
cji – podwyższa ona wiarygodność kre-
dytową i polepsza sytuację finansową
w przypadku realizowania przedsię-
wzięć inwestycyjnych. �
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Wyróżniamy leasing operacyjny i finansowy. 
Aby skorzystać z leasingu czy innych form finan-
sowania inwestycji, konieczny jest wkład własny
inwestora. Środki na wkład własny można pozy-
skać między innymi poprzez leasing zwrotny.

Wyniki branży leasingowej w 2017 roku
Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Rok produkcji przed-
miotu leasingu

1962

Wartość aktywa wg wy-
ceny

6 300 000 zł

Opłata początkowa
(wkład własny)

2 300 000 zł

Wartość transakcji netto 4 000 000 zł

Okres transakcji (lata) 6

Rodzaj oprocentowania WIBOR + marża

Prognozowany koszt
odsetek do wartości ak-
tywa

ok. 12–13 proc.

Harmonogram spłaty raty miesięczne
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Czy przedsiębiorcy są świadomi obo-
wiązków i odpowiedzialności, które
na nich ciążą w związku z wymogami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie mini-
malnych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy, związa-
nych z możliwością wystąpienia
w miejscu pracy atmosfery wybucho-
wej?

– Niewątpliwie tak, natomiast pro-
blemem dla nich może okazać się wła-
ściwa identyfikacja zagrożeń związa-
nych z atmosferą wybuchową, ich skla-
syfikowanie oraz określenie środków za-
pobiegających wystąpieniu wybuchu. Tu
z pomocą przychodzi Główny Instytut
Górnictwa, który posiada doświadczo-
ną kadrę specjalistów z wielu dziedzin,
zajmujących się oceną ryzyka wybuchu

pyłów przemysłowych oraz gazów i par
palnych. Ponadto w Kopalni Doświad-
czalnej „Barbara”, będącej jednostką
GIG, wykonywane są badania certyfi-
kacyjne urządzeń i systemów ochron-
nych przeznaczonych do użytku w at-
mosferze potencjalnie wybuchowej.
Z jakich względów DZPW jest tak istot-
ny dla bezpieczeństwa przeciwwybu-
chowego przedsiębiorstwa?

– Dokument ten jest ważny, ponie-
waż porządkuje kwestie wymagań, któ-
re ustawodawca postawił przed pra-
codawcą. Wprawdzie nie ma urzędo-
wego wzoru DZPW, ale jego ogólne
ramy są znane. W szczególności powi-
nien on zawierać opis środków ochron-
nych, które zostaną podjęte w celu nie-
dopuszczenia do wybuchu lub ograni-
czenia jego szkodliwych skutków, oraz
wykaz przestrzeni zagrożonych wybu-
chem wraz z ich klasyfikacją na strefy
zagrożenia wybuchowego. Konieczne
jest również zamieszczenie w DZPW
oświadczenia pracodawcy, że miejsca
pracy, urządzenia, a także urządzenia
ostrzegawcze są zaprojektowane, uży-
wane i konserwowane w sposób za-
pewniający ich bezpieczną eksploata-
cję. Pracodawca zapewnia w swoim
oświadczeniu, że urządzenia spełniają
wymagania przewidziane w przepi-
sach dotyczących minimalnych wyma-
gań bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy. Ponadto
deklaruje, że została dokonana ocena
ryzyka związanego z możliwością wy-
stąpienia atmosfery wybuchowej. Istot-
ne jest określenie terminów dokony-

wania przeglądu stosowanych środ-
ków ochronnych, jak również innych
aspektów związanych z bezpieczeń-
stwem prac wykonywanych przez firmy
zewnętrzne na terenie danego przed-
siębiorstwa.
Czy istnieją branże przemysłu, o któ-
rych można by powiedzieć, że nie po-
trzebują DZPW? 

– Takich branż jest niewiele, co
spowodowane jest powszechnym wy-
korzystaniem w przemyśle pyłów, cieczy
i gazów, które mogą powodować po-
wstawanie atmosfer wybuchowych.
W przemyśle chemicznym w wielu pro-
cesach mamy do czynienia ze składo-
waniem i przetwarzaniem gazów i cieczy
palnych. W energetyce zagrożenie sta-
nowią: pył węglowy, pyły biomasy oraz
gazy, takie jak wodór, wykorzystywane do
chłodzenia generatorów. W przemyśle
samochodowym niebezpieczeństwo wy-
buchu wiąże się z instalacjami malo-
wania natryskowego oraz proszkowego.
W rolnictwie działają instalacje produk-
cji biogazu. Przy obróbce metali po-
wstają niebezpieczne pyły metali lekkich.
W przemyśle spożywczym pyły wybu-
chowe wytwarzane są podczas trans-
portu i magazynowania zboża oraz ca-
łego szeregu środków spożywczych, np.
cukru. W przemyśle drzewnym po-
wstaje pył drzewny, który może tworzyć
mieszaniny wybuchowe pyłu i powietrza,
np. w filtrach instalacji odpylania. Gazy
palne mogą powstać na wysypiskach
odpadów, jak również podczas oczysz-
czania wód odpadowych w zakładach
oczyszczania, gdzie mogą tworzyć mie-
szaniny wybuchowe. Również prze-

Zgodnie z prawem jeśli pracodawca posiada miejsca pracy zagrożone wy-
stąpieniem atmosfery wybuchowej, musi również dysponować Dokumen-
tem Zabezpieczenia przed Wybuchem, zwanym DZPW. Główny Instytut
Górnictwa od 2003 roku, czyli implementacji Dyrektywy 1999/92/WE do
polskiego prawodawstwa, uczestniczy w procesie poprawy stanu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodo-
wane atmosferami wybuchowymi. O szczegółach podejmowanych działań i realizacji
kilkudziesięciu DZPW dla przedsiębiorstw z wielu branż mówi prof. dr inż. Stanisław
Prusek, naczelny dyrektor GIG.

Ku poprawie bezpieczeństwa
przeciwwybuchowego



twarzanie odpadów do celów recyklin-
gu może powodować zagrożenie wy-
buchem. Przykładem mogą być kanistry
albo inne pojemniki z gazami łatwo-
palnymi albo cieczami, które nie zostały
w pełni opróżnione. Wszystkie węglo-
wodory przetwarzane w rafineriach są
palne i w zależności od temperatury za-
płonu mogą powodować powstanie
przestrzeni zagrożonych wybuchem,
nawet w temperaturze otoczenia. W tym
świetle DZPW staje się standardem, bez
którego trudno wyobrazić sobie funk-
cjonowanie nowoczesnego przedsię-
biorstwa. Referencje GIG w zakresie
opracowania DZPW obejmują przed-
stawicieli większości wspomnianych
wyżej branż. Wśród nich wymieniłbym
takie firmy, jak ArcelorMittal SA w Kra-
kowie i Dąbrowie Górniczej, CAN-PACK
Fabryka Puszek Napojowych w Brzesku
i Bydgoszczy, Fortum Power and Heat
Polska Sp. z o.o., Enea Elektrownia
Połaniec, GE Power sp. z o.o. , Grupa
Tauron SA, TAMEH Polska Sp. z o.o.,
MAPEI Polska Sp. z o.o. w Gliwicach,
Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej, Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Zakład ISOVER w Gliwicach, PEC Gli-
wice Sp. z o.o., Vesuvius Skawina Ma-
teriały Ogniotrwałe Sp. z o.o., Veolia Po-
znań ZEC SA, Veolia Łódź SA oraz
wiele innych.
Wspomniał pan, że różnorodność za-
gadnień i złożoność problemów, jakie
można napotkać, opracowując DZPW,
wymaga uczestnictwa ekspertów z wie-
lu dziedzin. Jak w praktyce wyglądają
prace nad dokumentem?

– DZPW jest efektem współpracy
specjalistów z wielu dziedzin. Do jego wy-
konania niezbędne jest doświadczenie
w przeprowadzaniu oceny ryzyka oraz
znajomość tematyki szeroko pojętego
bezpieczeństwa przeciwwybuchowe-
go. Niezbędna jest wiedza na temat
przebiegu procesów technologicznych
oraz znajomość zagadnień z zakresu
mechaniki płynów, chemii i fizyki zjawi-
ska. Prawidłowa ocena ryzyka wybuchu
pyłu nie będzie możliwa bez poznania
właściwości wybuchowych pyłów. GIG
od początku swej działalności, czyli od
ponad 90 lat, zajmuje się tematyką bez-
pieczeństwa przeciwwybuchowego. Po-
siadane przez GIG laboratoria oraz
opracowana procedura oceny i ozna-
czania wszystkich standardowych pa-
rametrów zapalności i wybuchowości
pyłów, stanowią gwarancję prawidłowej
oceny ryzyka wybuchu pyłów przemy-
słowych. 

Odpowiadając na drugą część py-
tania, prace nad DZPW zaczynają się
zwykle od audytu całej instalacji, wni-
kliwego poznania jej specyfiki oraz wią-
żących się z nią zagrożeń. Ścisła współ-
praca z klientem od tej chwili aż do prze-
kazania Dokumentu pozwala zidentyfi-
kować problemy i obszary, które wy-
magają poprawy z punktu widzenia
bezpieczeństwa przeciwwybuchowe-
go. 
W jaki sposób posiadanie DZPW wpły-
wa na poprawę bezpieczeństwa prze-
ciwwybuchowego w firmie?

– Samo posiadanie DZPW nie roz-
wiązuje wszystkich problemów zwią-
zanych z bezpieczeństwem w miej-
scach, gdzie może wystąpić atmosfera
wybuchowa. Tu potrzebne jest silne za-
angażowanie kierownictwa. Z naszej
strony możemy zapewnić mocne wspar-
cie w takich aspektach, jak właściwa
identyfikacja występującego zagrożenia
wybuchem, oraz zaproponować ade-

kwatne środki ochronne, zarówno tech-
niczne, jak i organizacyjne. Dla pyłów
będzie to np. utrzymanie czystości, usu-
wanie pyłów osiadłych oraz stosowanie
maszyn i urządzeń przewidzianych do
odpowiedniej strefy zagrożenia wybu-
chowego. Z kolei w przypadku gazów
i par cieczy mowa m.in. o stosowaniu
detekcji, właściwych środków ochrony
indywidualnej, odpowiednich narzędzi,
maszyn i urządzeń przewidzianych do
odpowiedniej strefy zagrożenia wybu-
chowego. Przeprowadzona ocena ry-
zyka określi zakres koniecznych działań
w odniesieniu do wyposażenia, stoso-
wanej technologii i organizacji pracy.
Ważnym elementem bezpieczeństwa
załogi jest jej sukcesywne szkolenie z za-
kresu bezpieczeństwa przeciwwybu-
chowego z ukierunkowaniem na za-
grożenia występujące w przedsiębior-
stwie.

GIG jest obecny na każdym etapie
kształtowania bezpieczeństwa prze-
ciwwybuchowego – od identyfikacji za-
grożenia po propozycję konkretnych
działań. Stale rozwijające się zaplecze
naukowe Instytutu doskonale służy
wszystkim gałęziom gospodarki w dzie-
dzinie profilaktyki przeciwwybuchowej.
Specjaliści z GIG prowadzą szkolenia
z szeroko pojętego bezpieczeństwa
technicznego w przestrzeniach zagro-
żonych wybuchem. W tym kontekście
opracowywane przez pracowników
GIG oceny ryzyka i DZPW mają gwa-
rancję profesjonalnego i rzetelnego
podejścia do bezpieczeństwa przeciw-
wybuchowego w każdym analizowanym
przedsiębiorstwie. 

Rozmawiał Jacek Markowski
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Układ uszczelniania olejowego generatora
z wyznaczoną strefą zagrożenia wybuchem

Instalacja gazowa zasilająca suszarnię przemysłową
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Wramach upowszechniania wie-
dzy Instytut jest współorgani-
zatorem seminarium z cyklu

„Metodyka rozpoznawania i dokumen-
towania złóż kopalin oraz geologicznej
obsługi kopalń” oraz konferencji na-
ukowo-technicznej „Hydrogeologia
w praktyce, praktyka w hydrogeologii”.

