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Szanowni Państwo,

z największą przyjemnością oddaję na Państwa ręce drugie tegoroczne wydanie Biuletynu Programu Bezpieczna 
Chemia - publikacji tworzonej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

W   aktualnym numerze Partnerzy Programu Bezpieczna Chemia oraz Członkowie Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego poruszają wiele ciekawych zagadnień. Wśród nich znalazły się artykuły o  istotnych z  punktu 
widzenia branży chemicznej zmianach legislacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje tekst popełniony przez 
ekspertów Deloitte, co jest owocem nowo zawartej współpracy z PIPC. W tym wydaniu Biuletynu przeczytamy 
także o  dyrektywie SEVESO III, rozważaniach na temat chemikaliów przyszłości w  związku ze Strategią 
w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności (CSS). 

Ponadto eksperci z  obszarów bezpieczeństwa z  Grupy ORLEN dzielą się doświadczeniami w  związku 
z wdrożeniem jednolitych standardów bezpieczeństwa w całej GK. Z Biuletynu dowiemy się również, co nowego 
słychać w Grupie Azoty, ANWIL-u, jak i poznamy ostatnie działania podejmowane przez Sekretariat Programu 
Odpowiedzialność i Troska, który w 2022 roku obchodzi 30-lecie działalności Programu w Polsce.

Dobrymi praktykami, a zarazem ciekawymi rozwiązaniami, jak zwykle dzielą się przedstawiciele Dräger Polska. 
Warto zajrzeć do tekstu o indywidualnym podejściu przy dopasowywaniu środków ochrony układu oddechowego.

Serdecznie zapraszamy do lektury, a wszystkich z Państwa, którzy dostrzegają ważne zagadnienia dla przemysłu 
i branży chemicznej z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, niezmiennie zapraszam do współtworzenia 
tej publikacji, jak i całego Programu Bezpieczna Chemia, a tym samym do bezpośredniego kontaktu mailowego: 
marcin.przygudzki@pipc.org.pl.

Dobrej lektury!

mailto:marcin.przygudzki@pipc.org.pl
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Według ogólnych przepisów wynikających z  Kodeksu 
pracy, na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za 
stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 
Jest on obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników 
przez zapewnienie bezpiecznych i  higienicznych 
warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu 
osiągnięć nauki i techniki. W szczególności organizować 
pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne 
warunki oraz zapewniać przestrzeganie w  zakładzie 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy.  

Badanie trzeźwości 
pracowników w kontekście 
obowiązujących  
i projektowanych przepisów

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są istotne w każdej spółce, bez względu na branżę. Istnieją 
przedsiębiorstwa o  szczególnych profilach i  rodzajach działalności, gdzie bhp i  zapewnienie 
bezpieczeństwa pracownikom, czy też osobom trzecim (szerokiemu ogółowi klientów, odbiorców, 
współpracowników) jest priorytetem. Jedną z takich branż jest szeroko pojęta branża chemiczna 
(produkcja chemikaliów i  wyrobów chemicznych; produkcja podstawowych chemikaliów 
organicznych i nieorganicznych itd.).  Większość incydentów, wypadków czy też katastrof w tej 
branży zagraża nie tylko pracownikom danego zakładu, ale też społeczeństwu czy środowisku. 
Biorąc to pod uwagę warto przyjrzeć się obowiązkom i  uprawnieniom pracodawcy, a  także 
pracowników w  kontekście stawiania się do pracy w  odpowiednim stanie psychofizycznym 
i dopuszczalności badania stanu trzeźwości pracowników. 

Pracownicy są natomiast zobowiązani do zapoznania się 
i przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 
i  higieny pracy, w  szczególności do wykonywania 
pracy w  sposób zgodny z  przepisami i  zasadami oraz 
stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń 
i  wskazówek przełożonych. Etatowcy mają absolutny 
zakaz spożywania alkoholu w  miejscu i  podczas pracy 
a  także stawiania się do pracy i  jej wykonywania pod 
wpływem alkoholu.
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zataczający się chód, bełkotliwą mowę, nieadekwatne 
reakcje czy też czuć od niego woń alkoholu), odległość 
i obłożenie najbliższej jednostki policji, tok procesu pracy, 
niemożność wstrzymania maszyn, ale przede wszystkim 
to czy stan po użyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości 
mogą narazić zdrowie i życie pracownika i innych osób 
lub środowisko lub spowodować katastrofę np. w ruchu 
lądowym. Wówczas, pracodawca może sam podjąć 
próbę kontroli pracownika. Jeśli ten odmówi poddania 
się kontroli, szef powinien wezwać policję. Pracodawca 
powinien również wezwać uprawniony organ w sytuacji, 
gdy pojawi się takie żądanie pracownika bądź też, 
gdy zamierza wyciągnąć konsekwencje z  badania np. 
ukarać pracownika karą porządkową lub wypowiedzieć 
mu umowę o  pracę. Wykonując te kontrole należy 
pamiętać, że powinny być dokonane z poszanowaniem 
integralności, cielesności i dóbr osobistych pracownika. 
Nie mogą obejmować badania krwi. Urządzenia muszą 
być skalibrowane i posiadać odpowiednie atesty.

W  celu „posprzątania” obecnego chaosu 
i wyeliminowania stanu niepewności co do prawa, sejm 
pracuje nad nowymi przepisami dot. badania trzeźwości 
pracowników. Ich wejście w  życie planowane jest na 
koniec 2022 r. W  uzasadnieniu do projektu wskazano, 
że proponowane przepisy mają na celu umożliwienie 
pracodawcom – w  uzasadnionych przypadkach - 
wprowadzenia prewencyjnej, wyrywkowej kontroli na 
obecność alkoholu lub środków działających podobnie 
do alkoholu w organizmach pracowników. Oznacza to, że 
dopuszczone będą nie tylko kontrole własne pracodawcy 
w  sytuacji, gdy nabierze podejrzeń co do bycia pod 
wpływem alkoholu przez pracownika, ale też kontrole 
ad hoc, prewencyjne bez konieczności występowania 
żadnych symptomów spożywania alkoholu. 

W  przepisach jest mowa o  dokonaniu badania przez 
upoważniony organ na żądanie np. pracodawcy, nie zaś 
samodzielnie przez pracodawcę. Kwestia dokonania 
kontroli samodzielnie przez pracodawcę stała się 
kontrowersyjna od 2019 r. to jest po rozpoczęciu 
stosowania RODO. Według interpretacji wydanej przez 
UODO, w  obecnym stanie prawnym pracodawcy nie 
mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości 
pracowników. To bardzo restrykcyjne stanowisko, 
które realnie utrudnia i w ogromny sposób wpływa na 
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i  innym 
osobom, w szczególności w branży chemicznej. Zostało 
ono oparte wyłącznie na argumentacji związanej 
z  ochroną danych osobowych danego pracownika. Nie 
ujęto zaś szerszego kontekstu, w tym ww. obowiązków 
pracodawcy, odpowiedzialności, w  tym cywilnej za 
szkody wyrządzone przez pracownika, a  także samych 
zobowiązań pracownika wynikających ze stosunku pracy. 
W naszej ocenie istnieją uzasadnione, konkretne sytuacje, 
gdy pracodawca na podstawie ww. ustawy, może podjąć 
decyzję o samodzielnej kontroli w przypadku istotnych 
podejrzeń, co do obecności alkoholu w  organizmie 
pracownika. Należy tu brać pod uwagę np. czy podejrzenia 
są uzasadnione (pracownik ma zaburzenia motoryczne, 

Zgodnie z ww. ustawą:
 → na terenie zakładu pracy zabronione jest 

wnoszenie, sprzedawanie, podawanie oraz 
spożywanie napojów alkoholowych, 

 → każda upoważniona osoba działająca w  imieniu 
pracodawcy ma prawo nie wpuścić na teren 
firmy osoby w  stosunku, do której zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że ma ze sobą alkohol, 
chyba, że dojdzie do kontroli (na żądanie samego 
pracownika), która tego nie potwierdzi. Takim 
uzasadnionym podejrzeniem może być np. odgłos 
szklanych butelek w  torbie/plecaku; widoczne 
we wnętrzu auta butelki; uprawdopodobniona 
informacja od innego pracownika,

 → dyrektor/kierownik firmy i  każda upoważniona 
osoba mają obowiązek niedopuszczenia do pracy 
pracownika albo odsunięcia go od pracy, jeżeli 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się 
on do pracy w  stanie po użyciu alkoholu albo 
spożywał alkohol w czasie pracy. Te osoby muszą 
poinformować pracownika o  powodzie swojej 
decyzji,

 → na żądanie ww. osób oraz samego pracownika, 
którego sprawa dotyczy badania stanu trzeźwości 
dokonuje uprawniony organ. W  praktyce jest to 
policja,

 → decyzja o odsunięciu od pracy może być wydana 
w każdej formie, w tym ustnej,

 → nie ma podstaw do wyrywkowej, losowej 
prewencyjnej kontroli
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Zgodnie z projektowaną ustawą:
→ dwa tryby kontroli: prewencyjna kontrola

trzeźwości lub kontrola na obecność środków
działających podobnie do alkoholu; kontrola
na podstawie uzasadnionego podejrzenia
pracodawcy – w  odniesieniu do pracowników
nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą
na obecność środków działających podobnie do
alkoholu,

→ gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony
życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo
do ochrony mienia pracodawcy,

→ kontrola trzeźwości nie będzie mogła naruszać
godności oraz innych dóbr osobistych pracownika,

→ grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą
trzeźwości, metodę kontroli oraz sposób
jej przeprowadzenia trzeba będzie określić
w  układzie zbiorowym pracy lub w  regulaminie
pracy albo w obwieszczeniu,

→ kontrola będzie mogła odbywać się wyłącznie
z  wykorzystaniem urządzenia posiadającego
ważny dokument potwierdzający jego kalibrację
lub wzorcowanie,

→ kontrola będzie mogła obejmować również
zleceniobiorców, osoby na umowach B2B czy
o dzieło,

→ pracodawca będzie kontrolował nie tylko obecność
alkoholu, ale też innych środków np. opiaty, thc,
kokaina, amfetamina i  jej analogi. To badanie
będzie można przeprowadzać np. za pomocą
testera śliny.

K O M E N T A R Z  P I P C

Dr inż. Anna Zalewska,  
Senior Ekspert,  
Pion Rzecznictwa i Legislacji,  
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Przepisy Ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości oraz 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi są na bieżąco 
monitorowane przez PIPC. Członkowie Komisji 
tematycznych PIPC byli bezpośrednio zaangażowani 
w  proces opiniowania projektowanych przepisów, 
a  wypracowane stanowisko Izby zostało przekazane 
do odpowiedniego Ministerstwa. Zwracaliśmy m.in. 
uwagę na potrzebę doprecyzowania zapisów dot. 
wykazu środków działających podobnie do alkoholu, 
osób uprawnionych do wykonywania badania na 
obecność alkoholu oraz określenia konkretnej 
wartości czasu pomiędzy pierwszym a  drugim 
pomiarem. Odnieśliśmy się również do kwestii dot. 
protokołu z  przebiegu badania, kosztów badania 
krwi wykonywanych na żądanie osoby badanej, 
jak również kontroli trzeźwości przy użyciu metod 
niewymagających badania laboratoryjnego (ryzyko 
dodatkowego obciążenia przedsiębiorców zakupem 
urządzenia tylko do pomiaru alkoholu w wydychanym 
powietrzu).

Bezpieczeństwo jest jednym z  fundamentalnych 
filarów funkcjonowania branży chemicznej, dlatego 
też zapisy przedmiotowej ustawy są dla nas tak 
niezwykle ważne. Przemysł chemiczny, mając na 
uwadze kluczowe znaczenie obszaru bezpieczeństwa 
w  swoim codziennym funkcjonowaniu, musi mierzyć 
się z  licznymi zagrożeniami, dbać o  pracowników, 
mając jednocześnie świadomość ogromnej złożoności 
procesów, różnorodności chemikaliów i rozbudowanej 
infrastruktury przemysłowej. Należy pamiętać, iż 
sektor chemiczny podejmuje liczne działania, aby 
sprostać nowym wyzwaniom regulacyjnym i  być 
jeszcze bardziej bezpiecznym zarówno dla środowiska, 
jak i człowieka.

Jest to długo wyczekiwane i bardzo zasadne rozwiązanie. 
Należy liczyć, że projekt zostanie szybko przegłosowany 
i  wejdzie w  życie, pozwalając pracodawcom na realne 
zapewnienie bezpieczeństwa w firmie.

