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Zarządzanie ryzykiem

Logiczna i systematyczna metoda 
tworzenia kontekstu, identyfikacji, 

analizy oceny, działania ryzyka, 
nadzoru nad nim oraz informowania 

o nim w sposób, który umożliwi 
organizacji minimalizację strat i 

maksymalizację korzyści



System zarządzania środowiskowego:

Zapewnia skuteczną implementację planu lub procedur zarządzania środowiskowego zgodnie z 
celami i zadaniami polityki środowiskowej. Kluczową cechą jest przygotowanie 
udokumentowanego systemu procedur i instrukcji w celu zapewnienia skutecznej komunikacji i 
ciągłości wdrożenia oraz ciągle doskonalenie. 

EMAS  - Europejski system ekozarządzania i audytu

ISO 50001:2018 – międzynarodowa norma zarządzania efektywnością energetyczną

ISO 14001:2015 – międzynarodowa norma zarządzania środowiskowego

wykorzystywany do zarządzania 
aspektami środowiskowymi, 

spełniania zobowiązań 
dotyczących zgodności oraz 

odniesienia się do ryzyk i szans



Znormalizowane systemy zarządzania środowiskowego

Podejście do zarządzania 
organizacją oparte na 

ryzyku (HLS)
Identyfikacja i ocena ryzyka – ocena 
wpływu aspektów środowiskowych, 
czyli elementów działań organizacji, 
które wzajemnie mogą oddziaływać 

ze środowiskiem. 



Ryzyko środowiskowe

➢Prawdopodobieństwo wystąpienia szkód (zagrożeń) dla zdrowia
i/lub środowiska przyrodniczego o określonych skutkach
wynikających ze wzajemnych oddziaływań przedsiębiorstwa i
środowiska.

➢Prawdopodobieństwo wystąpienia szans na poprawę stanu
środowiska o określonych efektach.



Ryzyko środowiskowe

➢Ryzyko dla zdrowia ludzi wynikające z zanieczyszczenia
środowiska

➢Ryzyko w ekologii dotyczące prawdopodobieństwa
wystąpienia szkód w środowisku przyrodniczym

➢Ryzyko wystąpienia szkód majątkowych



Metodyka badań

Narzędzie:
Środowiskowa ocen cyklu życia (LCA) – ocena potencjalnych oddziaływań na środowisko i 
zasobów wykorzystywanych przez cały okres życia wyrobu, począwszy od pozyskania 
surowców, przez produkcję wyrobu, użytkowanie, aż po jego końcowe zagospodarowanie

Granice systemu „od bramy do 
bramy”

W granice systemu włączono jedynie proces organicznego przetwarzania dotyczący 
instalacji BioRen od etapu wstępnej obróbki do etapu produkcji biopaliw i bio-węgla w 
procesie hydrotermalnej karbonizacji.

Jednostka funkcjonalna
Wytworzenie określonej ilości ciekłego biopaliwa w odniesieniu do referencyjnej ilości 
przetworzonych resztkowych odpadów z papieru i kartonu

Procedura alokacyjna

Proces jest wielofunkcjonalny tzn. istnieje więcej niż jedno wyjście z systemu w postaci 
biopaliwa ciekłego i bio-węgla. Ponadto w przypadku alokacji obciążeń środowiskowych 
dotyczących przetwarzanych odpadów zastosowano alokację EoL – „cut-off approach” 
100:0

Oprogramowanie i bazy danych SimaPro Developer v. 9.1.1.1 LCA, baza danych: Ecoinvent 3.6 inventory database

Metoda Metoda ReCiPe 2016 punktów końcowych (endpoint)





Odpady resztkowe 
papieru i tektury, 

bioodpady

Wstępna obróbka
• Rozdrabnianie
• Oczyszczanie z tuszu
• Pasteryzacja 
• Dekantacja

Sacharyfikacja/hydroliza 
enzymatyczna

Karbonizacja 
hydrotermalna

Destylacja Destylacja

Bio-etanol

Bio-węgiel

Dehydratacja 
katalityczna

Eteryfikacja

GTBE

Bio-izobutanol



Dane inwentarzowe:

WEJŚCIA INWENTARZOWE (t/rok)

Odpady z papieru i tektury 44680

Kwas fosforowy V 120

Enzymy 240

Woda procesowa 27 480 000

Drożdże 7 560

Kwas azotowy V 40 800

katalizator 120

Glicerol 7 620

Katalizator (kwas siarkowy VI) 120

WYJŚCIA INWENTARZOWE (t/rok)

Woda z procesu obróbki wstępnej 14 892 480

Izobutanol (w roztworze) 34 044

Etanol (w roztworze) 4 188

Woda z roztworu wodnego biopaliw 109 266 48

Bio-węgiel w postaci peletu 44 400

Pozostałości wody z procesu HTC 593 880

separowane obojętne pozostałości 122 760

Para wodna z procesu HTC 553 560

Para wodna z procesu HTC z procesu 
destylacji

10 926 648

olej 120

GTBE 12 000

Emisje do powietrza 13 080
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Wyniki:
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Podsumowanie:

• przy pomocy narzędzia LCA istnieje możliwość oszacowania tzw. hotspotów co 
pozwala na identyfikację nie tylko jakościową, ale też ilościową ryzyka 
ekologicznego 

• integracja narzędzi oceny ryzyka z LCA pomaga zapewnić dokładniejsze informacje 
na temat intensywności oddziaływań na środowisko, co z kolei zapewnia bardziej 
wiarygodne informacje dla całej oceny cyklu życia. 

• włączenie oceny oddziaływań środowiskowych za pomocą LCA wpływa korzystnie na 
końcową ocenę projektu, oraz jednocześnie pozwala na modyfikacje różnych 
komponentów systemu umożliwiając sterowanie ryzykiem ekologicznym poprzez 
planowanie działań mitygujących. 


