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P

rezentuję Państwu drugie wydanie Magazynu „Polska Chemia”.
W Magazynie znajdą Państwo artykuły i wywiady poruszające
tematykę strategii i perspektyw rozwoju sektora chemicznego
w Polsce i na świecie, kwestie związane z finansowaniem inwestycji,
zmianami prawnymi i poprawą bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa
procesowego.
Na szczególną uwagę zasługuje wywiad z dr Tomaszem Zielińskim,
w którym Prezes Zarządu PIPC ocenia bieżącą sytuację branży.
Szczególnie polecam Państwu również lekturę wywiadu z Prezesem
Grupy Azoty S.A. Mariuszem Boberem. W tekście Prezes Bober ocenia
sytuację spółki i kreśli plany na przyszłość.
W numerze znajdą Państwo wywiad z Czesławem Bugajem,
który w 2016 r. po 44 latach pracy w płockim zakładzie zakończył karierę
zawodową. Wykorzystaliśmy naszą szansę - mówi Czesław Bugaj, mając
na myśli zarówno swoje doświadczenia, jak i sytuację branży w ostatnich
czterech dekadach.
W Magazynie publikujemy teksty pracowników polskich ambasad.
W artykułach zamieszczono informacje o rynku chemicznym na Litwie
i w Chinach, które mogą być istotne dla inwestorów i eksporterów.

Zapraszam do lektury!

Paweł Kwiecień
Redaktor Magazynu „Polska Chemia”
Specjalista ds. Komunikacji
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Magazyn Polska Chemia

3

6

Silny przemysł chemiczny to podstawa nowoczesnej gospodarki

8

Moja rola to scalanie, nie dzielenie

Wywiad z dr. Tomaszem Zielińskim, Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Wywiad z Mariuszem Boberem, Prezesem Zarządu Grupy Azoty S.A.

12

Sytuacja branży petrochemicznej - perspektywy i rozwój

14

Atuty europejskiej chemii: kadry i innowacyjność

16

Wykorzystaliśmy naszą szansę

20

Polska jest rynkiem, na którym warto inwestować

22
26

28

Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN Orlen S.A.

Wywiad z Robertem Stankiewiczem, Prezesem DOW Polska Sp. z o.o.

Wywiad z Czesławem Bugajem, Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Wywiad z Andreas Gietl, Dyrektorem Zarządzającym BASF Polska

Know-how – ukryty skarb firmy
Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Aleksandra Wędrychowska-Karpińska
Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Inwestycje w chemii. Rola sektora finansowego
Wywiad z Iloną Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi
i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim

Wpływ globalnych zmian ekonomicznych na strategie firm chemicznych
i trendy M&A. Szanse dla polskich firm chemicznych poprzez przejęcia
Michał Karwacki, Partner, Squire Patton Boggs Święcki Krześniak sp.k.

30

Coraz mniej poszkodowanych w wypadkach w przemyśle chemicznym

32

Komunikacja i bezpieczeństwo. Informacja, ostrzeżenie oraz aktywna prewencja

34

Paweł Kwiecień, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Leszek Schmidt, C&C Partners

Kosztowny problem z atmosferami wybuchowymi. Jak go uniknąć?
doradza Jarosław Pusio, ekspert w dziedzinie analiz, GRUPA WOLFF

38

Innowacje w bezpieczeństwie – wymagania i potrzeby

40

Szanse dla eksporterów na rynku litewskim

Marek W. Konieczny, Dyrektor Naczelny, INTROSYS Spółka z o.o.

Krzysztof Januszkiewicz, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

Magazyn Polska Chemia

4

42

Rozwój przemysłu chemicznego Chin: szansa dla polskich eksporterów
Andrzej Pieczonka, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Szanghaju

46

Nowy kierunek. Biznes i inwestycje w Birmie

48

Dynamiczny rozwój Systemu SPOT w 2015 r.

50

Wywiad z Tomoho Umedą, szefem Tomo Group

Paweł Kwiecień, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Usługi dodatkowe jako wartość dodana w łańcuchu logistycznym
Marcin Papliński, Dyrektor Pionu Logistyki, Brenntag Polska Sp. z o.o.

52

European Cleaning Document. Certyfikat jakości dla myjni cystern

54

Zgazowanie węgla źródłem surowca dla przemysłu chemicznego

58
60

Katarzyna Skrzypczyńska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Aleksandra Krzyżanowska, Fluor S.A.

Innowacje to DNA naszej firmy
Rozmowa z Markiem Jagiełą, Dyrektorem Działu Chemii Przemysłowej oraz Działu Rozwoju
Rynku BASF Polska Sp. z o.o.

Naprawione zanim doszło do awarii… czy jest tu jeszcze miejsce na usterkę?
Waldemar Jackiewicz, IBM Analytics

64

Program Odpowiedzialność i Troska. Wiele zmian – jeden Program

66

Przedstawiamy: Płockie Naukowe Koło Chemików

68

Kalendarium wydarzeń branżowych

Magazyn „Polska Chemia” 1/2016 (2)
Wydawca: Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
www.pipc.org.pl
www.polskachemia.org.pl
Redaktor: Paweł Kwiecień,
Pawel.Kwiecien@pipc.org.pl
Projekt graficzny okładki: Paweł Zawadzki
ISSN 2450-6923

Magazyn Polska Chemia

5

Fot. PIPC

Silny przemysł chemiczny
to podstawa nowoczesnej gospodarki
Od lat polski przemysł chemiczny zwraca uwagę analityków
i ekspertów swoją zdolnością do przezwyciężania wyzwań

wynikających z polityki klimatycznej, postępu technologicznego,
globalizacji i związanej z nią zaostrzającej się konkurencji
na kluczowych rynkach eksportowych – mówi dr inż. Tomasz Zieliński,
Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
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Paweł Kwiecień: Jak ocenia Pan sytuację w przemyśle chemicznym?
Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego: Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne, polski przemysł chemiczny ma się dobrze. Polskie firmy potrafią dostosować
się do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Najnowsze statystyki
wskazują na poprawę bilansu w handlu zagranicznym i wzrost produkcji sprzedanej. Poprawa nie wynika wyłącznie z osłabienia się
kursu złotówki – to przede wszystkim wpływ nieustannie poprawiającej się jakości naszych produktów i sprawdzonych od lat kanałów
sprzedaży. Dodatkowo, zadowolenie budzą również statystyki
niezwiązane bezpośrednio z sytuacją ekonomiczną zakładów:
Główny Urząd Statystyczny w raporcie nt. wypadkowości w polskim
przemyśle wskazuje na zmniejszenie się liczby poszkodowanych
w wypadkach w zakładach chemicznych o około 4 proc. w 2015 r.
Niektórzy mówią, że polska chemia się zwija…
Prawdą jest, że funkcjonujemy w bardzo trudnym otoczeniu rynkowym, w którym musimy mierzyć się z coraz silniejszą konkurencją.
Dodatkowo, niektóre koszty, wynikające na przykład z regulacji
środowiskowych, osłabiają naszą pozycję. Jestem jednak głęboko
przekonany, że działając w ramach sektora, a także we współpracy
z administracją publiczną, jesteśmy w stanie ochronić nie tylko
naszą pozycję konkurencyjną, ale również wszystko, co przynosi
polskiej gospodarce przemysł chemiczny, między innymi ponad
ćwierć miliona miejsc pracy oraz miliardy złotych przekazywanych
do budżetu w podatkach i dywidendach.
Dla wątpiących w potencjał rozwojowy Polskiej Chemii, mogę jedynie dodać, że - oprócz danych ekonomicznych - również z perspektywy ekologicznej należy pozytywnie ocenić sytuację naszych
zakładów - spadek poziomu emisyjności chemii jest wyższy
niż u zachodnioeuropejskiej konkurencji.
Może poprawa statystyk, o której Pan mówi, wynika z poprawy
ogólnej sytuacji gospodarczej.
Raczej jest odwrotnie – to dobra kondycja przemysłu chemicznego
przyspiesza wzrost gospodarczy. Doniesienia o poprawie danych
makroekonomicznych i innych statystyk dotyczących chemii powinni przyjąć z zadowoleniem przedstawiciele innych gałęzi gospodarki. Warto zwrócić uwagę, że około 70 proc. produkcji sprzedanej
naszych zakładów trafia do innych sektorów i jest podstawą
na przykład dla wytwórców tekstyliów, materiałów budowlanych,
leków czy elektroniki. Nie bez powodu Wicepremier i Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki w swoim „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” uczynił sektor chemiczny jednym z motorów wzrostu gospodarczego i wzrostu innowacyjności w Polsce. Taki stosunek do sektora przyjmujemy z zadowoleniem, ale zdarza się,
że wizerunek przemysłu chemicznego nie współgra z jego rolą
w gospodarce i codziennym życiu. Z tego powodu postanowiliśmy
położyć akcent na działania związane z rzecznictwem i edukacją
społeczną. W tym celu w grudniu ubiegłego roku zainicjowaliśmy
Kampanię „Polska Chemia”, która ma za zadanie umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego
innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.
Kampania „Polska Chemia” to jedyny tego typu projekt promujący
tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu.

„

Perspektywy

By zabezpieczyć się przed
sytuacją dekoniunktury,
spółki chemiczne powinny
wzmacniać efektywność procesową
i energetyczną, zmniejszając
wpływ cen surowców na swoją
działalność operacyjną. Jednym
z rozwiązań jest zacieśnianie
współpracy z nauką
oraz innowacyjność.
Czy w przyszłości – w obliczu kolejnych, generujących koszty
zmian prawnych uda się utrzymać w sektorze trend rozwojowy?
Bacznie przyglądam się propozycjom zmian w zakresie prowadzonej polityki klimatycznej i regulacji środowiskowych. Ostatnie informacje na temat projektów przepisów dotyczących tak zwanej
uciążliwości zapachowej oraz ochrony wód powierzchniowych
przed zanieczyszczeniami z zakładów przemysłowych budzą niepokój podobnie jak projekt zmian w ETS – Europejskim Systemie Handlu Emisjami. W obliczu zaostrzającej się konkurencji międzynarodowej, unijna i krajowa administracja publiczna nie może sobie
pozwolić na osłabienie przemysłu, a zwłaszcza sektora chemicznego. Wszystkie zmiany generujące koszty dla zakładów produkcyjnych lub wpływające na ich kwestie operacyjne powinny być konsultowane z przemysłem, a ich wpływ na pracę zakładów powinien
być współmierny do ich znaczenia i możliwości. Administracja publiczna powinna likwidować bariery rozwoju, tak by przemysł mógł
zwiększać swoją konkurencyjność. Duże znaczenie mają również
działania samych spółek chemicznych. By zabezpieczyć się przed
sytuacją dekoniunktury, powinny wzmacniać swoją efektywność
procesową i energetyczną, zmniejszając wpływ cen surowców
na swoją działalność operacyjną. Jednym z rozwiązań jest zacieśnianie współpracy z nauką oraz innowacyjność. Polska Izba Przemysłu Chemicznego dała do tego impuls, inicjując powstanie Programu Sektorowego INNOCHEM. INNOCHEM to pierwszy w Polsce
program współfinansowania projektów innowacyjnych na taką skalę – w samym pierwszym konkursie na wsparcie projektów innowacyjnych przeznaczono 120 mln PLN. Program jest prowadzony
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Od lat polski przemysł chemiczny zwraca uwagę analityków i ekspertów swoją zdolnością do przezwyciężania wyzwań wynikających
z polityki klimatycznej, postępu technologicznego, globalizacji
i związanej z nią zaostrzającej się konkurencji na kluczowych
rynkach eksportowych. Nie zaprzepaśćmy tego.
Rozmawiał Paweł Kwiecień
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Moja rola to scalanie, nie dzielenie
Konsolidacja Grupy Azoty wymaga wzmocnienia.
To jedno ze stojących przed nami zadań: przyspieszyć
procesy konsolidacyjne - mówi Mariusz Bober,
Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Paweł Kwiecień: Od lutego kieruje Pan Grupą Azoty S.A. infrastruktura, jak interkonektory, dzięki którym możemy dywerJak z perspektywy kilku miesięcy ocenia Pan sytuację spółki?
syfikować źródła zaopatrzenia w surowiec. Nasza ostatnia umowa
z naszym głównym dostawcą PGNiG opiera się właśnie na formule
Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.: Wielu na takie
cenowej opartej o indeksy giełdowe, co jest zupełnym novum
pytanie odpowiedziałoby, że cztery miesiące to za mało czasu
na polskim rynku.
na takie oceny. Ja jednak postaram się odpowiedzieć.
Grupa Azoty ma się dobrze, umacnia swoją pozycję na rynku kra- Niestety, jak to na rynku bywa po obniżce cen surowca,
jowym i rynkach eksportowych. Na wielu płaszczyznach produk- która przełożyła się na osiągane ostatnio bardzo dobre wyniki
cji, a także rozwiązań technologicznych, jesteśmy w awangardzie finansowe, przychodzi czas na oczekiwania ze strony naszych
przemysłu chemicznego. Oczywiście stoi przed nami wiele wy- klientów. Odczuwamy obecnie silną presję na obniżki cen prozwań, ale myślę, że jeszcze o nich porozmawiamy.
duktów. Taką korektę w naszej polityce handlowej widać w segmencie nawozowym, ale też tworzywowym opartym na produkPrzejdźmy zatem do kwestii ważnej, czy nawet po stronie
tach ropopochodnych.
kosztowej najistotniejszej – mianowicie do surowców.
Jaka jest strategia w tym zakresie? Jak Grupa Azoty podchodzi Jak ocenia Pan dane dotyczące sprzedaży – czy są możliwości
do kwestii surowcowych, czy terminal LNG w Świnoujściu two- otwarcia się nowych kierunków eksportowych? Czy planują
rzy realne nowe możliwości zakupu gazu?
Państwo wprowadzenie na rynek nowych produktów?
Dla branży nawozowo-chemicznej, która bazuje głównie na zasobach naturalnych, surowce są strategiczną kwestią. Blisko
40 proc. naszych kosztów to surowce naturalne i energia. Rocznie
konsumujemy ponad 2 mld m3 gazu ziemnego, co czyni nas największym jego konsumentem w Polsce i stanowi blisko 15 proc.
krajowej konsumpcji. W kwietniu informowaliśmy o zawartych
z PGNiG nowych kontraktach na gaz ziemny. W ramach dywersyfikacji dostaw surowca testujemy również możliwości wykorzystania do produkcji gazu z terminala w Świnoujściu. Ze wzglądów
lokalizacji, analizą zaopatrzenia w surowiec z tego źródła zajmuje się nasza policka spółka.
Czy spadki cen tego surowca, które można było zaobserwować
w ostatnim czasie będą kontynuowane? Jak przekładają się
one na ceny produktów finalnych, głównie nawozów?
Istotnie w ostatnim roku mieliśmy do czynienia z wyjątkowymi
spadkami cen gazu ziemnego, na poziomie około 40 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Nie zawsze jednak w naszym kraju przy
spadkach cen rynkowych tego surowca udawało się uzyskać równie duże obniżki. To, że teraz udaje się nam uzyskiwać lepsze
ceny to przede wszystkim zasługa liberalizacji polskiego rynku
gazu, która nastąpiła w ostatnich latach w Polsce. To również

Polityka handlowa Grupy Azoty jest wyraźnie określona i niezmienna – chcemy dostarczać najlepsze produkty naszym polskim
i europejskim klientom. To jednak, że nie zmieniamy założeń
geograficznych nie znaczy, że nie musimy czynić dalszych starań,
aby nasze produkty były dostosowywane do zmieniających się
oczekiwań klientów. Dokonujemy tego poprzez wydłużanie łańcuchów produkcyjnych, tak aby nasze finalne produkty były coraz
bardziej specjalistyczne, zawierały jak największy udział wiedzy,
innowacyjności. W przypadku nawozów stawiamy na nowe formuły nawozowe z dodatkami mikroelementów, które są dedykowane
pod konkretne uprawy. To pozwala nam częściowo odróżnić się
od konkurencji ze wschodu, która bazuje na tańszym gazie,
ale jednocześnie oferuje mniej przetworzone nawozy. W przypadku tworzyw kierunkowo rozwijamy produkcję w kierunku poliamidów. W przyszłym roku oddamy nową instalację w Tarnowie, co pozwoli nam przetwarzać cały kaprolaktam w poliamid 6.
Wiemy, że nie jest to wystarczające rozwiązanie i podejmujemy
działania mające na celu rozwój i zwiększenie udziału w segmencie compoundów, wykonując konkretne produkty pod konkretne
zapotrzebowania klientów. Do tego we wszystkich obszarach dochodzą aktywne działania inwestycyjne w kierunku proefektywnościowym.

Magazyn Polska Chemia

9

Fot. materiały prasowe Grupy Azoty S.A.

Czy mówiąc o zwiększaniu efektywności ma Pan na myśli Popierając ideę wolnej wymiany handlowej wierzymy, że znowprowadzanie innowacyjnych rozwiązań?
szenie barier będzie się odbywało przy zabezpieczeniu pozycji
konkurencyjnej europejskich przedsiębiorców.
Tak. Innowacyjnych w szerokim rozumieniu: nowatorskich,
efektywnych, ale też własnych, opracowanych w krajowych Niewątpliwym wyzwaniem może stać się coraz bardziej zauwainstytutach i przez absolwentów polskich uczelni. Możemy oczy- żalne spowolnienie chińskiego wzrostu gospodarczego lub inne
wiście implementować sprawdzone technologicznie rozwiązania trendy w światowej gospodarce. Trudno przewidzieć, co przyopracowane w innych krajach - w dobie przyspieszającej globa- niesie dynamicznie zmieniająca się, zarówno w sferze gospodarlizacji wielka firma nie może wykluczyć zakupów technologii. ki, jaki i polityki, sytuacja międzynarodowa.
Warto jednak stawiać też na własne, autorskie rozwiązania.
Grupa Azoty nie znajdzie odpowiedzi na powyższe wyzwaNie mówię oczywiście tylko o działaniach badawczonia, bo one zależą od sytuacji globalnej.
rozwojowych, ale też o potrzebie położenia większego nacisku
na wdrożenia projektów już gotowych, „przeliczonych”, czeka- W biznesie nie tylko trzeba mieć oczy dookoła głowy i refleks,
ale też doświadczenie, by wiedzieć, na co nie ma się wpływu,
jących w kolejce na decyzję, odwagę, finansowanie.
a na co trzeba szybko zareagować. Zdaję sobie sprawę, że nieCzy spółki Grupy Azoty powinny mieć swobodę w realizacji
wiele możemy poradzić na chińskie spowolnienie gospodarcze,
projektów innowacyjnych?
a w kwestiach polityki klimatycznej Polska musi znaleźć komKonsolidacja Grupy Azoty nie została zakończona, co widać cho- promis z innymi państwami UE. Dlatego staram się skupiać
ciażby w tym, że proces samodoskonalenia się organizacji, na wyzwaniach, na które możemy skutecznie odpowiedzieć
w tym w koordynacji działań związanych z innowacjami, nie i zabezpieczyć firmę. W tym momencie na przykład ponownie
został na stałe wpisany w funkcjonowanie spółki. To jedno uczestniczymy w procesie przedłużenia ceł antydumpingowych
ze stojących przed nami zadań: przyspieszyć procesy konsolida- na melaminę z Chin na kolejnych 5 lat i to jest bardzo konkretcyjne.
ne działanie.
Jak ocenia Pan główne wyzwania stojące obecnie przed Gru- Nie oznacza to jednak, że nie reagujemy na trendy makroekopą Azoty?
nomiczne. Bierzemy udział - także za pośrednictwem wielu organizacji branżowych, takich jak między innymi Polska Izba
Wyzwań jest wiele. Niektóre z nich wynikają z naszej obecności
Przemysłu Chemicznego - w procesach legislacyjnych, konsultaw Unii Europejskiej - to koszty związane z realizacją polityki
cjach społecznych powstających aktów prawnych. Śledzimy
klimatycznej. Proszę zwrócić uwagę, że firmy chemiczne z niezmiany i zabiegamy o zabezpieczenie pozycji konkurencyjnej
których regionów świata nie muszą w takim stopniu jak przedpolskich firm.
siębiorcy z Europy finansować inwestycji ograniczających emisyjność zakładów. Podobnie jest z umowami o wolnym handlu. Rozmawiał Paweł Kwiecień
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Sytuacja branży petrochemicznej - perspektywy i rozwój
Miniony rok był dobrym okresem, zarówno dla europejskiej branży petrochemicznej, jak i regionalnego lidera
w tym zakresie - PKN ORLEN. Po latach, w których rynek
przywykł do trzycyfrowych cen ropy naftowej, spadek
notowań tego surowca – ale też gazu ziemnego – obserwowany od końca 2014 r. przyczynił się do wyrównywania szans firm europejskich z posiadającymi dostęp
do tanich surowców przedsiębiorstwami ze Stanów Zjednoczonych czy Bliskiego Wschodu. Jednak jak mówi popularne powiedzenie lepiej już było. Co prawda większość analityków zgadza się co do tego, że 2016 r. będzie okresem stabilizacji cen surowców – jednego
z głównych elementów kosztotwórczych w produkcji
chemicznej - na relatywnie niskich poziomach.
Jednak przed europejskim przemysłem petrochemicznym rysują się kolejne wyzwania, związane między innymi ze spowolnieniem gospodarczym Chin.

Fot. PKN
ORLEN S.A.

O

d jego tempa zależeć będzie bowiem, w jakim stopniu rosnąca
konkurencja, przede wszystkim ze strony producentów bliskowschodnich, będzie przekierowywać strumień produktów na
rynek europejski. Warto przy tym pamiętać, że dla producentów z
tamtego regionu świata ceny surowców nie są aż tak istotnym czynnikiem warunkującym opłacalność produkcji, a w regionie finalizowane są olbrzymie inwestycje, jak choćby największy na świecie
zakład petrochemiczny Sadara. Jeśli dodamy do tego spodziewany
niższy poziom marż petrochemicznych w 2016 r. i obciążenia związane z restrykcyjnymi regulacjami środowiskowymi UE zyskujemy
szeroki obraz tego, z czym w najbliższym czasie będzie musiała
zmierzyć się branża chemiczna na Starym Kontynencie.
W tym niezwykle wymagającym otoczeniu konieczne jest nieustanne poszukiwanie i umacnianie przewag konkurencyjnych.
Rzecz dotyczy szczególnie firm o takim profilu jak PKN ORLEN,
które w segmencie petrochemicznym upatrują ważnego źródła budowania wartości. Podejście Koncernu do wyzwań związanych
z sytuacją rynkową w skrócie można określić trzema sformułowaniami: efektywność, wydłużanie łańcucha wartości, integracja aktywów. To właśnie z myślą o tych kierunkach Koncern w ciągu niespełna dekady zainwestował przeszło 21 mld zł, z czego znaczącą
część przeznaczył właśnie na rozwój sektora petrochemicznego.
Do najważniejszych inwestycji ostatnich lat z pewnością należał
kompleks PX/PTA, dzięki któremu Koncern, jako jedyna firma
z naszej części Europy, dołączył do grona elitarnej grupy wytwórców najwyższej jakości PTA – podstawowego surowca do produkcji
PET. Dość powiedzieć, że czystość produkowanego przez Koncern
PX wynosi 99,7 proc., co odpowiada oczekiwaniom wszystkich producentów PTA i pozwala także na całkowite zapewnienie wsadu dla
zintegrowanej produkcji własnej w ramach Koncernu. Moce wartej
ponad 4 mld zł inwestycji to 400 tys. ton paraksylenu i 600 tys. ton
kwasu tereftalowego rocznie. Jednocześnie warto zaznaczyć,
że dzięki tej inwestycji energochłonność procesu produkcyjnego
została zredukowana o 80 proc., jeśli chodzi o zużycie energii elek-

Piotr Chełmiński
Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki
PKN Orlen S.A.

trycznej i 90 proc. w zakresie wykorzystania pary grzewczej. Koncern nie przestaje pracować nad zwiększaniem wydajności instalacji, czego przykładem mogą być ubiegłoroczne testy przeciążeniowe, w których udało się osiągnąć stabilną pracę instalacji na poziomie 110 proc. PX i PTA.
W przemyśle petrochemicznym, podobnie jak we wszystkich innych
dziedzinach biznesu, zastosowanie znajduje reguła mówiąca o tym,
że kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Korzyści wynikające z konsekwencji w działaniach rozwojowych potwierdza właśnie inwestycja PX/PTA, co do której decyzja inwestycyjna podjęta została
w 2008 r., pomimo wysokiego zadłużenia Koncernu i niepewnych
perspektyw rynkowych. Od tego czasu instalacja w znaczący sposób
kontrybuowała do wyników Koncernu, pozwalając jednocześnie
na wzbogacenie i poprawę jakości jego oferty produktowej.
PKN ORLEN nadal podąża tą drogą pracując nad innymi projektami
inwestycyjnymi. W fazie realizacyjnej znajduje się największa inwestycja w historii czeskiego przemysłu chemicznego – instalacja
do produkcji polietylenu o nominalnych zdolnościach produkcyjnych
na poziomie 270 kt. Tutaj też zastąpienie starej jednostki oznaczać
będzie znaczne rozszerzenie oferty produktowej Koncernu. Niezwykle istotnym dla rozwoju sektora petrochemicznego PKN ORLEN
pozostaje także fakt, że zgodnie z założeniami strategicznymi będzie on coraz silniej integrowany z energetyką gazową. Realizując
projekty dwóch bloków parowo-gazowych Koncern już wkrótce stanie się krajowym liderem kogeneracji gazowej, dysponując mocami
wysokości blisko 1,5 GWe.
Polski przemysł petrochemiczny dysponuje już rozwiniętym segmentem chemicznym, który niezależnie od materializujących się
scenariuszy makroekonomicznych jest w stanie dostarczać klientom
produkty w dobrej jakości i atrakcyjnej cenie. Dla samego
PKN ORLEN, posiadanie nowoczesnych instalacji w zakresie petrochemii oznacza natomiast stabilne i znaczące źródło przychodów.
Piotr Chełmiński
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Fot. materiały prasowe DOW

Atuty europejskiej chemii: kadry i innowacyjność
Proszę nie myśleć, że europejska chemia jest w odwrocie.
W europejskich zakładach są istotne przewagi konkurencyjne,
przede wszystkim innowacyjność - mówi Robert Stankiewicz,
Prezes DOW Polska Sp. z o.o.
Paweł Kwiecień: Niektórzy eksperci mówią, że europejska che- pierwszy import chemikaliów do Europy przewyższył eksport.
mia nie wytrzyma konkurencji z producentami z Azji i USA. To nienajlepsza wiadomość dla całej europejskiej gospodarki,
Zgadza się Pan z tą tezą?
bo przemysł chemiczny jest jednym z jej trzonów. Spowolnienie
w sektorze chemicznym może w przyszłości oznaczać duże probleRobert Stankiewicz, Prezes Zarządu DOW Polska: Teza o słabej
my np. na rynku pracy, ponieważ firmy chemiczne są istotnym
kondycji europejskiego przemysłu chemicznego jest przesadzona,
pracodawcą i podstawą zatrudnienia w branżach powiązanych.
ale negatywny trend jest zauważalny. Jednym z przejawów tego
Szacuje się, że jedno miejsce pracy w przemyśle chemicznym
trendu są dane na temat kurczących się nakładów inwestycyjnych,
generuje do ośmiu nowych stanowisk w innych sektorach.
a także o pogarszającym się bilansie handlowym – w 2014 r. po raz
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Perspektywy
Jakie są przyczyny takiego negatywnego trendu?