AUTORKI:

Katarzyna Sarek-Sadurska 
Radca prawny
Partner
Kancelaria Deloitte Legal

Marta Kosakowska-Tomczyk
Senior Managing Associate 
Radca prawny
Kancelaria Deloitte Legal

Materiał powstał we współpracy 
Ekspertów Kancelarii Deloitte Legal  

z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego
(fot: PIPC) 
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http://https://www.pipc.org.pl/aktualnosci/konferencja-projektu-chemia-40-juz-20-21-wrzesnia-2022,p1175810168
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Jednym z  istotnych niebezpieczeństw, występujących szczególnie w  państwach 
uprzemysłowionych, jest zagrożenie poważnymi awariami przemysłowymi, które często mogą 
mieć katastroficzne skutki. Są to awarie w obiektach technologicznych lub magazynowych,  
w których znajdują się duże ilości niebezpiecznych dla zdrowia, życia i środowiska substancji 
chemicznych. Unia Europejska stworzyła ramy prawne wskazujące sposoby przeciwdziałania 
i zarządzania ryzykiem w zakładach przemysłowych uznanych za niebezpieczne.

Zakłady dużego 
i zwiększonego ryzyka  
- dyrektywa SEVESO III

AUTORZY:

Paweł Narecki 
Główny Specjalista
Urządzeń Ciśnieniowych
Dział Urządzeń Ciśnieniowych
Urząd Dozoru Techniczneg
Oddział we Wrocławiu

Krzysztof Filończuk 
Starszy Specjalista
Urządzeń Ciśnieniowych
Dział Urządzeń Ciśnieniowych
Urząd Dozoru Technicznego
Oddział we Wrocławiu
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O  potrzebie ochrony środowiska mówiło się już pod koniec lat 
60. W  dniu 26 maja 1969 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego S. 
U Thant – sekretarz ONZ – przedstawił raport „Problemy ludzkiego 
środowiska”. Dokument ten po raz pierwszy w historii prezentował 
opinii publicznej dane wskazujące na zniszczenie środowiska 
naturalnego i jego niekorzystne konsekwencje. 

 Dopiero ciąg głośnych awarii w  przemyśle, m.in. eksplozja 
w fabryce herbicydów i pestycydów w miejscowości Seveso, skłoniło 
do opracowania i przyjęcia w dniu 24 czerwca 1982 r. przez Wspólnotę 
Europejską dyrektywy 82/501/EWG w  sprawie niebezpieczeństwa 
poważnych awarii związanych z  niektórymi rodzajami działalności 
przemysłowej, znanej również jako dyrektywa SEVESO. Dyrektywa 
SEVESO I  miała na celu harmonizację ustawodawstwa państw 
członkowskich dotyczącego poważnych wypadków chemicznych. 
Jego głównym celem było zapobieganie poważnym awariom 
z udziałem substancji niebezpiecznych oraz ograniczenie możliwych 
skutków takich awarii dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

 Kolejne incydenty związane z  poważnymi awariami na świecie 
doprowadziły do zmian w dyrektywie SEVESO. Dnia 9 grudnia 1996 
r. została ostatecznie przyjęta dyrektywa 96/82/WE – SEVESO II 
w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych 
z  substancjami niebezpiecznymi. Seveso II wprowadziła między 
innymi system klasyfikacji substancji niebezpiecznych (toksycznych, 
łatwopalnych/wybuchowych i  niebezpiecznych dla środowiska) 
oraz określiła ilości progowe dla niektórych typów, kategorii 
i  grup takich substancji. Dyrektywa SEVESO II została oparta na 
innowacyjnych koncepcjach, wprowadziła nowy system zarządzania 
bezpieczeństwem, chroniący przed niebezpiecznymi awariami oraz 
system ich kontrolowania. W  dyrektywie dokładnie przedstawiono 
obowiązki prowadzącego zakład z niebezpiecznymi substancjami oraz 
kompetencje władz publicznych każdego z krajów Unii Europejskiej.

 Aktualnie obowiązująca Dyrektywa 2012/18/UE, zwana również 
Dyrektywą SEVESO III, została przyjęta przez Parlament Europejski 
4 lipca 2012 r. Głównym celem jej wprowadzenia jest podniesienie 
poziomu ochrony przed wypadkami w sektorze zakładów stosujących 
substancje niebezpieczne. Ponadto w  dyrektywie wprowadzono 
zmiany w  klasyfikacji substancji niebezpiecznych, które są spójne 
z  obecnie obowiązującym na terenie Unii Europejskiej Globalnym 
Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i  Oznakowania 
Chemikaliów (rozporządzenie CLP).

Zmiany w dyrektywie Seveso III dotyczą:Zmiany w dyrektywie Seveso III dotyczą:

  lepszego dostępu obywateli do informacji o  zagrożeniach   lepszego dostępu obywateli do informacji o  zagrożeniach 
wynikających z działalności zakładów oraz zasad postępowania na wynikających z działalności zakładów oraz zasad postępowania na 
wypadek wystąpienia zdarzenia awaryjnego,wypadek wystąpienia zdarzenia awaryjnego,

  efektywniejszego udziału zainteresowanej społeczności   efektywniejszego udziału zainteresowanej społeczności 
w  tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego w  tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego 
związanymi z zakładami sevesowskimi,związanymi z zakładami sevesowskimi,

  zagwarantowaniu społeczeństwu narzędzi prawnych służących   zagwarantowaniu społeczeństwu narzędzi prawnych służących 
egzekwowaniu dostępu do informacji,egzekwowaniu dostępu do informacji,

  sprecyzowania bardziej rygorystycznych przepisów w  zakresie   sprecyzowania bardziej rygorystycznych przepisów w  zakresie 
kontroli zakładów podlegających dyrektywie Seveso III w  celu kontroli zakładów podlegających dyrektywie Seveso III w  celu 
zapewnienia lepszego przestrzegania w nich zasad bezpieczeństwa.zapewnienia lepszego przestrzegania w nich zasad bezpieczeństwa.

Na przestrzeni lat na świecie wystąpiły poważne 
katastrofy przemysłowe oraz awarie, które stanowią 
przykłady typowych scenariuszy, jeśli chodzi o  ich 
przebieg oraz rodzaj powodowanych skutków. Kilka 
przykładów – poniżej.

Flixborough, Wielka Brytania, 1 czerwca 1974 r. 
W  wyniku pęknięcia 20-calowego rurociągu 
uwolniło się około 80 t gorącego (155°C) ciekłego 
cykloheksanu znajdującego się pod ciśnieniem 8 
barów. Utworzona mieszanina par tego związku 
chemicznego i  powietrza spowodowała eksplozję 
o  sile równoważnej wybuchowi 30 t trotylu (TNT). 
W skutek katastrofy śmierć poniosło 28 pracowników 
zakładu, 36 odniosło obrażenia, a  kilkaset osób, 
przebywających poza terenem zakładu, dotknęły 
różne skutki wybuchu. Zakład został całkowicie 
zrujnowany (w  promieniu ok. 5 km), poza jego 
terenem również wystąpiły znaczne zniszczenia.

Seveso, Włochy, 10 lipca 1976 r.
W  reaktorze był prowadzony proces produkcji 
2,4,5-trichlorofenolu. W  wyniku niekontrolowanego 
doprowadzenia pary wodnej do reaktora, nastąpiła 
gwałtowna reakcja egzotermiczna. Temperatura 
osiągnęła ok. 400°C, co spowodowało gwałtowny 
wzrost ciśnienia i  otwarcie zaworu bezpieczeństwa 
– uwolnienie do atmosfery około 6 t gorących 
substancji chemicznych w tym 1–2 kg dioksyn TCDD. 
W wyniku katastrofy ok. 1500 ha gęsto zaludnionego 
obszaru zostało skażone,ok. 700 mieszkańców 
było poszkodowanych w  wyniku zatrucia. Obszary 
skażone wyłączono z gospodarki rolnej na okres 10 
lat.

Bhopal, Indie, 3 grudnia 1984 r.
W  wyniku prac serwisowych doszło do uwolnienia 
ponad 40 ton izocyjanianu metylu (MIC), 
który w  postaci cięższego od powietrza gazu 
rozprzestrzenił się po ok. 2-milionowym mieście. 
W  wyniku tej katastrofy śmierć poniosło około 
20 tys. osób. U  około 100 tys. osób odnotowano 
ciężkie przypadki utraty zdrowia. Z terenu skażenia 
ewakuowano kilkaset tys. osób.

Czechowice-Dziedzice, 26 czerwca 1971 r.
W  wyniku uderzenia pioruna w  kopułę zbiornika 
magazynowego ropy naftowej doszło do jego 
pożaru.  Rozprzestrzeniający się ogień doprowadził 
do wybuchu 2 zbiorników ropy naftowej. W  wyniku 
katastrofy zginęło 37 osób, ponad 100 zostało 
rannych.

Texas City, Stany Zjednoczone, 23 marca 2005 r.
Podczas rozruchu instalacji na wydziale izomeryzacji 
doszło do zakłóceń kontroli poziomów kolumny. 
Nastąpiło przekroczenie poziomów alarmowych, 
nadmierny wzrost temperatury, utrata kontroli 
nad parametrami procesowymi, co doprowadziło 
do gwałtownego parowania, wzrostu ciśnienia, 
wyrzutów rafinatu i  w  konsekwencji – do eksplozji 
oraz pożaru. W wyniku tej katastrofy śmierć poniosło 
15 osób, liczba rannych wynosiła ponad 170.
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PRZEPISY UE W POLSCE
Wejście Polski do Unii Europejskiej wiązało się m.in. z implementacją 
do prawa polskiego dyrektywy Seveso II, a obecnie Seveso III. Jej 
treść została wdrożona do tytułu IV Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z  2001 r. Nr 62, poz. 627), 
a treść jej załączników do odpowiednich aktów wykonawczych.

Przepisy dyrektywy SEVESO III nie mają zastosowania m.in. do: 
instalacji i  urządzeń podległych MON, transportu drogowego, 
kolejowego, morskiego i  powietrznego, składowisk odpadów, 
zagrożeń spowodowanych promieniowaniem jonizującym 
generowanym przez substancje, wydobywania kopalin, transportu 
niebezpiecznych substancji rurociągami.

ZAPISY DYREKTYWY SEVESO
W dyrektywie SEVESO III wprowadzono definicje:

 „zakładu o zwiększonym ryzyku” ZZR,

 „zakładu o dużym ryzyku” ZDR.

Oznaczają one zakłady, w  których znajdują się substancje 
niebezpieczne w  ilościach co najmniej równych wartościom 
wyszczególnionym w  odpowiednich kolumnach załącznika 1 
(część 1 i 2).

Dla poszczególnych substancji oraz kategorii substancji ustalono 
2 wartości progowe – mniejszą i większą, kwalifikujące instalację 
niebezpieczną/zakład odpowiednio do kategorii ZZR lub ZDR. Tak 
więc zasada kwalifikowania zakładu jako ZZR czy ZDR uzależniona 
jest od rodzajów oraz ilości magazynowanych substancji. 

POZIOM RYZYKA ZAKŁADU
Określenie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczaniu zakładu o zwiększonym 
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, zostało przeniesione 
do prawa krajowego rozporządzeniem ministra rozwoju z  dnia 
29 stycznia 2016 r. w  sprawie rodzajów i  ilości znajdujących się 
w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 
zakładu do takiego o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz.U z Nr 2016, poz. 138).

W rozporządzeniu ustalono kryteria kwalifikacyjne w formie zbioru 
zasad postępowania oraz 2 wykazy niebezpiecznych substancji 
chemicznych wraz z  granicznymi ilościami tych substancji 
(wartościami progowymi). Kryteria wskazano poniżej.

 Wykaz kategorii substancji stwarzających zagrożenia – Tabela 1 
Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem kryteriów 
kwalifikowania ich do kategorii substancji stwarzających zagrożenia. 
Obejmuje on 4 działy: zagrożenia dla zdrowia (Dział H), zagrożenia 
fizyczne (Dział P), zagrożenia dla środowiska (Dział E) oraz zagrożenia 
pozostałe (Dział O).

 Nazwy substancji niebezpiecznych – Tabela 2  
Rodzaje i  ilości substancji niebezpiecznych z  uwzględnieniem ich 
nazw i  oznaczeń numerycznych. Jest to wykaz substancji i  grup 
substancji, dla których z  różnych względów ustalono określone 
wartości progowe, odmienne od przypisanych kategorii, do której 
dana substancja została zaklasyfikowana.

Należy przy tym zaznaczyć, że wartości progowe zamieszczone 
w Tabeli 2 (szczególne substancje – wyjątki) są nadrzędne wobec 
wartości progowych podanych w Tabeli 1 (kategorie).

