spis treści
Szanowni Państwo,
W niniejszym wydaniu naszego magazynu
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dotyczących technologii, systemów i rozwiązań informatycznych dla przemysłu. Projektowanie budynków, obiektów i instalacji w technologii BIM, biometryczny podpis odręczny
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Globalna gra naftowa
Globalny rynek ropy naftowej jest areną zmagań geopolitycznych, na której ścierają się interesy największych światowych
mocarstw. Zjawiska na nim zachodzące wychodzą daleko poza kwestie stricte gospodarcze.

J

ak zatem rozumieć to, że od prawie dwóch lat jesteśmy świadkami trwałego odwrócenia cen ropy
naftowej? Czym jest to spowodowane? W czyim
interesie leży ta sytuacja, a komu nie jest ona na rękę?
Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? Co to wszystko oznacza dla Polski?
Rozmowę prowadzi Marcin Wandałowski, Redaktor
Centrum Strategii Energetycznych w Instytucie Badań
nad Gospodarką Rynkową.
Co się obecnie dzieje na globalnym rynku ropy naftowej – jakie wydarzenia mają największy wpływ na
jego kondycję i jakie są ich skutki?
Światowe zapotrzebowanie na ropę naftową kształtuje
się obecnie na poziomie około 96 mln baryłek dziennie. Z tej puli około 33 mln produkowane są przez kraje
OPEC1, które wciąż są głównym animatorem gry rynkowej. W ostatnich latach sporo zamieszania powstało
wskutek zachodzącej na rynku amerykańskim rewolucji
łupkowej. Lawinowe zwiększenie wydobycia ze złóż
niekonwencjonalnych pozwoliło na odwrócenie roli
Stanów Zjednoczonych – będących do niedawna największym światowym konsumentem ropy naftowej –
z importera na eksportera węglowodorów.
Kraje OPEC, głównie Arabia Saudyjska, rozpoczęły walkę o zachowanie swojej pozycji w dostawach
na rynki międzynarodowe. Tym samym organizacja
ta przestała się koncentrować na utrzymywaniu wysokich notowań ropy, a skupiła na fizycznych dostawach,
zwiększając jednocześnie produkcję. Na rynku globalnym wytworzyła się zatem sytuacja nadpodaży ropy
naftowej, której rozmiar szacuje się na około 1,5 mln
baryłek dziennie. Musiało to poskutkować znacznym
obniżeniem notowań surowca. Zasadniczym celem tego
zabiegu było uczynienie produkcji łupkowej nieopłacal-

ną. Działania OPEC uderzyły równolegle w Rosję, która
w poprzednich latach znacznie zwiększyła wydobycie
ropy naftowej, co wyraźnie utrudniało sprzedaż arabskiego surowca, głównie na rynku azjatyckim.

Na globalnym rynku ropy
naftowej mamy dziś do
czynienia z występowaniem
nadpodaży tego surowca,
spowodowanej w największym
stopniu walką krajów OPEC
o zachowanie swojej pozycji
dominującego dostawcy w obliczu
amerykańskiej rewolucji łupkowej.
Jakie jeszcze czynniki mogły mieć wpływ na zaistnienie takiej sytuacji?
Do utworzenia puli nadpodażowej przyczyniło się też
w dużej mierze zniesienie sankcji gospodarczych wobec Iranu, nałożonych w poprzednich latach za działania
w zakresie energetyki jądrowej. Irańczycy już od dawna
przygotowywali się na ten moment, gromadząc wydobytą ropę w licznych zbiornikach, w tym również na niewykorzystywanych do regularnych rejsów tankowcach.
W chwili uwolnienia dostaw na rynek skierowane zostały nie tylko znaczne ilości taniej irańskiej ropy, lecz jednocześnie państwo to mocno zwiększyło produkcję ze
swoich złóż naftowych. Szybko została ona podwojona.
Według zapowiedzi, w najbliższej przyszłości będzie
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następowało jej dalsze zwiększanie przy wykorzystaniu
kapitału zagranicznego. Innym czynnikiem mającym
wpływ na wystąpienie nadpodaży było delikatne, ale
odczuwalne spowolnienie gospodarki chińskiej, która
w ostatnich latach stała się największym konsumentem
ropy naftowej na świecie. Choć należy też pamiętać, że
pomimo to Chińczycy przez długi czas wykorzystywali
okres niskich cen surowca do budowania swoich zapasów strategicznych.
Czy mające miejsce w ostatnich latach odwrócenie
cen ropy naftowej należy traktować jako zjawisko
trwałe?
Wydaje się, że polityka OPEC, w korelacji z sytuacją
gospodarczą na świecie, przyniosła oczekiwane skutki
i przynajmniej na okres około dwóch lat ustabilizowała
poziom wydobycia na głównych rynkach producenckich.
Oczywiście nagłe wydarzenia, jak chociażby ostatnie
pożary w Kanadzie czy akty sabotażu w Nigerii, mogą
chwilowo tę sytuację zdestabilizować, ale z drugiej strony dążenie Iranu i Iraku do zwiększania produkcji, czy
też obniżenie kosztów eksploatacyjnych na odwiertach
łupkowych w USA będą wymuszały utrzymywanie ciągłego poziomu nadprodukcji ropy. Tym samym notowania tego surowca powinny przez dłuższy czas oscylować
w granicach zbliżonych do obserwowanych obecnie.

Jakie są w chwili obecnej interesy geopolityczne największych światowych mocarstw, związane z sytuacją
na rynku ropy naftowej? Kto na co gra i dlaczego?
Nie ulega wątpliwości, że interesy głównych producentów i odbiorców ropy naftowej są zupełnie rozbieżne, choć każdy chciałby na obecnej sytuacji zarobić.
Krajom OPEC zależy na utrzymaniu swojego prymatu
w produkcji i sprzedaży surowca na rynki międzynarodowe. USA realizują plan globalnego otwarcia przy zachowaniu niskich cen produkcji na rynku wewnętrznym.
Z kolei Rosja chciałaby sprzedawać jak najwięcej po
jak najwyższych cenach, gdyż zyski z handlu ropą i gazem ziemnym stanowią 70 proc. jej budżetu. Chiny natomiast – cechujące się wciąż intensywnym wzrostem
gospodarczym – zabiegają o pozyskanie stabilnych źródeł zaopatrzenia, inwestując swoje wolne środki w sektor wydobywczy, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Ghanie
czy krajach Ameryki Południowej. Jednocześnie starają
się one pozyskiwać własność złóż na tych obszarach.
Inwestycje Państwa Środka dotyczą również w dużym
stopniu produkcji gotowych paliw i dalszego ich eksportu na rynki światowe.

Krajom OPEC zależy na utrzymaniu
światowego prymatu w produkcji
i sprzedaży ropy, USA realizują
plan globalnego otwarcia przy
zachowaniu niskich cen produkcji
na rynku wewnętrznym, a Rosja
chciałaby sprzedawać jak najwięcej
surowca po jak najwyższych
cenach, tak by móc dopiąć swój
budżet. Nowym potężnym graczem
na rynku ropy naftowej stają się
natomiast Chiny.
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Gdzie w tej całej grze znajduje się dziś Unia Europejska?
Polityka unijna wobec rodzimego sektora rafineryjnego – głównie zaś regulacje związane z redukcją emisji
oraz ochroną środowiska naturalnego – sprawia, że europejskie rafinerie stają się coraz mniej konkurencyjne.
W efekcie nowe inwestycje w produkcję paliw są realizowane głównie poza granicami Unii i tym samym
w dalszej perspektywie Europa może być skazana na
import większości paliw transportowych. Może to stanowić zagrożenie nie tylko pod względem gospodar-

czym, ale również militarnym. Biznes naftowy nigdy
nie był zbyt sentymentalny i tak jest też dzisiaj. Ostra
gra rynkowa często prowadzi do konfliktów, a nawet
wystąpień zbrojnych. Przykłady tego mogliśmy obserwować chociażby w Iranie, Nigerii czy Iraku, a dziś
w Syrii, która mogłaby być doskonałym obszarem do
realizacji inwestycji transportowych, takich jak rurociągi gazowe czy ropne.
Czy jednak znaczenie gospodarcze – a co za tym idzie
geopolityczne – ropy naftowej nie będzie się w nadchodzących latach zmniejszało wraz z pojawianiem
się na rynku alternatywnych źródeł energii?
Ropa naftowa jeszcze przez długie lata pozostanie
głównym surowcem do produkcji paliw transportowych, ale już dziś widać, że trendy wykorzystania do
tego celu energii elektrycznej czy ogniw wodorowych
są coraz mocniejsze. W dalszej perspektywie rynek ropy
naftowej będzie się kurczył – choć wcale nie z powodu wyczerpywania się złóż, bo nowe, ale często drogie
w eksploatacji, są wciąż odkrywane. Póki co każdy liczący się producent stara się sobie zagwarantować jak
największą ilość odbiorców na przyszłość. Stąd też tak
wielkie obawy państw OPEC o konkurencyjność ropy
łupkowej.
Należy jednak podkreślić, że w najbliższej przyszłości niskie ceny surowca mogą na jakiś czas ponownie
nakręcić spiralę popytu na paliwa tradycyjne, oddalając
jednocześnie widmo zastąpienia ropy innymi nośnika-
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mi energii. Ten cel realizuje się nawet za cenę znacznej
utraty dzisiejszych wpływów walutowych. Ma to miejsce chociażby w przypadku Arabii Saudyjskiej, która
będąc największym producentem ropy, zaczyna się borykać z niedoborami budżetowymi.

Polityka unijna sprawia, że
w dalszej perspektywie Europa
może być skazana na import
większości paliw transportowych.
Może to dla niej stanowić
zagrożenie nie tylko pod
względem gospodarczym, ale
również militarnym.
W jaki sposób obecna sytuacja na rynku ropy naftowej oddziałuje na polską gospodarkę?
Reguły gry rynkowej w zakresie handlu ropą są dziś
jednakowe dla całego świata. Skutki działań na jednym
jego końcu przenoszą się natychmiast na wszystkich
dostawców i odbiorców czarnego złota. Dotyczy to
również rynku polskiego. Ruchy notowań surowca na
giełdach międzynarodowych odbijają się więc na wydatkach ponoszonych przez polskich kierowców przy
dystrybutorach. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że wszystkie transakcje kupna i sprzedaży ropy naftowej zawierane są w dolarach amerykańskich. Dlatego na poziom cen
na stacjach paliw ma również wpływ wartość polskiej
waluty w stosunku do waluty zza Oceanu.
W ostatnim czasie kierowcy w Polsce znacząco skorzystali na obniżkach notowań ropy, choć skorzystaliby jeszcze bardziej, gdyby złoty miał większą siłę
nabywczą. Oprócz kierowców z obecnej sytuacji na
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rynku naftowym czerpie też cała nasza gospodarka.
Niższe ceny energii to przecież mniejsze koszty produkcji i transportu.
W polskim sektorze gazu od kilku lat prowadzone są
gigantyczne inwestycje infrastrukturalne, mające na
celu zdywersyfikowanie dostaw tego surowca na nasz
rynek. Czy należy się spodziewać, że podobna strategia może zostać obrana również w przypadku dostaw
ropy naftowej?
Polska ma tylko minimalne, w stosunku do potrzeb,
możliwości pozyskiwania ropy naftowej ze źródeł krajowych. Import surowca sięga 95 proc. zapotrzebowania
naszych rafinerii i jest realizowany przede wszystkim
z historycznie ukształtowanych kierunków – głównie
z Rosji oraz innych państw byłego ZSRR. Nasze rafinerie dostosowały swoje linie produkcyjne do sprowadzanej stamtąd średniosiarkowej ropy REBCO. Nie
oznacza to jednak, że w coraz nowszych instalacjach nie
można przetwarzać innych gatunków ropy. Z tej możliwości w ostatnim okresie korzystają oba nasze koncerny
paliwowe, coraz częściej wykorzystując dobre relacje
cenowe przy transakcjach typu spot.

Niskie ceny ropy naftowej mogą
nakręcić spiralę popytu na
paliwa tradycyjne, oddalając
jednocześnie widmo zastąpienia
ropy innymi nośnikami energii.
Ten cel realizuje się nawet za
cenę znacznej utraty dzisiejszych
wpływów walutowych, czego
przykładem jest dziś polityka
Arabii Saudyjskiej.

raport
Uboga w zasoby ropy naftowej
Polska jest skazana na jej
import. Niemniej jednak gdański
Naftoport oraz system rurociągów
naftowych umożliwiają dziś
zasilenie naszych rafinerii
dowolnym gatunkiem ropy.
Otwiera to możliwości
negocjacyjne przy zawieraniu
kontraktów na dostawy
surowca, nie wspominając już
o zapewnieniu bezpieczeństwa
energetycznego w przypadku
sytuacji kryzysowej.
Leszek Wieciech, Krzysztof Romaniuk
POPiHN

Źródło: Centrum Strategii Energetycznych – Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową

Dość powiedzieć, że w 2015 r. Grupa LOTOS wykorzystała do produkcji około 25 proc. dostaw innej
ropy, niż REBCO. Tą drogą, kupując ropę saudyjską,
podąża też PKN ORLEN. Gdański Naftoport oraz system rurociągów naftowych umożliwiają dziś zasilenie
rafinerii dowolnym gatunkiem ropy. Otwiera to możliwości negocjacyjne przy zawieraniu kontraktów na
dostawy surowca, nie wspominając już o zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego w przypadku sytuacji
kryzysowej. Zapowiadana od lat dywersyfikacja nie
tylko dostawców, ale i kierunków dostaw właśnie się
realizuje.
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Obniżki wydobycia OPEC kontra realna
skala redukcji i ożywienie na rynku
wydobywczym w USA.
Państwa członkowskie OPEC oraz nie należące do OPEC zobowiązały się obniżyć łączną produkcję ropy o średnio nieco
ponad 1,7 mln baryłek dziennie w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r.

A

rabia Saudyjska i państwa Zatoki Perskiej rozpoczęły zmniejszanie wydobycia natychmiast,
ale inne państwa OPEC oraz spoza kartelu będą
produkcję redukować stopniowo. W każdym razie należy spodziewać się korzystnych zmian globalnej relacji
popytu i podaży ropy w drugim kwartale br. Poprawa
na rynku ropy powinna być odczuwalna na początku
sezonu letniego, gdy amerykańskie rafinerie intensyfikują produkcję przez sezonem. Należy się spodziewać w pierwszym półroczu br. wzrostu popytu także
w państwach produkujących ropę. Wszystkie te zjawiska powinny pomóc w równoważeniu popytu i podaży.
Państwa produkujące ropę zarówno z OPEC jak i nie należące do kartelu przewidują opcjonalnie przedłużenie
cięcia wydobycia o kolejne 6 miesięcy, jeśli będą tego
wymagać warunki rynkowe.
Spodziewana struktura cen w drugiej połowie 2017 r.
powinna się zmieniać na korzystniejszą dzięki zmniejszaniu się rezerw ropy dzięki ograniczaniu produkcji
w pierwszej połowie br. Proces ten sygnalizował Reuter
jeszcze w grudniu ub.r. Jednakże trzeba się liczyć z nierównomiernym tempem ograniczania produkcji ropy,
zwłaszcza pod koniec pierwszej połowy i w drugiej
połowie 2017 r., co może powodować niespodziewane
wahania cen.
Producenci będą stosować różne metody techniczne
w celu ograniczenia wydobycia z istniejących odwiertów oraz wstrzymując wykonywanie nowych odwiertów
i modernizację odwiertów kończących eksploatację.
Arabia Saudyjska i jej sojusznicy mogą zmniejszyć pro-

dukcję zamykając lub ograniczając wydobycie ze starszych odwiertów na starszych polach. Większość z nich
było mniej wydajnych i prawdopodobnie dość już wyeksploatowanych ponieważ wówczas spadek produkcji
był proporcjonalnie niższy niż spadek liczby odwiertów.
Słynna elastyczność wydobycia Saudyjczyków w dużej
mierze polega na gotowości szybkiego zamknięcia lub
ponownego szybkiego uruchomienia setek starszych
wiertnic na starszych polach.
Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą stosować podobną strategię szybkich cięć produkcji.
Arabia Saudyjska już realizuje ograniczenia wydobycia. Warunki geologiczne wydobycia ropy w Arabii
Saudyjskiej i państwach Zatoki są stosunkowo proste
i równie prosto można zamknąć wydobycie. W niektórych innych krajach jest to znacznie trudniejsze,
w szczególności w Rosji na złożach w regionach arktycznych i subarktycznych, gdzie zamknięcie wydobycia zagraża nieodwracalnym zniszczeniem złoża.
Rosja więc, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań
ograniczenia produkcji ma stosować naturalną drogę: nie uruchamiania nowych odwiertów na miejsce
wyeksploatowanych. Moskwie wielokrotnie zapowiadała, że cięcia będzie wprowadzać stopniowo, czyli
szczyt redukcji nastąpi dopiero pod koniec pierwszego półrocza.
Ograniczanie wydobycia jest też okazją do oszukiwania, co można będzie dostrzec dopiero w drugiej połowie 2017 r. Jeśli w tym czasie zacznie się stabilizować
równowaga podaży i popytu, rynek będzie mógł wchłonąć pewne patologie bez negatywnego wpływu na ceny.
Jednakże, jeśli państwa członkowskie OPEC i państwa
spoza kartelu rzetelnie zrealizują cięcia wydobycia i te
ograniczenia zostaną przedłużone w drugiej połowie
br. – zapasy ropy mogą zacząć się gwałtownie kurczyć
w 2017 r.

Irak może mieć problemy
z ograniczeniem wydobycia
ropy
Kraj ten jest z jednej strony uzależniony od decyzji zagranicznych koncernów, które zarządzają polami naftowymi na południu kraju i nie chcą tracić zy-
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sków, z drugiej zaś zmaga się z Kurdami, którzy
nie chcą dostosować się do decyzji Bagdadu i ani
myślą o ograniczeniu wydobycia ropy. Dzięki intensywnej współpracy z zagranicznymi firmami
Irak zwiększył w ostatnich 5 latach wydobycie
ropy naftowej do 4,5 mln baryłek ropy z poziomu
2,6 mln. Oznacza to jednak, że kraj ma mniejszy
wpływ na kreowanie podaży surowca na terytorium własnego państwa.
Umowy zagranicznych firm z Irakiem dotyczącą także zapisów, które mówią o rekompensacie
w sytuacji, kiedy wydobycie jest ograniczone
z przyczyn niezależnych od koncernów. Innymi
słowy rząd iracki będzie musiał zapłacić producentom, aby nie zwiększali wydobycia. Będzie
to bardzo trudne dla rządu, który prowadzi wojnę z tzw. Państwem Islamskim i zmaga się ze skutkami
niskich cen ropy, jakie panowały na rynku w ostatnich
dwóch latach. Dotychczas nie ma wyraźnych sygnałów
od największych koncernów kraju, aby osiągnęły one
porozumienie z rządem irackim w celu ograniczenia
wydobycia. BP, ExxonMobil i Royal Dutch Shell są znaczącymi graczami w Iraku, a żaden z nich nie odnotował
poważnego ograniczenia programu wydobycia.
Zarządzanie złożami ropy naftowej utrudniają także rządowi w Bagdadzie konflikty etniczne. Rząd
w stolicy ma ograniczony wpływ na władze Kurdystanu na północy kraju. Kurodwie zaś nie są skłoni do
ograniczenia wydobycia ropy, z której zyski pomagają walczyć z Państwem Islamskim. Aby Irak mógł
w pełni respektować ograniczenie w wydobyciu ropy
naftowej, potrzebna jest umowa między Bagdadem
a Kurdami. Ci zaś chcieliby, aby ciężar wynikający
z ograniczenia wydobycia ropy naftowej wzięło na
siebie południe Iraku. Bagdad takiemu rozwiązaniu
jest zaś przeciwny.

Część analityków uważa,
że łączny poziom redukcji
wydobycia ropy może być
niższy od zakładanego
Ceny ropy rosną w nadziei na to, że osiągnięte przez
OPEC porozumienie naftowe będzie implementowane.
Zdaniem cytowanych przez agencję Reuters analityków
rynek liczy, że mimo pojawiających się niepewności będzie ono przestrzegane szczególnie przez Arabię Saudyjską oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.
– Najnowsze informacje płynące z państw członkowskich OPEC sugerują, że dokonują one korekt poziomu
wydobycia zgodnie z uzgodnionymi cięciami – uważa
holenderski bank ING.
Z kolei według BMI Research skoordynowana redukcja poziomu wydobycia pomoże w zbilansowaniu rynku co przyczyniło się do podniesienia do 57 dolarów za
baryłkę prognozy ceny surowca na 2017 rok. Zdaniem
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traderów również silny wzrost zużycia ropy w Indiach
przyczynia się do wzrostu jej cen. W grudniu 2016 roku
Delhi zużyły 16,53 mln ton surowca co w porównaniu
z analogicznym okresem w 2015 roku oznacza wzrost
o 4,3 procent.
Z kolei w rozmowie z Bloombergiem kuwejcki minister ropy Essama Al-Marzouk stwierdził, że obecnie
OPEC i jego partnerzy już osiągnęli redukcję wydobycia na poziomie 60-70 procent zakładanych cięć. Dodał
przy tym, że pełna implementacja porozumienia naftowego nie będzie natychmiastowa lecz będzie raczej
,,procesem”, który będzie trwał sześć miesięcy. Wyraził
jednocześnie przekonanie, że pozostałe kraje będą przestrzegały postanowień z Wiedniu.
Jak zauważa Reuters, mimo wszystko część analityków
nadal widzi zagrożenie, że łączny poziom redukcji wydobycia będzie niższy od zakładanego. Reuters zwraca
również na wzrost ilości odwiertów za Oceanem. Według
Matta Stanleya z Freight Services International w grudniu
2016 roku średnia liczba odwiertów w Kanadzie wyniosła 209, co w porównaniu z listopadem oznacza wzrost
o 36 z 173 sztuk. Z kolei w porównaniu z grudniem 2015
roku oznacza to wzrost o 49 ze 160 sztuk. Z kolei od 10
tygodni spółki energetyczne w Stanach Zjednoczonych
również zwiększają ilość realizowanych odwiertów. Ma
to związek ze wzrostem cen ropy, które pozwalają koncernom zarabiać na odwiertach.