Zakład produkcyjny DOW w Dzierżoniowie.
Fot. materiały prasowe DOW

Przyczyn jest wiele, ale najłatwiej nazwać i wymienić dwie najważniejsze. Pierwsze to surowce: Europa ma gorszą pozycję
niż na przykład Stany Zjednoczone z ich możliwościami wynikającymi z tzw. rewolucji łupkowej. Drugą przyczyną są regulacje klimatyczne związane między innymi z realizacją celów Systemu EU
ETS. My popieramy idee związane z ochroną klimatu, ale nie możemy zapominać o przemyśle i jego roli społecznej. Rozwój produkcji
chemicznej wpływa de facto na zmniejszenie emisyjności CO2
w całej gospodarce. Więcej nowoczesnej chemii oznacza niższe
emisje, na przykład. w budownictwie, motoryzacji itd. Przykładami mogą być materiały izolacyjne, które wpływają na zmniejszenie
energochłonności, na przykład XPS czy poliuretany.

Oczywiście, przy produkcji nie jest możliwe ograniczenia emisyjności do zera, jednak dzięki użyciu wytworów zakładów chemicznych jako materiałów termoizolacyjnych znacznie ograniczamy
ilość CO2. Szacuje się, że 1 tona wyemitowanego przez zakłady
chemiczne dwutlenku węgla powoduje wytworzenie produktów,
które ograniczają emisyjność całej gospodarki o 2 tony.
ży ciągle ulepszać swoją ofertę produktową i oferować coraz lepPodam kolejny przykład związany z jednym z naszych produktów, sze rozwiązania. Wiele państw UE stawia na innowacyjność w przektóry jest dostępny również na rynku polskim. FASTRACK jest pro- myśle chemicznym, kierując specjalne programy do tego sektora.
duktem wykorzystywanym do produkcji wodnych farb drogowych, Przykładem jest INNOCHEM, który jest krokiem w dobrym kierunktóre mają lepszą trwałość niż obecnie używane farby. ku. Dużym atutem polskiej i europejskiej chemii są kadry. ZdajePonadto, nasz produkt pozwala wyeliminować szkodliwe rozpusz- my sobie sprawę, jakie znaczenie dla przyszłości przemysłu mają
czalniki, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie dobrze opracowane systemy edukacyjne, z programami stażowymi
osób je stosujących. Chciałbym również wspomnieć o innym na- łączącymi zdobytą podczas studiów teorię z praktyką codziennej
szym rozwiązaniu, czyli PacXpert, które jest innowacyjne pod pracy. Jeśli chcemy postawić na innowację i stworzyć utalentowawzględem technologicznym i umożliwia przejście z opakowań ne, dobrze wykształcone kadry, powinniśmy zacząć odpowiednią
sztywnych na giętkie. Oferujemy opakowania o pojemnościach edukację na wczesnym etapie nauki. W DOW edukacja odgrywa
do 20 litrów, które projektujemy we współpracy z właścicielami szczególną rolę, wspieramy promocję chemii i innych nauk przymarek, producentami maszyn i opakowań oraz przetwórcami, ma- rodniczych, nie tylko na poziomie akademickim, ale także
jąc na celu zmniejszenie ilości odpadów, jak również zwiększenie na poziomie szkół podstawowych i średnich.
wygody użytkownika.

Mówił Pan, że surowiec to obok regulacji ważna przyczyna osłaCzy brak samowystarczalności w zakresie surowców i unijne bienia pozycji konkurencyjnej europejskiej chemii.
regulacje pogrzebią europejską chemię?
Dostęp do tanich surowców daje przewagę konkurencyjną,
Proszę nie myśleć, że europejska chemia jest w odwrocie. W europejskich zakładach są istotne przewagi konkurencyjne, przede
wszystkim innowacyjność. Rynek europejski jest rynkiem oczekującym ciągłych ulepszeń. Europejscy konsumenci dokonują świadomych wyborów, często kierując się wysoką jakością.
Dlatego, aby być konkurencyjnym i sprostać ich wymaganiom nale-

„

nie tylko na bazie feedstocków, ale także ma wpływ na cenę energii elektrycznej i innych pochodnych wpływających na całkowity
koszt wytworzenia. DOW codziennie konsumuje energię porównywalną z tą, jaka jest konsumowana każdego dnia przez Australię.
W Niemczech jesteśmy drugim największym odbiorcą energii elektrycznej. Dlatego koszty nośników energii są dla nas ważne.
Rozmawiał Paweł Kwiecień

Wiele państw UE stawia
na innowacyjność
w przemyśle chemicznym, kierując
specjalne programy do tego
sektora.
Przykładem jest INNOCHEM.
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fot. Dariusz Strugała, PKN ORLEN

Czesław Bugaj: Wykorzystaliśmy naszą szansę
Nasza kadra inżynierska w Płocku wykorzystała szansę, aby właśnie
w Płocku rozwinął się polski przemysł rafineryjny i petrochemiczny
na światowym poziomie, docenianym przez międzynarodowych niezależnych
ekspertów - mówi Czesław Bugaj, wieloletni pracownik płockiego koncernu
i Członek Honorowy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
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Paweł Kwiecień: Jak trafił Pan do Petrochemii?
Czesław Bugaj: Dokładnie było to 44 lata temu. Wówczas zakład
był jeszcze rozbudowywany i nazywał się Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, potocznie nazywane przez wszystkich
płocczan „Mazowieckie” lub „kombinatem”. Gdy zaczynałem swoją
przygodę zawodową, w Płocku istniało wówczas niewiele instalacji petrochemicznych, a tak naprawdę to zaczynała się budowa
tych kluczowych. Większość z nich dziś została już zastąpiona nowszymi technologiami znacznie większymi i efektywniejszymi.
Ja wówczas jako młody człowiek trafiłem na instalację Butadienu,
która zdaniem wielu inżynierów był trudna technicznie jak i technologicznie. Była to pierwsza technologia amerykańska udostępniona
czy też sprzedana Polsce po okresie „zimnej wojny” - technologia
odwodornienia butanu do butadienu według licencji firmy Houdry
i wydzielania butadienu według licencji firmy Phillips. Na tej instalacji zdobywałem pierwsze zawodowe doświadczenie i myślę,
że nauczyłem się bardzo dużo, między innymi wytrwałości w dążeniu do celu, pracy w zespole, konsekwencji w działaniu, ale też
odpowiedzialności za ciężką pracę, dzięki której można osiągnąć
zamierzone cele.

„

Perspektywy

Pracując wiele lat w jednej
firmie powstaje szczególny
związek uczuciowy z zakładem
pracy. Dla nas wychowanych
i ukształtowanych w ubiegłych
latach zakład, w którym się
pracuje i widzi swój wkład
w pracę, staje się niczym drugi
dom. Nie wiem, czy tylko ja
ulegam takiemu uczuciu, ale w
moim przypadku to było znaczące.

Zajmował Pan różne stanowiska o różnym stopniu odpowiedzialności. Kto – na poszczególnych etapach Pana kariery – na polskie wybrzeże. Mam nawet jeszcze w domu propozycję angabył dla Pana wzorem?
żu do pracy w Gdańsku i gwarancji otrzymania mieszkania,
Pierwsze tajniki zawodowe poznawałem jako aparatowy. I można jednak nie skorzystałem z tej oferty, ponieważ mieszkanie zaoferopowiedzieć, że w czasie swojej pracy przeszedłem praktycznie wała mi Petrochemia Płock. W kolejnych latach wciąż były nowe
wszystkie stanowiska w tak zwanej drabince stanowisk chemika, wyzwania, nowe zadania i projekty. Nie było praktycznie czasu
od aparatowego poprzez mistrza-szefa zmiany, kierownika instala- na analizowanie czy też szukanie innych propozycji pracy. Tym barcji, szefa produkcji petrochemicznej do funkcji członka zarządu dziej, że prace w Płocku polubiłem i mimo dużych trudnych zadań
odpowiedzialnego za rozwój i inwestycje oraz produkcję – początko- miałem dużo satysfakcji pracując w tej firmie. Uważam, że nie bęwo w Petrochemii Płock, a następnie w Orlenie. Oczywistym jest dzie przesadą, jeśli powiem, że pracując wiele lat w jednej firmie
więc, że na każdym etapie mojej pracy miałem różnych mentorów, powstaje szczególny związek uczuciowy z zakładem pracy,
dziś nawet nie wszystkich pamiętam. Mam jednak przekonanie, który wręcz uniemożliwia nawet myśli o próbach zmiany pracy.
że obszar petrochemii w Orlenie miał sporo wybitnych specjalistów, Nie wiem, czy tak jest nadal wśród młodej kadry, ale dla nas wydzięki którym ta firma tak znakomicie się rozwinęła i nadal rozwija. chowanych i ukształtowanych w ubiegłych latach zakład, w którym
Uważam, że nasza kadra inżynierska w Płocku w najwyższym stop- się pracuje i widzi swój wkład w pracę, staje się niczym drugi dom.
niu wykorzystała szansę, aby właśnie tu rozwinął się polski przemysł Nie wiem, czy ja tylko ulegam takiemu uczuciu, ale w moim przyrafineryjny i petrochemiczny i to na światowym poziomie, docenia- padku to było znaczące. Dlatego też, całe swoje życie zawodowe
nym przez międzynarodowych niezależnych ekspertów. Z dużym spędziłem i związałem z jedną firmą.
szacunkiem odnoszę się do wiedzy ludzi, z którymi miałem zaszczyt
pracować w tamtym okresie, ich strategicznego myślenia i trafności
w podejmowaniu trudnych decyzji. A byli to między innymi Tadeusz
Stokłosa, Władysław Wawak, Kazimierz Klęk, Aleksander Puchowicz,
Marek Mroczkowski, Janusz Wiśniewski, a szczególnie Konrad Jaskóła, którego odważne i trafne decyzje pozwoliły w efektywny sposób
zmienić duży zakład socjalistyczny w nowoczesną spółkę branży
rafineryjno-petrochemicznej, stanowiącą dziś podstawę grupy kapitałowej o zasięgu międzynarodowym.
Nigdy nie miał Pan pokusy zmiany pracy, spróbowania swoich sił
w innym środowisku, na przykład w Gdańsku?
Gdy człowiek jest młody i zakłada rodzinę na początku pracy zawodowej, chce zapewnić swoim bliskim stabilizację. Wychować dzieci,
mieć dach nad głową i pensję, która umożliwia godne życie. Myślę,
że każdy odpowiedzialny mężczyzna zrobi wówczas wszystko,
co w jego mocy. Ja stanąłem przed takim życiowym zadaniem
w 74 r. Powstawała w tym czasie Rafineria Gdańsk, która potrzebowała zbudować kadrę chemików i zapewniała im mieszkania.
I ta propozycja o mały włos skończyłaby się moją przeprowadzką

Z perspektywy – czy (i co) zmieniłby Pan w swojej karierze zawodowej?
Przyznam, że to najtrudniejsze pytanie, jakie mi pan zadaje.
Choć mam prostą, szczerą i krótką odpowiedź – nic bym nie zmienił.
Można oczywiście analizować poszczególne etapy pracy i snuć różne
rozważania, ale ja przyznam, że tego nie robię. Wręcz uważam,
że praca dała mi bardzo dużo satysfakcji i miałem to szczęście,
że zacząłem pracę tu w Płocku i spotkałem na swojej drodze zawodowej ludzi, którzy dali mi szanse realizacji ważnych dla tej firmy
projektów. Co do porażki, oczywiście w czasie niemal 45-letniej
pracy nie wszystko idealnie wychodziło z zadań, jakie były mi przydzielane. Ja osobiście, tak jak prawdopodobnie większość ludzi bardzo odpowiedzialnych, źle znoszę porażki. Ale przyznam – to było
też doświadczenie, a jednocześnie mobilizacja do bardziej wytrwałej pracy. Sądzę, że ogólny bilans porażek i sukcesów w mojej karierze zawodowej jest generalnie dodatni to znaczy mam więcej
sukcesów aniżeli porażek, ale nie będę ich wymieniał i zostawię
to dla siebie.
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Czesław Bugaj: Zwracam uwagę, jak dużo zmieniło się w produkcji od 1972 r. Przede wszystkim zmieniły się paliwa – ich jakość jest znacząco wyższa. Żeby osiągnąć
taki poziom, wdrożono szereg nowych technologii, katalizatorów. Fot. Materiały prasowe PKN Orlen S.A.

Czy udało się Panu wychować swojego następcę?

firmy i całej branży. Tego typu pracy nie da się ot tak sobie zamknąć, jak książkę po przeczytaniu. Uważam, że nadal będę tym
„Wychować swego następcę” to duże słowo. W czasie swojej pracy
żył, a nawet szukał inspiracji do tematów, które mnie interesują.
współpracowałem i pracowałem bezpośrednio z wieloma młodszymi
kolegami. Dziś kilku z nich pełni odpowiedzialne stanowiska między
innymi i w Orlenie. Czy to jednak upoważnia mnie do używania
tego określenia? Zapewne nie, ponieważ te osoby własną pracą
i wiedzą zdobyły sobie zaufanie. Jeżeli jest w tym jakakolwiek
moja zasługa, to mam z tego satysfakcję. Mogę potwierdzić,
że bardzo lubię pracować z młodymi pracownikami, zwłaszcza tymi, którzy chcą korzystać z mojego doświadczenia i wiedzy. Dlatego na przykład współpracuję z Fundacją Orlen Dar Serca w programie „Mistrzowie Chemii”, w którym jestem członkiem Komisji
Stypdialnej. Angażuję się również w pracę organizacji branżowych
związanych z chemią i nauką, takich jak Polska Izba
Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu
Chemicznego,
Stowarzyszenie
Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Stowarzyszenie
Płockich Naftowców, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja.
Jak zamierza Pan wykorzystać swoje wielkie doświadczenie
w przemyśle chemicznym? Czy nie myśli Pan o wykorzystaniu
swojego doświadczenia pod kątem doradczym i stworzeniu grupy ekspertów jako społecznego organu doradczego dla zarządzających w przemyśle chemicznym?
Nie snułem jeszcze takich planów. Ale z przyjemnością podzielę się
swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, jeśli będzie taka potrzeba. Z pewnością nadal będę śledził to, co się dzieje w życiu tej
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Z przyjemnością podzielę
się swoją wiedzą
i wieloletnim doświadczeniem,
jeśli będzie taka potrzeba.
Z pewnością nadal będę śledził to,
co się dzieje w życiu tej firmy
i całej branży. Tego typu pracy
nie da się ot tak sobie zamknąć,
jak książkę po przeczytaniu.
Uważam, że nadal będę tym żył,
a nawet szukał inspiracji
do tematów, które mnie
interesują.
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Perspektywy
Można powiedzieć, że zasada produkcji paliw od samego początku jest niezmienna – mam na myśli sam proces destylacji ropy.
Jednak na ile w Pańskiej ocenie zmieniła się produkcja, technologia, słowem: czy zakłady dziś przypominają choć trochę
te z 1972 r.?
Faktycznie, w produkcji paliw płynnych nadal wykorzystuje się
głownie ropę naftową, a w przypadku Polski jest to produkt z Rosji, gdyż jej pozyskanie jest najkorzystniejsze, a zbudowana technologia jest najbardziej optymalna do jej przerobu. Jeżeli
uwzględni Pan sam proces destylacji ropy, to można nawet powiedzieć, że od czasu pioniera przemysłu rafineryjnego Ignacego Łukasiewicza ta zasada się nie zmieniła, bo 163 lata temu, żeby otrzymać naftę świetlną Łukasiewicz też destylował ropę. Zwracam
jednak uwagę, jak dużo zmieniło się od 1972 r. Przede wszystkim
zmieniły się paliwa – ich jakość jest znacząco wyższa. Żeby osiągnąć taki poziom wdrożono szereg nowych technologii, katalizatorów. Do produkcji paliw płynnych stosuje się udoskonalone urządzenia o dużo większej sprawności umożliwiające lepszy rozdział
produktów w procesach destylacji. Zastosowano zdecydowanie
bardziej precyzyjne i przyjazne dla sterowania procesem systemy
kontroli i zarządzania. Dziś stosowanie procesu DCS (distributed
control system) jest standardem, bardzo często wspieranym systemami zaawansowanymi APC (advanced proces control). Umożliwia
to uzyskiwanie zdecydowanie lepszych wyników tak w zakresie
jakości końcowych produktów, jak i efektywności ekonomicznej
procesu. Dziś rafineria z urządzeniami i technologiami z lat 70-tych
nie byłaby w stanie konkurować z obecna rafinerią. Na rynku rafineryjnym istnieje bardzo duża konkurencja, stąd też rafinerie,
które nie zostały zmodernizowane, nie są w stanie sprostać oczekiwaniom rynku. Potwierdzeniem tego faktu jest zatrzymanie około 20 proc. mocy przerobowej europejskich rafinerii w ostatnich
latach. Modernizacja i unowocześnienie procesu produkcyjnego
dokonane w Płockiej Rafinerii zapewnia jej dobrą pozycję na rynku
i produkcję wysokiej jakości benzyn oraz oleju napędowego.

Kluczowych trafnych inwestycji
według mnie było w Płocku wiele.
Zdecydowały one o obecnym
portfolio produktowym tego
zakładu, ale również kilku
zakładów chemicznych w Polsce.
Do tej grupy inwestycji należy
z pewnością kompleks instalacji
nazwanych Olefiny II w 1980 r.,
jak i intensyfikacja Olefin
i budowa instalacji
poliolefinowych w ramach spółki
JV BOP w 2005 r.
umożliwiające wzrost produkcji etylenu, propylenu, butadienu, polietylenu, polipropylenu, polichlorku winylu, tlenku etylenu,
glikoli, benzenu i w oparciu o te produkty dalszego łańcucha produktów petrochemicznych.

Kluczowa decyzja inwestycyjna to także inwestycje w procesy destrukcyjne: hydrokraking destylatów próżniowych i hydrokraking
pozostałości próżniowej, inwestycje realizowane w latach
1994-1999. Te inwestycje zapewniły bardziej efektywne wykorzystanie ropy naftowej i wzrost produkcji tzw. produktów białych,
dzięki czemu przerób ropy naftowej stał się zdecydowanie bardziej
Najlepszy pomysł i inwestycja w Płocku od 1972 r.? Najbardziej
efektywny.
nietrafiona inwestycja?
Szczególne znaczenie dla Orlenu miała i ma z pewnością także
Zakład rafineryjno-petrochemiczny w Płocku miał według mnie
inwestycja w kompleks PX/PTA (Paraksylen i Kwas Tereftalowy)
dużo szczęścia do trafnych decyzji inwestycyjnych. Oczywiście
oraz HON VII (Hydroodsiarczanie Olejów Napędowych). Inwestycja
dobrze świadczy to o osobach podejmujących odpowiedzialne depozwoliła na uruchomienie nowego wysokomarżowego produktucyzje rozwojowe. Jak sobie przypominam, to praktycznie chyba
kwasu tereftalowego w zamian za produkcję benzyn, których kontylko jedna inwestycja była niezbyt udana i dotyczyła decyzji jeszsumpcja spadła i to zarówno na rynku polskim, jak i europejskim.
cze sprzed 1972 r. Chodzi o inwestycję w instalacje Komorowego
Pozwoliła również na znaczący wzrost przerobu ropy naftowej,
Koksowania, która zbudowana na technologii radzieckiej w 1968 r.
czego efektem jest zwiększenie przerobu w Płockiej Rafinerii
niestety nie sprawdziła się, ponieważ była od samego początku
w 2015 r. do wielkości rekordowej, bo ponad 15,6 mln ton.
wyjątkowo awaryjna. Produkowany koks naftowy nie spełniał oczekiwań rynku i nie bardzo było wiadomo, co z nim robić. Instalacja Rozmawiał Paweł Kwiecień
została więc przeprojektowana i większość urządzeń było wykorzyCzesław Bugaj pracował w płockich zakładach
stywane okresowo do innych celów między innymi do produkcji
przez 44 lata. Swoją pracę rozpoczynał jako aparatowy,
asfaltów.
Kluczowych trafnych inwestycji według mnie było w Płocku wiele.
Zdecydowały one o obecnym portfolio produktowym tego zakładu,
ale również kilku zakładów chemicznych w Polsce. Do tej grupy
inwestycji należy z pewnością kompleks instalacji nazwanych Olefiny II w 1980 r., jak i intensyfikacja Olefin i budowa instalacji
poliolefinowych w ramach spółki JV BOP w 2005 r. To były inwestycje zapewniające rozwój produkcji petrochemicznej w Polsce,

w kolejnych latach na stanowiskach mistrza-szefa
zmiany, kierownika instalacji, szefa produkcji
petrochemicznej, członka zarządu odpowiedzialnego
za
rozwój
i
inwestycje
oraz
produkcję.
W 2016 r. zakończył karierę zawodową.
Członek
Honorowy
Chemicznego.
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Polskiej

Izby

Przemysłu

fot. BASF

Polska jest rynkiem, na którym warto inwestować
Polska jest przez nas oceniana jako dobre miejsce do wytwarzania
produktów zaawansowanych technologicznie - mówi Andreas Gietl,
Dyrektor Zarządzający BASF Polska.
Paweł Kwiecień: Jak ocenia Pan sytuację BASF w Polsce?

wzmocnienie zespołu, dalsze podnoszenie jego wydajności. Chciałbym także zrobić wszystko, aby nadal stymulować dobre tempo
Andreas Gietl, Dyrektor Zarządzający BASF Polska: Historia 20 lat
wzrostu i społeczną odpowiedzialność naszej firmy w Polsce.
działalności firmy BASF w Polsce to okres imponującego wzrostu.
Polska i jej rynek chemiczny są dla nas ważne i takie pozostaną Czy planują Państwo obecnie duże inwestycje w Polsce?
również w przyszłości. Zatrudniamy obecnie około 700 osób,
Zgodnie z naszym planem strategicznym, kluczową kwestią jest
a sprzedaż Grupy BASF w Polsce w 2015 r. wyniosła 760 mln euro.
skupienie się na dalszym osiąganiu dynamicznego wzrostu na rynku
Chciałbym podkreślić, że dążymy do tego, by rozwijać się szybciej
polskim. Nie planujemy obecnie konkretnych inwestycji. Koncentruniż cały rynek chemiczny oraz by właściwie wykorzystać obecny
jemy się natomiast na rozwoju nowo otwartego zakładu produkcji
wzrost gospodarczy Polski. Jest on oparty na stabilnym wzroście
katalizatorów, a także na ogólnym wzmacnianiu pozycji rynkowej
PKB, dobrej kondycji sektora przemysłowego oraz dodatkowych
firmy w Polsce. Oczywiście w przyszłości bylibyśmy zadowoleni,
bodźcach, takich jak fundusze europejskie. Moim życzeniem jest
mogąc nadal inwestować na rynku polskim.
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Dlaczego nową
w Polsce?

fabrykę

katalizatorów

ulokowano

właśnie

Polska została wybrana ze względu na dobrą infrastrukturę, odpowiednio wykształconą i zaangażowaną kadrę, a także ogólnie korzystną koniunkturę w rozwijającej się branży motoryzacyjnej.
Mogę jedynie podkreślić, że zainwestowaliśmy 150 mln euro w najwyższej klasy innowacyjną produkcję w okolicach Wrocławia, ponieważ dostrzegamy tu długofalowy potencjał. Nasze inwestycje są
odpowiedzią na rosnący popyt na innowacje, i tak też było w przypadku katalizatorów samochodowych, które muszą spełniać surowe
wymogi przepisów unijnych dotyczące poziomu emisji.

„

Perspektywy

Polska jest przez nas
oceniana jako dobre miejsce
do wytwarzania produktów
zaawansowanych technologicznie

stawy oraz zakupów zbiorowych należy zbadać ryzyko kolizji z przeCzy Polska ma dostateczny potencjał, by stać się atrakcyjnym pisami dotyczącymi konkurencji/poufności. Budując wewnętrzny
rynkiem dla inwestorów? Czy BASF planuje w Polsce inny typ rynek energetyczny, należy również uwzględnić konkurencyjne ceny
inwestycji, na przykład w tak zwaną „ciężką chemię”?
energii dla przemysłu jako podstawę wzrostu gospodarczego –
nie można wykluczać z niego niektórych partnerów globalnych.
Polska jest już z pewnością rynkiem, na którym warto inwestować.
Nasza inwestycja w Środzie Śląskiej oraz wiele innych już dokona- Odpowiadając na część pytania dotyczącą LNG – ponieważ BASF nie
nych lub zapowiedzianych są tego dowodem. Obecne inwestycje prowadzi żadnej działalności w tej branży, wolałbym nie odnosić
w produkty petrochemiczne oraz w podstawowe produkty chemicz- się bezpośrednio do kwestii cen w kontekście budowy nowego terne muszą z natury opierać się na dostępie do konkurencyjnych su- minala. Mogę natomiast wskazać, że według prognoz popyt na gaz
rowców. Wiele przedsiębiorstw na Środkowym Wschodzie powstało w Europie ma się utrzymać na stabilnym poziomie, natomiast eurow ostatnich latach z tego właśnie powodu.
pejskie wydobycie gazu ziemnego spadnie. Oznacza to, że nawet
nieznaczny wzrost popytu w Europie spowoduje konieczność zwiękPolska jest przez nas oceniana jako dobre miejsce do wytwarzania
szenia importu.
produktów zaawansowanych technologicznie. Posiadamy sześć dużych kompleksów chemicznych rozmieszczonych na całym świecie, Jak ocenia Pan propozycje Komisji Europejskiej dotyczące systedziałających na zasadzie „Verbund”, czyli połączenia różnych insta- mu handlu emisjami? Czy oznaczają one pewną szansę
lacji na bazie zróżnicowanych surowców. W Europie koncentrujemy dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce ze względu na kosię na naszych obiektach „Verbund” w Antwerpii, jak również w nieczność wdrożenia innowacyjnych i efektywnych technologii?
Ludwigshafen w Niemczech – gdzie mieści się centrala firmy –
Firma BASF podchodzi do kwestii efektywności gospodarczej
zapewniających nam przewagę kosztową i umożliwiających produkprzy jednoczesnej dbałości o ochronę klimatu na świecie w sposób
cję w dużej skali.
zaangażowany. Jednak aby ochrona klimatu stała się efektywna,
W jakich obszarach działalności BASF w Polsce dostrzega konieczne są porównywalne starania ze strony wszystkich krajów.
Pan największy potencjał przyszłego rozwoju?
Wprowadzenie systemu handlu emisjami, w ramach którego pułapy
emisji dotyczą wyłącznie Europy, oznacza obciążenie przedsiębiorNasze portfolio w Polsce obejmuje produkty chemiczne, tworzywa
ców z terytorium UE. Niesie to ze sobą ryzyko przenoszenia inwesztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną, powłoki samostycji i zatrudnienia do innych regionów, czyli tak zwanej ucieczki
chodowe oraz katalizatory samochodowe. W większości obszarów
emisji. Aby zapobiec zakłóceniu konkurencji przez jednostronne
działalności pozycja firmy jest dobra lub bardzo dobra. We wszystobciążanie kosztami, niskoemisyjnym przedsiębiorstwom produkcyjkich tych obszarach zamierzamy koncentrować się na innowacyjnym należałoby przyznawać uprawnienia do emisji nieodpłatnie,
nych i zrównoważonych rozwiązaniach w celu tworzenia dalszej
w oparciu o rzeczywistą produkcję i benchmarki.
wartości. Pragniemy zaangażować się w jeszcze ściślejszą współpracę z naszymi klientami we wszystkich sektorach przemysłu.
Firma BASF już teraz jest liderem w dziedzinie przyjaznych dla klimatu rozwiązań technologicznych (na przykład katalizatorów emisji
Jak ocenia Pan unijną koncepcję unii energetycznej i inne dziadla przemysłu) i oferuje je również swoim polskim partnerom bizłania UE w kwestii wspólnego rynku gazu? Czy Pańskim zdaniem
nesowym zainteresowanym innowacyjnością i efektywnością włauruchomienie terminala LNG w Świnoujściu oznacza obniżkę cen
snych zakładów produkcyjnych. Cieszylibyśmy się, mogąc wnieść
dla przedsiębiorstw działających w polskim sektorze chemicztu nasz wkład w oparciu o filary naszej strategii, czyli „innowacje”
nym?
i „zrównoważony rozwój”.
Powstanie, choć mocno spóźnione, wewnątrzunijnego rynku enerRozmawiał Paweł Kwiecień
getycznego, który zapewni niezakłócone i bezpieczne dostawy
energii, należy uznać za dobry znak. Wciąż jednak niezbędne są
dalsze projekty infrastrukturalne, na przykład lepsze połączenie
gazociągowe wschodniej części UE z rynkami gazu w części zachodniej. Stworzenie jednolitego unijnego rynku energetycznego oznacza, że pojawią się bodźce do realizacji takich projektów. Unia
Europejska będzie również dbać o zwiększenie przejrzystości umów
na dostawy. Wydaje mi się, że w tej kwestii musimy zachować pewną ostrożność. W przypadku prób zapewnienia przejrzystości
(nawet w ujęciu zagregowanym) komercyjnych kontraktów na doMagazyn Polska Chemia

21

Know-how –
ukryty skarb firmy
14 kwietnia 2016 r. została przyjęta nowa Dyrektywa w sprawie ochrony
niejawnego

know-how

i

niejawnych

informacji

handlowych

(tajemnic

przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem
i ujawnianiem. W związku z tym, w ciągu najbliższych dwóch lat Polska
musi wzmocnić ochronę know-how przedsiębiorców.
Kwestie dotyczące tejże ochrony przybliżają Państwu Agnieszka WiercińskaKrużewska i Aleksandra Wędrychowska-Karpińska z kancelarii WKB Wierciński,
Kwieciński, Baehr.