Seminarium „Metodyka rozpozna-
wania i dokumentowania złóż kopalin
oraz geologicznej obsługi kopalń”, or-
ganizowane przez „Poltegor-Instytut”
oraz Katedrę Geologii Złożowej i Gór-
niczej Wydziału Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie, odbywa się
pod patronatem Głównego Geologa
Kraju. Seminaria są przygotowywane od
ponad 25 lat w różnych regionach Pol-
ski i dotyczą zagadnień metodyki prac
rozpoznawczych i dokumentowania

złóż kopalin, oceny możliwości ich za-
gospodarowania oraz obsługi geolo-
gicznej eksploatacji. Ich celem jest pre-
zentacja i wymiana doświadczeń oraz
wyników prac prowadzonych przez
osoby związane naukowo i praktycznie
z dokumentowaniem złóż, planowa-
niem ich racjonalnego wykorzystania
i eksploatacją. W spotkaniach uczest-
niczą geolodzy, górnicy, projektanci,
prawnicy, ekonomiści oraz przedsta-
wiciele administracji państwowej. Wy-
głaszane referaty są podstawą do dys-
kusji na temat bieżących problemów do-
kumentowania złóż oraz stosowania
przepisów Prawa geologicznego i gór-
niczego. Istotnym elementem semina-
riów są sesje terenowe, na których
uczestnicy mogą zapoznać się z pro-
blemami geologii wybranych złóż, ich
dokumentowania oraz obsługi geolo-
gicznej eksploatacji i jej uwarunkowa-
niami.

Praktycy wymieniają 
doświadczenia

Ideą przewodnią seminariów jest
wymiana doświadczeń praktyków i pra-
cowników naukowych związanych
z zagadnieniami dokumentowania złóż.
Poruszane są także różne aspekty no-
woczesnych metod dokumentowania
i racjonalnej gospodarki złożami. Pre-
zentowane są zarówno „dobre prakty-
ki”, jak i warte omówienia błędy oraz
nieprawidłowości dokumentowania złóż
i ich zasobów. Tematyka poruszana na
seminariach jest bardzo szeroka. Obej-
muje nie tylko ogólne problemy rozpo-

znawania i dokumentowania złóż, lecz
także szczegółowe kwestie związane
z badaniami złóż poszczególnych grup
kopalin. W ramach seminariów popu-
laryzowana jest tematyka stosowania
metod geofizycznych i geostatystycz-
nych w dokumentowaniu złóż, zwłasz-
cza kopalin skalnych. Liczne referaty po-
święcone problemom rozpoznawania
i dokumentowania poszczególnych złóż
lub grup kopalin dają szeroki prze-
gląd problemów, z jakimi geolog doku-
mentator spotyka się w praktyce. Waż-
ne miejsce w tematyce seminariów zaj-
mują zagadnienia prawne, które są
przedmiotem wygłaszanych referatów
oraz poświęconych im paneli dysku-
syjnych.

Omawiane problemy dotyczące
spraw prawno-organizacyjnych, walo-
ryzacji i ochrony złóż, metodyki opró-
bowania i szacowania zasobów oraz
projektowania i prowadzenia gospo-
darki złożem są ciągle aktualne i pre-
zentowane na przykładzie wszystkich
grup kopalin: stałych, płynnych oraz ga-
zowych. W kilku ostatnich latach wio-
dącą tematyką seminariów były za-
gadnienia poświęcone ochronie złóż ko-
palin i ich waloryzacji, ochronie środo-
wiska w związku z dokumentowaniem
złóż, dokumentowaniu złóż na potrzeby
ich zagospodarowania, kwestiom etycz-
nym w prowadzonych pracach geolo-
gicznych, komputerowemu wspoma-
ganiu prac dokumentacyjnych i two-
rzeniu bazy danych złożowych, meto-
dyce opróbowania i szacowania zaso-
bów. Wygłaszane na seminariach re-
feraty są publikowane w wydawanym
w „Poltegor-Instytut” dwumiesięczniku
„Górnictwo Odkrywkowe”.

Konferencje dla branży geologii
górniczej w „Poltegor-Instytut”
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat funkcjonowania „Poltegor-Instytut” Instytut Górnic-
twa Odkrywkowego stał się jedynym w Polsce instytutem badawczym, którego obszar
działalności objął całość problematyki związanej z zagospodarowaniem, eksploatacją,
przeróbką, rekultywacją i wykorzystaniem złóż surowców wydobywanych metodą od-
krywkową. Obecnie „Poltegor-Instytut” prowadzi prace badawczo-rozwojowe w szero-
kim kompleksie górnictwa odkrywkowego, zarówno węgla brunatnego, jak i surowców
skalnych.

dr hab. inż. 
Jacek Szczepiński
dyrektor, „Poltegor-Instytut” In-
stytut Górnictwa Odkrywkowego



Nadchodzące XIX seminarium z cy-
klu „Metodyka rozpoznawania i doku-
mentowania złóż kopalin oraz geolo-
gicznej obsługi kopalń”, które odbędzie
się w dniach 5–8 czerwca 2018 roku
w Spale, będzie zatytułowane „Nowo-
czesne metody dokumentowania złóż
i badania jakości kopalin oraz ich ra-
cjonalne wykorzystanie”. W referatach
omówiona zostanie m.in. problematy-
ka dotycząca projektowania prac geo-
logicznych i dokumentowania złóż, ra-
cjonalnego wykorzystania kopalin to-
warzyszących i współwystępujących,
badań jakości i oceny przydatności
surowcowej kopalin, hydrogeologicz-
nych i geologiczno-inżynierskich aspek-
tów w dokumentowaniu złóż. W semi-
narium weźmie udział ponad 100 uczest-
ników, w tym przedstawiciele Minister-

stwa Energii, Ministerstwa Środowi-
ska, wyższych uczelni, instytutów ba-
dawczych, administracji samorządowej,
urzędów górniczych, kopalń, przed-
siębiorstw geologicznych, kancelarii
prawnej.

Planowana sesja terenowa obej-
mie: Kopalnię Biała Góra – Tomaszow-
skie Kopalnie Surowców Mineralnych,
Smardzewice – piaski szklarskie i for-
mierskie; Skansen Rzeki Pilicy – rezerwat
przyrody „Niebieskie Źródła” – zjawiska
krasowe; wyrobiska poeksploatacyjne
„Groty Nagórzyckie”, Tomaszów Mazo-
wiecki; kopalnię chalcedonitu Teofilów
– CRUSiL Spółka z o.o. – Inowłódz.

Hydrogeologia w praktyce 
po raz drugi

„Poltegor-Instytut” działa na styku
przemysłu i nauki, dlatego też wraz
z Głównym Instytutem Górnictwa w Ka-
towicach oraz Przewodniczącą Komisji
Dokumentacji Hydrogeologicznych przy
Ministrze Środowiska był pomysło-
dawcą i współorganizatorem konfe-
rencji naukowo-technicznej pod na-
zwą „Hydrogeologia w praktyce – prak-
tyka w hydrogeologii”, której pierwsza
edycja miała miejsce w maju 2017 roku.
Konferencja ta wypełnia lukę związaną
z brakiem większego forum dyskusyj-
nego na temat praktyki hydrogeolo-

gicznej oraz zastosowania i wdrażania
badań hydrogeologicznych. Stanowi
odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez
środowisko hydrogeologów dotyczące
promowania rozwiązań będących efek-
tem badań naukowych oraz praktycz-
nych doświadczeń wykorzystywania
wiedzy hydrogeologicznej.

W trakcie konferencji poruszane
są istotne problemy hydrogeologiczne
i sposoby ich eliminacji w praktyce
przez kopalnie, przedsiębiorstwa za-
opatrzenia w wodę, urzędy i instytucje
gospodarujące wodami. Konferencja
koncentruje się nie tylko na sposobach
zarządzania zasobami wód podziem-
nych, ich jakości i energii, lecz także na
wszelkich aspektach środowiskowych,
w tym związanych z bezpieczeństwem
przemysłowym, powszechnym i środo-

wiskowym. W szczególny sposób kwe-
stie te dotyczą firm górniczych prowa-
dzących eksploatację złóż metodami
podziemnymi, odkrywkowymi i otworo-
wymi. W trakcie konferencji prezento-
wane są wyniki różnych prac badaw-
czych, wdrożeniowych i badawczo-roz-
wojowych. Niektóre z nich zostały już
wdrożone w praktyce, a dla niektórych
takie zastosowanie jest dopiero poszu-
kiwane. Ważne są także problemy for-
malno-prawne i dotyczące wpływu oto-
czenia prawno-administracyjnego na
skuteczność działań w hydrogeologii,
zwłaszcza działań wdrożeniowych zwią-
zanych z oceną warunków hydroge-
ologicznych, bezpieczeństwem prowa-
dzenia robót górniczych, ochroną śro-
dowiska oraz racjonalnym wykorzysty-
waniem zasobów wód.

Konferencja ma również na celu
upowszechnianie wiedzy dotyczącej
wdrożeń, metodyki badań oraz prak-
tycznych doświadczeń hydrogeologów
w różnych gałęziach gospodarki.
W promocję tej wiedzy wpisuje się tak-
że inicjatywa przyznawania na konfe-
rencji dwóch laurów: „Hydrogeolog
praktyk” oraz „Wdrożenie hydrogeolo-
giczne lub zastosowanie wiedzy hy-
drogeologicznej”. Nagrody te wyraża-
ją uznanie dla pracy hydrogeologów
praktyków. 

Celem dyskusji prowadzonych pod-
czas konferencji jest kreowanie no-
wych kierunków działań, rozwiązań
i koncepcji, które znajdują lub mogłyby
znaleźć zastosowanie w hydrogeologii
stosowanej. Prowadzi to do lepszego
zrozumienia pracy hydrogeologa prak-
tyka na tle środowiska prawnego, po-
trzeb i wymagań stawianych przez
przedsiębiorców, samorządy teryto-
rialne oraz administrację geologiczną,
górniczą i środowiskową. Dyskusje pro-
wadzone w trakcie konferencji po-
twierdzają także, że wiele praktycz-
nych zastosowań i inicjatyw związanych
z rozwiązywaniem problemów hydro-
geologicznych nie doczekało się do-
tychczas publikacji. 

Nadchodząca II konferencja z cyklu
„Hydrogeologia w praktyce – praktyka
w hydrogeologii”, która odbędzie się
w dniach 20–22 maja 2018 roku w Wał-
brzychu, będzie kolejną okazją do pod-
jęcia dyskusji nad najważniejszymi za-
gadnieniami związanymi z zastoso-
waniem i wdrożeniem w praktyce me-
tod hydrogeologicznych. W referatach
omówione zostaną m.in. zagadnienia
związane z odwadnianiem złóż węgla
kamiennego i brunatnego, ze skutecz-
nością ograniczania dopływu wód do
kopalń podziemnych i odkrywkowych,
z zatapianiem kopalń podziemnych i re-
kultywacją wodną odkrywkowych wy-
robisk poeksploatacyjnych, osiąga-
niem celów środowiskowych w aspek-
cie prowadzenia odwodnień górni-
czych, budową i eksploatacją ujęć wód
podziemnych, ochroną wód podziem-
nych przed zanieczyszczeniem, bada-
niami i monitoringiem wód podziem-
nych.

