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SZANOWNI PAŃSTWO, 

 

Oddajemy na Państwa ręce kolejny, drugi numer Biuletynu „Bezpieczna 

Chemia” . Z uwagi na dwa duże wydarzenia zrealizowane w kwietniu  

ramach Programu, publikujemy relację oraz fotorelację z IV Seminarium 

„Bezpieczna Chemia” oraz Szkolenia ATEX - pyły, przeprowadzonego przez 

Grupę Wolff—naszego Partnera Merytorycznego.  

W niniejszym numerze publikujemy artykuł,  którego autorem jest Partner 

Techniczny Programu - Dräger Polska, który udziela fachowych porad doty-

czących pracy w przestrzeniach ograniczonych. 

Polecamy również bardzo ciekawy artykuł dotyczący transportu multimo-

dalnego w przemyśle, autorstwa Pana Macieja Susika, Eksperta ds. Projektu 

ChemMultimodal. 

Korzystając z okazji, już teraz zapraszamy Państwa do udziału w  XIV Forum 

Ekologicznym Branży Chemicznej, o którym piszemy szerzej w niniejszym 

Biuletynie. 

  

 

Serdecznie zapraszam do lektury, 

Paweł Zawadzki 

Kierownik Projektu 
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Pomyślałeś o wszystkim? 

Fachowe porady dotyczące pracy  

w przestrzeniach ograniczonych  

Ciasnota, ograniczona ilość tlenu i substancje niebezpieczne – to niektóre z rzeczy, które mogą czekać  

na osoby przeprowadzające konserwację w zbiornikach, silosach, szybach i ciasnych miejscach. Dlatego tak 

ważne jest posiadanie właściwego sprzętu już od samego początku. 

Zagrożenie czające się w przestrzeniach zamkniętych 

Oczyszczanie, konserwacja i naprawy zbiorników, silosów, kadzi i be-

czek należą do procedur codziennych w przemyśle naftowym i gazowni-

czym. Jednak do zadań takich nie należy podchodzić rutynowo. Wejście 

do takich miejsc jest bowiem uważane za jedno z najbardziej niebez-

piecznych zadań wykonywanych w zakładach i rafineriach. 

Zgodnie z oficjalną niemiecką definicją “przestrzeń ograniczona” to 

“przestrzeń otoczona ścianami zapobiegającymi wystarczającej wymia-

nie powietrza, gdzie występuje podwyższony stopień za- grożenia ze 

strony substancji niebezpiecznych, zanieczyszczeń i innych czynników 

szkodliwych.”1 

Poza doświadczonym zespołem i przygotowaniem, praca w przestrze-

niach ograniczonych wymaga niezbędnego wyposażenia technicznego. 

Tylko wtedy możliwy jest pomiar substancji toksycznych i wybucho-

wych oraz podjęcie niezbędnych środków zaradczych. W wielu krajach 

osoby, które pracować będą w takich warunkach, muszą z powodze-

niem przejść przeszkolenie obejmujące użycie mierników i zastosowa-

nie środków ochrony indywidualnej. 

200 wypadków śmiertelnych rocznie 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) oraz amerykańska Admini-

stracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) oceniają, że co rok około 

200 osób na świecie ginie w wypadkach w przestrzeniach ograniczo-

nych.2   Około 2/3wypadków spowodowanych atmosferami toksyczny-

mi, zaś w 70% z nich stężenia były śmiertel- ne już przed wejściem. W 

miejscach z niewystarczającą wentyla- cją mogą również wystąpić nie-

spodziewane wybuchy. Najczęstsze przyczyny to akumulacja gazu i 

zapłon, awarie mechaniczne i błąd ludzki. Zdarzenia takie – brak tlenu, 

gazy toksyczne i wybucho- we, jak również szkodliwe drobiny prowa-

dzić mogą do wielu ob- rażeń i zgonów. Niestety wiele statystyk krajo-

wych dotyczących wypadków takiego typu (obrażenia, stopień odnie-

sionych obrażeń oraz zgony) nie jest precyzyjnie rejestrowanych.  
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Przeprowadzono jednak szereg dogłębnych analiz w zakresie takich 

wypadków i danych statystycznych. Badania na Uniwersytecie Kalifornij-

skim w Berkeley wykazały, że w latach 1990-2005 w wypadkach w prze- 

strzeniach ograniczonych z udziałem gazów i braku tlenu zginęło razem 

530 pracowników.3 Okoliczności, przy których najczęściej występują 

wypadki to konserwacja (24%), następnie oczyszczanie (12%) i kontrole 

(11%). 