Jeden na pięciu przedsiębiorców staje się ofiarą kradzieży knowhow (tzw. tajemnic przedsiębiorstwa) – podał przedstawiciel
Komisji Europejskiej w dniu, w którym Parlament Europejski
przyjął dyrektywę o ochronie tajemnic firmy. Zjawisko to jest na
tyle powszechne, że już kilka lat temu organy Unii Europejskiej
postanowiły ujednolicić regulacje państw członkowskich w tym
zakresie. W ciągu nadchodzących 2 lat prawo polskie ma zostać
dostosowane do nowej dyrektywy.
Know-how to ukryty skarb firmy

którą warto zachować w poufności i strzec jako tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Czy Dyrektywa jest nową regulacją dla polskiego systemu?
W polskim prawie tajemnica przedsiębiorstwa nie jest nowością,
bowiem od ponad 20 lat ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwala przedsiębiorcom dochodzić przed sądem jej
ochrony. Polska regulacja należy do najlepszych w Europie, jednak egzekwowanie naruszeń tego prawa w postępowaniu sądowym jest bardzo mozolne.

Ukryty, bo dobrze chroniony. Część firm skutecznie strzeże swoCo będzie łatwiejsze?
ich tajemnic (takich jak receptury, procesy technologiczne, bazy
wrażliwych danych), skrupulatnie zabezpieczając ten „skarb” Uchwalona w połowie kwietnia dyrektywa zasadniczo wzmacnia
właścicieli know-how.
przed dostępem osób z zewnątrz.
Ukryty, bo niezauważony. Bardzo często przedsiębiorcy nie zdają
sobie sprawy, że dysponują zasobami, wiedzą, procesami,
które są oryginalne, unikatowe, często przez wiele lat wypracowywane wewnątrz firmy. Skarb pozostaje ukryty i nieznany samemu właścicielowi. O tym, jak bardzo jest cenny, przedsiębiorcy uświadamiają sobie dopiero wtedy, gdy zauważą, że znalazł
się w rękach konkurenta.
Czy tylko know-how?
Część rozwiązań technicznych warto chronić patentem. Ochrona
patentowa wiąże się z ujawnieniem rozwiązania, jednak przyznaje 20 lat wyłączności na stosowanie wynalazku na danym
terytorium. Tajemnica przedsiębiorstwa przestaje być chroniona, jeżeli rozwiązanie, którego dotyczy, zostanie opracowane
i zastosowane przez inną firmę.

Sąd będzie mógł orzec o zakazie sprzedaży lub zniszczeniu towarów wytworzonych z wykorzystaniem cudzych tajemnic. Dotychczas takie uprawnienie przysługiwało w stosunku do towarów
oznaczonych naruszającym znakiem towarowym, naruszających
patent lub wzór.
Właściciel tajemnicy będzie miał większy katalog możliwości
odszkodowawczych. Wyzwaniem dla polskiego ustawodawcy będzie wdrożenie zasad odpowiedzialności odszkodowawczej
za straty niematerialne.
Tajemnice przedsiębiorstwa będą lepiej chronione w trakcie
procesu sądowego. Brak takich zabezpieczeń powodował, iż firmy często rezygnowały z dochodzenia swoich praw kosztem
ujawnienia tajemnicy wobec innych uczestników rynku.

Cały czas trzeba jednak pamiętać
Z drugiej strony, wynalazek zgłoszony do Urzędu Patentowego
Warunki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa pozostają jednak
przestaje być tajemnicą przedsiębiorstwa. Patent i tajemnice
niezmienione - należy pamiętać o tym, że wymagają wysokiego
przedsiębiorstwa występują też obok siebie: zastosowanie wynazaangażowania przedsiębiorcy, bo to od niego wymaga się podjęlazku wiąże się z rozmaitymi dodatkowymi procesami, wiedzą,
cia działań zmierzających do zapewnienia poufności.
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Prawo

Ochrona patentowa wiąże się z ujawnieniem rozwiązania, jednak przyznaje 20 lat wyłączności na stosowanie wynalazku na danym terytorium.
Na zdjęciu: samolot według konstrukcji braci Wright. Fot. Pixavay.com

W pierwszej kolejności firma musi ustalić, które dane, informacje,
procedury, receptury wymagają ochrony i na nią zasługują. Przedsiębiorca może zabezpieczyć się przed bezprawnym wykorzystaniem jego doświadczeń, zgromadzonej wiedzy, badań czy projektów przez osoby trzecie, pod warunkiem, że informacje te spełnią
ustawowe kryteria:



Po pierwsze muszą one mieć wartość gospodarczą,
czyli wpływać na sytuację majątkową firmy albo innych podmiotów. Nie stawia się tutaj progu minimalnej wartości.
Tajemnicą przedsiębiorstwa może być nawet wiedza, że
dane rozwiązanie nie nadaje się do zastosowania. Jednakże
nie będzie chroniona informacja, której nie można wykorzystać w działalności przedsiębiorstwa.



Drugim wymogiem jest poufność know-how. Informacje,
które zamierzamy chronić nie mogą być znane nie tylko powszechnie, ale również w gronie specjalistów w danej dziedzinie.



Wreszcie, przedsiębiorca musi podjąć odpowiednie działania
w celu zachowania tajemnicy. Chodzi tu zarówno o środki
natury prawnej, np. stosowanie klauzul poufności,
jak i środki techniczne polegające np. na zabezpieczaniu
dostępu do plików komputerowych hasłem, czy przechowywaniu dokumentów w zamkniętych miejscach. Dane te powinny zostać opisane i utrwalone na trwałym nośniku informacji – papierze, płycie CD.

W jaki sposób najczęściej „wycieka” know-how?
Praktyka pokazuje, że częstym zjawiskiem jest wykradanie knowhow przez pracowników. W umowie z pracownikiem, który opracowuje rozwiązania mające stać się tajemnicą, warto rozstrzygnąć,
czy wszelkie prawa do stworzonych innowacji przypadną pracodawcy. Z pracownikami, którzy mają dostęp do poufnych danych trzeba
zawrzeć umowę z klauzulą poufności i zobowiązać ich do niewyja-

wiania tajemnicy przedsiębiorstwa zarówno w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zobowiązuje byłego pracownika do zachowania
poufności przez 3 lata po odejściu od pracodawcy, o ile strony
nie postanowią inaczej. Najlepiej zabezpieczyć zobowiązanie do
poufności po ustaniu stosunku pracy karą umowną, gdyż często
trudno jest wykazać szkodę.
Czy w umowie o pracę należy opisać informacje poufne? Nie zawsze
jest to korzystne. Należy pamiętać, że zbyt wąskie określenie
przedmiotu ochrony może mieć poważne konsekwencje – wystarczy, że pracodawca nie wskaże jednej z tajemnic i może to skłonić
pracownika do jej rozpowszechniania. Dlatego nie zaleca się ich
dokładnego opisu w umowie, ale przeprowadzenie odpowiednich
szkoleń i poinformowanie pracowników o ochronie tajemnicy
przedsiębiorstwa. Warto także stosować procedury dodatkowe,
np. spotkania z pracownikiem opuszczającym firmę przypominające o tym, czego nie wolno mu ujawniać i jakie może ponieść konsekwencje w przypadku złamania zakazu. Można także z łatwością
oznaczać dokumenty elektroniczne znakiem „poufne”.

„

Bardzo często
przedsiębiorcy nie zdają
sobie sprawy, że dysponują
zasobami, wiedzą, procesami,
które są oryginalne, unikatowe,
często przez wiele lat
wypracowywane wewnątrz firmy.
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Istotnym źródłem know-how przedsiębiorcy są instytucje badawcze, tym samym niezmiernie istotna jest umowa regulująca:
co jest przedmiotem tajemnicy – czy same badania, czy także
przebieg współpracy i wszelka wymiana doświadczeń między podmiotami; od kiedy strony są związane poufnością; kto ma prawo
do innowacji, jej wykorzystania, dystrybucji, a także konsekwencje złamania warunków umowy.

Konieczna jest ciągła weryfikacja, które osiągnięcia należy chronić
jako patent, a które – jako know-how. Rozwiązania techniczne,
co do których można założyć, że w ciągu kolejnych lat mogą zostać wynalezione przez inne podmioty, trzeba natychmiast
po opracowaniu zgłosić do odpowiednich urzędów patentowych,
aby skorzystać z pierwszeństwa i uzyskać bezwarunkowy okres
ochrony.

A co z doświadczeniem zdobytym przez pracowników?

Istotne są umowy z pracownikami, szkolenia i procedury,
które uświadamiają pracowników i zobowiązują ich do zachowania
Dyrektywa gwarantuje pracownikom prawo korzystania z doświadpoufności. Dotyczy to również twórców, wynalazców, racjonalizaczeń zawodowych w kolejnych miejscach zatrudnienia. Rozróżnić
torów, instytuty badawcze, zleceniobiorców.
należy tajemnicę przedsiębiorstwa od doświadczenia zawodowego
danego pracownika. Dyrektywa zwalnia też z odpowiedzialności Agnieszka Wiercińska-Krużewska
pracowników ujawniających odpowiednim instytucjom tajemnice
Aleksandra Wędrychowska-Karpińska
przedsiębiorstwa w celu ścigania działań niedozwolonych.
Jak zatem chronić innowacje?
Aby dobrze chronić skarb, trzeba najpierw go znaleźć. Każda firma
powinna w pierwszej kolejności ustalić, które informacje, procedury, procesy technologiczne, bazy danych trzeba utrzymać w
poufności. W odniesieniu do tych materiałów należy ustalić odpowiednie procedury dostępu.

Nota o Autorkach

Agnieszka Wiercińska-Krużewska – adwokat, senior partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Kieruje zespołem prawa własności intelektualnej i TMT oraz współpracuje z zespołem fuzji
i przejęć.
Jest uznanym specjalistą w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej,
prawa konsumenckiego, czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, danych osobowych, domen internetowych, prawa prasowego oraz ochrony dóbr osobistych. Oprócz bieżącego doradztwa, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych
i polubownych.

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska – radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Zarządza zespołem prawa umów handlowych oraz współkieruje zespołem prawa własności
intelektualnej & TMT.
Doradza klientom we wszelkich kwestiach związanych z prawem własności przemysłowej,
prawem autorskim oraz prawem konsumenckim. Ponadto jest specjalistą w zakresie prawa
reklamy, ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, domen internetowych, prawa prasowego
i ochrony dóbr osobistych. Prowadzi również sprawy związane z czynami nieuczciwej konkurencji i reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych. Sporządza
projekty i negocjuje umowy handlowe, a także weryfikuje wzorce takich umów pod kątem
ich zgodności z prawem polskim.
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Inwestycje w chemii.
Rola sektora finansowego
W finansowaniu inwestycji rewersem
szans wynikających z nieoczywistego
kierunku są oczywiste ryzyka
- mówi Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu
Relacji z Klientami Strategicznymi
i Finansowania Projektów
w PKO Banku Polskim.

Paweł Kwiecień: Niektórzy eksperci mówią, że polska chemia Grupa Azoty bezpieczeństwo dostaw błękitnego paliwa jest ważpotrzebuje dalszej konsolidacji. Zgadza się Pani z tą tezą?
niejsze niż jego cena.
Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi
i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim: Nie jest naszą rolą, by oceniać lub tworzyć strategie rozwoju naszych klientów.
PKO jako instytucja finansująca różnego rodzaju projekty i przedsięwzięcia patrzy na możliwe konsolidacje pod kątem ich sensowności, wykonalności i – co oczywiste – opłacalności. Musimy rozważać, czy konsolidacje mają oznaczać po prostu powstawanie dużych
holdingów, czy prawdziwą, głęboką integrację firm. W sensownej
konsolidacji nie chodzi o to, żeby jedna firma kupiła drugą i ogłosiła z tego powodu sukces. Proces konsolidacyjny powinien dawać
efekt synergii, przekładający się na przykład na korzystniejsze zakupy niezbędnych do produkcji surowców, lepsze zarządzanie procesem produkcyjnym i sprzedażowym, sprawniejsze remonty i wyłączenia instalacji oraz dywersyfikację portfela produktowego.

Nawet gdy dywersyfikacja może przynieść duże oszczędności?
Zdaję sobie sprawę, że od jakiegoś czasu ceny surowców w Europie
znacznie spadły i prawdopodobnie są w Polsce tańsi niż PGNiG dostawcy gazu. Czy jednak tak pewni i bezpieczni? Nie sądzę.
Patrząc na projekty dywersyfikacyjne z szerszej i dłuższej perspektywy, trzeba wziąć pod uwagę, że wahania cen nie są na dłuższą
metę dobre na żadnym rynku, również na rynku gazu. Przecież sytuacja może się wkrótce odwrócić i ceny surowców mogą pójść w
górę. Swoją drogą, obecne oszczędności związane z niższymi kosztami zakupu surowców powinny być przeznaczone właśnie na zabezpieczenie sytuacji dekoniunktury, na przykład na zwiększanie
efektywności energetycznej.

Gdzie tkwią te synergie?

Czy wspólny zakup gazu przez Grupę Azoty to jedyny efekt pogłębionej konsolidacji?

Jeśli chodzi o zakupy, to w kwietniu mogliśmy zaobserwować pogłębienie procesu konsolidacyjnego Grupy Azoty, której spółki
wspólnie kupiły gaz od jednego dostawcy. Wiadomość o podpisaniu
umowy z PGNiG przyjęliśmy z zadowoleniem, bo jako instytucja
finansująca cenimy stabilność dostaw niezbędnych do produkcji
surowców. Uważamy, że dla wielkiej spółki chemicznej, takiej jak

Nie, chociaż to zapewne pierwszy krok w pogłębianiu procesu konsolidacji Grupy Azoty. Inne działania, którym sprzyja integracja, to
dywersyfikacja palety produktowej, która jest zabezpieczeniem
przed zmianami koniunktury na rynku chemicznym – raz opłaca się
wytwarzać jeden produkt, raz drugi. Dzięki konsolidacji spółki mogą poprawić swoją płynność finansową.

Magazyn Polska Chemia

26

„

Inwestycje

INNOCHEM to nowa jakość,
bo oprócz oczywistych
korzyści dla firm, niesie ze sobą
wiedzę branżową i studia
wykonalności działań badawczorozwojowych.

PKO wspiera Grupę Azoty w fuzjach i przejęciach, pełniąc nie tylko
funkcję instytucji finansującej, ale również występując jako doradca. Mamy duże doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach,
do tego uważamy, że fuzja ma większe szanse powodzenia,
jeśli podmiot przejmowany działa w tej samej branży co przejmujący. Tak było do tej pory w Grupie Azoty.

Fot. Materiały prasowe PKO BP

Branża chemiczna musi przeznaczać ogromne środki na spełnianie wymagań związanych z regulacjami klimatycznymi.
Czy i takie inwestycje finansuje PKO?

Oczywiście, finansujemy działania związane ze spełnianiem wymogów unijnych, nie tylko w branży chemicznej, ale na przykład również w energetyce. Uważamy, że – pomijając znaczenie dla środowiska – takie inwestycje mają inny walor: wymuszają na polskich
przedsiębiorstwach poprawę efektywności energetycznej i w tym
sensie pozytywnie wpływają na sytuację w branży. Unia Europejska
wprowadzała regulacje klimatyczne wcześniej niż konkurenci
na przykład z USA lub Azji i dzisiaj jesteśmy krok przed producentami chemikaliów z tych regionów. Zdajemy sobie sprawę, że poli- Można powiedzieć, że INNOCHEM uzupełnia nasze działania i jest
tyka klimatyczna jest dla chemii wyzwaniem, ale dostrzegamy wstępem do finansowania projektów innowacyjnych na zasadach
w niej też szansę na dostosowanie się do wyższych kosztów produk- komercyjnych.
cji i na zwiększenie innowacyjności.
Czy skala INNOCHEM-u jest wystarczająca?
Czyli polityka klimatyczna zabezpiecza nas przed ewentualnymi
Około stu milionów złotych w pierwszym konkursie w INNOCHEM-ie
negatywnymi skutkami TTIP?
to dla średnich i małych spółek istotna kwota. Moim zdaniem leNegocjowane obecnie porozumienie o wolnym handlu między UE piej, żeby program finansował przede wszystkim małe projekty,
a USA niesie ze sobą tak wiele niewiadomych, że dzisiaj trudno bo to one wpływają na sposób myślenia w branży – pierwszy kono nim rzeczowo rozmawiać. Mogę powiedzieć tylko tyle, że obawy kurs może stać się kołem zamachowym dla kolejnych, finansujązwiązane z osłabieniem pozycji konkurencyjnej europejskiego prze- cych większe projekty innowacyjne. Na obecnym etapie finansowamysłu w związku z różnicą w kosztach produkcji trochę zmalały, nie największych projektów mogłoby wpłynąć demotywująco
bo obecnie ta różnica nie jest już taka duża jak kilka lat temu. na średnie i małe spółki, których menadżerowie mogliby nie wiNie ma już na przykład zagrożeń wynikających z różnicy w kosztach dzieć sensu startowania w tego typu konkursach.
zakupu surowców, bo w Europie spadła zarówno cena gazu ziemneW co – oprócz innowacyjności i efektywności powinna inwestogo, jak i ropy naftowej.
wać polska chemia? Czy widzi Pani szanse na inwestycje za graJak podchodzicie Państwo do propozycji finansowania innowa- nicą?
cji?
W finansowaniu inwestycji rewersem szans wynikających z nieoczyFinansujemy innowacje, jeśli mają one sens i przyniosą wymierne wistego kierunku są oczywiste ryzyka. Kierunki teoretycznie opłakorzyści. W polskich firmach niestety wciąż jest za mało innowacyj- calne, bo posiadające dostęp do tanich surowców, nieobjęte reguności, dlatego pozytywnie przyjęliśmy wiadomość o uruchomieniu lacjami podwyższającymi koszty produkcji i pozbawione silnej konprzez NCBiR programu INNOCHEM. Programy sektorowe pozwalają kurencji są zazwyczaj niestabilne politycznie, społecznie i gospoograniczyć ryzyko instytucji finansującej, a projekty wybierane darczo. Chętniej rozważałabym inwestycje w stabilnych regionach,
w konkursach mogą być traktowane jako pilotaż przed włączeniem na przykład w krajach Unii Europejskiej.
finansowania przez instytucje komercyjne. Sam INNOCHEM to nowa
Rozmawiał Paweł Kwiecień
jakość, bo oprócz oczywistych korzyści dla firm, niesie ze sobą wiedzę branżową i studia wykonalności działań badawczorozwojowych.
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Fot. materiały prasowe
Squire Patton Boggs
Święcki Krześniak sp.k.

Wpływ globalnych zmian ekonomicznych na strategie firm
chemicznych

i

trendy

M&A.

Szanse

dla

polskich

firm chemicznych poprzez przejęcia

Michał Karwacki
Partner kierujący polską praktyką PE/VC
oraz Spółek Chemicznych
Squire Patton Boggs Święcki Krześniak sp.k.

W ostatnich 25 latach udział Europy w obrotach światowej branży chemicznej
spadł z 45 proc. do 25 proc. na rzecz Azji, notującej wzrost z 15 proc.
do aż 50 proc. Na liście 10 największych spółek chemicznych na świecie pojawiły
się 3 firmy z Azji (wcześniej były tam tylko spółki z Europy i USA).
Poniżej o wpływie tych zmian na trendy M&A, w tym dla średnich i większych
polskich firm chemicznych.
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Czynniki makroekonomiczne w światowej branży chemicznej, według zweryfikowanych danych za lata 1985–20101, dowodzą, że europejski rynek chemiczny rozwija się znacznie wolniej niż azjatycki
czy amerykański. Od kilku lat trwa proces przenoszenia produkcji
chemicznej na Wschód, gdzie grupa konsumentów zwiększa się
dynamicznie. Już dziś połowa populacji światowej żyje w Azji,
a liczba średniozamożnych osób w nowo powstających tam miastach wciąż wzrasta. To właśnie Azję, w tym Chiny, charakteryzuje
najszybciej rosnąca populacja konsumentów, najbardziej dynamiczny proces urbanizacji i imponująca skala wzrostów PKB2 7,3 proc. i 6,9 proc. w latach 2014–2015, mimo chwilowego spowolnienia w Chinach. Konsekwencją tych procesów jest nie tylko przenoszenie produkcji na wschód, ale też, stopniowo, jednostek badawczo-rozwojowych R&D, z uwagi na rosnącą liczbę młodych talentów w regionie.
Tymczasem w Europie zmiany idą w odwrotnym kierunku. Tu przyrost narodzin nie nadąża za procesem starzenia się mieszkańców.
Średnie wzrosty PKB są w okolicach 1 proc., a marże spadają
ze względu na bardzo silną konkurencję, rosnącą świadomość konsumentów i upowszechnienie niektórych procesów produkcyjnych.
Większość produktów chemicznych skierowana jest do odbiorcy
masowego w budownictwie, rolnictwie czy środkach transportu,
a nie do wąskiego czy unikalnego kręgu społecznego i kulturowego,
występującego tylko w danym regionie.

„

Fuzje i przejęcia

Coraz częściej media donoszą
o potencjalnych
transgranicznych akwizycjach,
w których największe polskie firmy
chemiczne mają być stroną
kupującą. Jest tylko kwestią czasu,
która z tych firm zrealizuje
już w 2016 r. takie przedsięwzięcie.
na rozwijaniu tego, w czym są najlepsi i najbardziej zyskowni.
Przykładowo Ashland w 2014 r. sprzedał biznes kauczuku butadienowego (przy wsparciu prawnym Squire Patton Boggs), by skoncentrować się na swoim kluczowym biznesie.

Z polskiej perspektywy także obserwujemy zwiększającą się aktywność w zakresie M&A w sektorze chemicznym, i to nie tylko na rynku krajowym, gdzie w ostatnich latach ogłoszono kilka zrealizowanych inwestycji. Coraz częściej media donoszą o potencjalnych
Zakładając, że nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, jak w szczególtransgranicznych akwizycjach, w których największe polskie firmy
ności masowy proces migracyjny do Europy czy rewolucyjne odkrychemiczne mają być stroną kupującą. Jest tylko kwestią czasu,
cia, powyższe trendy utrzymają się. To wszystko stawia przed euktóra z tych firm zrealizuje już w roku 2016 takie przedsięwzięcie.
ropejską branżą chemiczną, w tym przed polskimi firmami, ciekawe wyzwania strategiczne.
Równie ważne konsolidacje transgraniczne i przejęcia konkurentów
oczekiwane są w firmach chemicznych średniej wielkości, gdzie
Powszechnie wiadomo, że rozwój jest najlepszą długoterminową
doczekaliśmy się lokalnych wyspecjalizowanych czempionów zdolstrategią sukcesu. W branży chemicznej obecnie wypracowywane
nych do przejęć w najbliższych latach.
strategie najczęściej oparte są na takich filarach jak: (i) nakłady
na R&D i przejęcia na rynku krajowym bezpośrednich konkurentów Rosnąca aktywność w zakresie fuzji i przejęć oznacza, że uczestniw sektorze działalności kluczowym dla nabywcy, (ii) przejęcia kom- cy polskiego rynku chemicznego sięgają po nowe możliwości rozwoplementarnych segmentów, dających szansę objęcia pozycji jedne- ju, modyfikując swoje dotychczasowe strategie. W takich procego z lokalnych czempionów oraz (iii) wychodzenie poza strefę kom- sach kluczową role odgrywa odpowiednio wybrany zespół doradfortu poprzez przejęcia lub stawianie zakładów w Azji i na rynkach ców, wyspecjalizowanych w sektorze chemicznym. Doświadczenie
wschodzących (na przykład budowa fabryki kauczuku przez Synthos w transakcjach M&A oraz wiedza w zakresie aktualnie dostępnych
S.A. w Brazylii).
i optymalnych targetów do przejęć, pozwala zminimalizować ryzyko nietrafionych decyzji i przyjąć optymalną strategię wzrostu,
Zmiany makro już znalazły odzwierciedlenie w globalnych trendach
która może, lecz nie musi być oparta na przejęciach.
w zakresie fuzji i przejęć (M&A) w sektorze chemicznym3,
gdzie do kluczowych zaliczyć należy znaczny wzrost: (i) liczby Michał Karwacki
transakcji M&A, (ii) transakcji bardzo dużych, (iii) transakcji trans- Przypisy:
granicznych oraz (iv) sprzedaży przez globalnych graczy nie1. CEFIC, Chemical Week
kluczowych aktywów.
W szczególności w porównaniu do roku 2008 liczba deali M&A
w branży chemicznej na świecie o wartości powyżej 500 milionów
dolarów wzrosła z 13 do 51 w 2015 r., a ich łączna wartość zwiększyła się z 90 do 230 miliardów dolarów w 2015 r. Z kolei średni
mnożnik EBITDA wyceny firm chemicznych w transakcjach M&A
także wzrósł w sektorze commodities (surowce) z 6 razy EBITDA do
7, a w pozostałych sektorach (kauczuk, kleje, farby etc) z 7,9 razy
EBITDA do 10,3 razy EBITDA.