Konferencja odbędzie się pod pa-
tronatem Ministra Energii, Głównego
Geologa Kraju oraz prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego. Weźmie w niej
udział blisko 100 uczestników. Podobnie
jak w roku ubiegłym przeważać będą
praktycy z branży hydrogeologicznej,
w tym przede wszystkim kadra zarzą-
dzająca oraz pracownicy kopalń pod-
ziemnych i odkrywkowych, pracownicy
firm konsultingowych i przedsiębiorstw
geologicznych. Udział w konferencji
potwierdzili przedstawiciele Minister-
stwa Energii, Ministerstwa Środowi-
ska, Wyższego Urzędu Górniczego oraz
wyższych uczelni, instytutów badaw-
czych i administracji samorządowej.
Większość wygłoszonych na konferen-
cji referatów będzie opublikowana
w dwumiesięczniku „Górnictwo Od-
krywkowe”. �
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Istotnym elementem seminariów są sesje tere-
nowe, na których uczestnicy mogą zapoznać się
z problemami geologii wybranych złóż, ich doku-
mentowania oraz obsługi geologicznej eksplo-
atacji i jej uwarunkowaniami.
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„POLTEGOR-INSTYTUT” Instytut 

Górnictwa Odkrywkowego i Zakładowe
Koło SITG

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA,
Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

WGGiOŚ

zapraszają na

XIX SEMINARIUM 
z cyklu

Metodyka rozpoznawania 
i dokumentowania złóż kopalin 

oraz geologicznej obsługi kopalń

pt.
„NOWOCZESNE METODY 

DOKUMENTOWANIA ZŁÓŻ I BADANIA
JAKOŚCI KOPALIN ORAZ ICH 

RACJONALNE WYKORZYSTANIE”,

która odbędzie się w dn. 5–8 czerwca 2018 roku 
w Spale

Honorowy Patronat
Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju 

i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki 
Surowcowej Państwa

Mariusza Oriona Jędryska

Planowany Honorowy Patronat
Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego

„POLTEGOR-INSTYTUT” Instytut 
Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Przewodnicząca Komisji Dokumentacji
Hydrogeologicznych przy Ministrze 

Środowiska

zapraszają do wzięcia udziału

w II konferencji naukowo-technicznej

pt. 
„HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE 

– PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII”,

która odbędzie się w dn. 20–22 maja 2018 roku 
w Wałbrzychu

Honorowy Patronat
Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju 

i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej 
Państwa Mariusza Oriona Jędryska

Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka

Planowany Honorowy Patronat 
Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego



PENTOL-ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. jest dostawcą nowoczesnych produktów i technologii 
do optymalizacji procesu spalania, poprawy sprawności i bezpieczeństwa procesów technologicznych 

oraz monitoringu i redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
Od przeszło 30 lat oferujemy swoim Klientom sprawdzone rozwiązania. Aktualna oferta obejmuje m.in.:
• dodatki do węgla zapobiegające szlakowaniu kotłów,
• instalacje kondycjonowania spalin do poprawy skuteczności elektrofiltrów,
• kompletne systemy monitoringu emisji i aparatura do optymalizacji i kontroli procesów technologicznych (pomiar: Hg, HF, HCl, 

TOC, SO3, NOx, SO2, CO, pyłu, części palnych w popiele),
• aparaturę do kontroli procesu spalania: zapalarki, czujniki płomienia, kamery wysokotemperaturowe, systemy termografii wideo,
• odgazowywacze termiczne typu STORK.

Pentol uczestniczy w realizacji prestiżowego projektu budowy dwóch bloków energetycznych 900 MW w Elektrowni Opole
dostarczając systemy wczesnego wykrywania nieszczelności parowych PLDS.

System PLDS stworzony przez Pentol we współpracy z Procon Engineering Ltd. umożliwia wykrywanie nieszczelności
w bardzo wczesnym stadium wykorzystując do tego celu czujniki akustyczne i/lub wibracyjne instalowane na zagrożo-
nych konstrukcjach.

Wiedza o powstałym wycieku pary umożliwia zmniejszenie ryzyka powstania szkód wtórnych oraz zwiększa bezpieczeń-
stwo personelu. Dane z Systemu pozwalają na analizę tempa rozwoju nieszczelności a co za tym idzie na usunięcie awa-
rii w dogodnym terminie.

www.pentol.pl
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Obecnie w polskich kopalniach
niewiele przenośników taśmo-
wych jest dopuszczonych do

prowadzenia transportu załogi na ta-
śmie. Szacuje się, że jest to ok. 30 sztuk,
co stanowi ok. 5 proc. ogółu przenośni-
ków taśmowych zabudowanych w pod-
ziemnych zakładach górniczych. Ich
rozkład między kopalniami nie jest rów-
nomierny – w wielu kopalniach nie prze-
widuje się ich wykorzystania do trans-
portu załogi. Ponad połowa długości
wszystkich tras przenośnikowych z do-
zwoloną jazdą ludzi znajduje się
w dwóch zakładach grupy Tauron Wy-
dobycie (ok. 17 km). Są to urządzenia
specjalnie przystosowane do prze-
mieszczania załogi z prędkością ta-
śmy 2,5 m/s. Mimo że nie jest to typowa
prędkość dla przenośników urobko-
wych, uzyskane efekty pozwalają pozy-
tywnie oceniać proces transportu ludzi

na taśmie, również pod względem eko-
nomicznym.

Poprawa efektywności pracy
Efektywny czas pracy górnika w ko-

palniach węgla kamiennego to prze-
ciętnie 3,5 godz. podczas szychty. Po-
zostały czas jest przeznaczany na kil-
kukilometrową drogę do szybu i z po-
wrotem. W związku z tym źródłem ko-
rzystnych efektów ekonomicznych trans-
portu załogi przenośnikami taśmowymi
jest wzrost wydobycia węgla wynikają-
cy z wydłużenia rzeczywistego czasu
pracy maszyn, który zależy od obecno-
ści obsługi w miejscu pracy, a także od
skrócenia czasu usuwania awarii przez
zwiększenie mobilności załogi w rejonie
funkcjonowania urządzeń. Nie bez zna-
czenia jest też wzrost wydajności pracy
wynikający ze zmniejszenia zmęcze-
nia górników. Poprawa komfortu załogi

wiąże się zarówno z ogólną poprawą
warunków pracy, jak i ze zmniejszeniem
wydatku energetycznego związanego
z poruszaniem się. Na przykład piesze
przemieszczanie się górnika po wyro-
biskach górniczych wiąże się ze zuży-
ciem energii rzędu od 900 do 1500 kJ/h,
natomiast leżenie na taśmie przeno-
śnikowej to zużycie ok. 300 kJ/h.

Istotnym aspektem wykorzystania
przenośników taśmowych do jazdy lu-
dzi jest wyraźna poprawa ich stanu tech-
nicznego. W pierwszej kolejności wyni-
ka to z obowiązkowej regularnej kontroli
stanu taśmy, jej złączy oraz urządzeń
czyszczących. Dopuszczając transport
ludzi na taśmie, zwraca się też szcze-
gólną uwagę na zmniejszenie zawod-
nienia urobku i ograniczenie ilości zu-
żytych elementów wrzucanych na ta-
śmę, kotew, krążników, siatek. Ko-
nieczna jest także regularna kontrola
stanu wyrobiska i konstrukcji nośnej
przenośnika ze względu na zachowanie
wymaganych odległości między oso-
bami znajdującymi się na taśmie, kon-
strukcją trasy i elementami obudowy
chodnika. Przenośnik taśmowy prze-
znaczony do transportu załogi musi
być także wyposażony we w pełni
sprawny, niezawodny system automa-
tyki, którego zadaniem jest kontrola
przebiegu procesu jazdy ludzi.

Bezpieczeństwo 
i komfort załogi

Kolejnym pozytywnym efektem wy-
korzystania tych urządzeń do prze-
mieszczania ludzi jest poprawa bez-
pieczeństwa i komfortu pracy załogi. Za-
obserwowano istotną korelację między
wzrostem liczby przenośników do jazdy
ludzi a spadkiem liczby wypadków. Po-

Wybrane problemy oceny 
ryzyka transportu załogi kopalni
przenośnikami taśmowymi
Rozbudowany system chodników w kopalniach osiąga łączną długość setek kilometrów,
której znaczną część załoga musi pokonać pieszo i w trudnych warunkach. Przenośniki
taśmowe transportujące urobek w kierunku szybu wydają się interesującą alternatywą
dla zmęczonych pracą górników.

Weronika Żmuda
AGH WIMiR Kraków

Piotr Kulinowski
AGH WIMiR Kraków



konywanie pieszo przez górników dro-
gi do miejsca pracy powoduje powsta-
nie licznych zagrożeń wypadkowych
związanych z potknięciami, poślizgnię-
ciami i przewróceniami będącymi źró-
dłem złamania, zwichnięcia, skręce-
nia i stłuczenia, co stanowi ok. 28 proc.
wypadków. Problemem jest także prze-
bywanie górników na drogach trans-
portowych w trakcie ruchu pojazdów.
Jeszcze innym aspektem jest wykorzy-
stywanie do jazdy urządzeń do tego nie-
przystosowanych, gdyż przenośnik ta-
śmowy jest z jednej strony powszechnie
stosowany w górnictwie podziemnym,
ale z drugiej strony – dość groźny. Poza
szczególnie niebezpiecznymi strefami
układów przewijania taśmy na osłonię-
tych bębnach wzdłuż całej niezabez-
pieczonej trasy przenośnika dość szyb-
ko przemieszcza się taśma podparta na
wirujących krążnikach. O skali zagro-
żeń niech świadczy fakt, że w latach
2004–2014 w wypadkach związanych
z przenośnikami taśmowymi zginęły
33 osoby. Nie zanotowano natomiast wy-
padków na przenośnikach przystoso-
wanych do jazdy ludzi, co potwierdziło
tezę, że może być to urządzenie bez-
pieczne, pod warunkiem zastosowa-
nia odpowiednich środków organiza-
cyjnych i technicznych.

W ramach zrealizowanego projek-
tu badawczego określono warunki do-
puszczenia przenośników urobkowych
do transportu załogi. Głównym celem
eksperymentu przeprowadzonego na
grupie doświadczalnej było oszaco-
wanie ryzyka związanego z jazdą ludzi
na taśmie z prędkościami 2,5 m/s oraz
3,3 m/s. Za pomocą dedykowanych
autonomicznych urządzeń pomiaro-
wych, kamery do szybkich zdjęć oraz
spersonalizowanych testów psychofi-
zycznych możliwa była zindywiduali-
zowana i skorelowana ocena uzyska-
nych wyników badań w odniesieniu do
poszczególnych osób. Podczas badań
przeprowadzono ocenę trudności za-
dania związanego z wsiadaniem na ta-
śmę, przemieszczaniem się na niej
oraz ze schodzeniem. Dokonano także
analizy zagrożeń, które mogą pojawić
się przy wykorzystaniu przenośników
urobkowych do jazdy ludzi, a za po-
mocą metody Risk Score określono
zestaw działań niezbędnych do uczy-
nienia transportu załogi na taśmach
bezpieczniejszym.

Ocena trudności zadania
Badania dotyczące bezpiecznej jaz-

dy ludzi na przenośnikach taśmowych,
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Przykład ewaluacji ryzyka dla jazdy załogi na taśmie z prędkością 2,5 m/s

Montaż czujników przyspieszenia przez grupę AGH-WIMiR

Aktywacja aparatury rejestrującej w rejonie pomostu do wsiadania �



zarówno z urobkiem, jak i bez, zostały
przeprowadzone na wyselekcjonowanej
grupie 20 górników w przedziale wie-
kowym od 20 do 60 lat, o odmiennym do-
świadczeniu zawodowym oraz różnej
kondycji psychofizycznej.

Cały proces eksperymentu rozpo-
czął test aktywacji przeprowadzony na
każdym członku załogi oddzielnie. Jego
celem było zbadanie realnych stanów
pobudzenia organizmu i uzyskanie ob-
razu kondycji psychofizycznej górnika
tuż przed i zaraz po każdej serii badań.
Analizując otrzymane rezultaty ba-
dawcze uzyskane w wyniku testu
Thayera, nie stwierdzono, aby jazda
z prędkością 3,3 m/s w porównaniu do
jazdy z prędkością 2,5 m/s wpływała na
zmiany w poziomie aktywacji, co ozna-
cza, iż zmiana szybkości taśmy nie
wpłynęła negatywnie na odczucia ba-
danych. Należy jednak podkreślić
wzrost zmęczenia fizycznego i napięcia
podczas jazdy bez urobku i z urobkiem
przy prędkości 3,3 m/s. Jest to istotny
czynnik, który może mieć wpływ na
wzrost liczby wypadków wśród górników
podczas zmiany, jak również na zmniej-
szenie wydajności i efektywności pracy. 