Ożywienie na r ynku ropy
naftowej w USA sprawiło, że
wydatki koncernów naftowych
na nowe projekty wydobywcze
szybko rosną
Jak podają specjaliści wydatki amerykańskich koncernów naftowych na nowe projekty wydobywcze
ropy i gazu szybko rosną, po tym jak nastąpiło ożywienie na rynkach cen ropy naftowej będące wynikiem zawarcia porozumienia naftowego. W USA nastąpiło znaczące ożywienie na rynku ropy naftowej,
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po tym jak odnotowano wzrosty cen surowca. W tym
samym czasie na rynkach w innych regionach świata
na razie nie zarejestrowano zbyt dużego poruszenia.
Jak wynika z informacji banku Barclays, w 2017 roku
inwestycje na nowe projekty wydobywcze wzrosną
średnio o ok. 27 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Ankietę przeprowadzono wśród 200 naftowych
firm w USA. Nakłady na nowe odwierty rosną szybciej w USA niż w innych krajach wydobywających
ropę. Zestawienie Barclays pokazuje, że firmy wydobywające ropę i gaz z łupków wcześniej niż inne
koncerny odczuły efekt spadających cen ropy w 2014
roku. Te same firmy mogą szybciej reagować także na
rosnące ceny.
Analitycy Citi Bank prognozują z kolei, że amerykańskie firmy poszukiwawczo-produkcyjne zwiększą
wydatki o około 36 proc. w tym roku. Barclays swoje
opracowanie oparł na prognozie ceny ropy, która miałaby kształtować się na poziomie 50 dol. za baryłkę. Citi
Bank z kolei własne szacunki przygotował w oparciu
o poziom ceny, która miałaby się kształtować w granicach 55 dol. za baryłkę. Praveen Narra, analityk Raymond James, zasugerował, że jeśli cena ropy będzie
nadal rosła, sięgając 65 dol. za baryłkę, wydatki amerykańskich firm na nowe prace poszukiwawczo – wydo-

raport
bywcze ulegną podwojeniu. Prognozy wskazują, że dalszy wzrost wydobycia ropy naftowej w USA przyniesie
dodatkowe ilości baryłek na rynku i ograniczy potencjał
wzrostu cen ropy.

Państwa członkowskie OPEC
oraz nie należące do OPEC
zobowiązały się obniżyć łączną
produkcję ropy o średnio
nieco ponad 1,7 mln baryłek
dziennie w pierwszych sześciu
miesiącach 2017 r.
Agencja US Energy Information Administration opublikowała najnowszy raport, z którego wynika, że wydobycie ropy w USA znacznie wzrośnie w tym roku
i będzie rosło nadal po 2018 roku.
Źródło: BiznesAlert

Marcin Żupnik

Tylko ostre cięcie wstrząśnie rynkiem ropy

Analitycy z Goldman Sachs w najnowszym raporcie napisali, że OPEC musi pogłębić
cięcia wydobycia, jeśli chce wstrząsnąć inwestorami. Zdaniem banku, w przeciwnym
razie ceny ropy będą nadal spadać.
Analitycy Goldman Sachs w poniedziałkowym raporcie napisali, że bez takich
radykalnych działań ze strony OPEC nie ma szans na powstrzymanie spadków cen.
Dodatkowym czynnikiem, który uniemożliwia wzrosty cen ropy jest rosnąca aktywność
ze
strony
producentów
łupkowych w USA.
Damien Courvalin i Jeffrey
Currie ostrzegli w notatce,
że cena ropy może spaść
poniżej poziomu 40 USD
za baryłkę. Przypomnijmy,
w czerwcu Goldman obniżył
już trzymiesięczną prognozę
dla cen surowca z 55 USD do
47,50 USD dla West Texas
Intermediate.
12
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c-House®,
czyli skompresowany agregat sprężający
Coraz wyższe wymagania użytkowników oraz systematycznie skracane terminy realizacji nawet najtrudniejszych
kontraktów wymuszają na dostawcach agregatów sprężających gazu poszukiwanie coraz lepszych metod technologii
montażu, instalacji i uruchamiania.

F

irma ABB opracowała w związku z tym zestaw
sprężający o budowie modułowej, która składa się
ze sprężarki firmy Ariel Corporation oraz w dużej
mierze komponentów i produktów ABB – między innymi napędy, zasilanie, sterowanie i diagnostykę. Kompletne i przetestowane w fabryce urządzenie jest gotowe
do uruchomienia niemal natychmiast po posadowieniu
na fundamencie w miejscu pracy i podłączeniu do instalacji.
Zasadniczo dostawcy urządzeń dla kompresji gazu
dzielą się na trzy grupy – pierwszą stanowią ich producenci, którzy jednak zazwyczaj ograniczają się do
dostarczenia samego kompresora i być może jego zainstalowania i uruchomienia, nie podejmują się jednak
budowy całego układu. Druga, to klasyczni packagerzy, czyli firmy, które na bazie wyrobów różnych producentów projektują i budują kompletne systemy sprężające. Grupa trzecia nie ma jeszcze nazwy i stanowi
swoiste połączenie dwóch klasycznych grup dostawców i packagerów łącząc ich zalety i eliminując wady.
W tej grupie na pozycje lidera wyłania się firma ABB
z nową koncepcją modułowych agregatów sprężających c-House®.

do silników spalinowych napęd elektryczny można sterować za pomącą falownika, a jego żywotność przedłużyć stosując układ softstartu. Poza tym silniki elektryczne łatwiej monitorować, co wprost przekłada się na
lepszy nadzór i większe możliwości zarządzania.
– Nasza koncepcja ABB Ability™ przewiduje maksymalną digitalizację wszystkich urządzeń współpracujących w ramach rozproszonego systemu sterowania ABB
800xA. Daje to ogromne możliwości zbierania danych
oraz ich analizy, a także pozwala na serwis predykcyjny, który nie tylko obniża koszty operacyjne, ale – co
w przypadku branży ropy i gazu jest niezwykle ważne
– zdecydowanie zwiększa niezawodność urządzeń –
dodaje Jarosław Szumny. – Analiza wielkości prądów

Jak klocki Lego
– Budujemy modułowe zestawy kompresorowe na
bazie agregatu firmy Ariel Corporation, która jest
naszym globalnym partnerem, oraz naszych własnych
produktów, które stanowią ponad połowę całego zestawu – tłumaczy Jarosław Szumny, dyrektor ds. kluczowych klientów Lokalnej Jednostki Biznesu Ropy
i Gazu ABB w Polsce. – Jest to idea polegająca na
składaniu ustandaryzowanych elementów na zasadzie
klocków Lego, instalowaniu ich na jednej platformie,
podłączaniu oraz testowaniu już w fabryce i wysyłaniu do klienta sprawdzonego i gotowego do działania
urządzenia wraz z osprzętem zasilającym oraz system
diagnostycznym.
Preferowanym przez ABB zasilaniem i napędem są
oczywiście rozwiązania elektryczne, jednak nie tylko
ze względu na fakt, że spółka produkuje układy energetyczne oraz silniki elektryczne, ale również ze względu
na to, iż są to rozwiązania bardziej elastyczne i niezawodne, o większych możliwościach regulacyjnych oraz
zdecydowanie tańszej eksploatacji. W przeciwieństwie
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i napięć, temperatury łożysk i uzwojenia oraz wibracji
wału pozwalają z dużym wyprzedzeniem zaobserwować
niepokojące tendencję, które mogą stać się zalążkiem
dużej awarii. W takiej sytuacji serwis predykcyjny jest
w stanie usunąć nieprawidłowość zanim stanie się ona
rzeczywistym problemem.

W kopalni i w magazynie
W modułach oferowanych przez firmę ABB instalowane są kompresory firmy Ariel Corporation. To od
2015 roku globalny partner spółki. Stała współpraca
z jednym dostawcą agregatu oraz standaryzacja rozwiązań pozwala na ciągłe dopracowywanie konstrukcji,
ponieważ wiele elementów jest powtarzalnych i można
analizować ich zachowanie w działaniu.
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– Dzięki temu możemy wziąć odpowiedzialność za
cały dostarczany pakiet, ponieważ współpracujemy
z dostawcą, który gwarantuje wysoki i niezmienny standard – tłumaczy Tomasz Grzegółkowski z Lokalnej
Jednostki Biznesu Ropy i Gazu ABB w Polsce. – Poza
tym ramowa umowa, którą podpisaliśmy, pozwala skrócić czas dostawy kompresora, co z kolei nam umożliwia
skrócenie czasu realizacji całego projektu.
Oczywiście modułowość rozwiązania niesie za sobą
pewne ograniczenia, ponieważ platforma, na której instalowane są wszystkie urządzenia jest transportowana
i musi mieścić się w standardach gabarytów transportowych. Zasadniczo ogranicza to wielkość modułowych
agregatów do mocy 2,5 MW co w przypadku kompresorów tłokowych pozwalana zastosowanie modułowych
rozwiązań niemal we wszystkich najważniejszych i najpopularniejszych zastosowaniach.
– Przede wszystkim jest to wydobycie ropy i gazu gdzie
tłokowe agregaty sprężające są podstawowymi urządzeniami zwiększającymi naturalne ciśnienie gazu ze złoża.
ABB zakończyło ostatnio dostawę 2 agregatów spręża-

jących o mocy 215 kW i jest w końcowej fazie dostawy
2 agregatów mocy 1030 kW. W procesie projektowania
jest kolejnych 8 agregatów sprężających przeznaczonych dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, z którą to firmą ABB podpisało ostatnio 2 umowy na dostawy urządzeń sprężających.
– Drugim dużym obszarem wykorzystania modułowych urządzeń sprężających są podziemne magazyny
gazu – dodaje Tomasz Grzegółkowski – w tym przypad-
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ku pojawiają się jednostki większe, nawet 2,5 MW, więc
i tu możemy proponować rozwiązania modułowe.
Jedynie w przemyśle stosuje się agregaty znacznie
mocniejsze, tam możemy wykorzystać nasze rozwiązania tylko dla instalacji pomocniczych i towarzyszących
głównym ciągom technologicznym.

Niespotykane możliwości
Podejście modułowe, nazwane c-House®, swoją genezę ma w analogicznym rozwiązaniu oferowanym
przez ABB w zakresie systemów zasilania – e-house.
To gotowe do pracy, kompletne i przetestowane moduły zasilające, zawierające m.in. rozdzielnicę, zabezpieczenia, system sterowania i diagnostyki, dostarczane są
w kontenerze i nie wymagają od użytkownika żadnych
prac instalacyjnych poza zapewnieniem odpowiedniego
fundamentu do posadowienia kontenera. Niemal od razu
moduł może być podłączony do linii zasilającej z jednej
strony i do odbiorników energii z drugiej. Rozwiązanie
to sprawdziło się wielokrotnie, pracując w najtrudniejszych warunkach, dlatego firma
ABB postanowiła wykorzystać te
doświadczenia również z korzyścią
dla rynku kompresji gazu.
– Modułowość pozwala na zaoferowanie klientowi kompletnego rozwiązania kompresorowego,
które zawsze można dodatkowo
rozbudować o kolejne funkcje. Nie
będą one stanowiły standardowego
wyposażenia zestawu, ale bez problemu mogą być przez niego obsługiwane – podsumowuje Jarosław
Szumny. – Jako wytwórca urządzeń
i systemów energetycznych zapewniamy naszym klientom wszystkie niezbędne certyfikaty dopuszczające nasze produkty do pracy
w instalacjach przetwórstwa ropy
i gazu. Z drugiej strony, jako strategiczny partner światowego lidera
w produkcji kompresorów tłokowych (Ariel Corporation) pewnym
sensie bierzemy również odpowiedzialność za jego wyrób. A połączenie wszystkiego w ramach ABB
Ability™ daje użytkownikowi niespotykane dotychczas
możliwości diagnostyczne i analityczne, co powoduje,
że c-House ® jest nie tylko kompaktowym i gotowym do
pracy rozwiązaniem, ale gwarantuje również większą
niezawodność, niższe koszty eksploatacji i dłuższą żywotność całego zespołu kompresorowego.
Sławomir Dolecki
Fot. ABB Sp. z o.o.
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Wolumen sprzedaży gazu
ziemnego przez PGNiG w II
kw.‚17 wyniósł 5,63 mld m sześc.

W

całym pierwszym półroczu wolumen sprzedaży
wyniósł 14,49 mld m sześc. wobec 12,68 mld m
sześc. rok wcześniej. Wydobycie gazu ziemnego w drugim kwartale wyniosło 1,04 mld m sześc wobec
1,08 mld m sześc rok wcześniej. W całym pierwszym
półroczu wydobycie wyniosło 2,22 mld m sześc. wobec
2,26 mld m sześc. rok wcześniej.
Import gazu ziemnego w drugim kwartale wyniósł
3,33 mld m sześc. gazu wobec 2,84 mld m sześc. rok
wcześniej. Import „z kierunku wschodniego” wyniósł
w tym czasie 2,52 mld m sześc. wobec 2,62 mld m sześc. w analogicznym okresie 2016 roku.
W całym pierwszym półroczu 2017 roku import gazu
ziemnego wyniósł 6,55 mld m sześc. gazu wobec 5,54
mld m sześc. rok wcześniej. Import „z kierunku wschodniego” wyniósł z kolei w tych okresach odpowiednio:
5,23 mld m sześc. oraz 5,28 mld m sześc.
Wolumen sprzedaży ropy naftowej w drugim kwartale
wyniósł 316 tys. ton, a w całym pierwszym półroczu 706
tys. ton. W analogicznych okresach roku poprzedniego wartości te wyniosły odpowiednio: 336 tys. ton i 734 tys. ton.
Wolumen wydobycia ropy naftowej wyniósł z kolei
w drugim kwartale 269 tys. ton wobec 328 tys. ton. W całym pierwszym półroczu wolumen wydobycia ropy naftowej wyniósł 615 tys. ton wobec 676 tys. ton rok wcześniej. (PAP)

Imponujące wyniki PGNiG
w pierwszym kwartale 2017
Rekordowy wynik EBITDA pierwszego kwartału w wysokości 2,77 mld zł jest o 16% wyższy r/r. Po
pierwszych trzech miesiącach 2017 roku PGNiG osiągnęło 11,65 mld zł przychodów, co stanowi wzrost
o 672 mln (6%) w stosunku do analogicznego okresu
2016 roku. Grupa odnotowała jednocześnie dynamiczny
wzrost wolumenu sprzedaży gazu ziemnego (11% r/r)
i dystrybucji gazu (13% r/r).
– Bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale 2017
roku to efekty nowej Strategii PGNiG. Realizacja jej
założeń pozwoli nam utrzymać stabilne tempo wzrostu.
Cieszą nas również wyniki poszczególnych segmentów,
szczególnie Poszukiwanie i Wydobycie oraz Wytwarza-
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nie, w których odnotowaliśmy
bardzo wysokie wzrosty – podkreśla Piotr Woźniak, Prezes
Zarządu PGNiG SA. – Dzięki
nowym kontraktom wzmacniamy pozycję na rynku gazu
w kraju i rozwijamy działalność
międzynarodową. Z sukcesem
realizujemy także strategię dywersyfikacji dostaw gazu do
Polski – dodaje.
Poszukiwanie i Wydobycie:
Piotr Woźniak
wzrost o ponad 80%
Prezes PGNiG
Wynik operacyjny segmentu Poszukiwanie i Wydobycie
w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł 1,08 mld
zł i był o 492 mln zł (83%) wyższy r/r. Tak ogromny
wzrost możliwy był dzięki zwiększonym przychodom
ze sprzedaży. Wyniosły one 1,85 mld zł, co oznacza
wzrost o 500 mln zł (37%) przy kosztach z działalności
operacyjnej pozostających na niemalże niezmienionym
poziomie.

Fot. Agencja Informacyjna Newseria

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w II kwartale
2017 r. wyniósł 5,63 mld m sześc. wobec 4,71 mld m sześc. w analogicznym okresie
poprzedniego roku – podała spółka w komunikacie.

Obrót i Magazynowanie: dobre wyniki
sprzedaży nie tylko dzięki zimie
Zysk operacyjny tego segmentu na koniec pierwszego
kwartału 2017 roku wyniósł 308 mln zł. Za wzrost przychodów o 312 mln zł (do 9,93 mld zł) w tym segmencie
odpowiada przede wszystkim wzrost wolumenu sprzedaży gazu w GK o 11% r/r (do 8,9 mld m3). Sprzedaż
gazu do klientów strategicznych i hurtowych wzrosła
o 17 % r/r, natomiast spółka PGNiG Obrót Detaliczny
zwiększyła wolumen sprzedaży o 6 %.
Dystrybucja: wzrost wolumenu i nowa
struktura
W I kwartale 2017 roku wolumen dystrybuowanego
gazu zwiększył się o 13 % r/r. Przychody ze świadczenia
usługi dystrybucyjnej były wyższe o 90 mln zł tj. 7% r/r.
Intensyfikacja gazyfikacji kolejnych obszarów Polski
i pozyskanie nowych klientów to pierwsze efekty zmian
struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa.
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Wytwarzanie:
ubiegłoroczne
akwizycje
podnoszą
wyniki
segmentu
Po
pierwszym
kwartale 2017 roku
grupa wypracowała
w segmencie Wytwarzanie
EBITDA na poziomie
409 mln zł (wzrost
o 13% r/r). Segment ten zanotował wzrost EBIT o 35
mln zł w stosunku do pierwszego kwartału 2016 roku,
osiągając poziom 301 mln zł.
Na wyniki segmentu Wytwarzanie istotny wpływ
miały spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa
(dawniej: Spółka Energetyczna Jastrzębie), które wygenerowały łącznie 40 mln zł EBITDA. Duże znaczenie miało także zwiększenie przychodów ze sprzedaży
ciepła, które wynikało głównie ze wzrostu wolumenu
sprzedaży.

Nowa strategia PGNiG na lata
2017-2022
W marcu Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa przedstawiła nową strategię
na lata 2017-2022, w ramach której PGNiG SA planuje
wdrożenie nowego podejścia do zarządzania strategicznego opartego o metodykę Balance Score Card. Spółka
chce skupić się na równoważeniu celów finansowych,
operacyjnych i rozwojowych.
Strategia przewiduje, że PGNiG SA przeznaczy w ciągu pięciu lat 34 mld zł na inwestycje, z czego prawie
połowa dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Skumulowany wynik EBITDA ma wynieść około 33,7 mld zł. Grupa planuje także przeznaczyć 680 mln zł na badania, rozwój
i innowacje, zwiększyć zdolności produkcyjne
w Norwegii oraz wolumen sprzedaży gazu na
rynkach zagranicznych.

raport

W ramach rozszerzania portfolio klientów korporacyjnych PGNiG zawarło długoterminową umowę na dostawy gazu dla grupy ArcelorMittal w Polsce. Wolumen
dostaw w całym okresie obowiązywania kontraktu może
wynieść łącznie ok. 1,6 mld m³, a wartość umowy osiągnąć ok. 1,4 mld zł.
Spółka PGNiG Obrót Detaliczny podpisała nową,
bezterminową umowę na dostawę sprężonego gazu
ziemnego (CNG) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie. To największa firma świadczącej usługi przewozów pasażerskich w tym mieście.
W pierwszym etapie realizacji umowy roczny wolumen
dostaw CNG może wzrosnąć z 0,23 mln m³ gazu do 0,6
mln m³. W drugim etapie przewiduje się wzrost do blisko 1 mln m³ rocznie.
Coraz więcej LNG
W lutym br. PGNiG otworzyło biuro w Londynie,
które odpowiada za realizację międzynarodowych krótkoterminowych kontraktów na gaz skroplony. PGNiG
umacnia także swoją pozycję w segmencie tzw. „małego LNG”. 20 marca 2017 roku w Terminalu LNG im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu PGNiG
załadowało tysięczną cysternę z gazem skroplonym dla
klientów Grupy.
Nowe koncesje wydobywcze PGNiG
w Norwegii i Pakistanie
PGNiG Upstream Norway zwiększyło zaangażowanie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym zakupując
udziały w dwóch koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych. W jednej z nich objęła 40% udziałów, stając się jednocześnie jej operatorem. PGNiG otrzymało
także koncesję wydobywczą w Pakistanie na złoże Rehman. Według szacunków Spółki po pełnym zagospodarowaniu złóż Rehman i Rizq wydobycie może tam
wynieść 2,5 mln m³ na dobę.
Źródło: Spółka

Marek Figiel

Fot. PGNiG

Nafta

Nowe kontrakty handlowe GK PGNiG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
SA skutecznie realizuje strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Spółka podpisała
z Qatargas Umowę Dodatkową do obowiązującej Umowy Długoterminowej, która wejdzie
w życie 1 stycznia 2018 r. Qatargas, jeden
z największych producentów LNG na świecie,
zwiększy wolumen dostaw skroplonego gazu
ziemnego do Polski łącznie do 2,7 mld m³ rocznie.
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Izolacje przemysłowe
W naszych warunkach klimatycznych izolacje termiczne ciepłochronne i zimnochronne stanowią nieodłączny element
w procesie powstawania i modernizacji budynków, urządzeń przemysłowych, zbiorników magazynowych i instalacji
paliwowo – energetycznych.