Jakie wypadki są najczęstsze? 

Wypadki w przestrzeniach ograniczonych mogą mieć różne przy- czyny: 

bagatelizowanie stopnia zagrożenia przed wejściem, brak wiedzy lub 

brak środków ochrony przystosowanych do typu wykonywanej pracy. 

Inne przyczyny to błąd ludzki, np. nieodłączenie od źródła zasilania, 

ciepła lub dopływu substancji. Bagatelizowanie stężenia gazu w zbiorni-

kach (poziom tlenu OX, zagrożenie wybuchowe EX, toksyczność TOX), 

reakcji chemicznych lub ogólne- go stanu zawartości zbiornika 

(substancja, temperatura, trwałość, etc.) także odgrywają dużą rolę. 

Zastosowanie elektronarzędzi może stwarzać zagrożenie poprzez nagłe 

iskrzenie prowadzące do zapłonu substancji wybuchowej. Bez względu 

na to, jak wysoki jest stopień przeszkolenia, z wejściem do przestrzeni 

ograniczonych będzie zawsze wiązać się ryzyko. 

Niektóre wypadki spowodowane są brakiem kompetencji. Jeden – być 

może dość ekstremalny – został opisany na grupie w serwisie społeczno-

ściowym LinkedIn dotyczącej wejścia do przestrzeni ograniczonych, 

gdzie jeden z członków opowiedział historię o pracownikach testujących 

sprawność mierników z zastosowaniem nieprawidłowych  metod,  np.  

gazem  stosowanym  w  zapalniaczkach.4 Takie “eksperymenty” mogą 

uszkodzić sensor miernika i pociągnąć za sobą tragiczne konsekwencje, 

np. brak alarmu, gdy w powietrzu pojawią się gazy toksyczne. 

Najważniejsze są prawidłowe pomiary 

Powyższe przykłady wykazuję, że pracownicy mogą posiadać niedosta-

teczne doświadczenie w zakresie prawidłowego użycia mierników pomi-

mo przeszkolenia odnośnie postępowania w przestrzeniach ograniczo-

nych. Przy pomiarach przed wejściem brakuje często wiedzy, umiejętno-

ści i doświadczenia. 

Błędy wynikają często z przeprowadzenia pomiarów w złym punkcie lub 

użycia nieprawidłowego systemu pomiarowego. Przykład: sensor  

Ex sygnalizuje osiągnięcie przez gaz stężenia wybuchowego, jednak 

stężenia niektórych gazów toksycznych są tak niskie, że nie można ich 

odczytać z użyciem sensorów Ex nawet po osiągnięciu śmiertelnego 

poziomu. Dzieje się tak, ponieważ sensor Ex mierzy jedynie procent 

objętościowy w celu ostrzeżenia przed możliwym wybuchem, podczas 

gdy w wypadku gazów toksycznych stężenia mogą być śmiertelne już w 

zakresie ppm (tj. części na milion). W takich zastosowaniach konieczne 

jest użycie specjalnych detektorów fotojonizacyjnych (PID) skutecznie 

mierzących substancje niebezpieczne tego typu w zakresie ppm. 

Sensory Ex są również podatne na czułości skrośne, które mogą spowo-

dować zaburzenia pomiarów, szczególne w wypadku trudnych do wy-

krycia substancji, takich jak toluen, ksylen lub heksan. Uważne rozważe-

nie wszystkich potencjalnie istotnych aspektów jest możliwe wyłącznie 

po prawidłowym przeszkoleniu i nabyciu niezbędnej wiedzy oraz do-

świadczenia. 