2. Wall Street research
3. Thomson Reuters

Duże koncerny chemiczne realizują coraz więcej wyjść aktywów,
które nie mają dla nich kluczowego znaczenia, koncentrując się
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Coraz mniej poszkodowanych
w wypadkach w przemyśle
chemicznym
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego* wynika,
że w 2015 r. zmniejszyła się liczba poszkodowanych

w wypadkach w przemyśle chemicznym.
Paweł Kwiecień
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

W

pierwszych trzech kwartałach 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach w przemyśle chemicznym
zmniejszyła się o ok. 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2014 (1788 w I-III kw. 2015 r. wobec 1855
w I-III kw. 2014 r.). Wyraźniejsza jest poprawa w segmencie produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – (13 proc.,
386 w I-III kw. 2015 r. wobec 442 w I-III kw. 2014 r.). – niż w segmencie produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (1402
poszkodowanych w I-III kw. 2015 r. wobec 1413
w I-III kw. 2014 r.).

w prowadzeniu działalności operacyjnej.

Pozytywną rolę w zmianie tej kultury bezpieczeństwa odgrywa
prowadzony przez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego Program
„Bezpieczna Chemia”. Program jest prowadzony pod hasłem:
„w bezpieczeństwie nie ma konkurencji” i jego głównym celem
jest wzmocnienie wśród pracowników zakładów chemicznych wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa
procesowego. „Bezpieczna Chemia” została zainicjowana w 2014
r. W ramach programu między innymi odbywają się seminaria,
na których przedstawiciele zakładów wymieniają się najlepszymi
- Poprawa jest wyraźna i – w odróżnieniu od opinii niektórych eks- praktykami w zakresie ograniczania wypadkowości.
pertów – poparta statystykami Głównego Urzędu Statystycznego –
- Program „Bezpieczna Chemia” pokazuje, że jeśli chodzi o bezmówi Paweł Zawadzki, Kierownik Programu „Bezpieczna Chepieczeństwo, Polska znajduje się w awangardzie regionu Europy
mia” (Polska Izba Przemysłu Chemicznego).
Centralnej. Polska Chemia to jedyna branża gospodarki, która
Przyczyny mniejszej liczby poszkodowanych w wypadkach
wdrożyła kompleksowy projekt mający na celu zmniejszanie liczby wypadków w przedsiębiorstwach – mówi Paweł Zawadzki. –
Nie jest możliwe wskazanie jednej, dominującej przyczyny popraMamy się czym chwalić, co nie oznacza, że nie mamy ambicji,
wy statystyk dot. bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym. Możżeby za rok statystyki były jeszcze lepsze. Obecnie rozwijamy
na wskazać kilka: tendencja do zaostrzania przepisów dot. BHP
bazę zdarzeń wypadkowych i awarii, tzw. „repozytorium analii bezpieczeństwa procesowego (np. implementacja dyrektywy
tyczne”, które zapewnia ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii
Seveso), wymiana aparatury i urządzeń na nowsze, wprowadzanie
w przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie działań, które sprawnowoczesnych kodeksów BHP przez osoby odpowiedzialne za bezdziły się w innych przedsiębiorstwach.
pieczeństwo w zakładach, wyższe wymagania kwalifikacyjne służby BHP, a przede wszystkim zmianę kultury bezpieczeństwa. Paweł Kwiecień
– Zmiany podejścia do bezpieczeństwa nie da się zmierzyć
w punktach, jednak to ona spaja wszystkie pozostałe czynniki
poprawiające bezpieczeństwo – mówi Paweł Zawadzki. – To nowo- * dane za: Monitoring rynku pracy. Wypadki przy pracy w okresie
czesna kultura bezpieczeństwa sprawia, że nie ma oporu społecz- I-III kwartał 2015 r., Główny Urząd Statystyczny 2015; Monitoring rynku
nego wobec wydatków związanych z zakupem nowych maszyn, pracy. Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2014 r., Główny Urząd
technicznych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy Statystyczny 2014.
i zmianą przepisów. Dzisiaj większość pracujących rozumie, Partnerami Strategicznymi Programu "Bezpieczna Chemia" są:
że te wydatki wrócą do zakładów wraz z obniżeniem wypadkowo- PKN Orlen S.A., Grupa Azoty S.A. i BASF Polska Sp. z o.o Partści, kosztów związanych z odszkodowaniami lub przestojami nerami Głównymi są PCC Rokita S.A. i Anwil S.A.

Koordynatorem
Programu
„Polska
Chemia”
jest
Polska
Zapraszamy do współpracy: kontakt@programbezpiecznachemia.pl
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Izba

Przemysłu

Chemicznego.
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Fot. materiały prasowe C&C Partners

Komunikacja i bezpieczeństwo
Informacja, ostrzeżenie oraz aktywna prewencja
Bezpieczeństwo pracowników opiera się na szeregu praktycznych rozwiązań z zakresu
tworzenia, rozwoju i ugruntowywania odpowiednich praktyk, mających na celu ograniczanie
wypadków przy pracy oraz zapobieganie im. Wdrażane rozwiązania przyczyniają się
nie tylko do ochrony życia i zdrowia osób pracujących, ale także do podnoszenia wydajności

przedsiębiorstw oraz jakości oferowanych przez nie usług i produktów.
Leszek Schmidt
Kierownik ds. produktu
C&C Partners
www.ccpartners.pl
Oprócz podejmowania odpowiednich działań, warto zastanowić się
nad wprowadzeniem realnych narzędzi zwiększających bezpieczeństwo w pracy. Dzisiaj należy zadać pytanie, co oferują nowoczesne
technologie oraz jak ich użyć, aby optymalizacja czy troska o bezpieczeństwo była na jeszcze wyższym poziomie. Komunikacja i bezpieczeństwo to podstawowe funkcjonalności, jakie pełni system
interkomowy stosowany w obiektach przemysłowych. Wiele osób
zastanawia się nad różnicami pomiędzy zaawansowanym systemem
interkomowym a tradycyjnym domofonem. Okazuje się, że jest ich
bardzo wiele. Zacznijmy od tego, co widzimy „na pierwszy rzut
oka”, czyli od wyglądu zewnętrznego. Przemysłowa stacja interkomowa cechuje się dużym rozmiarem, jest koloru pomarańczowego,
często widnieje na niej napis SOS. Wszystkie te cechy powodują,
że stacja jest widoczna w przypadku potrzeby szybkiego wezwania
pomocy. Szybkość i prostota obsługi możliwe są przede wszystkim
dzięki dużym przyciskom wywołania zaprojektowanym tak,

aby ich użycie było możliwe podczas noszenia rękawic roboczych.
Niezawodność i funkcjonalność przycisków to priorytet. Dodatkowe
podświetlenie LED przycisku informuje na przykład o statusie połączenia. Dlatego stacje interkomowe wyposażone są w przyciski
zaprojektowane zgodne z normą IP67, zapewniając tym samym
dodatkową ochronę przed pyłem i wodą. Dodatkowo ramka ochronna zabezpiecza przyciski przed niezamierzonym użyciem.
Stacje wykonane są z wysoko wytrzymałej mieszanki poliestru
z poliwęglanu (Polyester-Carbonate) w klasie ochronności IP66,
co oznacza, że jest w pełni zabezpieczona z każdej strony
przed pyłem i silnymi strugami wody. Odporność na warunki atmosferyczne, korozję oraz na działanie substancji chemicznych i wysokich temperatur to cechy, które musi mieć każda stacja przemysłowa. Dodatkowym atutem jest fakt, że powłoka ta zapewnia również
wysoką odporność na promieniowanie UV i zmniejszenie palności
według klasy UL 94v0.
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Bezpieczeństwo
Analizując powyższe cechy można łatwo wywnioskować, że zwykła
stacja domofonowa nie spełni wymagań stawianych przez ciężkie
warunki panujące w zakładach chemicznych i nie jest w stanie
przetrwać nawet kilku miesięcy pracy na tak wymagającym obiekcie. Co może mieć bardzo przykre konsekwencję, gdy nadejdzie
realna potrzeba wezwania pomocy.
Innym typem obudowy interkomów stosowanych w przemyśle
jest seria interkomów z certyfikatem ATEX przeznaczonym do stref
zagrożonych wybuchem. Dla pomieszczeń laboratoryjnych (tak
zwanych stref czystych) stosuje się interkomy z membraną foliową,
które zapobiegają przedostaniu się bakterii do środka urządzenia
dzięki zasłoniętemu głośnikowi oraz mikrofonowi. Dodatkowo urządzenia foliowane mogą być przemywane płynami czyszczącymi.
Niemałe znaczenie ma również moc urządzeń interkomowych.
Tak zwany hałas otoczenia sięga czasami 100dB, dlatego wbudowany wzmacniacz klasy D o mocy 25W musi poradzić sobie z takim
warunkami pracy, a w praktyce wytworzyć jeszcze większe ciśnienie akustyczne niż panujące warunki otoczenia. Współczesne stacje interkomowe mogą wytworzyć ciśnienie akustyczne do 120 dB
w przypadku głośnika wbudowanego w stację oraz do 128 dB stosując tubowy głośnik zewnętrzny, podłączony do interkomu.

mikrofonu zostanie obniżona. Po obniżeniu poziomu hałasu otoczenia do domyślnej wartości, zmienione ustawienia mocy głośnika
i mikrofonu zostaną odpowiednio zmienione do wartości domyślnej.
Funkcja działa automatycznie nawet podczas trwającego rozgłoszenia interkomowego.
Nowością zwiększającą możliwości systemu interkomowego
oraz rozgłoszeniowego jest integracja programowa serwera interkomowego ze sterownikami PLC. System interkomowy może otrzymać informację o stanie sterownika PLC i zareagować w odpowiedni sposób, na przykład odtwarzając komunikat awaryjnie do wybranej grupy odbiorców interkomowych oraz stref rozgłoszeniowych.
Dodatkowo z poziomu systemu interkomowego można sterować
elementami PLC w celu na przykład zatrzymania danego procesu.
Integracja systemów

System interkomowy to przede wszystkim komunikacja głosowa.
Dlatego w prosty sposób możliwe jest wykonanie integracji systemu
interkomowego z telefonią analogową, telefonią VoIP oraz systemem bezprzewodowym w standardzie DECT różnych producentów.
Uzupełnieniem tej funkcjonalności jest integracja z radiotelefonami analogowymi lub cyfrowymi w standardzie TETRA. Z pomocą
takiego narzędzia pracownik może cały czas nasłuchiwać komunika„Moc” interkomu to jednak nie jedyny klucz do sukcesu. System ty rozgłoszeniowe z systemu interkomowego na radiotelefonie
musi zapewnić niezawodność działania i zrozumiałość mowy w każ- lub nadawać rozgłoszenia grupowe z radiotelefonu na system interdych warunkach. W systemach bezpieczeństwa nie mamy czasu na komowy.
zadawanie pytań, więc przekaz musi być odebrany jednoznacznie.
Wizualizacja
W tych zadaniach pomagają nam zaawansowane procesory DSP
umożliwiające rozmowę interkomową w paśmie przenoszenia Dopełnieniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i komunikacji jest wizualizacja stanu wszystkich urządzeń systemu interkomodo 16 kHz, zawierające całe spektrum ludzkiej mowy.
wego oraz rozgłoszeniowego. Opcją dodatkową jest moduł nagryCo jeszcze umożliwiają współczesne procesy DSP w systemach
wania rozmów interkomowych oraz wszystkich komunikatów rozinterkomowych?
głoszeniowych. System umożliwia także synchronizowane nagrywaAutomatyczny monitoring informujący o przerwie lub zwarciu linii nia głosu i obrazu w jednym systemie. Dostępne jest także powiasygnałowej. W przypadku uszkodzenia linii interkomu, system auto- domienie mailowe większej grupy odbiorców o sytuacjach alarmomatycznie poinformuje o tym fakcie operatora.
wych lub uszkodzeniach sprzętowych. Integracja z systemami CCTV
to głównie przełączania widoku z kamer przy alarmie czy wywołaKolejną funkcją bezpieczeństwa jest gwarancja połączenia.
niu SOS. Na wizualizacji systemu interkomowego można dodać podSystem monitoruje, czy prąd zasilania interkomu jest wystarczajągląd z kamer czy stany innych systemów, na przykład PPOŻ za pocy do poprawnego działania danej stacji z odpowiednim poziomem
mocą protokołu OPC. Rozszerzeniem integracji ze sterownikami
głośności. Jeżeli długość linii jest zbyt duża (w systemach cyfroPLC jest możliwość wykorzystania modułów logicznych oraz algebry
wych może dochodzić do 3000 metrów), a poziom prądu za mały,
Boola do bardziej zawansowanych procesów produkcyjnych. Integłośność stacji zostaje zmniejszona automatycznie, ale co najważgracja z systemami kontroli dostępu umożliwia otwieranie przejniejsze, rozmowa nie zostanie przerwana.
ścia z poziomu interkomu oraz wprowadzanie funkcji śluzowości.
Funkcja automatycznego testu poprawności działania głośnika Wszystkie informacje o połączeniach i wykonanych operacjach mooraz mikrofonu to bardzo ważne narzędzie. Operator musi mieć gą być zapisane w bazie danych SQL.
pewność, że wszystkie stacje interkomowe działają poprawnie
Podsumowując, jest wiele narzędzi technicznych zwiększających
przez 24/7 bez potrzeby ręcznego testowania urządzenia
bezpieczeństwo pracy w wymagających warunkach przemysłowych.
przez pracowników.
Systemy interkomowe umożliwiają aktywną prewencję, działanie
Automatyczne dostosowanie głośności do panujących warunków podczas zagrożenia oraz mogą służyć jako narzędzie dowodowe
otoczenia
w celu wyjaśnienia źródła problemu (nagrana rozmowa, logi systemowe).
Przekaz nie może być ani za mocny ani za słaby, aby został dobrze
zrozumiany. Dlatego w zależności od zmieniającego się poziomu Leszek Schmidt
hałasu otoczenia wyrażonego w dB, system powinien mieć możliwość automatycznej regulacji głośności stacji interkomowych.
W przypadku nagłego zwiększania się hałasu otoczenia na przykład
silnika elektrycznego, moc wzmocnienia głośnika w stacji interkomowej zostanie automatycznie zwiększona, a moc wzmocnienia

Magazyn Polska Chemia

33

Kosztowny problem
z atmosferami wybuchowymi
Jak go uniknąć?

Produkcja wyrobów spożywczych zazwyczaj wymaga zastosowania surowców sypkich,
które stwarzają ryzyko wybuchu i pożaru. Polskie i europejskie prawo w takich
przypadkach wymaga od właściciela zakładu produkcyjnego opracowania Dokumentu
Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który może stać się dla niego kosztownym
problemem. Jak sobie z nim poradzić?
doradza Jarosław Pusio
Ekspert w dziedzinie analiz
GRUPA WOLFF

W

ramach dostosowania jednego z większych polskich
zakładów przemysłu spożywczego (produkującego między innymi wyroby instant) do wymogów prawa w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego konieczne było opracowanie
tak zwanego Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zdaniem Jarosława Pusio – eksperta w GRUPIE WOLFF w dziedzinie
analiz – DZPW stanowi dla pracodawcy swego rodzaju mapę drogową, wskazującą zagrożenia związane z wybuchem, jakie występują
na terenie zakładu. Często zdarza się, że w tego typu dokumentach zawarte są propozycje rozwiązań technicznych
i organizacyjnych, których wdrożenie pozwoli pracodawcy zmniejszyć ryzyko wystąpienia wybuchu lub ograniczyć jego ewentualne
skutki do akceptowalnego poziomu. Proponowane rozwiązania, w
uzasadnionych przypadkach, mogą także dotyczyć sposobów elimi-

nacji lub ograniczenia zasięgu stref zagrożenia wybuchem, wyznaczonych na terenie danego zakładu. Pracodawcy doskonale zdają
sobie sprawę z tego, że dostosowywanie tych szczególnych obszarów pracy do wymogów prawnych nierzadko jest bardzo kosztowne.
Opracowany na potrzeby wspomnianego zakładu dokument ujawnił
wiele miejsc, w których zostały wyznaczone zewnętrzne (na zewnątrz maszyn, zbiorników itp.) strefy zagrożenia wybuchem. Sytuacja ta generowała dla właściciela fabryki duże problemy, z których najpoważniejszym była konieczność wymiany szeregu urządzeń niespełniających wymogów obowiązującego prawa, na certyfikowane i mające stosowne oznaczenia ochrony przeciwwybuchowej Ex. Przedsięwzięcie to wiązało się z potężnymi nakładami finansowymi.
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„

Wydanie zalecenia wskazującego na konieczność wymiany urządzeń pracujących w strefie zagrożonej wybuchem na nowe z punktu widzenia inżyniera lub grupy inżynierów audytujących daną instalację z pewnością jest rozwiązaniem najprostszym. Takie podejście nie zawsze jednak jest optymalne pod kątem ekonomicznym
i technicznym.
Doświadczona firma audytująca zakład, który boryka się z podobnym problemem, w pierwszej kolejności powinna zaproponować
rozwiązania techniczne, które pozwolą wyeliminować lub ograniczyć możliwość powstawania atmosfery wybuchowej, a co za tym
idzie – wyeliminować lub ograniczyć zasięg wyznaczonych stref
zagrożenia wybuchem. W większości przypadków doszczelnienie
układu transportowego, przesypu lub urządzenia czy wdrożenie
lokalnego odpylania lub wentylacji mogą okazać się rozwiązaniami
zdecydowanie korzystniejszymi, które jednocześnie pozytywnie
wpłyną na inne aspekty bezpieczeństwa pracy. – Mam tu chociażby
na myśli polepszenie warunków pracy poprzez ograniczenie stężenia szkodliwych dla zdrowia pyłów w miejscu pracy –
komentuje Jarosław Pusio.

Bezpieczeństwo

DZPW stanowi dla
pracodawcy swego rodzaju
mapę drogową.
buchem w ich otoczeniu. Należy zaznaczyć, że sposób mocowania
połączeń elastycznych często nie zapewnia pełnej szczelności układu. Do mocowania materiałów elastycznych pomiędzy dwoma elementami instalacji najczęściej stosuje się obejmy zaciskowe dokręcane śrubką lub zwykłą taśmę klejącą, które na skutek przenoszonych drgań z czasem mogą się rozluźnić i w konsekwencji
po prostu odpaść. Same materiały elastyczne również mogą się
rozszczelnić, z uwagi na ich naturalne zużywanie się (przetarcia,
pęknięcia) i brak systematycznej kontroli ich stanu technicznego.

Wyznaczone w obszarze połączeń elastycznych strefy 22 zagrożenia wybuchem można całkowicie wyeliminować lub przynajmniej
ograniczyć ich zasięg. W zależności od rozpatrywanego przypadku
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie minizaleca się:
malnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
stosowanie pewnych/solidnych mocowań połączeń elastyczwybuchowej w pierwszej kolejności powinno się ograniczać ryzyko
nych (kołnierzowych, tri-klampów itp.),
wystąpienia atmosfery wybuchowej, dopiero w następnym kroku

stosowanie materiałów o potwierdzonej wytrzymałości
należy skupić się na obniżeniu ryzyka uaktywnienia się źródeł zana ścieranie lub/i rozciąganie,
płonu, czyli w tym przypadku na wymianie urządzeń. Są to działastosowanie dwuwarstwowych połączeń elastycznych; matenia prewencyjne, które należy podjąć w pierwszej kolejności, trze- 
riał zewnętrznego połączenia elastycznego powinien być
ba jednak pamiętać, iż nie są one wystarczające i nigdy nie niwebezbarwny, co umożliwi kontrolę szczelności wewnętrznego
lują ryzyka wybuchu do zera. Z tego względu muszą być uzupełniapołączenia elastycznego,
ne o zabezpieczenia minimalizujące skutki wybuchu, tj. tłumienie
i/lub odciążanie oraz odsprzęganie wybuchu – to jednak temat 
wykonywanie systematycznych kontroli szczelności połączeń
na oddzielny artykuł.
i stanu zużycia zastosowanych materiałów, lub
Poprosiliśmy naszego eksperta o przedstawienie kilku problemów, 
z jakimi na co dzień spotyka się w przemyśle, oraz praktycznego
podejścia do ich rozwiązania poprzez zastosowanie tzw. środków
prewencyjnych.

w nietypowych przypadkach, np. na rurociągach transportu
pneumatycznego lub w dnach wibracyjnych zbiorników/
silosów zabezpieczonych przed skutkami wybuchu stosowanie wyłącznie połączeń elastycznych, które będą w stanie
wytrzymać zredukowane ciśnienie wybuchu (ciśnienie powstałe w chronionym aparacie podczas np. odciążania/
tłumienia wybuchu), potwierdzonych odpowiednim certyfikatem.

Jarosław Pusio: skupię się na trzech powszechnie spotykanych sytuacjach, które w jasny sposób ukazują, jak wyeliminować całkowicie lub ograniczyć istniejące strefy zagrożenia wybuchem, co w
dużym stopniu może wyeliminować konieczność wymiany pracujących urządzeń na takie, które będą spełniać wymogi dyrektywy Każdy przypadek ograniczenia zasięgu lub eliminacji strefy 22 zagrożenia wybuchem wokół połączenia elastycznego wymaga indyATEX.
widualnego podejścia. W niektórych przypadkach, kiedy połączenia
1 PRZYKŁAD
elastyczne nie są poddawane naprężeniom i nie mają kontaktu
W układach załadunkowych/rozładunkowych big-bagów, zbiorni- z wycierającym produktem, wystarczające do wyeliminowania
ków, przesiewaczy lub mieszalników często stosuje się połączenia strefy 22 może być ich pewne zamocowanie (np. na tri-klampie)
elastyczne (materiały tkaninowe lub z tworzyw sztucznych), które i systematyczna kontrola szczelności. Natomiast dla połączeń elałączą stałe/nieruchome elementy instalacji z elementami wibrują- stycznych poddanych ciągłym drganiom/wibracjom, a także mającymi, drgającymi lub przymocowywanymi tymczasowo. Typowymi cych kontakt z wycierającym produktem konieczne mogą okazać
przykładami miejsc stosowania takich rozwiązań są: zbiornik połą- się zastosowanie podwójnego połączenia elastycznego o zwiększoczony z dnem wibracyjnym, mieszalnik połączony z lejem rozła- nych parametrach wytrzymałościowych, pewne kołnierzowe mocodunkowym lub big-bag podpięty pod lejem zasypowym. Stosowanie wanie oraz zwiększona częstotliwość kontroli stanu technicznego
połączeń elastycznych pozwala uszczelnić miejsca przesypowe połączenia. Dopiero po długotrwałej obserwacji zastosowanego
sypkiego materiału, a także minimalizuje przenoszenie drgań rozwiązania można będzie podjąć decyzję o rezygnacji z klasyfikaz ruchomych elementów instalacji na te pozostające w spoczynku. cji strefy 22 w tym obszarze. Może się jednak okazać, że nawet tak
Niestety, z uwagi na swoją konstrukcję tego typu połączenia mogą zaawansowane zabezpieczenie nie zapewni 100 proc. szczelności
być również potencjalnymi źródłami emisji pyłu do otoczenia, układui jedyne, co będzie można zrobić w tej sytuacji, to ogranico z kolei wymusza konieczność wyznaczenia stref zagrożenia wy- czyć zasięg wyznaczonej strefy 22, np. z 2 m do 0,5 m.
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Należy brać pod uwagę to, że w przypadku obszarów wylotu powietrza z jednostek filtracyjnych nie da się zastosować rozwiązań technicznych, które pozwoliłyby
na całkowitą eliminację strefy 22 zagrożenia wybuchem. Fot. Pixabay.com

2 PRZYKŁAD

filtracyjną) zalegający pył może unieść się w powietrze i utworzyć wybuchową chmurę pyłu. Do zainicjowania wybuchu brakuje już tylko
Innego typu obszarem potencjalnej emisji pyłu z instalacji technoloefektywnego źródła zapłonu.
gicznej, gdzie występuje konieczność wyznaczenia strefy 22 zagrożenia
wybuchem, jest wylot oczyszczonego powietrza z jednostek filtracyj- Należy brać pod uwagę to, że w przypadku obszarów wylotu powietrza
nych (filtrów, odpylaczy czy odkurzaczy). Występujące w zakładach z jednostek filtracyjnych nie da się zastosować rozwiązań technicznych,
produkcyjnych, nie tylko spożywczych, instalacje aspiracyjne mają które pozwoliłyby na całkowitą eliminację strefy 22 zagrożenia wybuza zadanie m.in. zmniejszyć koncentrację pyłu w obszarach układów chem. Również stała kontrola szczelności i czystości w tych obszarach
zasypowych/przesypowych produktów sypkich albo odpowiadają instalacji aspiracyjnych nie będzie tutaj wystarczająca.
za oczyszczenie i odprowadzenie nadmiaru powietrza transportowego
Niemniej jednak na terenie audytowanego zakładu zaobserwowano
ze zbiorników zasilanych pneumatycznie materiałem sypkim. Warto
kilka pomysłowych rozwiązań technicznych, które pozwoliły
zaznaczyć, że zastosowanie efektywnego odpylania może pozwolić na
na „wyeliminowanie” (zmianę lokalizacji lub przestrzenne ograniczezłagodzenie klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w aspirowanym
nie) wyznaczonych stref 22 zagrożenia wybuchem. W tym celu zastosoobszarze lub w jego otoczeniu. Nie to jednak jest tematem opisywanewano:
go w tym punkcie problemu. Instalacje aspiracyjne, poza pozytywnymi
wyprowadzenie źródeł emisji pyłu na zewnątrz budynku
aspektami, mogą także przyczyniać się do generowania stref 22 zagro- a)
żenia wybuchem. Na skutek rozszczelnienia się worka, patronu
Oczyszczone w jednostkach filtracyjnych powietrze wyprowadzane
czy kasety filtracyjnej, zabudowanej wewnątrz jednostki odpylającej,
jest kanałem, przeprowadzonym poprzez ścianę budynku, do atmosfepoprzez kanał wylotowy do otoczenia może uwalniać się pył. Innymi
ry. W ten sposób została zmieniona lokalizacja strefy 22. Strefę wyprosłowy, w bezpośrednim otoczeniu wylotu oczyszczonego powietrza
wadzono poza pomieszczenie technologiczne, do przestrzeni otwartej,
z komory filtracyjnej może okazjonalnie utworzyć się atmosfera wybuw której nie ma żadnych urządzeń ani personelu. Brak strefy w pochowa w postaci obłoku pyłu, co w konsekwencji będzie prowadzić do
mieszczeniu technologicznym m.in. eliminuje koszty wymiany urządzeń
powstania na sąsiednich urządzeniach i konstrukcjach warstwy pyłu,
elektrycznych na Exowe (certyfikowane zgodnie z wymogami dyrektywy
która również stwarza zagrożenie wybuchowe. W pewnych okolicznoATEX).
ściach (np. przeciąg w pomieszczeniu, w którym zabudowano jednostkę
b) stopniowaną filtrację oczyszczanego z pyłu powietrza

„

Norma przewiduje
złagodzenie klasyfikacji stref
zagrożenia wybuchem w przypadku
stosowania stopniowanej filtracji.