W

ynika to z faktu, że spełniają one bardzo ważną rolę w utrzymaniu niezbędnej temperatury
dla zapewnienia należytego przebiegu procesu
technologicznego zachodzącego w instalacjach przemysłowych i urządzeniach paliwowo – energetycznych,
stanowią ochronę energii cieplnej zabezpieczając ją
przed stratami ciepła na etapie jego wytwarzania i przesyłu na odległość.
Prawidłowo wykonywane izolacje termiczne gwarantują zachowanie wymaganych warunków – zatrzymują
wewnątrz ciepło i energię oraz zabezpieczają przestrzeń
zewnętrzną przed zbyt wysoką temperaturą. W ramach
wykonywania izolacji dla celów budownictwa przemysłowego, energetyki, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, hutniczego, chłodniczego, cementowo
– wapienniczego, papierniczego, spożywczego i innych
gałęzi w zależności od potrzeb stosuje się materiały
z wełny mineralnej, ceramicznej, poliuretanu, kauczuku
syntetycznego. Jako zabezpieczenie izolacji można zastosować blachy aluminiowe, ocynkowane, powlekane,
alucynkowe, ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej
w uzależnieniu od agresywności środowiska i wymagań
Klienta.
W przemyśle paliw i energii izolacje ciepłochronne
wykonuje się m.in. dla spalarni odpadów i biomasy, kotłów energetycznych, rurociągów technologicznych, kanałów spalin, powietrza itp., filtrów i elektrofiltrów oraz
pomieszczeń technicznych i mieszkalnych na statkach.
W ramach tego procesu najczęściej realizuje się montaż:
szpilek izolacyjnych, kołków i innych zawiesi poprzez zgrzewanie lub spawanie,
konstrukcji podszalunkowych,
szalunków z blach cienkich, drewna i materiałów
drewnopodobnych, tworzyw sztucznych,
tkanin jak osłony izolacji,

izolacji w postaci m.in. mat i płyt z wełny mineralnej,

otulin z wełny mineralnej oraz specjalistycznych materiałów wysokotemperaturowych
W wielu procesach przemysłowych, w instalacjach
chemicznych, petrochemicznych oraz energetycznych
główną rolę odgrywają rurociągi, ponieważ łączą ze
sobą podstawowe komponenty, takie jak aparatura, kolumny, zbiorniki, kotły, turbiny itd., umożliwiając przesył materiałów i energii. Dla zapewnienia prawidłowości przebiegu procesów technologicznych, stan mediów
w rurociągach musi być utrzymywany w wyznaczonych
granicach (np. w określonym zakresie temperatury, lepkości, ciśnienia itd.). Obok prawidłowej izometrii rurociągów i właściwego mocowania, ważnym czynnikiem
jest także izolacja instalacji. Musi ona zapewniać stałą
redukcję strat ciepła, oszczędną pracę i funkcjonalność
instalacji. Tylko dzięki temu można uzyskać rentowny,
nie przynoszący strat wywołanych zakłóceniami przebieg procesów w czasie zaplanowanej żywotności urządzeń. Pracownicy Profil Plus posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – konieczne, by właściwie dobrać
i wykonać rozwiązania izolacyjne zarówno w przemyśle, jak i energetyce.
Z kolei izolacje zimnochronne wykonuje się przykładowo dla zbiorników, rurociągów technologicznych,
ładowni i przetwórni na statkach rybackich, instalacji
amoniakalnych, freonowych, glikolowych czy instalacji
klimatyzacji i wentylacji. W ramach procesu realizuje
się montaż szalunków z blach cienkich oraz izolacji
w postaci spienionych poliuretanów czy płyt i otulin kauczukowych.
Izolacje przemysłowe to m.in. izolacje zbiorników,
rurociągów, armatury przemysłowej, kanałów spalinowych i powietrza, kotłów czy turbin.
Prawidłowa termoizolacja instalacji przemysłowej
to przede wszystkim ograniczenie potencjalnych strat
energii. Izolacja cieplna bowiem to zastosowanie specjalnej warstwy materiałów mających na celu głównie
ograniczenie wielkości strumienia ciepła, przepływającego przez przegrodę, którą stanowi ściana kotła, kanału
spalin, rurociągu, korpusu urządzenia, maszyny, ściana
budynku itp. Zastosowanie izolacji przynosi wiele korzyści m.in. podnosi sprawność urządzeń wytwarzających energię oraz ogranicza straty energii układów technologicznych i linii przesyłowych.
Źródło: Kaefer, Profil Plus, PSWiP, Termika,
www.kierunekenergetyka.pl
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Goldman Sachs: cena baryłki może spaść poniżej 40 dol.
Według Goldman Sachs, jeżeli utrzyma się „masowa nadwyżka” ropy łupkowej z USA na światowym rynku, a kartel OPEC
nie wprowadzi nowych cięć wydobycia, cena baryłki może spaść poniżej 40 dolarów.

R

ynek stracił cierpliwość – napisał Damien Courvalin, dyrektor zespołu analitycznego ds. energetyki
w Goldman Sachs. W tym roku cena ropy spadła
o 16 procent do okolic 45 dolarów za baryłkę. Działo się
to przy dużych wahaniach sięgających 5 dolarów. Sytuacji nie zmieniło porozumienie naftowe, czyli układ
krajów OPEC z dwunastoma producentami spoza organizacji o kolektywnym ograniczeniu wydobycia.
Amerykanie zdołali obniżyć granicę opłacalności wydobycia do około 40 dolarów za baryłkę i przy tak niskich
cenach nadal zwiększają wydobycie ropy z łupków. Innym problemem dla OPEC jest rosnące wydobycie w Libii
i Nigerii, które zostały zwolnione z cięć. Goldman Sachs
ocenia, że tylko zdecydowane działania kartelu mogą coś
zmienić. Tymczasem nawet Arabia Saudyjska, główny
udziałowiec cięć, wbrew układowi zwiększa wydobycie.

OPEC wzrasta prognoza
wydobycia ropy przez Rosję
Jak poinformował BiznesAlert.pl, w swoim najnowszym raporcie miesięcznym OPEC podniosło prognozę
dotyczącą wydobycia ropy w Rosji o 30 tys. baryłek
dziennie. Jednocześnie mimo obowiązywania porozumienia naftowego wydobycie surowca rośnie.
W ten sposób zakładane wydobycie surowca w Rosji ma wynieść 11,07 mln baryłek dziennie. Przy czym
w porównaniu z 2016 rokiem wolumen wydobycia będzie niższy o 10 tys. baryłek.
– W latach 2015-2016 obserwowano bardzo wysokie
koszty oraz wzrost liczby odwiertów, co doprowadziło
do wzrostu wydobycia ropy oraz spowolnienia tempa

redukcji rocznego wydobycia o 2,5 procent – czytamy
w raporcie OPEC.
W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania
porozumienia naftowego strona rosyjska zobowiązała
się do utrzymania do końca pierwszego kwartału 2018
roku obniżonego poziomu wydobycia. Na koniec 2018
roku, w porównaniu z 2017 rokiem, dzienne wydobycie
ma wzrosnąć o 170 tys. baryłek do 11,24 mln baryłek.
W raporcie kartel poinformował również, że w porównaniu z majem dzienny wolumen wydobycia ropy
w Arabii Saudyjskiej w czerwcu wzrósł o 51,3 tys. baryłek. W porównaniu z majem łączne wydobycie we
wszystkich 14 państwach członkowskich OPEC wzrosło
w czerwcu o 393,5 tys. do 32,611 mln baryłek dziennie.
Największy wzrost odnotowano w Libii, Nigerii, Angoli, Iraku oraz Arabii Saudyjskiej.
Zgodnie z warunkami zawartymi w porozumieniu naftowym w ciągu pierwszego półrocza 2017 roku Rosja
powinna stopniowo zmniejszyć wydobycie o 300 tys.
do 10,947 mln baryłek dziennie, w porównaniu z październikiem 2016 roku (11,247 mln baryłek dziennie).
Państwa OPEC oraz te spoza kartelu zobowiązały się
do utrzymania redukcji wydobycia ropy na poziomie 1,8
mln baryłek, w porównaniu ze stanem z października
2016 roku, w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku.
Pod koniec maja porozumienie zostało przedłużone
do 31 marca 2018 roku. Zagrożeniem dla jego realizacji może być obserwowana nowa rewolucja łupkowa
w Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy wydobywcy
zachęceni ograniczeniem wydobycia przez OPEC oraz
wzrostem cen surowca zwiększyli wydobycie, utrzymując nadpodaż ropy na rynku, co niekorzystnie wpłynie
na jej giełdowe notowanie – przypomina BiznesAlert.pl.
Źródło: BiznesAlert
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OPEC zarabia pomimo niskich cen ropy
Państwa zrzeszone w OPEC w pierwszym półroczu 2017 roku zarobiły około 1,64 mld dolarów. Zysk ten jest większy od
osiągniętego w drugim półroczu ubiegłego roku o ponad 10%.

K

artel osiągnął takie wyniki pomimo stosunkowo
niskich cen ropy, które nie zareagowały znacząco
na wprowadzone przez OPEC cięcia. Jak podaje Agencja Reutera, państwa zrzeszone w Organizacji
spodziewają się, że zysk będzie rósł przez resztę roku,
w miarę jak ilość ropy na rynkach będzie spadać. Całościowy zysk OPEC za rok 2017 ma być większy od
wyniku za rok poprzedni o 9-10%.
Podczas ubiegłorocznych obrad w Wiedniu Organizacja Państw Eksportujących Ropę zadecydowała o zredukowaniu od stycznia swej produkcji do 32,5 mln baryłek
dziennie. Państwa OPEC zgodziły się obniżyć produkcję ropy o 1.2 mln b/d w pierwszej połowie 2017 roku.
Podobną decyzję podjęła też Rosja, która – choć nie jest
członkiem organizacji – poinformowała, że jest gotowa
zredukować wydobycie o 300 tys. b/d. Ograniczenia
mają potrwać do 31 marca 2018 r.

Spadek cen ropy przyspieszy
Sytuacja na rynku ropy w II poł. roku poprawi się,
gdyż zapasy surowca na świecie będą spadać szybciej niż
obecnie, a członkowie OPEC będą w większym stopniu
stosować się do zapisów umowy o cięciu produkcji – ocenił Haitham al-Ghais, przedstawiciel Kuwejtu przy kartelu. Z informacji uzyskanych przez Bloomberga wynika,
że w czerwcu 11 członków OPEC przeciętnie w 92 proc.
stosowało się do przypisanych im kwot ograniczających
wydobycie – to najmniej od stycznia, gdy kwoty zaczęły
obowiązywać. W maju odsetek ten wynosił 110 proc.
– Oczekuje się, że popyt na ropę w III kw. poprawi się,
z uwagi na czynniki sezonowe. Jednocześnie, ryzyka po
stronie podażowej wskazują na rosnącą produkcję i zapasy
w USA, gdy wpływ tych czynników zaniknie w IV kw. – ocenił Kim Yumi, strateg rynku ropy z Kiwoom Securities.
W ostatnich dniach przedstawiciele kartelu informowali, że na spotkaniu OPEC-Rosja, które odbędzie

się 24 lipca w Petersburgu, omawiana będzie kwestia
ograniczenia produkcji przez Libię i Nigerię, które do
tej pory były zwolnione z obowiązku cięcia produkcji.
OPEC i pozostali producenci ropy od początku roku
ograniczyli wydobycie o 1,8 mln baryłek dziennie.
Umowa ma obowiązywać do końca marca 2018 r. Celem porozumienia jest sprowadzenie zapasów surowca w krajach OECD do poziomu 5-letniej średniej, co
w konsekwencji ma zrównoważyć rynek.
Tymczasem w USA liczba czynnych szybów naftowych wzrosła do 765, liczba ta w ciągu ostatnich 25 tygodni spadła tylko raz – pod koniec czerwca.

Ekwador wycofuje się
z porozumienia o redukcji
podaży ropy
Minister ropy Ekwadoru Carlos Perez ogłosił, że jego
kraj jest zmuszony wycofać się z porozumienia wiedeńskiego dot. zmniejszenia podaży ropy na rynku. Decyzja
ekwadorskich władz ma być podyktowana trudną sytuacja ekonomiczną.
Wyjście Ekwadoru z porozumienia jest wynikiem trudności, z jakimi muszą zmierzyć się w ostatnim czasie władze w Quito: przede wszystkim długiem państwowym,
którego wysokość jest bliska 50% PKB oraz deficytem
budżetowym w rozmiarze 7,5%. Te problemy, według
słów ministra ropy Carlosa Pereza, zmuszają Ekwador do
podjęcia decyzji o zwiększeniu sprzedaży ropy.
Dotychczas w ramach porozumienia Ekwador od stycznia do maja br. zredukował wydobycie do 16 tys. baryłek.
Obecnie Petroamazonas (państwowa spółka paliwowa) produkuje ok. 430 tys baryłek dziennie, a zagraniczne koncerny
pracujące w Ekwadorze – dodatkowe 115 tys. baryłek.
Źródło: eneregtyka24.com, defence24.pl, REUTERS
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Konsumpcja paliw ciekłych po I kwartale
2017 roku
Ubiegłoroczny wzrost oficjalnego rynku paliw ciekłych miał swoją kontynuację w I kwartale 2017 roku. Wynik ten został
osiągnięty poprzez powiększenie popytu na wszystkie paliwa silnikowe.

J

Fot. Grupa LOTOS

ednocześnie zanotowano wyraźne spadki zainteresowania paliwami grzewczymi. Polska gospodarka
rozwijała się w tempie 4% PKB, co stymulowało
sprzedaż oleju napędowego, a wzrost dochodów ludności i powiększenie floty pojazdów przełożyły się na
wzrosty zakupów benzyn silnikowych i autogazu. Rynek wzmacniały poziomy cen paliw, które wprawdzie
były wyższe, niż przed rokiem, ale na poziomach akceptowalnych przez kierowców. Wydaje się jednak, iż najważniejszym czynnikiem normalizującym rynek paliw
była skuteczna walka z szarą strefą prowadzona przez
służby fiskalne i celne.
Poniżej (Tabela 1) przedstawiono porównanie konsumpcji paliw ciekłych w Polsce po I kwartale 2017
w odniesieniu do I kwartału 2016.
Wprawdzie w poszczególnych miesiącach I kwartału
2017 wzrosty dynamiki oficjalnej sprzedaży paliw były
nieco niższe, niż w poszczególnych miesiącach z końca
roku 2016, kiedy nowe przepisy prawne zaczynały dziaTabela 1. S
 zacunkowa wielkość konsumpcji paliw ciekłych
w kraju po I kwartale 2017 roku w porównaniu do I kwartału 2016 roku.
Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

Wyszczególnienie
Benzyny
silnikowe
Olej
napędowy
Gaz płynny
LPG
Razem 3
gatunki paliw
Paliwo JET
Lekki olej
opałowy
Ciężki olej
opałowy
OGÓŁEM
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I kwartał 2016
udział w
tys. m3
konsumpcji %

Konsumpcja

1 220

w tym całkowity import

113

Konsumpcja

3 762

w tym całkowity import

922

Konsumpcja

1 046

w tym całkowity import

949

Konsumpcja

6 028

w tym całkowity import

1 984

Konsumpcja

172

w tym całkowity import

9

Konsumpcja

291

w tym całkowity import

36

Konsumpcja

52

w tym całkowity import

27

Konsumpcja

6 543

w tym całkowity import

2 056

I kwartał 2017
udział w
tys. m3
konsumpcji %
1 285

9

155

105
12

4 317
25

1 587
1 072

37

2 814

89

3

41

32

2

26
2 875

89
81

62

7 317
31

33
94

12

42
52

142
114

274
12

113
113

196
5

172
115

6 805
33

137
115

1 203
91

Wskaźnik
3 mies.
2016=100

96
112

39

140
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łać, to jednak biorąc pod uwagę sytuację pogodową zarejestrowaną w miesiącach zimowych 2017 roku można
przyjąć, iż sektor wyraźnie zauważył ograniczenie szarej i czarnej strefy w tym biznesie. Walka wciąż trwa,
a nieuczciwi przedsiębiorcy poszukują nowych metod
obejścia prawa, to jednak wyniki rynku świadczą o coraz większej normalizacji. Potwierdzają to też rosnące
wpływy podatkowe do budżetu państwa.
Po 3 miesiącach 2017 łączna oficjalna konsumpcja
paliw ciekłych była na poziomie o 12% wyższym od
stanu z I kwartału roku ubiegłego. Podobnie, jak było
to w roku ubiegłym, dobre wyniki sprzedaży notowano
dla benzyn silnikowych, ale z upływem kolejnych miesięcy coraz lepszą sprzedaż obserwowano też dla oleju
napędowego i gazu płynnego LPG. Większy niż przed
rokiem popyt notowano też dla paliwa lotniczego JET.
Spadła sprzedaż lekkiego i ciężkiego oleju opałowego.
Akceptowalne przez kierowców poziomy cenowe dla
benzyn silnikowych oraz rosnący w całości floty samochodowej udział noworejestrowanych pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym skutkowały większym zainteresowaniem tymi gatunkami paliw. Korzystne relacje
cenowe pomiędzy autogazem i benzyną 95 powodowały
z kolei znaczny wzrost zainteresowania tym pierwszym
paliwem w przypadku kierowców posiadających pojazdy z podwójnym systemem zasilania silnika.
Konsumpcja oleju napędowego po I kwartale 2017
wzrosła o 15% w stosunku do I kwartału 2016. Jak pisano powyżej – to głównie efekt skutecznej walki z nielegalnymi dostawcami paliw, ale też relacja na wzrost
PKB na poziomie około 4%. Prognozy gospodarcze na
dalszą część roku są też korzystne, a to powinno przełożyć się na wzrosty zapotrzebowania na ten gatunek
paliwa w kolejnych miesiącach – oczywiście pod warunkiem utrzymania skutecznej walki z wyłudzeniami
podatkowymi. Ten warunek dotyczy również pozostałych paliw.
Dostawy rynkowe oleju napędowego wzrosły o 555
tys. m3. Blisko dwukrotnie wzrósł też oficjalny import,
który przekroczył już poziom 1,5 mln m3. Oficjalne zapotrzebowanie krajowe na olej napędowy wyniosło 4,3
mln m3, a import stanowił 37% całości dostaw rynkowych.
Wzrost oficjalnej konsumpcji benzyn silnikowych,
w stosunku do 3 miesięcy 2016, wyniósł nieco ponad 5%. Oficjalny import tego gatunku paliwa wzrósł
o 37% i w konsumpcji krajowej stanowił 12% przy 9%
w I kwartale roku 2016. Kierowcy kupili oficjalnie 1,3
mln m3 tego gatunku paliwa.
Krajowa sprzedaż gazu płynnego LPG wzrosła o 15%.
To paliwo alternatywne dla benzyn silnikowych i zwykle zwiększenie popytu na benzyny powoduje osłabienie
wyniku sprzedaży gazu płynnego LPG. Jednak obecnie
– głównie na skutek utrzymywania się bardzo korzystnych relacji cenowych na korzyć autogazu oraz skutecznego eliminowania nieuczciwych dostawców – popyt na
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Fot. PKN ORLEN
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to paliwo wzrósł bardziej, niż na benzyny. To właśnie
segment autogazu podciągnął wyniki sprzedaży gazu
płynnego LPG. Słabiej kształtował się natomiast rynek
LPG do celów opałowych. Zapotrzebowanie na LPG
wyniosło 1,2 mln m3, a więc było prawie identyczne
jak zapotrzebowanie na benzyny silnikowe. Gaz płynny LPG w znakomitej większości pochodził tradycyjnie
z importu. Po I kwartale 2017 udział importu w zaopatrzeniu rynku wyniósł 89%, a w I kwartale 2016 było
to 91%.
I kwartał 2017 był okresem dobrym także dla paliwa
lotniczego JET. Popyt na ten produkt wzrósł o 14%.
Oznacza to, że krajowy rynek wciąż się rozwija, a jego
potrzeby są realizowane zmniejszaniem eksportu.
Tabela 2. S
 truktura konsumpcji paliw ciekłych po I kwartale
2017
Źródło: MF i dane własne POPiHN

Tabela 3. K
 onsumpcja krajowa paliw ciekłych po I kwartale
2016 i 2017 (w tys. m3)
Źródło: MF i dane własne POPiHN
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Tabela 4. B
 ilans obrotów międzynarodowych dla paliw
ciekłych po I kwartale 2017 (w tys. m3)
Źródło: MF i dane własne POPiHN

Tabela 5. B
 ilans obrotów międzynarodowych po I kwartale
2017
Źródło: MF i dane własne POPiHN

Import

Eksport

Różnica
(I-E)

Benzyny silnikowe

155

118

37

Olej napędowy

1 587

34

1 553

Paliwo lotnicze JET

3

25

(–22)

LPG

1 072

0

1 072

Lekki olej opałowy

32

0

32

Ciężki olej opałowy

26

759

(–733)

Razem

2 875

936

1 939

W omawianym okresie nieco spadło zapotrzebowanie
na oleje grzewcze i to mimo tego, że zima w I kwartale 2017 przypomniała o sobie. Prawdopodobne jest,
że skuteczniejsze działanie służ kontrolnych porządkuje
również rynek tych gatunków paliw.
Ogółem konsumpcja 6 głównych gatunków paliw
(BS, ON, LPG, LOO, JET i COO) była o 12% większa, niż w I kwartale 2016 roku. Import paliw zaspokajał

raport
potrzeby krajowe na poziomie 39% czyli o 8 punktów
procentowych więcej, niż w tym samym okresie 2016.
Wykres przedstawiający strukturę konsumpcji paliw
ciekłych po I kwartale 2017 jest bardzo zbliżony do tego
z I kwartału 2016. Olej napędowy jest dominującym
paliwem zużywanym na rynku polskim, a jego udział
wrósł kosztem udziału benzyn silnikowych o 2 punkty
procentowe.