Gdy maksymalne ilości poszczególnych substancji niebezpiecznych, 
które mogą znajdować się na terenie zakładu nie przekraczają 
wartości podanych w  Tabelach 1 i  2 ww. rozporządzenia, należy 
podczas zaliczania zastosować procedurę sumowania, na podstawie 
której zakład zostanie zakwalifikowany do jednej z 2 kategorii.

OKREŚLANIE KATEGORII RYZYKA
Sumowanie i  zaliczanie zakładu do kategorii zwiększonego lub 
dużego ryzyka polega na przeprowadzeniu prostych działań 
z uwzględnieniem wszystkich grup substancji niebezpiecznych wg 
poniższych wzorów.

Dla zakładu zwiększonego ryzyka ZZR:

ilość substancji 1 ilość substancji 2

wartość progowa ZZR 
dla substancji 1

wartość progowa ZZR 
dla substancji 2

+ …….. ≥ 1 +

Dla zakładu zwiększonego ryzyka ZDR:

ilość substancji 1 ilość substancji 2

wartość progowa ZDR 
dla substancji 1

wartość progowa ZDR 
dla substancji 2

+ …….. ≥ 1 +

Jeżeli otrzymany wynik jest równy lub większy od 1, dany zakład 
należy zaliczyć do kategorii o zwiększonym lub dużym ryzyku (ZZR 
lub ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

WYKLUCZENIA
W  pkt 11 preambuły do dyrektywy Seveso III podkreśla się, że 
wprowadzenie nowej kwalifikacji substancji niebezpiecznych może 
mieć niepożądane skutki, tj. rygorom dyrektywy będą podlegały 
zakłady, które nie powodują zagrożenia wystąpienia awarii 
przemysłowej. W związku z tym przyjęto mechanizm proceduralny, 
umożliwiający wykluczenie danej substancji z  wykazu substancji 
niebezpiecznych. Procedura jest uruchamiana na wniosek państwa 
członkowskiego, do którego dołącza się odpowiednie uzasadnienie 
niezbędne do oceny możliwości spowodowania przez substancję 
niebezpieczną obrażeń fizycznych oraz szkód dla zdrowia 
i  środowiska. Ostatecznie o  wyłączeniu danej substancji z  wykazu 
decyduje Parlament i Rada Europejska w trybie zmiany dyrektywy. 

KWALIFIKOWANIE ZAKŁADÓW
Zakłady o  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii to nie 
tylko te, które magazynują i  przetwarzają substancje chemiczne 
o właściwościach toksycznych, wybuchowych i palnych. To również 
zakłady np. separacji powietrza (ASU) wytwarzające i magazynujące 
czyste gazy utleniające oraz mieszaniny gazów o  potencjale OP 
(Oxidising Power) powyżej 23,5%, a  także zaliczanych do gazów 
utleniających.

Dyrektywa Seveso III nałożyła również na państwa członkowskie 
obowiązek wprowadzenia zmian, polegających na dodaniu oleju 
opałowego ciężkiego do grupy substancji ropopochodnych. Ten 
dodatkowy termin wynikał z faktu kwalifikowania oleju opałowego 
ciężkiego, jako substancji stwarzającej zagrożenie dla środowiska 
wodnego, dla którego są przypisane ostrzejsze wartości progowe 
(zakład o zwiększonym ryzyku: 200 Mg, zakład o dużym ryzyku: 500 
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Mg), niż jak to jest w przypadku substancji ropopochodnych.

Dyrektywa Seveso III wprowadza definicję „zakładu sąsiedniego”. Rozumie się przez to każdy zakład zlokalizowany w takiej odległości od 
innego zakładu, która zwiększa prawdopodobieństwo i skutki awarii.

LOKALIZACJE ZAKŁADÓW
Według wykazu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31 grudnia 2020 r. w Polsce zlokalizowanych jest 195 zakładów dużego 
ryzyka  ZDR i – 273 zakładów zwiększonego ryzyka ZZD. Rozmieszczenie zakładów z podziałem na województwa zaznaczono na mapie.

 

Lubuskie:
ZDR – 8
ZZR – 1

Zachodniopomorskie:
ZDR – 13
ZZR –  8

Łódzkie:
ZDR – 8
ZZR – 23Dolnośląskie:

ZDR – 19
ZZR – 29

Kujawsko-
-Pomorskie:

ZDR – 12
ZZR – 10

Lubelskie:
ZDR – 12 
ZZR – 8

Małopolskie:
ZDR – 11
ZZR – 9

Mazowieckie:
ZDR – 19
ZZR – 51

Opolskie:
ZDR – 11
ZZR –  10

Podkarpackie:
ZDR – 13
ZZR –  23

Podlaskie:
ZDR – 7
ZZR –  9

Pomorskie:
ZDR – 13
ZZR – 12

Śląskie:
ZDR – 21
ZZR – 35

Świętokrzyskie:
ZDR – 7
ZZR – 8

Warmińsko – Mazurskie:
ZDR – 3
ZZR –  7

Wielkopolskie:
ZDR – 18
ZZR –  30

OBOWIĄZKI ZAKŁADÓW
Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do zgłoszenia zakładu do Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Zgłoszenie wymagane jest również w przypadku zakończenia eksploatacji lub zamknięcia 
zakładu. Należy go dokonać co najmniej na 30 dni przed  uruchomieniem zakładu lub jego części. Dokładnie tak samo należy postąpić 
w  sytuacji dokonania istotnej zmiany ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej 
i toksycznej, zmiany technologii lub profilu produkcji.

Prowadzący zakład musi sporządzić PROGRAM ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM. Co najmniej raz na 5 lat 
program zapobiegania awariom podlega zmianom wynikającym ze zmiany stanu faktycznego, postępu naukowo-technicznego lub analizy 
zaistniałych awarii przemysłowych. Jeżeli prowadzący zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku nie dokonuje zmian, to właściwy organ 
Państwowej Straży Pożarnej wzywa do ich dokonania.
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Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym 
wdrażany jest za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, 
gwarantującym odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi 
i  środowiska. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 
oparty jest na ocenie ryzyka i stanowi element ogólnego systemu 
prowadzenia zakładu. W  systemie zarządzania bezpieczeństwem 
należy m.in. uwzględnić funkcjonowanie mechanizmów 
umożliwiających systematyczną analizę zagrożeń awarią 
przemysłową oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia, instrukcje 
bezpiecznego funkcjonowania instalacji, przewidziane dla normalnej 
eksploatacji instalacji, a  także konserwacji i  czasowych przerw 
w ruchu. Należy uwzględnić najlepsze dostępne praktyki monitoringu 
funkcjonowania instalacji, umożliwiające podejmowanie działań 
korekcyjnych w  przypadku wystąpienia zjawisk stanowiących 
odstępstwo od normalnej eksploatacji instalacji, w tym związanych 
ze zużyciem instalacji i korozją jej elementów.

Prowadzący zakład o  dużym ryzyku dodatkowo jest obowiązany 
do opracowania RAPORTU O  BEZPIECZEŃSTWIE, w  którym musi 
m.in. wykazać, że zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz 
reguły prawidłowego projektowania, wykonania i  utrzymywania 
instalacji, w tym magazynów i urządzeń oraz opracować wewnętrzny 
plan operacyjno-ratowniczy. Wewnętrzny plan operacyjno-
ratowniczy opracowuje się na podstawie scenariuszy poważnej 
awarii przemysłowej wymienionych w  raporcie o  bezpieczeństwie 
dotyczących zdarzeń, w szczególności pożarów, wybuchów i emisji, 
charakteryzujących się najniekorzystniejszymi skutkami. Plany 
wewnętrzne obejmują swoim zakresem teren zakładu o  dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na podstawie informacji uzyskanych od prowadzącego zakład 
o  dużym ryzyku, komendant wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej opracowuje ZEWNĘTRZNY PLAN OPERACYJNO-
RATOWNICZY DLA TERENU NARAŻONEGO NA SKUTKI AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ, położonego poza zakładem o  dużym ryzyku 
z uwzględnieniem ewentualnych oddziaływań transgranicznych. 
Zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze opracowuje się na 
podstawie scenariuszy zawartych w  planach wewnętrznych, 
których skutki zdarzeń wykraczają poza teren zakładu 
o  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
Zatwierdzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego 
wymaga udziału społeczeństwa.

 Szczegółowe wymagania dla raportu o bezpieczeństwie zakładu 
o  dużym ryzyku określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z  dnia 
23 lutego 2016 r (Dz.U. z 2016 r. poz. 287),  a dla wewnętrznego 
planu operacyjno-ratowniczego Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze 

(Dz.U. z  2016 r. poz. 821). Podobnie jak w  przypadku programu 
zapobiegania awariom, co najmniej raz na 5 lat należy dokonać analizy 
raportu o  bezpieczeństwie i  wprowadzić uzasadnione zmiany, co 
najmniej raz na 3 lata przeprowadzić analizę i przećwiczyć realizacje 
planu operacyjno-ratowniczego wewnętrznego i zewnętrznego.

WSPÓŁPRACA ZAKŁADÓW
Prowadzący zakład o  zwiększonym ryzyku, o  dużym ryzyku oraz 
niebędący zakładem o  zwiększonym ryzyku lub o  dużym ryzyku, 
będące zakładami sąsiednimi, współpracują w zakresie wzajemnego 
informowania się o  czynnikach mogących przyczynić się do 
zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębienia jej 
skutków, lub powodować wystąpienie efektu domino. Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie informacji 
podanych przez prowadzących zakłady w  zgłoszeniu lub wyników 
kontroli, ustala grupy zakładów, których zlokalizowanie względem 
siebie może spowodować efekt domina. W  skład grupy zakładów 
mogą wchodzić te o  zwiększonym ryzyku, o  dużym ryzyku oraz 
niebędące zakładami o zwiększonym ryzyku lub  o dużym ryzyku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – ANALIZY UDT
Szczególna rola w zapewnieniu bezpieczeństwa w zakładach dużego 
i zwiększonego ryzyka przypada Urzędowi Dozoru Technicznego. 

W  ramach działań ustawowych dozorem technicznym objęte 
są działania zmierzające do zapewnienia bezawaryjnego 
funkcjonowania urządzeń technicznych, które podążają do 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonywanie inspekcji 
urządzeń ciśnieniowych i  bezciśnieniowych oraz rurociągów 
technologicznych podnosi poziom ochrony zakładów. Ale to tylko 
jedna z dziedzin, w której uczestnicy Urząd Dozoru Technicznego. 
Działamy też w  szeroko rozumianych ekspertyzach technicznych. 
Badania diagnostyczne i   ekspertyzy z  zakresu bezpieczeństwa 
pracy urządzeń technicznych i  instalacji podnoszą poziom 
bezpieczeństwa minimalizując ryzyko związane z  ich eksploatacją 
poprzez wskazywanie najistotniejszych obszarów ryzyka lub 
najefektywniejszych sposobów jego redukcji. 

Szczególnie bliskie dyrektywie Seveso są ekspertyzy techniczne 
w zakresie analizy zagrożeń i oceny ryzyka.

PHA (Preliminary Hazard Analysis) – Wstępna Analiza Zagrożeń,

HAZOP (Hazard and Operability Studies) – Analiza Zagrożeń 
i Zdolności Operacyjnych,

C-HAZOP (Control Hazard and Operability Studies) – Analiza Za-
grożeń i Zdolności Operacyjnych Automatyki,

LOPA (Layer of Protection Analysis) – Analiza Warstw Zabezpie-
czeń,

FTA (Fault Tree Analysis) – Analiza Drzewa Błędów,

ETA (Event Tree Analysis) – Analiza Drzewa Zdarzeń,

SIL (Safety Integrity Level) – Poziom Nienaruszalności Bezpieczeń-
stwa,

FSA (Functional Safety Assessment) – Ocena Bezpieczeństwa 
Funkcjonalnego,

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – Analiza Rodzajów 
Błędów oraz ich Skutków,

RBI (Risk Based Inspection) – Planowanie Inspekcji na Podstawie 
Analizy Ryzyka,
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Strategia w  zakresie chemikaliów na rzecz 
zrównoważoności (CSS) zakłada, że wycofywane 
z  powodów regulacyjnych substancje zostaną przez 
przemysł zastąpione ich bardziej bezpiecznymi 
i  zrównoważonymi już na etapie projektowania (ang. 
safe and sustainable by design – SSbD) odpowiednikami. 
Faktycznymi adresatami tej koncepcji staną się więc 
głównie działy badań, rozwoju i  innowacji (B+R+I), 
które na co dzień pracują nad stworzeniem nowych 
i  ulepszaniu już oferowanych na rynku produktów. 
Przyjmując dwa lata temu CSS Komisja zobowiązała się 
opracować konkretne kryteria oceny bezpieczeństwa 
i poziomu zrównoważoności chemikaliów oraz wskaźniki 
oceny obu parametrów. Choć same wytyczne mają 
zostać opublikowane jako niewiążące rekomendacje, 
w  przyszłości mogą stać się podstawą innych, już być 
może prawnie wiążących, kryteriów oceny. Powstały 
w  ten sposób system ma posłużyć branży oraz jej 
partnerom do porównywania produktów i  wesprzeć 
w  świadomym podejmowaniu decyzji o  wykorzystaniu 
poszczególnych opcji. Kryteria mają też pomóc 
administracji zdefiniować kierunki wsparcia finansowego 
tak, by środki trafiały w przyszłości wyłącznie na rozwój 
produktów podnoszących poziom bezpieczeństwa 
i  minimalizujących ich wpływ na środowisko. Jakie 
więc, według zapowiedzi Komisji Europejskiej, mają być 
chemikalia przyszłości? 