Duża część zgonów powiązanych z wejściem do przestrzeni ograniczo-

nych ma miejsce podczas prób ratunku. Podejmowane działania są czę-

sto nieprzemyślane i rozpoczynane bez wcześniejszej oceny zagrożenia 

– prowadzą do śmierci w wyniku działania dokładnie tego samego czyn-

nika, który zabił pierwotne ofiary, np. szybka utrata przytomności spo-

wodowana gazem i niewystarczającą ochroną.5 

Próby udzielenia pomocy są często hamowane przeszkodami typowymi 

dla zdarzeń w przestrzeniach ograniczonych – wąskimi wejściami, niską 

widocznością i częstym brakiem prawidłowego wyposażenia. Sytuacja 

jest tym trudniejsza, że dla osób znajdujących się w przestrzeniach ogra-

niczonych, gdzie obecne są atmosfery toksyczne lub ubogie w tlen liczy 

się każda sekunda.6 

Miej gotowy plan ratunkowy 

Kolejnym aspektem utrudniającym próby niesienia pomocy jest brak 

gotowego planu ratunkowego lub jego nieznajomość przez pracowni-

ków. Pomoc zewnętrzna zderzyć się może także z brakiem właściwego 

sprzętu lub przeszkolenia w zakresie metod ratunku w przestrzeniach 

ograniczonych. To wszystko prowadzić może do akcji ratowniczych 

trwających dłużej niż planowano.7 Szybkie działania ratują życie – dlate-

go stworzenie szczegółowego planu, który będzie szybko zrealizowany 

przez dobrze przeszkolony i odpowiednio wyposażony zespół ma klu-

czowe znaczenie. 

 

Jak lepiej unikać wypadków? 

Programy szkoleniowe są niezbędnym elementem zapobiegania wypad-

kom w przestrzeniach ograniczonych. Obok szkolenia teoretycznego 

niezbędne jest przeszkolenie praktyczne. Obejmować może ono symula-

cje, takie jak wstępne pomiary gazów, prawidłowe zakładanie odzieży 

ochronnej, następnie ćwiczenia z wejścia i wyjścia. Uczestnicy ćwiczeń 

muszą nauczyć się metod prawidłowego radzenia sobie ze stresem, 

słabą widocznością, jak również ewakuacji nieprzytomnych ofiar . Przed-

stawiony tu plan procedur ratunkowych może pomóc w przygotowaniu 

własnej koncepcji ratunkowej. 

Edukacja jest równie ważna jak wyposażenie. Pracownicy w nie- których 

przedsiębiorstwach nie są nawet w pełni świadomi istnienia przestrzeni 

ograniczonych na terenie ich zakładów. Co więcej, wiele “zwyczajnych”, 

potencjalnych zagrożeń w zakładzie (upadek, gazy, wysokie napięcie i 

urządzenia mechaniczne, np. mieszalniki i podnośniki hydrauliczne) 

uważanych jest za łatwe do przewidzenia i kontrolowania. Jednak w 

połączeniu ze słabym obiegiem powietrza lub substancjami lotnymi 

prowadzić mogą do tragicznych konsekwencji. Gruntowna ocena ryzyka 

umożliwia szybkie określenie czy z pozoru niegroźny kanał, duży zbior-

nik, komora lub wnętrze turbiny wiatrowej nie powinny zostać uznane 

za przestrzeń ograniczoną. 

RYZYKO PODCZAS DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 
Typowe zagrożenia: 

–  Utrata przytomności lub uduszenie przez brak tlenu 

–  Zatrucie lub oparzenia chemiczne 

–  Porażenie prądem 

–  Zmiażdżenie i inne zagrożenia mechaniczne oraz 

ograniczona swoboda ruchów 



  
PIĘĆ PORAD DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA 

WYPADKOM 

1) Sprawdź wcześniej: czy spełniono wymagania norm 

krajo- wych dotyczących prac w przestrzeniach 

ograniczonych? Według niemieckich wytycznych 

BGR (117), wejście do wąskich przestrzeni jest 

dozwolone wyłącznie za ofi jalną zgodą fi my wraz 

z instrukcjami postępowania i ofi jal- nymi 

uprawnieniami. Zezwolenia można także udzielać, 

gdy praca wykonywana jest często przy narażeniu 

na ta- kie same zagrożenia i wymaga od-

powiednich środków ochrony. 