Rynek krajowy 3 głównych
paliw transportowych
(benzyn, oleju napędowego
oraz LPG) wzrósł o 13%
przy uzależnieniu od
importu na poziomie 41%.
Pojazdy silnikowe zużyły
6,8 mln m3 paliw, czyli
o prawie 800 tys. m3 więcej
niż przed rokiem. Z importu
pochodziło 2,8 mln m3.
Konsumpcja wszystkich sześciu gatunków paliw wyniosła 7,3 mln m3 – o 12% więcej, niż w I kwartale 2016.
Z zagranicy sprowadzono 2,9 mln m3, co stanowiło 39%
wielkości oficjalnego rynku polskiego.
Bilans obrotów międzynarodowych po I kwartale
2017 pokazuje utrzymujący się trend wzrostu różnicy pomiędzy ilością paliw przywiezionych do kraju,
a z niego wywiezionych. Po 3 miesiącach tego roku
nadwyżka szeroko rozumianego importu nad szeroko
rozumianym eksportem paliw ciekłych wyniosła prawie 2 mln m3, czyli o około 1,2 mln m3 więcej, niż
przed rokiem. Duża różnica pomiędzy stanem z I kwartału 2017 i 2016 wskazuje na wycofywanie się z rynku
szarej i czarnej strefy jak również na większą legalizację działań podmiotów, które na krajowym rynku paliw ciekłych pozostają. Jest szansa, że obecny obraz
oficjalnego rynku coraz bardziej zbliża się do obrazu
rynku rzeczywistego.
Źródło: POPiHN
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Prognozy cen ropy i produkcji w USA w dół
Obecna sytuacja na rynku ropy niepokoi amerykańską Energy Information Administration, która po raz kolejny obniżyła
swoje prognozy dotyczące cen surowca, donosi serwis MarketWatch.

W

swoim comiesięcznym raporcie IEA uaktualniła szacunki dla ropy WTI do 48,95 USD za
baryłkę na bieżący rok – to obniżka rzędu 3,6
proc. wobec czerwcowego wyliczenia. Na rok 2018 EIA
prognozuje cenę WTI na poziomie 45,98 USD/b, w tym
przypadku notowania zostały obniżone o 7,5 proc.
Wg analiz IEA gatunek Brent ma kosztować w bieżącym roku 50,79 USD (spadek wobec poprzedniej
prognozy o 3,6 proc.), a w przyszłym roku 51,58 USD
(redukcja rzędu 7,2 proc.).

Kolejna wizja końca r ynku
ropy?
Upowszechnienie się samochodów elektrycznych,
walka ze zmianami klimatycznymi i spowolnienie
wzrostu gospodarczego w Chinach sprawią, że już za
kilkanaście lat możemy osiągnąć szczyt popytu na ropę
naftową.
Koncern Volvo zapowiedział niedawno, że wszystkie samochody tej marki produkowane od 2019 r. będą
miały silnik elektryczny. To oznacza koniec Volvo napędzanych wyłącznie silnikiem spalinowym. Kilka dni
później Francja zapowiedziała wprowadzenia od 2040 r.
zakazu sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi i diesla. Tego kierunku rozwoju motoryzacji i zmian
nie da się już zatrzymać, a to najgorszy z możliwych
scenariuszy dla rynku ropy.
Producenci surowca szacują, że rosnąca popularność
samochodów na prąd sprawi, że popyt na ropę osiągnie
swój szczyt w roku 2040, a niektórzy, jak Ben van Beurden, prezes Royal Dutch Shell uważa, że może to się
stać już w perspektywie 15 lat. W związku z takimi prognozami część producentów nie podejmuje inwestycji
w nowe złoża. Część rezerw, np. kosztochłonne pokłady
ropy w Arktyce, nigdy nie zostanie wykorzystana. Wi-

zje nieodległego szczytu popytu na ropę to ekstremalny
scenariusz dla krajów Bliskiego Wschodu, które są położone na ogromnych złożach węglowodorów, oznacza
on dla nich wręcz zagrożenie egzystencjalne.
Prezesi największych światowych koncernów naftowych jak BP, Total i Shell, którzy swoje wizje końca
ery ropy prezentowali podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznym w Petersburgu zaznaczyli, że ich
prognozy mogą się nie sprawdzić, bowiem, nawet jeśli
przyjmują prawidłowe założenia i mają rację, to popyt
na ropę może załamać się nagle lub spadać stopniowo
przez kilka lat. Czynnikiem, którego w prognozach dla
rynku ropy przewidzieć nie można, jest technologia,
która może kompletnie zmienić ich kierunek – jak choćby relatywnie niedawno wdrożona technologia wydobycia ropy i gazu z łupków.

Tymczasem USA i Libia
zwiększają wydobycie –
prognozy cen ropy w dół
W sierpniu produkcja ropy z łupków w USA może
wzrosnąć nawet do 5,6 mln bbl/d, czyli rekordowego
poziomu – wynika z najnowszych prognoz EIA, agencji
amerykańskiego Departamentu Energii. Więcej surowca
produkuje też Libia.
Z informacji Bloomberga wynika, że wydobycie w Libii wzrosło do 1,1 mln bbl/d. Informacja ta, połączona
z wyższą produkcją łupkową w USA skłoniła analityków Citi do rewizji w dół prognoz cen surowca. Ich zdaniem w II poł. 2017 r. cena Brent i WTI ma wynieść 55,5
USD i 52,5 USD, w dół o 7 USD na baryłce. Na 2018 r.
szacunki obniżono do 54 USD dla Brent (-6 USD) oraz
do 50 USD dla WTI (-7 USD).
Źródło: e-petrol
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Magazynowanie i logistyka paliw płynnych
Paliwa są ważną częścią naszego codziennego życia oraz jedną z kluczowych gałęzi gospodarki. Logistyka paliw to
w uproszczeniu ich transport i magazynowanie – czyli łańcuch działań mających zapewnić ciągłość sprzedaży paliw. Stąd
logistyka paliw stanowi klucz do konkurencyjnego rynku i bezpieczeństwa energetycznego.

Fot. PERN S.A.

PERN
Grupa PERN jest kluczowym przedsiębiorstwem
gwarantującym bezpieczeństwo krajowej logistyki paliw i ropy naftowej. Zarządza siecią blisko 2,5 tys. km
rurociągów naftowych i produktowych, posiada ponad
3,5 mln m3 pojemności magazynowych na ropę naftową
oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne i jest jedynym podmiotem w Polsce świadczącym usługi przesyłu ropy
naftowej rurociągami. Posiada 43% całkowitych krajowych pojemności magazynowych ropy naftowej oraz
35% całkowitych krajowych pojemności magazynowych paliw płynnych.
– Które inwestycje PERN S.A. mają obecnie priorytetowe znaczenie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i magazynowania ropy naftowej i paliw
płynnych dla Polski? – zapytała Prezesa Igora Wasilewskiego Anna Zasadzińska-Baraniewska z Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa.
– Nasza infrastruktura już obecnie zapewnia dostawy
rafineriom polskim, ale również dwóm rafineriom niemieckim z dwóch niezależnych
źródeł. Nowa strategia przewiduje dalsze inwestycje zwiększające elastyczność zaopatrzenia
dla rafinerii oraz umożliwiające
świadczenie usług dodatkowych
(takich jak np. blendowanie lub
separacja gatunków), związanych z planowaną przez rafinerie
dywersyfikacją dostaw. W celu
zwiększenia elastyczności pracy
systemu planujemy dalszą rozbudowę pojemności magazynowych w Gdańsku oraz zainstaIgor Wasilewski,
lowanie dodatkowych pomp na
Prezes PERN S.A.
Odcinku Pomorskim i Odcinku
Zachodnim oraz budowę pompowni w Bazie w Miszewku
Strzałkowskim – powiedział Prezes Wasilewski.
– Największym wyzwaniem inwestycyjnym stojącym
przed spółką będzie II etap budowy Terminala Naftowego w Gdańsku. Ważną inwestycją dla nas jest rozbudowa bazy magazynowej w Gdańsku, obejmująca budowę
dwóch nowych zbiorników na ropę naftową o pojem-
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ności 100 tys. m3. Nowa strategia zakłada, iż nasze
inwestycje do 2020 r. kosztować będą ok. 500 mln zł.
Warto dodać, że dotychczasowe pojemności Terminala
w Gdańsku są zarezerwowane na dwa lata do przodu –
stwierdził Igor Wasilewski.
PERN posiada trzy duże bazy magazynowe, w których gromadzona jest ropa. Jedna z nich znajduje się
w Gdańsku. Składa się na nią 15 zbiorników, w których
można zgromadzić ok. 770 tys. m sześc. ropy. Niedawno
zakończono, kosztem 412 mln zł, pierwszy etap budowy
Terminalu Naftowego w Gdańsku. W ramach tej inwestycji powstało m.in. sześć zbiorników na ropę o łącznej pojemności 375 tys. m sześc., rurociągi zewnętrzne
i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków,
pompownie ropy oraz pełna infrastruktura drogowa, sieci kanalizacyjnej i elektrycznej. W drugim etapie mają
być wybudowane zbiorniki na produkty naftowe i chemiczne o pojemności 328 tys. m sześc. Obecnie trwają
szczegółowe analizy dotyczące tej inwestycji.

PKN ORLEN
Koncern z Płocka planuje budowę 6 zbiorników do
magazynowania ropy naftowej o pojemności 50 tys.
metrów sześc. każdy. Zbiorniki wraz z towarzysząca infrastrukturą mają powstać do połowy 2017 r. – poinformowała spółka.
Planowana inwestycja dotyczy budowy stalowych,
cylindrycznych zbiorników naziemnych wraz z infrastrukturą pomocniczą. Każdy zbiornik otoczony będzie
ścianą osłonową i wyposażony w dach pływający oraz
podwójne dno z podciśnieniowym systemem monitoringu szczelności przestrzeni międzydennej.
Pojemność eksploatacyjna każdego z 6 zbiorników
ma wynieść 50 tys. metrów sześc. Będą to obiekty o wy-

Fot. PKN ORLEN

L

ogistyka krajowych producentów i dystrybutorów
paliw obejmuje transport, magazynowanie i dystrybucję surowej ropy naftowej oraz gotowych paliw
płynnych.
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sokości ok. 22 metrów i średnicy ponad 60 metrów, które zostaną włączone w układ podziemnych rurociągów
ropy naftowej.

Grupa LOTOS

Fot. Grupa LOTOS

Pomorska spółka posiada terenie swojej rafinerii
w Gdańsku zbiorniki do magazynowania ropy i kilkadziesiąt zbiorników do magazynowania paliw i komponentów paliwowych. Na terenach należących do
gdańskiej rafinerii powstaną nowe zbiorniki na paliwa.

W ciągu dwóch lat powstanie ich jedenaście. Budowa
rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku i zakończona
ma zostać w 2009 r. Koszt inwestycji to 60 mln euro.
– W sumie pojemności magazynowe wzrosną o ponad
200 tys. m sześc., co zapewni bezpieczne funkcjonowanie rafinerii w Gdańsku przy zwiększonym o 4,5 mln ton
przerobie ropy – powiedział Zbigniew Paszkowicz, dy-
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rektor ds. rozbudowy rafinerii. Rafineria wzbogaci się
m.in. o trzy zbiorniki na olej napędowy, dwa zbiorniki
na benzynę, zbiornik na LPG oraz zbiornik ściekowy na
wody zaolejone. Zbiorniki będą dwupłaszczowej stalowej konstrukcji, zwiększającej bezpieczeństwo magazynowania. Dwumetrowa przestrzeń pomiędzy ścianami
naszpikowana będzie czujnikami, które alarmować będą
o nieszczelności poszycia.

Magazynowanie i dystr ybucja
paliw
Podstawą prawną w zakresie omawianych aspektów
rynku paliw jest rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych
i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz.1853).
Budynki magazynów, w których przechowuje się benzynę i etylinę, uważa się za pomieszczenia zagrożone
wybuchem i z tego powodu muszą one spełniać następujące warunki:
muszą być parterowe, bez podpiwniczenia i bez strychów, z lekką konstrukcją dachową, nie związaną
z konstrukcją reszty budynku,
drzwi magazynu powinny być wykonane z materiału
niepalnego i muszą się otwierać na zewnątrz,
pomieszczenie musi mieć wyjście zapasowe,
podłoga powinna być wykonana z materiału
ogniotrwałego, nienasiąkliwego, nieiskrzącego i przewodzącego prąd elektryczny,
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progi powinny być nienasiakliwe i ogniotrwałe oraz

o takiej wysokości, aby w przestrzeni nimi zamkniętej
mogła pomieścić się cała ilość składowanej benzyny,
w razie wylania się jej z beczek lub naczyń,
okna magazynu powinny samoczynnie otwierać się
za zewnątrz wskutek podmuchu wywołanego ewentualnym wybuchem. Ramy takich okien maluje się na
czerwono.
Z pomieszczeń magazynowych wolno wydawać i pobierać benzynę tylko w zamkniętych naczyniach. Do
otwierania beczek z benzyną należy używać nieiskrzących kluczy lub specjalnych urządzeń.

Bezpieczne przechowywanie
paliw płynnych
Bazy paliw płynnych przeznaczone do magazynowania i przeładunku ropy naftowej mogą być budowane
wyłącznie ze zbiornikami naziemnymi o osi pionowej
z dachem pływającym natomiast bazy paliw płynnych
przeznaczone do magazynowania, przeładunku i dystrybucji produktów naftowych mogą być budowane ze
zbiornikami naziemnymi lub podziemnymi. W bazie paliw płynnych dopuszcza się magazynowanie ropy naftowej i produktów naftowych w odpowiednio przystosowanych podziemnych wyrobiskach górniczych.
Paliwa powinny być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem – jako paliwa silnikowe – i przechowywane
tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Pierwszym krokiem, który należy zrobić do bezpiecznego
magazynowania paliw płynnych jest wyznaczanie strefy
zagrożenia wybuchem. Wielkości strefy zostały przedstawione w załączniku Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Jeśli
na terenie zakładu znajduje się zbiornik z dachem stałym w obwałowaniu lub ze ścianą osłonową, zaleca się
wyznaczyć:
strefę 1 – w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego,
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strefę 2 – 2 m od strefy 1 i płaszcza zbiornika oraz

wewnątrz obwałowania.
Dopuszcza się przyjmowanie innych wymiarów stref
zagrożenia wybuchem niż określone w załączniku do
rozporządzenia, w przypadku zastosowania rozwiązań
technicznych uzasadniających ich przyjęcie, zgodnie
z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach
dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Jeśli jakieś stanowisko nie znajduje się w załączniku
do rozporządzenia, wielkość strefy należy ustalać indywidualnie, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz Polskimi Normami.
Zbiorniki, które na terenie zakładu przeznaczone są do
magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych
oraz rurociągi przesyłowe dalekosiężne i rurociągi technologiczne należy poddawać badaniom technicznym
i próbom szczelności (jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej). Zgodnie z § 6. rozporządzenia, badania
powinny zostać wykonane w następujących terminach:
Zbiorniki i rurociągi naziemne:
do 30 lat użytkowania – badanie co 10 lat,
powyżej 30 lat użytkowania – badanie co 6 lat;
Zbiorniki i rurociągi podziemne:
do 20 lat użytkowania – badanie co 10 lat,
powyżej 20 lat użytkowania – badanie co 5 lat.
Nie poddaje się natomiast okresowym próbom szczelności zbiorników wyposażonych w urządzenie do stałego monitorowania szczelności przestrzeni międzyściennej lub międzydennej oraz rurociągów przesyłowych
dalekosiężnych wyposażonych w systemy stałego monitorowania szczelności.

Przechowując paliwa
płynne należy pamiętać
o instalacjach,
urządzeniach i systemach
zabezpieczających

Fot. PKN ORLEN

Zgodnie z § 11. rozporządzenia bazy paliw płynnych
powinny być wyposażone w instalacje, urządzenia lub
systemy przeznaczone do:
zabezpieczania przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz emisją par tych produktów do powietrza
atmosferycznego w procesach ich przeładunku i magazynowania,
pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych
produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków
tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych
i gruntowych,
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hermetycznego magazynowania, napełniania i opróż-

niania produktami naftowymi I klasy, ograniczające
roczne straty tych produktów naftowych w instalacji
magazynowej bazy paliw płynnych do wartości poniżej 0,01% ich wydajności.
Rozporządzenie wymaga ponadto, aby wykonanie
i użytkowanie instalacji i urządzeń służących do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy umożliwiało
osiągnięcie średniego stężenie par na wylocie z instalacji nieprzekraczającego 35 g/m3 na godzinę, mierzone
w ciągu dnia pracy, przez co najmniej 7 godzin, przy normalnej ich wydajności. Pomiary stężenia par na wylocie
mogą być wykonywane w sposób ciągły lub nieciągły.
W przypadku wykonywania pomiarów w sposób nieciągły należy wykonać co najmniej cztery pomiary na
godzinę. Całkowity błąd pomiaru nie może przekraczać
10% wartości mierzonej, a zastosowany sprzęt pomiarowy powinien posiadać zdolność mierzenia stężeń co
Bazy paliw płynnych powinny być usytuowane w taki
sposób, aby zbiorniki oddzielone były od budynków, granicy pasa kolejowego lub zewnętrznej krawędzi jezdni
oraz granicy lasu pasem terenu ochronnego.
Obiekty technologiczne takie jak: pompownia, stanowisko nalewcze oraz stanowiska służące do przeładunku ropy naftowej
lub produktów naftowych I i II klasy, powinny być oddalone od ogrodzenia bazy paliw płynnych co najmniej o 10 m, a obiekty
technologiczne związane z przeładunkiem
produktów naftowych III klasy – co najmniej o 5 m.
Należy pamiętać, że zbiorniki, a także
obiekty technologiczne i budynki powinny
być chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi, elektrycznością statyczną
oraz przepięciami, zgodnie z wymaganiami
określonymi w Polskich Normach.
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nym normom bezpieczeństwa, uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki zmniejszeniu ilości awarii, zwiększyć
zaufanie klientów do jakości swoich wyrobów i usług
oraz uzyskać gwarantowaną zgodność z przepisami.
W otoczeniu obiektów technologicznych, tam gdzie
mogą wystąpić wycieki ropy naftowej i produktów naftowych, należy wykonać uszczelnienie terenu zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do
gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.
Na przewodach odprowadzających ścieki na zewnątrz
bazy paliw płynnych powinna znajdować się oczyszczalnia ścieków zapewniająca redukcję zanieczyszczeń
do wartości określonych przez właściwy organ administracji publicznej.
Do zbiorników naziemnych, w których magazynuje
się ropę naftową lub produkty naftowe I i II klasy, należy doprowadzić drogi pożarowe:
z jednej strony, o dwóch pasach ruchu, jeżeli pojemność zbiornika nie przekracza 10 000 m3,
z dwóch stron i o dwóch pasach ruchu, jeżeli pojemność zbiornika przekracza 10 000 m3.

Wpływ na środowisko
Koncerny naftowe, dystrybutorzy paliw
oraz właściciele stacji paliwowych muszą
wykazać zgodność z programem regulacyjnym w zakresie transportu i składowania
ropy naftowej. Program obejmuje regularne inspekcje i przeglądy, które znacząco
zmniejszają ryzyko i zapobiegają awariom
podczas przechowywania płynnych produktów ropopochodnych.
Działające od wielu lat na polskim rynku
wyspecjalizowane firmy oferują wsparcie
techniczne w utrzymaniu urządzeń w obiektach składowania paliw w celu zapewnienia
ich bezpiecznego funkcjonowania.
Pozwala to m.in. na mniejsze ryzyko odpowiedzialności firmy dzięki udokumentowa-
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Baza paliw płynnych wyposażona w stałe urządzenia
gaśnicze pianowe i zraszaczowe powinna być zasilana
w energię elektryczną z dwóch niezależnych źródeł. Natomiast w przypadku zasilania z jednego źródła energii elektrycznej powinna być dodatkowo wyposażona
w agregat prądotwórczy o takiej mocy, aby możliwe
było funkcjonowanie pompowni przeciwpożarowych
i podstawowych urządzeń technologicznych.
Baza paliw płynnych może być zasilana w wodę
z zewnętrznej sieci wodociągowej lub z ujęć własnych
wody. Jeśli baza paliw płynnych posiada ujęcia własne,
wody powinny zapewniać zapotrzebowanie na wodę
do celów sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych
i gospodarczych tej bazy.