NOWE ROZWIĄZANIA NA ZNANE WYZWANIA
Część substytucji prowokuje rynek, np. poprzez 
zmieniające się potrzeby i  oczekiwania klientów. 
Często z  inicjatywą wychodzą też sami producenci, 
którzy w poszukiwaniu nowych materiałów i sposobów 
produkcji widzą swoją szansę na zdobycie przewagi 
wobec konkurentów. Niejednokrotnie poszukiwanie 
nowych rozwiązań prowokuje prawo, które, szczególnie 
w Europie śrubuje standardy jakościowe wytwarzanych 
chemikaliów. Dostosowywanie się badaczy do kryteriów 
SSbD ma uchronić producentów przed ryzykiem 
inwestowania czasu i  środków w  rozwój produktów 
niespełniających oczekiwanych norm. Ze specyfiki 
trwającego latami procesu wdrażania innowacji wynika 
jednak dla realizacji zasady SSbD sporo wyzwań. Co 
bowiem, jeśli wyprodukowanie bardziej bezpiecznego 
produktu będzie oznaczało konieczność wykorzystania 
większej ilości surowców naturalnych? Albo co, jeżeli 

Od lat producenci sektora chemicznego zastępują ograniczane substancje bardziej bezpiecznymi 
i zrównoważonymi alternatywami. Komisja Europejska opracowuje aktualnie konkretne kryteria, 
których spełnienie ma stać się już nie tylko znakiem jakości, ale rynkowym standardem. 

opracowany właśnie zamiennik dotychczasowej 
substancji okaże się co prawda bardziej wydajny, ale na 
koniec swojego cyklu życia utrudni proces recyklingu? 
W  rozwiązaniu takich dylematów stara się pomóc 
Komisja poprzez koncepcję SSbD.

WYTYCZNE DLA ARCHITEKTÓW NOWYCH 
CHEMIKALIÓW
Szczegóły rozważanej przez Unię Europejską koncepcji 
bezpiecznych i  zrównoważonych chemikaliów 
poznaliśmy kilka tygodni temu w opublikowanym przez 
Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej 
(JRC) raporcie1. Z jego lektury wynika, że proces opierać 
się ma na przyłożeniu każdej substancji do dwóch 
matryc: 1) ośmiu wytycznych dla etapu projektowania 
oraz 2) pięciu krokach oceny bezpieczeństwa 
i  zrównoważoności produktu. Przyjrzyjmy się bliżej 
fazie pierwszej. Opracowując chemikalia Komisja 
nakazuje badaczom zwracać szczególną uwagę 
na efektywność materiałową i  dostępne sposoby 
ograniczania użycia surowców krytycznych. Drugie 
kryterium odnosi się do emisyjności i  każe patrzeć na 
innowacje pod kątem np. uwalniania lotnych związków 
organicznych. Osoby odpowiedzialne za ulepszanie 
dostępnych produktów i opracowanie nowych powinny 
też pamiętać o efektywności energetycznej. Sporo uwagi 
Komisja poświęca w raporcie wykorzystaniu recyklatów 
w  miejsce stosowanych dziś powszechnie surowców 
pierwotnych. Przy projektowaniu chemikaliów 
przyszłości proponuje się wreszcie unikać substancji 
utrudniających późniejszy proces recyklingu i wybierać 
materiały o możliwie wydłużonej żywotności.

1) Safe and sustainable by design chemicals and materials 

- Publications Office of the EU (europa.eu) 

Jakie będą chemikalia 
przyszłości?

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eb0a62f3-031b-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eb0a62f3-031b-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-en
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DWA EGZAMINY DOJRZAŁOŚCI KAŻDEJ SUBSTANCJI
Faza oceny bezpieczeństwa i  zrównoważoności produktu ma opierać się na pięciu elementach. Pierwszy krok 
(i bez wątpienia dla Komisji najważniejszy) to ocena właściwości swoistych substancji. Zgodnie z zaproponowaną 
metodologią, za bezpieczne i zrównoważone nie będą mogły zostać uznane żadne substancje klasyfikowane jako 
wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC). Pozostałe, w zależności od przypisanej im klasy zagrożenia, zostaną 
zaszeregowane do jednej z  trzech kategorii (1-3) celem dalszej analizy. Substancje, które przejdą przez to sito 
będą musiały następnie przejść m.in. test klasycznej oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i  towarzyszących ich 
wykorzystaniu środków kontroli. Kolejny krok obejmować ma specyficzne okoliczności użycia produktu, w ramach 
których proponowany jest kolejny „punkt odcięcia”. Substancje osiągające najniższe poziomy bezpieczeństwa 
dla zdrowia i  środowiska także nie będą mogły zostać uznane za zgodne z  kryteriami. Tutaj również zaszyty 
zostanie element punktacji, który poprzez wyznaczenie kilku poziomów lub identyfikacji kolorystycznej pozwoli 
zainteresowanym określić, czy dany produkt znajduje się nad, czy też pod „kreską”. Ostatnie etapy oceny to aspekty 
środowiskowe oraz bilans zysków i strat społeczno-gospodarczych. 

Kryteria SSbD wyznaczą kierunek, w którym zmierzać będą starania B+R+I europejskiej chemii. To jeden z kluczowych 
elementów transformacji sektora, dla którego wejście w życie zapowiadanych zmian w rozporządzeniach REACH 
i CLP może oznaczać konieczność wycofania z obrotu istotnych produktów. Jeżeli odpowiedzią na to wyzwanie ma 
być wprowadzanie na rynek bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów już na etapie projektowania istotne jest, 
aby na bieżąco śledzić to, jak oba te parametry rozumie unijny regulator.

AUTOR:

Kamil Szydłowski
Ekspert ds. unijnej strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności 
BASF Polska

http://www.udt.gov.pl 
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1. WSTĘP
Zarządzanie bezpieczeństwem w  grupie kapitałowej, 
skupiającej aktywności wydobycia i  przerobu ropy, 
oraz obrotem jej produktami  w skali międzynarodowej, 
wymaga zastosowania szczególnych metod 
i  narzędzi, odpowiednich do istniejących zagrożeń, 
profilu działalności i  przyjętego modelu zarządzania 
bezpieczeństwem. W  przypadku Grupy ORLEN, 
koniecznym stało się opracowanie wspólnych, 
jednolitych i uniwersalnych zasad bezpieczeństwa, które 
obowiązywałyby w  skali całej Grupy, a  ich realizacja 
przynosiłaby wymierne efekty.

Proces opracowania  jednolitych standardów 
bezpieczeństwa rozpoczęto w  2016 roku. Projekt ich 
wdrożenia, umownie nazwany został Safety Plus i  był 
realizowany w  latach 2017- 2021. Od początku Zarząd 
i Rada Nadzorcza Koncernu uznała go za priorytetowy 
i strategiczny. Jego nadrzędnym celem było zapewnienie 
obowiązywania w  Grupie ORLEN jednolitych zasad 
bezpieczeństwa. 

2. ETAP 1 – PROCES UJEDNOLICENIA STANDARDÓW 
Model ujednolicenia standardów w  Grupie ORLEN to 
identyfikacja standardów już obowiązujących, analiza 
ich treści i  opracowanie standardów ujednoliconych, 
rozumianych jako ramowe dla całej Grupy. Efektem 
pracy było opracowanie 15 standardów bezpieczeństwa, 
adresujących zagadnienia uznane za najważniejsze 
w  zakresie bezpieczeństwa w  branży przerobu ropy 
i gazu. Zostały one podzielone na 3 obszary tematyczne:

Grupa S (od ang. Safety – bezpieczeństwo): 
bezpieczeństwo osobiste pracowników i  kontraktorów 
oraz prewencja ppoż. – Standardy S 1 - 9,
S1 Zezwolenia na wykonywanie prac 
niebezpiecznych 
S2 Izolacja źródeł energii
S3 Prace w przestrzeniach zamkniętych
S4 Prace na wysokości 
S5 Bezpieczne wykonywanie prac ziemnych
S6 Postępowanie powypadkowe 
S7 Dostosowanie maszyn i narzędzi pod względem 

Projekt ujednolicenia 
standardów bezpieczeństwa 
w Grupie ORLEN
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bezpiecznej eksploatacji w środowiskach roboczych
S8 Organizacja ćwiczeń doskonalących działania 
ratownicze
S9 Pomiary substancji niebezpiecznych

Grupa P (od ang. Process – proces): Bezpieczeństwo 
Procesowe – Standardy P 1 - 3.
P1 Zapobieganie wyciekom
P2 Pogłębione analizy awarii przemysłowych
P3 Plany awaryjne: budowa / konstrukcja planów

Grupa M (od ang. Management – zarządzanie): 
Zarządzanie bezpieczeństwem – Standardy M 1 - 3. 
M1 Przywództwo i  rola kadry kierowniczej 
w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa
M2 Zarządzanie podwykonawcami
M3 Zarządzanie prowadzeniem pojazdów

Zbiór standardów ujednoliconych utrzymywany na 
poziomie korporacyjnym projektowano jako zbiór 
otwarty, który może zostać uzupełniony w  razie 
konieczności. Ich pochodną są standardy techniczne, 
które definiują szczegółowe rozwiązania i  praktyki 
wynikające ze standardów ramowych. Oznacza to, że 
obydwie grupy standardów są wiodące dla spółek Grupy 
ORLEN jako przykłady rozwiązań i  praktyk zalecanych 
do wdrożenia. 

Ponieważ ideą projektu było nie tylko zebranie 
obowiązujących już standardów, ale również 
uwzględnienie najlepszych praktyk dostępnych w branży, 
a  tym samym zbudowanie nowej jakości w  zakresie 
bezpieczeństwa, dlatego o wsparcie w realizacji zadania 
poproszono konsultantów zewnętrznych. 

3. ETAP II – WDROŻENIE STANDARDÓW – ASPEKTY 
PROJEKTOWE
Od początku podjęcia fazy wdrożenia Projektu 
wskazywano na jego interdyscyplinarny charakter. 
Celem było uniknięcie jego uznania wyłącznie za 
projekt związany z  obszarem BHP, ponieważ z  uwagi 
na uwzględnienie zagadnień z  bezpieczeństwa 
procesowego, czy utrzymania ruchu, wykraczał on poza 
obszar bezpieczeństwa osobistego, a  jego nadrzędnym 
celem była budowa nowej jakości w  Grupie ORLEN. 
Działania wdrożeniowe prowadzone były ponownie 
w  formule projektowej z  wykorzystaniem eksperckiej 
wiedzy zewnętrznych konsultantów. 

Cały prowadzony proces prac projektowych zakładał 
współpracę, wymianę informacji i  wsparcie działań. 
Istotne było udzielanie informacji zwrotnej oraz 
wspólne wizyty prewencyjne organizowane w  ramach 
istniejących już w  Grupie ORLEN mechanizmów 
związanych z Zarządzaniem Segmentowym.

4. ETAP II – PRZEBIEG DZIAŁAŃ 
Proces wdrożenia standardów w  ramach Projektu 
Safety Plus podzielono na 4 główne etapy, różniące 
się zakresem prowadzonych działań i  oczekiwanymi 
efektami (kamieniami milowymi).  Czas trwania każdego 
z etapów to kalendarzowy rok, a efekty  miały stanowić 
zamknięcie logicznej całości. 

I  tak w  2017 roku planowano wdrożenie standardów 
bezpiecznej realizacji prac niebezpiecznych tj. S 3 
– Prace w  przestrzeni zamkniętej, S 4 – Prace na 
wysokości, S 5 - Bezpieczna realizacja prac ziemnych, S 
6 – Postępowanie powypadkowe. 