Warto wspomnieć, że norma PN-EN 60079-10-2 przewiduje złagodzenie
klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w przypadku stosowania stopniowanej filtracji. Jeżeli oczyszczone powietrze np. z jednego filtra
zostanie podane do kolejnego filtra, wówczas na wylocie powietrza
z tego drugiego filtra nie trzeba będzie już wyznaczać strefy zagrożenia
wybuchem 22. Strefa ta zostanie zamknięta w przestrzeni wewnętrznej
pomiędzy obydwoma filtrami.
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„

Bezpieczeństwo

W pierwszej kolejności
powinno się ograniczać ryzyko
wystąpienia atmosfery wybuchowej,
dopiero w następnym kroku należy
skupić się na obniżeniu ryzyka
uaktywnienia się źródeł zapłonu.
W audytowanym zakładzie zastosowano takie właśnie rozwiązanie,
to jest na wylocie oczyszczonego powietrza z podstawowego filtra,
na końcu kanału wylotowego zainstalowano filtr patronowy (drugi stopień filtracji). Zabezpieczony w ten sposób kanał wylotowy nie będzie
generował zewnętrznej strefy 22 zagrożenia wybuchem. Występowanie
strefy 22 zostało ograniczone wyłącznie do przestrzeni wewnętrznej
kanału. Również i w tym przypadku brak strefy 22 w pomieszczeniu
technologicznym pozwoli m.in. na eliminację kosztów wymiany urządzeń elektrycznych na Exowe (certyfikowane zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX).
3 PRZYKŁAD
Kolejnym typem obszaru zagrożonym emisją pyłu, gdzie konieczne
może być wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem, są stanowiska
zasypu/dozowania surowców sypkich. Zasypy możemy podzielić
na otwarte lub częściowo obudowane oraz na odpylane i nieodpylane. Zgodnie z normą PN-EN 60079-10-2, w zależności od zastosowanego rozwiązania, wokół zasypów standardowo wyznacza się strefy
22 lub 21. Natomiast wewnątrz zasypów zawsze wyznacza się strefę
20 zagrożenia wybuchem. Zasięg zewnętrznych stref zagrożenia
wybuchem wyznacza się indywidualnie, zależnie od obserwowanego
zapylenia – z reguły jest to zasięg 1 m od zewnętrznych krawędzi
zasypu. W uzasadnionych przypadkach, zasięg ten można zmniejszać lub zwiększać.

Fot. Pixabay.com

z ATEX), operacje rozdrabniania substancji wykonywać w szczelnie
zamkniętych urządzeniach (młynki, kruszarki itp.), może to jednak
generować konieczność zabezpieczenia tych urządzeń przed skutkami wybuchu.
Adekwatnie do występującej sytuacji stosowanie się do powyższych
wytycznych pozwoli na ograniczenie zasięgu stref zagrożenia wybuchem (np. z 1 m do 0,5 m, a w niektórych przypadkach nawet do 0)
lub zmiany klasyfikacji wyznaczonej strefy (np. z 21 na 22).

Powyżej przedstawiono tylko niewielką część problemów, jakie wyDuże znaczenie przy klasyfikacji stref dla tego typu obszarów mają
stępują na typowych instalacjach zagrożonych wybuchem. Pokazują
efektywność lokalnego odpylania, granulacja surowca, a także spoone jednak, iż nie zawsze najprostsze rozwiązania, w tym przypadsób i częstotliwość wykonywania prac porządkowych.
ku wymiana części urządzeń, są optymalne zarówno pod kątem
Przykładowo, podczas zasypywania produktów o większej granulacji technicznym, jak i ekonomicznym. Warunkami koniecznymi do opra(np. cięte kawałki suszonych warzyw) emisja pyłu do otoczenia bę- cowania najkorzystniejszego rozwiązania, które ograniczy ryzyko
dzie pomijalna. Natomiast w przypadku bardziej rozdrobnionych wybuchu w danym obszarze do akceptowalnego poziomu, są:
surowców (średnica cząstek poniżej 0,5 mm) w celu ograniczenia
 doświadczony zespół inżynierów, który zna i rozumie nie tylko
zapylenia i tym samym ograniczenia zasięgu stref zagrożenia wybuprzepisy i normy obowiązujące w obszarze bezpieczeństwa, ale rówchem należy, tam gdzie to jest technicznie możliwe:
nież technologię zastosowaną w danym zakładzie produkcyjnym,
 stosować lokalne (efektywne) odpylanie, zapewniające odpo-  współpraca i chęć dyskusji ze strony właściciela zakładu
wiednie podciśnienie w przestrzeni, do której zasypywany jest suro- (lub delegowanych przez niego pracowników).
wiec,



operacje przesypywania/dozowania surowców wykonywać
w sposób powolny i spokojny; czas przesypywania/dozowania spełniający ten warunek powinien być określony doświadczalnie,



wykorzystywać, gdy to jest możliwe, surowce o małej zawartości pyłu (np. granulaty),



systematycznie wykonywać czynności porządkowe (usuwanie
zalegającego pyłu na podłodze i urządzeniach), przy użyciu urządzeń podciśnieniowych (np. odkurzaczy w wykonaniu zgodnym
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Innowacje w bezpieczeństwie – wymagania i potrzeby
Wielu

kierowników

bezpośrednio

odpowiedzialnych

w

zakładach

pracy

za techniczne bezpieczeństwo pracowników w strefach zagrożonych wybuchem
zdaje sobie sprawę, że spełnienie określonych wymagań i zapewnienie
bezpieczeństwa można osiągnąć jedynie poprzez podwyższenie Bezpieczeństwa
Procesowego i Wybuchowego.

Marek W. Konieczny
Dyrektor Naczelny
INTROSYS Spółka z o.o.

A

by dokładnie sformułować te wymagania, potrzebne jest
zdefiniowanie pojęć związanych z urządzeniami używanymi w strefach Ex, systemami w nich pracującymi, atmosferą wybuchową - opisaną jako mieszanina powietrza z substancjami
palnymi typu gazy, mgły, pary czy płyny w standardowych warunkach atmosferycznych. Jak wiadomo, w przemyśle wiele procesów
przebiega w niestandardowych warunkach, na przykład przy niskim
ciśnieniu, wysokiej lub niskiej temperaturze, próżni. Takie warunki
znacznie zmieniają poziom i rodzaj wymagań.

Z tym problemem wiąże się podstawowe pytanie: jak wysoki poziom bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego, a przede
wszystkim realny poziom ryzyka należy przyjąć, jak je zdefiniować
i kto je ma określić?

Wydaje się, że w przypadku określania rodzaju wymagań wobec
systemów łączności i nagłośnienia na terenie zakładu pracy, niezbędna jest współpraca firm instalacyjnych ze służbami utrzymania
ruchu i produkcji. Określenie konkretnego typu systemu łączności
interkomowej, nagłośnienia, radiokomunikacji, telefonii, sieci kaZ pośród licznych procesów, które pracodawca musi wdrożyć blowej i ethernetowej jest związane z możliwościami, jakie mogą
w ramach organizacyjnych i technicznych środków ochronnych, one spełniać w strefach zagrożonych wybuchem Ex.
a których nadrzędnym celem jest ograniczenie atmosfery wybuchoSpecjaliści odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa są świadomi,
wej, możliwości jej zapłonu oraz minimalizowanie skutków ewenże przy coraz lepszej, cyfrowej technologii używanej w najnowtualnego wybuchu, można zidentyfikować środki łączności i powiaszych rozwiązaniach komunikacji, stosowanie wieloparowych kabli,
damiania. Innymi słowy, obowiązkiem pracodawcy jest zapewniestarych interfejsów i analogowych urządzeń jest tylko pozornie
nie niezbędnych rozwiązań, aby miejsce pracy, urządzenia i techtańsze. Na szczęście w wielu branżach i przedsiębiorstwach można
niczne systemy komunikacji zostały odpowiednio zaprojektowane,
coraz częściej spotkać najnowsze rozwiązania techniczne,
wykonane i zainstalowane zgodnie z wymogami dla danej strefy Ex.
które oprócz lepszej jakości, większej wydajności, doskonalszej
Życiowe doświadczenie uczy, że „panta rhei”, czyli parafrazując - możliwości konfiguracji, zwiększają także ogólny poziom bezpieczas nie czeka i urządzenia, które były dobre i spełniały pewne czeństwa pracowników, parku maszynowego i całego zakładu.
normy bezpieczeństwa 20-30 lat temu, obecnie mogą być już przeMożliwość integracji łączności tradycyjnej i radiowej, teletransmistarzałe i nie spełniać aktualnych wymagań. Dlatego wielką rolę
sja danych, rozwój urządzeń IP, sieciowanie różnych systemów
mają do wykonania biura projektowe, zarządy i ludzie bezpośredochrony, przeciw-pożarowych, alarmowych i nagłośnienia (PA) odnio odpowiedzialni za produkcję, utrzymanie ruchu i technikę.
zwierciedla nowe trendy w technologiach stosowanych w chemii
Przy projektowaniu nowych obiektów przemysłowych jest to niejai innych branżach na całym świecie.
ko z góry ustalone i w większości przypadków są stosowane najnowsze rozwiązania techniczne. Jednak dla wielu pracodawców Tylko od wyobraźni ludzi i ich antycypacji zagrożeń zależy,
problemem (w tym także finansowym) jest modernizacja i wymia- jaki rodzaj techniki i poziom bezpieczeństwa zastosują. Czy będą
na istniejących i działających systemów, które potencjalnie już nie otwarci na nowe rozwiązania i technologie, czy też będą wykonyspełniają najnowszych wymagań zgodnych z dyrektywami UE. Cza- wać absolutne minimum konserwując przestarzałe rozwiązania
sami zdarza się także stosowanie polityki oszczędności i obniżania i niechętnie podchodząc do innowacji.
kosztów poprzez ponowne instalowanie starych systemów na zmoMarek W. Konieczny
dernizowanych obiektach.
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Szanse dla eksporterów
na rynku litewskim
Litwa, dzięki swojemu położeniu geograficznemu
jest atrakcyjnym krajem zarówno pod względem
bliskości i dostępności dla polskich eksporterów,
jak i pod względem możliwości dotarcia
na sąsiednie rynki.

fot.WPHI Wilno

Krzysztof Januszkiewicz
I sekretarz
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

L

itwa jest punktem styku trzech dużych rynków – w bezpośrednim zasięgu znajdują się bowiem rynek państw
Unii Europejskiej, rynek państw regionu Morza Bałtyckiego
oraz rynki krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym stanowiący jeden obszar celny rynek Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa sprawia,
że Litwa może pełnić rolę kraju tranzytowego pomiędzy Wschodem a Zachodem, oraz Północą a Południem Europy. Atuty położenia geograficznego Litwy doceniają przede wszystkim przedsiębiorcy traktujący rynek litewski jako przyczółek do ekspansji
na rynki pozostałych krajów bałtyckich, a także na rynki Białorusi
czy Rosji.
Litwa nie jest dużym rynkiem – obecnie na Litwie mieszka
2,888 mln mieszkańców i jest to kraj z jednym z największych
ujemnych przyrostów naturalnych w Unii Europejskiej. Największe miasta Litwy to: Wilno (531 rys. mieszkańców), Kowno
(301 tys. mieszkańców), Kłajpeda (156 tys. mieszkańców). Kraj
posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową. Usługi
w litewskim PKB stanowią 68 proc., przemysł stanowi 28 proc.,
a rolnictwo – niespełna 4 proc.
W 2014 r. Litwa najwięcej eksportowała do Rosji (20,8 proc.),
na Łotwę (9,2 proc.), do Polski (8,3 proc.) oraz Niemiec
(7,2 proc.). Najważniejszymi partnerami w imporcie były Rosja
(21,6 proc.), Niemcy (10,9 proc.), Polska (9,4 proc.) oraz Łotwa
(6,9 proc.). Towary pochodzenia krajowego eksportowano do
Niemiec (10,4 proc.), na Łotwę (8,1 proc.), do Niderlandów
(7,2 proc.) oraz Polski (7 proc.).

skim eksporcie i imporcie były produkty mineralne (17,8 proc.
i 25,3 proc. odpowiednio), maszyny i urządzenia mechaniczne,
urządzenia elektryczne (15,4 proc. i 17,0 proc. odpowiednio)
oraz towary przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
(9,2 proc. i 10,4 proc. odpowiednio).
Litwa należy do krajów, z którymi Polska ma największe dodatnie
saldo wymiany handlowej. Roczne obroty pomiędzy krajami oscylują wokół 3,5 mld EUR. W polskim eksporcie na Litwę w okresie
styczeń-listopad 2015 roku największą pod względem wartości
pozycję stanowiły wyroby przemysłu chemicznego (560 mln EUR),
a kolejne pozycje zajęły artykuły rolno-spożywcze (484 mln EUR)
oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego (480 mln EUR).
Niezwykle zróżnicowana jest w polskim eksporcie grupa towarowa
wyrobów przemysłu chemicznego. W omawianym okresie największe pod względem wartości pozycje to: środki owado-, gryzonio-,
grzybo-, chwastobójcze i odkażające (CN 3808*) - 47,9 mln EUR,
kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki
i nadtlenokwasy (CN 2917) - 31,2 mln EUR, biodiesel i jego mieszaniny (CN 3826) - 24,1 mln EUR, organiczne środki powierzchniowo czynne, środki czystości (CN 3402) - 19,5 mln EUR, kity
i masy uszczelniające, wypełniacze malarskie (CN 3214) - 9,7 mln
EUR. Znaczną grupę towarową w polskim eksporcie na Litwę stanowią wszelkiego rodzaju wyroby i preparaty kosmetyczne (49
mln EUR), oraz produkty farmaceutyczne (77 mln EUR). Ponadto
Litwa stanowi duży rynek zbytu dla polskich tworzyw sztucznych
i wyrobów z nich (198 mln EUR) oraz kauczuku i wyrobów z kauczuku (31 mln EUR).

Według wyników 2014 r. głównymi grupami towarowymi w litew- * Kod CN (Combined Nomenclature) oznacza scaloną nomenklaturę towarową handlu zagranicznego

Organizacją zrzeszającą litewskich producentów z branży chemicznej jest Litewski Związek Przedsiębiorstw
Przemysłu Chemicznego (Lietuvos chemijos pramonės įmonių asocjacija), w skład której obecnie wchodzi
21 podmiotów. Z listą członków można zapoznać się na stronie internetowej Związku www.chemija.lt.
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W polskim eksporcie na Litwę w okresie styczeń-listopad 2015 roku największą pod względem wartości pozycję stanowiły wyroby
przemysłu chemicznego

Z Litwy natomiast importujemy głównie nawozy azotowe
(CN 3102) – 36,2 mln EUR, nawozy mineralne lub chemiczne wieloskładnikowe zawierające azot, fosfor i potas (CN 3105) –
27,1 mln EUR oraz podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany (CN 2835) – 15,8 mln EUR.
Litewski przemysł chemiczny jest reprezentowany głównie
przez rafinerię ropy naftowej AB „Orlen Lietuva”, przedsiębiorstwa produkujące nawozy takie jak zakłady azotowe „Achema”,
zakłady chemiczne „Lifosa”, należące do grupy „Achema” zakłady UAB „Agrochema”, zakłady wapiennicze AB „Naujasis kalcitas”
w Naujoji Akmenė, zakłady produkcji krochmalu i glutenu
AB „Amilina”, oraz produkujące wyroby chemii gospodarczej zakłady chemiczne AB „Alytaus chemija” w Alytusie. Poza tym
na Litwie działa 10 spółek produkujących kosmetykę samochodową i płyny eksploatacyjne, również 10 spółek produkujących biopaliwa, około 13 spółek produkujących chemię gospodarczą,
oraz około 70 wytwórców wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy.

W polskim eksporcie na Litwę w okresie styczeńlistopad 2015 roku największą pod
względem wartości pozycję stanowiły wyroby przemysłu chemicznego.
W związku z tym w najbliższym okresie realizacja programu będzie generowała popyt głównie na produkty chemii budowlanej
oraz wykorzystywane przy modernizacji budynków elementy infrastruktury technicznej. Poza tym tradycyjnie szeroki pozostaje
dla polskich producentów litewski rynek wyrobów z tworzyw
sztucznych oraz rynek farmaceutyczny.

Najatrakcyjniejszą niszą rynkową dla polskich firm rozważających
Krzysztof Januszkiewicz
wyjście na rynek litewski jest obecnie branża termomodernizacji
budynków wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej.
Około 95 proc. budynków wielorodzinnych na Litwie zostało wybudowanych przed 1993 rokiem i większość z nich wymaga modernizacji. Wysokie ceny energii na Litwie powodują, że temat
ograniczenia energochłonności zasobów mieszkaniowych staje się
dla gospodarstw domowych coraz ważniejszy. Litewski rząd podejmuje inicjatywy na rzecz przyspieszenia procesu, jednak zakres prac do wykonania nadal pozostaje bardzo obszerny.

Firmy zainteresowane współpracą z rynkiem litewskim zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, tel. +370 5 261 79 60, lub e-mail vilnius@trade.gov.pl. Pracownicy Wydziału
udzielą wszelkich informacji dotyczących warunków działalności na litewskim rynku.
Magazyn Polska Chemia

41

Rozwój przemysłu chemicznego Chin:
szansa dla polskich eksporterów
W związku z zachodzącą
transformacją gospodarczą,
przemysł chemiczny w Chinach
doświadcza szeregu wartych
uwagi zmian. Najważniejszym
z trendów jest coraz
wyraźniejsze nastawienie
na wysoką jakość produktów,
a nie tylko ich wielkość
produkcji.

fot.WPHI Szanghaj

C

hińska Republika Ludowa, której rynek tworzy ponad
1,3 miliarda potencjalnych konsumentów, stanowi obiekt
zainteresowania zagranicznych ekspertów, analityków oraz,
przede wszystkim, przedsiębiorców. Pomimo wciąż utrzymującego
się negatywnego bilansu handlowego z Państwem Środka, w 2015
roku Polska odnotowała 8 proc. wzrost eksportu, którego aż 7 proc.
stanowiły „tworzywa sztuczne i wyroby z nich, kauczuk i wyroby
z kauczuku” (eksport o wartości ponad 142 milionów USD, czyli
9 proc. więcej niż w roku 2014), a nieco ponad 5 proc. to „produkty
przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych” (ponad 104 miliony USD, aż 70 proc. więcej niż w roku poprzednim).
Podkreślić należy, iż na potrzeby niniejszego opracowania posłużono się polską definicją przemysłu chemicznego, w którego skład
wchodzi tzw. wielka chemia (przemysł petrochemiczny, sodowy,
kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych
i włókien sztucznych), chemia niskotonażowa (przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, środków pomocniczych) oraz przetwórstwo
chemiczne (przemysł gumowy, przetwórstwa tworzyw sztucznych,
farb i lakierów, dystrybucja i handel odczynnikami). Pomiędzy Polską i Chinami istnieje w tym zakresie zasadnicza różnica metodologiczna, gdyż chińska definicja przemysłu chemicznego nie obejmu-

Andrzej Pieczonka
I Radca
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Szanghaj

je na przykład kosmetyków i produktów farmaceutycznych.
Opierając się na polskich danych, do najważniejszych produktów
przemysłu chemicznego eksportowanych do ChRL należą: kauczuk
i wyroby z kauczuku; tworzywa sztuczne i artykuły z nich; produkty
farmaceutyczne; chemikalia organiczne; produkty chemiczne różne; chemikalia, związki metali szlachetnych i ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych i izotopów; mydło, preparaty piorące, smarowe, do czyszczenia, szorowania, świece, preparaty dentystyczne; substancje białkowe, skrobie modyfikowane, kleje, enzymy; olejki eteryczne, rezinoidy, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe; garbniki, barwniki, pigmenty, farby, lakiery,
kit, masy uszczelniające, atramenty; nawozy; materiały fotograficzne i kinematograficzne. Analizując chińskie dane dotyczące
wymiany handlowej pomiędzy Polską a chińskimi prowincjami Delty
Rzeki Jangcy, dostrzec można, iż produkty takie jak m.in. kauczuk
i wyroby z kauczuku, tworzywa sztuczne oraz farmaceutyki znajdują się w większości przypadków w pierwszej dziesiątce eksportowanych do tego regionu towarów. Generalnie rok 2015 oznaczał dla
polskich eksporterów produktów chemicznych realizację dostaw
o wartości ćwierć miliarda USD, stanowiąc tym samym
ponad 12 proc. ogólnej wartości polskiego eksportu do Chin.
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Przemysł chemiczny jest trzecią najważniejszą branżą chińskiej
gospodarki (zaraz za przemysłem tekstylnym i maszynowym), przyczyniając się w niemal 10 proc. do całościowego PKB kraju. Poważne zmiany, zachodzące aktualnie w strukturze gospodarki Państwa
Środka, znajdują swoje odzwierciedlenie w trendach zauważalnych
we wszystkich sektorach, w tym także w sektorze chemicznym,
będącym największym tego typu rynkiem na świecie. Dotychczasowe nastawienie na masową produkcję średniej jakości towarów,
w obliczu zachodzących przemian gospodarczych, przyniosło w rezultacie zjawisko nadprodukcji (ang. overcapacity), będące problemem dotyczącym wielu tradycyjnych gałęzi chińskiego przemysłu.
Spowolnienie w dynamice PKB Chin (poziom wzrostu w 2015 roku
wyniósł 6,9 proc.) jest efektem osiągnięcia przez ten kraj określonego poziomu rozwoju i natrafienia na pewne bariery, takie jak
m.in. wzrost kosztów produkcji, konieczność uwzględnienia ekologii, mała konkurencyjność przestarzałej technologicznie oferty
chińskiego przemysłu itp. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację jest
zmiana polityki rządu centralnego ChRL, który podkreśla przeniesienie środka ciężkości w rozwoju gospodarki z napędzanych tradycyjnymi gałęziami przemysłu produkcji i eksportu na konsumpcję
wewnętrzną i rozwój bardziej zaawansowanych sektorów. Oficjalnie zatwierdzony w marcu 2016 roku Trzynasty Plan Pięcioletni na
lata 2016-2020 kładzie szczególny nacisk na pięć głównych aspektów, do których należą: „zielony” rozwój, konsumpcja wewnętrzna, wzrost innowacyjności, otwartość na współpracę zagraniczną
oraz skoordynowany rozwój pomiędzy poszczególnymi sektorami
oraz regionami. Oczekiwany jest ponadto dalszy postęp urbanizacji
kraju, którego 60 proc. populacji do roku 2020 zamieszkiwać będzie w miastach. Powyżej wymienione tendencje zawierają się
w tak zwanej koncepcji „nowej normalności” (ang. new normal), jące z tego problemy zdrowotne mieszkańców kraju. W nadchodząktóra stanowi szeroką definicję zachodzących obecnie procesów cych latach oczekuje się wzrastającego popytu na artykuły związakolejnego, stopniowego reformowania chińskiej gospodarki.
ne z szeroko pojętą ochroną środowiska, którego stan wymaga podjęcia zdecydowanych działań, stanowiących jeden z priorytetów
W związku z zachodzącą transformacją gospodarczą, przemysł chenajnowszego Planu Pięcioletniego. Innowacyjne rozwiązania i techmiczny w Chinach także doświadcza szeregu wartych uwagi zmian.
nologie w zakresie bardziej zrównoważonego „zielonego” rozwoju
Najważniejszym z trendów jest coraz wyraźniejsze nastawienie
będą więc coraz częstszym obiektem pożądania chińskich przedsięna wysoką jakość produktów, a nie tylko ich wielkość produkcji.
biorców.
Zwiększa się przez to zapotrzebowanie na bardziej zaawansowane
i wydajne rozwiązania technologiczne. Coraz bardziej wymagający Wyzwania, przed którymi staje obecnie chiński przemysł chemiczny
rynek stwarza rosnący popyt na wysokiej jakości surowce i półpro- wynikają w dużej mierze także z faktu, iż przemysł ten uzależniony
dukty oraz na tzw. „specjalistyczne produkty chemiczne” (ang. jest od takich czynników, jak między innymi zaopatrzenie w surowspecialty chemicals). Istotnym elementem transformacji będzie ce i półprodukty, z których nie wszystkie występują na terenie
także zwiększenie innowacyjności i postęp technologiczny. Gene- ChRL oraz jakości siły roboczej i sposobów zarządzania, które staralnie w gospodarce do najbardziej obiecujących w nadchodzących nowią poważny problem zwłaszcza w przypadku niewydajnych,
latach segmentów należeć będą: pojazdy elektryczne, nowe tech- poważnie scentralizowanych systemach zarządzania podmiotami
nologie energetyczne, transport i logistyka, biotechnologia, zaa- państwowymi (State-Owned Enterprise). Ponadto, przemysł ten
wansowane technologie produkcyjne oraz nowoczesne rolnictwo, jest branżą wysoce technologiczną, w związku z czym uzależniona
którego rozwój jest niezbędny dla utrzymania samowystarczalności jest od dostępu do najnowszych technologii i nowoczesnych rozwiąChin pod względem podaży żywności. Istotną dziedziną, której in- zań innowacyjnych. Należy także dodać, iż produkcja i przetwórtensywny rozwój zauważalny jest już nawet w przypadku wzrasta- stwo chemiczne stanowią częstokroć zagrożenie dla środowiska
jącego polskiego eksportu do Chin, jest także farmacja naturalnego, co w związku ze wspomnianym już podkreślanym
(odnotowana wartość eksportu w 2015 roku wyniosła aż dwanaście przez politykę rządu centralnego podwyższeniem standardów oraz
razy więcej niż w roku poprzednim). W dużej mierze jest to wynik zwrotem ku bardziej ekologicznym rozwiązaniom, oznaczać będzie
towarzyszących transformacji gospodarczej i zmian społecznych, spore wyzwanie dla lokalnego przemysłu chemicznego. Przedsiętakich jak postępujące starzenie się społeczeństwa, niedawne biorcy Państwa Środka starają się także sprostać problemowi opisaodejście od obowiązującej przez lata „polityki jednego dziecka”, nej powyżej nadprodukcji (overcapacity). Wszystkie te czynniki
a także niechlubnego efektu chińskiego boomu gospodarczego, ja- stwarzają potrzebę transformacji sektora chemicznego i zmiany
kim jest alarmujący poziom zanieczyszczenia środowiska i wynika- strategii w sposobie zarządzania i produkcji.

Analizując chińskie dane
dotyczące wymiany
handlowej pomiędzy Polską
a chińskimi prowincjami Delty
Rzeki Jangcy, dostrzec można,
iż produkty takie jak między innymi
kauczuk i wyroby z kauczuku,
tworzywa sztuczne oraz
farmaceutyki znajdują się w
większości przypadków w pierwszej
dziesiątce eksportowanych do tego
regionu towarów
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Rok 2015 oznaczał dla
polskich eksporterów
produktów chemicznych realizację
dostaw o wartości ćwierć miliarda
USD, stanowiąc tym samym ponad
12 proc. ogólnej wartości polskiego
eksportu do Chin

Chińskie firmy coraz częściej dostrzegają konieczność podnoszenia
jakości swoich produktów, intensywnie inwestując w badania i rozwój
w celu podnoszenie standardu produkowanych towarów. Według prognoz, zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w zakresie produktów chemicznych specjalnego przeznaczenia w wymienionych powyżej oraz innych segmentach wzrastać będzie na przestrzeni kolejnych pięciu lat w tempie około 8-9 proc. rocznie. Sektor ten stwarza
szeroki wachlarz możliwości dla przedsiębiorców, zwłaszcza w kontekście coraz chętniejszego otwierania się Chin na inwestycje zagraniczne. Chińczycy wykazują szczególne zainteresowanie współpracą
z partnerami oferującymi nowoczesne rozwiązania technologiczne,
od których mogliby pozyskać specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie. Przewidywana konsolidacja rynku stwarza również obiecującą
perspektywę pod względem możliwości fuzji i przejęć. Ponadto, strona chińska zainteresowana jest także wejściem kapitałowym na rynki
zagraniczne, głównie w zakresie biotechnologii i farmacji, czego doskonałym przykładem jest niedawne przejęcie udziałów głównego
producenta insuliny w Polsce, firmy Bioton, przez chińskich inwestorów. Na uwagę zasługuje również potencjalnie perspektywiczna
współpraca parków przemysłowych i technologicznych. Na terenie
Szanghaju od lat 90-tych funkcjonuje Szanghajski Park ChemicznoPrzemysłowy (Shanghai Chemical Industry Park), który cieszy się zainteresowaniem wielu podmiotów zagranicznych i z którym współpracę
podjęły do tej pory takie międzynarodowe korporacje, jak BASF,
Huntsman oraz Bayer.