Zawor y oddechowe
Zawory oddechowe chronią zbiorniki przed uszkodzeniem podczas procesów napełniania i opróżniania
jednocześnie chroniąc środowisko oraz personel przed
szkodliwą emisją oparów magazynowanych produktów.
Urządzenia te regulują ciśnienie oraz podciśnienie
panujące wewnątrz zbiornika w sposób automatyczny,
zabezpieczając przed wzrostem ciśnienia i podciśnienia,
powyżej dopuszczalnych wartości.
Typowy zakres pracy oferowanych na rynku urządzeń
leży pomiędzy –800 mbar g aż do 3,5 bar g w temperaturach od –196 st. C do 250 st. C. Jednakże dla wymagających aplikacji podany zakres pracy nie jest z góry
zdefiniowany i po dokładnej analizie wszystkich parametrów pracy zaworu oddechowego przeprowadzonej
przez producenta, może ulec poszerzeniu.
Zawory zabezpieczają zbiorniki bezciśnieniowe
przed ich rozerwaniem, które mogłoby zajść na skutek
przekroczenia dopuszczalnego podciśnienia lub nadciśnienia. Dzięki nim ciśnienie w zbiorniku regulowane
jest w sposób automatyczny. Zawory chronią również
zbiornik przed uszkodzeniem w trakcie napełniania
i opróżniania, pozwalając odseparować jego zawartość
od warunków otoczenia poprzez wyrównywanie ciśnień
wewnątrz niego.
Montuje się je na końcach rurociągów instalacji oddechowych zbiorników magazynujących substancje cie-
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kłe. Są zabezpieczeniem obowiązkowym. Nie stanowią
zabezpieczenia przed przedostaniem się ognia.
Zawory oddechowe stanowią bezpośrednie zabezpieczenie zbiorników oraz instalacji przed skutkami przekroczenia krytycznych wartości dopuszczalnego ciśnienia. Zasadniczy podział zaworów oddechowych dotyczy
kierunku ich przepustowości:
zawory nadciśnieniowe mają za zadanie odprowadzać
na zewnątrz zbiornika/instalacji nadmiar gazu, zapobiegając w ten sposób powstaniu eksplozji,
zawory podciśnieniowe mają za zadanie uzupełniać
wewnątrz zbiornika/instalacji niedobór gazu, zapobiegając w ten sposób powstaniu implozji.
Pierwotnym ich zadaniem jest ochrona przed eksplozją oraz implozją zbiorników. Bez tych zaworów zbiorniki bezciśnieniowe ulegałyby rozerwaniu pod wpływem
wzrostu ciśnienia spowodowanego tłoczeniem cieczy do
zbiornika, lub ciśnienia będącego wynikiem warunków
atmosferycznych (temperatur dnia i nocy).
Higieniczne zawory oddechowe mogą być instalowane na szczycie zbiorników w komplecie z filtrami oddechowymi. Zastosowanie filtra oddechowego klasy sterylizującej (filtr mikrobiologiczny), pozwala odseparować
cenną zawartość tanku od warunków otoczenia, zachowując jednocześnie możliwość wyrównywania ciśnień
podczas zapełniania i opróżniania zbiornika.
Zawory oddechowe, oprócz hermetyzacji zbiornika
i utrzymywania w nim odpowiedniego ciśnienia, mają
jeszcze kilka innych, bardzo istotnych funkcji. Zabezpieczają zbiornik przed dostawaniem się do niego różnego rodzaju zanieczyszczeń. Chronią również otoczenie
przed emisją oparów z wnętrza zbiornika, co jest szczególnie ważne, gdy w zbiorniku znajdują się produkty
o uciążliwej, nieprzyjemnej woni lub produkty toksyczne. Zawór oddechowy ma także za zadanie ochronę
przed rozwojem mikroorganizmów, będących źródłem
wtórnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
Zawory oddechowe stosowane są również w sytuacji,
gdy bezwzględnie wymagane jest, by substancję znajdującą się w zbiorniku chronić przed absorpcją dwutlenku węgla. Wówczas na króćcu oddechowym montuje
się adsorber dwutlenku węgla a zawór montowany na
drugim króćcu zabezpiecza zbiornik przed powstaniem
podciśnienia i umożliwia jednocześnie ochronę złoża
adsorpcyjnego przed ewentualnym zawilgoceniem.
Zawory, w zależności od produktu magazynowanego w zbiorniku, produkuje się z różnego rodzaju materiałów, np. stali kwasoodpornej AISI 304 lub AISI
316 (tzw. kwasówki), tytanu, czy tworzyw sztucznych
np. polietylen, PCV, polipropylen, tetrafluoroetylen czy
PVDF. Zawory mogą być stosowane również w urządzeniach znajdujących się na zewnątrz, pod warunkiem,
że chronione są od zamarzania poprzez odpowiednio
dobrany płaszcz grzejny.
Jednym z największych atutów zaworów oddechowych jest łatwość ich montażu i niskie koszty eksplo-
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atacji. Przy wyborze odpowiednich zaworów warto
zwrócić szczególną uwagę na te, które wyposażone są
w układy monitorowania ciśnienia w zbiorniku. Pozwala to na optymalizację zużycia filtrów, zapobiega dehermetyzacji zbiorników oraz umożliwia osiągnięcie możliwie najwyższej precyzji działania zaworu.
Wraz z obniżaniem się poziomu cieczy w zbiorniku,
zmniejsza się przestrzeń ciśnienia negatywnego (va-

cuum) do wartości poniżej ciśnienia atmosferycznego.
Warunki ciśnienia negatywnego (vacuum) wymagają
kontroli – to jest zezwolenia na napływ powietrza atmosferycznego do zbiornika. By ująć to najkrócej,
zbiornik musi „oddychać” – by uniknąć eksplozji lub
implozji – dlatego też, ta rodzina zaworów bezpieczeństwa, nosi nazwę zaworów oddechowych.
Zawory oddechowe mogą być wykonane m.in. w jednej z poniższych opcji jako:
zawór zabezpieczający przed nadciśnieniem (medium
może być odprowadzane bezpośrednio do atmosfery
bądź rurociągiem wydmuchowym),
zawór zabezpieczający przed podciśnieniem,
zawór dwufunkcyjny – zabezpieczający przed nadciśnieniem i podciśnieniem,
kombinacja zaworu oddechowego z przerywaczem
płomienia,
zawory oddechowe sterowane pilotem (zapewniające
dokładność nastawy zaworu),
zawory awaryjnego działania o dużej wydajności –
chroniące przed nagłym wzrostem ciśnienia spowodowanym pożarem lub wybuchem,
zawory regulujące poduszkę gazu neutralnego (np.
azotu) w zbiorniku magazynowym.

Membrany (płytki)
bezpieczeństwa
Alternatywą dla zaworów oddechowych są płytki bezpieczeństwa jednostronnego lub dwustronnego. Ciekawym rozwiązaniem jest także wyposażenie zbiorników
w zawory zdalnie otwierane (z siłownikami) sprzężone
z funkcją monitorowania ciśnienia. Osiąga się wtedy
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najwyższą precyzję działania. Płytki bezpieczeństwa
(membrany bezpieczeństwa) są montowane jako układy
samodzielne lub razem z zaworami bezpieczeństwa.
Płytka bezpieczeństwa jest urządzeniem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub
jego spadkiem (implozja). Sposób działania głowicy bezpieczeństwa polega na szybkim odprowadzeniu
medium roboczego z zabezpieczanego urządzenia (np.
zbiornika) lub instalacji przez wolny przekrój powstały
w wyniku rozerwania wymiennej wkładki ciśnieniowej.
Membrany bezpieczeństwa charakteryzuje m.in. szybszy czas otwarcia w porównaniu z zaworami bezpieczeństwa. Płytka może działać zarówno jako niezależne
urządzenie jak również w kombinacjach z zaworami
bezpieczeństwa.
Membrany wykorzystywane są w wielu gałęziach
przemysłu, np. w przemyśle chemicznym, biochemicznym, rafineryjnym czy hutniczym. Dzięki specjalnym
typom płytek w wykonaniu higienicznym, spełniających
wymagania CIP i SIP, stosuje się je również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rozlewniczym i kosmetycznym.
Niezmiernie ważne i często niedoceniane jest również
zabezpieczanie zbiorników przed implozją. Do zjawiska
implozji niezabezpieczonych zbiorników może dochodzić nawet przy niewielkich podciśnieniach. Zbiorniki,
cysterny w większości przypadków są odporne na nadciśnienie, wykazując praktycznie brak wytrzymałości
na nawet niewielki poziom podciśnienia.
Płytki bezpieczeństwa można stosować zamiast zaworów bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie mogą nastąpić
eksplozje (gazów lub pyłów) lub tam, gdzie istnieje ryzyko nagłego i bardzo szybkiego powstawania dużych
ilości par lub gazów. W takich sytuacjach szybkość zadziałania samego zaworu bezpieczeństwa może być niewystarczająca i doprowadzić do uszkodzenia zbiornika
– niezbędne staje się zastosowanie płytki bezpieczeństwa (membrany bezpieczeństwa).
Dobór odpowiednich urządzeń jest niezwykle ważny
w kontekście odpowiedniego zabezpieczenia zakładu
lub zbiornika przed skutkami awarii. Wobec powyższego ważne jest stosowanie zabezpieczeń najwyższej
jakości zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz
współpraca jedynie z firmami posiadającymi odpowiednie doświadczenie w tematyce zawiązanej z zabezpieczeniem instalacji i urządzeń.

Rośnie zużycie paliw w Polsce
Z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu
Naftowego wynika, że w okresie od stycznia do listopada 2016 r. zużycie paliw wzrosło o 2,8 mln m sześc. rdr
i wyniosło 25 mln m sześc.
Z komunikatu POPiHN wynika, że do trendu wzrostowego dynamiki konsumpcji paliw silnikowych w Polsce
przyczyniła się znaczna poprawa oficjalnej sprzedaży
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paliw w kolejnych miesiącach po wprowadzeniu pakietu
paliwowego. Organizacja zaznaczyła, że w mniejszym
niż poprzednio stopniu, rynek był wspierany przez niskie ceny paliw i wzrost gospodarczy.
W okresie od stycznia do listopada na rynek krajowy
trafiło 25 mln m sześc. paliw silnikowych, a więc o prawie 2,8 mln m sześc. więcej niż w tym samym okresie
2015 roku. Duży wzrost oficjalnego popytu notowano
w przypadku oleju napędowego.
W 2016 r. PKN Orlen sprzedał 10 miliardów litrów
paliwa w segmencie detalicznym. Zdaniem Prezesa
Spółki Wojciecha Jasińskiego tak dobre wyniki spółki
to efekt skutecznej walki rządu z „szarą strefą” na krajowym rynku paliwowym.
– W związku z planowanymi
regulacjami, mającymi przeciwdziałać powrotowi szarej
strefy, PKN Orlen liczy na dalszy wzrost popytu na paliwa
w związku – poinformował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, zastrzegł
jednak, że tempo tego wzrostu, w ujęciu rocznym, może
jednak osłabnąć od sierpnia
br.
Spółka wypracował zysk operacyjny na poziomie 9,4 mld zł
Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu
i osiągnęła ponad 5,7 mld zł zyPKN ORLEN S.A.
sku netto za 12 miesięcy 2016
r. Na wszystkich rynkach, na
których obecny jest koncern, z wyjątkiem Niemiec, w IV
kwartale 2016 roku odnotowano wzrost konsumpcji oleju
napędowego i benzyn. Przy czym na rynku polskim wzrost
konsumpcji oleju napędowego wynosił 24 proc.

Rozwój OLPP
– W 2016 roku obserwowaliśmy korzystne zmiany na
rynku paliw, spowodowane głównie wprowadzonymi
przepisami, w tym m.in. „pakietem paliwowym” i „pakietem energetycznym”, ograniczającymi działalność
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„szarej strefy” – powiedział Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
– W OLPP nastąpił gwałtowny wzrost wydań paliw na
autocysterny. Po pierwszym miesiącu obowiązywania
nowych przepisów wydania autocysternowe paliw z Baz
OLPP były o ponad jedną czwartą większe niż rok wcześniej. Utrzymujący się trend wzrostowy spowodował,
że średnie miesięczne wydania na transport drogowy
za okres sierpień-grudzień 2016 były o 23% wyższe niż
w analogicznym okresie 2015
roku. Nastąpiło także znaczne
zwiększenie rozładunków morskich w Bazie Paliw w Dębogórzu. Intensyfikacja dostaw
oleju napędowego skutkowała osiągnieciem rekordowych
wyników
przeładunkowych.
Łącznie obsłużono 51 tankowców, co stanowi wzrost przeładunków o ponad 300% w stosunku do roku 2015. Łączna
ilość produktu dostarczonego
w okresie sierpień-grudzień Paweł Stańczyk
2016 r. była o ok. 600% więk- Prezes Zarządu
sza niż w analogicznym okre- OLPP Sp. z o.o.
sie 2015 roku. Intensyfikacja
dostaw transportem morskim
skutkowała dla Bazy Paliw w Dębogórzu również istotnym zwiększeniem załadunków na transport kolejowy.
– Na 2017 rok w OLPP zaplanowaliśmy osiągnięcie
wyższych przychodów niż te osiągnięte w roku 2016.
Tak ambitne cele Spółka postawiła sobie zarówno
z uwagi na pozytywny efekt pakietów „paliwowego”
i „energetycznego”, jak również z uwagi na bardziej
aktywne, elastyczne i proklienckie funkcjonowanie firmy. OLPP planuje zwiększeniewartości realizowanych
inwestycji przeznaczając na ten cel blisko 47 mln zł.
Struktura Planu Inwestycyjnego OLPP na bieżący rok
uwzględnia zdecydowanie wyższe środki finansowe
przeznaczone na zadania rozwojowe i modernizacyjne,
w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodatkowo Spółka planuje również szereg rozwiązań mających na celu
usprawnienie zarówno procesów przyjęcia, jak i wydania paliw.
– 2017 rok będzie dla nas wyjątkowy, głównie ze
względu na Jubileusz 20-lecia Spółki. Od 20 lat jesteśmy
niezawodnym partnerem w biznesie, specjalizującym się
w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych.
Krzysztof Wiśniewski

Źródło: ANB, Corona, Gazeta Prawna, Grupa LOTOS, Nowy
Przemysł, Operator Logistyczny Paliw Płynnych, Petroster,
PAP, PKN ORLEN, Valwo, http://rcb.gov.pl/o-bezpieczenstwiezaopatrzenia-polski-w-rope-naftowa-i-paliwa-plynne-rozmowa-zprezesem-pern-s-a/
www.portalbhp.pl/aktualnosci/bezpieczne-przechowywanie-paliwplynnych-7417.html
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Systemy IT do zarządzania logistyką
magazynowania i dystrybucji paliw płynnych
Procesy bezpiecznego magazynowania i przeładunku paliw nie byłyby możliwe, gdyby nie nowoczesne systemy
informatyczne i systemy automatyki przemysłowej. Polscy operatorzy już pod koniec lat dziewięćdziesiątych
dostrzegli korzyści płynące z inwestowania w zaawansowane rozwiązania z dziedziny automatyki oraz IT na
terminalach paliw.

S

topniowa modernizacja i informatyzacja przyniosła dla operatorów wymierne efekty finansowe.
Obecnie dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii możliwe jest bezpieczne pełnienie
każdej komory autocysterny z prędkością 2 500 litrów
na minutę, z równoczesnym procesem komponowania
paliw – w trakcie nalewu. Oznacza to, że załadunek
autocysterny o pojemności 32 000 litrów, paliwami klasy premium, które składają się z produktu bazowego

(olej, benzyna), biokomponentów (ester, etanol) oraz
dodatków firmowych, odbywa się w ciągu około 15
minut, a łączny czas pobytu autocysterny na terenie terminala nie przekracza pół godziny.
Współczesne systemy automatyki TAS (Terminal
Automation System), zainstalowane na terminalach to
zaawansowane platformy integracyjne, które z jednej
strony współpracują z systemami informatycznymi
klasy ERP (np. SAP), czy systemami laboratoryjnymi,
a z drugiej strony integrują urządzenia obiektowe (pompy, urządzenia nalewcze, dozowniki, zawory, systemy
zbiornikowe, wagi, itp.). Wszystkie informacje transakcyjne, stany pracy urządzeń, stany magazynowe,
dane logistyczne, czy też obrazy z kamer z opcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, dostęp-
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ne są w dowolnym momencie na ekranach monitorów
w dyspozytorni.
Dzięki wspieraniu polskiej myśli inżynierskiej przez
krajowych operatorów, zdołano wprowadzić na naszym
rynku jednolite rozwiązanie dla systemów TAS. Opracowany przez Spółkę Merrid Controls system SAMER®TAS
stał się wiodącą platformą, która wspiera dziś pracę,
praktycznie wszystkich terminali paliw w Polsce. Rozwiązanie to dzięki swojej innowacyjności, elastyczności
i stabilności niejednokrotnie zyskiwało wyższe oceny od
podobnych systemów firm zagranicznych.
System SAMER®TAS rozwijany jest od 14 lat i został
do tej pory wdrożony w 38 dużych obiektach branży
paliwowej na terenie całego kraju (m.in. PKN ORLEN
S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.,
Grupa Lotos S.A., Orlen Asfalt Sp. z o.o., Orlen Oil
Sp. z o.o., Orlen Południe Sp. z o.o., Bioagra S.A.,
Bioagra-Oil S.A.).
Ujednolicenie systemów TAS umożliwiło w Polsce,
jako jednym z pierwszych krajów UE, wdrożyć
już w 2010 roku, nadrzędny system spedycyjny
SAMER®NET, z centralnym, ogólnokrajowym zarządzaniem logistyką samochodową, pełną bazą pojazdów,
kierowców i kart dostępowych. System ten, integrując
wszystkich uczestników operacji logistycznych poprzez
interfejsy B2B oraz WWW, umożliwia w pełni samoobsługowy proces załadunku paliw i jest standardem na
rynku krajowych operatorów. System SAMER®NET
funkcjonuje w PKN ORLEN S.A, OLPP Sp. z o.o.
i w Spółkach Grupy Lotos.
Dziś polska logistyka transportu samochodowego paliw płynnych może stanowić wzór godny naśladowania
dla innych krajów europejskich i niewątpliwie wyznacza w tej dziedzinie ogólnoświatowe kierunki rozwoju.
Hubert Ladrowski
Merrid Controls Sp. z o.o.
ul. Ratajska 12, 91-231 Łódź
tel.: +48 42 616 23 00 faks: +48 42 616 23 49
merrid@merrid.com.pl
www.merrid.com.pl
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Modelowanie informacji o budynku BIM
Skrót BIM (ang. Building Information Modeling) – bezpośrednio tłumacząc na język polski oznacza modelowanie informacji
o budynku. Wcześniej funkcjonował pod nazwą BPM (ang. Building Product Models).