Koniec 2018 roku to zamknięcie wdrożenia standardów: 
S 1 – Zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych, 
M 1 – Przywództwo i  rola kadry kierowniczej 
w  kształtowaniu systemu bezpieczeństwa, M 3 – 
Zarządzanie prowadzeniem pojazdów, P 2 – Pogłębione 
analizy awarii przemysłowych 

Rok 2019 to moment zamknięcia wdrożenia standardów 
zarządzania podwykonawcami – (standard M 2); 
wdrożenia zasad nadzoru nad sprzętem do prowadzenia 
pomiarów substancji  niebezpiecznych i  ujednolicenia 
zasad ich realizacji (standard S 9); opracowywania 
planów awaryjnych i  ich przygotowania (standard P 
3), oraz organizacji ćwiczeń doskonalących działania 
ratownicze (standard S 8). 

Tomasz Gościniak,  
Dyrektor Biura BHP, 
PKN ORLEN S.A. 

Projekt Safety Plus był od początku uważany za 
prestiżowy i strategiczny w skali Koncernu. Poprzez 
rozwój standardów bezpieczeństwa, budowę w Grupie 
ORLEN nowych kompetencji, związanych z  realizacją 
siłami własnymi analiz HAZOP, czy obsługą wdrożenia 
standardu bezpiecznej izolacji źródeł energii oraz 
ogólną poprawą poziomu bezpieczeństwa, udało 
się obniżyć poziom wypadkowości dla pracowników 
i  kontraktorów w  Grupie mierzony wskaźnikiem 
TRR do 0,71 w  roku 2020 z  0,87 w  2016 roku. To 
znaczące osiągnięcie, nie tylko w  skali krajowej czy 
europejskiej, ale stawiające nas na dobrej pozycji 
pomiędzy czołowymi firmami z branży przerobu ropy 
i gazu. Oznacza to również potencjał do zapewnienia 
wysokich standardów bezpiecznych warunków pracy 
dla firm, które obecnie kontynuują swoją działalność 
jako nowe podmioty wchodzące do Grupy ORLEN. 
Projekt Safety Plus udowodnił naszą dojrzałość 
jako organizacji priorytetowo traktującej sprawy 
bezpieczeństwa, otwartej na wyzwania i  innowacje 
w tym obszarze. 
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W  2019 roku włączono do udziału we wdrożeniu 
standardów wybrane Spółki z Grupy ORLEN tj. ORLEN 
Projekt S.A. i ORLEN Eko Sp. z o.o., (konsorcjum powołane 
do realizacji analiz ryzyka metodą HAZOP), oraz ORLEN 
Serwis S.A. – obsługa wdrożenia systemów bezpiecznej 
izolacji źródeł energii wg standardu Lock Out – Tag Out.

Lata 2020 – 2021 to okres, kiedy postępy w  realizacji 
projektu były pośrednio dyktowane przez sytuację 
pandemiczną. Spowodowało to ograniczenia dostępności 
do udziału w  projekcie specjalistów branżowych ze 
Spółek Grupy ORLEN. W związku z tymi ograniczeniami, 
podjęto decyzję o  przesunięciu terminu zakończenia 
wdrożenia pozostałych standardów na koniec 2021 
roku, tj. S 2 – Izolacja źródeł energii (wdrożenie systemu 
LOTO) , oraz P 1 – Zapobieganie wyciekom ropy, gazu 
i substancji, a po zakończeniu 2020 roku zweryfikowano 
jako wdrożony wyłącznie standard S 7 – Dostosowanie 
maszyn  i  urządzeń do bezpiecznej eksploatacji 
w środowiskach roboczych. 

5. OSIĄGNIĘTE CELE PROJEKTU
Wśród najważniejszych celów należy wskazać:

 → Wdrożenie ujednoliconych standardów 
bezpieczeństwa w  obszarach działania projektu 
w kluczowych Spółkach Grupy ORLEN. 
 → Poprawę wskaźnika wypadkowości TRR (Total 
Recordable Rate – wskaźnik ogólny dla Grupy 
ORLEN, liczony jako ilość zdarzeń wypadkowych 
zakończonych zwolnieniem lekarskim na 1 mln 
roboczogodzin, dla pracowników i kontraktorów). TRR 

uległ zmniejszeniu z  poziomu 0,87 w  2016 roku do 
poziomu 0,71 w roku 2020. Po zakończeniu projektu, 
wartość wskaźnika TRR, mimo wzrostu na poziom 
1,10 w 2021 (raportowanie wspólnie z Grupą Energa), 
zmalała w  maju 2022 do poziomu 0,71 (narastająco 
od początku 2022 roku) . Oznacza to, że wdrożono 
mechanizmy, pozwalające na zarządzanie obszarami 
newralgicznymi pod względem wypadkowości, 
które są referencją również dla Spółek nieobjętych 
projektem. 
 → Wdrożenie działań związanych z  podniesieniem 
kultury bezpieczeństwa, a  odnoszących się do np. 
oceny ryzyka jako elementu przygotowania do 
realizacji prac niebezpiecznych. 
 → Rozszerzenie standardów bezpieczeństwa o  nowe 
praktyki dla Grupy ORLEN, jak stosowanie standardu 
bezpiecznej izolacji źródeł energii Lock out - Tag out 
(LOTO), czy systemowe zasady nadzoru nad stanem 
maszyn lub urządzeń, infrastrukturą  krytyczną, 
praktyki zarządzania podwykonawcami i  zasady 
nadzoru nad realizacją analiz HAZOP.
 → Wdrożenie jednolitych zasad oceny zdarzeń 
nadzwyczajnych (wypadkowych) i  zasad realizacji 
wynikających z nich działań prewencyjnych.
 → Objęcie działaniami na rzecz wdrożenia standardów 
innych Spółek Grupy ORLEN: za wdrożenie standardu 
LOTO odpowiedzialna była Spółka ORLEN Serwis 
S.A., a za analizy HAZOP konsorcjum Spółek ORLEN 
EKO Sp. z  o.o. i  ORLEN Projekt S.A. Pozwoliło to 
na budowę w  ramach Grupy ORLEN dodatkowych 
kompetencji oraz zapewniło kontynuację działań na 
rzecz utrzymania standardów. 
 → Wdrożenie w części Spółek Grupy ORLEN systemów 
elektronicznego wystawiania zezwoleń na prace 
niebezpieczne. 
 → Pozyskanie doświadczenia w  Spółkach objętych 
projektem w  zakresie prowadzenia i  organizacji 
projektami interdyscyplinarnymi o  tak szczególnym 
charakterze.  

6. JAKIE CZYNNIKI WPŁYNĘŁY NA SUKCES PROJEKTU?
Od początku Projekt Safety Plus cieszył się uznaniem 
i  zainteresowaniem Rady Nadzorczej  i  Zarządu PKN 
ORLEN S.A. Jego realizacja spotkała się z pozytywnym 
przyjęciem stron zewnętrznych np. reasekuratorów, 
którzy byli zainteresowani informacjami o wdrożeniach 
standardu LOTO lub zarządzaniem realizacją analiz 
HAZOP. Zdawano sobie sprawę z  jego znaczenia dla 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa Grupy ORLEN, jak 
również prestiżu i pozycji wobec innych firm w branży. 
Jego systematyczna realizacja potwierdzona efektami 
była jednym z  priorytetów Grupy ORLEN w  obszarze 
bezpieczeństwa. Dotyczy to również działań na rzecz 
utrzymania wdrożonych rozwiązań, czy objęcia 
pozostałych spółek z  Grupy ORLEN wdrożonymi 
standardami. 

Łukasz Agaciński,  
Kierownik Działu BHP i Koordynacji 
Prewencji w Grupie Kapitałowej,  
PKN ORLEN S.A.

Projekt Safety Plus to także udział Biura BHP w rozwoju 
PKN ORLEN, międzynarodowego koncernu, łączącego 
aktywa i  personel o  różnej historii, działającej 
w zbliżonym, ale nie takim samym otoczeniu formalno 
- prawnym. Wstępem było wypracowanie jednolitych 
zasad segmentowego zarządzania bezpieczeństwem 
w Grupie ORLEN, co realizowaliśmy już od 2013 roku. 
Projekt wdrażający jednolite standardy bezpieczeństwa 
we wiodących Spółkach produkcyjnych Grupy 
ORLEN, był logiczną konsekwencją tego procesu. 
Ujednolicił on zasady realizacji prac niebezpiecznych, 
ustalił zasady postępowania w  newralgicznych 
obszarach bezpieczeństwa oraz pokazał zakresy 
odpowiedzialności wszystkich jego uczestników. Dzięki 
temu projektowi oraz innym działaniom zmierzającym 
do poprawy świadomości bezpieczeństwa, jesteśmy 
bliżsi osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa osobistego 
opartego na proaktywnej postawie „Chronię innych” 
oraz lepiej przygotowani na wyzwania, które niesie ze 
sobą otaczająca nas rzeczywistość.



Łukasz Lewandowski,  
Kierownik, Dział Wsparcia 
Operacyjnego Biura BHP, 
PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z  przypisanymi mi zadaniami, od początku 
objęcia funkcji Kierownika Projektu, zdawałem 
sobie sprawę z  jego ogromnego znaczenia dla 
poziomu bezpieczeństwa Grupy ORLEN. Zarządzanie 
projektem miało na celu m.in. promocję wymiany 
doświadczeń między jego interesariuszami, 
wspieranie osób kierujących projektem na poziomie 
Spółek oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad jego 
prowadzenia, ustalonych na poziomie korporacyjnym. 
Przyniosło to wymierne efekty w postaci oszczędności 
w  budżecie, a  Spółki Grupy ORLEN biorące udział 
w  Projekcie są przygotowane do utrzymania 
wdrożonych rozwiązań. W każdym działaniu podjętym 
w  związku z  projektem, jako wiodące traktowaliśmy 
zapewnienie bezpieczeństwa, rozumiane jako 
zgodność z  wymaganiami wdrożonych standardów 
i ich zastosowanie w praktyce. Cieszę się, że mogłem 
obserwować nie tylko rozwój wdrożenia standardów, 
ale też osób, które były w ten proces zaangażowane.

AUTOR:

Dariusz Łątka,
Ekspert , Biuro Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy, PKN ORLEN S.A. 
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Foto: Biuro Prasowe PKN ORLEN
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https://raportzintegrowany2021.orlen.pl/
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INDYWIDUALNIE DOPASOWNA OCHRONA DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Test dopasowania 
               środków ochrony 
    układu oddechowego

Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59
bok-sd@draeger.com
www.draeger.com
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Fit Test - test dopasowania 
środków ochrony układu 
oddechowego

Każda twarz jest inna, dlatego wybór odpowiedniej 
maski jest kluczowy.
W  przypadku środków ochrony układu oddechowego 
zdrowie jest najwyższym priorytetem. Chociaż maski 
i filtry marki Dräger zapewniają skuteczną ochronę przed 
cząsteczkami i gazami w otaczającym powietrzu, należy 
pamiętać, że tylko odpowiednio dopasowana maska 
może zapewnić wysoki poziom ochrony. Stosowanie 
nieodpowiednich lub źle dopasowanych środków 
ochrony układu oddechowego może dawać fałszywe 
poczucie bezpieczeństwa i  skutkować poważnymi 
konsekwencjami dla zdrowia użytkownika.

Chroń swoich pracowników dzięki odpowiedniemu 
dopasowaniu.
Przeprowadzone badania wykazują, że blisko połowa 
testowanych środków ochrony dróg oddechowych nie 
zapewnia użytkownikowi zakładanego poziomu ochrony, 
a jednym z głównych powodów jest to, że maski nie są 
dopasowane do konkretnego użytkowania. Firma Dräger 
dzięki programowi testów dopasowania masek zapewnia 
każdemu użytkownikowi oraz pracodawcy pewność 
skuteczności działania oraz gwarantuje najwyższy 
poziom efektywnej ochrony pracowników.

Co to jest test dopasowania? 
Test dopasowania to metoda testowania poziomu 
szczelności maski do twarzy konkretnego użytkownika. 
Dzięki temu właściwości ochronne maski mogą być 
w pełni wykorzystywane. 

Test dopasowania może wykazać:  
- niewłaściwe obchodzenie się z maską (np. niewłaściwe 
jej zakładanie),
- zły dobór modelu/rozmiaru maski. 
Pamiętaj, że test dopasowania:
- przeznaczony jest wyłącznie dla ochronników 
ściśle przylegających (FFP, półmasek lub masek 
pełnotwarzowych), 
- nie dotyczy dopasowania ustnika lub luźnego kaptura 
(tj. kaptura ucieczkowego, hełmu lub kaptura do aparatu 
filtrującego z nawiewem).