Reklama
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Niestety, dostęp do korzystnie kształtującego się rynku chemicznego w Chinach utrudniany jest nierzadko przez bariery, jakie stwarza system prawny ChRL.
Na zdjęciu: ulice w Szanghaju. Fot. Pixabay.com

Niestety, dostęp do tak korzystnie kształtującego się rynku chemicznego w Chinach utrudniany jest nierzadko przez bariery,
jakie stwarza system prawny ChRL. Dla omawianego sektora jedne
z największych utrudnień związane są z chińskimi procedurami
certyfikacyjnymi. Skomplikowane procedury certyfikacyjne
nie tylko znacznie wydłużają czas potrzebny na prowadzenie towaru na rynek, lecz także łączą się ze znacznymi kosztami. Dodatkową barierę stanowią również chińskie standardy opakowania kosmetyków, które nie są dostosowane do przyjętych norm międzynarodowych. Istnieje w dodatku obowiązek podwójnej rejestracji
leków oraz uzyskania zgody na prowadzenie badań klinicznych
w Chinach. Po przejściu długiej i skomplikowanej procedury certyfikacyjnej kolejnym utrudnieniem jest zbyt słaba i krótka ochrona
patentowa produktów farmaceutycznych i kosmetycznych
oraz brak możliwości zastrzeżenia poufności informacji związanych
z badaniami nad substancją przed formalnym zarejestrowaniem
produktu. Z pewnością przejście przez wyżej wymienione procedury nieuchronnie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów,
na które to koszty wielu przedsiębiorców nie jest przygotowanych.

dowlanej w Chinach rozpoczęła w 2009 roku. Selena, której zakłady produkcyjne ulokowane są w Nantongu (prowincja Jiangsu) sukces swój zawdzięcza połączeniu technologii, wysokiej jakości oferowanych produktów oraz doskonałej znajomości chińskiego rynku.
Działalność Grupy stanowi dowód na to, iż dzięki wcześniejszemu
przygotowaniu i odpowiedniej strategii, sukces na tym tynku
jest możliwy.
Chiński rynek przemysłu chemicznego, jak to bywa także w przypadku pozostałych sektorów, stawia przed przedsiębiorcami zarówno szereg możliwości, jak i wyzwań. Jako że produkty przemysłu
chemicznego stanowią podstawę dla rozwoju licznych pozostałych
gałęzi gospodarki, jego rozwój pozostaje ściśle powiązany z ogólnym kierunkiem, jaki obiera ekonomika ChRL. W obliczu zmieniającego się popytu i tendencji rynkowych, ChRL to miejsce a szczególnych wymaganiach, ale także nieporównywalnej skali, kraj, który
przez szereg lat będzie się szybko rozwijał.

Dokładne zrozumienie potrzeb oraz sposobu myślenia partnerów
z Państwa Środka, a także obowiązujących w nim norm i przepisów
prawnych, to z pewnością jeden z podstawowych kluczy do sukcePrzeszkody te nie powinny jednak zniechęcać polskich przedsięsu.
biorców do współpracy z partnerami z Chin. Perspektywicznymi
sektorami zdają się być artykuły konsumpcyjne, takie jak kosmety- Andrzej Pieczonka
ki, środki czystości, czy farmaceutyki, których Chiny, w związku
ze wzrastającą konsumpcją wewnętrzną i rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości artykuły, importują coraz więcej. W dalszym ciągu istnieć będzie także popyt na zagraniczne surowce
i półprodukty chemiczne, których, pomimo spowolnienia gospodarczego, Chiny w dalszym ciągu potrzebują na ogromną skalę. Polscy
producenci w dalszej perspektywie rozważyć możliwość zaangażowania inwestycyjnego na rynku ChRL. Doskonałym przykładem
jest
tutaj
polska
Grupa
Selena,
która
sprzedaż
i produkcję mas uszczelniających i innych produktów chemii bu-
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Nowy kierunek
Biznes i inwestycje w Birmie
Birma jest jednym z najszybciej
rozwijających się krajów
na świecie, którego roczny
wzrost PKB od 2012 r. wynosi
w granicach 7-8 proc.,
70 proc. populacji kraju
to ludność rolnicza, a 30 proc.
PKB wytwarzane jest przez
rolnictwo. Dlatego tak ważne
jest, aby polskie firmy chemiczne
aktywnie uczestniczyły
w birmańskiej transformacji
fot. Mateusz Nasternak

Paweł Kwiecień: Wrócił Pan niedawno z Birmy, gdzie uczestniczył w misji gospodarczej organizowanej przez Krajową Izbę
Gospodarczą. Jakie możliwości widzi Pan tam dla rozwoju przemysłu chemicznego?

ustrojowej – mówi
Tomoho Umeda, założyciel i szef
agencji Tomo Group.

ską, mamy swoje przedstawicielstwa między innymi w Tokio, Rangunie, Tel Awiwie, Londynie, Nowym Jorku, Los Angeles czy we
wspomnianej już Mjanmie. Współpracujemy z lokalnymi agencjami
business development, dzięki temu mamy odpowiednie kompetencje, aby pomóc polskim firmom odnaleźć się na rynkach zagranicznych, w szczególności azjatyckich i w krajach Bliskiego Wschodu.
Warto tutaj wspomnieć, że drugim bardzo perspektywicznym rynkiem jest Iran, który po dziesięcioleciach izolacji powraca na arenę
międzynarodową i może stać się liczącym się partnerem biznesowym dla polskich firm, wymaga jednak szybkich decyzji biznesowych. Trzeba wiedzieć, że Islamska Republika Iranu to nie tylko
potentat w sektorach ropy i gazu, ale także regionalny lider w dziedzinie rozwoju przemysłowego. Jest to także 80-milionowy rynek
zbytu, który przedstawia ogromne możliwości zbytu również
dla polskich towarów i usług. Co więcej, my dzięki dobrym kontaktom z lokalnymi władzami pomagamy firmom uzyskać niezbędne
wsparcie dla rozwoju nowych inwestycji.

Tomoho Umeda, szef Tomo Group: Mjanma, zwana często Birmą,
przechodzi właśnie transformację ustrojową, podobną do tej,
którą mieliśmy okazję przejść w Polsce. Jednocześnie jest jednym
z najbogatszych w zasoby naturalne krajów Azji i bezpośrednio
graniczy z państwami liczącymi łącznie 3 miliardy ludzi, co daje
około 40 proc. całej populacji na ziemi. Mjanma jest też jednym
z najszybciej rozwijających się krajów na świecie, którego roczny
wzrost PKB od 2012 r. wynosi w granicach 7-8 proc., a w tym roku
prognozuje się nawet 8,5 proc. Dlatego tak ważne jest, aby polskie
firmy aktywnie uczestniczyły w tej transformacji i dotyczy
to zwłaszcza przemysłu chemicznego. Proszę sobie wyobrazić,
że 70 proc. populacji w Mjanma to ludność rolnicza, a 30 proc. PKB
wytwarzane jest przez rolnictwo. Kraj ten posiada ogromny potencjał inwestycyjny w branży chemicznej, energetycznej, budowy Jak doszło do tego, że agencja realizująca projekty w dziedzinie
infrastruktury, petrochemicznej oraz produkcyjnej. Ma ogromne komunikacji zajęła się wspieraniem przemysłu chemicznego
zasoby gazu, a nie ma zakładów chemicznych produkujących nawo- w rozwoju na rynkach zagranicznych?
zy.
Od lat realizujemy projekty komunikacyjne dla firm z związanych
Tomo Group jest agencją znaną jako specjalizująca się w do- z branżą chemiczną, między innymi dla przedsiębiorstwa handloworadztwie komunikacyjnym i strategicznym, skąd pomysł produkcyjnego Ciech, Grupy Azoty i spółek jej podległych, jak Gruna udział w misji gospodarczej?
pa Azoty Kędzierzyn (dawniej Zakłady Azotowe Kędzierzyn) czy
Grupa Azoty Puławy (wcześniej Zakłady Azotowe Puławy). Nie skuMuszę przede wszystkim podkreślić, że jesteśmy firmą doradczą
piamy się jednak wyłącznie na obszarze doradztwa komunikacyjnei nie ograniczamy się do doradztwa komunikacyjnego. Działamy
go, strategicznego czy egzekucji stworzonych strategii B2B, B2C,
na terenie całego świata, cały czas rozszerzamy naszą sieć partnerB2E czy B2G.
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Birma ma ogromne zasoby gazu, a nie ma zakładów chemicznych produkujących nawozy. Na zdjęciu: Birma, most U Bein - najdłuższy most tekowy świata.
Fot. Pixabay.com

Naszą ideą jest pomoc klientom w odnalezieniu narracji, które
opierają się na uniwersalnych, niepodważalnych wartościach i doświadczeniu. Chcemy być agencją, która oferuje kompleksowe
i zintegrowane usługi dla naszych klientów, także w zakresie doradztwa biznesowego. Jeśli mamy świadczyć usługi na najwyższym
poziomie i chcemy być równorzędnym partnerem, musimy wiedzę
merytoryczną czerpać nie tylko od klienta, ale sami wychodzić z
inicjatywą i propozycjami nowoczesnych rozwiązań, które można
zastosować do rozwijania biznesu i wprowadzania innowacji. Musimy rozwijać się z naszymi klientami i poznawać ich biznes nie tylko
od strony komunikacyjnej.

firmami, tym bardziej, że Japończycy poważne interesują się podjęciem w Polsce inwestycji w obszarze energetyki niskoemisyjnej
oraz czystych technologii węglowych. Początek procesu przygotowania i eksploatacji systemów zgazowania węgla zarówno w energetyce, jak i przemyśle chemicznym jest podobny, dlatego chciałbym doprowadzić do zdobycia pożądanego know-how od światowych
liderów w tej dziedzinie.
Zgazowanie węgla i wykorzystanie go w przemyśle chemicznym
to kosztowny projekt i nie każdy z Członków PIPC dysponuje
możliwościami finansowymi, by wprowadzić go w życie.

Projekty, które prowadzimy dopasowujemy do potrzeb i oczekiwań
Jakie innowacje wspierające rozwój biznesu mogą Państwo zaoklienta. Uważam, że projekty zintegrowane, łączące działania bizferować członkom PIPC?
nesowe z komunikacją, są bardziej wiarygodne i dlatego lepiej odPracując dla branży chemicznej, przekonaliśmy się, że nasi klienci bierane przez otoczenie. Ważne jest też, aby prowadzone działania
potrzebują zarówno komunikacji, jak i idących za nią działań bizne- przyczyniały się do tworzenia wspólnego dobra. Ludzie bardziej
sowych opartych o najważniejsze wartości. Wiarygodność buduje angażują się w projekty, w które wierzą, i które przyczyniają się
się poprzez to co robimy, sama komunikacja to za mało. Dlatego bezpośrednio lub pośrednio do polepszania jakości życia. Przykładopodjęliśmy się wsparcia realizacji projektów biznesowych między wo, przygotowaliśmy całą strategię dotyczącą bezpieczeństwa żywinnymi z zakresu czystych technologii węglowych i wykorzystania nościowego. Mało osób zdaje sobie sprawę, jak istotna jest kwestia
procesu naziemnego zgazowania węgla w przemyśle chemicznym. produkcji wysokiej jakości nawozów mineralnych, bez nich nie byłoW ten sposób rozwiązujemy kilka problemów związanych z węglem: by produkcji żywności w takiej skali, jaką mamy obecnie. Ubywa
jeden to wymogi Unii Europejskiej w zakresie zmniejszania udziału ziemi ornej, a przybywa ludzi. Jak się do tego przygotować? Właściwęgla w energetyce, który niekorzystnie wpływa na środowisko, we użycie nawozów mineralnych może pomóc rozwiązać ten prodrugi to możliwość bezpiecznego jego zastosowania w branży che- blem, a naszym celem było zwrócenie szerszej uwagi na ten aspekt.
micznej, a przez to wsparcie dla borykającego się z problemami Rozpoczęty przez nas dyskurs znalazł finał podczas szczytu w Davos
polskiego górnictwa i na koniec – korzyść biznesowa w postaci po- w 2015 r. To pierwszy przypadek udziału polskiej firmy w tak waższerzonej oferty produktowej.
nym wydarzeniu społeczno-gospodarczym, cieszymy się, że Grupa
Azoty mogła być tam obecna i zaznaczyła swoją obecnością wagę
Jaki był udział Agencji w tym projekcie?
problemu, jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe.
Dzięki naszym kontaktom w Japonii, doprowadziliśmy do spotkań
Rozmawiał Paweł Kwiecień
biznesowych Grupy Azoty między innymi z firmą Chugoku Electric
Power, która ma największe doświadczenie spośród wszystkich japońskich spółek energetycznych w wytwarzaniu opartym na węglu.
Marzy mi się nawiązanie bilateralnej współpracy Chugoku z polskimi
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Dynamiczny rozwój Systemu SPOT
w 2015 r.
W 2015 r. minęło piętnaście lat od powstania
Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów
Niebezpiecznych SPOT.
Paweł Kwiecień
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

W

2000 r., kiedy powstawał SPOT, do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, inicjatora Programu, wpłynęło
dziewięć deklaracji od firm chcących wspólnie działać
na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu swoich produktów.
Natomiast w samym 2015 r. do SPOT przystąpiło trzech nowych
członków. – Wzrost liczby zainteresowanych Systemem SPOT
to objaw zmiany podejścia do bezpieczeństwa w polskim przemyśle – mówi Paweł Zawadzki, koordynator Programu „Bezpieczna
Chemia”.

wypadkach/awariach z udziałem produktów chemicznych. SPOT
wiąże się z zasadami programu Odpowiedzialność i Troska i jest
świadectwem powagi, z jaką przemysł chemiczny traktuje swoją
odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska.
- SPOT jest bezpośrednim dowodem na to, że odpowiedzialność
za wyprodukowane materiały przez zakłady chemiczne nie kończy
się na bramach tych zakładów – mówi Katarzyna Skrzypczyńska.

Szczegółowe informacje nt. Systemu SPOT znajdą Państwo na
Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT
stronie internetowej Polskiej Izby Przemysłu Chemicznejest częścią ogólnoeuropejskiej sieci ICE (Intervention in Chemical
go www.pipc.org.pl
Transport Emergencies). – Wśród naszych europejskich partnerów
jesteśmy w czołówce i w bezpieczeństwie transportu podążamy Paweł Kwiecień
za najwyższymi standardami - mówi Katarzyna Skrzypczyńska,
która w PIPC koordynuje działania w ramach SPOT.
SPOT został doceniony przez państwowe służby zajmujące się
bezpieczeństwem. W 2015 r. Komendant Główny PSP Wiesław
Leśniakiewicz wręczył wyróżnienia twórcom Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotom współpracującym. Jedną
z wyróżnionych organizacji – właśnie za SPOT – była Polska Izba
Przemysłu Chemicznego.
System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT
został powołany w 2000 r. przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego z inicjatywy działającej przy Izbie Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego. Celem SPOT-u jest współpraca przedsiębiorstw i służb państwowych w celu ograniczenia skutków awarii
w transporcie materiałów niebezpiecznych. Od kilku lat w ramach
Systemu SPOT mogą działać nie tylko producenci, ale również
przewoźnicy, dystrybutorzy oraz inne firmy, instytucje i organizacje mogące przyczynić się do sprawnej likwidacji awarii i ograniczenia jej skutków.
Przedsiębiorstwa zrzeszone w SPOT za pośrednictwem swych służb
ratowniczych i ekspertów świadczą szybką i fachową pomoc przy

Wykaz Sygnatariuszy SPOT:
1. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
2. Anwil S.A.
3. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
4. Grupa Azoty S.A.
5. Ciech Sarzyna S.A.
6. PCC Rokita S.A.
7. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
8. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
9. Zakładowa Straż Pożarna Orlen Południe S.A. (Zakład Jedlicze)
10. Orlen Paliwa Sp. z o.o. (Oddział Gaz)
11. Brenntag Polska Sp. z o.o.
12. Zakładowa Straż Pożarna Orlen Południe S.A. (Zakład Trzebinia)
13. Firma GS Adam Stoliński
14. Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne Dylpol
15. Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Koordynatorem Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT jest Polska Izba Przemysłu
Chemicznego. Krajowe Centrum SPOT prowadzi PKN Orlen S.A. Przynależność do SPOT jest bezpłatna.
Zapraszamy do współpracy i kontaktu: sekretariat@pipc.org.pl lub straz.pozarna@orlen.pl
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Mapa Sygnatariuszy Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT.
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Fot. materiały prasowe Brenntag Polska

Usługi dodatkowe jako wartość dodana w łańcuchu logistycznym
Dostawy produktów chemicznych, wymagają szczególnego
zaangażowania i bezkompromisowego przestrzegania
rygorystycznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Marcin Papliński
Dyrektor Pionu Logistyki
Brenntag Polska Sp. z o.o.

W

celu zapewnienia sobie bezkonkurencyjności i pozycji
lidera na rynku, firmy handlowe i dystrybucyjne przywiązują szczególną wagę do ciągłego rozwoju, zarówno w aspekcie oferowanych produktów, jak i komplementarnych
usług dodatkowych. Obecnie sprzedawać może każdy, ale – rzecz
jasna – nie każdy przy wyborze dostawcy kieruje się wyłącznie
ceną. Porównując oferty kilku dostawców, uwagę kupującego
z pewnością przyciągną również warunki pozacenowe i jeśli wachlarz usług dodanych będzie wystarczająco szeroki, może mieć
decydujące znaczenie. Uczestnictwo w łańcuchu dystrybucji bynajmniej nie kończy się w momencie wysłania towaru do klienta.

Świadoma swojego profesjonalizmu firma zaoferuje partnerom
handlowym coś więcej. Bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy
praktycznej, może zachęcić klienta do ich wykorzystania, dzięki
czemu obie strony osiągną wymierne korzyści. Dostawca zrealizuje w ten sposób główny cel swojej działalności, a odbiorca zyska
spore szanse na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem, redukując
tym samym koszty swojej działalności. Taki atut ma kluczowe
znaczenie w przypadku działań logistycznych, związanych z obrotem towarami niebezpiecznymi. Czym konkretnie są wspomniane
usługi dodatkowe? Jak celnie trafić w potrzeby klienta? Skąd wiadomo czego może on od nas oczekiwać?
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Transport
Profesjonalny transport
Dostawy produktów chemicznych, wymagają szczególnego zaangażowania i bezkompromisowego przestrzegania rygorystycznych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Środki transportu, obejmujące zarówno transport zakupowy jak i dystrybucyjny, podlegają
przepisom ADR, HACCP, FAMI-QS oraz określonym procedurom wynikającym z certyfikatów jakości ISO. Z tego względu,
każdy z przewoźników zainteresowany współpracą z nami, poddawany jest wnikliwej ocenie, na podstawie analizy specjalnie
do tego celu przygotowanego kwestionariusza. Kluczowym elementem oceny dostawców usług transportowych jest wspomniane już
bezpieczeństwo, ale bierzemy również pod uwagę konkurencyjność oferty, elastyczność współpracy, wysokie kwalifikacje i profesjonalizm kadr (przedstawiciel firmy świadczącej dla nas usługi
transportowe stanie się przecież naszą wizytówką).

Pierwszym z nich jest dystrybucja towarów będących przedmiotem
obrotu między Brenntag Polska a klientem, w którym produkty
kupowane lub produkowane przez naszą firmę podlegają procesowi
rebrandingu i dostarczane są do odbiorcy docelowego pod inną
marką. Drugi model to „czysta” usługa logistyczna, polegająca
na prowadzeniu magazynu i pełnej obsłudze logistycznej klienta
zewnętrznego bez ingerencji w towar. Korzystamy w tym przypadku z wieloletniego doświadczenia i wiedzy na temat obrotu i magazynowania surowców chemicznych, co stanowi silną przewagę konkurencyjną nad typowymi operatorami logistycznymi. Niezaprzeczalną zaletą takiej współpracy jest fakt, że odpowiedzialny operator, dbający o bezpieczeństwo własne oraz swoich partnerów
posiada dodatkowe, wewnętrzne przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa i ochrony, które są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące normy prawne.

Telemetria
Sporo uwagi poświęcamy również sprawnej komunikacji, będąc
świadomym, że ma ona niemały wpływ na kształtowanie naszej Pozytywny wpływ na optymalizację wielkości zapasów magazynoprzewagi konkurencyjnej.
wych surowców chemicznych i ograniczenie związanych z tym
kosztów, ma telemetria – jedna z dziedzin telekomunikacji, zajDzięki szczegółowej analizie arkuszy oceny, certyfikatów, przepromującą się przesyłem wartości pomiarowych na odległość. Poszewadzaniu regularnych audytów, organizacji wspólnych szkoleń
rzyliśmy zatem zakres naszych usług o systemową pomoc obejmuoraz zaangażowaniu w projekty związane z innowacjami w zakrejącą wykonanie pełnej instalacji magazynowej (zbiornik) wraz z
sie szeroko pojętej informacji, na temat ładunków oraz systemów
oprzyrządowaniem monitorującym stan surowca magazynowanego
wspomagających podejmowanie decyzji w transporcie, od kilku
w zbiorniku. Korzystając z tego rozwiązania klient nie musi już
lat, w ramach projektu europejskiego Grupy Brenntag z powodzeczuwać nad ciągłą dostępnością surowca i samodzielnie nadzoroniem wdrażamy w życie i aktywnie promujemy hasło
wać stan oraz prawidłowe funkcjonowanie instalacji, gdyż wszyst„Safety First”.
kie czynności obejmujące zamówienie towaru, jego transport
Tracking przesyłek
i dostawę stają się obowiązkiem naszej firmy.
Termin realizacji zamówienia to jeden z tych czynników,
który może mieć decydujący wpływ na wybór konkretnej oferty
potencjalnego dostawcy. Złożenie zamówienia jest często formalnością, która inicjuje faktyczny proces jego realizacji, a dopiero
sprawność, terminowość i przejrzystość informacyjna ostatecznego
dostarczenia towaru do klienta, determinuje atrakcyjność całości
przeprowadzonej transakcji.

Doradztwo inwestycyjne
Planowanie profilu działalności przedsiębiorstwa, obejmującego
obrót towarami niebezpiecznymi, wymaga spełnienia szeregu wymogów formalno-prawnych wynikających ze składowania chemikaliów, w tym pozyskania serii oficjalnych dokumentów zezwalających na taką działalność. Konieczne jest jednocześnie przygotowanie i precyzyjne opracowanie projektu budowlanego, dobór kompetentnego i sprawdzonego wykonawcy oraz kompleksowe wyposażenie hal magazynowych. Mieliśmy okazję nabyć bogate doświadczenia w tego typu działaniach, podejmując je na własny użytek.
Większość magazynów regionalnych i wszystkie główne centra logistyczne Brenntag Polska zostały w całości zaprojektowane, wybudowane i wyposażone przez profesjonalną kadrę inżynierów i specjalistów, wchodzących w skład zespołu pracowników naszej firmy.

Dlatego, chcąc sprostać podstawowym wymaganiom klientów, warto inwestować w systemy precyzyjnego monitorowania przesyłek,
które z powodzeniem funkcjonują i sprawdzają się w wielu firmach
kurierskich. Jesteśmy w trakcie procesu wdrażania i testowania
własnego systemu, o nazwie BTS (Brenntag Tracking System), osadzonego na platformie cyfrowej, gromadzącej w jednym miejscu
informacje pochodzące zarówno z naszego, wewnętrznego systemu
informatycznego jak i dokumentacji współpracujących z nami
przewoźników. Dzięki takiej kompilacji danych, klient otrzyma
Brenntag Polska jako firma chemiczna stale dąży do poszerzenia
pewną i kompleksową informację na temat statusu każdego swojepalety usług wartości dodanej, dzięki której możemy poczuć się
go zamówienia (w formie SMS lub via www).
współtwórcami rozwoju i sukcesu naszych kontrahentów.
Dystrybucja towarów do klientów naszych partnerów
Marcin Papliński
Istotą działalności gospodarczej (obok tradycyjnej maksymalizacji
zysków) jest minimalizacja kosztów operacyjnych, wynikających
między innymi z utrzymywania magazynów, parku maszynowego
oraz infrastruktury okołomagazynowej.
Wprowadziliśmy więc do oferty naszych usług dodatkowych dwa
modele współpracy biznesowej pozwalające na znaczne ograniczenie kosztów operacyjnych, związane z dystrybucją surowców odbiorcom docelowym, którzy są partnerami naszego klienta.
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European
Cleaning
Document
Certyfikat jakości
dla myjni cystern

Katarzyna Skrzypczyńska
Sekretarz Komisji
ds. Transportu i Dystrybucji
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

W celu pogodzenia interesów specjalistycznych myjni, przewoźników
i producentów branż chemicznej i spożywczej, utworzono certyfikat ECD
(European Cleaning Document). Dokument jest dla przewoźnika
świadectwem, że wykonawca usługi spełnia międzynarodowe standardy
jakości. Wymóg okazania certyfikatu wdrażany jest w polskich zakładach.