2) Czy istnieje plan alarmowy i ratunkowy? Czy środki w 

nim opisane są kompletnie przemyślane? 

3) Czy poinformowano osoby odpowiedzialne? Czy po

- dzielono obowiązki? Kto kieruje planem i czy 

wszyscy są świadomi, do kogo należy się zwrócić w 

wypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa? 

4) Czy osoby odpowiedzialne za dany aspekt są 

przygoto- wane i posiadają dostateczną wiedzę 

do wykonywania swoich obowiązków? Czy posi-

adają wszystkie niezbędne uprawnienia? Czy zos-

tały przeszkolone w zakresie sprzę- tu ratownicze-

go? 

5) Pomiary gazów przed wejściem: czy posiadane są 

wszyst- kie ważne instrukcje i informacje? Czy osoby 

z uprawnie- niami i powiązanym sprzętem są na 

miejscu? 

Praca w toku – nowa wersja instrukcji postępowania dla 

przestrzeni ograniczonych  

Wypadki podczas pracy, w tym śmiertelne, zdarzają się nadal po- mimo 

wszystkich istniejących przepisów opracowanych przez orga- nizacje, ośrodki 

badawcze i instytucje odpowiedzialne za krzewienie bezpieczeństwa w 

środowisku pracy. Krajowe Stowarzyszenie d/s Ochrony Przeciwpożarowej 

(NFPA) z Quincy w USA stworzyło z tego właśnie powodu nowy zbiór 

wytycznych NFPA 3508, którego celem jest zaangażowanie ekspertów i 

specjalistów z doświadczeniem praktycznym w opracowanie instrukcji 

postępowania dl a przestrzeni ograniczonych. Instrukcje posiadać będą charak-

ter praktyczny i zapewnią przydatne porady dotyczące zarówno ochrony indy-

widualnej, jak i pomiarów wykonywanych przed wejściem do przestrzeni ogra-

niczonych. NFPA przewiduje ich publikację na 2016 rok.9 Wytyczne będą miały 

istotne znaczenie dla wielu gałęzi przemysłu i przyczynią się do szerzenia cennej 

dla życia i zdrowia wiedzy oraz redukcji nadal wysokiego odsetka wypadków 

śmiertelnych podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych. 
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BHP i bezpieczeństwo procesowe tematami kwietnia 

18-19 kwietnia Polska Izba Przemysłu Chemicznego zorganizowała dwa 

wydarzenia związane z promowaniem najlepszych praktyk zw. z BHP 

i bezpieczeństwem procesowym.  

18 kwietnia 2017 r. odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pro-

cesowego i wybuchowego (ATEX). Organizatorem szkolenia była Polska 

Izba Przemysłu Chemicznego, a poprowadził je dr hab. inż. Andrzej 

Wolff – ekspert ds. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego 

z GRUPY WOLFF. 

19 kwietnia 2017 r. odbyło się, już po raz czwarty, Seminarium 

"Bezpieczna Chemia". Tematyka tegorocznej  edycji Seminarium między 

innymi objęła tematy takie jak: wpływ bieżących regulacji na bezpie-

czeństwo w zakładach chemicznych, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeń-

stwo kontraktorów. Omawiano również problemy wynikające 

z nieprecyzyjnych zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 

lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia 

w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Atex 137). 

W obu wydarzeniach wzięło udział ponad 150 osób, między innymi 

z PKN ORLEN S.A., ANWIL S.A., BASF Polska Sp. z o.o., IBM Polska Sp. 

z o. o., ICHP, Grupy Wolff, PZU S.A. Szkolenie i seminarium odbyły się 

w ramach Programu "Bezpieczna Chemia". Wydarzenia były bezpłatne 

dla Członków PIPC oraz realizatorów Programu „Odpowiedzialność 

i Troska”. 