Dlaczego testowanie dopasowania maski jest ważne? 
Testowanie dopasowania środków ochrony układu 
oddechowego do twarzy to szybko rozwijający się trend, 
zwłaszcza w  krajach Unii Europejskiej. Coraz więcej 
firm wdraża globalne standardy bezpieczeństwa pracy 
w poszczególnych krajach. Szczególną uwagę przykłada 
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się do testów dopasowania środków ochronnych 
stosowanych przy kontakcie z  azbestem lub innymi 
niebezpiecznymi substancjami. Pandemia COVID-19 
również przyczyniła się do rozwoju tego trendu. 
Nowe rozporządzenie DGUV 112-190 obowiązujące 
w  Niemczech, jak i  ISO RPD obowiązujące na całym 
świecie, także zwiększa znaczenie testów dopasowania. 
Oczekuje się, że w  ciągu najbliższych kilku lat testy 
dopasowania staną się obowiązkowe dla użytkowników 
środków ochrony dróg oddechowych w całej Europie.

Kiedy należy przeprowadzić test dopasowania?
Test dopasowania powinien być przeprowadzony 
w ramach wstępnego doboru środków ochrony układu 
oddechowego. W  niektórych krajach takie badania 
okresowe są wymagane przez prawo, regulacje, normy 
branżowe czy polityki firmy (co 1, 2 lub 3 lata). Norma 
ISO 16975-3 zaleca takie badania co najmniej raz w roku.

Kiedy powinno się powtórzyć test dopasowania?
Test dopasowania należy powtórzyć w  następujących 
przypadkach:
- ilekroć następuje zmiana typu, rozmiaru, modelu lub 
materiału maski,
- kiedy pojawią się zmiany na twarzy, które mogą mieć 
istotny wpływ na odpowiednie dopasowanie, jak np. 
duże wahania wagi, stan po zabiegach dentystycznych 
- regularnie w  niektórych krajach np. w  USA, gdzie 
zgodnie z wymogami, testy dopasowania maski trzeba 
powtarzać przynajmniej raz do roku.

Ile czasu zajmuje test dopasowania? 
Około 15-20 minut trwa test dla jednej osoby, z jednym 
środkiem ochrony układu oddechowego.

W  jaki sposób można dodatkowo poprawić 
bezpieczeństwo użytkownika?
Oprócz testów dopasowania podstawową rolę odgrywa 
odpowiednie przeszkolenie pracowników, aby poprawnie 
korzystali ze środków ochrony układu oddechowego.
Ważnymi czynnościami przed rozpoczęciem pracy są: 
- weryfikacja oraz sprawdzenie środka ochrony układu 
oddechowego przez pracownika przed użyciem,
- prawidłowe założenie i wyregulowanie maski, 
- przeprowadzanie kontroli dopasowania (tj. szybkie 
sprawdzenie szczelności) po założeniu.

Jaka jest różnica między testem dopasowania, a kontrolą 
dopasowania?
Test dopasowania mierzy dopasowanie środka ochrony 
układu oddechowego z  użyciem środków testowych 
i/lub maszyny. Natomiast kontrola dopasowania to 
szybkie sprawdzenie szczelności, aby upewnić się, że 
maska jest prawidłowo założona przed każdym użyciem. 
Kontrola dopasowania nie zastępuje testu dopasowania!

Jakie dalsze czynniki wpływają na dopasowanie maski?
Jeśli maska ma niewłaściwy rozmiar lub posiada 
nieodpowiedni kształt, nie zapewni ona odpowiedniej 
ochrony. 

Dalsze czynniki mające negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo użytkownika to:
- nieprawidłowe dopasowanie maski,
- zarost,
- mówienie, śmiech, kichanie oraz inne ruchy twarzy.

Testy dopasowania – dostępne opcje:

Jakościowe testy dopasowania.
Jakościowy test dopasowania sprawdza szczelność 
półmasek przy użyciu substancji, którą osoba badana 
może posmakować lub wyczuć. 

Wykonanie testu:
1. Najpierw wykonywany jest test wrażliwości na 
substancję, aby upewnić się, że badany rozpozna smak 
lub zapach podczas wykonywania badania.
2. Osoba badana nakłada środek ochrony układu 
oddechowego, a  następnie nakładany jest kaptur, aby 
stworzyć lokalną atmosferę. 
3. Środek testowy rozpylany jest do wnętrza kaptura, 
gdzie badany wskazuje, czy jest w  stanie wyczuć 
substancję testową podczas korzystania z  danego 
środka ochrony układu oddechowego.

Wyniki:
Jeśli użytkownik nie wykryje smaku lub zapachu środka 
testowego podczas badania, wówczas test zostaje 
zaliczony z konkretną maską (rodzaj, model i rozmiar).

Ilościowe testy dopasowania.
Ilościowy test dopasowania zapewnia obiektywne 
wyniki. Są one wykonywane przy pomocy licznika 
cząstek – mianowicie na podstawie stosunku cząstek 
w  otaczającym powietrzu do cząstek wewnątrz 
maski lub poprzez pomiar nieszczelności za pomocą 
kontrolowanego podciśnienia. 

Procedury:
1. Jedna procedura mierzy liczbę cząstek we wnętrzu 
maski, jak również w otaczającym powietrzu. Następnie 
za pomocą licznika cząstek określa się czy wartości są 
zadawalające.
2. Inna metoda generuje kontrolowane podciśnienie 
wewnątrz części twarzowej, aby zmierzyć stopień 
uszczelnienia poprzez wykrycie ewentualnych 
przedmuchów wynikających ze złego dopasowania.

Wyniki:
Wynik badań przeprowadzonych podczas wybranej 
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metody nazywa się współczynnikiem dopasowania. Jeżeli nie uzyskano wymaganego współczynnika, konieczne 
jest wybranie innego rozmiaru lub innego modelu maski.

Wykonywanie symulacji pracy podczas testu dopasowania.
Testy dopasowania są przeprowadzane w taki sposób, aby symulować normalne czynności ruchowe, które mogą 
mieć miejsce podczas pracy danej osoby wykorzystującej środki ochrony układu oddechowego.

Symulacja pracy obejmuje: 
- normalne oddychanie,
- głębokie oddychanie,
- obracanie głowy na boki,
- poruszanie głową w górę i w dół,
- mówienie,
- mimika twarzy (test OSHA),
- pochylanie się.

Czas trwania każdego ćwiczenia i liczba ćwiczeń może się różnić w zależności od zastosowanego protokołu i metody 
badania.

Szkolenie z testów dopasowania
Dla tych, którzy chcą samodzielnie przeprowadzać testy dopasowania, firma Dräger oferuje dostosowane do potrzeb 
szkolenia. Zapewniają one niezbędną wiedzę, jak przeprowadzić dokładne testy dopasowania środków ochrony 
układu oddechowego.

Materiał opracowany przez Dräger Polska Sp. z o. o. 



25  |  BIULETYN PROGRAMU BEZPIECZNA CHEMIA 

W zakresie umowy z generalnym wykonawcą, opiewającej 
na kwotę 19,5 mln zł, mieści się budowa laboratorium 
o  powierzchni użytkowej ponad 900 m2. W  obiekcie, 
obok laboratorium analityki wodoru z  pracownią 
fizykochemiczną, powstanie również pracownia analiz 
metali oraz niezbędne zaplecze dla obu działów.
 

- Laboratorium Paliw Alternatywnych to 
kolejny projekt realizowany w  ramach 
ogłoszonej w  zeszłym roku strategii 
Grupy Azoty S.A. do roku 2030,  
w  tym naszego sztandarowego projektu 

„Zielone Azoty”. Rozwój technologii wodorowych jest 
jednym z  kluczowych procesów umożliwiających 
przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki 
w kierunku nisko- i zeroemisyjnym, dlatego Grupa Azoty 
chce aktywnie w nim uczestniczyć – mówi Tomasz Hinc, 
Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Kędzierzyńska spółka Grupy Azoty zawarła umowę z  generalnym wykonawcą Laboratorium 
Paliw Alternatywnych. Inwestycja jest elementem realizacji Strategii Grupy Azoty  
na lata 2021-2030, w tym projektu Zielone Azoty.

- Utworzenie Laboratorium Paliw 
Alternatywnych pozwoli nam na rozpoczęcie 
działalności w  zakresie oznaczania 
jakości wodoru, przeznaczonego do 
stosowania w  ogniwach paliwowych. 

To ważny z  biznesowego punktu widzenia projekt 
dla całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, która jest 
największym producentem wodoru w Polsce – podkreśla  
Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK.

Realizacja zadania wpisuje się w  strategiczny projekt 
korporacyjny „Zielone Azoty”, którego założeniem jest 
aktywność Grupy Azoty w rozwoju europejskiego rynku 
wodorowego.
 
Zakończenie budowy obiektu nastąpi w 2023 r.

Materiał opracowany przez Grupę Azoty S.A.

Grupa Azoty ZAK rozpoczyna 
budowę Laboratorium Paliw 
Alternatywnych
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Zmiany wprowadzane przez ANWIL zbiegły się z unijnym 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady 
UE, które reguluje przepisy dotyczące udostępniania 
nawozów na rynkach unijnych. Odpowiednią ustawą 
zostały one zaadaptowane na grunt polski i obowiązują 
od 16 lipca bieżącego roku. Wprowadzane regulacje 
dotyczą między innymi oznakowania opakowań 
i  zbiorczej, przejrzystej, zawierającej konkretne 
informacje dla klienta, etykiety.

Rebranding produktów ANWILU wpisuje się w szeroką 
filozofię firmy, która oferuje produkty najwyższej jakości, 
dbając przy tym także o  łatwą identyfikację wizualną, 
jak również o  środowisko naturalne. Podstawą do 
opracowania nowej linii kreacji dla marek produktowych 
ANWILU jest insight oparty na know-how organizacji tj. 
procesie nawożenia.

- Linia graficzna, na której powstały 
nowe logotypy produktów ANWILU 
bazuje na symbolice mechanizmu 
wzrostu i  użyźniania. Podstawowym 
elementem znaków jest kropka, dla 

każdego z  produktów w  innym kolorze. Jest ona 
synonimem pojedynczej granuli nawozu, ale także 
ziaren czy nasion. Symbolizuje witalność i  życie, czyli 
to, co daje efekty w  postaci siły i  wzrostu, czynników 
decydujących o  dobrych plonach, zarówno w  ilości 
zbiorów, jak i jakości upraw. Szanując zaufanie klientów 
do najlepszego jakościowo i  wartościowego produktu 
z  ANWILU, teraz oferujemy go w  nowych, ciekawych 
opakowaniach, w  przyjaznej kolorystyce – powiedziała 
Elżbieta Jabłońska, z-ca dyrektora Obszaru Komunikacji, 
Marketingu i Sponsoringu w ANWILU.

Finalny wygląd nowych marek produktowych jest 
efektem analiz i badań rynkowych, w których zarówno 
klienci spółki, jak i  rolnicy byli pytani o  oczekiwania 
oraz przywiązania konsumenckie. Jednym 
z  charakterystycznych elementów anwilowskich 
nawozów, który znalazł kontynuację przy okazji realizacji 
nowej linii kreacyjnej, jest odniesienie do kolorystyki 
poszczególnych opakowań dotychczasowych produktów. 

Nowe marki produktowe 
z ANWILU

Chemiczna spółka z  Grupy ORLEN, czołowy producent segmentu nawozowego w  kraju, 
przedstawiła swoje produkty w zupełnie nowej odsłonie. Każdy z wytwarzanych we Włocławku 
nawozów zyskał własne kolorowe logo uwzględniające wspólny, charakterystyczny element 
dla całej linii produktowej. Dzięki temu powstała spójna, atrakcyjna wizerunkowo i kojarzona 
z producentem linia produktów ANWILU. 

Niebieski kolor w  logotypie Anvistar nawiązuje do 
wykorzystywanego do tej pory opakowania saletry 
amonowej. Podobnie jest z nawozami azotowymi Canvil 
S oraz Canvil Mg.

Wspomniane badania, skonfrontowane z  celami 
marketingowymi, polityką sprzedażową ANWILU, 
a  także długofalowymi trendami, przyniosły konkretne 
pomysły i rozwiązania.

Materiał opracowany przez Biuro Komunikacji 
ANWIL S.A.
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Wodór - zielone złoto  
Szansa czy wybór 
- a może jedno i drugie?

W  ostatnich miesiącach jednym z  najczęściej wymienianych w  mediach słowem jest wodór 
– zielony, niebieski, szary, różowy. Zwolennicy nazywają go marzeniem, nadzieją dla naszej 
planety, niepowtarzalną szansą, wielkim wyzwaniem. Przeciwnicy natomiast nierealną wizją, 
czystą utopią. Można odnieść wrażenie, jakby dokonywano niesamowitego odkrycia na miarę 
dokonań naszej wielkiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. 