C

iężko jest scharakteryzować ten skrót w jednym
zdaniu tak jak ciężko zrozumieć bezpośrednie
tłumaczenie. W Internecie i w wielu publikacjach
jest on różnie opisywany. Dla nas oznacza on inwestycje
budowlaną, którą można stworzyć w wirtualnym świecie zaczynając od koncepcji aż do oddania do użytku.
W dawnej nomenklaturze za skrótem BIM ukrywało się
zarządzanie informacją o budynku. Dziś mówimy o jej
modelowaniu. Zarządzanie dotyczyło zróżnicowanych
źródeł i metod gromadzenia informacji, modelowanie
dotyczy określonej formy, w jakiej wszelkie informacje
o budynku są zamknięte, czyli cyfrowego modelu konstrukcji. Chociaż sam skrót się nie zmienił, jego znaczenie w przeciągu ostatnich lat zmieniło się znacznie.
Czym jest BIM? Zdecydowanie czymś, czego nie da
się opisać jedną uniwersalną definicją oddającą w pełni
charakter tego pojęcia. Nawet przypisanie tego pojęcia
do jakiejś kategorii nie jest łatwe, skoro można zgodnie
z prawdą mówić zarówno o działaniu (modelowanie),
procedurze (przypisywanie elementom w modelu określonych charakterystyk / parametrów), technologii (używanie
oprogramowania zaliczanego do klasy BIM) jak i o pewnej filozofii realizacji projektu (ujęcie najbardziej ogólne,
oddające „ducha” idei BIM). By sytuację uczynić jeszcze
bardziej złożoną: w literaturze i w sieci funkcjonuje wiele
wariantów definicji BIM autorstwa przedstawicieli różnych profesji budowlanych. Na szczęście pomimo tych
różnic, odmiennych punktów widzenia i sposobu rozłożenia akcentów można łatwo wskazać pewien wspólny mianownik, kluczowe określenie stanowiące punkt wyjścia do
każdego opisu BIM. Mam na myśli informację. Tym czym
w swej istocie jest BIM, tym jest też sama informatyka,
a więc dziedzina wiedzy technicznej zajmująca się, najogólniej, przetwarzaniem informacji.
Bez zastosowania technik komputerowych BIM byłby
tylko konstrukcją myślową, ciekawym ale raczej trudnym do realizacji pomysłem. Zaryzykuję stwierdzenie,
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że modelowanie zgodne z BIM jest efektem rozwoju
i standaryzacji oprogramowania od lat wykorzystywanego w projektowaniu i kontroli inwestycji, nie zaś
pomysłem, który zrodził się niezależnie od praktyki
projektowej, by dopiero potem na nią wpływać, a tym
samym wymuszać zmiany w oprogramowaniu. Aktualnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to większość liczących się programów komputerowych dla architektów
czy też do projektowania konstrukcji jest „BIM friendly”, co wcale nie oznacza, że są one w pełni zgodne
z powszechnie przyjętym standardem BIM, ponieważ
ten wciąż się tworzy. Nawet w przypadku wymiany informacji, trudno mówić o pełnym ujednoliceniu, gdyż
mamy do czynienia z tendencją odgórnego wpływania
na praktyczne wykorzystanie BIM przez najbardziej
liczących się producentów oprogramowania a nawet
z próbami zawłaszczenia i zmonopolizowania.
Chociaż BIM jest standardem otwartym, jego implementacja w drogim oprogramowaniu, a co za tym idzie
komercjalizacja, tę dostępności i otwartość stawia pod
znakiem zapytania. Skoro informacja okazuje się być
podstawowym pojęciem obecnym w każdej definicji
BIM, warto zadać sobie pytanie o rolę, jaką spełnia ona
w aspekcie projektowym. Projektowanie to modelowanie i symulowanie zachowania rzeczywistych obiektów
(co oczywiście dotyczy szeregu branż, nie tylko budowlanej, ale i np. samochodowej, lotniczej itd.). Aby proces ten był faktycznie jak najbliższy rzeczywistości, jak
najwięcej cech obiektów materialnych należy przypisać
ich reprezentantom w modelu. Gdyby nie wymóg jak
najwierniejszego odwzorowania realiów, czyli zarówno samego obiektu jak i środowiska, w którym będzie
funkcjonował, zasób informacji towarzyszący elementom wytworzonym w modelu komputerowym mógłby
się ograniczać tylko do tych, które określają ich wygląd,
i to nie w rzeczywistości, ale właśnie w tym modelu.
Fundament byłby zatem tylko prostopadłościanem, belka dwuteowa nieco bardziej skomplikowanym elementem trójwymiarowym niż fundament, ponieważ kształt
jej przekroju wymaga wprowadzenia większej ilości
informacji geometrycznych itd. Brak relacji z rzeczywistym obiektem czyniłby z modelowania w najlepszym
razie sposób na automatyzację wytwarzania rysunków
technicznych, w najgorszym razie sztukę dla sztuki. Poza
uzyskaniem informacji wymiarowych w niczym więcej
model taki nie byłby pomocny (architekt dodałby jeszcze
walor wizualny, możliwość przedstawienia swojej wizji
w formie przestrzennego obrazu). Tymczasem zgodnie
z ideą BIM, która kładzie nacisk przede wszystkim na
informacje, a nie na sposób graficznego reprezentowania
obiektu, który te informacje przechowuje, to jak element
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wygląda w modelu jest mniej istotne od tego, jakie dane
zostały w nim zapisane, w oparciu o jakie parametry został zbudowany i na ile zasób oraz charakter zgromadzonych w nim informacji umożliwia potraktowanie go jako
wiarygodnej reprezentacji projektowanego obiektu.
Przywołany przykład fundamentu w świetle tego, czym
jest modelowanie zgodne z BIM, należałoby opisać jako
zasób informacji dotyczący m.in. materiału, z którego zostanie wykonany, położenia w odniesieniu do budowli jako
całości, wielkości jego przekroju oraz długości, a co za tym
idzie ilości materiału niezbędnego do jego wykonania. Idźmy dalej, bo to oczywiście nie wszystkie informacje, jakie
skrywa w sobie prostopadłościan reprezentujący odcinek
ławy fundamentowej w modelu. Ponieważ każdy element
w modelu jest częścią całości, nie funkcjonuje w oderwaniu od niej, co oznacza że jest nośnikiem szeregu informacji o swoim bezpośrednim otoczeniu czyli o relacjach
z elementami, z którymi ma bezpośrednia styczność (ława
fundamentowa dochodząca prostopadle, stopy fundamentowe na końcach, słupy oparte na tej ławie
Jak widzimy, zbiór informacji znacznie się poszerza
wraz z uwzględnianiem coraz większej ilości czynników definiujących rzeczywistą ławę fundamentową.
Wykonanie takiej ławy na budowie to nie tylko dbałość
o użycie właściwej mieszanki betonowej, prawidłowa
pozycję i wielkość fundamentu, ale także o umieszczenie w nim adekwatnego do działających sił zbrojenia,
wylanie mieszanki zgodnie z harmonogramem robót
z użyciem dostatecznej ilości mieszanki itd. To wcale
nie koniec. Ale już ten zasób informacji pozwala uzmysłowić sobie, co wyróżnia prosty model geometryczny
od modelu parametrycznego, charakterystycznego dla
BIM. Wyraźnie przy tym podkreślmy: te informacje nie
tyle są przypisywane elementowi w modelu ile po prostu ten element w modelu kreują.
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Potocznie mówi się, że model „żyje”, tzn. wprowadzone do niego elementy oraz związane z nimi informacje
ulegają ciągłym zmianom: uzupełnieniu, modyfikacji
i aktualizacji. Dzieje się tak, ponieważ wraz z wykonywaniem modelu zmianom podlega projekt, na bazie którego ten model powstaje. Zmiany w modelu realizuje się
albo poprzez zmianę parametrów i lokalizacji elementów
w widoku 3D, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez program, albo pośrednio, poprzez modyfikację parametrów elementów, co nie zawsze znajduje
bezpośredni wyraz w zmianie wyglądu elementu, ale co
natychmiast daje się skontrolować poprzez raport obejmujący wybrane cechy modyfikowanego elementu. Wiele zmian dotyczy po prostu bazy danych o elemencie, nie
zaś bezpośrednio jego cech fizycznych, w szczególności
geometrii. Bez względu na charakter modyfikacji modelu
oraz sposób ich przeprowadzenia, działania osoby wprowadzającej zmiany dają natychmiastowy efekt. Korzystając z całego spektrum narzędzi kontrolnych (sprawdzanie
kolizji, testowanie połączeń, badanie poprawności systemu oznakowania elementów itp.) możemy na bieżąco
oceniać rezultat zmian w modelu oraz informować o nich
inne podmioty zaangażowane w projekt: natychmiast, jeśli współpraca odbywa się w oparciu o zdalny dostęp do
serwera z aktualnym modelem, albo poprzez eksport plików IFC bądź 3D-PDF z aktualnego modelu.
Możliwość współdzielenia modelu, wymiany zgromadzonych w nim informacji, oraz uzupełniania modelu
o informacje przez różne grupy branżowe uczestniczące
w projekcie stanowi o sile metod bazujących na BIM.
Wspomniano o dwóch sposobach wymiany informacji:
zdalnej lub ograniczonej do jednego biura pracy grupowej oraz za pomocą exportu / importu plików z danymi.
Pierwszy sposób zakłada istnienie jednego referencyjnego modelu, w którego rozwoju uczestniczą wszystkie
zainteresowane podmioty lub członkowie zespołu projektowego, detalującego bądź nadzorującego (jest to rozwiązanie znajdujące się w fazie rozwoju). Drugi sposób
sankcjonuje powszechną praktykę Open BIM, w której
zawsze aktualną kopię modelu konstrukcji budynku traktuje się jako podstawę do sprawdzenia poprawności zaprojektowanych elementów stanowiących wyposażenie
budynku, np. bezkolizyjnego przebiegu instalacji.
Model konstrukcji jest zatem modelem podstawowym
w tym sensie, że zazwyczaj wszystkie inne elementy
stanowiące wyposażenie bądź wykończenie budynku
muszą zostać dostosowane do kształtu konstrukcji. Tenże model podstawowy może oczywiście podlegać i podlega zmianom wymuszonym przez konkretne rozwiązania zaproponowane przez projektantów innych branż,
np. niemożność poprowadzenia instalacji przez podwieszenie ich do belek stropowych, zmusza konstruktora do zaprojektowania otworów w samej belce, aby
instalacje można było przeprowadzić bez obniżania sufitu. Innym przykładem może być zaproponowany przez
architektów system ściennych okładzin zewnętrznych,
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których sposób mocowania wymusza wprowadzenie
dodatkowych rygli pomiędzy słupami itd. Odpowiednio
uzupełniany model pozwala na szybkie określenie niezbędnych zmian i sprawdzenie ich poprawności zanim
zostaną zatwierdzone. Bez przepływu informacji pomiędzy uczestnikami projektu, bez interaktywności modelu i bez równoczesnej pracy nad modelem wielu osób,
o sprawnym dostosowaniu konstrukcji obiektu do zmieniającej się dokumentacji i wymagań ze strony różnych
zainteresowanych podmiotów nie mogłoby być mowy.
Dostęp zdalny przedstawicieli różnych branż do tego
samego modelu głównego ma tę przewagę nad wymianą
plików z kopią modelu, że daje każdemu zainteresowanemu natychmiastowy wgląd w model i pozwala uzupełniać
jego składniki o komentarze, sugestie i adnotacje, w czym
pomaga szereg narzędzi stanowiących rozszerzenie podstawowego programu do modelowania (tzw. comment
tools). Niestety, jest to strategia, której realizacja napotyka na wiele przeszkód, np. związanych z dostępem do
modelu albo z zarządzaniem zmianami. Z drugiej strony,
posługiwanie się plikami IFC pozwala pracować wszystkim branżom na lokalnych kopiach modelu w sposób
wygodny i zazwyczaj bezproblemowy. Jest to możliwe
dzięki odpowiednim procedurom oraz funkcjom wbudowanym w oprogramowanie, których zadaniem jest automatyczne synchronizowanie lokalnych kopii roboczych
modelu z modelem referencyjnym, co pozwala mieć pewność, że pracujemy zawsze na aktualnej wersji modelu.
Obiekt stworzony w pełni w technologii BIM ma
wszystkie możliwe parametry rzeczywistego obiektu.
Dzięki temu można przeanalizować dużo więcej informacji niż w projekcie powstałym w 2D. I co najważniejsze projekt w 2D może być interpretowany tylko przez
ludzi bazując na ich doświadczeniu, a projekt w BIM-ie
wprowadza dodatkowe wsparcie w postaci różnorodnych programów/raportów ułatwiających i przyśpieszających ową interpretację.
Stosując technologię BIM można dużo łatwiej i szybciej:
przeanalizować koszt, ilość materiałów, czas realizacji,
wyłapać błędy w projekcie,
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stworzyć nowatorską konstrukcję,
zaplanować budowę,
i wiele, wiele innych rzeczy, które nam jeszcze do gło-

wy nie przyszły.
Panuje powszechne przekonanie, że wykorzystanie
technologii BIM to domena biur projektowych i że
w gruncie rzeczy wykorzystanie tej technologii daje wymierne korzyści wyłącznie projektantom. Nic bardziej
mylnego!!!
BIM to doskonałe narzędzie dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w tym dla….

… Inwestorów
Niezależnie od rodzaju inwestycji (nowa realizacja,
przebudowa, czy też rozbudowa istniejącego już obiektu) oraz jej rozmiarów wykorzystanie tej technologii zawsze jest opłacalne.
Korzyści jakie odnosi Inwestor decydując się na realizację inwestycji z wykorzystaniem technologii BIM są
niepodważalne. Building Information Modeling pomaga
koordynować współpracę pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantami. Dzięki dostępowi do aktualnego
modelu obiektu można obserwować postępy prac projektowych i w przystępny sposób nadzorować proces projektowy. BIM stwarza też możliwość szybkiego opracowania
symulacji różnych wersji projektu, w celu wybrania tego
najbliższego oczekiwaniom Inwestora. Zmiany koncepcyjne wprowadzane w projekcie są nanoszone do modelu
3D i automatycznie znajdują odzwierciedlenie w raportach
ilościowych oraz dokumentacji projektowej. Jest to doskonała odpowiedź na pytanie „co by było gdyby?…”. Wgląd
w wirtualny obraz inwestycji (model 3D) pokazujący obraz planowanego stanu faktycznego obiektu w przewidzianym dla niego otoczeniu, czy automatyczne wykrywanie
niezgodności w czasie projektowania pozwalają uniknąć
problemów na etapie realizacji a co za tym idzie wystąpienia dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej kosztów.

… Projektantów (Architektura,
Konstrukcja, Instalacje)
Dzięki zastosowaniu BIM projektanci są dzisiaj w stanie
opracowywać projekty dla najbardziej skomplikowanych
budynków. BIM jest wykorzystywany w zakresie planowania, projektowania, zarządzania i prowadzenia budowy.
Pracując w tym standardzie projektanci łatwo gromadzą
i wymieniają dane, współpracując i udostępniając sobie niezbędne informacje. Technologię BIM wykorzystuje się już
na etapie tworzenia (powstawania) projektu. Dzięki temu tak
architekci jak i pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego
pracując na modelu 3D są w stanie szczegółowo sprawdzić
wirtualnie wszystkie techniczne aspekty planowanej realizacji jeszcze zanim ciężki sprzęt rozpocznie prace. Ponieważ
współpraca jest oparta na modelach 3D, zmiany dokonane
przez jedną ze stron natychmiast udaje się wychwycić au-
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tomatycznie u pozostałych, tak więc oszczędzamy w ten
sposób czas poświęcany wcześniej na żmudną koordynację
zgodności i dostosowanie całości dokumentacji do wprowadzanych zmian w 2D. Współpraca specjalistów układa się
dzięki temu płynniej, a dane projektu i informacje są używane w zupełnie nowy sposób.

… Prefabr ykacji
Programy działające w standardzie BIM posiadają
szczegółowe i bardzo precyzyjne narzędzia umożliwiające modelowanie, analizę i opracowanie szczegółowej
dokumentacji konstrukcji betonowych. Dzięki BIM
w prefabrykacji możemy swobodnie (łatwo) dopasować
prefabrykaty betonowe z innymi materiałami budowlanymi takimi jak stal, żelbet czy drewno w celu efektywnego zarządzania produkcją i zminimalizowania błędów
wynikających ze współpracy z dostawcami pozostałych
elementów budowlanych. Ponadto bardzo ważne jest
wykorzystanie automatycznie generowanych plików na
maszyny numeryczne.

… Generalnych wykonawców
Wykorzystanie tej technologii nie tylko pomaga przy
zdobywaniu i realizacji kolejnych kontraktów, ale też
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pozwala ustrzec się od licznych błędów już na etapie
opracowywania ofert przetargowych czy przygotowań do rozpoczęcia inwestycji. Prowadzenie budowy
w oparciu o BIM to między innymi oszczędność czasu
i zasobów, profesjonalne podejście do realizacji zadania
oraz kontrola nad przebiegiem i kosztami inwestycji.
Trójwymiarowy model dostępny cały czas na budowie
to nieocenione źródło ważnych informacji o realizowanym obiekcie.
BIM już puka do naszych drzwi, ponieważ jest przyszłością inżynierii budowlanej. Na świecie jest to rozwiązanie stosowane na szeroką skalę i z każdym dniem
coraz bardziej popularne z uwagi na szereg korzyści jakie daje wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego. Już teraz w wielu krajach duże publiczne inwestycje
mają zapisane w specyfikacji zamówienia obowiązek
wykonania projektu w standardzie BIM oraz dostarczenia modelu w formacie IFC. W Polsce znajdujemy się
dopiero na początku tej drogi dlatego firmy, które pierwsze zdecydują się na pracę w oparciu o jej wykorzystanie będą o krok przed konkurencją.
Marek Figiel

Źródło: DATA COMP, PMJ, HOCHTIEF
http://www.bimblog.pl/2012/10/czym-jest-bim/ Jacek Rusin,
Archicadownia
http://www.bimblog.pl/2013/08/bim-punkt-widzenia-konstruktora/
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Systemy elektronicznego obiegu dokumentów
Współczesnym systemom wspomagania zarządzania firmą stawia się wymagania w obszarach, które wcześniej należały
do domeny innych systemów.

P

rzedsiębiorstwa stoją obecnie przed wyzwaniem
efektywnego i zintegrowanego zarządzania informacją i procesami biznesowymi przy olbrzymim
wzroście danych i dokumentów biznesowych. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wsparcia ze strony systemów informatycznych.
Aktualnie wymaga się, by operator mógł pracować
w jednym, heterogenicznym środowisku pracy. Aby
poprawić efektywność pracy przedsiębiorstwa, relacje
z jej otoczeniem, konieczne jest wdrożenie narzędzi
wspierających pracę grupową i skuteczną wymianę informacji pomiędzy członkami danej organizacji. Takie
zadania wspierają rozwiązania z obszaru dokumentów
(w tym elektroniczny obieg dokumentów) i zarządzania
procesami (workflow).
Workflow to automatyzacja procesu biznesowego
w całości lub w części, w trakcie której dokumenty, informacje i zadania są przenoszone od jednego uczestnika do innych dla wykonania działania zgodnie ze zbiorem sformułowanych zasad. System workflow wspiera
obieg informacji w firmie i zarządzanie procesami, które
w niej zachodzą. Każdy pracownik w firmie ma dostęp
do terminarzy i zadań, które ma realizować. Kontrola
nad tym, czy firma pracuje prawidłowo, jest znacznie
łatwiejsza i bardziej usystematyzowana. Moduły plano-

wania i kontroli realizacji projektów pozwalają na lepszą kontrolę i wzrost skuteczności ich realizacji.

Wszystkie dokumenty
w jednym miejscu
System skutecznie rozwiązuje problemy z dostępem
różnych użytkowników do dokumentacji, która jest
przechowywana w firmie. Elektroniczny obieg dokumentów umożliwia uprawnionym użytkownikom dostęp
do wszystkich potrzebnych im dokumentów, niezależnie
od formy w jakiej powstał dany dokument (pismo, email, faks). Każda informacja jest łatwa do odnalezienia
i odpowiednio skojarzona.
Opisywane rozwiązania umożliwiają pracownikom
firmy ewidencję różnego rodzaju dokumentów, jakimi
operuje się w organizacji. Mogą to być zarówno dokumenty zewnętrzne (faktury zakupu, umowy, oferty), jak
i dokumenty wewnątrz firmowe (regulaminy, zarządzenia, dokumenty ds. jakości, wnioski, podania itp.).
Każdy dokument elektroniczny w ramach repozytorium jest opisany poprzez fiszkę dokumentu. W ramach
fiszki określany jest rodzaj dokumentu, tytuł, segregator
i wiele innych cech. Ze względu na rodzaj dokumentu, mogą być określane dodatkowe cechy, które później

Do najważniejszych korzyści biznesowych opisywanych
systemów zaliczyć należy:
obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa,
obniżenie pracochłonności i usprawnienie procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie zautomatyzowanie i zestandaryzowanie elektronicznego obiegu dokumentów,

koordynację przepływu dokumentów,
zarządzanie i bezproblemowe panowanie nad dużą ilością różnych dokumentów przedsiębiorstwa,
zapewnienie jednoznaczności i bezbłędności w opisie dokumentów,
znaczne podwyższenie efektywności i jakości pracy użytkowników systemu,
wyeliminowanie wielu działań nie wnoszących wartości dla klienta, np. przekazywanie pracy z „rąk do
rąk”, oczekiwanie na dokumenty czy powtarzania tej samej prostej czynności z każdym przepływem procesu,
realizację zadań związanych z dokumentami niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkownika (system dostępny z poziomu przeglądarki internetowej),
całkowite zabezpieczenie i ochrona dokumentów i procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie,
zapewnienie dostępu do odpowiednich informacji (profilowanych) dla każdego użytkownika,
możliwość kompletnej analizy obiegu dokumentów,
możliwość przechowywania i dostępu do praktycznie każdego typu dokumentów we wbudowanym elektronicznym repozytorium.
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mogą być wykorzystane np. w procedurach automatycznego księgowania, jak np. kontrahent, kwota netto, projekt i inne, dowolne cechy.
Do fiszki dokumentu dołączony może być plik stanowiący obraz elektroniczny dokumentu. Może to być plik
edytora tekstu typu Word, arkusz kalkulacyjny, czy też
plik z obrazem dokumentu zeskanowego, otrzymanego
mailem. Program sam zarządza organizacją plików na
dysku. Pliki mogą być przechowywane w określonym
repozytorium dokumentów, które może przyjąć postać
współdzielonego katalogu, serwera FTP lub katalogu
w usłudze Google Drive. Do jednej fiszki może być
załączone wiele plików (dokumenty wieloczęściowe).
System zarządza takimi czynnościami, jak pobranie pliku do redakcji, blokowanie redakcji przez innych operatorów itd. Zarządza również uprawnieniami do odczytu
i zapisu poszczególnych dokumentów. Pliki mogą być
pobrane z dysku, lub utworzone na podstawie szablonów dokumentów aplikacji zewnętrznych. Umożliwia
to szybkie tworzenie ofert lub umów z kontrahentami
i pracownikami. Można także skanować dokumenty papierowe i zamieniać je na wersje elektroniczne. Skanowanie może się odbywać podobnie jak dołączanie dokumentu do folderu lub poprzez wywołanie automatycznej
funkcji skanowania. Wówczas zeskanowany dokument
można obejrzeć w systemie i zapisać go w formie elektronicznej. Aplikacja może obsługiwać urządzenie skanujące bezpośrednio, oraz poprzez import z katalogów
współdzielonych z tym urządzeniem.
Wszystkie dokumenty pogrupowane są w segregatory,
które tworzą strukturę hierarchiczną, co pozwala na ich
uporządkowanie oraz przejrzyste nadawanie uprawnień.
Drzewo segregatorów można importować ze struktury
katalogów na dysku. Istnieje także możliwość zbiorczego importu dokumentów z plików dyskowych.
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Funkcjonalności
opisywanych rozwiązań:
elektroniczne archiwum dla wszystkich dokumentów kosztowych,

obsługa wielu źródeł wejścia dokumentów
(fax, email, skan, upload),

rozpoznawanie tekstu i automatyczna indeksacja (OCR z silnikiem uczącym się),

elektroniczny workflow dokumentów,
słowniki biznesowe,
monitoring terminów i powiadomienia mailowe,

integracja z wewnętrznymi i zewnętrznymi
systemami firmy (np. klasy ERP).

Wbudowane narzędzia wiązania dokumentów elektronicznych z innymi dokumentami w systemie (np.
zamówienia, faktury, oferty) pozwalają na wdrożenie
spójnej polityki archiwizacji i elektronicznego obiegu
dokumentów w firmie. Oczywiście, przy poszanowaniu
zasad bezpieczeństwa i dostępu wyłącznie do określonych materiałów.