Nierzadko niekorzystne warunki pa-
nujące pod ziemią, takie jak zapylenie,
hałas, wysoka temperatura i wilgot-
ność, a także długa i trudna do prze-
bycia droga na miejsce pracy i z po-
wrotem wpływają na wzrost zmęczenia
załogi. Wykorzystanie przenośników
taśmowych do jazdy ludzi może mieć
korzystny wpływ na stan kondycji psy-
chofizycznej górników, co przekłada
się na wzrost bezpieczeństwa w trakcie
pracy. Kolejny test dotyczył określenia
trudności jazdy przez uczestników
w skali od 0 do 10. Badani oceniali

wszystkie trzy fazy zadania: wejście na
taśmę, jazdę i zejście na pomost.
Uwzględniona została również infor-
macja na temat dotychczasowego do-
świadczenia w aspekcie jazdy na prze-
nośniku. Na podstawie zebranych in-
formacji nie stwierdzono istotnie staty-
stycznego zwiększenia stopnia trudno-
ści zadania przy wzroście prędkośc
i z 2,5 m/s do 3,3 m/s.

Testy aktywacyjne i ocena trudności
zadania stanowiły cenną informację
wykorzystaną w analizie ryzyka jazdy na
taśmie przenośnika z prędkościami
powyżej 2,5 m/s.

Analiza ryzyka
W rzeczywistych uwarunkowaniach

kontaktu ludzi z urządzeniami tech-
nicznymi trudno jest mówić o całkowi-
tym zapewnieniu bezpieczeństwa. Każ-
da interakcja między człowiekiem
a maszyną jest związana z określonym
ryzykiem, a wszelkie działania związa-
ne z poprawą bezpieczeństwa ozna-
czają jedynie ograniczenie ryzyka do
poziomu uznanego za dopuszczalny.
Sformułowana powyżej uwaga odnosi
się w szczególności do sytuacji przy-
stosowania i wykorzystywania przeno-
śnika taśmowego do jazdy ludzi, który
docelowo przeznaczony jest do trans-
portu urobku w podziemnej kopalni
węgla kamiennego.

Ryzyko związane z transportem gór-
ników na przenośnikach taśmowych
można ewaluować za pomocą metody
Risk Score, która uwzględnia prawdo-
podobieństwo wystąpienia zdarzenia
potencjalnie niebezpiecznego, jego
możliwe skutki dla człowieka, jak rów-
nież czas ekspozycji na dane zagroże-
nie. Wykorzystanie tej metody reduku-
je błąd szacunkowej ewaluacji możli-
wych do wystąpienia sytuacji niebez-
piecznych i ułatwia analityczne podej-
ście do rozważanego problemu. Obiek-
tywizuje identyfikację i ocenę zagrożeń,
a także ułatwia znalezienie sposobów

ich ograniczania.
Poszukiwanie przedsięwzięć po-

zwalających na poprawę bezpie-
czeństwa odbywać się powinno przy
wykorzystaniu metody trzech kro-
ków:
• Poszukiwanie rozwiązań kon-
strukcyjnych bezpiecznych samych
w sobie.
• Zastosowanie technicznych i uzu-
pełniających środków ochronnych.
• Sformułowanie i przekazanie in-
formacji dotyczących użytkowania
na maszynie (znaki ostrzegawcze,

piktogramy, urządzenia ostrzegawcze)
i/lub w formie instrukcji obsługi.

Przeprowadzona analiza ryzyka
wskazała miejsca występowania za-
grożeń przykładowego przenośnika.
Istotna okazała się korekta wymiarów
pomostu do wysiadania oraz właściwy
dobór rodzaju powierzchni podestu.
Zwrócono także uwagę na koniecz-
ność osłony elementów wirujących w re-
jonie wsiadania i wysiadania z taśmy.
Ponadto mechaniczne urządzenie za-
bezpieczające przed przejechaniem
punktu krańcowego oraz oświetlenie ta-
śmy na odcinku poprzedzającym po-
most do wsiadania uznano za zaleca-
ne środki ochronne.

Zdecydowano również, iż warun-
kiem koniecznym dopuszczenia do jaz-
dy na taśmie przenośników urobko-
wych jest odbycie szkolenia, które obej-
mowałoby przedstawienie zagadnień
związanych z funkcjonowaniem, ob-
sługą urządzeń i bezpieczną jazdą na
taśmie oraz szkolenie praktyczne na
przenośniku szkoleniowym.

W oparciu o opinię sporządzoną na
podstawie wyników z przeprowadzo-
nych badań konieczne jest każdorazo-
we przeprowadzenie analizy ryzyka
występowania zagrożeń dla nowych
przenośników podczas wsiadania na ta-
śmę, jazdy i wysiadania załogi przy
prędkości taśmy powyżej 2,5 m/s. �

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI92
�

Wypełnianie testów aktywacyjnych i ankiet
przez badaną grupę

Zejście górników podczas badań z taśmy wypeł-
nionej urobkiem



Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest jednym z najstar-
szych i największych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Możemy poszczycić się osiągnięciami, które dają nam pozycję
najlepszego z wydziałów o profilu mechanicznym, mechatronicz-
nym i z zakresu automatyki i robotyki w Polsce.

Działalność dydaktyczną i badawczą opieramy nie tylko na ponad
65-letniej tradycji i doświadczeniu, lecz także na nowatorskim
i otwartym podejściu do coraz szybciej zmieniającej się rzeczywi-
stości.

Działalność naukowo-badawcza prowadzona na wydziale zwią-
zana jest z:
• konstruowaniem i badaniem maszyn na etapach ich projekto-
wania i eksploatacji,
• technologią wytwarzania oraz procesami logistycznymi,
• automatyzacją procesów przemysłowych, metrologią oraz na-
pędami i sterowaniem hydraulicznym,
• automatyzacją górniczych systemów maszynowych, maszynami
do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych, robót ziemnych
oraz transportu bliskiego,
• mechatroniką, robotyką, diagnostyką maszyn i urządzeń,
• energetyką i ochroną środowiska,
• transportem linowym,
• wibroakustyką i inżynierią dźwięku,
• rozwijaniem podstaw teoretycznych nauki w zakresie wytrzyma-
łości elementów maszyn i konstrukcji.

Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom, inwestujemy
w nowoczesną aparaturę badawczą i laboratoria oraz modernizu-
jemy proces kształcenia na naszych podstawowych kierunkach:
Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka oraz Inży-
nieria Mechatroniczna. Tworzymy również nowe unikalne w skali

kraju kierunki, jak Inżynieria Akustyczna oraz interdyscyplinarna
– Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa. Prowadzimy również
kształcenie w j. angielskim na kierunku Mechatronic Engineering.

Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.
95 proc. spośród nich znajduje pracę do roku po ukończeniu stu-
diów, a 93 proc. deklaruje zgodność pracy z uzyskanym wy-
kształceniem.

Jednym z priorytetów AGH oraz Wydziału jest umiędzynarodo-
wienie kształcenia. Nasi studenci wyjeżdżają na stypendia do kra-
jów UE, uzyskując – obok dyplomu AGH – dyplomy uczelni
zagranicznych.
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Wgęsto zaludnionej Europie
wszelka działalność przemy-
słowa skazana jest na lokali-

zację blisko obszarów miejskich, co
może wiązać się z zaostrzeniem wy-
mogów dotyczących zabezpieczeń
przed skutkami awarii. Jednym z efek-
tów ubocznych prac wydobywczych
i produkcyjnych jest sejsmiczność an-
tropogeniczna, będąca dynamiczną
odpowiedzią górotworu na zmiany zwią-
zane z eksploatacją złóż. Stanowi ona
duży problem w miejscach, gdzie wcze-
śniej nie notowano tektonicznych trzę-
sień ziemi. Indukowane zjawiska sej-
smiczne mogą spowodować straty
materialne, uszczerbek na zdrowiu,
a w skrajnych przypadkach śmierć pra-

cowników lub osób zamieszkujących
zagrożony teren. Sejsmiczność wywo-
łana działalnością ludzką towarzyszy
m.in. podziemnemu i odkrywkowemu wy-
dobyciu kopalin, konwencjonalnemu
i niekonwencjonalnemu wydobyciu gazu
ziemnego i ropy naftowej, sztucznym
zbiornikom wodnym, produkcji energii
geotermalnej, składowaniu płynów i ga-
zów w formacjach geologicznych. 

Zagrożenia wynikające z działal-
ności przemysłowej są powiązane
z technologią używaną w procesie pro-
dukcyjnym. W związku z tym skuteczne
badania i zapobieganie skutkom sej-
smiczności antropogenicznej muszą
opierać się na wspólnej analizie danych
technologicznych procesu będącego
głównym czynnikiem wystąpienia
wstrząsów oraz parametrów geolo-
gicznych i geofizycznych opisujących
stan fizyczny górotworu przed, po
i w trakcie procesu. Aby takie analizy
mogły zostać wykonane, niezbędna
jest współpraca pomiędzy naukowca-
mi a przedstawicielami przemysłu, wy-
magająca obustronnego zaufania. 

Z drugiej strony mimo że technolo-
gie indukujące różnią się od siebie, to
odpowiedź górotworu zazwyczaj jest po-
dobna pod względem fizyki zjawiska.
W związku z tym odejście od analizy roz-
proszonej, skupionej na poszczegól-
nych technologiach, na rzecz podejścia
skupionego na podobieństwach pro-
cesu sejsmicznego w różnych typach
technologii wydaje się dawać większe
szanse na szybszy rozwój badań
w dziedzinie sejsmiczności antropoge-
nicznej. Obecny rozwój technologii in-
formatycznych stwarza nowe możliwo-
ści, aby jeszcze bardziej przyspieszyć
osiągnięcie powyższych celów. Wysokiej
jakości zdalny dostęp do zasobów in-

frastrukturalnych zarówno w postaci
danych, jak i wiedzy, daje szansę na bar-
dziej intensywną współpracę oraz szyb-
ką wymianę informacji pomiędzy gru-
pami naukowymi i przemysłowymi
w różnych częściach świata.

Wysiłki dążące do integracji środo-
wiska zajmującego się sejsmicznością
antropogeniczną, a szerzej – wszelkimi
zagrożeniami antropogenicznymi, roz-
poczęli w 2010 roku Stanisław Lasocki
i Beata Orlecka-Sikora z Instytutu Geo-
fizyki PAN. Przedstawili środowisku na-
ukowemu inicjatywę THAIS (Teamwork
For Hazard Assessment For Induced
Seismicity). Jest to program integracji
badań naukowych oparty na rozwoju in-
frastruktury badawczej wraz z udo-
stępnieniem nowoczesnych rozwiązań
informatycznych do celów naukowych.
Została ona poparta przez Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Sejsmologii i Fi-
zyki Wnętrza Ziemi (IASPEI). Następnie
pomysł został włączony do realizacji
projektu EPOS (European Plate Obse-
rving System, https://www.epos-ip.org)
– największego projektu infrastruktu-
ralnego w zakresie nauk o Ziemi fi-
nansowanego ze środków Komisji Eu-
ropejskiej, gdzie uprzednio stworzono
odpowiednią grupę roboczą.

W dalszym etapie rozwoju projektu
EPOS zaplanowano powstanie tema-
tycznego serwisu dla zagrożeń antro-
pogenicznych. Został on zaplanowany
w oparciu o wynik krajowego projektu
infrastrukturalnego IS-EPOS (projekt
nr POIG.02.03.00-14-090/13), którym
było powstanie platformy badawczej
IS-EPOS (https://tcs.ah-epos.eu), gdzie
udostępniono wirtualną przestrzeń ba-
dawczą wraz ze specjalistycznym opro-
gramowaniem oraz dostępem do da-
nych z różnorodnych technologii indu-

Od idei do infrastruktury 
europejskiej
Pomimo wprowadzania coraz bardziej wydajnych metod produkcji i oszczędniejszej
konsumpcji zapotrzebowanie na energię oraz surowce mineralne związane z rozwojem
cywilizacyjnym cały czas rośnie. W konsekwencji procesy produkcji energii i wydobycia
surowców prowadzone są w coraz trudniejszych warunkach środowiskowych, co powo-
duje zwiększone zagrożenie wystąpienia awarii i katastrof.

dr hab. Grzegorz Lizurek
Zakład Sejsmologii IGF PAN



kujących sejsmiczność. W ramach roz-
woju platformy IS-EPOS w obrębie te-
matycznego serwisu Hazard Antropo-
geniczny udostępniono publicznie
6 zestawów danych z Polski, Niemiec
i Wietnamu, obejmujących sejsmicz-
ność związaną z podziemnym wydo-
byciem węgla kamiennego i rud miedzi,
produkcją energii geotermalnej oraz
eksploatacją sztucznych zbiorników
wodnych. Ponadto udostępniono kilka-
naście aplikacji do przetwarzania da-
nych do celów naukowych. Po zareje-
strowaniu się udostępnione dane moż-
na pobierać i pracować na nich w ob-
rębie platformy. Ogólny opis danych
i aplikacji jest dostępny bez logowania.
Od połowy 2017 roku udostępniono
opisy kolejnych 10 zestawów danych do-
tyczących sejsmiczności związanej
z górnictwem podziemnym, konwen-
cjonalnym i niekonwencjonalnym wy-
dobyciem ropy naftowej i gazu, pro-
dukcją energii geotermalnej i eksplo-
atacją zbiorników wodnych, które zo-
stały przygotowane do opublikowania.