Program "Bezpieczna Chemia" jest autorskim Programem Polskiej Izby 

Przemysłu Chemicznego. Odbiorcami Programu są członkowie Polskiej 

Izby Przemysłu Chemicznego i ich pracownicy, ze szczególnym uwzględ-

nieniem najwyższego i średniego szczebla kierowniczego odpowiedzial-

nego za zapewnienie właściwych warunków BHP i PPOŻ. Program reali-

zowany jest pod hasłem: BEZPIECZNA CHEMIA = BEZPIECZNA PRACA 

Główne cele Programu "Bezpieczna Chemia" to: 

 

 Promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego; 

 Wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród człon-

ków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; 

 Propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bez-

pieczeństwa; 

 Promocja najlepszych dostępnych w dziedzinie BHP praktyk; 

 Podnoszenie świadomość BHP i PPOŻ; 

 Informowanie Partnerów Programu o zagadnieniach związa-

nych z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem proceso-

wym. 

 

Organizator Programu "Bezpieczna Chemia" 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

Partnerzy Strategiczni 

PKN Orlen S.A. 

Grupa Azoty S.A. 

Basf Polska Sp. z o.o. 

Partnerzy Główni 

PCC Rokita S.A. 

Anwil S.A. 

Partner Techniczny 

Drager Safety Polska Sp. z o.o. 
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Fotorelacja 
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Nowa strona internetowa Programu „Bezpieczna Chemia” 

Z przyjemnością informujemy, iż Program „Bezpieczna Chemia” dokonał zmiany strony internetowej. Nowa strona to nie tylko cał-

kowicie zmieniona szata graficzna, ale przede wszystkim ulepszona struktura, dzięki której dostęp do informacji o Programie jest 

szybszy i pełniejszy. Zmiana wyglądu to doskonała okazja do lepszego zaprezentowania nie tylko samego Programu, ale także  

Partnerów Programu, jak również Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.  

Zapraszamy do odwiedzin nowej witryny: www.programbezpiecznachemia.pl  

 POMOC W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH - SYSTEM SPOT 

Dla Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego System SPOT to jeden z naj-

ważniejszych projektów zewnętrznych, który wpisuje się w zaangażo-

wanie Izby w obszar szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym 

bezpieczeństwa transportu. Wsparciem dla Systemu z ramienia Izby 

są dwie działające Komisje: ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego 

oraz ds. Transportu i Dystrybucji.  

26 kwietnia, w siedzibie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, odbyło się spotkanie organizacyjne sygnatariuszy Systemu SPOT. 

Podczas spotkania omówiono między innymi najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Systemu oraz określono plan dzia-

łań na kolejne trzy lata. Ponadto dokonano podsumowania ćwiczeń aplikacyjnych. „Ring Test” – ICE oraz omówiono propozycję 

kolejnych ćwiczeń doskonalących. Kolejne spotkanie Sygnatariuszy odbędzie się w październiku.  

Warto w tym miejscu wskazać, iż  w celu popularyzacji informacji o Systemie, Polska Izba Przemysłu Chemicznego opublikowała 

stronę internetową Systemu, która znajduje się pod adresem: www.systemspot.pl  

Zapraszamy do odwiedzin strony Systemu SPOT, gdzie znajdą Państwo najnowsze informacje zarówno o samym Systemie, jak rów-

nież informacje o  sygnatariuszach SPOT.  
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Chemmultimodal szansą dla rozwoju transportu multimodalnego 

Intermodalny transport towarowy jest tani, 

bezpieczny, ekologiczny a mimo to bywa mar-

ginalizowany przez globalny przemysł. Dlacze-

go? O transporcie intermodalnym i promują-

cym go Projekcie Chemmultimodal* pisze 

Maciej Susik, ekspert ds. Projektu ChemMulti-

modal 

Pierwsze sześć miesięcy projektu Chemmulti-

modal upłynęło na analizie przez partnerów z 

Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Wę-

gier i Włoch rynku chemicznego pod kątem 

stosowanych rozwiązań logistycznych. Wyni-

kiem pierwszego spotkania partnerów, które 

odbyło się 30 czerwca 2016 r. w Magdeburgu 

(Niemcy), było między innymi przedstawienie 

przez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego 

oraz Szkołę Główną Handlową analizy obec-

nego stanu wykorzystania transportu multi-

modalnego w przemyśle chemicznym. Objęła 

ona zagadnienia z zakresu działania, planów 

rozwoju poszczególnych gałęzi transportu, 

określenie „wąskich gardeł” wraz z barierami 

ograniczającymi, potencjał do zwiększenia 

udziału transportu kombinowanego, dobre 

praktyki przejścia z transportu drogowego na 

intermodalny, obecnie prowadzone działania 

w celu promowania nowych rozwiązań logi-

stycznych, narzędzia i systemy wspomagające 

typowy proces planowania transportu.  