Obieg dokumentów
W ramach modułu elektronicznego obiegu dokumentów istnieje możliwość inicjowania i obsługi obiegu
dokumentu rozumianego jako lista realizowanych kolejno zadań przez różnych operatorów w ramach danego
procesu biznesowego. Źródłem inicjacji obiegu jest zazwyczaj wprowadzenie do systemu nowego dokumentu,
który następnie powinien być “obsłużony” przez wiele osób w firmie. Np. w przypadku faktury kosztowej
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powinna ona być zatwierdzona przez osobę uprawnioną, zweryfikowana pod kątem formalnym, a na końcu
zaksięgowana w systemie księgowym.
Dekretacja określonego dokumentu w wersji elektronicznej polega na przypisaniu określonych zadań,
jakie w danym dokumencie mają wykonać pracownicy
wybranych działów i pozostałe osoby, w zależności od
ról pełnionych w organizacji. Dzięki zdefiniowaniu ról
możliwe jest określenie zastępstw operatorów. Przekazywanie określonego dokumentu do dekretacji może
się odbywać na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym,
że dokument można przekazać operatorowi do wiadomości, a ten odnotuje fakt zapoznania się z nim. Drugi
sposób polega na wykonaniu zadania przez przypisaną
do niego osobę (np. ocena dokumentu, akceptacja, opis
merytoryczny).
Elektroniczny obieg dokumentów oznacza, że dokumentacja oraz informacje przekazywane są w danej organizacji lub w systemie w formie elektronicznej. Oferowane aktualnie przez rynek rozwiązania zapewniają

spójne i skuteczne zarządzanie dokumentami oraz związanymi z nimi procesami biznesowymi. Przedsiębiorstwo zyskuje możliwość rejestracji dokumentów niezależnie od ich formatu, bezpieczną archiwizację oraz
szybki dostęp do zawartości, zwłaszcza w kontekście
zadań wynikających z przebiegu procesu biznesowego.
W większości przypadków dokumenty krążące po poszczególnych działach, pokojach czy też osobach pracujących w danej instytucji/ przedsiębiorstwie mają formę
papierową, co sprzyja ich zagubieniu lub zniszczeniu.
Dodatkowo osoby odpowiedzialne za akceptację, lub zajmujące się danym dokumentem często potwierdzają za
pomocą podpisu lub pieczątki fakt przyjęcia do wiadomości. Sporo osób umieszcza także własne notatki na dokumentach. Takie postępowanie może powodować problemy,
gdyż jest ono podatne na błędy, najczęściej wynikające
z braku odpowiedzialności, lub też z braku poświęcenia
niewystarczającej ilości uwagi dokumentom.
Aby jak najbardziej zminimalizować możliwość popełnienia wyżej wymienionych błędów oraz poprawić
komfort użytkowania archiwum zawierającego wszelką
dokumentację na rynku istnieje szereg firm, które specja-
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lizują się m. in. w opracowywaniu systemów obiegu dokumentów. Głównym celem tego typy wdrożenia są między innymi zminimalizowanie czasu obiegu dokumentu,
usprawnienie procedur obiegu dokumentów, możliwość
kontroli obiegu dokumentów, stworzenie centralnego
archiwum, zmniejszenie czasu dostępu do dokumentów,
zwiększenie efektywności pracy z dokumentami oraz
zmniejszenie czasu potrzebnego na lokalizację dokumentu. Dobrze zaplanowany oraz wdrożony system obiegu
dokumentów znacznie poprawia organizację pracy sekretariatów, biur podawczych oraz innych komórek przedsiębiorstwa odpowiedzialnych w dużej mierze za sprawny oraz kontrolowany przepływ dokumentów.
Dzięki zastosowaniu centralnego repozytorium, w którym rejestrowane są wszystkie dokumenty wpływające,
wychodzące oraz krążące po terenie przedsiębiorstwa
możliwe jest rejestrowanie wszelkich zdarzeń dotyczących danego dokumentu oraz tworzenie historii zmian
(wersjonowanie) wprowadzanych w jego treści. Wykorzystując mechanizmy kontroli dostępu oraz uprawnień
użytkownicy posiadający odpowiednie kompetencje
mogą udostępniać dokumenty przychodzące zewnątrz
jak i również tworzone wewnątrz firmy. Zaawansowane
systemy obiegu dokumentów posiadają znacznie rozbudowaną funkcjonalność ani jeżeli wynikałoby to z samej
idei tego przedsięwzięcia.
Do pełnego wykorzystania zalet elektronicznego
obiegu dokumentów konieczne jest spełnienie dwóch
podstawowych warunków. Przede wszystkim system
powinien być dobrany do potrzeb organizacji oraz zostać odpowiednio wdrożony. Chcąc uniknąć ryzyka
niepowodzenia coraz więcej firm decydujących się na
workflow korzysta ze wsparcia partnerów zewnętrznych. Kluczowym elementem powodzenia każdego
wdrożenia jest wnikliwa analiza przed wdrożeniowa,
profesjonalny i kompetentny zespół prowadzący wdrożenie oraz sprawdzona metodyka wdrożeniowa.
Biorąc pod uwagę informacje zawarte w powyższej
treści należy poświęcić dużo uwagi oraz głęboko przeanalizować zapotrzebowanie oraz stan faktyczny obiegu
dokumentów w firmie przed wyborem konkretnego rozwiązania. Elektroniczny system obiegu dokumentów powinien być narzędziem umożliwiającym wprowadzanie
wielu modyfikacji ustawień w trakcie funkcjonowania
systemu. W zależności od zachodzących zmian organizacyjnych w firmie i potrzeb użytkowników dozwolone
jest rozwijanie stworzonych struktur organizacyjnych,
typów dokumentów i formularzy. System powinien być
elastycznym narzędziem umożliwiającym wprowadzanie wielu modyfikacji ustawień w trakcie jego funkcjonowania, zapewnić realizację idei „biura bez papierów” z zachowaniem pełnej kontroli nad dostępem do
dokumentów. Dodatkowo takie rozwiązanie może także
wspomagać przy okazji funkcjonowanie systemów jakości, co wydatnie sprzyja polepszeniu organizacji pracy oraz integracji przedsiębiorstwa.
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ELO ECM Suite 10
Poczuj cyfrową przewagę

ELO ECM Suite 10 stanowi kompletny pakiet umożliwiający nowoczesne,
cyfrowe zarządzanie informacją w Państwa firmie. ELO ECM Suite
10 dostosowuje się do indywidualnych wymagań, zapewniając w ten
sposób wydajne procesy i ukierunkowany przepływ informacji.
Wszystkie informacje istotne dla firmy są przechowywane w ustrukturyzowanej formie w jednym
miejscu i zarządzane przez cały cykl życia w logiczny sposób i z uwzględnieniem odpowiednich
przepisów prawnych. W ten sposób ELO ECM Suite 10, jako centralna platforma informacyjna,
skupia całą wiedzę o przedsiębiorstwie, a także umożliwia łatwy i natychmiastowy dostęp do
potrzebnych informacji. Dzięki temu można szybko reagować i udzielać informacji. Pomocne są
przy tym inteligentne mechanizmy wyszukiwania.
ELO ECM Suite 10 włącza istotne dla przedsiębiorstwa dokumenty i informacje – również te
pochodzące z aplikacji zewnętrznych – w procesy biznesowe. Stanowi to istotną korzyść, bo dzięki
temu są one dostępne na właściwym etapie procesu we właściwym czasie. W ten sposób można
korzystać z przyspieszonych procesów biznesowych i logistyki informacji tworzącej wartość dodaną.
Prace wykonywane ręczne i archiwa papierowe zostaną zdigitalizowane. Pozwala to zaoszczędzić
cenny czas i zmniejszyć koszty. Jednocześnie zwiększa się przejrzystość w firmie, ponieważ
wszystkie etapy przetwarzania i zmiany są rejestrowane w sposób zapewniający identyfikowalność.

Zapraszamy do udziału w naszej konferencji – 11 Października w Hotelu „NOVOTEL Airport
Warszawa” odbędzie się VII już Kongres ELO ECM, na którym przedstawimy m.in. nowe
rozwiązania i produkty ELO. Więcej informacji na naszej stronie www.elo-digital.pl

2017-03
ELO b.indd
g.indd 147

2017.07.21
2017.07.0605:59
05:06

Elektroniczny

obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów umożliwia znaczne przyspieszenie procesów biznesowych, ponieważ
wszystkie osoby korzystające z systemu elektronicznego obiegu dokumentów i informacji mogą szybko uzyskać dostęp do aktualnych, a przede wszystkim zawsze
właściwych informacji niezbędnych do odpowiedniego
i niezakłóconego funkcjonowania instytucji lub firmy.
Ponadto, jeżeli dana organizacja posiada system elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzanie wszelkimi istotnymi informacjami oraz najważniejszymi danymi jest znacznie ułatwione.
Przepływ danych odbywa się za pomocą odpowiedniego systemu informatycznego. System ten służy do
administrowania elektronicznym obiegiem dokumentów, rozdzielania zadań dla poszczególnych działów
i pracowników, a także do zarządzania dostępem do
elektronicznego obiegu dokumentów, w zależności od
pozycji i funkcji danej osoby w organizacji. System
elektronicznego obiegu dokumentów oraz informacji
oparty jest o mechanizmy typu workflow, dzięki któremu możliwa jest swobodna wymiana dowolnej dokumentacji w formie elektronicznej.
Podstawowe korzyści posiadania systemu informatycznego umożliwiającego elektroniczny obieg dokumentów to przede wszystkim ograniczenie kosztów
przedsiębiorstwa, na przykład dzięki wyeliminowaniu
lub znacznemu ograniczeniu drukowania dokumentacji
papierowej. Poza tym dzięki elektronicznemu obiegowi
dokumentów znacznie wzrasta wydajność pracowników,
którzy nie muszą tracić czasu na poszukiwanie potrzebnych im informacji. Praca z elektronicznym obiegiem
dokumentów sprzyja kontroli jakości tej pracy i tego,
jak poszczególne zadania zostały wykonane. Można też
dzięki systemowi elektronicznego obiegu dokumentów
sprawdzić historię realizacji poszczególnych zadań,
zweryfikować, ile to trwało i odpowiednio zaplanować
podobne działania w przyszłości. I wreszcie elektroniczny obieg dokumentów ma tę zaletę, że zgromadzona
dokumentacja firmowa jest zawsze bezpieczna i nie ma
ryzyka zagubienia lub zniszczenia jedynej kopii.
Wdrożenie obiegu dokumentów zawsze rozpoczynamy od analizy obecnego sposobu działania przedsię-
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biorstwa. W ramach zakresu określonego w projekcie
rozpoznajemy jakie obecnie procedury funkcjonują
w przedsiębiorstwie oraz w jakim stopniu są ustrukturyzowane. Duże przedsiębiorstwa w większości mają zdefiniowane procedury działania, jednak w sytuacji, gdy
do ich realizacji nie jest aktywnie użytkowany system
informatyczny, to procedury takie charakteryzują się
znaczącą liczbą wyjątków, które nie są kontrolowane
i w pełni rozumiane.
Koszty przetwarzania i przechowywania elektronicznych dokumentów są wielokrotnie niższe niż w przypadku dokumentów papierowych. Koszty wyszukiwania
informacji przez pracowników to często 10% ich całkowitego czasu pracy. Z kolei elektroniczne przekazywanie
poleceń służbowych i zadań pozwala na łatwe raportowanie sposobu i terminowości ich załatwienia. W systemie
elektronicznego obiegu dokumentów łatwiej dostrzec obłożenie i efekty pracy każdego z pracowników. Ponadto
łatwiej jest wyegzekwować jednolite zasady pracy, co
skutkuje zwiększeniem poziomu kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa. Dzięki opisywanym rozwiązaniom kierownictwo firmy ma możliwość precyzyjnego badania,
jak sprawnie i efektywnie realizowane są zadania, jakie
na co dzień realizują pracownicy firmy.
Moduł zapewnia zarówno modelowanie samego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem jego sposobu obsługi w systemie, jak i też oferuje system wykonawczy
do procesów. Specjalnie zaprojektowana filozofia i sposób sterowania procesem umożliwia ścisłą integrację
mechanizmów workflow ze standardowymi funkcjami
oprogramowania, np. operacjami na zamówieniach czy
dokumentach typu faktury, dokumenty magazynowe, raporty produkcyjne itp. Realizacja procesu jest sterowana przez serwer workflow. Każda instancja procesu jest
widoczna dla osób zarządzających oraz udokumentowany jest cały przebieg danej instancji procesu.
Podstawowymi zaletami elektronicznego obiegu dokumentów są szybszy oraz sprawniejszy obieg dokumentów, szybszy dostęp do informacji oraz ich efektywne wykorzystanie, łatwy monitoring dokumentów
krążących w organizacji. Korzyści związane są również
z obniżeniem wydatków organizacji na bieżącą obsługę
administracyjną (papier, tusz do drukarki). Odpowiednio
wdrożony system workflow przynosi firmie wymierne
korzyści. Automatyzacja i usprawnienie procesów związanych z przetwarzaniem dokumentów pozwala organizacji efektywniej wykorzystywać zasoby ludzkie, przenosząc ciężar pracy na bardziej kluczowe dla organizacji
zadania. Dodatkowo skrócenie czasu realizacji poszczególnych czynności pozytywnie wpływa na proces obsługi
klientów i w rezultacie wizerunek organizacji.
Marek Figiel

Źródło: Archidoc, Atinea, Comarch, e-dokumenty.eu, s-puls.pl,
Grupa OEX, INTENSE Group, PrimeSoft Polska, Sente, Suncode,
Unizeto Technologies, Webcon.
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Efektywność firmy a elektroniczny obieg informacji

Elektroniczny obieg informacji to nie tylko informacja tworzona w sposób cyfrowy, ale też ogromna część danych, które
wciąż znajdują się na papierze.

K

ażda firma ma styczność z dokumentami, czy są to
faktury, pisma, arkusze kalkulacyjne, e-maile, deklaracje, umowy czy wnioski. Niezależnie od wielkości i branży, w którym działa przedsiębiorstwo, są one
jej nieodłącznym elementem. Od wielkości firmy zależy
jednak ilość i różnorodność tych dokumentów.
Ale informacje to nie tylko dokumenty. To również komunikacja między naszymi pracownikami oraz
z klientami, kontrahentami i partnerami. Zatem bardzo
istotne jest, by system przekazywania informacji w firmie działał zarówno sprawnie jak i bezpiecznie.
Raporty mówią, że firmy zmagają się nawet z 20%
spadkiem efektywności spowodowanym pracą nad dokumentacją papierową. Bez prawidłowej segregacji informacji i dokumentów może znacząco spaść wydajność
naszych pracowników, bowiem będą oni poświęcać więcej czasu i pracy na filtrowaniu tych informacji, które są
skierowane bezpośrednio do nich.
Już co trzecia europejska firma planuje w najbliższym
czasie całkowicie przejść na elektroniczną dokumentację. Jednak każde wdrożenie systemu informatycznego
to zmiana organizacyjna, a jak pokazują badania w 70%
przypadków nie osiąga się założonych celów biznesowych. Główną przyczyną jest prowadzenie wdrożenia
w taki sposób, że może wywołać opór po stronie pracowników oraz brak zaangażowania z ich strony, a w skrajnych przypadkach nawet jego sabotowanie. Zmusza to
bowiem do przynajmniej częściowej zmiany stylu pracy.
Nowoczesne narzędzia informatyczne mają nam pomóc
w ciągłym i wygodnym wglądzie do wszystkich firmowych dokumentów, ale również usprawnić komunikację
wszystkich pracowników niezależnie od stanowiska, co
wpływa pozytywnie na odpowiedni przepływ informacji
wewnątrz firmy. Co ciekawe, może się także okazać, że
wdrożenie takiego systemu zmusi nas do audytu dotychczasowych metod działania. Powinniśmy się bowiem sku-
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pić na efektywności i szybkości realizowania zamówień,
zamiast próbować ogarnąć „chaos w papierach” i bawić się
w „głuchy telefon” przy przekazywaniu wiadomości.
Jest również trzeci element układanki – sprzęt IT, który ma monitorować i kontrolować procesy w naszej firmie, a także często jest połączony z maszynami przemysłowymi. Przy planowaniu wdrożenia nowego systemu,
należy pamiętać, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie danych z trybu ich działania.
Każdy z systemów i sprzętów IT oferuje różne funkcjonalności, ale różnią się ceną i kosztami wdrożenia.
Powstaje wiele pytań dotyczących tego jak wybrać odpowiednie narzędzia. Elektroniczny obieg informacji ma
nam pomóc zaoszczędzić czas, ale nie oznacza tego, że
mamy go teraz tracić na wybór właściwych rozwiązań.
Spieszymy z pomocą i proponujemy rozwiązanie, które zaoszczędzi czasu i ułatwi podjęcie decyzji. Zatem jeżeli chcą
Państwo usprawnić i uporządkować obieg informacji i dokumentów w swojej firmie, zapraszamy do udziału w największej w Polsce konferencji o obiegu dokumentów i procesów
biznesowych – Summit EOIF GigaCon Elektroniczny Obieg
Informacji w Firmie, która będzie miała miejsce na PGE Narodowym w Warszawie w dniach 26-27 lipca 2017 roku.
W ciągu 2 dni w jednym miejscu przedstawiciele wiodących firm zaprezentują bezpośrednio swoje rozwiązania i narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania
działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.
Co więcej zaprezentowane zostaną przykłady z praktycznych wdrożeń podczas kilkudziesięciu prowadzonych przez ekspertów prelekcji.
Magazyn NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE objął wydarzenie Patronatem Medialnym.
Udział w tym spotkaniu jest całkowicie bezpłatny,
wymagana jest jedynie rejestracja. Szczegóły na stronie
www.gigacon.org
jz
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Cyfrowa (r)ewolucja: IT pod rękę
z biznesem
Digitalizacja przedsiębiorstwa to nie tylko eliminacja papieru, a prawdziwa rewolucja w modelu zarządzania pracą w firmie.
Sukces poważnych graczy biznesowych potwierdza, że warto stawiać na rozwiązania, które aktywnie pracują na rzecz
firmy.

W

polskich przedsiębiorstwach elektroniczny
obieg dokumentów jest najczęściej kojarzony
z digitalizacją, ewidencją i archiwizacją informacji zgromadzonych na kartkach papieru, przez co
wybór odpowiedniego systemu informatycznego najczęściej pada na „klasyczne” obiegi, takie jak ewidencja faktur czy wniosków urlopowych. Jednak w obliczu
Czwartej Rewolucji Przemysłowej ci gracze, którzy
chcą liczyć się na rynku będą musieli rozważyć zastosowanie systemów, które oferują znacznie więcej.

Ręka w rękę przez cyfrową
transformację
– Digitalizacja to coś więcej niż przejście z rozwiązań analogowych na cyfrowe. To zmiana sposobu funkcjonowania całej firmy i myślenia o zarządzaniu nią.
A dobrze dobrany system sprawia, że owa zmiana jest
wyłącznie na lepsze – mówi Łukasz Wróbel, wiceprezes
firmy WEBCON, producenta WEBCON BPS, platformy
typu BPM-RAD (Business Process Management Rapid
Application Development), która umożliwia szybkie
dostarczanie kompletnych aplikacji biznesowych bez
kodowania.
Do niedawna odpowiedzialny za cyfrową transformację dział IT i działy związane z procesami biznesowymi były jak dwa różne, rządzące się swoimi prawami

50
2017-03 g.indd 50

i ścierające się światy. Zadaniem działu IT jest bowiem
zapewnienie spójności i ciągłości procesów, zwłaszcza
tych strategicznych, podczas gdy biznes musi błyskawicznie reagować na ciągle zmieniające się otoczenie
gospodarczo-społeczno-prawne. Ów niezamierzony podział spędzał sen z powiek pracownikom niejednej firmy, prowadząc do niepotrzebnych tarć i frustracji. Jednak wcale nie musi tak być.
– Rzeczywistość biznesowa zmienia się w obecnych
czasach tak szybko, że podział na procesy strategiczne i poboczne, tzw. model bimodal IT, zaczyna powoli
zanikać. Wymóg elastyczności, stawiany dotychczas
przede wszystkim aplikacjom obsługującym procesy
poboczne, zaczyna dotyczyć również obszarów strategicznych, kiedyś nienaruszalnych, a dzisiaj zmuszonych równie szybko reagować na zmiany. W przeciwnym razie systemy obsługujące procesy strategiczne
stają się kagańcem dla rozwoju biznesu. Działy IT muszą w związku z tym dostarczać adekwatnych rozwiązań, wspierających działy operacyjne firmy w szybko
zmieniającej się rzeczywistości, a nie stać jedynie na
straży sztywnych procedur – podkreśla Łukasz Wróbel
z WEBCON.

System, któr y żyje i pracuje
dla firmy
Taka forma cyfrowej transformacji
udała się w firmie CEDC International. CEDC to lider polskiego rynku
wódki, producent takich marek jak
Żubrówka, Soplica, Bols Platinum
czy Absolwent oraz jeden z największych importerów i dystrybutorów alkoholi z całego świata: Grant’s, Carlo
Rossi, Campari, Metaxa, Jägermeister i wielu innych.
Firma stosuje system wspierający
produkcję, w którym każdy element
składowy produktu końcowego czyli
butelka, jej zawartość, etykieta czy
nakrętka ma swój numer identyfikacyjny. Gdy pojawia się propozycja
nowego produktu, każdy jego element przechodzi najpierw złożoną
procedurę dopuszczenia, a potem pro-
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dukcji. Cały proces wymaga
wielokrotnego zatwierdzania
decyzji na różnych szczeblach,
w dodatku w placówkach koncernu, znajdujących się pod
Warszawą i w Białymstoku. –
Nie wyobrażam sobie, żeby tak
skomplikowany, złożony proces produkcji przeprowadzać
inaczej, niż za pomocą rozwiązania informatycznego, i to
precyzyjnie dopasowanego do
potrzeb naszej firmy – mówi
Marcin Grotowski, Collaboration Software Developer w firmie CEDC.
W firmie CEDC tym rozwiązaniem jest oparty na
WEBCON BPS system DROPS, składający się z 3 podprocesów: obiegu akceptacji nowego produktu, procesu
estymacji kosztów i procesu akceptacji warstwy wizualnej produktu. Rozwiązanie działa z powodzeniem już
od roku.
– System WEBCON BPS to coś więcej niż papier. Nie
chodzi jedynie o zamianę formatu treści z analogowego na cyfrowe – podkreśla Grotowski. – Formularz żyje
i pracuje, jednocześnie liczy, sprawdza, wysyła maile,
wyświetla komunikaty. Tego nie potrafi ani papier, ani
zwykły formularz. Co więcej, dla szeregowego pracownika DROPS to tylko jedna aplikacja, spójne środowisko, które ułatwia mu dostęp do potrzebnych informacji
i nie onieśmiela go stopniem skomplikowania – podkreśla. Korzystanie z WEBCON BPS ma też dla Grotowskiego inną zaletę. – Gdy mówię o jakimś nowym
rozwiązaniu, to tłumaczę je przez analogię do DROPS-a i mój rozmówca od razu mnie rozumie. Co więcej, jest
od razu entuzjastycznie nastawiony do pomysłu: wie, że
za tym stoi znana logika działania, szybka obsługa, bezawaryjność.