Docelowo ponad 30 aplikacji na-
ukowych i ponad 20 zestawów nazwa-
nych epizodami sejsmiczności antro-

pogenicznej z obszaru UE, Wielkiej Bry-
tanii, USA i Wietnamu zostanie udo-
stępnionych w październiku 2019 roku,
po zakończeniu obecnej fazy projektu
EPOS (numer umowy grantowej
676564). Tak szerokie udostępnienie
danych i aplikacji naukowych do ich
przetwarzania dotyczących sejsmicz-
ności antropogenicznej jest unikalnym
przedsięwzięciem na skalę światową,
głównie ze względu na zapewnioną
najwyższą jakość danych oraz aplika-

cji, które zostały zaaprobowane przez
środowisko naukowe. 

Artykuł powstał w oparciu o wyniki krajowego pro-
jektu infrastrukturalnego IS-EPOS (projekt nr
POIG.02.03.00-14-090/13) oraz projektu EPOS-
IP w ramach programu Horyzont 2020. 

Artykuł współfinansowany ze środków projektu
EPOS-IP, współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach H2020-INFRADEV-1-2015-1,
numer umowy 676564.
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Ściana w podziemnej kopalni węgla 
kamiennego

Pole geotermalne na Islandii Fot. K. Leptokaropoulos

Fot. G. Lizurek
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Inicjatywy, które pojawiają się w ob-
szarze szeroko pojmowanego wpły-
wu człowieka na środowisko natu-

ralne, są zaliczane zarówno do naj-
starszych, jak i najlepiej wypromowa-
nych, przy czym najgłośniej i w sposób
najbardziej wyrazisty są zwykle pro-
mowane akcje o charakterze inter-
wencyjnym. Gospodarka odpadami re-
alizuje nieco inny cel i słusznie stara się
położyć nacisk na odmienne formy ko-
munikacji – w uproszczeniu bardziej sys-
tematyczne i proporcjonalne, a zatem
dostosowane do pożądanych efektów.

Stwierdzenie, że zmiana mental-
ności np. w obszarze segregowania od-
padów napędzana jest z co najmniej
dwóch stron – poprzez zmianę struktu-
ry prawno-organizacyjnej oraz różnego
rodzaju zachęty, nie jest oczywiście
specjalnie odkrywcze. Jednak z punktu
widzenia końcowego adresata, na któ-
rym chciałbym się skupić, zachwyca bo-
gactwo form i treści, innowacyjność
oraz funkcjonalność szeroko rozumia-
nych motywatorów, które mogą cał-
kiem skutecznie przykryć nową strukturę
prawno-organizacyjną gospodarki od-
padami, wynagradzając po części wy-
siłek włożony w dostosowanie się do
niej. 

Ewolucja podejścia 
do reklamowania postaw 
proekologicznych

Z punktu widzenia kreowania prze-
kazu wobec interesariuszy gospodarki
odpadami rzuca się w oczy podobień-
stwo do kampanii dotyczących np.
ochrony zagrożonych wyginięciem ga-
tunków zwierząt. Jest to porównanie
o tyle uprawnione, że idzie w parze ze
świadomością, że tym razem to właśnie
człowiek jest tym zagrożonym gatun-
kiem. Zwraca się uwagę choćby na nie-
dobory wody w Afryce albo na całkowity
koszt wytworzenia określonych pro-
duktów, np. podając w kontekście wy-
rzucania żywności, ile litrów wody pitnej
zużyto do wyhodowania jabłka. Szoku-
jące, wstrząsające, nierzadko celowo

skandalizujące reklamy mają wstrzą-
snąć odbiorcą i spowodować u niego
zmianę podejścia. Warto odnotować sto-
sunkowo nową tendencję do zastępo-
wania przekazu abstrakcyjnego (z punk-
tu widzenia codzienności życia adre-
sata) przekazem o wiele bardziej do-
stosowanym do poziomu narracji
i oczekiwanego rezultatu (ukształtowa-
nie innej postawy).

Gospodarka odpadami wyraźnie
czerpie z bogatego dorobku proekolo-
gicznych kampanii – nie stroni od szo-
kowania, stosuje uproszczenia, stara się
budzić emocje. Ma jednak potencjał do
osiągania lepszych rezultatów (szybsze
efekty, skuteczne angażowanie większej
ilości odbiorców) zarówno dzięki to-
warzyszącym regulacjom prawnym,
jak i dzięki większemu zrozumieniu
mechanizmu stymulowania i zarzą-
dzania zmianą przyzwyczajeń milio-
nów odbiorców, gdzie kluczem jest nie
tylko wykreowanie mody na określony
wzór zachowań, lecz także maksymal-
ne ułatwienie odbiorcy dostosowania się
do niego. Nie jest to pasmo sukcesów
i są przypadki, kiedy zaproponowane
rozwiązanie jest absurdalnie niewy-
godne dla użytkownika (choć trzeba wy-
raźnie zaznaczyć, że takie rozwiązania
na SOSEXPO 2018 nie były prezento-
wane), ale generalny kierunek przyjęty
przez zdecydowaną większość intere-
sariuszy branży wydaje się dobrze do-
pasowany do szerokiego grona od-
biorców.

Stymulowanie zmiany, czyli kilka
słów o trendach i promowaniu 
postaw w gospodarce odpadami
Szeroko rozumiana branża gospodarki odpadami stymuluje dynamikę zmiany nawy-
ków społeczeństwa, czerpiąc garściami z nowoczesnej komunikacji marketingowej 
i doświadczeń pionierów kampanii związanych z wpływem działalności człowieka na
środowisko naturalne. Dla zewnętrznego odbiorcy jest to sposób niekiedy zaskakujący
mnogością form i treści. Jest tu miejsce na wiele refleksji i odrobinę zachwytu, 
do których inspiracją mogą być rozwiązania zaobserwowane na VII Forum Gospodarki
Odpadami SOSEXPO 2018 w Warszawie.

Marek Witecki
członek zarządu, ZTW SA



Synergia w wielu formach
Podczas VII Międzynarodowego Fo-

rum Gospodarki Odpadami SOSEXPO
2018 w Warszawie nowoczesne podej-
ście do stymulowania zmiany postaw
w gospodarce odpadami było nie tylko
widoczne, lecz także inspirujące. To
ważne, gdyż w przypadku gospodarki
odpadami pozytywne motywowanie
i zachęcanie poprzez zmianę nawyków
może okazać się kluczowe w obszarze
zmiany postaw. Już jakiś czas temu
niebezpiecznie obcy przekaz (abstrak-
cyjny, często nieadekwatny do typo-
wych sytuacji życia codziennego) ustą-
pił miejsca całemu szeregowi odmian
komunikacji „outside the box” o dużej
wartości poznawczej i edukacyjnej,
a przy tym z wyraźnym przełożeniem na
praktykę stosowania nowych standar-
dów gospodarki odpadami.

Nadzwyczajność ustąpiła codzien-
ności – łatwej, przyjaznej, stawiającej re-
alne cele realnym ludziom. Krótkotrwałe
i intensywne przekazy, kreujące bodźce
o podobnej naturze, w gospodarce od-
padami występują niemalże marginal-
nie. Można odnieść wrażenie, że z punk-
tu widzenia formułowanego przekazu
branża skutecznie opiera się także ten-
dencjom do tabloidyzacji przekazu
(chciałoby się powiedzieć: na szczęście).
Nie oznacza to jednak, że jest szaro
i schematycznie – pomimo sieciowej
struktury wzajemnych relacji podmiotów
zaangażowanych w kształtowanie prze-
kazu promocyjnego (administracja rzą-
dowa, administracja samorządowa,
przedsiębiorstwa o zróżnicowanym pro-
filu działalności pośrednio lub bezpo-
średnio związane z tematyką gospodarki
odpadami itd.) jest on zadziwiająco
spójny, merytoryczny, a zarazem zróż-
nicowany. Można zaryzykować stwier-
dzenie, że o ile struktura prawno-orga-
nizacyjna wpływa na spójność przeka-
zu, o tyle szeroka grupa docelowa i ryn-
kowe mechanizmy poszukiwania opty-
malnych form komunikacji na różnych
płaszczyznach wpływają na specyficz-
ną synergię całościowego przekazu,
który możemy obserwować. 

Nie bez znaczenia jest też po-
wszechna praktyka czerpania inspira-
cji zza granicy – bardzo ciekawych
inicjatyw samorządowych, działań
CSR-owych i komunikacyjnych prowa-
dzonych przez firmy, nowoczesnych
wzorów pojemników na odpady (istot-
nych np. w przypadku wyrabiania okre-
ślonych nawyków u najmłodszych). 

W rezultacie mamy zadziwiająco
spójne, kompleksowe podejście do za-

rządzania zmianą postaw i nawyków
szerokich grup społeczeństwa. Każdy
znajdzie odpowiednie dla siebie – prze-
myślane i interesujące – rozwiązanie,
które sprzyja praktycznemu, codzien-
nemu dostosowaniu się do standar-
dów gospodarki odpadami. Są eduka-
cyjne gry i zabawy dla najmłodszych,
ścieżki edukacyjne, międzynarodowe
programy dla samorządów służące
wypracowania najlepszych praktyk
w zakresie infrastruktury miejskiej (np.
Intherwaste, który zwraca uwagę także
na kwestię estetyki gospodarki odpa-
dami w miastach o dużym dziedzictwie
historycznym i kulturalnym), możliwe do

przetestowania zaawansowane roz-
wiązania technologiczne, takie jak
Smog Free Tower, pojemniki na elek-
troodpady z możliwością testowania
naładowania najpopularniejszych typów
baterii, kosze na śmieci w różnych ko-
lorach i kształtach oraz prezentacja
aparatury kontrolno-pomiarowej w tzw.
smogowozie Straży Miejskiej m.st. War-
szawy.

Jest kolorowo, ciekawie i skutecznie
– gospodarka odpadami daje ogromne
pole do popisu dla następnych kre-
atywnych i dobrze przemyślanych roz-
wiązań. Na pewno warto się z nimi za-
poznać na forum SOSEXPO. �
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Coraz więcej pojemników do selektywnej zbiórki odpadów łączy estetyczny wygląd z prze-
myślaną funkcjonalnością.

Gospodarka odpadami wyraźnie czerpie z bo-
gatego dorobku proekologicznych kampanii 
– nie stroni od szokowania, stosuje uproszczenia,
stara się budzić emocje. Ma jednak potencjał do
osiągania lepszych rezultatów.

Synergia i różnorodność – materiały informacyjne m.in. Krakowa i firmy Rekopol Fot. ZTW (2)
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Odpady stają się coraz większym pro-
blemem. Na ile jest on odczuwalny
w Polsce i jak z nim walczyć?