Przemysł chemiczny w Polsce generuje rocz-

nie obrót na poziomie 52,3 mld EUR i daje 

zatrudnienie dla blisko 300 tys. osób. Udział 

procentowy poszczególnych branż to: prze-

mysł petrochemiczny (35 proc.), tworzyw 

sztucznych (33 proc.), chemiczny (26 proc.), 

farmaceutyczny (6 proc.).  

Na infrastrukturę transportu składają się po-

nad 3 tys. km dróg ekspresowych i autostrad, 

blisko 20 tys. km torów kolejowych, 3,6 tys. 

km dróg wodnych i 31 terminali kontenero-

wych. Obecnie przewozy realizowane są w 86 

proc.  z wykorzystaniem transportu drogowe-

go, 12,5 proc. koleją i 0,4 proc. rzekami. Po-

stanowienia European Union White Papers 

określają , że do 2030 r 30 proc., natomiast 

do 2050 ponad 50 proc. potoku transportu 

drogowego realizowanego na dystansie dłuż-

szym niż 300 km powinna być realizowana 

koleją lub śródlądowo. Naturalnym kierun-

kiem dla kraju tranzytowego, jakim jest Polska 

staje się wielopoziomowy rozwój: 

 podwojenie zdolności przeładunko-

wych nadmorskich terminali DCT, 

BCT, GCT,GTK; 

 rozbudowa istniejących i budowa 

lokalnych terminali kolejowych i śród-

lądowych np. KKT w Kędzierzynie–

Koźlu; 

 modernizacja infrastruktury kolejowej 

w ramach programu AGTC 2020-2030 

wsparta w obecnej fazie kwotą 15 mld 

EUR z funduszy unijnych; 

 dodatkowe 1800 km dróg ekspreso-

wych i autostrad, które powstaną do 

2023 r.;  

 przywrócenie żeglowności na śródlą-

dowych trasach E30, E40 i E70; 

Podstawowymi barierami rozwoju transportu 

intermodalnego w Polsce są: 

 bardzo niska jakość infrastruktury 

szynowej, na której transport towaro-

wy odbywa się ze średnią prędkością 

20 km/h; 

 bardzo niska przepustowość w chwili 

obecnej uniemożliwiająca przejęcie 

dodatkowych potoków w szczególno-

ści okolicy portów;  

 średni wiek lokomotyw wynoszący 

około 30 lat, którego skutkiem są 

liczne awarie zaburzające przebieg 

łańcuchów dostaw; 

 niewielka dostępności kontenerów w 

transporcie lądowym oraz bardzo 

wrażliwa na globalny popyt dostęp-

ność w transporcie blisko morskim; 

 sztywne i długoterminowe planowa-

nie transportu kolejowego w porów-

naniu do elastycznego i krótkotermi-

nowego planowania transportu dro-

gowego; 

 transport multimodalny stanowi zale-

dwie 8 proc. całkowitego potoku to-

warów transportowanych koleją. 

Przemysł chemiczny w Polsce wykorzystuje 

transport multimodalny podczas eksportu 

swoich wyrobów gotowych (95 proc.) oraz 

importu surowców (5 proc). Roczny obrót 

około 6,5 tys. TEU (Odpowiednik kontenera 

dwudziestostopowego) .  

 



Z uwagi na liczne ograniczenia w postaci: 

 czasu tranzytu; 

 ilości kontenerów przeznaczonych do 

obrotu wyłącznie lądowego; 

 ograniczonej do poszczególnych obsza-

rów możliwości działania operatorów  

multimodalnych. 

Obecnie przemysł marginalizuje transport in-

termodalny, wykorzystując go wyłącznie w 

obszarach, w których jest to konieczne, jak na 

przykład działanie w skali globalnej, gdzie wy-

syłki różnej formy kontenerów nie nastręczają 

wyżej wymienionych problemów. 