OD REWOLUCJI DO EWOLUCJI 
Umiejętne wykorzystanie potencjału zasobów kopalnych znajdujących się wewnątrz ziemi, takich jak węgiel i gaz, które miało miejsce w XVIII 
i XIX w., oraz okiełznanie ich energii przyczyniły się do rozwoju wielu gałęzi przemysłu, czyli I i II rewolucji przemysłowej. Z jednej strony postęp 
i rozwój, z drugiej zaś zagrożenia oraz związane z nimi wypadki, będące konsekwencją ujarzmienia dotąd nie stosowanych na masową skalę 
nośników energii, wywołały potrzebę refleksji. W efekcie w 1911 r. powołano Warszawskie Stowarzyszenie Dozoru nad Kotłami Parowymi, dziś 
funkcjonujące pod nazwą Urząd Dozoru Technicznego. Instytucję, która od tej pory jako niezależny organ sprawuje nadzór nad kluczowymi 
urządzeniami technicznymi, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, mienia i środowiska. 
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W  ciągu 110 lat działalności od węgla i  pary przechodzimy do 
odnawialnych, nisko- i  bezemisyjnych źródeł energii. Kałamarz 
i  kartkę zmieniliśmy na cyfrową rozszerzoną rzeczywistość. 
Rozwijamy się dla naszych obywateli i wspólnie z nimi. Zapewniamy 
bezpieczeństwo społeczeństwu, biorąc udział w  transformacji 
energetycznej. Transformacji, która na kartach historii ma szansę 
zapisać się jako zielona rewolucja przemysłowa.

ZMIANY KLIMATYCZNE I GLOBALNE OCIEPLENIE

Rewolucje przemysłowe dały ogromny impuls do rozwoju. 
Gwałtowne zmiany przemysłowe i  dziesięciolecia czerpania 
pełnymi garściami z  zasobów natury naruszyły równowagę 
i spowodowały zmiany w delikatnym systemie zwanym klimatem. 
Szacuje się, że od czasu rozpoczęcia wierceń naftowych w latach 
50. XIX w. wydobyliśmy ponad 135 mld ton ropy naftowej, aby 
napędzić nasze samochody, zasilić elektrownie i dostarczyć ciepło 
do naszych domów. Spalanie węgla, ropy i  gazu nieuchronnie 
przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Od czasu 
rewolucji przemysłowej około 1750 r. poziom CO2 wzrósł o ponad 
30%. Stężenie CO2 w  atmosferze jest wyższe niż kiedykolwiek 
w  ciągu co najmniej 800 000 lat. Prowadzi to do globalnego 
ocieplenia, czyli wzrostu temperatury na Ziemi. Pamiętajmy, że 
antropogeniczne zmiany to nie wszystko. Istnieją przecież pokłady 
gazów cieplarnianych pochodzenia naturalnego, zmagazynowane 
w wiecznej zmarzlinie i dnach oceanów. Ich uwolnienie mogłoby 
zainicjować nieodwracalne zmiany pozostające całkowicie poza 
kontrolą człowieka.

Według międzynarodowych organizacji badawczych, np. 
NASA i  Berkeley Earth, świat jest o  ok. 1°C cieplejszy niż przed 
powszechną industrializacją [rys. 1].

Rysunek 1. Zmiana globalnej średniej temperatury od czasów rewolucji 

przemysłowych [źródło: www.bbc.com/news/science-environment]

Większość symulacji sugeruje, że zmiana globalnej temperatury 
powierzchni między 1850 r. a  końcem XXI w. prawdopodobnie 
przekroczy 1,5°C. WMO twierdzi, że jeśli obecny trend ocieplenia 
się utrzyma, to do końca tego wieku temperatury mogą wzrosnąć 
o 3–5°C.
 
Badania niezależnych międzynarodowych instytucji naukowych 
i  badawczych są zgodne – dalsze ocieplenie klimatu może 
zwiększyć częstotliwość występowania ekstremalnych warunków 
pogodowych, jak burze, powodzie, fale upałów. Przewiduje się 
wymieranie roślin i  zwierząt, niedobory świeżej wody, obniżenie 
zdolności do produkcji żywności. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) wydała ostrzeżenia, że zdrowie milionów ludzi może być 
zagrożone przez wzrost liczby zachorowań na malarię, choroby 
przenoszone przez wodę i  niedożywienie. W  tym miejscu warto 
przypomnieć, że według FAO liczba osób dotkniętych głodem na 
całym świecie niestety systematycznie rośnie od 2014 r. i wynosi 
blisko 690 mln. 

PLANY I NADZIEJE
Do głównych celów porozumienia paryskiego należą m.in.:

ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie 
poniżej 2,0°, a najlepiej do 1,5°C w porównaniu z poziomem 
sprzed epoki przemysłowej,

 ograniczenie ilości gazów cieplarnianych emitowanych 
w wyniku działalności człowieka do takich samych poziomów, 
jakie drzewa, gleba i oceany są w stanie wchłonąć w sposób 
naturalny – począwszy od roku 2050 do 2100,

każdy kraj wyznacza własne cele w zakresie redukcji emisji 
(NDC), które są weryfikowane co pięć lat w celu zwiększenia 
ambicji,

 zapewnienie przez bogate kraje „finansowania klimatycznego”, 
aby pomóc biedniejszym krajom przystosować się do zmian 
klimatu i przestawić się na energię odnawialną.

Porozumienie paryskie bardzo często  kojarzy się słusznie z ochroną 
klimatu – a dokładnie z potrzebą zatrzymania niekorzystnych zmian. 
Światowi przywódcy wsłuchując się w głosy naukowców i  wypełniając 



30  |  BIULETYN PROGRAMU BEZPIECZNA CHEMIA

oczekiwania społeczne, zdecydowali o  podjęciu niezwłocznych 
działań niezbędnych do zatrzymania zmian klimatycznych. Podczas 
XXI Szczytu Klimatycznego COP21 w  2015 r. w  Paryżu doszło do 
bezprecedensowego wydarzenia w historii współczesnego świata. 
Podpisano prawnie wiążący międzynarodowy traktat w  sprawie 
przeciwdziałania globalnemu ociepleniu i  redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Plany ujęte porozumieniem wyznaczają nowy 
kierunek globalnych wysiłków na rzecz klimatu i mają doprowadzić 
do długofalowego, zrównoważonego rozwoju świata. Bussines 
as usual zamieniamy na pełną międzynarodową współpracę 
w realizacji rozwoju i transferu technologii opartego na najnowszych 
osiągnięciach nauki. Instytucja Climate Action Tracker na bieżąco 
prowadzi analizy w  zakresie korelacji obietnic i  rzeczywistych 
działań poszczególnych krajów w  zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych [rys. 2].

Rysunek 2. Emisja CO2 i przewidywane ocieplenie [źródło: www.climateactiontracker.org/

global/t]

DWA KRYZYSY - PODWÓJNA SZANSA
W  XXI w. przyszło nam stawić czoła podwójnemu wyzwaniu. 
Współistnienie pandemii Covid-19 i kryzysu klimatycznego wymaga 
od każdego z nas nadzwyczajnych działań. Jak mawiał 35. prezydent 
Stanów Zjednoczonych, John F. Kennedy: „Chińczycy, by napisać 
słowo »kryzys«, wykonują dwa pociągnięcia pędzla. Jedno oznacza 
zagrożenie, drugie szansę. W kryzysie bądź świadomy zagrożenia, 
ale rozpoznawaj też szansę”.

Spójrzmy na przyrodę – owady zbierając dla siebie nektar, 
„prowadzą” dystrybucję pyłków kwiatowych. Wzajemne interakcje 
między różnymi gatunkami z  korzyścią dla obu to znana nam 
doskonale symbioza. Wiele rozwiązań klimatycznych może pobudzić 
osłabioną i zmęczoną gospodarkę oraz stworzyć miejsca pracy.

Nie musimy szukać kompromisu między poprawą sytuacji 
gospodarczej a ratowaniem klimatu – w rzeczywistości muszą one 
iść w parze.

Szansą na postcovidowe ożywienie światowej gospodarki i jed-
noczesne stawienie czoła zmianom klimatycznym jest ekolo-
giczne pobudzenie gospodarcze, czyli zielona ewolucja.

Świat emituje rocznie około 50 mld ton gazów cieplarnianych 
(mierzonych jako ekwiwalent CO2), z czego około 73% pochodzi ze 
zużycia energii (m.in.: energii elektrycznej, ogrzewania i transportu). 
Aby zapobiec dalszym zmianom klimatycznym, musimy szybko 
i  drastycznie zredukować tę wartość. Jak to zrobić, jednocześnie 
zachowując włączone światło w naszych domach?

Nadzwyczajne czasy, a  w  takich obecnie żyjemy, wymagają 
nadzwyczajnych działań. 

NIE MUSIMY PONOWNIE WYMYŚLAĆ KOŁA,  
ABY OGRANICZYĆ OCIEPLENIE
Potencjalne drogi do dekarbonizacji przemysłu to czysta – najlepiej 
odnawialna energia, to gospodarka obiegu zamkniętego – szczególnie 
paliw kopalnych, to wychwytywanie, utylizacja lub składowanie 
dwutlenku węgla. Inaczej mówiąc, innowacyjne rozwiązania, nad którymi 
nauka, przemysł, biznes i rządy pracują od dłuższego czasu. Wspólnie 
podejmujmy zatem działania, w których należy zmaksymalizować już 
istniejące źródła energii odnawialnej, jak energia ze słońca i wiatru – 
odpowiednio panele fotowoltaiczne i farmy wiatrowe zarówno lądowe, 
jak i morskie. Wdrażajmy na masową skalę innowacyjne technologie, 
które są już na zaawansowanym etapie. I wreszcie zredukujmy ilość 
używanych paliw kopalnych.

Zmiany klimatyczne stanowią jedno z  najpoważniejszych 
wyzwań w historii ludzkości. Pytanie, które stawiamy, to nie 
jak ograniczyć emisję, tylko kiedy.

Od dziesięcioleci za paliwo przyszłości – alternatywę dla paliw 
kopalnych – uważany był wodór, zawsze obiecujący ogromne 
korzyści, ale dopiero w przyszłości. Wygląda na to, że przyszłość 
zawitała do nas. Czas na działanie właśnie nadszedł.

CZY WODÓR STANIE SIĘ ŚWIĘTYM GRAALEM 
ZIELONEJ EWOLUCJI?
Od Stanów Zjednoczonych po Australię i od Unii Europejskiej po Chiny – 
od kilkunastu miesięcy, niemal codziennie obserwujemy lawinę, już nie 
tylko milionowych, ale wręcz miliardowych deklaracji rządowych testów 
innowacyjnych technologii. Od samochodów i  autobusów, pociągów, 
statków i samolotów po kuchenki i kotły domowe – pojawia się wodór. 
Coraz nowsze i śmielsze są oświadczenia branżowe i analizy eksperckie.  

Wodór odmieniany jest przez niemal wszystkie przypadki 
i  w  pełnej palecie kolorów. Co kryje w  sobie bezwonny 
i  bezbarwny pierwiastek zajmujący dumnie pozycję numer 
jeden w układzie okresowym?

Wodór, złożony z  jednego elektronu 
i  jednego protonu, to najlżejszy i  naj-
powszechniejszy pierwiastek występu-
jący we wszechświecie. Nazwany jest 
od greckich słów hydro oznaczającego 
wodę i genes oznaczającego formowanie 
– formujący wodę. 

Szacuje się, że wodór stanowi ponad 90% wszystkich atomów – trzy 
czwarte masy wszechświata! Pierwiastek ten znajduje się w gwiazdach 
i  odgrywa ważną rolę w  zasilaniu wszechświata zarówno poprzez 
reakcję proton-proton, jak i  cykl węgiel-azot. Gwiezdne procesy fuzji 
wodoru uwalniają ogromne ilości energii poprzez łączenie wodorów 
w hel. Chociaż czysty wodór jest najlżejszym z gazów (około 14 razy 
lżejszy od powietrza), w  naszej atmosferze znajduje się go bardzo 
niewiele. Na Ziemi występuje głównie w połączeniu z tlenem, tworząc 
wodę. Zatem dopóki na świecie będzie woda, dopóty nie zabraknie nam 
wodoru! Jest również obecny w materii organicznej, jak żywe rośliny, 
ropa naftowa, węgiel itp.Jednocześnie niezbędny do życia i  obecny 
w  prawie wszystkich cząsteczkach organizmów żywych. Łączy się 
z  innymi pierwiastkami, tworząc liczne związki, np.: wodę (H2O), 
amoniak (NH3), metan (CH4).
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Wodór od dziesięcioleci produkowany i  wykorzystywany jest 
w wielu sektorach gospodarki. W przemyśle chemicznym służy do 
produkcji amoniaku do nawozów rolniczych (proces Habera) oraz 
cykloheksanu i  metanolu, które są półproduktami do produkcji 
tworzyw sztucznych i  farmaceutyków. W  przemyśle rafineryjnym 
używany do rozdziału wysokołańcuchowych węglowodorów 
(hydrokraking) oraz usuwania siarki podczas rafinacji ropy naftowej 
(hydroodsiarczanie). W przemyśle spożywczym duże ilości wodoru 
są używane do uwodorniania olejów do tłuszczów, na przykład do 
produkcji margaryny. 