– Rodzajów odpadów jest wiele,
więc problem jest złożony. Skupię się na
odpadach komunalnych, które stano-
wią ok. 10 proc. wszystkich odpadów,
których w Polsce według oficjalnych ra-
portów jest ponad sto milionów ton. Te
komunalne z punktu widzenia prze-
ciętnego Kowalskiego są najważniejsze.
Niestety przez naganne postępowanie
wielu ludzi, którzy nadal wyrzucają
śmieci „za płot”, duża część odpadów
trafia do środowiska. Podobne prakty-
ki możemy zauważyć wśród niektó-
rych przedsiębiorców, gospodarują-
cych odpadami, którzy np. wywożą
niektóre frakcje odpadów komunal-
nych do starych wyrobisk, kopalń, pia-

skarni itp. Te zjawiska, wpływające na
zanieczyszczenie środowiska, niestety
często są maskowane, trudne do wy-
krycia i wpływają negatywnie na po-
ziom odpadów realnie zagospodaro-
wywanych, ale znakomita część tego,
co wyrzucamy, do takiego zagospo-
darowania się nadaje. 
Zmiany wymaga raczej mentalność
społeczna czy infrastruktura oraz tech-
nologia odzysku?

– Problem w tym, że wszystko, co jest
związane z ochroną środowiska, ge-
neruje koszty. Żeby zagospodarować ja-
kikolwiek odpad, trzeba za to zapłacić.
Nie da się wywieźć ani przesortować od-
padów za darmo. Zakład recyklingowy
też ponosi koszty. Jeśli odpad jest wy-
sokiej jakości, to działalność się bilan-
suje i pozwala recyklerowi zarobić. Je-

śli nie spełnia jego wymogów, bo jest za-
nieczyszczony, to firma musi do intere-
su dołożyć. Z reguły frakcja surowcowa,
którą generują gospodarstwa domowe,
czyli makulatura, puszki, plastik, to od-
pady, których wartość rynkowa jest do-
datnia. Druga sprawa – obok wspo-
mnianych kosztów finansowych – to
koszt zdartych zelówek, czyli praca,
jaką musimy wykonać w domach, żeby
segregować odpady. Technologie są,
ale ze świadomością bywa różnie.
Jak sprawdza się w polskich warun-
kach wprowadzony projekt segregacji
odpadów?

– Żeby system działał, konieczne są
właśnie długotrwałe procesy eduka-
cyjne. Opłacalność podobnie jak kosz-
ty można rozpatrywać jako oszczędność
lub zysk dla środowiska, w którym ży-

W pogoni za ideałem

Zastanawiając się, jak zaimplementować ideę rozszerzonej odpowiedzialności producenta
w polskim przemyśle, przeanalizowaliśmy systemy gospodarki odpadami opakowanio-
wymi we wszystkich krajach członkowskich i doszliśmy do wniosku, że żaden nie jest ide-
alny. Co więcej, żaden nie nadaje się do zaimplementowania w Polsce w skali 1:1 – mówi
Jakub Tyczkowski, prezes zarządu Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań SA.



jemy, ale jest to spojrzenie bardziej
rządów niż indywidualnego mieszkań-
ca. Nie ma co ukrywać, że część go-
spodarstw domowych ma problem,
żeby związać koniec z końcem i dla nich
segregacja odpadów jest ostatnią rze-
czą, o której myślą. To dla bogatych spo-
łeczeństw, np. skandynawskich,  go-
spodarka odpadami urasta do rangi re-
ligii. Żyją na innym poziomie, mają
czas, by myśleć o ekologii i mogą sobie
na to pozwolić. Im zamożniejszym spo-
łeczeństwem będziemy się stawać, tym
bardziej będzie nam zależało na ochro-
nie środowiska. Patrząc przez pryzmat
interesów gospodarczych, niestety do
gospodarki komunalnej cały czas mu-
simy przymuszać regulacjami. Żeby
system funkcjonował zgodnie ze stan-
dardami, zaczynają być generowane
koszty. Jednocześnie wszystko to musi
się opłacać, żeby uniknąć kombino-
wania i wywożenia odpadów do lasu.
W Polsce różnie bywa zarówno ze świa-
domością społeczną, jak i opłacalnością
gospodarki opadami, nie mówiąc o lu-
kach w regulacjach prawnych umożli-
wiających działania poza prawem. Je-
żeli opłacalność wymusimy regulacja-
mi, biznesu nie trzeba będzie siłą wcią-
gać na rynek. Jeśli spojrzeć na ostatni
okres w Polsce, to od wejścia do UE
można zaobserwować prawdziwy prze-
skok cywilizacyjny. Dzięki temu, że póź-
no zaczęliśmy poważnie traktować go-
spodarkę odpadami, mamy w Polsce
jedne z najnowocześniejszych sortow-
ni w Europie, rozbudowaną infrastruk-
turę recyklingu, nowoczesny sprzęt do
transportu odpadów.
Co w takim razie kuleje?

– Zbiórka. Cały czas nie segreguje-
my prawidłowo odpadów, a jeśli surowce
są zanieczyszczone, to taki stan prze-
kreśla recykling. Warto pamiętać, że pro-
ces gospodarki odpadami zaczyna się
w naszych domach. To, czy i jak sortu-
jemy śmieci, decyduje o tym, czy potem
można je odzyskać. Zmiany na tym po-
ziomie wymagają nieustającej edukacji,
a na efekty trzeba czekać latami. Błędy
dotyczą wszystkich – zarówno konsu-
mentów, jak i producentów, którzy mno-
żą odpady w postaci zbyt obszernych in-
strukcji, opakowań nieadekwatnych do
ich zawartości itd. Ograniczanie opa-
kowań jest z punktu widzenia gospo-
darki odpadami bardzo istotne. Choć
działy marketingu nie będą zadowolo-
ne, bo opakowanie to powierzchnia re-
klamowa, to regulacje mają wprowadzić
konkretne ograniczenia w zakresie pa-
kowania produktów. 

Czy opłata recyklingowa nałożona na
producentów przysłużyła się rynko-
wi?

– W niewielkim stopniu. Na po-
czątku, w 2002 roku, opłata ta była na
dosyć wysokim poziomie i pokrywała
koszty selektywnej zbiórki i przygoto-
wania do recyklingu. Ze względu na
wprowadzoną regulację, która do dziś
nie funkcjonuje jak należy, opłata ule-
gła znacznej degradacji. To, co dzisiaj
płaci przemysł, to bardzo niewielka
część realnych kosztów. To wymaga
szybkiej zmiany. Dzisiaj te koszty po-
krywa bezpośrednio obywatel. Teore-
tycznie obciążenia mieszkańców
w gminach powinny rosnąć, ale wyso-
kość tych stawek jest upolityczniona.
Włodarzom trudno jest podnosić te
opłaty, bo płatnicy są jednocześnie
wyborcami. W niektórych gminach sys-
tem się nie bilansuje, wiec jego jakość
jest niska – np. zapewnia się za mało
pojemników czy za mało edukacji,
a ktoś musi ponieść koszty. W więk-
szości krajów Unii funkcjonuje idea
rozszerzonej odpowiedzialności pro-
ducenta, gdzie przemysł pokrywa peł-
ne koszty selektywnej zbiórki odpa-
dów i przygotowania frakcji surowcowej
do recyklingu albo ich większą część.
Wcześniej czy później Polska również
będzie musiała zaimplementować to
rozwiązanie. Obecnie trwają w Unii pra-
ce nad nowym pakietem dyrektyw.
Czy jest gdziekolwiek na świecie ide-
alny system gospodarki odpadami,
z którego warto brać przykład?

– Zastanawiając się, jak zaimple-
mentować ideę rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta w polskim prze-
myśle, przeanalizowaliśmy systemy go-
spodarki odpadami opakowaniowymi
we wszystkich krajach członkowskich
i doszliśmy do wniosku, że żaden nie jest
idealny. Co więcej, żaden nie nadaje
się do zaimplementowania w Polsce
w skali 1:1. Systemy te są nieporówny-
walne, ponieważ podlegają bardzo
różnym uregulowaniom prawnym w wy-
miarze lokalnym. Musimy sami wypra-
cować system optymalny dla naszego
rynku, dostosowany do krajowych po-
trzeb i możliwości. Myślę, że jesteśmy już
dalej niż w połowie drogi do tego celu.
Mamy dostateczną wiedzę, by formu-
łować wnioski, a to oznacza, że naj-
wyższy czas na zmiany i dokręcanie
śrub w obszarach, gdzie są one zbyt po-
luzowane.
Czy w Polsce można zarabiać na go-
spodarce odpadami, prowadząc biznes
zgodnie z zasadami etyki?

– Oczywiście. Nikt nie podjąłby de-
cyzji, że warto zainwestować w ten biz-
nes, gdyby nie był dochodowy. Branża
recyklingowa w Polsce się rozwija,
moce przerobowe rosną. Najlepszym
przykładem są skupy puszek, bo jest to
opłacalne. Gdyby inne odpady miały
taką wartość, wszystko byśmy skupo-
wali. Ale tak nie jest. 
Jakie miejsce w tym branżowym łań-
cuchu zajmuje REKOPOL?

– Jesteśmy organizacją, która zaj-
muje się dosyć niszową działalnością.
Naszą rolą jest m.in. pozyskiwanie środ-
ków wynikających z obowiązków nało-
żonych na przedsiębiorców wprowa-
dzających na rynek opakowania. Przed-
siębiorcy często nie chcą zajmować się
realizacją czynności związanych z go-
spodarką odpadami, wolą zlecić je or-
ganizacji odzysku. Jeśli powierzą je
nam, mogą spać spokojnie, bo mają
pewność, że ich sprawy zostaną zała-
twione rzetelnie. Część wynagrodzenia
przeznaczamy na gospodarkę odpa-
dami opakowaniowymi. Innymi słowy
naszym zadaniem jest wydatkowanie
pieniędzy pochodzących z przemysłu
na efektywne systemy zbiórki odpa-
dów opakowaniowych. Na tę chwilę
obsługujemy ok. 2,5 tys. firm, czyli
25 proc. całego rynku, wprowadzają-
cego na rynek 5,5 mln ton opakowań.
Co jeszcze należy zmienić w sferze le-
gislacji, by udoskonalić rynek opako-
wań, który na pewno nie jest wolny od
błędów?

– Wszędzie, gdzie są pieniądze,
można znaleźć luki. Niestety w naszej
branży również działa szara strefa i cał-
kiem nieźle sobie poczyna. Zmian wy-
magają zarówno regulacje, jak i za-
chowania w instytucjach nadzorczych.
Dzisiejsze rozwiązania są przede
wszystkim nieadekwatne do celów, któ-
re mamy realizować. W obszarze ochro-
ny środowiska regulacje nigdy nie będą
stałe, trzeba je na bieżąco modyfikować
i dostosowywać do bieżących realiów
oraz unijnych wytycznych. Warto też na
bieżąco zmieniać mechanizmy, które
pozwolą nadzorować system i sank-
cjonować nieprawidłowości. Konieczne
są kroki, które ograniczą ryzyko nie-
wywiązania się przez Polskę ze zobo-
wiązań wobec prawa unijnego w per-
spektywie 2020 roku. Przydałaby się
też większa platforma dialogowa mię-
dzy uczestnikami rynku, w tym z usta-
wodawcą, ale obawiam się, że w skali
kraju jest to projekt utopijny.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Chcemy rozwijać praktykę wdra-
żania działań odpowiedzialne-
go biznesu w korporacjach, dla-

tego dzisiejsza uroczystość ma pod-
kreślić ogromne zaangażowanie przed-
siębiorstw w programy i projekty pro-
społeczne oraz pokazać ich wpływ na
budowanie lepszego społeczeństwa
– mówiła na wstępie Beata Radomska,
prezes Executive Club.

Wyjątkową niespodzianką było uho-
norowanie prezes Beaty Radomskiej od-
znaką Honoris Gratia, nadaną przez
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Maj-
chrowskiego. Odznaczenie wręczył ks.
Andrzej Augustyński, przewodniczący
zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA.

Wydarzenie zainaugurował Cezary
Pietrasik, Head of CEE, Warburg Pincus,
prezes zarządu Fundacji „Efekt Motyla”,
który pouczał o tym, jak dawać wędkę
zamiast ryby. Jako przykład przywołał
działalność Fundacji, która wspiera
młodych ludzi, przyznając im stypendia,
organizując kursy językowe oraz wy-
jazdy motywacyjne mające zachęcić ich
do dalszego rozwoju.