W okresie od lipca do września w ramach pro-

jektu SGH, jak i pozostali partnerzy z krajów 

członkowskich przeprowadzili ankiety wśród 

firm z branży chemicznej oraz operatorów 

logistycznych (ang. LSP) w aspekcie możliwości 

przejścia na transport multimodalny. Wyniki 

zostały przedstawione podczas drugiej między-

narodowej konferencji , która odbyła się  10 

listopada 2016 r. w auli SGH w Warszawie.  

Respondenci z obu stron wyraźnie wskazywali, 

że najistotniejsze z ich punktu widzenia są: 

 redukcja kosztów; 

 bezpieczeństwo (szczególnie podczas 

transportu materiałów niebezpiecz-

nych); 

 obniżenie emisji CO2; 

 wsparcie strategii CSR; 

 rozwój sieci kolejowych połączeń 

(poprawienie terminowości i częstotli-

wości połączeń); 

 obniżenie kosztu dostępu do infra-

struktury multimodalnej; 

 regularność rozkładów jazdy; 

 zwiększoną elastyczność w zarządzaniu 

transportem multimodalnym; 

 zwiększenie jakości oferowanych usług 

na terminalach intermodalnych oraz 

samej ich ilości. 

Ciekawie przedstawiły się różnice w podejściu 

do: 

 czasu tranzytu, który jest sprawą klu-

czową dla przemysłu natomiast jest 

mało istotne dla LSP; 

 z punktu widzenia branży chemicznej 

obniżenia emisji CO2 ma niewielkie 

znaczenie, natomiast jest istotne dla 

LSP w aspekcie rozliczenia transportu. 

Względnie obojętnie obie grupy podchodzą do 

kwestii wyliczenia emisji CO2. 

Wnioski z przeprowadzonego badania wskazu-

ją wyraźnie, zarówno w przypadku rynku pol-

skiego, ale również pozostałych krajów part-

nerskich na ogromny potencjał do współpracy 

w aspekcie rozwoju transportu multimodalne-

go. 

* Głównymi założeniami Projektu Chemmulti-

modal jest osiągnięcie 10 proc. wzrostu udziału 

transportu multimodalnego w przemyśle che-

micznym, przy 5 proc. redukcji emisji CO2. 

Podstawę projektu stanowi koordynacja dzia-

łań między dostawcami usług logistycznych, 

operatorami terminali przeładunkowych i wła-

dzami w poszczególnych regionach obszaru 

Europy Centralnej. Projekt obejmuje swoim 

zasięgiem  obszar Polski, Niemiec, Czech, Sło-

wacji, Węgier, Austrii oraz Włoch. Polskę re-

prezentują w projekcie Polska Izba Przemysłu 

Chemicznego oraz Szkoła Główna Handlowa. 

Inicjatywa ta ma na celu stworzenie nowej 

jakości wymiany informacji między firmami z 

sektora państwowego i prywatnego. Współpra-

ca z European Chemical Network i European 

Chemical Industry Council (CEFIC) zapewni 

dyskusję na poziomie ogólnoeuropejskim. W 

ramach projektu stworzone zostaną inteligent-

ne rozwiązania i narzędzia do wymiany infor-

macji, służące wsparciu strategicznemu i ope-

racyjnemu planowaniu, nastawionemu na roz-

wój transportu multimodalnego w przemyśle 

chemicznym. Dedykowana platforma testowa-

na w ramach 6 faz pilotażowych projektu, 

przez liderów branży chemicznej z poszczegól-

nych krajów członkowskich zapewni realne 

wsparcie i umożliwi koordynację działań na 

styku branży przemysłu chemicznego i TSL. 



 XIV Forum Ekologiczne Branży Chemicznej (11-12.10.2017) 

11-12 października br. w toruńskim hotelu Copernicus odbędzie się kolejna, czternasta już edycja Forum Ekologicznego Branży Chemicznej.  

Wydarzenie to jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i praktyk między Realizatorami oraz innymi ekspertami z branży chemicz-

nej i około chemicznej. Sukcesy poprzednich edycji pokazują duże zainteresowanie i potrzebę takich spotkań.  