N

ieustanny rozwój sektora chemicznego wpłynął na wzrost
zapotrzebowania na usługi towarzyszące, które stanowią
istotne uzupełnienie oferty producentów. Za sprawą tych
przemian zwiększyła się znacznie skala realizowanych transportów,
co z kolei wpłynęło na zagęszczenie sieci firm świadczących usługi
mycia na mapie Europy. Jednak nie każda działalność opatrzona
szyldem „myjnia cystern” jest w stanie sprostać wysokim oczekiwaniom klientów. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy stopniową, lecz bardzo obiecującą zmianę mentalności producentów
branży chemicznej, którzy coraz chętniej sięgają po sprawdzone

i wyznaczone na arenie międzynarodowej standardy jakości w trosce o dostarczenie odbiorcy produktu bez zarzutu. Tendencji tej
wyraźnie przyświeca idea dbałości o zapewnienie wysokiej jakości
w każdym ogniwie łańcucha dostaw, także w kwestii specjalistycznego mycia i odkażania autocystern oraz tank-kontenerów.
Taka wzmożona czujność producentów sprawiła, że zagraniczne,
jak i polskie myjnie, które chcą oferować usługi na najwyższym
poziomie, zrzeszają się, by móc wspólnie opracowywać i wdrażać
najwyższe standardy.
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Transport
W Polsce organizacją zrzeszającą dostawców usług specjalistycznego mycia pojazdów jest Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern
(PSMC). Organizacja, powołana do życia w 2006 r., na rodzimym
rynku stoi na straży zarówno jakości, jak i etyki biznesu.
PSMC jest z kolei członkiem Europejskiej Federacji Organizacji
Myjni Cystern (EFTCO) - stowarzyszenia „non-profit”, które zrzesza pod swymi skrzydłami 510 myjni z 22 państw Europy. Związek
powstał, by reprezentować branżę myjni cystern. EFTCO działa na
rzecz bezpieczeństwa, ochrony środowiska, edukacji i ulepszeń
technologicznych w celu wypracowania większego zrozumienia
i lepszych praktyk w zakresie mycia cystern oraz budowania
współpracy pomiędzy federacjami europejskimi. Organizacja ta od
wielu lat promuje model wspólnego dokumentu mycia cystern z
całej Europy – European Cleaning Document (wkrótce także
w wersji elektronicznej - e-ECD). Idei utworzenia takiego wspólnego dokumentu przyświecało pogodzenie interesów specjalistycznych myjni, przewoźników i oczywiście producentów zarówno
branży chemicznej, jak i spożywczej. Taki dokument jest dla
przewoźnika świadectwem, że wykonawca usługi spełnia międzynarodowe standardy jakości. Przyjęcie myjni do PSMC poprzedza
bardzo szczegółowa weryfikacja istotnych czynników, takich jak:
spełnienie obowiązujących wymogów formalno-prawnych (w tym
także środowiskowych), wdrożenie i funkcjonowanie systemu jakości, stosowane procedury mycia, posiadanie profesjonalnej linii
myjącej, dodatkowego wyposażenia itp. Utrzymanie tych standardów monitorowane jest w trzyletnim cyklu podczas audytów SQAS
(Safety Quality Assessment System) oceniających zgodność wytycznych z bieżącym funkcjonowaniem myjni. System sprawdza
nie tylko jakość, ale też bezpieczeństwo, społeczną odpowiedzialność biznesu, działalność związaną z ochroną środowiska. SQAS
Wymóg okazania certyfikatu ECD wdrażany jest w polskich zakładach.
prowadzony jest przez niezależnych audytorów w oparciu o opraNa zdjęciu: cysterna PCC Autochem Sp. z o.o. podczas specjalistycznego
cowany przez CEFIC (European Chemical Industry Council – Euromycia.
pejska Rada Przemysłu Chemicznego) standardowy kwestionariusz,
który ulega modyfikacjom wraz z rozwojem kolejnych obszarów Przez wzgląd na korzyści, jakie niesie ze sobą wspólny model
jakościowych i zmianami legislacyjnymi.
świadectwa czystości, w wielu zakładach produkcyjnych w Europie
wprowadzony został obowiązek okazania certyfikatu ECD przed
Co wyróżnia certyfikat ECD? Jego zunifikowana forma i struktura
załadunkiem. Taki wymóg wdrażany jest także w polskich zakładają zarówno kierowcy, jak i załadowcy możliwość szybkiego zadach i zjawisko to da się zaobserwować wraz ze wzrostem świadopoznania się ze szczegółowym opisem wykonanej usługi. Każdy
mości w branży. Podłożem tych decyzji jest niewątpliwie przede
dokument ma unikalny numer, co pozwala wszystkim zainteresowszystkim troska o zminimalizowanie zagrożenia kontaminacji
wanym na jednoznaczną jego identyfikację, a nadawana odgórnie
produktu. W obecnej rzeczywistości wzmożonej rywalizacji produkażdej uprawnionej myjni numeracja, pozwala wyeliminować
centów dostarczenie klientowi produktu o obniżonych paramemożliwość sfałszowania certyfikatu i w ten sposób zapobiega nadtrach jakościowych lub, co gorsza, zupełnie niezdatnego do użyużyciom. Świadectwo czystości ma jednolity wygląd, dzięki czemu
cia, wpłynie negatywnie na wizerunek dostawcy bez względu
informacje zawsze znajdują się w tych samych rubrykach, co ułana przyczynę zanieczyszczenia. Takiego złego wrażenia niejednotwia ich odczytanie. Niezwykle pomocny jest także uniwersalny
krotnie nie uda się już zatrzeć. Drugim, równie ważnym powodem,
system kodów opracowany przez EFTCO, za pomocą których opisyjest dbałość o względy bezpieczeństwa. Otrzymując certyfikat,
wany jest każdy krok zarówno technologii przeprowadzonego myoperator podwykonawcy ma możliwość jednoznacznej identyfikacia (np. P01 - mycie zimną wodą, P26 - procedura koszerna),
cji czynności, jakim poddana została cysterna, co bezpośrednio
jak i usług dodatkowych (np. P30 - suszenie, P60 - zaazotowanie).
przekłada się na jego bezpieczeństwo. Istotną korzyścią dla przePozwala to każdej ze stron, szczególnie załadowcy, łatwo zidentywoźnika jest z kolei fakt, że korzysta on z usług sprawdzonego,
fikować wszystkie przeprowadzone w ramach mycia działania.
certyfikowanego i postępującego etycznie dostawcy. Dodatkowo,
Wykaz kodów jest ogólnodostępny i przetłumaczony na wiele euzleceniodawca zyskuje gwarancję, że towar, który powierzył przeropejskich języków (ostatnia aktualizacja z 2 marca 2016 r. dowoźnikowi, zostanie dostarczony finalnemu odbiorcy w niepogorstępna jest pod adresem: http://www.eftco.org/downloads).
szonym stanie. Troska o zagadnienia jakości, bezpieczeństwa,
Na certyfikacie znajduje się również miejsce na potwierdzenie
środowiska i etyki jest także istotnym elementem polityki społeczczystości wymytego środka transportu. Poświadcza ją zarówno
nej odpowiedzialności biznesu, która postrzegana jest obecnie
operator wykonujący mycie, jak i kierowca, który potwierdza reajako jeden z wyznaczników wiarygodności firmy i stanowi o jej
lizację usługi.
wartości.
Katarzyna Skrzypczyńska
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Fot. materiały prasowe FLUOR.

Zgazowanie węgla źródłem surowca
dla przemysłu chemicznego
Zasoby węgla kamiennego w Polsce
to 48,5 mld ton, z czego aż 75 proc.
to węgiel energetyczny. Pod tym
względem kraj nasz jest i może nadal
pozostać niezależny energetycznie.
Aleksandra Krzyżanowska
Fluor S.A.
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Technologie

Z

użycie węgla energetycznego krajowej produkcji jednak
stopniowo spada, co wiąże się nie tylko z jego ceną często
przewyższającą cenę węgla importowanego, ale również
z konkurencją, jaką stanowią inne źródła energii, głównie gaz
ziemny, a także w dłuższej perspektywie coraz większe oczekiwania społeczne stosowania przyjaznych dla środowiska technologii.

Kierunki zagospodarowania

Potencjalne nowe metody zastosowania krajowego węgla kamiennego to jego utylizacja jako surowca dla procesu zgazowania realizowanego jako poligeneracja tj. zgazowanie węgla i wykorzystanie
uzyskanego gazu syntezowego do wytwarzania energii elektrycznej
i pary wodnej lub jako surowca do wykorzystania w przemyśle chemicznym. Możliwe jest też wykorzystanie procesu zgazowania
do substytucji paliw gazowych i ciekłych.

W takim przypadku zgazowanie węgla jest okazją do dywersyfikacji surowcowej i ograniczenia zużycia importowanego gazu ziemnego w przemyśle. Pozwala to również znacząco zmniejszyć wpływ
na środowisko w stosunku do tradycyjnej energetyki węglowej.

Generalnie są dwa podstawowe kierunki zagospodarowania gazu
uzyskanego ze zgazowania węgla kamiennego:
1) Gaz może służyć do wytwarzania energii elektrycznej i pary
wodnej.

2) Gaz syntezowy może służyć do produkcji wielu innych produktów chemicznych.

Tlenek węgla wydzielony z gazu syntezowego może być surowcem
do produkcji kwasu octowego, kwasu mrówkowego, kwasu propioZgazowanie węgla jest procesem, w którym węgiel kamienny nowego, fosgenu/isocjanianów. Wodór wydzielony z gazu syntezow wysokiej temperaturze, w obecności pary wodnej i tlenu przere- wego może być surowcem dla procesów uwodornienia i produkcji
agowuje do gazu syntezowego, czyli mieszaniny gazów składającej amoniaku i jego pochodnych (np. akrylonitryl, mocznik, nawozy
azotowo-amonowe). Gaz syntezowy mógłby być stosowany w Polsię głównie z tlenku węgla oraz wodoru.
sce do produkcji amoniaku lub metanolu.
Podstawowe reakcje chemiczne procesu zgazowania węgla:
Podstawy procesu zgazowania

2 C + O2 -> 2 CO
C + H2O -> CO + H2
CO +H2O -> CO2 + H2
Przebieg powyższych reakcji jest kontrolowany poprzez dobór odpowiedniego stosunku para wodna/węgiel i tlen/węgiel oraz temperatury, ciśnienia i czasu przebywania w reaktorze zgazowania.
Niezależnie od reakcji podstawowych z udziałem węgla przebiegają również reakcje azotu do NH3/HCN oraz siarki do H2S/COS/
CS2. Uzyskany gaz syntezowy ma wysoką wartość kaloryczną i stopień konwersji węgla, umożliwiający stosunkowo łatwe
jego oczyszczenie z produktów ubocznych.
Proces zgazowania węgla realizowany jest w reaktorach zgazowania, które różnią sie od siebie sposobem przepływu surowca (złoże:
stałe, ruchome, fluidalne; przepływ wznoszący), typem surowca
(ciało stałe lub zawiesina), wielkością cząstek surowca (poniżej
50 mikronów do 50 mm), czasem przebywania (1 do 60 sekund),
czynnikiem utleniającym (tlen lub powietrze), sposobem chłodzenia surowego gazu syntezowego i jego końcową temperaturą 400 –
15000C, postępowaniem z popiołem.
Dobierając reaktor zgazowania należy uwzględnić skład węgla kamiennego i zawartych w nim rodzajów i stężeń zanieczyszczeń,
gdyż wpływają one na typ reaktora i na rodzaj węzłów z nim
współpracujących. Potencjalnie wysoka zawartość chlorków w węglu może powodować konieczność stosowania specjalych wymurówek w piecach i powoduje konieczność usuwania chlorków z gazów
zrzutowych, co zwiększa nakłady inwestycyjne.
Surowy gaz syntezowy po schłodzeniu i usunięciu zanieczyszczeń
stałych podlega oczyszczaniu z gazów kwaśnych i odzyskowi siarki.
Technologie zgazowania węgla są sprawdzone i od dawna szeroko
stosowane na świecie. Istniejące instalacje mają różne wydajności
gazu syntezowego dostosowane do lokalnych potrzeb i prowadzą
do wytwarzania różnych produktów końcowych. Instalacje lokalizowane są w pobliżu miejsc wydobycia węgla kamiennego
dla zmniejszenia kosztów transportu.
Magazyn Polska Chemia
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„

Metanol nie jest produkowany w Polsce, chociaż znajduje szerokie
zastosowanie jako surowiec w istniejących w naszym kraju instalacjach chemicznych. Może być on również podstawą produkcji wielu
związków chemicznych stanowiąc początek kolejnych ciągów technologicznych.

Zgazowanie węgla jest
procesem, w którym węgiel
kamienny w wysokiej
temperaturze, w obecności pary
wodnej i tlenu przereagowuje
do gazu syntezowego,
czyli mieszaniny gazów składającej
się głównie z tlenku węgla
oraz wodoru”.

Wszelkie analizy o budowie instalacji zgazowania węgla powinny
wykraczać poza samą instalację zgazowania. Analiza taka powinna
obejmować cały łańcuch produkcyjny tzn. od instalacji zgazowania
węgla do produktów końcowych wymienionych powyżej. Fluor posiada duże doświadczenie w wykonywaniu analiz dla różnych kompleksów instalacji, co pozwala zaproponować rozwiązania stanowiące podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Fluor specjalizuje się w dostarczaniu swoim klientom zintegrowanych rozwiązań typu EPFC (ang. Engineering Procurement Fabrication
Construction), wspierając swoich Klientów na każdym etapie insewtycji – od pomysłu do uruchomienia instalacji.
Nie do pominięcia jest aspekt szeroko pojętej polityki energetycznej i aspekt niezależności energetycznej, którą węgiel zapewnia
Polsce. Zastosowanie sprawdzonej i bezpiecznej technologii zgazowania węgla pozwala jednocześnie na sprostanie wymaganiom
ochrony środowiska.
Aleksandra Krzyżanowska
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Innowacje to DNA naszej firmy
Globalne wyzwania współczesnego świata stwarzają
potrzebę kreowania zrównoważonych rozwiązań,
które można osiągnąć tylko poprzez innowacje –
mówi Marek Jagieła, Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej
oraz Działu Rozwoju Rynku BASF Polska Sp. z o.o.
fot. BASF

Paweł Kwiecień: Czym są innowacje dla BASF? Jakie rozwiązania magamy naszym klientom w ich rozwoju. Około 10 tys. pracownipromują Państwo obecnie w Polsce? Którym gałęziom przemysłu ków na całym świecie zaangażowanych jest w badania i rozwój,
te rozwiązania są dedykowane?
prowadzimy około 3 tys. projektów badawczych, wprowadziliśmy
około tysiąc nowych patentów, a nakłady na badania i rozwój wynoMarek Jagieła, Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej oraz Działu
szą blisko 2 mld EUR rocznie. To tylko kilka liczb, ale dzięki nim
Rozwoju Rynku BASF Polska Sp. z o.o.: Innowacje to poszukiwanie
nasze innowacje pozwalają nam sprostać globalnym wyzwaniom
odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. Potrzeba jest mati rozwijać nowe obszary biznesowe.
ką wynalazków i w tym właśnie kryje się nasze rozumienie pojęcia
innowacji. Jaki możemy mieć wkład w poprawę jakości życia BASF w Polsce działa od ponad dwudziestu lat. Z biegiem czasu
w miastach, czystości powietrza, co zrobić z CO 2 ze spalanego wę- polskie firmy odnotowują coraz wyższą sprzedaż dzięki innowacyjgla, jak poprzez nasze produkty możemy wspierać energooszczędne nym rozwiązaniom i jesteśmy szczęśliwi, że możemy je w tym
budownictwo, jak możemy pomóc ograniczyć liczbę odpadów wspierać. To jest dowód, że polscy przedsiębiorcy są innowacyjni
czy opakowań – to wręcz nieskończone pole do innowacji dla chemi- i otwarci. Istnieje zapotrzebowanie na coś więcej niż najtańsze
ków. Właśnie nad tymi obszarami pracujemy w Polsce.
surowce. To są lata wspólnych wdrożeń, z których jesteśmy bardzo
dumni.
Polska ma szansę wyznaczać trendy w wielu dziedzinach. Jeśli jesteśmy unikalni w Europie pod względem uzależnienia energetyki Jak w tym kontekście oceniają Państwo zainicjowany przez PIPC
od węgla, powinniśmy dążyć do tego, by stać się europejskim lide- Program Sektorowy INNOCHEM?
rem w pracach nad chemiczną obróbką węgla czy nad zagospodaroTo bardzo dobra inicjatywa. Jeszcze nigdy polska gospodarka nie
waniem CO2. To jest ogromny potencjał dla polskiej innowacji.
miała dostępu do tak dużych funduszy na innowacyjne projekty.
Potrzebne jest wizjonerstwo, odwaga, determinacja i niestandardoPolscy przedsiębiorcy i naukowcy mają teraz świetną okazję do
wy sposób myślenia. Dostęp do funduszy nie jest obecnie najwiękpokazania swoich umiejętności i osiągnięć. Zasady finansowania
szym problemem.
motywują do zacieśnienia współpracy między nauką i biznesem.
Innowacje to szansa dla Polskiej Chemii?
To wpływa także na nasze podejście: BASF również zacieśnia współpracę z instytutami naukowymi i uczelniami.
To dzisiaj jeszcze nie do końca wykorzystany potencjał, tak samo
jak niektóre niuanse w legislacji, na przykład tak zwana ustawa Proszę opisać związek innowacji i rozwiązań z zakresu zrównośmieciowa. Dlaczego nie używamy w Polsce odpadów jako źródła ważonego rozwoju, tzw. „sustainability”. W jaki sposób to połątaniego biogazu? Możliwe do wprowadzenia przepisy promujące czenie wpływa na działanie międzynarodowej firmy chemicznej?
innowacje na przykład poprzez ulgi podatkowe lub promowanie
Wszystko można ulepszyć, nawet biały styropian można było zastąinnowacyjnych rozwiązań w przetargach, to dodatkowe elementy,
pić grafitowym. Można znaleźć nowe zastosowanie dla towaru tak
które warto przeanalizować. Instytucje państwowe mogłyby być
masowego jak kwas mrówkowy, który poprzez innowacyjne rozwiąmotorem napędowym dla polskich innowacyjnych firm poprzez prozania technologiczne firmy BASF, umożliwia wychwytywanie SO2
mowanie np. rozwiązań pro-środowiskowych, z zakresu efektywnow elektrowniach. Dzięki katalizatorom samochodowym wciąż możeści energetycznej itp. Zbyt często legislacja traktowana jest jako
my oddychać w miastach. To tylko kilka przykładów innowacji, któzło konieczne, a nie jako impuls do pozytywnych zmian.
re zgodnie z wytycznymi strategii Tworzymy chemię dla zrównowaPolskie firmy powinny podążać tą drogą – konkurencyjna produkcja żonego rozwoju mają służyć również ochronie środowiska i wspierać
wielkotonażowej chemii w przyszłości może stać się wyzwaniem ludzi w codziennym życiu. Globalne wyzwania współczesnego świaze względu na drogie surowce w Europie. Lepiej postawić na inno- ta, o których była mowa na początku, stwarzają potrzebę kreowawacje i przekształcić produkcję na bardziej zaawansowaną techno- nia zrównoważonych rozwiązań, które można osiągnąć tylko pologicznie.
przez innowacje.
Czy wyższy poziom innowacyjności w Polsce zapewniłby Państwu Rozmawiał Paweł Kwiecień
wzrost sprzedaży?
Oczywiście. Sukces naszych klientów to konieczny warunek naszego
istnienia. Inwestujemy miliony euro w innowacje i dzięki temu po-
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Naprawione zanim doszło do awarii… czy jest
tu jeszcze miejsce na usterkę?
Prognozowanie uszkodzeń – artyzm i siła matematyki w zastosowaniach dla przemysłu

Waldemar Jackiewicz
Architekt
IBM Analytics

Nie czekaj na awarię – postaraj się przewidzieć (ang. Reactive Maintenance). Jednocześnie w oparciu o zdobyte
doświadczenia coraz szerzej stosowano przeglądy okresowe i opiei jej zapobiec
W przemyśle awarie powodują kosztowne i niezwykle kłopotliwe
zakłócenia procesów produkcyjnych. Na przestrzeni lat różnie podchodzono do tego zagadnienia, ciągle doskonaląc metody zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii. Historię tego rozwoju dobrze
obrazują modele dojrzałości w obszarze utrzymania ruchu. Jeszcze
do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku podstawą było działanie
reaktywne opierające się na prostym usuwaniu awarii w instalacjach w celu jak najszybszego przywrócenia zdolności produkcyjnej

rające się na przebiegu i liczbie przepracowanych godzin
(ang. Preventive Maintenance). W trakcie przeglądów podejmowane decyzje, czy dany element podlega już wymianie. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to szybki rozwój elektroniki i pojawia
się coraz większa liczba urządzeń z czujnikami zbierającymi informacje o ich stanie. Dzięki takim możliwościom monitorowania
możliwy stał się tzw. CBM (ang. Condition Based Maintenance),
pozwalający oceniać na bieżąco stan instalacji i planować czynności utrzymaniowe.

Rys.1. Model dojrzałości dla utrzymania ruchu. Podeście takie jest jak najbardziej uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Umożliwia to dostosowanie i w konsekwencji wydłużenie czasów pracy
bez kosztownych i nieuzasadnionych przeglądów a jednocześnie minimalizuje ryzyko nieplanowanego
przestoju, gdyby tempo zużywania się elementów było szybsze niż zakładał harmonogram wymian.
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„

Rys.2. Predictive Maintenance – cykl usprawniania procesu.

Rozpoczęcie prac nad predykcją awarii
wydaje się niezwykle atrakcyjne,
ponieważ koszt związany z rozpoczęciem tego
typu monitorowania i analiz może być
niewielki w porównaniu do uzyskanych
rezultatów.
Wszystkie wymienione tutaj podejścia są, w dzisiejszych czasach,
powszechną praktyką w przemyśle. Według badań pisma Inżynieria
& Utrzymanie Ruchu, najczęściej stosowaną w Polsce praktyką jest
Preventive Maintanance (stosowane przez 76 proc. ankietowanych
firm), następnie Reactive Maintenance (51 proc.) i CBM (28 proc.).

monitorowania i analiz może być niewielki w porównaniu do uzyskanych rezultatów. Jeśli przedsiębiorstwo gromadzi już informacje z systemów
typu SCADA/DCS lub rejestrów napraw, to czas
uruchomienia tego typu analiz także bardzo się
skraca. Mówimy tutaj w końcu o dodatkowej analizie już istniejących danych, strumieni napływających informacji oraz ewentualnym łączeniu rożnych informacji z różnych źródeł, dających jeszcze
lepszy obraz tego, co dzieje się w urządzeniu i jaki
wpływ mają warunki, w których ono pracuje.

Cały proces zaczyna się od pozyskania danych historycznych z pracy urządzenia. Czym więcej takich informacji jest dostępnych, tym większe możliwości zbudowania prawidłowego modelu predykcyjnego dla danej
instalacji. Wśród częstych parametrów urządzeń rotujących warto
wymienić choćby takie parametry pracy jak temperatury, obroty,
prądy, moce, czy wibracje. Wartościowe są także informacje
o naprawach, materiałach, producentach części, czy osobach
z działu technicznego, które dokonywały przeglądów lub napraw.
W zależności od przypadku, z innych źródeł warto pozyskać informacje o czynnikach zewnętrznych jak opady, temperatury, wilgotność (Rys.2 - pkt 1).

Jednak XXI wiek to era informacji. Liczba różnego rodzaju danych,
na bieżąco napływających z instalacji oraz historycznych, które
pozwalają systemom komputerowym wykryć subtelne anomalie
i przewidzieć z wyprzedzeniem nadchodzącą usterkę (ang. PredicZebranie tak dużej liczby informacji służy temu, aby w następnym
tive Maintenance). Stosowanie tej metody deklaruje w Polsce ok.
kroku, system informatyczny mógł uszeregować je chronologicznie,
17 proc. badanych firm.
powiązać z zaistniałymi sytuacjami krytycznymi i na tej podstawie
Dzięki przewidywaniu awarii możliwe jest podejmowanie prawidło- nauczyć się, czym charakteryzuje się stan normalny pracy od anowych działań zapobiegawczych, a co za tym idzie unikanie awarii malii w działaniu urządzenia. W grupach wielu sygnałów za pomocą uczenia maszynowego (ang. Machine learning) wykrywane są
i minimalizowanie ich konsekwencji.
wzorce, wiążące zmiany różnych sygnałów, także tych nieoczywiOd zebrania danych do rekomendowania akcji
stych dla człowieka (Rys. 2 - pkt 2).
Rozpoczęcie prac nad predykcją awarii wydaje się niezwykle W procesie tym istotna jest wiedza ekspercka i znajomość zarówno
atrakcyjne, ponieważ koszt związany z rozpoczęciem tego typu samej modelowanej instalacji jak i mechanizmów analitycznych.
Magazyn Polska Chemia

61

Rys.3. Architektura systemu
Predictive
Maintenance
na przykładzie PMQ.

Na tym kończy się właściwie proces modelowania i budowania modeli. System informatyczny jest w stanie poddać analizie historię
pracy urządzenia, jego zachowania, wskazać miejsca w czasie,
gdzie w pracy instalacji wystąpiły pewne anomalia, a nawet wskazać te parametry pracy, które jego zdaniem miały największy
wpływ na ten stan. Są to sugestie generowane automatycznie na
podstawie analizy wszystkich dostępnych danych. Teraz decyzja
należy już do inżyniera w przedsiębiorstwie, znającego daną instalację i ocena, czy te podpowiedzi były zgodne z faktycznymi wydarzeniami w historii pracy tej instalacji oraz czy z ich pomocą można określić przyczynę i kolejność zdarzeń (tzw. Root Cause Analysis). Do tego celu mogą służyć specjalne diagramy z drzewami decyzyjnymi ułatwiające osobom technicznym zrozumienie,
które parametry pracy i w jakim stopniu miały wpływ na zaistniałą
sytuację (Rys.2 - pkt 3).

gdzie następuje kolekcjonowanie, łączenie i przetwarzanie danych. Modele predykcyjne dla danej instalacji uczone i budowane
są w przede wszystkim o informacje historyczne z tej właśnie instalacji ze wszystkimi wynikającymi z tego zyskami i konsekwencjami. Drugi kierunek zakłada, że pobieranie informacji z instalacji przemysłowej, wysyłanie ich do centrum zlokalizowanego
u dostawcy (lub producenta danej instalacji) i przesyłanie zwrotne
rekomendacji, alarmów i informacji serwisowych. Dzięki temu,
modele predykcyjne mogą być dokładniejsze, ponieważ budowane
w oparciu o dane od społeczności użytkowników podobnych instalacji. Mechanizm ten znany jest od lat w świecie systemów IT.
Na tej podstawie dostawcy oprogramowania są w stanie znacznie
szybciej i z wyprzedzeniem przygotowywać poprawki do swoich
programów bądź szczepionki przeciw złośliwemu oprogramowaniu.
Przykładem pierwszego podejścia jest np. rozwiązanie firmy IBM
o nazwie IBM Predictive Mainterance & Quality (PMQ), które może
Jeśli jakość rekomendacji i przewidywań tak przygotowanego mobyć instalowane w przedsiębiorstwie, lub dostarczane zdalnie,
delu, jest zadowalająca, to można przekierować do niego dane
jako rozwiązanie w tzw. chmurze.
napływające bezpośrednio z czujników pracującego urządzenia,
tak, aby analiza była wykonywana na bieżąco i informacja o wystąpieniu groźnej anomalii natychmiast informowała operatora
procesu lub zespół utrzymania ruchu (Rys.2 - pkt 4). Można sądzić,
że jest to powielanie funkcji systemów SCADA, jednak zaletą tej
dodatkowej formy prognozowania jest wychwytywanie sytuacji
alarmowych zanim wartości brzegowe zostaną przekroczone i zasygnalizowane w SCADA, a z drugiej strony filtrowanie sygnałów
ostrzegawczych, które są nieistotne i odwracają uwagę operatora.
Ponieważ środowisko pracy się zmienia, a instalacje ulegają modyfikacjom, więc modele opisujące ich działanie także się zmieniają
i naturalnym jest cykl ciągłej poprawy i zamknięcia w postaci powtarzających się kroków procesu podnoszenia jakości.
W tym miejscu warto wspomnieć o dwóch podstawowych ścieżkach rozwoju systemów Predictive Maintenance. Pierwsza z nich
zakłada całą instalację oprogramowania u Zamawiającego,

„

Ponieważ środowisko pracy
się zmienia, a instalacje
ulegają modyfikacjom, więc modele
opisujące ich działanie także się
zmieniają i naturalnym jest cykl
ciągłej poprawy i zamknięcia
w postaci powtarzających się
kroków procesu podnoszenia
jakości.
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Rys.4. Wartość wczesnego prognozowania uszkodzeń dla biznesu.

„

Nasz zespół techniczny otrzymuje potężne narzędzie diagnostyczne pozwalające w szczegółach zrozumieć przyczyny usterek i poprawiać procedury i standardy w użytkowaniu i utrzymaniu instalacji.