Plenarna dyskusja prowadzona
przez dr. Grzegorza Malinowskiego
z Katedry Ekonomii Akademii Leona
Koźmińskiego dotyczyła wpływu CSR na
rozwój organizacji oraz odpowiedzial-
ności wobec środowiska. Robert Dani-
luk, dyrektor ds. jakości, bezpieczeństwa
i zrównoważonego Rozwoju w Lyreco
Polska, zwrócił uwagę na ewolucję na-
rzędzi CSR-owych, jakie dostarczają
nowe technologie. – Niezwykle istotne
jest, by przekazywać informację o re-
alizacji celów dotyczących społecznej
odpowiedzialności biznesu przy po-
mocy różnych mediów, które stanowią
ważny element komunikacyjny we
współczesnym świecie – mówił.

CSR po polsku
Joanna Stankiewicz, manager w ob-

szarze komunikacji, marketingu oraz

produkcji mediów cyfrowych w Canon
Polska, zwróciła uwagę, że oblicze CSR
w przedsiębiorstwach bardzo zmieniło
się na przestrzeni ostatnich lat. Firmy
przykładają większą wagę do budo-
wania strategii społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Działania prospo-
łeczne nie leżą jedynie w kwestii prze-
znaczania środków finansowych, lecz
także skupiają się na budowaniu stra-
tegii, przekazywaniu pewnych wartości
oraz angażowaniu swoich pracowni-
ków. Karolina Sołowow, przewodni-
cząca Rady Fundacji „Fabryki Marzeń”,

na pytanie moderatora, w jaki sposób
układa się współpraca fundacji z przed-
siębiorcami oraz jak zmieniła się ona
w ciągu ostatnich lat, odpowiedziała, że
firmy coraz częściej decydują się na
współpracę z organizacjami non profit.
Pomoc powinna być dla każdej firmy nie
tyle obowiązkiem, ile przywilejem do
dzielenia się tym, co posiada. Zauwa-
żyła jednak, że o wiele łatwiej jest roz-
mawiać i nawiązywać współpracę z fir-
mami, których właścicielem jest osoba
zarządzająca, niż z przedsiębiorstwa-
mi, które mają jedynie swoje przedsta-

CSR – dlaczego warto?
8 grudnia 2017 r. w Pałacu i Folwarku Łochów po raz trzeci została nagrodzona społeczna
odpowiedzialność biznesu. Podczas Responsible Business Awards Gala zostały uhonoro-
wane przedsiębiorstwa, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami w zakresie działalno-
ści społecznej i CSR. Gościem specjalnym był Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor
generalny inicjatywy sekretarza generalnego ONZ Global Compact Network Poland.

Karolina Sołowow, przewodnicząca Rady Funda-
cji „Fabryki Marzeń”, na pytanie moderatora, 
w jaki sposób układa się współpraca fundacji 
z przedsiębiorcami oraz jak zmieniła się ona 
w ciągu ostatnich lat, odpowiedziała, że firmy
coraz częściej decydują się na współpracę 
z organizacjami non profit. Pomoc powinna być
dla każdej firmy nie tyle obowiązkiem, ile przywi-
lejem do dzielenia się tym, co posiada.



wicielstwa w naszym kraju. Władysław
Grochowski, prezes Grupy Arche, przy-
wołał hasło turkusowej organizacji oraz
rozwijanie firmy w sposób organiczny,
co skutkuje widocznym wzrostem przed-
siębiorczości przy jednoczesnym po-
dejmowaniu działań filantropijnych.

Kolejna część spotkania rozpoczę-
ła się krótkim wywodem dr. hab. Bole-
sława Roka z Katedry Przedsiębior-
czości i Etyki w Biznesie Akademii Leona
Koźmińskiego. Podkreślił on, że naturą
przywództwa jest fakt, że za liderem za-
wsze ktoś podąża. To właśnie inni ludzie
go tworzą. Doktor przytoczył 3 metafo-
ry przywództwa, które ukazują różne
modele działania. Pierwszym z nich był
szef korporacji, który rządzi z pozycji wy-
sokiego piętra w wieżowcu, emanując
swoją wiedzą z góry, przekazując ją ka-
skadowo w dół hierarchii. Drugim przy-
kładem był lider na czele pochodu
bądź maratonu, za którym podąża
tłum. Trzecia metafora natomiast po-
kazuje, że liderami w zespole stajemy
się w zależności od potrzeb, np. w ze-
spole jazzowym raz króluje trąbka, in-
nym razem kontrabas. Tymi słowami Bo-
lesław Roka zrobił wprowadzenie do
panelu drugiego „Etyka w biznesie
– Przywództwo oparte na wartościach”.
Pierwsze pytanie zostało skierowane do
Małgorzaty Zdzienickiej-Grabarz, pre-
zes zarządu Fundacji BGŻ BNP Paribas,
i brzmiało: „Na ile pracownicy oczeku-
ją postępowania zgodnego z etyką,
jak to okazują? Czy są potrzebne pro-
cedury, aby wdrażać takie modele za-
chowań?”. Według prezes ludzie za-
wsze oczekują od innych, żeby byli wo-
bec nich etyczni. Nie dotyczy to tylko
miejsca pracy. To nie procedury są
najważniejsze, choć oczywiście są po-
trzebne, bo porządkują kulturę zacho-
wań. Ważna jest osobista odpowie-
dzialność. Etyka to również proces wza-
jemnej rozmowy.

Etyka a wartość firmy
Po tej wypowiedzi kolejne pytanie:

„Skąd biorą się etyczni ludzie?” padło
pod adresem ks. Andrzeja Augustyń-
skiego, przewodniczącego zarządu,
dyrektora generalnego Stowarzyszenia
SIEMACHA. W odpowiedzi dowiedzie-
liśmy się, że etyki można się wyłącznie
nauczyć. Między etyką a wiedzą moż-
na postawić znak równości. Bycie od-
powiedzialnym bierze się z dawania od-
powiedzi. Odpowiedzialnym jest ten, kto
umie mądrze odpowiedzieć. O etyce nie
da się mówić w oderwaniu od procesów
poznawczych. Powstało następnie py-

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 103

�



tanie, co robić z nieetycznymi ludźmi
w organizacji? Ks. Andrzej Augustyński
odpowiedział konkretnie, że kto nie bu-
duje, ten musi burzyć. Jeżeli pozbę-
dziemy się nieetycznego człowieka z na-
szej struktury, pójdzie gdzieś indziej. To
nie jest odpowiedzialna postawa. Mu-
simy podejmować próbę edukowania
takiej osoby, nie anihilacji.

Do rozmowy włączył się Cezary
Pietrasik. Przybliżył model działania
swojej fundacji, w której stara się po-
kazywać podopiecznym pozytywne re-
lacje w rodzinie oraz przedstawić fan-
tastyczną rolę ojca. Kolejne pytanie Bo-
lesława Roka dotyczyło tego, na ile
społeczeństwo oczekuje pozytywnych
wzorów. Według Cezarego Pietrasika są
to powszechne oczekiwania, szczegól-
nie wśród ludzi, którzy osiągają jakąś
pozycję społeczną. Wielu przedsię-
biorców ze względu na swoją rozpo-
znawalność staje pod presją oczekiwań
z zewnątrz. Po tym komentarzu paneli-
ści przeszli do rozważań o tym, czy oso-
by z dużymi zasobami pieniężnymi od-
czuwają większą przyjemność, wydając
pieniądze na dobra luksusowe niż na
działania charytatywne. Temat rozwinął
szerzej Tomasz Wiśniewski, partner
KPMG. Przekazał publiczności dane
raportowe, które ujawniły, że osoby za-
rabiające średnio 20 tys. miesięcznie,
twierdzą, że powinny być szczodrymi fi-
lantropami. Kolejnym pytaniem w dys-
kusji było, na ile etyczność w firmach po-
prawi ustawa antykorupcyjna w przy-
szłym roku. Z odpowiedzią przyszedł To-
masz Wiśniewski. Wprowadzenie tych
regulacji będzie generowało koszty,
niektóre osoby będą mniej produktyw-
ne, bo zostaną odsunięte od swoich
funkcji. Jeżeli poprawi się poziom etyki,
zwiększy się jednak zaufanie w obrocie
gospodarczym, a co za tym idzie – war-
tość rynkowa firmy.

Na zakończenie dyskusji ks. An-
drzej Augustyński podkreślił, że kształ-
towanie postaw etycznych wymaga
trwałych punktów odniesienia, co po-
zwala na eksperymentowanie. Nawet je-
żeli pogubimy się w kreowaniu nowej
rzeczywistości, zawsze będziemy mie-
li trwałe wartości, dzięki którym bę-
dziemy mogli wrócić na właściwą dro-
gę.

Po części merytorycznej przyszła
chwila przerwy, po której przywitali-
śmy na scenie Kamila Wyszkowskiego,
przedstawiciela i dyrektora general-
nego inicjatywy sekretarza generalne-
go ONZ Global Compact Network Po-
land, który w swoim wystąpieniu mówił
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o prawach człowieka w przedsiębior-
stwach. Podkreślał i apelował, aby
w miejscu pracy królowała etyka i trans-
parentność, a nie pogoń za maksyma-
lizacją zysków. Następnie konferencja
skupiła się na szczególnej części tego
wieczoru, czyli wręczeniu nagród dla
zwycięzców konkursu „To My Tworzymy
Świat”, organizowanego przez Canon
Polska – projektu adresowanego do
młodych ludzi, którzy chcą uwolnić
swoją kreatywność, dzielić się historia-
mi z innymi i przez swoje prace inspi-
rować do działania. Po tylu wrażeniach
nadszedł czas na ceremonię rozdania
nagród „Responsible Business Awards”,
podczas której zostały wyróżnione pod-
mioty, które w sposób szczególny wy-
różniły się pod kątem działań w duchu
zrównoważonego rozwoju, podejmo-
wały inicjatywy charytatywne i wdrażały
idee odpowiedzialnego biznesu. �

Laureaci i wyróżnieni w konkursie
Responsible Business Awards:

Odpowiedzialna Firma Roku
• Bank BGŻ BNP Paribas

wyróżnienie:
• Kaufland Polska Markety

Mecenas Kultury i Sztuki
• Fundacja Lotto
• Kulczyk Foundation (kategoria 

specjalna Mecenas Kultur Świata)

wyróżnienie:
• Universal Music Polska

Lider Zrównoważonego Rozwoju
• Nowy Styl Group

wyróżnienie:
• Toyota Motor Poland

Strategia CSR Roku 
• Kompania Piwowarska

Mecenas Sportu
• Murapol

Lider Zaangażowania 
Pracowniczego 
• Auchan Polska
• Orange Polska

Lider Etyki w Biznesie
• Skanska

wyróżnienie:
• ING Bank Śląski 







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

Spółka w 2017 roku uzyskała certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, certyfikat zintegrowanego systemu zarządza-
nia jakością i środowiskiem oraz certyfikat wymagań jakości w spawalnictwie w zakresie: wytwarzanie, montaż, modernizacja, na-
prawa i remonty urządzeń i aparatów, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz instalacji energetycznych, przemysłowych
i ochrony środowiska wraz z rurociągami technologicznymi i przemysłowymi, wytwarzanie konstrukcji stalowych.

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.

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
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Okiem praktyka
– czasami krytycznie (cz. 2)

Kiedy w poprzednim numerze „Rynku Inwestycji” 
przedstawiłem krótkie omówienie dotyczące
udziału AED Polska Sp. z o.o. w konferencji 
RISK 2017, nasza aktywność była skoncentrowana
na prezentacji pt. „Emisja akustyczna i monitoring
AE w ocenie ryzyka instalacji krytycznych” oraz 
aktywnym udziale w dyskusji panelowej tej konfe-
rencji. Od tamtego wydarzenia minął prawie rok,
organizatorzy finalizują przygotowania do kolejnej
konferencji – RISK 2018. Na tę okazję przygotowa-
łem kilka słów na temat praktycznych rezultatów
konferencji z 2017 roku.Andrzej Kaźmierczak

prezes, AED Polska Sp. z o.o.