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej od zawsze charakteryzował szeroki zakres tematyczny przygotowany przez doświadczonych i wykwalifiko-

wanych prelegentów, którzy często sami na co dzień praktykują i mierzą się z omawianymi zagadnieniami. W obecnej chwili trwają prace nad 

zamknięciem listy tegorocznych prelegentów, ale już dziś możemy zapewnić, że ubiegłoroczna „poprzeczka” zostanie podniesiona. 

Dla wszystkich chętnych uczestników została przygotowana atrakcyjna oferta rabatowa sięgająca nawet 23% ceny właściwej. Promocja ta trwa 

tylko do końca wakacji – dlatego już teraz serdecznie zachęcamy do wysyłania zgłoszeń. 

Rejestracji można dokonać w zaledwie 3 minuty wypełniając prosty i intuicyjny formularz zgłoszeniowy znajdujący się bezpośrednio na stronie 

internetowej Forum. 

Wszystkich zachęcamy do odwiedzenia i śledzenia strony internetowej znajdującej się pod adresem: 

www.rc.com.pl/forum-ekologiczne 





ANWIL po raz pierwszy został za-

proszony do udziału w międzyna-

rodowych ćwiczeniach ratowni-

czych, organizowanych przez Ko-

mendę Główną Państwowej Straży 

Pożarnej wraz z Komendą Woje-

wódzką Państwowej Straży Pożar-

nej w Toruniu. Oprócz strażaków 

PSP z województwa kujawsko-

pomorskiego i śląskiego oraz 

przedstawicieli Zakładowej  

Straży Pożarnej ANWIL wzięła w nich udział także  Federalna Agencja 

Technicznej Pomocy Ratowniczej z Niemiec. 

W dniach 25.-27.04.2017 r. we Włocławku odbyły się międzynarodowe 

ćwiczenia pod nazwą „Wislandia 2017”, których celem było m.in. 

sprawdzenie przygotowania do zwalczania i usuwania ewentualnych 

skutków powodzi z użyciem modułów pomp wysokiej wydajności (HCP) 

oraz sprawności współdziałania pomiędzy służbami ratowniczymi z 

kraju i zagranicy. 

Na odsiecz borykającej się z powodzią wyimaginowanej krainie  

Wislandia ruszyło sześć zastępów strażackich z Niemiec, dwadzieścia 

cztery z Kujaw oraz Górnego Śląska, a także Straż Graniczna, Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych i PCK.  

Jednym z zadań, któremu służby ratownicze musiały stawić czoła, było 

udzielenie wsparcia ANWILOWI. W wyniku działania fali powodziowej 

zablokowany został bowiem kanał dopływowy z Wisły do przepompow-

ni spółki, co mogło spowodować brak wody technologicznej,   

a w konsekwencji groziło zatrzymaniem produkcji. 

Dzięki sprawnemu współdziałaniu przedstawicieli Zakładowej Straży 

Pożarnej ANWIL, pracowników Wydziału Sieci i Gospodarki Ściekowej 

spółki oraz strażaków PSP i ratowników THW udało się zapewnić wodę 

technologiczną włocławskiemu przedsiębiorstwu. Tym samym niebez-

pieczeństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostało zaże-

gnane.  

Piotr Mironiuk, komendant Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL powie-

dział: - Po raz pierwszy na terenie zakładów Grupy Kapitałowej ORLEN 

odbywały się zakrojone na tak szeroką skalę międzynarodowe ćwiczenia 

ratownicze. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli okazję po-

wtórzyć to doświadczenie, gdyż umożliwiło nam ono nie tylko sprawdze-

nie funkcjonowania procedur opracowanych na wypadek powodzi, ale 

przede wszystkim dalsze doskonalenie współpracy z Państwową Strażą 

Pożarną, tym razem również w międzynarodowym środowisku. 

 

Wspólnymi siłami uratowali Wislandię! 





 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

ul. Śniadeckich 17 

00-654 Warszawa 
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E-mail: pipc@pipc.org.pl 

@PolskaChemia 

                           facebook.com/PolskaChemia/ 