– Digitalizacja to coś więcej
niż przejście z rozwiązań
analogowych na cyfrowe. To
zmiana sposobu funkcjonowania
całej firmy i myślenia
o zarządzaniu nią. A dobrze
dobrany system sprawia, że owa
zmiana jest wyłącznie na lepsze –
mówi Łukasz Wróbel.
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Kula u nogi? Nie, skrzydła!
Największą przewagą systemu WEBCON BPS
jest możliwość tworzenia przez wewnętrzny dział IT
autorskich rozwiązań na potrzeby firmy. Jak zauważa
Grotowski, już po trzech miesiącach od wdrożenia
DROPS-a dział IT CEDC był w stanie stworzyć własne
obiegi, przy wsparciu ekipy WEBCON. Po roku
okazało się, że DROPS wymaga stworzenia jeszcze
dwóch elementów, które dział IT CEDC opracował
samodzielnie, w konsultacji z ekipą WEBCON. Dziś
system tworzą trzy zazębiające się elementy, stworzone
w odpowiedzi na odkrywane stopniowo potrzeby firmy.
Jak przyznaje Grotowski, przy standardowych systemach
dostępnych na rynku, takie podejście wymagałoby
ogromnych nakładów: pracy, czasu i kosztów.
– Ze względu na to, że WEBCON BPS to jeden projekt, jedna baza, jest to stosunkowo łatwe – podsumowuje ekspert z CEDC. – Jest to szczególnie ważne, gdy
z różnych przyczyn w firmie nie ma jeszcze ostatecznych
decyzji co do poszczególnych rozwiązań, które chce się
zastosować. Nie jest to modelowe działanie, ale czasami
tak się zdarza. Mimo to, nie tracąc czasu, można stworzyć fragmenty, które są pewnikami, a potem uzupełnić
je o nowe, i stworzyć spójną całość.
Obecnie w CEDC dąży się do tego, by jak najwięcej procesów trafiało do systemu, bo – jak przyznaje Grotowski – to po prostu ułatwia pracę w firmie.
W CEDC WEBCON BPS zastępuje obieg klasycznych, papierowych dokumentów, takich jak obsługa
faktur i wniosków urlopowych, ale także obsługuje
cały cykl zatrudnienia, od rekrutacji, przez podpisanie umowy, nadanie uprawnień, aż po rozliczenie
i wypłatę wynagrodzenia. Producent alkoholi wykorzystuje WEBCON BPS także w sposób nieszablonowy, np. do obsługi przepustek dla TIR-ów. W tym
przypadku, prosty w obsłudze interfejs pozwala ściśle
monitorować zasoby magazynowe.
Jak zauważa Grotowski, szukanie podobnego do
WEBCON BPS rozwiązania u zewnętrznego dostawcy
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nie byłoby łatwym zadaniem,
ponieważ tak ściśle dopasowane
rozwiązania tworzy się na indywidualne zamówienie. A to, jak
wskazuje, mogłoby pociągnąć
za sobą konieczność korzystania z usług wielu dostawców
i różnorodnych platform, które
należałoby ze sobą połączyć, jak
również przeciąganie się czasu
realizacji.

Biznes kocha IT
– Wartością dodaną WEBCON
BPS jest możliwość zebrania
wszystkich potrzebnych pracownikowi informacji w jednym miejscu. W dodatku wszechstronność jego zastosowania sprawia, że możemy proponować poszczególnym
działom rozwiązania niestandardowe, jeszcze lepsze,
niż te, o które się do nas początkowo zwróciły. Jedynym
ograniczeniem dla tego systemu jest nasza wyobraźnia
– podsumowuje Grotowski.
Łukasz Wróbel z WEBCON zauważa, że dzięki WEBCON BPS już niejeden dział IT stał się pełnoprawnym
partnerem w realizacji celów biznesowych firmy. – Szeregowi pracownicy chwalą informatyków korzystających z WEBCON BPS za intuicyjne, praktyczne narzędzia, które zdejmują z ich barków szereg uciążliwych,
powtarzalnych obowiązków. Dzięki temu mogą wykorzystać swój potencjał na realizację ambitniejszych zadań.
Ten system jest ich partnerem w pracy, a korzysta na tym
cała firma – podsumowuje wiceprezes WEBCON.

Łukasz Wróbel – Chief Business Development Officer, SVP w spółce WEBCON, która od 2006 roku tworzy autorskie oprogramowanie klasy iBPMS (intelligent Business Process
Management System) dla platformy Microsoft SharePoint. Humanista, a jednocześnie pasjonat technologii, od
lat związany z branżą IT i narzędziami, które pozwalają
zwiększać efektywność przedsiębiorstw i skutecznie
wprowadzać najlepsze praktyki zarządzania. Początkowo odpowiedzialny za business intelligence i systemy
ERP w Comarch, od 2010 roku współtworzy WEBCON,
gdzie odpowiada za rozwój biznesu. Prywatnie pasjonat
motoryzacji, fotografii i dobrej lektury.
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Marcin Grotowski – Collaboration Systems Coordinator w CEDC International. Firma jest liderem polskiego rynku wódki oraz jednym z największych importerów i dystrybutorów
alkoholi z całego świata. Związany z CEDC od 2012 r.,
obecnie odpowiada za zespół utrzymaniowo-rozwojowy
platformy SharePoint, w ramach którego prowadzi projekty z nią związane, jak również odpowiada za kontrolę
parametrów w systemie SP. Wcześniej zawodowo związany z markami takimi jak Coty czy L’Oreal oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Prywatnie miłośnik lasu,
zapalony majsterkowicz i amator motoryzacji.

1,3/2017
2017.07.21 05:59

Elektroniczny

podpis odręczny

raport

Odręczny podpis biometryczny
Elektroniczny podpis biometryczny jest to forma podpisywania dokumentów elektronicznych przy użyciu zaawansowanych
i bezpiecznych technologii.

R

ealia obrotu gospodarczego niejednokrotnie wymuszały na ustawodawcy podążanie za rozwojem
techniki, jednak w większości przypadków zmiany te nie kształtowały nowej rzeczywistości lecz miały
jedynie charakter deklaratoryjny. Powszechność przenośnych komputerów z dotykowym ekranem zwanych
tabletami otwiera nowe możliwości w relacjach między
kontrahentami, zwłaszcza w dobie rosnącego udziału
e-zakupów w handlu. Rozpowszechnienie stosowania
tytułowego rozwiązania w biznesie jest kwestią czasu.
Duża część umów przewiduje, aby wszelkie zmiany postanowień umownych były zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, założenie, że podpis odręczny na tablecie zachowuje wyżej wskazane wymogi
powoduje tworzenia przyjaźniejszego środowiska dla
obrotu gospodarczego.
Metoda w sposób nierozerwalny wiąże biometryczny obraz podpisu odręcznego z dokumentem elektronicznym umożliwiając jego automatyczną weryfikację
w dowolnym momencie przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów porównawczych. Odręczny podpis
biometryczny jest z powodzeniem stosowany w różnych
obszarach działalności biznesowej związanej z koniecznością autoryzacji dokumentów podpisem odręcznym
(umowy, formularze, wnioski, polisy), potwierdzania
transakcji bankowych oraz innych czynności związanych z realizacją procesów biznesowych.
Podpisywanie umów oraz innych dokumentów wymusza niejednokrotnie konieczność wydrukowania
dokumentu w celu naniesienia podpisu i ponowne
przekonwertowanie do formy elektronicznej w celu uru-

chomienia procesu obiegu dokumentu czy archiwizacji
elektronicznej wersji podpisanego dokumentu. Korzystając z elektronicznego podpisu odręcznego mamy
możliwość zachowania spójności pomiędzy bezpie-
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czeństwem i formą dokumentu poprzez wykorzystanie
zaawansowanej technologii nanoszenia podpisu odręcznego, ale w formie elektronicznej eliminując z obiegu
formę papierową dokumentu. Wykorzystanie interaktywnych tabletów do podpisu usprawnia i przyspiesza
obsługę Klienta.
Oferowane obecnie przez rynek rozwiązanie zapewniają wysoką wydajność i stabilność rozwiązania, przyjazny i ergonomiczny interfejs użytkownika, zgodność
ze standardami bezpieczeństwa (dane biometryczne,
szyfrowanie) oraz korzystny współczynnik wartości dodanej w stosunku do ceny.
Choć nazwy są zbieżne, to elektroniczny podpis –
zwany również bezpiecznym podpisem – różni się
znacznie od odręcznego podpisu elektronicznego zarówno w zakresie sposobu składania samego podpisu,
jak i regulacji prawnych. Oczywiście oba typy podpisu,
służą do poświadczania dokumentów mających cyfrową
(elektroniczną) formę i umożliwiają identyfikację osoby
składającej podpis.
Opisywana forma poświadczenia woli jest to podpis,
jaki umieszcza się za pomocą stylusa lub piórka na dokumencie elektronicznym. Mówiąc bardziej wprost – na
ekranie tabletu czy panelu do podpisu, użytkownik podpisuje się tak, jakby robił to długopisem na papierowym
dokumencie. Oprogramowanie przetwarza odręczny
podpis na wersję elektroniczną i umieszcza go na dokumencie. Panele do podpisu, poza tym, że zbierają z ekranu statyczne dane (czyli „kształt” podpisu), dodatkowo
zachowują informacje o czasie złożenia podpisu, nacisku stylusa na ekran czy sposobu, w jaki wykonano podpis (czas poszczególnych ruchów piórkiem). Są to tzw.
dane dynamiczne. W efekcie powstaje biometryczny
obraz podpisu, charakterystyczny dla jednej tylko osoby
i niezwykle trudny do podrobienia, który zakodowywany jest w dokumencie.
Czy autoryzacja dokumentu za pomocą odręcznego
podpisu elektronicznego jest ważna z punktu widzenia
prawa? W Polsce nie istnieje ustawa, która precyzowałaby skuteczność prawną odręcznego, biometrycznego
podpisu elektronicznego. Na samym początku należy
wskazać, iż Kodeks Cywilny poprzez art. 60 stanowi, iż
z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez
każde zachowanie tej osoby, które ujawnia jej wolę
w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie
tej woli w postaci elektronicznej. Z powyższego wynika, że jeśli ustawa nie stanowi inaczej oświadczenie
woli można wyrazić dowolnym znakiem. Oświadczenie
woli musi spełniać jednak przesłanki zawarte w wyżej
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wskazanym przepisie. Jedną z nich jest zgodność formy
z zastrzeżeniami zawartymi w ustawie, kolejną zaś wymóg dostateczności przy ujawnieniu woli.
Spełnienie pierwszej z wyżej wymienionych przesłanek nie rodzi kontrowersji interpretacyjnych. Ustawodawca używając klauzuli generalnej dostateczny w art.
60 Kodeksu Cywilnego zmusił nas do skorzystania
z dorobku doktryny i judykatury w celu dookreślenia
jej znaczenia. Zgodnie z doktryną każdy spowodowany
przez kogoś dostrzegalny układ rzeczy lub zjawisko,
jeżeli w świetle przyjętych reguł znaczeniowych przejawia decyzję wywołania określonych konsekwencji
cywilnoprawnych, jest jednakowo traktowaną czynnością prawną. Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
16 stycznia 1970 r. o sygn. akt III PRN 96/69 interpretując wyżej wskazany przepis Kodeksu Cywilnego
stwierdził, iż także takie zewnętrzne przejawy wyrażenia woli jak: gesty ręką, potakiwanie głową i inne
przyjęte powszechnie znaki porozumiewania się również są kwalifikowane jako zachowania wyrażające
złożenie oświadczenia woli. Oświadczenia woli wyrażone w wyżej wskazany, pozajęzykowy sposób wymagają ponadto uwzględnienia ich kontekstu. W przypadku oświadczeń woli przybierających postać językową
dokonuje się ich interpretacji w oparciu o ogólne reguły języka.
Konkludując, należy uznać, iż w obecnym stanie
prawnym jest możliwe zawarcie umowy poprzez złożenie odręcznego podpisu na tablecie. Należy zastrzec jednak, iż nie każda umowa zawarta w ten sposób będzie

wywierać skutki prawne, np. umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
Kodeks Cywilny przewiduje różne formy szczególne dla
dokonania czynności prawnych, niedochowanie przewi-
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dzianej formy czynności prawnej powoduje różne konsekwencje prawne. Forma czynności prawnej może być
zastrzeżona: pod rygorem nieważności, dla wywołania
określonych skutków prawnych lub dla celów dowodo-

wych. Zgodnie z powyższym należy uznać za słuszny
pogląd, iż umowa może być zawarta poprzez złożenie
odręcznego podpisu na tablecie, ponieważ spełnia przesłanki art. 60 Kodeksu Cywilnego, zastrzegając jednak,
że ustawa nie przewiduje innej formy dokonania danej
czynności prawnej.
Odmienną kwestią jest odpowiedź na pytanie: czy
możliwe jest zachowanie wymogu formy pisemnej pod
rygorem nieważności poprzez złożenie odręcznego podpisu na tablecie? Należy wskazać, iż zgodnie z art. 73 §
1 Kodeksu Cywilnego o nieważności czynności prawnej z powodu niedochowania formy pisemnej możemy mówić tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor
nieważności dla danej czynności prawnej w przypadku
niezachowania formy pisemnej. Takie skutki będą miały uchybienia formy na przykład w przypadku umowy
leasingu (art. 709² KC) czy pełnomocnictwa ogólnego
(art. 99 § 2 KC).
Przesłanki, które musi spełniać pisemna forma
czynności prawnej zawarte są w art. 78 § 1 Kodeksu Cywilnego. Pierwszą z nich jest wymóg złożenia własnoręcznego podpisu, kolejną zaś wymóg by
własnoręcznie podpisany dokument obejmował treść
oświadczenia woli. Jeśli obie powyższe przesłanki
zostaną spełnione możemy mówić o pisemnej formie
czynności prawnej w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.
Kluczowym zadaniem jest dookreślenie pojęć „dokument obejmujący treść oświadczenia woli” oraz „własnoręczny” podpis. Definicję prawną pojęcia dokument
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znajdziemy w art. 115 § 14 Kodeksu Karnego stanowi
on, iż dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim
treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub
okoliczności mającej znaczenie prawne. Ustawodawca
nie określił rodzaju materiałów jakich należy użyć do
sporządzenia dokumentu. Doktryna wypracowała stanowisko, iż dokument powinien być sporządony z materiałów zdolnych do utrwalenia treści oświadczenia woli,
która powinna być z kolei wyrażona w języku pisanym,
a więc z użyciem stosownych znaków graficznych – liter. Ponadto materiał z jakiego sporządzony jest dokument powienien pozwalać na umieszczenie na nim własnoręcznego podpisu, wskazującego na osobiste cechy
człowieka składającego podpis.
Termin własnoręczny podpis w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego również był wielokrotnie
przedmiotem rozważań doktryny i judykatury. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 grudnia 1993 r., o sygn.
akt III CZP 146/93 stwierdził, iż własnoręczny podpis
jest to językowy znak graficzny postawiony własnoręcznie przez osobę składającą oświadczenie woli, co
pozwala na podstawie badań grafologicznych ustalić,
od kogo on pochodzi. Powinien on wskazywać imię
i nazwisko składającego oświadczenie woli, jednak
jeśli można dokonać identyfikacji w inny sposób wystarczy podpisanie się samym nazwiskiem i to nawet
w skróconej formie. Ponadto podpis powinien zostać
umieszczony pod tekstem oświadczenia woli. Z kolei
zagadnienie własnoręczności podpisu Sąd Najwyższy
w wyroku o sygn. akt IV CSK 78/09 dookreślił jako
nadanie cech indywidualnych i powtarzalnych podpisowi, który nawet nie będąc czytelnym powinien wskazywać na cechy charakterystyczne dla osoby, która go
składa i tym samym wskazywać na tę osobę. Z kolei
w wyroku o sygn. akt II CKN 153/97 Sąd Najwyższy
stwierdził, iż konieczność własnoręczności podpisu
wynika z tego, że przy podpisie chodzi o udokumentowanie nie tylko brzmienia nazwiska, ale także i charakteru pisma, by w ten sposób ułatwić orientację w rozpoznaniu osoby. Jest to zatem wymaganie niezbędne
dla bezpieczeństwa obrotu.
W drugim zdaniu art. 78 § 1 Kodeksu Cywilnego
stanowi, iż do zawarcia umowy wystarcza wymiana
dokumentów obejmujących treść oświadczenia woli,
z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub
dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.
Należy stwierdzić, że przy umowie podpisanej przez
złożenie odręcznego podpisu na tablecie także wymogi
zawarte w tym artykule zostaną spełnione.
Dokonując subsumpcji w oparciu o wyżej przytoczone argumenty należy stwierdzić, iż możliwe jest
zachowanie wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez złożenie odręcznego podpisu na ta-
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blecie. Odręczny podpis elektroniczny inaczej też zwany
podpisem biometrycznym nie
różni się cechami zewnętrznymi od tradycyjnego podpisu
ręcznego oprócz tej jednej, że
jest utrwalony na urządzeniu
elektronicznym. Jednak nie
jest on tylko dwuwymiarowym obrazem elektronicznym
zwykłego podpisu. Dzięki zastosowanym
rozwiązaniom
zbiera on przy użyciu odpowiednich urządzeń dotykowych dane dynamiczne takie
jak: poziom nacisku pióra,
parametry charakteryzujące
przyspieszenie dla poszczególnych części podpisu oraz
czas składania podpisu. Zamiast papieru podpis jest
dokonywany na urządzeniu
dotykowym wyświetlającym
aktualną treść oświadczenia
woli jednak sama czynność
jest tożsama z podpisem tradycyjnym piórem na papierze.
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przesłanka własnoręczności podpisu
przewidziana w art. 78 § 1
Kodeksu Cywilnego w przypadku odręcznego podpisu
na tablecie zostaje spełniona,
ponieważ nie da się odmówić takiemu podpisowi, ze
względów na zapis tak wielu
wymienionych wyżej danych,
cech powoływanych w wcześniej powoływanych wyrokach Sądu Najwyższego, czyli
indywidualnego
charakteru
oraz powtarzalności podpisu,
za pomocą których można zidentyfikować osobę składająca dane oświadczenie woli.
Ponadto taki podpis ze
względu na zapisane dane nie
jest tylko dwuwymiarowym
obrazem. Co ma swoje głębokie konsekwencje w zakresie
bezpieczeństwa obrotu, które
jak wskazuje Sąd Najwyższy
w wyroku o sygn. akt II CKN
153/97 jest cechą istotną przy
definiowaniu własnoręczności
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podpisu. Niebezpieczeństwo skopiowania odręcznego
podpisu na tablecie zostało wyeliminowane przez pobranie danych o poziomie nacisku pióra, przyspieszeniu
charakterystycznych dla poszczególnych części podpisu
oraz czasu składania podpisu. Z kolei w wyroku Sądu
Najwyższego o sygn. akt IV CSK 228/07 zawarta jest
teza, stanowiąca, iż nie jest spełniona forma pisemna w przypadku elektronicznej kopii podpisu. Jednak
w przedmiotowym zagadnieniu nie możemy mówić
o elektronicznej kopii podpisu, z wyżej wskazanych
względów.
Ponadto w tym samym wyroku Sąd Najwyższy
stwierdza, iż ustawodawca nie określił bliżej pojęcia
dokumentu, o którym mowa w przytoczonym przepisie, dlatego przyjmuje się, że dokument może być
sporządzony za pomocą takich materiałów, które mogą
utrwalić treść złożonego oświadczenia woli, a więc
zarówno ręcznie, jak i mechanicznie. Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, że i ta przesłanka art. 78
§ 1 Kodeksu Cywilnego jest spełniona w przypadku
odręcznego podpisu na tablecie. Należy podnieść też
treść § 2 wyżej wskazanego przepisu, który stanowi, że
oświadczenie woli złożone w postacie elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
jest równoważne oświadczeniu woli złożonemu w formie pisemnej.
Oczywiście odręczny odpis na tablecie nie jest elektroniczną formą podpisu opisaną powyżej jednak należy zauważyć pewne analogie. Ustawa z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym, która znowelizowała art. 60
Kodeksu Cywilnego dodając do jego brzmienia możliwość wyrażenia woli w postaci elektronicznej, czyli za
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czenia woli zawierała się w szerokim brzmieniu przepisu
obowiązującego przed nowelizacją. Ratio legis wprowadzenia powyższej nowelizacji polegało na podkreśleniu
skuteczności i dopuszczalności elektronicznego sposobu
składania oświadczeń prawnych.
Podpis biometryczny z wyżej opisanych względów
w znaczący sposób przyczynia się do przyspiesze-

nia i uproszczenia obrotu gospodarczego, a praktyka
w związku z rozwojem technologii z pewnością wykaże
jego użyteczność w stosunkach między kontrahentami.
Powyższe argumenty wskazują, iż w obecnym stanie
prawnym judykatura i doktryna dopiero stoi przed zadaniem szerszego opisania powyższego problemu, ale
może w niedalekiej przyszłości opinie te zaowocują nowelizacją Kodeksu Cywilnego, tak jak w wyżej podanym przykładzie.
Odręczny podpis elektroniczny jest stosowany przy
podpisywaniu umów cywilno-prawnych w różnych
obszarach biznesu – np. w bankowości (stosują je np.
Alior i Berliner Sparkasse), w logistyce (potwierdzanie
odbioru przesyłki) w branży nieruchomości (zawieranie
umowy pośrednictwa) czy od jakiegoś czasu w lombardach. Dzięki opisywanym parametrom ów podpis, po
pierwsze, jest praktycznie niepodrabialny. Po drugie
zaś eliminuje problem weryfikacji „koślawych” podpisów, rozwiązuje też podstawowy problem: konieczność
przechowywania oryginału dokumentu, w tym umowy
z klientem, na której widnieje jego podpis. Skoro klient
od razu podpisuje się cyfrowo to i oryginał umowy nie
musi być sporządzony na papierze. Pozostaje nam tylko
przypomnieć o oszczędnościach finansowych wynikających z mniejszej ilości papierowych dokumentów obiegających firmę.
Marek Figiel

pomocą wiadomości e-mail czy też poprzez oświadczenia
woli zapisane na przenośnych pamięciach USB. Zmiana
przepisu nie była podyktowana faktem niemożności składania wcześniej oświadczeń woli w tej postaci, gdyż jak
zgodnie wskazuje się w doktrynie, taka postać oświad-
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