Wczesne prognozowanie
uszkodzeń pozwala nam
na zmniejszenie kosztów
utrzymania sprzętu.

Mówi się, że wprowadzenie silnika parowego do produkcji uznaje
się za początek przemysłu (1.0), wersja 2.0 związana była z wprowadzeniem taśm produkcyjnych na początku XX. Fabryka 3.0
to etap szerokiego wprowadzenia automatyki i systemów SCADA.
Przewidywanie Awarii i Serwis wyprzedzający jest jednym z komponentów charakteryzujących tak szeroko promowaną ideę Fabryki 4.0, która opiera się na elastyczności, analizie danych, autonomii i otwartych standardach informacyjnych związanych z IIoT
(ang. Industrial Internet of Things).

Przykładem drugiego podejścia są rozwiązania firmy GE o nazwach Predix lub Smart Signal, która dostarcza usługę analizy
danych procesowych i przysyła ostrzeżenia o wystąpieniu anomalii
w instalacji, w oparciu o system zainstalowany w chmurze
oraz dodatkowo specjalizowane centra operatorów - ekspertów
Waldemar Jackiewicz
dla danej instalacji, którzy w trybie ciągłym mogą czuwać i monitorować zachowanie urządzeń.

Wydłużenie czasu pracy urządzeń i lepsza diagnoza
usterek
Wczesne prognozowanie uszkodzeń pozwala nam na zmniejszenie
kosztów utrzymania, poprzez lepsze dopasowanie stanów części
zamiennych, krótsze i rzadsze przestoje produkcyjne. Pozwala
nam zrozumieć i śledzić procesy zachodzące w instalacji i dzięki
temu efektywniej je kontrolować.
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Program Odpowiedzialność i Troska
wiele zmian – jeden Program
Światowy Program Responsible Care, znany w Polsce
pod
nazwą
„Odpowiedzialność
i
Troska”
jest
wyjątkową
międzynarodową
inicjatywą
przemysłu chemicznego, której celem jest ciągłe
dążenie do poprawy w obszarze ochrony środowiska,
bezpieczeństwa
oraz
ochrony
zdrowia.
Charakteryzuje
go
otwartość
komunikowania
w zakresie realizacji i osiągnięć, ale też pełna
transparentność podejmowanych działań.

W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy Państwu główne
założenia Programu, teraz chcielibyśmy przedstawić
prowadzone w ramach Programu akcje.

Złap zająca i Złap zająca junior – ogólnopolski
konkurs fotograficzny dla pracowników i ich dzieci
firm realizujących założenia Programu. W tym
roku obok stałych kategorii konkursowych,
tj. krajobraz, z życia zwierząt i roślin, proponujemy nową
kategorię – Pomniki przyrody, w ramach której prosimy nie tylko
o zdjęcie, ale również o krótki opis fotografowanego obiektu.
Na najlepszych fotografów, wyłonionych przez Jury składające
się z profesjonalnych fotografów przyrody, czekają atrakcyjne
nagrody. W tym roku, z okazji Jubileuszu 10-lecia konkursu
zostanie zorganizowana wystawa wszystkich nagrodzonych prac,
która odbędzie się podczas festiwalu Wizje Natury,
organizowanego przez Związek Polskich Fotografów Przyrody.
Regulaminy i szczegóły konkursu na stronie www.zlapzajaca.pl.
Drzewko za butelkę – to już XIV edycja
ogólnopolskiej akcji proekologicznej pod patronatem
Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych i
Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Przy
okazji tej edycji rozszerzony został wachlarz
zbieranych odpadów, nie ograniczając się już tylko do butelek
PET. W organizację akcji zaangażowały się: Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A., ANWIL S.A., PKN ORLEN S.A., Basell
Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i ORLEN Południe S.A.. Pierwsze
finały
już
za
nami,
szczegóły
na
stronie
www.drzewkozabutelke.pl.
Forum Ekologiczne Branży Chemicznej – to już
13 raz przedstawiciele wszystkich Realizatorów
Programu oraz wszyscy zainteresowani tematyką
forum, spotkają się w Toruniu na trwającej dwa dni
konferencji poświęconej najważniejszym zagadnieniom ochrony
środowiska, bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa
procesowego. Forum odbędzie się w terminie 13-14 października
br. – warto zapisać tę datę w swoim kalendarzu.

Obserwatorzy Przyrody –
nowa inicjatywa kierowana
d o p r a c ow n i k ów i i ch
najbliższych firm realizujących
Program. Podczas trwania
konkursu każdy z jego uczestników prowadzić będzie badania
i obserwacje przyrodnicze dzięki, którym poszerzy swoją wiedzę
i lepiej pozna otaczający świat. Do zadań uczestników będzie
należało m.in. budowa prostego sprzętu pomiarowego,
rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, obserwacja roślin
czy badanie jakości powietrza. To wszystko przy pomocy
multimedialnego zaplecza i panelu dostępnego dla każdego
uczestnika akcji. Na najlepszych obserwatorów czekają ciekawe
upominki. Regulaminy i szczegóły konkursu na stronie
www.obserwatorzyprzyrody.pl.
Dodatkowo
jest
nam
niezmiernie miło ogłosić, że
od dnia 18 kwietnia br. nowym
Realizatorem
Programu
z o s t a ł a
f i r m a
ORLEN Południe S.A. Działalność biznesowa ORLEN Południe S.A.
koncentruje się na głównych segmentach produktowych
związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw, biokomponentów,
parafin oraz rozpuszczalników. Konsekwentnie rozwijane
technologie, nacisk na rozwój know-how i szereg działań
optymalizacyjnych stanowią również podstawę do rozwoju
Spółki ORLEN Południe w kierunku biorafinerii. Jesteśmy
przekonani, że prowadzone aktualnie przez Spółkę działania
na rzecz poprawy środowiska, bezpieczeństwa procesowego
i pracy oraz działania społeczne wniosą niewątpliwą wartość
dodatnią do Programu „Odpowiedzialność i Troska”.
Jeśli są Państwo szerzej zainteresowani zagadnieniami dotyczącymi Programu „Odpowiedzialność i Troska” zachęcamy do kontaktu:
Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”,
tel. 24 256 76 48
redakcja@rc.com.pl
strona internetowa: www.rc.com.pl
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Responsible Care oczami Realizatora
Program „Odpowiedzialność i Troska” realizowany
jest w Polsce przez blisko 30 podmiotów branży
chemicznej.
W
tym
numerze
magazynu
„Polska Chemia” chcielibyśmy zapoczątkować cykl
artykułów, w których w każdym kolejnym wydaniu
magazynu przybliżać będziemy Państwu profil
działalności firm uczestniczących w Programie
w kontekście ich uczestnictwa w Responsible Care.
Cykl rozpoczniemy od firmy Ashland Poland Sp.
która Realizatorem Programu jest od maja 2002 roku.

z

o.o,

Przedsiębiorstwo Ashland Poland Sp. z o.o. Zakład w Miszewie
jest przedstawicielem amerykańskiego koncernu Ashland. Zajmuje
się produkcją m.in. pokryć na bazie żywicy poliestrowej,
tzw. żelkotu. Jest to specjalna warstwa ochronna dla wyrobów
z laminatów poliestrowych.

zapewniających korzyści naszym klientom.
Firma Ashland Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcji Żelkotu jest
firmą świadomą społecznie i środowiskowo, doskonale
wpasowując się w profil odpowiedzialnego i zaangażowanego
Realizatora Programu. Jakie korzyści otrzymali Państwo
poprzez przynależność do Programu?
Polityka ta wpisuje się w nasz Globalny System Zarządzania
pozwala nam na śledzenie życia produktu od momentu zakupu
surowców, poprzez proces produkcyjny, sprzedaż do ostatecznego
klienta jak również sposób zagospodarowania odpadów. System
zarządzania „Responsible Care” obejmuje wymagania
dla wszystkich pracowników aby pracować bezpiecznie, to samo
dotyczy firm zewnętrznych
wykonujących prace na terenie
naszego zakładu. Proces selekcji kontraktorów oraz dostawców
poprzedzony jest dokładną analizą dotycząca ich kultury
bezpieczeństwa. Chcemy współpracować z podmiotami,
które mają takie same założenia dążenia do ostatecznego celu,
którym jest Zero wypadków. Program stanowi również platformę
wymiany
doświadczeń dotyczących najnowszych dostępnych
technik pozwalających na coraz efektywniejsza ochronę
środowiska naturalnego.

Informacji udzieliła nam Pani Anna Gwozdz, W corocznym kalendarzu akcji prowadzonych w ramach
Dyrektor Zakładu.
programu „Odpowiedzialność i Troska” jest kilka działań
cyklicznych, pojawiają się również nowe propozycje,
Redakcja: Firma Ashland Poland Sp. z o.o.
która z prowadzonych inicjatyw jest dla Państwa szczególnie
Zak ład
P r odu k cji
Że lk ot u
r eal iz uje
interesująca?
Program
„Odpowiedzialność
i
Troska”
od 14 lat. Główną ideą Programu jest Nasz Responsible Care program obejmuje szeroko zakrojone
zobowiązanie
do
ciągłej
p o p r a w y działania w lokalnej społeczności a zwłaszcza współpracę
Na fotografii:
we
wszystkich aspektach działalności, z lokalnymi szkołami. Kiedy myślimy o kampaniach proponowanych
Anna Gwozdz
w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przez Sekretariat Programu w Polsce na pierwsze miejsce wysuwa
bezpieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia. Patrząc z się akcja „Drzewko za butelkę”- akcja, która umożliwiła edukację
perspektywy tak długiego okresu, czy uważają Państwo, że ta kilkunastu roczników młodzieży w czasie kiedy szkolne programy
ekologiczne nie obejmowały jeszcze wszystkich tematów z zakresu
idea jest nadal aktualna a takie zobowiązanie potrzebne?
dbałości o środowisko czy segregacji odpadów. Akcja, dzięki
Anna Gwozdz: Ashland Poland Sp z o.o. jest zaangażowana
której całe rodziny zaangażowane były w sprzątanie okolicznych
w ochronę środowiska oraz dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo
lasów i łąk z butelek PET a następnie w sadzenie tysięcy nowych
swoich pracowników, ich rodzin i społeczności, w których żyjemy
drzewek. Naszą ostatnią inicjatywą jest program, który
i pracujemy. Naszym celem jest profesjonalne zarządzanie
wprowadza do szkół podstawowych Kulturę Bezwypadkową opartą
wysokiej jakości produktami z myślą o naszych klientach
na fundamentach programu Responsible Care. W szkołach
i dostawcach na rynkach na których działamy. Wierzymy,
przeprowadzane są audyty bezpieczeństwa, proponowane są akcje
że zawsze jest pole do poprawy i staramy się być coraz lepsi
korygujące, dzieci raportują zauważone sytuacje niebezpieczne
każdego dnia a proces ciągłego doskonalenia pozwala nam na
związane z zachowaniem kolegów, stanem otoczenia, niewłaściwie
realizację naszych celów i zobowiązań.
funkcjonującymi urządzeniami, sprawdzają drogi i wyjścia
Co
Państwa
zdaniem
wyróżnia
P r o g r a m ewakuacyjne. Organizowane są również spotkania z ekspertami:
„Odpowiedzialność i Troska” na tle innych podobnych ze Straży Pożarnej w temacie bezpieczeństwa pożarowego, Policji
merytorycznie programów dostępnych w Polsce?
w temacie bezpieczeństwa na drodze, Dietetykiem, Fizjoterapeutą
Program „Responsible Care” jest unikalną, globalną inicjatywą czy Elektrykiem. Akcja ta cieszy się coraz większym
dedykowaną dla firm branży chemicznej, propaguje ciągłe zainteresowaniem szkół i społeczności lokalnej, mamy nadzieję,
doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, troskę że tak samo jak w przypadku „Drzewka za butelkę” uda nam się ją
o środowisko naturalne, zrównoważony rozwój oraz otwartą przenieść na większość szkół w regionie.
komunikacje ze wszystkimi uczestnikami procesu. Ashland Poland Gdyby mieli Państwo w jednym zdaniu podsumować Program
Sp z o.o. jest częścią koncernu Ashland Inc, który na całym świecie „Odpowiedzialność i Troska”, brzmiało by ono …
we wszystkich swoich placówkach działa zgodnie z założeniami
Program „Odpowiedzialność i Troska” jest fundamentem
„Responsible Care”. System zarządzania „Responsible Care” daje
wszystkich działań firmy Ashland Poland.
nam silną podstawę zrównoważonego rozwoju, wkomponowują się
w nią nasze starania na rzecz minimalizacji odpadów, efektywnego W kolejnym cyklu zaprezentowany zostanie profil firmy
wykorzystywania energii oraz badań rozwojowych, które pozwalają Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
nam na dostarczanie produktów bezpiecznych w użyciu,
Magazyn Polska Chemia

65

Płockie Naukowe Koło Chemików
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Dla członków Płockiego Naukowego Koła Chemików chemia jest pasją. W trakcie prowadzenia
przez nich zajęć popularnonaukowych z chemii można zaobserwować, że robią to, co kochają.
dr inż. Paweł Grabowski, Paulina Pięta
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska Filia w Płocku

N

a Politechnice Warszawskiej funkcjonuje około 100 kół
naukowych. Jednym z nich jest Płockie Naukowe Koło
Chemików (PNKCh), które od 1974 r.1, czyli od ponad
40 lat nieprzerwanie działa przy Instytucie Chemii na Wydziale
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Oficjalny wpis do rejestru
Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej nastąpił 1 lutego 1991 r.
W pierwszych latach istnienia Koło funkcjonowało pod nazwą Naukowe Koło Chemików. Głównymi celami Koła było pogłębianie zainteresowania członków współczesną technologią chemiczną, współudział w pracach badawczych i rozwojowych realizowanych w Instytucie oraz zapoznawaniem się z działalnością pracy innych
uczelni, instytutów badawczych i zakładów produkcyjnych.

mianą współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy kołami naukowymi na Politechnice Warszawskiej, polskimi i zagranicznymi
uczelniami oraz organizacjami o charakterze podobnym do SCN
zajmujących się różnorodną tematyką zarówno naukową,
jak i pozanaukową. Poza współpracą między kołami naukowymi
celami SCN jest wspieranie rozwoju, pozyskiwanie funduszy, integrowanie członków kół naukowych działających w PW Filii w Płocku, jak również propagowanie działalności naukowej wśród studentów oraz promowanie zespołowych form pracy.
Najważniejszym celem działalności PNKCh jest indywidualny rozwój naukowy jego członków poprzez pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie technologii chemicznej oraz pokrewnych jej dyscyplin z obszarów nauk ścisłych i technicznych. Ponadto Koło kształtuje umiejętności pracy w zespole i inne kompetencje miękkie oraz zajmuje się popularyzacją chemii wśród młodzieży szkolnej.

Pod obecną nazwą, czyli jako Płockie Naukowe Koło Chemików,
Koło funkcjonuje od czerwca 1998 r. Aktualnie PNKCh zrzesza
26 pasjonatów chemii i technologii chemicznej. W skład Zarządu
Koła wchodzą: prezes – inż. Przemysław Jarosiński, zastępca prezesa – Paulina Pięta oraz sekretarz – Adrianna Grzybowińska. OpieWażnym aspektem rozwoju naukowego członków Koła są wizyty
kunami naukowymi Koła są prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Paczuski
studyjne w firmach zajmujących się szeroko rozumianym przemyoraz dr inż. Paweł Grabowski.
słem chemicznym i petrochemicznym. W trakcie tego rodzaju akOd grudnia 2013 r. PNKCh jest członkiem Studenckiego Centrum tywności studenci w praktyczny sposób zdobywają wiedzę na teNauki (SCN), które zrzesza 7 kół naukowych działających przy Poli- mat procesów produkcyjnych od samego ich początku, aż do finaltechnice Warszawskiej Filii w Płocku. SCN umożliwia szeroko rozu- nego produktu.

W Magazynie „Polska Chemia” będziemy przedstawiać Państwu wiodące studenckie koła naukowe zajmujące się popularyzowaniem chemii. Zaczynamy od Płockiego Naukowego Koła Chemików, działającego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.
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Studenci
W ostatnim czasie członkowie PNKCh mieli możliwość zapoznania
się z działalnością takich firm jak:



Pachemtech sp. z o.o. w Płocku działającą w zakresie technologii paliw, biopaliw, technologii rafineryjnych oraz technologii produkcji różnego rodzaju dodatków uszlachetniających do benzyn, olejów napędowych i biopaliw,



Indorama Ventures Poland sp. z o.o. we Włocławku zajmująca się produkcją granulatu poli (tereftalanu etylenu) wykorzystywanego do wytwarzania butelek i opakowań PET.



OBR S.A. w Płocku, który prowadzi działalność produkcyjną,
badawczą i naukową w zakresie przemysłu rafineryjnopetrochemicznego.

Rozwój naukowy realizowany jest nie tylko poprzez wyjazdy
do firm, bowiem członkowie Koła realizują również badania naukowe w ramach grantów rektorskich dla kół naukowych Politechniki
Warszawskiej. W ostatnich latach PKNCh zajmowało się odwadnianiem frakcji olejowych metodą koalescencji, identyfikacją
i unieszkodliwianiem związków organicznych ze ścieków pogalwanicznych oraz badaniem rozprzestrzeniania się związków ropopochodnych wokół stacji benzynowych. Dodatkowo rozwijanie zainteresowań członków Koła odbywa się poprzez realizację badań naukowych w ramach własnej pracy dyplomowej. Tematyka tych prac
ustalana jest indywidualnie z pracownikami Instytutu Chemii.
Zgodnie z definicją, koło naukowe jest organizacją, której celem
jest działalność naukowa i samokształceniowa jego członków.
PNKCh w zakresie działalności ma za zadanie popularyzowanie nauki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Członkowie PNKCh konsekwentnie realizują to zadanie organizując oraz uczestnicząc w wielu pokazach, wykładach oraz zajęciach dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
W ostatnim czasie zostały przeprowadzone pokazy doświadczeń
chemicznych w Szkole Podstawowej nr 20 oraz Gimnazjum nr 6
w Płocku, a także podczas Nocy Chemika w Zespole Szkół nr 2
w Ciachcinie. Członkowie Koła brali udział w Pikniku Edukacyjnym
Politechniki Warszawskiej ,,OD MIKRO DO MAKRO" prezentując wybrane doświadczenia chemiczne oraz produkty przerobu ropy naftowej. Koło uczestniczy w Piknikach Naukowych organizowanych
przez Samorządy Studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Dodatkowo w tym roku uczestniczyło w Pikniku Pasji i Nauk
Wszelakich w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Członków
Koła co roku można spotkać na Targach Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej KONIK, Drzwiach Otwartych Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, a także na Drzwiach
Otwartych Politechniki Warszawskiej w Warszawie. W kwietniu
tego roku członkowie PNKCh brali udział w 4 edycji Skołowanego
Weekendu organizowanego w Politechnice Warszawskiej. W ramach tego wydarzenia wygłosili wykłady pod tytułem ,,Chemia w
świecie bajek" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
w których pokazano, jak chemia oraz doświadczenia chemiczne
mogą być postrzegane w bajce Królowa Śniegu oraz powieści
dla młodzieży Harry Potter. Interaktywne zajęcia, w których
w części doświadczeń uczestnicy mogli brać udział, cieszyły się
bardzo dużą popularnością.

Fot. PNKCh.

Na 10 spotkaniach w teorii oraz praktyce poruszane są zagadnienia
związane z chemią nieorganiczną, chemią organiczną, jak również
przetwórstwem ropy naftowej i materiałów polimerowych. W trakcie realizacji pierwszej edycji spotkań „Doświadcz chemii” członkowie Koła zaprojektowali i zbudowali mobilne dygestorium, które
służy do bezpiecznego wykonywania eksperymentów na pokazach,
piknikach naukowych oraz wydali skrypt do zajęć pod tytułem ,,Doświadcz chemii". Równie ważnym wydarzeniem dla PNKCh
było wygranie konkursu „Koła Naukowe Uczą na Litwie” organizowanego przez Komisję Dydaktyczną Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. W ramach realizacji projektu dwójka członków
PNKCh: Paulina Pięta oraz Jakub Dołowski wyjechali do Suderwy
koło Wilna, gdzie prowadzili zajęcia z chemii z uczniami tamtejszej szkoły. W trakcie zajęć wykonywali liczne doświadczenia chemiczne mające na celu przybliżenie dzieciom tej trudnej dziedziny
nauki.
Dla członków PNKCh chemia jest pasją, a rozpowszechnianie tej
dziedziny nauki wśród dzieci i młodzieży odbywa się poprzez zabawę. W trakcie prowadzenia zajęć popularnonaukowych z chemii
można zaobserwować, że członkowie PNKCh robią to, co kochają
i sprawia im to dużą przyjemności, a uśmiech na twarzach zadowolonych dzieci po każdym wykonanym doświadczeniu jest bezcennym wynagrodzeniem za pracę i trud włożony w działalność Koła.
Natomiast każdy projekt, kolejny napisany referat i wystąpienie
na konferencji są nowym i bardzo cennym doświadczeniem,
jakie zdobywają członkowie PNKCh.

Wśród wielu osiągnięć PNKCh za najważniejsze uważa się organizoPaweł Grabowski, Paulina Pięta
wane już od trzech lat zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Doświadcz chemii”. W ramach spotkań studenci
1. Instytut Chemii w XX-lecie Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku,
Płock, maj 1987 r.
prowadzą cykl zajęć audytoryjnych oraz laboratoryjnych.
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Wydarzenia branżowe objęte patronatem PIPC
Prezentujemy listę konferencji, kongresów, seminariów i targów objętych
patronatem honorowym PIPC, które odbędą się (lub odbyły się) w 2016 r.

Konferencja „Funkcjonalność systemów dla przemysłu/
produkcji – rozwiązania ERP i MES”, Katowice, 7 czerwca
XXII Sympozjum Naukowo-Techniczne „Chemia 2016”, Płock, 2016 r., organizator: Success Point Sp. z o.o.
27-28 stycznia 2016 r., organizator: BMP Spółka z o.o. Sp. k.
Agro Security Forum AGROSEC 2016, Warszawa, 9 czerwca
Konferencja „Wpływ technologii na konkurencyjność zakładów 2016 r., organizator: Europejskie Centrum Biznesu
przemysłowych”, Warszawa, 25 luty 2016 r., organizator:
Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession,
Polski Instytut Rozwoju Biznesu
Warszawa, 10 czerwca 2016 r., organizator: Polskie Towarzystwo
Spotkanie „Nowe Technologie w przemyśle chemicznym”, Chemiczne Oddział Warszawski
Warszawa, 15 marca 2016 r., organizator: ChemSpin Sp. z o.o.

Odbyły się...

IV Konferencja SAFETY & SECURITY „Nowoczesne technologie,
systemy i rozwiązania organizacyjne” , Bochnia, 16-18 marca Odbędą się...
2016 r., organizator: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa
Kongres Infrastruktury Polskiej, Warszawa, 22 czerwca 2016 r.,
Narodowego i Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejaworganizator:
Zespół
Doradców
Gospodarczych
TOR.
nych
Rejestracja: www.kongresinfrastruktury.pl
Energy Industry&Oil Summit, Warszawa, 6 kwietnia 2016 r.,
XI Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz, Warorganizator: CEMS Club Warszawa
szawa, 4 lipca 2016 r., organizator: Europejskie Centrum Biznesu.
Economic Security Forum ECONSEC 2016, Warszawa, Rejestracja: www.petrobiznes.pl
7 kwietnia 2016 r., organizator: Europejskie Centrum Biznesu
XIV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia
Forum Nowoczesnej Produkcji, Warszawa, 13-14 kwietnia 2016, Warszawa, 15 września 2016 r., organizator: Zarząd Targów
Warszawskich S.A. Rejestracja: www.naftaigaz.ztw.pl
2016 r., organizator: MMC Polska
Seminarium „Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”, Asia Trade know-how 2016, Ostróda, 22-24 września 2016 r.,
Wrocław, 13 kwietnia 2016 r., organizator: City Brand Energia Od- organizator: Expo Mazury. Rejestracja: www.asia-trade.pl
nawialna
7. Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów
Targi „ChemSafety Expo”, Kielce, 18-20 kwietnia 2016 r., Kompozytowych „KOMPOZYT-EXPO”, Kraków, 5-6 października
2016 r., organizator: Targi w Krakowie sp. z o.o. Rejestracja:
organizator: Targi Kielce S.A.
www.targi.krakow.pl
IV Ogólnopolski Szczyt Energetyczno-Gospodarczy OSE Gdańsk
2016, Gdańsk, 20 kwietnia 2016 r., organizator: Europejskie Cen- Kongres Młodych Chemików „YoungChem2016”, Częstochowa,
5-9 października 2016 r., organizator: Studenckie Koło Naukowe
trum Biznesu
FLOGISTON
(Politechnika
Warszawska).
Rejestracja:
World Clean Coal Conference, Warszawa, 20-21 kwietnia 2016 r.,
www.youngchem.com
organizator: World Clean Coal
IV Międzynarodowa Konferencja INDEX, Kraków, 6-7 października
IV Festiwal Nauki „Skołowany weekend”, Warszawa,
2016 r., organizator: Grupa WOLFF, Stowarzyszenie INDEX. Reje23-24 kwietnia, organizator: Studenckie Koło Naukowe FLOGISTON
stracja: www.strefaex.eu
(Politechnika Warszawska)
IV Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej, Warszawa, 6
Warsztat „Analiza danych a optymalizacja procesów zakupogrudnia 2016 r., organizator: EPS Media. Rejestracja:
wych”, Warszawa, 12-13 maja, organizator: Trio Conferences
www.chemiaibiznes.com.pl
Emirates&Europe Economic Forum, Warszawa, 17-19 maja,
Programy całoroczne
organizator: Emirates & Europe Business Development Cluster
Konkurs Synthos Chemical Award, organizator: Synthos S.A. Strona
ETS Meeting 2016, Katowice, 31 maja 2016 r., organizator:
internetowa Konkursu: www.synthosaward.com
Montive Sp. z o.o./Western Energy Consulting
Program „Lider Nowych Technologii”, organizator: Fundacja
IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Remonty i Utrzymanie
Wspierania Rozwoju i Nowych Technologii. Strona internetowa
Ruchu w Przemyśle Chemicznym”, Gdynia, 6-8 czerwca 2016 r.,
Programu: www.lidernt.pl
organizator: BMP Sp. z o.o. Sp. k.
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Patronat PIPC
Wydarzenia (współ)organizowane
przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego
Kongres „Polska Chemia”, Kraków, 15-16 czerwca 2016 r.
Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, Toruń, wrzesień 2016 r.
Seminarium „Bezpieczna Chemia”, Warszawa, październik 2016 r.
Konferencja podsumowująca rok działań w Kampanii
„Polska Chemia”, Warszawa, listopad lub grudzień 2016 r.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego obejmuje wydarzenia
branżowe patronatem na zasadach niekomercyjnych.
Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem patronatu, prosimy
o zapoznanie się z regulaminem i przesłanie na adres
pawel.kwiecien@pipc.org.pl wypełnionego formularza.
Regulamin oraz formularz można pobrać ze strony
www.pipc.org.pl (zakładka „Patronaty”).

Reklama
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Jesień 2016 r.
I Forum Kampanii „Polska Chemia”
Nasza gospodarka, nasze życie, nasza przyszłość
Szczegóły już wkrótce!

Zapraszamy!
www.polskachemia.org.pl
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