W  zależności od technologii wykorzystanej do produkcji wodoru 
przybiera on różne widmo barw. Wodór może być zielony, szary, 
niebieski, a  nawet turkusowy czy różowy. Chwileczkę, czy nie 
napisaliśmy wcześ- niej, że wodór jest bezbarwnym gazem? 
Wszystko się zgadza. Kolory, a  raczej kody kolorów używane 
w nomenklaturze służą do rozróżniania typów wodoru w zależności 
od rodzaju zastosowanej produkcji. Do najpopularniejszej metody 
wytwarzania wodoru należy reforming parowy gazu ziemnego 
lub metanu SMR – stosowany głównie w  przemyśle rafineryjnym 
i  chemicznym. Określamy go wodorem szarym z  uwagi na 
emisję dwutlenku węgla do atmosfery (ok. 8–12 kg CO2 na każdy 
kilogram wyprodukowanego wodoru). Wodór niebieski, nazywany 
niskoemisyjnym, jest również wytwarzany podczas reformingu 
parowego gazu ziemnego SMR, ale powstały w procesie dwutlenek 
węgla jest wychwytywany i składowany lub utylizowany (CCS/CCU). 
W przypadku elektrolizy, do której zastosowano energię elektryczną 
pochodzącą z elektrowni jądrowych, mówimy o wodorze różowym.

Największe emocje, nadzieje i oczekiwania wywołuje wodór zielony. 
To wodór, podczas produkcji którego nie występuje emisja gazów 
cieplarnianych. Ekologiczny, bezemisyjny wodór jest wytwarzany 
przy użyciu czystej energii elektrycznej pochodzącej z  nadwyżek 
odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna lub 
wiatrowa, służącej do elektrolizy wody. Elektrolizery wykorzystują 
reakcję elektrochemiczną do rozszczepienia wody na składniki 
wodoru i tlenu, nie emitując przy tym wcale dwutlenku węgla.

Wodór intryguje i zaskakuje naukowców od kilkuset lat. „Zasadniczy 
element”, jak go nazwał amerykański fizyk John Rigden, nieustannie 
zaprzecza naszym założeniom roboczym, rzucając nauce wyzwanie 
do dalszych poszukiwań w celu lepszego zrozumienia wewnętrznego 
funkcjonowania świata przyrody. Element numer jeden nie tylko 
pozwala nam zajrzeć daleko w kosmos i głęboko w nasze własne DNA, 
ale ma również potencjał, aby stać się czystym i obfitym źródłem energii, 
które mogłoby pomóc nam rozwiązać pilny problem zrównoważonego 
rozwoju. 

STRATEGIA WODOROWA UNII EUROPEJSKIEJ
Ambitne cele klimatyczne przedstawione podczas COP21 w Paryżu 
i COP24 w Katowicach poszczególne kraje zaczynają przekuwać 
na konkretne działania, prezentowane w narodowych strategiach 
wodorowych. Dodatkowo ogłaszane są liczne programy wsparcia 
gospodarek po pandemii koronawirusa. 

Europa uczyniła wodór kluczową częścią swojego planu przejścia 
od paliw kopalnych i  ograniczenia emisji dwutlenku węgla netto 
do zera do 2050 r. Zwolennicy twierdzą, że wodór – który podczas 
spalania emituje tylko wodę – może napędzać kluczowe gałęzie 
przemysłu przy zerowej emisji dwutlenku węgla. Wodór powinien 
być wykorzystywany szczególnie w  sektorach i  procesach, gdzie 
elektryfikacja i  dekarbonizacja przy użyciu odnawialnych źródeł 
energii jest trudna, np. w transporcie drogowym, żegludze, lotnictwie, 
przemyśle ciężkim (stalowym, chemicznym, cementowym). 
Jeśli wodór ma konkurować jako źródło czystej energii, trzeba 
produkować go więcej i musi być ekologiczny – to znaczy wytwarzany 
z wykorzystaniem energii odnawialnej, a nie paliw kopalnych. Według 
najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej 
(IEA) osiągnięcie globalnej zerowej emisji netto do 2050 r. będzie 
wymagało około 306 mln ton zielonego wodoru pochodzącego 
z energii odnawialnej każdego roku. Wyprodukowanie tak ogromnej 
ilości wodoru pochłonie około 20% światowej energii elektrycznej. 
Wyzwania, które czekają nas w najbliższych latach, są zatem godne 
XXI wieku. 

Komisja Europejska chce uczynić UE pionierem w  wykorzystaniu 
wodoru jako nośnika energii. W  lipcu 2020 roku przedstawiła 
„Strategię wodorową dla neutralnej dla klimatu Europy”, długo 
wyczekiwany dokument podsumowujący dotychczasowe działania 
i  prognozę rozwoju rynku wodoru do 2050 r. Zielony wodór 
wymieniany jest jako jeden z kluczowych nośników energii, mający 
przyczynić się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. 
Jednakże inne procesy produkcyjne wodoru niskoemisyjnego 
również powinny być promowane w okresie przejściowym. 

Wodór może też umożliwiać, poprzez magazynowanie energii, 
bilansowanie systemów opartych w  coraz większym stopniu 
na energii odnawialnej. Dlatego w  wizji osiągnięcia neutralnej 
klimatycznie UE z  listopada 2018 r. założono wzrost jego udziału 
w europejskim mikście energetycznym z obecnych ok. 2% do 13–
14%. 

Realizację strategii wodorowej Komisja Europejska podzieliła 
na następujące cele:

osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla 
poprzez dekarbonizację sektorów, które nie są dostępne dla 
bezpośredniej elektryfikacji,

 lepsza integracja energii wiatrowej i słonecznej z wodorem jako 
medium magazynującym,

 przezwyciężenie szkód gospodarczych spowodowanych 
zamknięciem gospodarki z powodu Covid-19, w szczególności 
poprzez zapewnienie znacznych dotacji dla gospodarki 
wodorowej z unijnego porozumienia w sprawie odbudowy,

 tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce wodorowej,

 zwalczanie przyczyn migracji poprzez tworzenie łańcuchów 
dostaw z  krajami spoza UE w  ramach zewnętrznej polityki 
energetycznej UE.

Wszyscy uczestnicy zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego 
w  całej zjednoczonej Europie powinni pracować wspólnie nad 
tworzeniem łańcucha dostaw w  celu zbudowania dynamicznego 
ekosystemu wodorowego w Europie. Szeroka, wielopłaszczyznowa 
współpraca ma umożliwić Europie wzrost produkcji zielonego 
wodoru do 1 mln ton rocznie do 2024 r. W  perspektywie 2030 
produkcja zielonego wodoru powinna wzrosnąć do 10 mln ton 
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na skalę systemową, umożliwiając dostawy 
dla wszystkich sektorów trudnych do 
dekarbonizacji. 

Ważnym czynnikiem sprzyjającym 
rozpowszechnianiu wodoru jest 
dostępność infrastruktury. Zakłada się 
pełniejsze wykorzystanie do transportu 
wodoru istniejącej infrastruktury gazowej, 
doskonale rozbudowanej w  niemal całej 
Europie.
 

Komisja Europejska będzie pracować 
nad wprowadzeniem kompleksowej 
terminologii i  certyfikacji, by 
zdefiniować odnawialne i  inne formy 
wodoru. Będzie on oparty na emisji 
dwutlenku węgla w  całym cyklu 
życia, „zakotwiczony” w  istniejących 
przepisach dotyczących klimatu 
i energii oraz w zgodzie z taksonomią 
UE dotyczącą zrównoważonych 
inwestycji.

Rysunek 3. Strategia ukierunkowana na wodór [źródło: UE 

hydrogen strategy]

DOKĄD ZMIERZAMY?
Trwa transformacja energetyczna, jako 
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W tym przejściu wodór wydaje się odgrywać 
kluczową rolę. 

Czy rok 2021 może być punktem 
zwrotnym w  postrzeganiu wodoru 
i wiązanych z nim nadziei na przyszłość? 

Czy wodór może stać się głównym 
narzędziem w  walce ze zmianami 
klimatycznymi?

 

Wodór może łączyć różne sektory gospodarki. Jego produkcja, gdy wytwarzanie przekracza 
obciążenie sieci, może na przykład zmniejszyć ograniczenie odnawialnych źródeł energii 
i  zoptymalizować istniejące elektrownie podstawowe, takie jak energia jądrowa. Wodór 
może być magazynowany, dystrybuowany i wykorzystywany jako surowiec w transporcie, 
w  elektrowniach stacjonarnych, ciepłownictwie procesowym lub budowlanym oraz 
w sektorach przemysłowych i produkcyjnych (takich jak produkcja stali).

Zielona ewolucja to także nowe branże, a  te będą wymagały wykwalifikowanej kadry 
pracowników na wszystkich szczeblach. Stąd potrzeba przekwalifikowania i  szkoleń 
pracowników związanych z wysokoemisyjnymi sektorami przemysłu, tak aby byli jak najlepiej 
przygotowani na zieloną transformację, która będzie zorientowana na ekologię i cyfryzację. 
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Rysunek 4. Chmielniak, Lepszy, Mońka, Produkcja, magazynowanie i  możliwe obszary zastosowania wodoru [źródło: 

Polityka Energetyczna 2017, t. 20, z. 3]
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Aktualnie w ramach zaplanowanych z trzech spotkań naszego cyklicznego projektu 
- „Spotkanie z  ekspertem”, z  początkiem września zostanie przeprowadzone 
szkolenie dot. m.in.  systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). 
Założeniem tej koncepcji jest otwarta dyskusja, z ekspertem dotycząca aktualnych 
i  bieżących wyzwań stojących przed branżą chemiczną. Spotkania obecnie będą 
prowadzone w formie webinariów, a dla Realizatorów są w całości nieodpłatne.

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.

Obecnie w Polsce założenia Programu realizuje 20 przedsiębiorstw - są to wiodące przedsiębiorstwa przemysłu 
chemicznego, zarówno nad którymi i Programem nadzór sprawuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Tak jak wspomnieliśmy w wcześniejszym wydaniu, w tym roku Program obchodzi swój jubileusz 30 lat funkcjonowania. 
Program jest jednym z  najstarszych i  najbardziej prestiżowych organizacji  branżowych działających w  Polsce, 
wyróżniającym się na tle pozostałych stowarzyszeń, po przez swoją wszechstronne inicjatywy, realizacje. 

Program Responsible Care

Do naszych czołowych działań proekologicznych należy akcja „Drzewko za butelkę”, 
która to z początkiem wiosny odbyła się po raz piąty lokalnie w Środzie Śląskiej, 
przeprowadzona przez BASF Polska Sp. z o.o.

Podczas akcji zebrano ponad blisko tonę odpadów z  których największy procent 
stanowiły elektrośmieci (blisko 90%). Aktywni uczestniczący akcji min. pracownicy 
firmy, otrzymali do dalszego zasadzenia 400 szt. drzewek, krzewów, kwiatów, które 
niezmiennie od lat są symbolem akcji „Drzewko za butelkę”.

Na drugą połowę roku zaplanowano przeprowadzenie lokalnych edycji Akcji m.in.:
- w Warszawie, w Płocku, we Włocławku  przez PKN ORLEN S.A.,
- we Włocławku przez ANWIL S.A.

TECHCO
FORUM

Pod koniec bieżącego roku w ramach Programu zorganizowana zostanie konferencja 
TECHCO Forum (dawniej Forum Ekologiczne Branży Chemicznej), która w tym roku, 
po raz kolejny organizowana będzie przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. 
Będzie to sprawdzone forum spotkań przedstawicieli całego krajowego przemysłu - 
płaszczyzna dyskusji, prezentacji case-study i najnowszych rozwiązań produktowych 
dla całej branży chemicznej.

Wszystkich Państwa zainteresowanych Programem, prowadzonymi akcjami oraz najnowszymi informacjami 
zapraszamy na naszą stronę internetową - www.rc.com.pl 

http://www.rc.com.pl
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