Biorąc udział w konferencji RISK
2017, Acoustic Emission Diagno-
stic Polska Sp. z o.o. chciała

zwrócić szczególną uwagę na prak-
tyczne, techniczne i ekonomiczne zna-
czenie stosowanej przez firmę metody
badań diagnostycznych w ocenie sta-
nu technicznego urządzeń i instalacji
krytycznych – metody emisji akustycz-
nej (AE). Kilkanaście lat temu przyjęliśmy
na siebie rolę popularyzatora tej meto-
dy badań – jednej z bardzo wielu metod
badań nieniszczących (NDT). Mówi-
łem o tym na konferencji RISK 2017
w wystąpieniu i panelach oraz w wielu
publikacjach, m.in. na łamach „Rynku
Inwestycji”.

Mogę pochwalić się, że w praktyce
nasza aktywność konferencyjna skut-
kowała kolejnymi rozmowami, spotka-
niami i wizytami w zakładach przemy-
słowych, które zainteresowały się moż-
liwością wykonania oferowanych przez
nas badań AT na eksploatowanych
urządzeniach i instalacjach technolo-
gicznych. Po realizacji bardzo istotnego
programu badań, jakie wykonaliśmy
w przedsiębiorstwie Grupa Azoty Za-
kłady Chemiczne Police SA z najwięk-
szym w Polsce bezciśnieniowym zbior-
nikiem do magazynowania amoniaku
V=22.000 m3 i ok. 12.500 mb rurociągów
do jego transportu zlokalizowanych na
trasie zakład produkcyjny–portowe sta-
nowisko załadowcze, kompetencje per-
sonelu Laboratorium AED Polska
Sp. z o.o. oraz zalety metody AE doce-
nili kolejni klienci, m.in. Operator Ga-
zociągów Przesyłowych Gaz-System
SA, ANWIL SA, Synthos Dwory 7
Sp. z o.o. Sp. j., Grupa PGNiG, Animex
SA, Kronospan SA, Koral s.j., ACP
Sp. z o.o., PGNiG SA, Air Liqiude
Sp. z o.o., Hortex SA i wielu innych.

Powyższe informacje to nie tylko
satysfakcja dla nas jako laboratorium
zakładowego, lecz także dla klientów,
którzy uzyskali pełną wiedzę na temat
stanu technicznego eksploatowanych
urządzeń (najczęściej stałych zbiorni-
ków ciśnieniowych i bezciśnieniowych),
które zostały objęte badaniami AT, ale
także w ramach walidacji uzyskanych
wyników oraz kryteriów ich akceptacji
(dla wybranych badań), alternatywnie
przeprowadzono badania z wykorzy-
staniem technik NDT, tj.: UT, UTT, LRUT,
IRT, MES, HLD, HDLD. Skutkiem – czy
też następstwem – naszych badań były
decyzje o dopuszczeniu do dalszej eks-
ploatacji, ograniczenie eksploatacji lub
niekiedy zalecenie wstrzymania do-
puszczenia do dalszej eksploatacji ze
względów bezpieczeństwa, moderni-

zacji lub naprawy, a bywało, że uza-
sadnionym było przeprowadzenie do-
datkowych badań diagnostycznych
w ramach walidacji. Jestem przekona-
ny, że szczególną rekomendację dla sa-
mej metody AE, a także dla kompeten-
cji AED Polska Sp. z o.o. w realizacji zle-
ceń na badania metodą AE przedstawił
wiceprezes zarządu Police SA Tomasz
Panas w swoim artykule na temat in-
nowacji (nr 15/16 Magazynu Gospo-
darczego „Rynek Inwestycji”).

Mam nadzieję, że główny sponsor
konferencji RISK 2018, czyli firma ANWIL
SA, potwierdzi w trakcie obrad i swoich
wystąpień zalety zastosowania metody
AE w ocenie stanu technicznego urzą-
dzeń technicznych i instalacji krytycz-
nych w przemyśle. Formalnie kompe-
tencje Laboratorium AED Polska
Sp. z o.o. po raz kolejny potwierdza
świadectwo uznania Urzędu Dozoru
Technicznego nr LBU 242/27-18 z dnia
30 marca 2018 roku.

Ponieważ w założeniu organizato-
rów w trakcie konferencji RISK 2018
będą prezentacje i dyskusja w ramach
tematu wiodącego – „Innovation Tech-
nology– Przemysł innowacyjny, bez-
pieczny i dobrze zarządzany. Identyfi-
kacja zagrożeń i ocena ryzyka” – było-
by ze wszech miar wskazane, ażeby na
tegorocznej konferencji była możliwość
dialogu w relacjach – przedstawiciele
przemysłu, urzędów technicznych (m.in.
UDT, TDT), administracji państwowej,
środowisk naukowych, instytutów i la-
boratoriów badawczych. Szczególnie
dlatego, że w minionym roku w sposób
bardzo skromny na konferencji RISK
2017 były reprezentowane, personalnie
i merytorycznie, ważne dla bezpiecz-
nego funkcjonowania urządzeń tech-
nicznych takie urzędy, jak: UDT i TDT.
Nie wiem  zatem, czy dyskusja i wnioski
z tej konferencji trafią do osób i urzędów,
które powinny się interesować spotka-
niami z przedstawicielami praktyki
przemysłowej, działań innowacyjnych,
analityków zagrożeń i oceny ryzyka. Jak
będzie w roku 2018 zobaczymy, za-
pewne organizatorzy konferencji RISK
2018 zaprosili liczne grono przedsta-
wicieli resortów, urzędów, uczelni, in-
stytutów naukowych i laboratoriów ba-
dawczych.

Z praktycznego punku widzenia
i w wyniku rozmów jakie prowadzimy
w trakcie badań diagnostycznych
w przemyśle, nasuwają się różne wnio-
ski. Jeden taki wniosek chciałbym wnieść
korespondencyjnie do dyskusji już  w ra-
mach konferencji RISK 2018. To postu-
lat m.in. do przedstawicieli nowych re-
sortów w rządzie Premiera Mateusza
Morawieckiego. Bardzo często mówi
się publicznie o zrównoważonym i od-
powiedzialnym rozwoju, innowacjach,
technologiach, konkurencyjności na-
szego przemysłu, sprawnym państwie
itd. Dlaczego więc o innowacjach, na-
kładach na badania i rozwój, moderni-
zacji i badaniach diagnostycznych oraz
monitoringu technicznym w przemyśle
decydują zazwyczaj księgowi (dyrekto-
rzy finansowi), kontrolujący wzrosty przy-
chodów i koszty działalności. Dlaczego
innowacyjność w przemyśle, badania
stanu technicznego urządzeń, ocena ry-
zyka, modernizacja – są kosztem, a nie
inwestycją w rozwój i bezpieczeństwo
procesowe, na którą przedstawiciele
przemysłu – w tym głównie spółki Skar-
bu Państwa – mogliby otrzymywać
wsparcie finansowe ze środków będą-
cych w różnych resortach, Agencjach
i Funduszach, poprzez składane apli-
kacje. Własne nakłady na innowacyj-
ność, badania i rozwój, pozwalają już
uzyskać odpisy z podatku, ale nie cho-
dzi o ulgi, a o realną pomoc finansową,
która opłaca się państwu i jest uzasad-
niona merytorycznie. A wiemy, że pro-
cesy decyzyjne w zakresie inwestycji na
innowacje to niejednokrotnie proces
2–3-letni – w planowaniu gremiów kie-
rowniczych w przemyśle, które to ostat-
nio objęte są też dużą „płynnością”
szczególnie w strategicznych spółkach
Skarbu Państwa.

W polskim przemyśle – chociaż sta-
le modernizowanym i charakteryzują-
cym się większą świadomością w za-
kresie kultury bezpieczeństwa – posia-
damy jeszcze zbyt wiele starych i bardzo
niebezpiecznych instalacji generują-
cych wysoki stopień ryzyka techniczne-
go i nie wystarczy polisa ubezpiecze-
niowa, bo podczas wypadków i katastrof
giną ludzie, a wówczas nawet wypła-
cony z polisy „pieniądz” ich już nie za-
stąpi. Oczywiście budujmy wspaniałe
nowe i nowoczesne zakłady, ale dbajmy
również o stan techniczny i bezpieczną
eksploatację tego, co już mamy, a szcze-
gólnie urządzeń i instalacji zbudowa-
nych i eksploatowanych właściwie nie-
przerwanie od wielu, wielu lat. �

www.aed-polska.pl
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Drodzy Klienci, Partnerzy biznesowi, Przyjaciele,

2018 to już trzydziesty rok działalności puławskiego biura projektowego pod marką PROZAP Sp. z o.o. Od 13 czerwca 1988
roku, tj. od dnia powołania spółki do życia, aż po dzień dzisiejszy aktywnie uczestniczymy w budowie i rozwoju sektora prze-
mysłu chemicznego w Polsce i poza jej granicami. Jesteśmy bardzo dumni z powodu jubileuszu i wdzięczni wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do naszego sukcesu.

Za niewątpliwy sukces należy uznać fakt, że stosunkowo duże biuro projektowe o dość wąskiej specjalizacji, jakim jest
PROZAP, tak dobrze radzi sobie na rynku, dostosowując się do zachodzących na nim zmian. Trzeba pamiętać, że sytuacja
Polski w roku 1988 znacznie różniła się od dzisiejszej. Choć nadal graniczyliśmy z ZSRR, NRD i Czechosłowacją, przez kraj
przetaczała się fala strajków mających na celu wprowadzenie pluralizmu politycznego, sprzedaż paliwa była reglamento-
wana, a gospodarka niemal niepodzielnie znajdowała się w rękach państwa, ale już pojawiały się pierwsze jaskółki zmian
i transformacji w kierunku gospodarki rynkowej. W tym kontekście powołanie do życia PROZAP Sp. z o.o., jednej z pierwszych
spółek projektowych w kraju, jawi się jako działalność pionierska, wymagająca nie lada odwagi i śmiałej wizji rozwoju firmy.
Wizja ta przyświeca nam nadal, inspirując do stałego zwiększania naszych kompetencji i szukania nowych rynków.

Aktualnie zwiększanie kompetencji oznacza dla nas przede wszystkim rozwój w kierunku realizacji zgodnych z formułą
„zaprojektuj i wybuduj” czy „pod klucz”, gdzie oprócz projektowania przejmujemy na siebie również dostawy urządzeń i samą
realizację, przekazując klientowi gotową, działającą instalację. Nasza fachowość w tym poszerzonym zakresie została już po-
twierdzona niejedną udaną realizacją.

Chęć zdobywania nowych rynków nieustannie inspiruje nas do działania. Bardzo szybko wyszliśmy poza granice puławskiego
kompleksu chemicznego, aby oferować swe usługi nie tylko innym firmom krajowym, lecz także zagranicznym. W efekcie
w czasie swej trzydziestoletniej historii spółka PROZAP wykonała ponad 30 tysięcy opracowań projektowych dla niemal stu
klientów. 

Od samego początku swego istnienia PROZAP aktywnie i z dużym powodzeniem konkuruje na rynkach zagranicznych.
Nasze usługi znalazły uznanie nie tylko na rynku europejskim, np. w zakładach Chemie-Linz w Austrii, w litewskiej Achemie
czy w Moskwie, lecz także w Korei Południowej i na Bliskim Wschodzie, np. w Arabii Saudyjskiej. Cały czas zdobywamy nowe
rynki w tym rejonie, np. w Emiratach Arabskich i Iranie.

Żaden z opisanych powyżej sukcesów nie byłby możliwy, gdyby nie profesjonalizm, zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie
naszej załogi. Choć dziś do projektowania używamy najnowocześniejszych programów typu Smart Plant 3D, zanim projekt
trafi do komputera, rodzi się w wyobraźni projektanta. Dlatego właśnie 30-lecie spółki PROZAP to przede wszystkim święto
naszych inżynierów i to im należą się największe brawa.

Na zakończenie chciałabym życzyć wszystkim Państwu, naszym Klientom i sympatykom, załodze i ich rodzinom, wielu dal-
szych lat wspólnej, twórczej pracy i korzystania z jej owoców.

List otwarty zarządu PROZAP Sp. z o.o.
z okazji 30-lecia działalności Spółki

Puławy, maj 2018 roku

Z poważaniem,

Agnieszka Rolecka,
Prezes Zarządu PROZAP Sp. z o.o.
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